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ေက်းဇူးတင္လႊာ
စာေရးသူသည္ ဤစီမံခ်က္ကို ကူညီခဲ့ၾကသူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္းေျပာလိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဤအစီရင္ခံစာပါ အေၾကာင္းအရာ
အမ်ားအျပားအတြက္ ၎တို႔၏ အေတြးအျမင္မ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ မွ်ေဝေပးခဲ့ၾကသူမ်ားကို ျဖစ္ပါသည္။ အေစာပိုင္း ဤ
အစီရင္ခံစာ၏ မူၾကမ္းအဆင့္တြင္ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ သေဘာထားမ်ားကိုေပးရန္ အခ်ိန္ေပးခဲ့ၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္မ်ားကို
ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။ ၎တို႔မွာ မက္သယူး အာႏုိးလ္ (Matthew Arnold) ၊ ပက္ထရစ္ ဘာရြန္ (Patrick Barron)၊ ကင္(မ္)
ဂ်ိဳလိ(မ္) (Kim Jolliffe)၊ ေပါလ္ ကီနန္ (Paul Keenan)၊ ေဒးဗစ္ မက္သီင္းဆန္ (David Mathieson)၊ ဘ႐ုိင္ယန္ မက္ကာတန္ (Brian Mc
Cartan)၊ ကင္(မ္)နင္း (Kim Ninh)၊ အန္ဒ႐ူး ေဆာက္ (Andrew Selth) ႏွင့္ မာတင္ စမစ္ (Martin Smith) တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္
ဘာသာျပန္ျခင္း၊ အခ်က္အလက္ေကာက္ချံ ခင္းမ်ားတြင္ အကူအညီေပးခဲၾ့ ကေသာ ျမန္မာႏိင
ု င
္ မ
ံ ွ မိတေ
္ ဆြမ်ားကို အသိအမွတျ္ ပဳေၾကာင္း
ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

စာေရးသူအေၾကာင္း
ဂၽြန္ ဗ်ဴခန္နန္ (John Buchannan) သည္ ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္၊ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဌာနမွ Ph.D. ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူ၏
စိတ္ဝင္စားမႈမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ လြန္ခဲ႔ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခုေက်ာ္မွ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္သည္။ သူ၏ မၾကာေသးမီက ေရးသား
ထုတ္ေဝမႈမွာ Transnational Institute အတြက္ Developing Disparity: Regional Investment in Burma’s Borderlands ျဖစ္သည္။

အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းအေၾကာင္း
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း (The Asia Foundation) သည္ အက်ဳိးအျမတ္မယူသည့္ ႏုိင္ငံတကာဖံြ ႔ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ အ
႔ စည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္
ဖံြ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္ေနသည့္

အာရွေဒသရွိလူမ်ား၏

လူေနမႈဘဝျမႇင့္တင္ေပးသည့္

လုပ္ငန္းမ်ားကုိ

ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ဆယ္စုႏွစ္

ေျခာက္ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္း ရရွိထားသည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေဒသတြင္း အေတြ ႔အႀကံဳမ်ားတုိ႔အေပၚ အေျခခံ၍ ၂၁ ရာစုတြင္ အာရွေဒသတြင္း
ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္

စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေသာ

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္

ဥပေဒ၊

စီးပြားေရးဖံြ ႔ ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊

အမ်ဳိးသမီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေရး၊

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေဒသတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ Books for Asia အစီအစဥ္
ႏွင့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ားကုိပါ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အာရွေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္း၊ တရားမွ်တကာ ဖံြ ႔ ၿဖိဳးသာယာေရးအတြက္
ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ဆန္ဖရန္စစၥကုိတြင္ ႐ုံးခ်ဳပ္တည္ရွိၿပီး အာရွႏုိင္ငံေပါင္း (၁၈) ႏုိင္ငံႏွင့္ ဝါရွင္တန္၊ ဒီစီ တုိ႔တြင္ ႐ုံးမ်ားရွိပါ
သည္။ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ အစုိးရ ဌာနဆုိင္ရာႏွင့္ ပုဂၢလိက မိတ္ဖက္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ားတဲြဖက္လုပ္ေဆာင္ကာ၊ ရန္ပံုေငြမ်ားအား
ႏွစ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ ဖံြ ႔ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ အ
႔ စည္းမ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား ႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလအလွဴရွင္မ်ားမွ
လက္ခံရရွိပါသည္။
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စကားခ်ီး
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ အခန္းက႑ကို နားလည္ရန္မွာ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္း
ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအုပ္စုမ်ားကို ေလ႔လာမႈမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားအေပၚ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ လစ္လ်ဴ႐ႈခံထားရသည့္ အေနအထား
တြင္ ရိွပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၾကၿပီး အရြယ္အစား၊ သစၥာခံမႈႏွင့္ လႈပ္ရွားသည့္အေနအထားတို႔၌
အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားပါသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ မဟာဗ်ဴဟာအတြက္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းလည္း
ျဖစ္ကာ တစ္ခါတစ္ရံမွသာ ၎တို႔သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရိွသည္ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားမိၾကသည္။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အေရအတြက္ကို ခန္႔မွန္းရာတြင္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေသာ္လည္း အားလံုးက ၫႊန္ျပေနသည့္အခ်က္မွာ ျပည္သူ႔စစ္
အုပ္စုမ်ားသည္ တုိင္းျပည္၏ ပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလံုးတြင္ရိွေနၿပီး ၎တို႔လႈပ္ရွားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၾသဇာႀကီး
သည့္ လက္နက္ကိုင္မ်ား ျဖစ္မ်ားျဖစ္ေနပါသည္။
ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းအေနျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဤသုေတသနအစီရင္ခံစာကို
တင္ျပရျခင္းအတြက္ လြန္စြာဝမ္းေျမာက္ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ သမိုင္းေနာက္ခံႏွင့္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ်
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာပံု၊ တိုင္းျပည္အတြင္း လႈပ္ရွားေနေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ ကြဲျပားေနမႈအေပၚ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားပံုႏွင့္ ၎တို႔၏ ေခတ္ၿပိဳင္
အခန္းက႑မ်ားကို ထင္ဟပ္ျပပံုမ်ား တင္ဆက္ထားပါသည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ ကာလၾကာရွည္က တည္ရိွေနမႈႏွင့္ ၎တို႔၏ သစၥာခံပံုအမ်ိဳးမ်ိဳး
မွ ေပးထားခ်က္သဖြယ္ရိွေနရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တို႔ကို မည္သို႔ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္ခံ
မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အဓိကက်ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ စဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေသာအခ်က္
ျဖစ္သည္။ နိဂံုးခ်ဳပ္တြင္ စာေရးသူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕သို႔ခ်ီတက္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေဖၚထုတ္ရာ၌
ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ကို ပိုမိုသ႐ုပ္ေဖၚျပႏိုင္ရန္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈမ်ား၏ ဥပမာမ်ားကိုလည္း
ေဖၚျပထားပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာ ပဋိပကၡအေျခအေနတြင္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေသာ္လည္း လူသိနည္းေသာ
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပႏိုင္ျခင္းအတြက္ ဤအစီရင္ခံစာသည္ အသံုးဝင္မည့္ ပံ့ပိုးမႈတစ္ခု ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
ဤသုေတသနစာတမ္းကို လြတ္လပ္ေသာ သုေတသနပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္၏ ပါရဂူဘြဲ႕ေက်ာင္းသားတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္
ဂၽြန္ ဗ်ဴခန္နန္ က ျပဳစုေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ သူသည္ ၿမိဳ႕ျပပဋိပကၡမ်ား၊ ႏိုင္ငံဖြဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ႏိုင္ငံေရးကို
အထူးျပဳေလ့လာပါသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ ၿဗိတိန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) က ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ပါသည္။ ဤအစီရင္ခံ
စာတြင္ ေဖၚျပထားသည့္ အျမင္မ်ားသည္ စာေရးသူ၏ အျမင္သက္သက္မွ်သာျဖစ္ၿပီး DFID ၏ အျမင္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
၏ အျမင္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ထင္ဟပ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ေျပာၾကားလိုပါသည္။
ေဒါက္တာကင္(မ္)နင္း
ျမန္မာႏုိင္ငံဌာေနကိုယ္စားလွယ္
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း
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အတိုေကာက္ စကားလံုးမ်ား
AA

ရကိၡဳင့္ တပ္မေတာ္

ABSDF

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ တပ္ေပါင္းစု

ANC

ရခိုင္အမ်ိဳးသား ညီလာခံ

ALP

ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ

BGF

နယ္ျခားေစာင့္တပ္

BNI

Burma News International

BNUP

ျမန္မာအမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးပါတီ

CNF

ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး

CPB

ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

DKBA (Kloh Htoo Baw)

ဒီမိုကေရစီ (ကရင္) အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ (ကလိုထူးေဘာ)

DKBA (Buddhist)

တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ိဳးသား တပ္မေတာ္

DDSI

တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး

DDR

လက္နက္ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရႊ႕ေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း

EAO

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ႔အစည္း

KAF

ေကာ္သူေလး တပ္ဖြဲ ႔

KDA

ကခ်င္ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ ႔

KIO/KIA

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ ႔/ တပ္ဖြဲ ႔

KNDO

ကရင္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႕

KNLA

ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္

KNU

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး

KPC

ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး/ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ - ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ

KPF

ကရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အင္အားစု

KNDP

ကရင္နီ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ

KNPDP

ကရင္နီ အမ်ိဳးသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပါတီ

KNPLF

ကရင္နီ အမ်ိဳးသား လူထုလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဦး

KNPP

ကရင္နီ အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရး ပါတ

KNSO

ကရင္နီ အမ်ိဳးသား ႀကံ႕ခိုင္ေရး အစည္းအ႐ံုး

KNG

ကယန္းအမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးတပ္

KNLP

ကယန္း နယ္ေျမသစ္ပါတီ

KMT

ကူမင္တန္

LDF

လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး

MIS

တပ္မေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႕

MTA

ေမာ္ထိုင္း တပ္ဖြဲ႕

MHH

Mungshawa Hpyen Hpung

MNDAA

ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္ တပ္မေတာ္

i

NC

အမ်ိဳးသားညီလာခံ

NDAA

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ တပ္ဖြဲ႕

NLD

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

NCA

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္

NDA-K

ဒီမိုကေရစီသစ္တပ္မေတာ္ - ကခ်င္

NMSP

မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ

NSCN-K

နာဂ အမ်ိဳးသား ဆိုရွယ္လစ္ ေကာင္စီ - ကပ္ပလန္

PNLO

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး အစည္းအ႐ံုး

PNO

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး

PSLA

ပေလာင္ ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္

PNDF

ေပါင္းေယာင္းအမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕

PMF

ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕မ်ား

PVO

ျပည္သူ႔ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕

RCSS/SSA

ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

SSR

လံုၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

SSA

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

SSNA

ရွမ္းျပည္ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္

SNPLO

ရွမ္းျပည္ အမ်ိဳးသားမ်ား လူထုလြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕

SSPP/SSA

ရွမ္းျပည္ တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

SLORC

ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕

SPDC

ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ

TNLA

တအာင္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္

UEC

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္

USDP

ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ

UWSA

‘ဝ’ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္ဖြဲ႕

WNO

‘ဝ’အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး

YCDC

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ

ii

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား
ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ ႔(သကဆဖ) - အစိုးရက ေဒသဆိုင္ရာေထာက္ခံမႈ ေကာင္းေကာင္း မရေသာေနရာမ်ားတြင္ ဖြဲ ႔စည္းထားသည့္
အစိုးရမဟာမိတ္ျပည္သူ႔စစ္မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကဖြဲ စ
႔ ည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီးသား လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ၏
႔ တပ္ရင္း သို႔မဟုတ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ကာကြယ္ေရးအဖြဲ မ
႔ ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ယင္း
အဖြဲ ႔မ်ားအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မွေပးေသာ ေလ႔က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား ရၾကေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ရရွိၿပီး လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွား
ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ယင္းျပည္သူ ႔စစ္ဆိုသည့္ အစီအစဥ္မွာ ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း (၁၉၆၂-၁၉၈၈) လက္ထက္ကတည္းက ရိွခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ ၎တို႔ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က ဖြဲ စ
႔ ည္းေပးသည္။ ၎တို႔သည္ သူပုန္မ်ားလႈပ္ရွားသည့္ ဗမာမရိွေသာနယ္ေျမမ်ား၊ တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္
ရွမ္းျပည္နယ္မ်ိဳးတြင္ တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားၾကသည္။
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ - တပ္မေတာ္မွ ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္ ဖြဲ စ
႔ ည္းေပးခဲ့သည့္ တပ္သား ၃၂၆ ဦးပါ တပ္ရင္း အရြယ္အစားရွိေသာ ျပည္သူ႔စစ္
အဖြဲ ႔ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ေပၚေပါက္လာပံုမွာ တပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ားႏွင့္ မူလက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ ႔စစ္အုပ္စုမ်ား
အား ေပါင္းစည္းေပးသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကယားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ၂၃ ခု ရွိသည္။
အိမ္ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေရး - ထိုအသံုးအႏႈန္းမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္ကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ၁၉၆၀
အေစာပိုင္းကာလမွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ျပည္သူ ႔စစ္ပံုစံကို အထူးသျဖင့္ ရည္ညႊန္းပါသည္။ အခ်ိဳ႕
ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဘိန္းကုန္ကူးျခင္း ႏွင့္ အျခားေမွာင္ခိုပစၥည္းမ်ား ကုန္သြယ္ျခင္းကဲ့သို႔ တရားမဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ား၌ ပါဝင္ပတ္သက္လာျခင္းေၾကာင့္ အားေကာင္းလာသည္။ အားလံုးမဟုတ္သည့္တိုင္ အမ်ားစုေသာ ကာကြယ္ေရးျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွာ
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ ျခမ္းတြင္ အေျခစိုက္ၿပီး ၎တို႔နယ္ေျမကို ေက်ာ္လြန္ကာ လႈပ္ရွားၾကသည္။
လူထု၏ ျပည္သူ႔စစ္အင္အားစုမ်ား (People’s Militia Forces) - ဤအသံုးအႏႈန္းကို အစိုးရႏွင့္ အျခားသူမ်ားက အစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား
ကို ရည္ညႊန္းသည့္အခါ သံုးပါသည္။
ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ (Pocket Army) - ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအျဖစ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို အသံုးျပဳ
ေသာ၊ ၁၉၄၀ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၌ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။
ပ်ဴေစာထီး - ၁၉၅၆ တြင္ တည္ေထာင္ခဲ႔ေသာ လက္နက္ကိုင္အရန္တပ္မ်ားကို အသံုးျပဳမႈပါဝင္သည့္ ၿမိဳ႕ ရြာကာကြယ္ေရး စီမံကိန္းျဖစ္သည္။
ယင္းအမည္မွာ ျမန္မာဒ႑ာရီမ်ားထဲမွ ေက်ာ္ၾကားေသာ သူရဲေကာင္းမင္းသားတစ္ပါး၏ အမည္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႔စစ္ - ၁၉၆၀ ႏွစ္မ်ား၌ တပ္မေတာ္၏ အယူဝါဒျဖစ္ေသာ လူထုတိုက္ပြဲ ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ စတင္အသံုးျပဳေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအတြက္
အသံုးျပဳေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဘာသာစကားအသံုးအႏႈန္းျဖင့္ “ျပည္သူမ်ား၏ စစ္ပြဲ” ဟု အဓိပၸါယ္ေကာက္ႏိုင္သည္။ အဂၤလိပ္
အသံုးအႏႈန္းအရ တပ္မေတာ္ကေထာက္ပံ့ေသာ ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ကို ရည္ညႊန္းသည္။ ယင္းအသံုးအႏႈန္းအား ေဒသခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔
အမ်ိဳးအစားေပါင္းစံုကို ေယဘုယ်ရည္ညႊန္းလိုပါကလည္း သံုးႏႈန္းတတ္ၾကသည္။
စစ္ဝန္ထမ္း - ၁၉၅၀ တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ စစ္တပ္တပ္ရင္းမ်ားကို ရည္ညႊန္းသည့္ ျမန္မာစကားလံုး (ဘာသာစကားအရ “တပ္၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး
ကို သယ္ရသူ) ျဖစ္သည္။ ယင္းအဖြဲ ႔ကို အစပိုင္းက ျပည္ေထာင္စု ရဲအထူး အရန္အဖြဲ ႔ ဟုသိၾကသည္။
တပ္ - ျမန္မာစကားျဖင့္ “စစ္တပ္တပ္ဖ႕ဲြ ” ဟု အဓိပါၸ ယ္ထက
ြ ပ
္ ါသည္။ တပ္ ဆိသ
ု ည္မာွ ကိလ
ု န
ုိ ေ
ီ ခတ္ေႏွာင္းပိင
ု း္ က ေပၚေပါက္ခေ
့ဲ သာ လက္နက္ကင
ုိ ္
အရန္တပ္ရင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ၁၉၅၀ ႏွစ္မ်ားအထိ ဆက္လက္သံုးစြဲေနၾကသည္။ ၎တို႔၏ အဓိကလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ စစ္ေရးျပျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရး
တာဝန္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာအခါ ၎တို႔အမ်ားစုမွာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ထင္ရွားေသာ
က႑မွ စတင္ပါဝင္လာသည္။
အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ - ယင္းအသံုးအႏႈန္းမွာ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားစုမွာ
ယခင္က အပစ္ရပ္အဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အသြင္ေျပာင္းသြားမႈကို ျပသသည့္အခ်က္မ်ားမွာ ယခင္ယူနီေဖာင္းမ်ားေနရာတြင္ သတ္မွတ္
ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေပးေသာ ျပည္သူ ႔စစ္ယူနီေဖာင္းမ်ားကို အသံုးျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္။

iii

ေျမပံု ၁- နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင္ျပည္သူ႔စစ္မ်ား (ေရြးခ်ယ္ၿပီး)

iv

ဇယား ၁ - နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား (ေရြးထုတ္ထားေသာ)
ၿမိဳ႕နယ္

တပ္ရင္း (မ်ား)

ကခ်င္ျပည္နယ္
ခ်ီေပြ

BGF 1001, BGF 1002

ေစာေလာ္

BGF 1001, BGF 1002

ဝိုင္းေမာ္

BGF 1003, M2 လဝါးယန္

ပူတာအို

M1 ရဝမ္

ျမစ္ႀကီးနား

M3 တာေလာႀကီး (ရွမ္းနီ)

ကယားျပည္နယ္
လြိဳင္ေကာ္

BGF 1004, BGF 1005

ဖားေဆာင္း

BGF 1004, BGF 1005

မယ္စဲ့

BGF 1004, BGF 1005

ေဘာ္လခဲ

BGF 1004, BGF 1005

ဒီေမာဆို

BGF 1004, BGF 1005

ရွမ္းျပည္နယ္
ေလာက္ကိုင္

BGF 1006

မိုင္းတံု

BGF 1007, M37 မိုင္းတုံ

မိုင္းေယာင္း

BGF 1008

တာခ်ီလိတ္

BGF 1009, M33 မိုင္းဟဲ၊ M34 မဲေခါင္နယ္စပ္လံုၿခံဳေရးတပ္ရင္း၊ M35 နမ့္ပန္/ လိုေတာ္ခန္

မက္မန္း

BGF 1010

ကုန္းက်န္း

BGF 1006

ကြမ္းလံု

BGF 1006, M20 ကြမ္းလံုအထူးတိုက္ခိုက္ေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕

မန္တံု

M4 မန္တံု

နမ့္ခမ္း

M5 နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မ, M6 ပန္ေဆး

နမၼတူ

M7 နမၼတူၿမိဳ႕မ

မူဆယ္

M8 မုန္းကိုး၊ M9 ၾကဴကုတ္၊ M10 မိုင္းယု၊ M11 မုန္းေပၚ

ကြတ္ခိုင္

M12 ကြတ္ခိုင္အထူးျပည္သူ႔စစ္၊ M13 ပန္ဆန္း၊ M14 တာမိုးညဲ၊ M15 မန္ဂ်ီ၊ M16 ေရွာက္ေဟာ္၊
M17 အထူးျပည္သူ႔စစ္၊ M18 နမ့္ဖတ္ကာ၊ M19 ေကာင္းခါး

လားရိႈး

M21 မန္ပန္

သီေပါ

M22 မုန္းေခ၊ M23 ဆိုင္းေက်ာ့

မုန္း႐ိုင္

M24 မုန္းဟင္ မုန္းဟ

v

တန္႔ယန္း

M21 မန္ပန္၊ M24 မုန္းဟင္ မုန္းဟ၊ M25 ေနာင္မို၊ M26 မုန္းေကာင္း၊ M27 ေနာ္ ေကာ္၊ M28 ေနာင္ဖ၊
M29 တန္႔ယန္းၿမိဳ႕မ

လိုင္ခ

M30 ဝမ့္ပန္

ကြန္ဟိန္း

M31 ကလီ

မုန္းဖရိုက္

M32 မုန္းဖ႐ိုက္

မုန္းဆက္

M36 ပူနာေကာ့

နမ့္ဆန္

M38 မက္က်န္၊ M39 နာေပြ၊ M40 နာယိုင္

ဟိုပုန္း

M41 ပအိုဝ္း

ဆီဆိုင္

M41 ပအိုဝ္း

ပင္ေလာင္း

M41 ပအိုဝ္း

လန္ခို

M42 ဟိုမိန္း

ဖယ္ခံု

M43 ေရႊျပည္ေအး၊ M44 ကယန္းအမ်ိဳးသားအေစာင့္တပ္

ကရင္ျပည္နယ္
လိႈင္းဘြဲ႕

BGF 1011, BGF 1012, BGF 1015, BGF 1016

ဘားအံ

BGF 1013, BGF 1014, M45 ပဒိုေအာင္ဆန္းအုပ္စု

ျမဝတီ

BGF 1017, BGF 1018, BGF 1019, BGF 1020, BGF 1022

ေကာ့ကရိတ္

BGF 1021

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး

BGF 1023

သံေတာင္

M46 သံေတာင္

မွတ္ခ်က္ - M = ျပည္သူ႔စစ္၊ BGF = နယ္ျခားေစာင့္တပ္

vi

စာတမ္း အက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ သမိုင္းေနာက္ခံႏွင့္ လက္ရွိပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကေပးေသာ စိန္ေခၚမႈ
မ်ားကို တင္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔အမ်ားစုသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားၾကသည္။ အျခားျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔
အနည္းငယ္ကမူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကို ကူညီေနၾကသည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား၏ မူရင္းတာဝန္မွာ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာလူထု
အေပၚ လံုၿခံဳေရးေပးရန္ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ တက္ႂကြစြာပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရ အာဏာရလာေသာအခါ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရန္ရည္မွန္းကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အေရးပါလွေသာ ပစ္ခတ္
တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ သက္ဆိုင္သူ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအဆင့္သို႔
မၾကာမီက ေရာက္ရိွလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ေနေသာ္လည္း
ပဋိပကၡ ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မွာ
ေဘးဖယ္ ထားျခင္းခံေနရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားက စိန္ေခၚမႈအခ်ိဳ႕ေပးၾကသည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ ျပည္သူ႔စစ္
အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ရရိွႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား
မည္သို႔လႈပ္ရွားေနသည္၊ အေရအတြက္မည္မွ်ရွိသည္၊ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ မည္သည့္က႑မွပါဝင္ေနသည္ အစရွိေသာ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို
ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ လက္နက္တပ္ဆင္ထားကာ အေရအတြက္
အေတာ္မ်ားမ်ားရိွေနၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ တက္ႂကြေသာက႑မွ ပါဝင္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ထိေတြ ႔မႈ၊ ၎တို႔၏က႑ကို ေဆြးေႏြးမႈမွာ အကန္႔အသတ္ ရိွေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၎တို႔သည္
တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ လက္ေအာက္ခံဟု ယူဆရသည္။ တတိယတစ္ခုမွာ အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားကို
တပ္မေတာ္က ၎၏ ျပည္သူ႔စစ္စနစ္အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းမႈသည္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးကိစၥအေပၚ ဦးလွည့္လာေစသည္။ မၾကာ
ေသးမီက အပစ္ရပ္အဖြဲ႔မ်ားအား ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းလဲခဲ့မႈသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ စစ္ေရး
အင္အားကို ေလွ်ာ့ခ်မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုအခ်ိဳ႕သည္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း
ရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္ခံျခင္းမျပဳဘဲ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးကိုသာ ဦးစားေပးလိုၾကသည္။ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားကို
သေဘာေပါက္နားလည္ရန္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အေရးႀကီးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အျပင္ဖက္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ေပါင္းစံု လႈပ္ရွားေနမႈေၾကာင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည့္အေလွ်ာက္
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားအား ပိုမိုစနစ္တက် ေလ့လာရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ကို
ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အတြက္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားအေၾကာင္း ၿခံဳငံုေဖၚျပထားမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္ရာတြင္ ၎တို႔ကေပးေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ပထမဦးစြာ တင္ျပထားသည္။ ဒုတိယအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ႐ုန္းကန္ရမႈမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္ေနသည့္ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သမိုင္းေနာက္ခံကို တင္ျပ
ထားသည္။ တတိယအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၌
ံ လက္ရလ
ွိ ပ
ႈ ရ
္ ွားေနေသာ ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြဲ မ
႔ ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏင
ို ရ
္ န္အတြက္
ဆန္းစစ္မႈနည္းလမ္းအျဖစ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား အမ်ိဳးအစားခြဲျခားပံုကို ရည္ရြယ္တင္ျပထားပါသည္။ စတုတၳအခန္းတြင္ စီးပြါးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊
ပဋိပကၡႏွင့္ ၎တို႔လႈပ္ရွားေနေသာ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားပါဝင္ေနေသာ အခန္းက႑မ်ားကို ဆန္းစစ္ထားသည္။
ေနာက္ဆံုးအခန္းတြင္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႀကိဳးပမ္းပံု သာဓကမ်ားကို တင္ျပထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကာလတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား သံုးသပ္ထားသည္။
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အခန္းတစ္။ နိဒါန္း
ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ တုင
ိ ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား တုင
ိ ္းျပည္၏ သက္တမ္းရွညၾ္ ကာတည္ရွိေနေသာ
ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အဓိက ပါ၀င္ပတ္သက္သမ
ူ ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္းခံၾကရသည္။ မည္သပ
႔ုိ င္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံ လံျု ခံဳေရးအခင္းအက်င္း၏ ရွညၾ္ ကာစြာ
ရွိေနေသာ အဂၤါရပ္တစ္ခုမွာ ျပည္သူ႔စစ္ဟု အမ်ားအားျဖင့္ သိၾကေသာ မ်ားျပားလွေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ငယ္မ်ား တည္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
အနည္းငယ္မွ်သာ သိရွိၾကၿပီး တခါတရံ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳမခံရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ားစုေသာ
ျပည္သူ ႔စစ္မ်ားမွာ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔လက္ေအာက္တြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ အစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္သည္။ အနည္းငယ္ေသာ
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသို႔ ကာလ
ရွည္ၾကာ ရွိေနခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို မရရွိႏိုင္ေပ။ ဥပမာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏
အေရအတြက္အတိအက်ကို မသိရေပ။ ရႏိုင္သမွ် ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔အေရအတြက္ ရာဂဏန္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဂဏန္းအထိ
ပင္ ရွိႏိုင္သည္။၁ ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာကိစၥႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ ၎တို႔ပါဝင္ေနေသာ အခန္းက႑ကို လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈမ်ားတြင္ လစ္လွ်ဴ႐ႈထား႐ံုသာမကဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ပါ ေဘးဖယ္ထားၾက
သည္။
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအား သတိျပဳမႈမရွိျခင္းသည္ အံ့အားသင့္စရာျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ယခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ
ပဋိပကၡမ်ားတြင္ အေရးပါေသာက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည့္အျပင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္လည္း ဆက္လက္
ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ ႔မွလြဲ၍ အစိုးရမွ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေသာ အုပ္စုအနည္းငယ္တြင္ (သူတစ္ခုတည္း
မဟုတ္) ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ေျဖရွငး္ ရန္ရည္ရယ
ြ ေ
္ သာ
အားထုတမ
္ မ
ႈ ်ားအတြက္ ျပည္သစ
႔ူ စ္ႏင
ွ ဆ
့္ င
ုိ ေ
္ သာ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားကို ပိမ
ု န
ုိ ားလည္သေဘာေပါက္ေရးသည္ အေရးႀကီးသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳရာတြင္ ျပည့္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ လံုေလာက္ေသာ
အာ႐ံစ
ု က
ုိ မ
္ က
ႈ ုိ မရရွၾိ ကပါ။ ဤစာတမ္းသည္ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးလုပင
္ န္းစဥ္တင
ြ ္ တရားဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အုပစ
္ မ
ု ်ားအျပင္ အျခားလက္နက္ကင
ုိ ္
အဖြဲ ႔မ်ား ရွိေနေသးသည္ဆိုသည္ကို သတိျပဳမိေစသည္။၂ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား တစ္အုပ္တစ္မႀကီးရွိေနေသာ ႐ႈပ္ေထြးမႈေၾကာင့္
၎တို႔၏ အခန္းက႑ကို ပိုမိုစနစ္တက် ေလ့လာရန္လိုအပ္သည္။ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ထိုအခန္းက႑ကို ေကာင္းစြာနားလည္ေစမည့္
ဆန္းစစ္မႈနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သမိုင္းဆိုင္ရာ
႐ႈေဒါင့္အျမင္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား အမ်ဳိးအစားခြဲျခားပံုမ်ားကို အစီအရင္ခံစာတြင္ တင္ျပထားသည္။
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ပင္မသြင္ျပင္လကၡဏာမွာ တပ္မေတာ္ (သို႔) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ျခင္းျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား၏

လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕မ်ားသည္

အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား၏

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားျဖစ္သည္။ အျခားအမ်ိဳးအစားသံုးမ်ဳိးမွာ တပ္မေတာ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္ရိွ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္သည္။ ၎အမ်ိဳးအစားသံုးမ်ဳိး
ၾကားတြင္ သိသိသာသာ ကြဲျပားမႈရွိေနျပန္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဆက္ဆံေရးရွိၾကၿပီး အမိန္႔ေပးပံု
အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုတြင္ တပ္မေတာ္က မတူေသာအဆင့္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပံု ႏွင့္ ေပါင္းစည္းမႈပံုစံမ်ားတြင္ ကြဲျပားျခားနားၾကသည္။
တစ္မ်ဳိးမွာ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ေပးစနစ္ တည္ေဆာက္ထားပံုေအာက္
တြင္ တိုက္႐ိုက္ထည့္သြင္းထားသည္။ ၎တို႔အထဲတြင္ အစိုးရမဟာမိတ္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ႔ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား သို႔မဟုတ္ အစိုးရကို
ဆန္႔က်င္ခဲ့ဖူးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား ပါဝင္ၾကသည္။ ယင္းအဖြဲ ႔မ်ားကို ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ေပးစနစ္
ဖြဲ ႔စည္းပံုေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းကာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား (BGFs) ဟု လူသိမ်ားပါသည္။ ယင္း BGF မ်ား၏ အဓိကလကၡဏာမွာ တပ္မေတာ္
မွစစ္သားမ်ား ၎တို႔၏တပ္ရင္းတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။
အျခားတစ္မ်ိဳးမွာ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရွိသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္ၿပီး နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ တပ္မေတာ္ႏွင့္
တုိက္႐ုိက္ေပါင္းစည္းမႈမရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ေပးမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိပါသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ မူရင္းအား
ျဖင္႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၿပီး အခ်ဳိ႕ မွာ ခြဲထြက္အဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္သည္။ အျခားျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွာ မွီခိုမႈမရွိပဲ သီးျခားရပ္တည္ ဖြဲ ႔စည္း
ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔ကို နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကီးၾကပ္ၾကပါသည္။
တတိယတစ္မ်ဳိးမွာ တပ္မေတာ္ကေထာက္ပံ႔ထားေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္သည္။ အျခားႏွစ္မ်ိဳးႏွင့္မတူဘဲ အဆိုပါ ျပည္သူ႔
စစ္အဖြဲ မ
႔ ်ားအတြက္ အဖြ႕ဲ ၀င္မ်ားကို ေဒသခံ အရပ္သားမ်ားထဲမွ ခန္အ
႔ ပ္ၿပီး ထိျု ပည္သစ
႔ူ စ္မ်ားသည္ အျခားအဖြဲ မ
႔ ်ားထက္ အရြယအ
္ စားေသးပါသည္။
လက္နက္အနည္းငယ္သာ တပ္ဆင္ေပးထားၿပီး အမ်ားစုမွာ လက္နက္မရွိၾကေပ။ ၎တို႔ကိုလည္း နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားကပင္
သင္တန္းေပး၊ ႀကီးၾကပ္သည္။

1

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားၿပီး မတူျခားနားေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ ျမန္မာႏို္င္ငံတြင္
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာပံုႏွင့္ လက္ရွိဆက္လက္ျဖစ္ပြါးေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအျငင္းပြါးမႈမ်ားတြင္
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား ပါဝင္ေနေသာ အခန္းက႑မ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအေပၚ ေရရွည္ခံမည့္ အေျဖရွာမႈမွန္သမွ်
၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားမ်ား
စားစား မရႏိုင္သကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားက ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားကို စီမံကြပ္ကဲေနသည့္ စနစ္မ်ားကိုလည္း
ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ မလြယ္ကူပါ။၃ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ၎ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို လစ္လွ်ဴ႐ႈထားျခင္း
(သို႔မဟုတ္) ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအား ဆန္းစစ္ေသာအခါတြင္ ၎တို႔သည္ အဖြဲ ႔တစ္ဖြဲ ႔ သို႔မဟုတ္ ကိစၥရပ္တစ္ခုကိုသာ အာ႐ံုျပဳခဲ့ၾကသည္ကို
ေတြ ႔ျမင္ရသည္။၄ ဤအစီရင္ခံစာသည္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအေပၚ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႐ႈျမင္သံုးသပ္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ဤ
အစီရင္ခံစာတြင္ စီးပြါးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ေနေသာ အခန္းက႑အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ဆန္းစစ္
ထားသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားရွိ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားပတ္သက္ေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ အေတြ ႔အၾကံဳမ်ားကို ဆြဲျပထားသည့္အျပင္
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡအလြန္ အေျခအေနတည္ၿငိမ္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အလားအလာကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးတင္ျပထားသည္။

၁.၁။ ျပည္သူ ႔စစ္ဆိုသည္မွာ ဘာလဲ။
ျပည္သူ႔စစ္ ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ အရန္တပ္ဖြဲ ႔မ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာအတိုင္းအတာကို ရည္ၫႊန္းသည္။ ဤ
အစီရင္ခံစာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ ဆိုသည့္ စကားရပ္အား လံုျခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ေနာက္ထပ္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔တစ္ဖြဲ ႔အေနျဖင့္ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္မည့္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အင္အားစုအျဖစ္ ရည္ၫႊန္း၍ သံုးစြဲပါသည္။ ၎ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားကို ကူညီေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ၎ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးထားျခင္း မရွိ
ေသာ္လည္း စစ္သင္တန္းေလ့က်င္ေ
့ ပးထားၿပီး ၿခိမး္ ေျခာက္လာသည့္ အႏၲရာယ္၏ အေျခအေနေပၚမူတည္ကာ ကိစတ
ၥ စ္ခခ
ု ်င္းအလိက
ု ္ လက္နက္
တပ္ဆင္ေပးမႈ ရွိႏိုင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္စဥ္တြင္မူ သတင္းစာဆရာမ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံလ်က္ရိွေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔
မ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္ဟူေသာစကားရပ္ျဖင့္ တစ္ခါတစ္ရံသံုးႏႈန္းၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ကိစၥတစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားအုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
လက္နက္ကိုင္သင္တန္းမ်ားေပးပါသည္။ ထိုအုပ္စုမ်ားကို တပ္မေတာ္အတြက္ အရန္အင္အားအျဖစ္ ညႊန္းဆိုပါသည္။၅ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ထို
အရန္အင္အားစုမ်ား သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္ဟု သတ္မွတ္စဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

ဇယားကြက္ ၁ - ျပည္သူ႔စစ္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုျခင္း
ျပည္သူ ႔စစ္ ဆိုသည္မွာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္သူမ်ား၏ အဖြဲ ႔ျဖစ္ၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ သီးျခားတိုင္းရင္းသား၊ ကိုးကြယ္မႈဆိုင္ရာ၊ မ်ဳိးႏြယ္စု
ဆိုင္ရာ၊ လူအုပ္စု၊ သို႔မဟုတ္ အျခားလူမ်ိဳးစုအုပ္စု သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ အစိုးရကို
တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ တာဝန္ထမ္းရြက္ေပးၾကၿပီး အျခားျပည္သူ႔စစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ သူပုန္အုပ္စုမ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္၊
ရာဇဝတ္မႈေျမာက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္ သို႔မဟုတ္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈကို အားေပးရန္အတြက္ လြတ္လပ္စြာ လႈပ္ရွားၾကသည္။

၁.၂။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား - ၿခံဳငံုၾကည့္႐ႈျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ တိုင္းျပည္ကို ျပည္တြင္းရန္၊ ျပည္ပရန္မ်ားမွ ကာကြယ္ေပး
ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရးကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ထမ္းရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အလားတူ ၁၉၄၈ တြင္ တပ္မေတာ္သည္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားထံမွ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
ပထမဆုံးႀကံဳေတြ႕ရရာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားက ႏိုင္ငံေရးလိုလားခ်က္မ်ားရရွိရန္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္လာမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္လာပါသည္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီး လအနည္းငယ္အၾကာမွာပင္ ဗမာအခ်င္းခ်င္းၾကားအပါအဝင္ လူထုလူတန္းစားမ်ားစြာအၾကား လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPB) ၏ ႏွစ္ကာလရွည္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးသည္လည္း ၁၉၄၈ မွ ၁၉၈၈ အတြင္း
ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးႏု၏ လက္နက္ကိုင္အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈစတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈
ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံု ဖိႏိွပ္ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ဗမာလူထုအၾကား အေသးစားလက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈအခ်ဳိ႕ ရွိလာခဲ့သည္။
ယခုလတ္တေလာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္မူ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသားေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား ျဖစ္
ၾကၿပီး ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ ဗဟိုအစိုးရထံမွ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပိုမိုရရွိရန္အခ်က္ ပါဝင္သည္။ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ
တပ္မေတာ္၏ တုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုမွာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို ဖြဲ ႔စည္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားအစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားသည္ ၁၉၅၀
ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ခ်န္ေက ရွိတ္၏ ကူမင္တန္တပ္မ်ား က်ဴးေက်ာ္လာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို တပ္ျဖန္႔ခဲ့ၾကသည္။
အစိုးရႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ ႔ထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ အေရးပါေသာက႑မွ ပါဝင္လာ
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ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားက အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲ အယူဝါဒအရ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈ
ရန္စြယ္ႏွင့္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈ ရန္စြယ္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းရာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အေရးပါလာခဲ့သည္။၆ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား
သည္ တပ္မေတာ္၏ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္ အေရးပါေသာ ေဒါက္တိုင္ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။၇
တိုက္႐ိုက္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက်င့္သံုးေသာကာလ (၁၉၈၉-၂၀၁၁) တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရန္ ပစ္ခတ္
တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းကို တပ္မေတာ္က က်င့္သံုးခဲ့သည္။ အင္အားႀကီးေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အပစ္
အခတ္ရပ္စဲမႈ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ အတိုက္အခိုက္ရပ္ၿပီး စီးပြါးေရးအက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို လက္ခံျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဓိပၸါယ္ထြက္ပါသည္။
အဆိုပါ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ေရးရပ္စဲမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးေျပလည္မႈရရွိေစမည့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ တပ္မေတာ္က
အခ်ဳိ႕ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကို “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ ႔မ်ား” ဟူေသာ အေနအထားတြင္ အစိုးရျပည္သူ႔စစ္အေနျဖင္႔ စီးပြါးေရး
ဖြံ ႔ၿဖိဳးမႈ အေထာက္အပံ့ေအာက္တြင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့ေပးရန္ ပါဝင္သည္။ ထို႔ေနာက္ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရအျဖစ္သို႔ အသြင္
ကူးေျပာင္းေတာ့မည့္ကာလ (၂၀၀၉-၂၀၁၀) တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္
အဖြဲ ႔ (PMF) အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖိအားေပးခဲ့သည္။
လက္ရိွအစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ဖြဲ ႔စည္းမႈမ်ားတြင္ စစ္သားအေရအတြက္၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆက္ဆံေရး၊ ေနာက္ခံသမိုင္း
စေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ အလြန္အမင္းကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ ၎အဖြဲ ႔မ်ားသည္ စစ္သားအင္အား ၂၀ နီးပါးမွသည္ အင္အားရာေပါင္းမ်ားစြာအထိ
အရြယ္အစားကြဲျပားႏိုင္သည္။၈ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားသည္ လႈပ္ရွားမႈမရွိၾကဘဲ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးထားျခင္းလည္း
မရွိေပ။ ၎တို႔သည္ အေျခအေနက ၎တို႔ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ ေတာင္းဆိုေသာအေျခအေန မေရာက္မခ်င္း အရန္အင္အားအျဖစ္သာ ရွိေနၾက
လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈအဆင့္သည္လည္း ေဒသအလိုက္ ကြဲျပားျခားနားသည္။
တပ္မေတာ္က စစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒသမ်ားသည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏လႈပ္ရွားမႈ အျမင့္ဆံုးရိွေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၎
နယ္ေျမမ်ားသည္ ဗမာမဟုတ္ေသာလူထု အဓိကေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား
အၾကား ကာလရွည္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ ၎နယ္ေျမမ်ားမွာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္ႏွင့္ ရွမ္း
ျပည္နယ္တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အဓိကအမ်ားဆံုး ေနထိုင္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎ေဒသမ်ားအတြင္းမွာပင္
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအၾကား သိသိသာသာ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည္။ တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေနသည့္
နယ္ေျမမ်ားတြင္ (ဥပမာ - ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း) လႈပ္ရွားေနေသာ အခ်ဳိ႕အစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ လက္ရွိပဋိပကၡ အကန္႔
အသတ္ႏွင့္သာ ရိွေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ နယ္ေျမမ်ားမွ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားထက္ပို၍ ႀကီးၿပီး ပို၍တက္ႂကြစြာလႈပ္ရွားမႈမ်ားရိွပါ
သည္။ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ တပ္မေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ၎တို႔က ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးလ်က္ရိွသည္။
အစိုးရမဟာမိတ္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ တပ္မေတာ္အတြက္ သြယ္ဝိုက္ေသာ အကူအညီမ်ားကိုလည္း ေပးၾကသည္။ အဆိုပါ အကူအညီမ်ား
ထဲတြင္ သံသယျဖစ္စရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၊ အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္ေခ် သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
စုေဆာင္းျခင္း၊ နယ္ေျမခံ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းထံ ရန္သူအဖြဲ ႔မ်ားတည္ရိွေနမႈ သတင္းေပးျခင္း၊ နယ္ေျမ မကၽြမ္းေသာ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားအား
လမ္းျပေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။၉
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားရိွေသာ နယ္ေျမမ်ားထက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မေျပာပေလာက္ေသာ နယ္ေျမမ်ား
တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈသည္လည္း နည္းပါးတတ္သည္။ တပ္မေတာ္က အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳျပည္သူ႔စစ္မ်ား
၏ကိစၥတြင္မူ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးျခင္းမျပဳေပ။
အစိုးရမဟာမိတ္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္မဆိုင္ေသာ က႑မ်ားတြင္လည္း ၀င္ေငြရရွိရန္အလိ႔ုငွာ ပါဝင္ရသည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား
က ၎တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္ ဝင္ေငြရရွိေစရန္ လုပ္ကိုင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔စစ္တစ္ဖြဲ ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ ႔အၾကား သိသိသာသာ
ကြဲျပားသည့္အျပင္ ဝင္ေငြပမာဏလည္း မတူၾကေပ။ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ားစုသည္ ေဒသခံလူထုထံမွ ေကာက္ယူရရွိသည့္ အခြန္အေပၚမွီခိုၾကသည္။
အခ်ဳိ႕ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ားကမူ ကုမၼဏီမ်ားထူေထာင္ကာ စီးပြါးေရးလုပ္ၾကသည္။ ၎တို႔၏ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း
မ်ားသည္ ဓာတ္ဆီဆိုင္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုမၼဏီႏွင့္ ဟိုတယ္ကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ သစ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္
သတၱဳတြင္းကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝသယံဇာတ ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း စသည္ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔သည္။
တရားမဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အခ်ဳိ႕ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ဝင္ေငြရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ လက္ေအာက္ခံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ ၎တို႔မိခင္ အဖြဲ ႔အစည္းထံမွ
လည္း အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိသည္။
ျပည္သူ႔စစ္အနည္းငယ္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အတူတကြလႈပ္ရွားၾကသည္။ ၎ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအၾကား
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စီစဥ္မႈမ်ားမွာလည္းအမ်ဳိးမ်ိဳးကြဲျပားေနသည္။ ေယဘုယ်လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ႀကီးမ်ားက ရပ္ရြာအလိုက္ မိမိ
ကိုယ္ကို အကာအကြယ္ေပးေရးအတြက္ ထူေထာင္ထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး အခ်ဳိ႕ကလည္း ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို အရန္
အင္အားအျဖစ္ ဖြဲ ႔စည္းေပးထားၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ၎အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အကန္႔အသတ္ ရိွသည့္အျပင္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအၾကား ရင္းျမစ္ရရွိမႈ၊ လူထုေထာက္ခံမႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးဝန္းက်င္အေျခအေနအဆင့္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္
၍ မတူညီမႈမ်ားေၾကာင့္ ၎အဖြဲ ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာလည္း တစ္ဖြဲ ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ ႔ ကြဲျပားျခားနားၾကပံုရသည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ႀကီးမ်ား၏ အႀကီးဆံုးျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔အခ်ဳိ႕မွာ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္ဖြဲ ႔ (KIA) တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ရွိၾကသည္။ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ႔ ႀကီးႏွစ္ခုကို ၁၉၄၀ ခုႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္
၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္းတြင္ အသီးသီး ဖြဲ ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ကရင္အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔ (KNDO) သည္ ကရင္
အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး (KNU) ၏ ကာကြယ္ေရးဌာနလက္ေအာက္တြင္ လႈပရ
္ ွားေသာ ျပည္သစ
႔ူ စ္ျဖစ္ၿပီး၊ KNU ၏ ပံမ
ု န
ွ လ
္ က္နက္ကင
ို ဌ
္ ာနျဖစ္ေသာ
ကရင္အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KNLA) ႏွင့္ အတူလႈပ္ရွားပါသည္။ မန္ရွဝါဖ်န္ ဖန္ (Mungshawa Hpyen Hpung – MHH) (သို႔)
“ကခ်င္ျပည္သူမ်ား၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔” သည္ KIA ၏ ႏိုင္ငံေရးဌာနျဖစ္ေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ ႔ KIO က စုစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္
အဖြဲ ႔ ျဖစ္သည္။၁၀
၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၀ တြင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အပစ္ရပ္အုပ္စုမ်ားကို ၎တို႔၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ (PMF)
အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ၾကရန္ ဖိအားေပးခဲ့သည္။ အပစ္ရပ္အုပ္စုမ်ားမွာ ယခင္က အစိုးရကို ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္
တိုက္ခိုက္မႈရပ္ဆိုင္းရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္သည္။ ၎အဆိုျပဳခ်က္သည္
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားသည့္အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအားလံုးကို တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္သို႔
ထည့္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ပံုံစံျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အေျမာက္အမ်ားက လက္မခံၾကေပ။
၎တို႔အားလံုး၏ ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုမႈမွာ ၎တို႔၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႔အင္အားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (သို႔) အေျပာင္းအလဲမွန္သမွ် မျပဳလုပ္မီ
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္ ဟုျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္၏ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ဖိအားေပးမႈ၊ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၏ ျငင္းဆန္မႈ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္ (MNDAA)
ကိုးကန္႔တပ္ဖြဲ ႔ႏွင့္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈတို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအၾကား တင္းမာမႈ ျမင့္တက္လာသည့္
ျပင္ မယံုၾကည္မႈ ပိုမိုနက္႐ိႈင္းလာခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း ေျခလွမ္းစတင္ခဲ့ေသာ္လည္း
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ အနာဂါတ္က႑မွာ မေရမရာရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

၁.၃။ အစီရင္ခံစာ ျပဳစုပံုစနစ္
ဤအစီရင္ခံစာအတြက္ သုေတသနျပဳလုပ္မႈကို ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၁၆ မတ္လအထိ စာေရးသူ ေကာက္ယူရရွိခဲ့ေသာ အခ်က္
အလက္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္။ သတင္းစာမ်ား၊ စာအုပ္မ်ား အပါအဝင္ အဂၤလိပ္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေဝေသာ ရင္းျမစ္မ်ား၊
ေနျပည္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္မွ ျပသထားမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ သုေတသနျပဳထားသည္။ ထို႔အျပင္ ဤအစီရင္ခံစာတြင္
ရန္ကုန္၊ ကယား၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေသာ အဓိကက်သည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား၊
သုေတသနပညာရွင္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအဖြဲ ႔ဝင္မ်ား၊ အၿငိမ္းစားအစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား အပါအဝင္ သက္ဆိုင္ရာ အဓိကက်သူမ်ားစြာႏွင့္
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴး ၂၅ ခုအေပၚတြင္လည္း အေျခခံ၍ အစီရင္ခံစာကို ေရးသားထားသည္။
အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို အဓိကအာ႐ံုျပဳထားသည္ - ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းကဘာလဲ။ ၎တို႔ကို
မည္သည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ မည္သို႔ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သနည္း။ ၎တို႔၏ နယ္ေျမတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားက
ဘာေတြလဲ။ ေဒသခံရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင္႔ ၎တို႔၏ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးက ဘာေတြလဲ ဟူ၍ျဖစ္သည္။

၎အင္တာဗ်ဴးမ်ားသည္

ေဒသအဆင့္မွ ျပည္သူ႔စစ္တစ္ဖြဲ ႔ခ်င္း၏ သမိုင္းေၾကာင္းမွသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအဆင့္အထိ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပည္သူ႔စစ္စနစ္အထိ ဆြဲယူႏိုင္ေအာင္
ေမးျမန္းထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္မႈတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အဓိပၸါယ္သတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိေသာ အသံုးအႏႈန္း အေတာ္
မ်ားမ်ားကို အသံုးျပဳမႈရိွရာ ၎တို႔ကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ႐ႈပ္ေထြးမႈကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ ဥပမာ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSA) ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း
ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ ဦးဟန္ေညာင္ေဝသည္ ၁၉၆၇ မွ ၁၉၇၃ အတြင္းက ရိွခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အစီအစဥ္ျဖစ္သည့္
“ကာကြယ္ေရး” ဟူေသာ အေခၚအေဝၚကို သံုးႏႈန္းသည္။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ၁၉၆၇ မတိုင္မွီက လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ အစိုးရျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို
ညႊန္းဆိုရာတြင္လည္း ကာကြယ္ေရး ဟု သံုးႏႈန္းျပန္သည္။၁၁ ၎တို႔၏ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ အေလးေပးျခင္းမရိွဘဲ

ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္သူ႔စစ္ စေသာ စကားရပ္မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ သံုးႏႈန္းေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္

တပ္မေတာ္၊

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၊
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အကဲခတ္ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္

၎ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကိုယ္တိုင္က

ျပည္သူ႔စစ္ကိုေဖၚျပရန္ ကြဲျပားေသာ စကားရပ္မ်ားကို မၾကာခဏအသံုးျပဳေနျခင္းသည္လည္း ႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္ေစေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု
ျဖစ္သည္။၁၂ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို တပ္မေတာ္က ကာလအလိုက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ လကၡဏာကို
သတ္မွတ္ျခင္းမ်ားအျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ၎တို႔အၾကားမွ ဆက္ဆံေရးလည္း ပါဝင္ရာ

ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဓေလ့မ်ားကို

အကဲျဖတ္ရာတြင္ အခက္ေတြ ႔ေစသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္မူ တပ္မေတာ္၏ ေဒသဆိုင္ရာ တိုင္းမွဴးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအၾကား အစီအစဥ္
မ်ားမွာ အေရးေပၚသဘာဝကိုသာ အေျခခံရျခင္းသည္ ျပည္သူ႔စစ္တစ္ဖြဲ ႔ခ်င္းစီ၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းကြဲျပားမႈကို ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။ အက်ဳိး
ဆက္မွာ ျပည္သူ႔စစ္စနစ္၏ ဦးတည္ရာကို သတ္မွတ္ေဖၚထုတ္ရာတြင္ အေတာ္ေလး ႐ႈပ္ေေထြးေစခဲ့သည္။

၁.၄။ အစီရင္ခံစာ ဖြဲ ႔စည္းပံု
ဤအစီရင္ခံစာ၏ က်န္အပိုင္းကို အခန္း ၄ ခန္း ခြဲျခားထားသည္။
အခန္း ၂ “ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ သမိုင္းေနာက္ခံ” သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအား အသံုးျပဳပံုကို ကိုလိုနီေခတ္အထိ
ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ကာ ေျခရာခံထားသည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အရပ္ဖက္တာဝန္ရိွသူ
မ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈအေနျဖင္႔ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား ကနဦးျပန္႔ပြားသြားခဲ့ျခင္းအားလည္း ေထာက္ျပထားသည္။ တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူ႔လက္နက္ကိုင္
ဆိုသည့္ အယူဝါဒအရ ဖြဲ ႔စည္းလာရပံုႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို တပ္မေတာ္သို႔ ေပါင္းစည္းသည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကိုလည္း ဆန္းစစ္ထား
သည္။ ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား
ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းမႈမ်ားကိုလည္း ေလ့လာထားသည္။
အခန္း ၃ “ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို အမ်ဳိးအစားခြဲျခားပံုစနစ္” သည္ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု ကြဲျပားေနေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို
နားလည္ရန္အတြက္ ဆန္းစစ္မည့္ မူေဘာင္ပံုစံကို အမ်ဳိးအစားခြဲသည့္ နည္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အမ်ဳိးအစားခြဲျခားပံုစနစ္သည္
တပ္မေတာ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားဖက္တြင္ ရပ္တည္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ အေန
အထားကို ဆန္းစစ္ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္အတြင္းသို႔ ေပါင္းစည္းမႈအဆင့္ ကြဲျပားပံု
ကို သံုးမ်ဳိးသံုးစား ခြဲျခားထားသည္။ ဤအစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအား အမ်ဳိးအစား ေလးခု ခြဲျပထားသည္။
•

တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား

•

တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းမထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား

•

တပ္မေတာ္က ေထာက္ပံ့ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား

•

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား

ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ အေရအတြက္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ခန္႔မွန္းသည့္ ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ အဆံုးသတ္ထားပါသည္။
အခန္း ၄ “ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို နားလည္ရန္အတြက္ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္႔အခ်က္မ်ား” တြင္ ေခတ္ၿပိဳင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ အေရးပါမႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္အတြက္ အသံုးဝင္မည့္ ေျပာင္းလဲမႈလားရာ ေလးခုကို ေဖၚထုတ္ျပထားသည္။
၎တို႔တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား မည္သို႔ရွင္သန္ရပ္တည္ၾကပံု၊ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္မႈ အခန္းက႑၊ ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ၎တို႔
အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ပံုႏွင့္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ၎တို႔၏ အခန္းက႑တို႔ျဖစ္သည္။
အခန္း ၅ “သံုးသပ္ခ်က္” တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ထားသည္။ ဤဆန္းစစ္သံုးသပ္မႈတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အျခားသာဓက ျဖစ္ရပ္
မ်ားကိုလည္း စဥ္းစားထားသည့္အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္ေျမာက္မ်ားစြာကိုလည္း
ေဆြးေႏြးထားသည္။
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အခန္းႏွစ္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ သမိုင္းေနာက္ခံ (၁၉၃၀ မွ ယခုအခ်ိန္အထိ)
ေခတ္ၿပိဳင္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား လႊမ္းမိုးေနမႈသည္ ကိုလိုနီေခတ္အထိ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ၾကည့္ရမည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား
ကို ထင္ဟပ္ေနသည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၈၅ ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလမ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ႐ုန္းကန္
လႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ က႑အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ အေတာ္ခရီးေပါက္သည္အထိ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္
အနီးမွ ေဝးလံေသာ ေတာင္တန္းေဒသတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားက ျပည္ပမွ ၿခိမ္းေျခာက္ေသာ အႏၱရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးခဲ့
ၾကသည္။ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္
ေဖၚထုတ္ရာတြင္ ၾကားခံျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ေနာက္ လံုျခံဳေရးရန္ဆူးရန္ေညႇာင့္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားက
တပ္မေတာ္ကို ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ယခု ပဋိပကၡကာလအတြင္းတြင္မူ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူတို႔၏တိုက္ပြဲ ဟူေသာအယူဝါဒကို အေကာင္
အထည္ေဖၚလာရာ ၎တြင္ တပ္မေတာ္၏ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးစီမံခ်က္မ်ား၌ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ၁၉၈၉
ခုႏွစ္ကတည္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္အေနအထားေျပာင္းရန္ ကိစၥအား ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းသည္ ပဋိပကၡ စီမံ
ခန္႔ခြဲမႈအတြက္ တပ္မေတာ္၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈ အစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။၁၃ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးေသာသမိုင္းကို သိရွိ
နားလည္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလြန္အေရးပါသည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔
မ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ကာလငါးခု ပိုင္းျခားထားသည္။

၂.၁။ လြတ္လပ္ေရး မရမွီကာလ (၁၉၃၀ - ၁၉၄၈)
လက္ရွိ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ အရင္ကထြက္ေပၚခဲ့ေသာအဖြဲ ႔မ်ားမွာ ကိုလိုနီေခတ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္ကာလကပင္ ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗမာလူမ်ဳိး ႏိုင္ငံေရး
ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ တပ္ ဟုေခၚေသာ အရပ္သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။၁၄ ၁၉၃၀ တြင္ အမ္ေအေမာင္ႀကီးက ရဲတပ္
(ရဲရင့္ေသာစစ္တပ္) ဟုေခၚေသာ ပထမဆံုးတပ္ကို စတင္ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ အျခားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ထိုအတိုင္း
လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ သာဓကအေနႏွင့္ ၁၉၃၉ တြင္ ဗမာအမ်ဳိးသားေရးေခါင္းေဆာင္ သခင္ မ်ားက ဗမာ့လက္႐ံုးတပ္ ကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့
သည္။၁၅ ၎တပ္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားက ေသနတ္မ်ားကိုင္ေဆာင္ခြင့္ မေပး
ခဲ့ေပ။၁၆ ၁၉၃၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ယခုေခတ္ရွမ္းျပည္နယ္ဟုေခၚေသာ ေဒသမွ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ျပည္သူ႔စစ္တပ္မ်ားကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့
ၾကရာ သိႏၷီေစာ္ဘြားက တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီးမွ ၎၏လက္ေအာက္ခံ ကိုးကန္႔၊ ပန္ဆိုင္း၊ မိုင္းေပၚနယ္မ်ားမွ နယ္ခံေခါင္းေဆာင္မ်ားအား
အိမ္ေစာင့္ တပ္မ်ားဟု ေျပာဆိုခဲ႔သည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ဖြဲ ႔စည္းရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။၁၇
ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးတြင္ တပ္ ဟူသည့္ ႐ိုးရာဓေလ့ ဆက္လက္ထြန္းကားခဲ့သည္။ တပ္မ်ားတိုးခ်ဲ႕မႈသည္ ၿဗိတိသွ်တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္သည္။ ကရင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္ရာနယ္ေျမမ်ားတြင္
လံုၿခံဳေရးအေျခအေန ယိုယြင္းမႈသည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ဖြဲ ႔စည္းမႈကို ပိုမိုအားေပးသလိုျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ မွ ၁၉၄၈ အၾကားကာလတြင္ ၿဗိတိသွ်
အစိုးရသည္ ထိုနယ္ေျမမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျပာက္က်ားတပ္ဟုေခၚေသာ အငယ္စားျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား ဖြဲ ႔စည္းမႈကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။
အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလည္း ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ ႔ ကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရး
အတြက္ ၿဗိတိသွ်အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရာတြင္ ၎၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈရိွေနေစရန္ ထိုအဖြဲ ႔မွာ ႏိုင္ငံေရး လက္နက္ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။
၁၉၄၇ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္တြင္ လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈကို စီစဥ္ႀကိဳးကိုင္ခဲ့သူ ႏိုင္ငံေရးသမား ဦးေစာ
သည္လည္း ဂဠဳန္တပ္ ၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။၁၈ အဆိုပါကာလအတြင္း ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေသာတပ္မ်ား
ႏွင့္အတူ ဓားျပဂိုဏ္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။၁၉

၂.၂။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး အေစာပိုင္းကာလ (၁၉၄၈ - ၁၉၆၂)
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား လ်င္ျမန္စြာ တိုးပြားလာခဲ့သည္။ ၎တို႔
ေပၚထြက္လာမႈသည္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရးအေျခအေန ဆိုးရြားမႈတို႔ ေပါင္းစပ္ျဖစ္ေပၚေနျခင္းကို ထင္ဟပ္သည္။
ၿပိဳင္ဖက္ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုခြဲမ်ားအၾကား အာဏာလြန္ဆြဲမႈမ်ား သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအေနျဖင့္ တပ္ ဖြဲ ႔စည္းမႈကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက ကိုယ္ပိုင္လံုျခံဳေရးအင္အားစုအျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကေသာ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္မ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား
လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။၂၀ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သူပုန္ထမႈ၊ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းအခ်ဳိ႕ေတာခိုမႈ၊ တ႐ုတ္တပ္မ်ားက်ဴးေက်ာ္မႈ စေသာ လံုျခံဳေရး
အရ ၿခိမး္ ေျခာက္မမ
ႈ ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ေဒသအဆင္ႏ
့ င
ွ ့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ တာ္အဆင့္ အစိးု ရတာဝန္ရသ
ိွ မ
ူ ်ားက အဆိပ
ု ါၿခိမး္ ေျခာက္မမ
ႈ ်ားကို ခုခရ
ံ န္
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားဖြဲ ႔စည္းမႈကို ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့သည္။
၁၉၄၀ ခုႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ သူပုန္အုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးကို အစိုးရက “ေရာင္စံုသူပုန္” ဟုရည္ညႊန္းရသည့္
အေျခအေနကို ဆိုက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ၎သူပုန္ထမႈမ်ားတြင္ KNDO၊ ေပါင္းေယာင္းအမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဦး(PNDF)၊ ရခိုင္ျပည္သူ႔
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လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး၊ မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး စသည့္အဖြဲ႔မ်ား၏ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမ်ဳိးသားေရးေတာ္လွန္မႈမ်ား ပါဝင္သည္။ လက္ဝဲယိမ္း
သူပုန္ထမႈမ်ား တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အလံနီႏွင့္ အလံျဖဴ အဖြဲ ႔ခြဲမ်ား၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ ႔မွ ရဲေဘာ္ျဖဴအုပ္စု ခြဲထြက္မႈ တို႔ပါဝင္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ အသစ္ထူေထာင္ေသာ အေရွ႕ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ မြတ္ဆလင္မ်ား၏
မူဂ်ာဟစ္သူပုန္ထမႈ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။၂၁
တပ္မေတာ္သည္လည္း ၎၏ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ ႔မ်ား၏ ေတာခိုပုန္ကန္မႈမ်ားစြာကို ေတြ ႔ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ပုန္ကန္မႈမ်ားတြင္ အုပ္စုလိုက္ တပ္မွထြက္ခြာ
ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ေတာခိုေသာတပ္မ်ားသည္ အျခားသူပုန္မ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းျခင္းျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ပိုင္သူပုန္တပ္ဖြဲ ႔စည္းျခင္းျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ၾက
သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (၁) မွ တပ္မွဴး ဗိုလ္ႀကီးေနာ္ဆိုင္းသည္ ၎၏တပ္ရင္းျဖင့္ PNDF ကိုဖြဲ ႔စည္းကာ ပထမဆံုး
ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္မႈကို အစပ်ဳိးခဲ့သည္။ အျခားတပ္မေတာ္ႏွင္႔ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္လည္း လက္ဝဲယိမ္းသူပုန္မ်ားအျဖစ္ လည္း
ေကာင္း၊ အျခားတိုင္းရင္းသား အမ်ဳိးသားေရးသူပုန္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း ခြဲထြက္ပုန္ကန္ခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔အထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ထူေထာင္ခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ ႔မွ တပ္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ တပ္မေတာ္မွ ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔သည္လည္း
ေတာခိုကာ ၁၉၄၉ ဇြန္လတြင္ ေကာ္သူေလးလက္နက္ကိုင္အင္အားစု (KAF) ကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၿပီး ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး KNU ၏ စစ္ဖက္ဌာန
ျဖစ္လာခဲ့သည္။၂၂ ႏုိင္ငံသူရဲေကာင္း အာဇာနည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္အဖြဲ ႔၏ ကြန္ျမဴနစ္လိုလား
ေသာ အုပ္စုကို လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ႀကိဳးစားမႈေၾကာင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ၎တို႔၏ ေတာခိုပုန္ကန္မႈ ျဖစ္ေပၚလာ
ခဲ့သည္။၂၃
၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းစစ္ ၿပီးဆံုးမႈသည္ လြတ္လပ္ေရးရခါစ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအသစ္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ စစ္႐ံႈး
သြားေသာ ခ်န္ေကရွိတ္၏ ကူမင္တန္စစ္တပ္မွ တပ္ဖြဲ ႔မ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ကြန္ျမဴနစ္တပ္မ်ားကို ေရွာင္တိမ္းရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲသို႔
ျဖတ္ကူးဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ကူမင္တန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဒသတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးမဟာမိတ္မ်ားအျဖစ္ ေပၚထြက္လာ
ေသာ တိုင္ဝမ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔အျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အဆက္အသြယ္ထူေထာင္ခဲ႔သည္။ ကူမင္တန္ အႂကြင္းအက်န္တပ္မ်ားသည္
ထိုမဟာမိတ္မ်ားထံမွ လက္နက္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားရရွိကာ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ႀကီးထြားလာေသာ ဘိန္းကုန္သြယ္မႈတြင္ တိုးျမႇင့္ပတ္သက္လာခဲ့
ၾကသည္။၂၄
လက္နက္ကိုင္သူပုန္ထၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ဆက္တိုက္ေပၚထြက္လာမႈသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ဦးေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး
အစိုးရသစ္ၿပိဳလဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟူေသာ သတိေပးလကၡဏာပင္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ကို ေလ့လာေသာ အစိုးရအစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္
တြင္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္၌ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေသာင္းက်န္းသူတစ္ဖြဲ ႔မဟုတ္ တစ္ဖြဲ ႔လက္သို႔ က်ေရာက္ေနသည္” ဟု
ေဖၚျပထားသည္။၂၅ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုအစိုးရသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အနီးတစ္ဝိုက္ ၆ မိုင္ဝန္းက်င္ကိုသာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္အစိုးရဟု
လူသိမ်ားခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးရခါစ တိုင္းျပည္၏ လံုၿခံဳေရးအေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းသည္ တပ္မေတာ္၏ တုန္႔ျပန္
ကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းကို ျမန္ဆန္စြာတိုးတက္ေစခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္ကို ေက်ာ္လြန္ကာ ရံႈးနိမ့္ႏိုင္သည့္ အလားအလာကို
ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ စစ္တပ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားသည္ ႀကီးထြားလာေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
အေနႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုျပည္သူ႔စစ္အစီအစဥ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားၿပီး ၎တို႔၏ ဖြဲ ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုတြင္လည္း
မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ရိွေနပါသည္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ျပည္ေထာင္စု ရဲတပ္ဖြဲ ႔အရန္အင္အားကို ဖြဲ ႔စည္းရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း တြင္ စစ္ဝန္ထမ္း ဟုေခၚေဝၚခဲ့သည္။
အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကလည္း ကြန္ျမဴနစ္တို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ၎တို႔၏ ေထာက္ခံသူမ်ားကို စစ္ဝန္ထမ္း
တပ္ရင္းအျဖစ္ ဖြဲ ႔စည္းေပးခဲ႔သည္။၂၆ သို႔ရာတြင္ ၎တပ္ဖြဲ ႔အခ်ဳိ႕အား ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏိုင္ေၾကာင္းကို အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေတြ ႔ရွိလာၾကသည္။
ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈမ်ားတြင္ စစ္ဝန္ထမ္းတပ္အခ်ဳိ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈသည္ ကရင္သူပုန္ထမႈ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း
ကီနန္က ေထာက္ျပထားသည္။၂၇ ထို႔အျပင္ စစ္ဝန္ထမ္း တပ္ဖြဲ႕ဝင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာကလည္း ကရင္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားဖက္သို႔ သြားေရာက္
ပူးေပါင္းခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ခ႐ိုင္ကိုးခုရွိ တပ္ဖြဲ ႔မ်ားကို အစိုးရက ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည္။ က်န္ရွိ စစ္ဝန္ထမ္းတပ္မ်ားကို တပ္မေတာ္အတြင္းသို႔
ထည့္သြင္းလိုက္ၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ မတရားသင္း ေၾကညာခဲ့သည္။၂၈
ဦးႏုအစိုးရ၏ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္လႊားတြင္ လူစုေဆာင္း၍ တပ္မ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳခဲ႔သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ သူပုန္မ်ား
ႏွင့္ ကူမင္တန္တပ္မ်ား၏ ရန္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္သူေစာ္ဘြားမ်ားက က်န္းမာသန္စြမ္းသူမ်ားကို သင္တန္းေပးကာ တပ္ဖြဲ ႔မ်ားကို
ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ၎တပ္မ်ားကို ရွမ္းတပ္မ်ား ဟု ေခၚသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရွမ္း ႏွင့္ ကခ်င္ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းကာကြယ္ေရးတပ္ ဟုေခၚေသာ ေဒသဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို စတင္
ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။၂၉
၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ဳိးသားအေစာင့္တပ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၿပီး ၎ဌာနသည္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း
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ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနာက္ပိုင္း၌ ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ေသာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို
ကိုယ္စားျပဳပါသည္ (ဇယား ၂ ကို ႐ႈ) ။ ၎၏ တာဝန္ဝတၱရားတစ္ခုမွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားထဲမွေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေလ့က်င့္
သင္တန္းေပးရန္ ျဖစ္သည္။၃၀

ဇယား ၂ - ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (၁၉၅၆ မွ ယခုအခ်ိန္အထိ)၃၁
အမ်ဳိးသား အေစာင့္တပ္ဖြဲ ႔မ်ား ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး

၁၉၅၆ ဇန္နဝါရီ ၁ (ခန္႔မွန္းေျခ)

ျပည္သူ႔စစ္ႏွင္႔ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး

၁၉၇၃ ဇန္နဝါရီ ၂၂

ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ နယ္ျခားတပ္ဖြဲ ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး

၁၉၉၀ ဧၿပီ ၁ မွ ယခုအခ်ိန္အထိ

၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရသည္ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ပ်ဴေစာထီး
စီမခ
ံ ်က္ဟု ေခၚေသာ ၿမိဳ႕ ရြာကာကြယ္ေရး အစီအစဥ္ကို စတင္ခသ
ဲ့ ည္။ ၎အမည္ မွာ အေစာပိင
ု ္း ျမန္မာ့သမိင
ု ္းမွ နာမည္ေက်ာ္စစ္မင္းသားတစ္ပါး၏
အမည္ျဖစ္သည္။၃၂ ထိုအစီအစဥ္တြင္ ရဲ၊ စစ္ တပ္ႏွင့္ အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါဝင္ေသာ ေဒသႏၲရေကာ္မတီလက္ေအာက္ရွိ
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းမ်ားပါဝင္ၿပီး အစီအစဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးပါဝင္သည္။ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေကာ္မတီက ေက်းရြာကာကြယ္
ေရးအဖြဲ ဟ
႔ ုေခၚေသာ အေျခခ်ႏွင့္ ေရြ႕လ်ား ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြဲ ႔ႏစ
ွ မ
္ ်ဳိးကို ဖြဲ စ
႔ ည္းေပးခဲသ
့ ည္။ ၿမိဳ႕ ျပေဒသမ်ားတြငမ
္ ူ ေကာ္မတီက နယ္ေျမခံရအ
ဲ ရာရွမ
ိ ်ား
၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားကို ဖြဲ ႔စည္းေပးသည္။၃၃ သို႔ရာတြင္ အခ်ဳိ႕ပ်ဴေစာထီးတပ္မ်ားသည္ ၾသဇာႀကီးေသာ
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈကိုခံရၿပီး ေနာက္ထပ္ “ပါတီလက္႐ံုးတပ္” ျဖစ္လာခဲ့သည္။၃၄
၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းတြင္မူ ေရာင္စံုသူပုန္ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၱရာယ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ သူပုန္
မ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ကမ္းလွမ္းမႈပါဝင္ေသာ ဦးႏုအစိုးရ၏ “ဒီမိုကေရစီအတြက္ လက္နက္မ်ား” အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ေသာင္းက်န္းသူ
အေရအတြက္ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္က အစိုးရ၏ အာဏာကို ရယူ
ခဲ့သည္။ ၁၉၅၈ မွ ၁၉၆၀ အၾကား စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလကို “အိမ္ေစာင့္အစိုးရ” ေခတ္ဟု ေခၚေဝၚသည္။ ထိုကာလအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္း
အစိုးရက ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားစြာကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕အဖြဲ ႔မ်ားသည္ အစိုးရက ဖြဲ ႔စည္းေပးေသာ အထူးရဲအရန္တပ္ရင္း ဟုေခၚေသာ
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားတြင္ ပါဝင္လာၾကသည္။၃၅
ကူမင္တန္တပ္မ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၲရာယ္မွာလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံအစိုးရ ျပန္တက္လာၿပီး
ေနာက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္တို႔ ပူးေပါင္း၍ “မဲေခါင္ျမစ္စစ္ဆင္ေရး” ကို ဆင္ႏႊဲကာ ကူမင္တန္အႂကြင္းအက်န္
စစ္သားမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းသို႔ ေမာင္းထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကုလသမဂၢဦးေဆာင္ေသာ စီမံခ်က္ျဖင့္ ၎တို႔အနက္ အခ်ဳိ႕ကို တိုင္ဝမ္သို႔
ေလေၾကာင္းမွ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ကာ လႈပ္ရွားခဲ့
ၾကသည္။

၂.၃။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းေခတ္ (၁၉၆၂ - ၁၉၈၈)
၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္ကာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရထံမွ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ၿပီး အစပိုင္းတြင္ ေတာ္လွန္ေရး
ေကာင္စီက ဦးေဆာင္၍ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိေဟာင္းမ်ားျဖင့္ အဓိက ပါဝင္ဖြဲ ႔စည္းထားသည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ
(BSPP) က အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တစ္ပါတီႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္
စိန္ေခၚမႈလိႈင္းလံုး ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္မႈမ်ား၊ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ဖက္မွ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းသို႔ ဝင္လာေသာ ဗကပ မ်ား၏ ဖိအားေပးမႈမ်ားသည္ စစ္အစိုးရအေပၚ
ျပင္းထန္ေသာ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါကာလအတြင္း တပ္မေတာ္က ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအား အသံုးျပဳမႈ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ၿပီး
“ျပည္သတ
႔ူ က
ို ပ
္ ြ”ဲ အယူဝါဒ၏ အစီအ စဥ္၏ အစိတအ
္ ပိင
ု ္းအေနျဖင့္ တရားဝင္ဖြ႕ဲ စည္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခသ
ဲ့ ည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ တပ္မေတာ္တပ္မွဴးမ်ားက
လည္း နယ္ေျမအေျခအေန လိုအပ္ခ်က္အရႏွင့္ လံုျခံဳေရးလိုအပ္ခ်က္အရ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔အမ်ဳိးမ်ဳိးကို တာဝန္ေပးခဲ့ၾကသည္။
၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တပ္မေတာ္တပ္မွဴးမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေပၚေပါက္လာေသာ တိုင္းရင္းသားအမ်ဳိးသားေရး
သူပုန္ထမႈမ်ားေၾကာင့္ ႀကီးထြားလာသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရန္ အတြက္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို စတင္ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။၃၆
၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ထြက္ေပၚခဲ့ေသာ အစိုးရျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔သံုးမ်ဳိးကို ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက စီစစ္ခြဲျခားျပထားသည္။ ၎သံုးမ်ဳိးမွာ
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၊ ေသာင္းက်န္းမႈဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ ႔မ်ား (သကဆဖ) ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္သည္။၃၇ (အဆိုပါျပည္သူ႔စစ္မ်ား ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အမ်ဳိးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းအတြက္ အခန္း ၄ ကို ႐ႈပါ) ။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ရပ္ရြာ
အေျချပဳ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္ၿပီး ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စုမ်ားသည္ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရွိေသာ
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ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ေရွ႕တြင္ရိွခဲ့ေသာ အဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္သည္။
ဤေနရာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းသည္ ဦးေနဝင္းအစိုးရလက္ထက္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္က
ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို ရည္ညႊန္းသည္။၃၈ Andrew Selth ၏ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို “၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအမ်ဳိးသားမဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၿပီး
၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားအလယ္ခန္႔တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ ေက်းလက္ေနျပည္သူ ၃၅,၀၀၀ ခန္႔ ပါဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔သည္
ေလ့က်င့္မႈႏွင့္ လက္နက္တပ္ဆင္မႈတြင္ အားနည္းပံုရသည့္ျပင္ ၎တို႔ကို တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အသံုးျပဳမႈ မရွိသေလာက္ပင္ျဖစ္သည္။
၎တို႔သည္ ေက်းရြာကာကြယ္ေရးကို အကူအညီေပးခဲ့ၾကၿပီး လမ္းျပမ်ား၊ သတင္းေပးမ်ားအျဖစ္ ထမ္းရြက္ခဲ့ၾကသည္။၃၉ “
ယခင္အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင္႔မတူဘဲ ၎တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ ၾသဇာရိွသူမ်ားထက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္သာ ညႇိႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ ကနဦးတြင္ အစိုးရက ခိုင္ခိုင္မာမာထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းတြင္ လႈပ္ရွားၾက
သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ တိုင္းျပည္၏ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွိ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို
အသံုးျပဳခဲ့ပံုရသည္။၄၀
ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အစိုးရအာဏာစက္ အကန္႔အသတ္သာရိွေသာ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ ေသာင္းက်န္းသူတို႔ လႈပ္ရွားေန
ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္အတြက္ အျခားျပည္သူ႔စစ္အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည့္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔ႏွင့္ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရး
အဖြဲ ႔ (သကဆဖ) ကိုလည္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဖြဲ ႔စည္းတာဝန္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားသည္
ေလ့က်င့္မႈအနည္းငယ္သာ ရရွိၾကၿပီး တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈလည္း ေလ်ာ႔နည္းသည္။၄၁ အဆိုပါျပည္သူ႔စစ္အမ်ဳိးအစားအတြက္ သတင္း
အခ်က္အလက္ မ်ားမ်ားစားစားမရႏိုင္ေပ။ သို႔ရာတြင္ ၎ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားမွ လက္နက္ခ်သူမ်ား
ျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းထားသည္ဟု လူသိမ်ားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးက ေဖၚျပ
ခဲ့ၾကသည္။၄၂
ေနာက္ထပ္ျပည္သူ႔စစ္အုပ္စုအမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးမွာ ကာကြယ္ေရး ဟု လူအေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကသည္။၄၃ ကာကြယ္ေရးဟူေသာ အသံုးအႏႈန္း
သည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းမွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ခန္႔အထိ တပ္မေတာ္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ သီးသန္႔ ျပည္သူ႔စစ္အစီအစဥ္တစ္မ်ဳိးကို ရည္ညႊန္းေလ့ရိွ
သည္။၄၄ ထိုအစီအစဥ္တြင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား တပ္မေတာ္၏ မဟာမိတ္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ တရားမဝင္
စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၎တို႔ပတ္သက္ေနမႈကို ခြင္႔မျပဳေသာ္လည္း နားလည္မႈေပးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
အဆိုပါကာလအတြင္း ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔ကိုယ္၎တို႔ ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေလးမ်ားကို
ဖြဲ ႔စည္းခဲၾ့ ကသည္။ ၎အုပစ
္ အ
ု ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေရးျပည္သစ
႔ူ စ္ ဟူေသာ အဆင္အ
့ တန္းသည္ အစိုးရ၏ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈ
ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို အက်ဳိးေက်းဇူးအျဖစ္ ရရွိေစခဲ့သည္။ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ အစပိုင္းတြင္ KIA ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကခ်င္႐ိုးရာ
ေခါင္းေဆာင္ ဒူးဝါး မ်ားဦးေဆာင္သည့္အုပ္စုမ်ားကို လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအုပ္စုမ်ားက အစိုးရေထာက္ခံေသာ
ျပည္သူ႔စစ္အဆင့္အတန္းကို လက္ခံရန္ျဖစ္လာရသည္။၄၅ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ SSA မွ တပ္ဖြဲ ႔အနည္းငယ္ကလည္း ျပည္သူ႔စစ္အဆင့္အတန္း
ို ္အုပ္စုမ်ားကလည္း
အတြက္ တပ္မေတာ္၏ ကမ္းလွမ္းမႈကို လက္ခံခဲ့ၾကသည္။၄၆ ဘိန္းကုန္ကူးမႈတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာ အျခားလက္နက္ကင
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ဘိန္းကုန္ကူးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းခံရေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ တ႐ုတ္
ႏြယ္ဖြား ေလာ္စစ္ဟန္သည္ ၎၏ ဇာတိ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔ကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္က ထိုေဒသကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္
လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အကူအညီေပးခဲ့သည္။၄၇ အင္အားအႀကီးဆံုး ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔ထဲမွ တစ္ဖြဲ ႔မွာ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္မွ
ခြန္ဆာ ဦးေဆာင္ေသာ လြယ္ေမာ္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ခြန္ဆာကို တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ား၏
လက္ရိွေခါင္းေဆာင္ အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ တပ္မေတာ္အာဏာပိုင္မ်ားက ၎အေပၚ သံသယရွိလာခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္
၎ကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခဲ့သည္ (ဇယားကြက္ ၃ ကို ႐ႈပါ) ။၄၈
၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၌ ဗကပတပ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈ ခ်ဲ႕ထြင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ထိုနယ္ေျမတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားက

တပ္မေတာ္အတြက္

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္

အေရးပါေသာက႑ကို

ရရွိလာၾကသည္။

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္

ေထာက္လွမ္းေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာရင္းျမစ္ႏွင့္ ဗကပတို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕မႈကို ဟန္႔တားရန္ ခံစစ္စည္းမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္
ဗကပတို႔ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ ေဒသခံ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအခ်ိဳ႕ကို အႏိုင္ရလွ်က္ရွိသည္။၄၉ အုပ္စုႏွစ္စုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္
ေသာ ေက်ာက္ညီလိုင္ႏွင့္ ေပါက္ယူခ်မ္းတို႔သည္ ဗကပ ပါတီဝင္အျဖစ္ခံယူကာ ေခါင္းေဆာင္ေနရာမ်ားကို ရရွိလာခဲ့သည္။၅၀ ထိုေနာက္ပိုင္း
၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာလူမ်ဳိး ဗကပ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို ဆန္႔က်င္ေသာ ခြဲထြက္မႈတြင္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးစလံုးပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ပါတီ
ၿပိဳလဲသြားခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ထဲတြင္ပင္ ၎တို႔က ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ (UWSA) ၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသားေသြးစည္း
ညီညြတ္ေရးပါတီ (BNUP) ကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရယူခဲ့ၾကသည္။
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၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈႀကီးထြားလာျခင္းသည္ တပ္မေတာ္အေပၚ သြယ္ဝိုက္၍ ၿခိမ္းေျခာက္လာခဲ့သည္။
ဘိန္းသီးႏွံသည္ ေငြရလြယ္၍ တန္ဖိုးရိွသည့္အေလွ်ာက္ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားအေနႏွင့္ ဘိန္းခြန္ေကာက္ျခင္း၊ ဘိန္းကုန္ကူးျခင္းအားျဖင့္
၎တို႔တပ္ဖြဲ ႔မ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာရန္ အခြင့္အလမ္းကို ရရွိေစခဲ့သည္။ ဘိန္းကုန္ကူးမႈတြင္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ား၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈသည္
တပ္မေတာ္၏ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အတိုင္အေဖါက္ညီသလိုျဖစ္ရသည္။ တပ္မေတာ္မဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား
ျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ ကာကြယ္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ကားလမ္းႏွင့္ ၿမိဳ႕မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ဘိန္းသယ္ယူရန္
အတြက္ ၎တို႔၏တပ္မ်ားကို ေစလႊတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤအေနအထားက ၎တို႔ကို ဘိန္းတင္ပို႔ရန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႀကီးထြားလာေသာ
ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္အတြက္ တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ားတင္သြင္းရန္ ေနရာကို ရယူလာေစသည္။၅၁ သို႔မဟုတ္ပါကလည္း ဘိန္းမွရရိွေသာ ဝင္ေငြမွာ
၎တို႔ရယူျခင္းမျပဳပါက အျခားေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ ႔မ်ားလက္သို႔ ေရာက္သြားမည္သာျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အထိ
ကုန္သြယ္ေရးက႑ကို လႊမ္းမိုးခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္မွ ထြက္ရွိေသာဘိန္း ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည္ဟု အစီရင္ခံစာ
တစ္ေစာင္က ခန္႔မွန္းထားသည္။၅၂

ဇယားကြက္ ၂ - ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို တပ္မေတာ္ လက္ေအာက္သို႔ စနစ္တက်အဖြဲ႕အစည္း ပံုသ႑ာန္ျပဳလုပ္၍
သြတ္သြင္းျခင္း - ျပည္သူတို႔၏ တိုက္ပြဲဟူေသာ အယူအဆ
အျခားႏိုင္ငံစစ္တပ္မ်ားစြာကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၎၏ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနႏွင့္
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို ေနရာခ်ထားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား ျဖစ္တည္မႈသည္ ကိုလိုနီေခတ္ေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက ရွိခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို တပ္မေတာ္အတြင္း အဖြဲ ႔အစည္းအလိုက္ သြတ္သြင္းမႈသည္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းအထိ
မရွိခဲ့ေပ။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရန္စြယ္မ်ားကို ႏွိမ္နင္းရာတြင္ ျပည္သူလူထုပါဝင္ေရးႏွင့္ အလံုးစံုစစ္ပြဲဆင္ႏႊဲေရး အယူအဆတို႔ကို အေျခခံကာ
တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူ႔တိုက္ပြဲအယူဝါဒ ထြက္ေပၚလာျခင္းကို ဤျဖစ္စဥ္က ထင္ဟပ္ေနသည္။
၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဖရိုဖရဲျဖစ္ေနေသာ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနကို စစ္ဖက္ႏွင့္ အရပ္ဖက္တာဝန္ရွိသူေပါင္းစံုက ေျဖရွင္းၾကရာမွတဆင့္
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳမႈသည္ အေလ့အထျဖစ္လာခဲ့သည္။၅၃ စီအိုင္ေအက ေထာက္ခံအားေပးေသာ ခ်န္ေကရွိတ္၏ ကူမင္တန္
တပ္ဖြဲ ႔ အႂကြင္းအက်န္မ်ားရွိေနျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကပ္လ်က္ တ႐ုတ္ျပည္နယ္စပ္တြင္ ၎တပ္မ်ား အေျခခ်လႈပ္ရွားရန္ ႀကိဳးစားေနျခင္းတို႔
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲသို႔ တ႐ုတ္စစ္တပ္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္လာေအာင္ ဖန္တီးေနသည္ဟု အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို႔အၾကား စိုးရိမ္ေသာက
ျမင့္တက္လာေစခဲ့သည္။၅၄ တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္လႊား ေသာင္းက်န္းမႈျပန္႔ႏွံ႔လာျခင္းႏွင့္ ၎တို႔က နည္းဗ်ဴဟာအသစ္မ်ား ခ်မွတ္
လာျခင္းတို႔ကလည္း တပ္မေတာ္အေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားအလယ္ေလာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ
လံုျခံဳေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆီေလွ်ာ္မည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စစ္ေရးအယူဝါဒတစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သိရလ
ွိ ာၾကသည္။ တပ္မေတာ္ႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္ေသာ ပညာရွင္ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက “၁၉၅၀ ခုႏစ
ွ မ
္ ်ားအလယ္ေလာက္
တြင္ ဗကပက ၎၏မဟာဗ်ဴဟာကို သမ႐ိုးက်တိုက္ပြဲမွ ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲပံုစံသို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာအခါ ေနရာယူတိုက္ပြဲပံုစံကို အဓိက
ထားသည့္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးအယူဝါဒမွာ ဆီေလွ်ာ္မႈမရွိေတာ့ေပ” ဟု သံုးသပ္ထားသည္။၅၅
၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား၏ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးသည္ “စစ္ေရးအယူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာအသစ္ကို
ပံုသြင္းရာတြင္ အေရးပါသည့္ မွတ္တိုင္ျဖစ္သည္” ဟု ေမာင္ေအာင္မ်ဳိးက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။၅၆ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက
ျပည္သူ႔စစ္ပြဲအယူဝါဒကို ခ်မွတ္ကာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား ဖြဲ ႔စည္းမည့္အစီအစဥ္ကို ၾကံဆခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။၅၇ အစည္းအေဝးအၿပီး မေရွး
မေႏွာင္းမွာပင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ႔သည္ ဆြစ္ဇာလန္၊ ယူဂိုဆလားဗီးယား၊ ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီးယားႏွင့္ အေရွ႕ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမ်ား
သို႔ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား အသံုးျပဳပံုကို ေလ့လာရန္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။၅၈
၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းရွိ ဗကပတပ္မ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္သည့္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္၍ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား
အသံုးျပဳမႈကို တပ္မေတာ္က စမ္းသပ္ခဲ့သည္။ ၎ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး စစ္သင္တန္းေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အႀကီးစား စတင္
အသံုးျပဳရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို အစိုးရက ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရးအစီအစဥ္တြင္ ျဖစ္ေပၚ
တိုးတက္မႈ အသစ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားအလယ္ေလာက္တြင္ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအား
စားနပ္ရိကၡာ၊ ရန္ပံုေငြ၊ ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းမႈတို႔ မရႏိုင္ေအာင္ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းအားျဖင့္ အားနည္းသြားေစရန္
ရည္ရြယ္ေသာ ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရး အစီအမံတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျဖတ္ေလးျဖတ္ နည္းဗ်ဴဟာကို တပ္မေတာ္က က်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ ၎
နည္းလမ္းတြင္ တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေက်းရြာမ်ားဖြဲ ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ ႔မ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္
ထားသည္ဟု ယူဆရေသာ အမဲေရာင္နယ္ေျမမ်ားကို စီစစ္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။၅၉ အဆိုပါေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို
နယ္ေျမခံတပ္မွဴးမ်ားက ဖြဲ ႔စည္းေပးၾကသည္။၆၀
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၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္ပြဲအယူဝါဒ တရားဝင္က်င့္သံုးေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား စည္းေဝးခဲ့ၾကသည္။၆၁ ထြက္ေပၚ
လာေသာ လမ္းညႊန္ခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ တပ္မေတာ္ အခိုင္အမာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားဖြဲ ႔စည္းေရးကို ဦးစားေပး
ျခင္းႏွင့္ ဝါဒေရးရာအေပၚအေျခခံကာ ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြဲ မ
႔ ်ား ဖြဲ စ
႔ ည္းလာၾကရန္တျ႔ုိ ဖစ္သည္။ သိရ
႔ု ာတြင္ ပဋိပကၡနယ္ေျမမ်ားတြငမ
္ ူ ေသာင္းက်န္းသူ
ႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ား (သကစက) အပါအဝင္ အျခားျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို တပ္မေတာ္က အသံုးျပဳခဲ့
သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္ဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီက
ျပည္သူ႔စစ္ပြဲအယူဝါဒကို တရားဝင္ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သည္။၆၂
ထိုကဲ့သို႔ စနစ္တက်ဖြဲ ႔စည္းၿပီးေနာက္ပိုင္း တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအေပၚအစီအစဥ္မ်ားကိုအေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ ပါဝင္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ က႑ႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ တပ္မေတာ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ သေဘာထားတို႔သည္ ဆက္လက္အေရးပါေနေၾကာင္းကို ႏွစ္စဥ္ တပ္မေတာ္ေန႔ထုတ္ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ စာေစာင္မ်ားတြင္
အေလးေပးေဖၚျပခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးးႀကီးသန္းေရႊက မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္
ျမန္မာ့သမိုင္း၌ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာ အေရးႀကီးပံုကို ေဖၚျပခဲ့ၿပီး “ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈကာလတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ
တစ္ရပ္လံုး လက္တြဲကာ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴကို အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးသည္ ခြဲ၍မရဘဲ
ွ ္ တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ မိနခ
႔္ န
ြ း္ ေျပာၾကားေသာ ကာကြယေ
္ ရး
တစ္သားတည္းျဖစ္ခေ
့ဲ ၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲသ
့ ည္။၆၃ ၂၀၁၅ ခုႏစ
ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိလ
ု ခ
္ ်ဳပ္မဴွ းႀကီး မင္းေအာင္လင
ႈိ က
္ လည္း ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြဲ မ
႔ ်ား၏ အသံးု ဝင္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းကို အေလးထားေျပာဆိခ
ု ၿ့ဲ ပီး “ျပည္သစ
႔ူ စ္
မဟာဗ်ဴဟာကို တိုင္းျပည္၏ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာအျဖစ္ လက္ခံထားေၾကာင္း” ေျပာၾကားခဲ့သည္။၆၄ ၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္
တပ္မေတာ္ကထုတ္ျပန္ေသာ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာတြင္လည္း အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးအစီအစဥ္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ က႑ ဆက္လက္
ပါဝင္ေနေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုတြင္ တပ္မေတာ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ “ျပည္သူမ်ား၏ စစ္ပြဲျဖင့္
အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး” မဟာဗ်ဴဟာ ဆက္လက္အားေကာင္းေရးဟု ေဖၚျပထားသည္။၆၅
၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယ အေျခခံဥပေဒကို အစိုးရကျပဌာန္းခဲ့ရာ ၎အေျပာင္းအလဲတြင္ ျပည္သူ႔စစ္စနစ္အေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ
မ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္တြင္ ျပသထားမႈမ်ားအရ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအာဏာရယူခဲ့ေသာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ
လႊတ္ေတာ္သို႔ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေသာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္နယ္ေျမခံတပ္မွဴးမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၁၂ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာေပါင္း
၁၈၃၁ ရြာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို ဖြဲ ႔စည္းေပးခဲ့ရာ အဖြဲ ႔ဝင္ ၆၇၇၃၆ ဦးရွိခဲ့ၿပီး လက္နက္ ၁၅၂၂၇ လက္ တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္ဟု သိရွိရသည္။၆၆
၁၉၇၃ ခုႏွစ္သည္ တပ္မေတာ္က ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း၏ လမ္းဆံုတစ္ခုျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔စစ္
ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာနကို ၁၉၇၃ ဇန္နဝါရီလ ၂၃ ရက္တြင္ ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။၆၇ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားကို
လည္း ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ လအတန္ၾကာ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔ ၂၃ ဖြဲ ႔အား
လက္နက္စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဖ်က္သိမ္းရန္ (သို႔) တပ္မေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္ရန္ ေနာက္ဆံုးရက္အျဖစ္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကို တပ္မေတာ္တပ္မွဴးမ်ားက
သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ား၏ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားမွာ ေရာေထြးမႈရွိခဲ့သည္။ အေသးစားအဖြဲ ႔မ်ားက လိုက္နာခဲ့ၾကေသာ္လည္း
အင္အားႀကီးေသာအဖြဲ ႔ အမ်ားစုက ထိုညႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔ ၂၃ ဖြဲ ႔အနက္ ၉ ဖြဲ ႔က လိုက္နာရန္
ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာထဲတြင္ SSA မဟာမိတ္ ေလာ္စစ္ဟန္ႏွင့္ မဟာစန္တို႔လည္း ပါဝင္သည္။၆၈
ထိုသို႔ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ မတူေသာ
ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားကို အကဲခတ္မ်ားက သံုးသပ္ထားၾကသည္။ ပထမအခ်က္မွာ ဘိန္းကုန္ကူးမႈႏွင့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ ထိေတြ ႔
ပတ္သက္ေနေသာ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရေသာ ကိစၥသည္ လူမ်ားစုအျမင္တြင္ ကန္႔ကြက္စရာအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္လာမည့္အေပၚ
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိုးရိမ္ေနမႈကို ထင္ဟပ္ျခင္းျဖစ္သည္။၆၉ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ဆက္ဆံေရးတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိေနမႈကို ထင္ဟပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္းတြင္ နစ္ဆင္ အစိုးရ တက္လာၿပီးေနာက္
ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတစ္ရပ္အေနႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးကိစၥတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို စတင္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ပတ္သက္၍ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးမူဝါဒမ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသားခ်မွတ္ေစရန္အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရး အေထာက္အပံ့ပံုစံျဖင့္
မက္လံုးမ်ားကို အေမရိကန္အစိုးရက တပ္မေတာ္အတြက္ ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။၇၀
ေနာက္ထပ္တစ္ခ်က္မွာ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ား အသံုးျပဳမႈသည္ တပ္မေတာ္၏ ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အႏၲရာယ္ရိွ
ေၾကာင္း သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားသည္ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးကို
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားၾကသည္။၇၁ ထို႔အျပင္ ဘိန္းကုန္ကူးရန္ႏွင့္ ေမွာင္ခိုကုန္ကူးရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ အခ်ဳိ႕ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား
အတြက္ အင္အားႀကီးထြားလာေစသည့္ အခြင့္အေရးျဖစ္လာခဲ့သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေလာ္စစ္ဟန္ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္သူ႔
စစ္အဖြဲ ႔တြင္ ခန္႔မွန္းေျခ တပ္ဖြဲ ႔ဝင္ ၁၅၀၀ ခန္႔ ရွိလာခဲ့သည္ကို ေတြ ႔ရသည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား အင္အားႀကီးထြားလာမႈႏွင့္ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ
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ျဖစ္လာမည့္ အလားအလာသည္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ စိုးရိမ္စရာျဖစ္လာခဲ့သည္။ အင္အားႀကီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားကို
နယ္ေျမခံတပ္မွဴးမ်ားက ကိုင္တြယ္ရန္ အေစာပိုင္းႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈမရခဲ့ဘဲ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အင္အားႀကီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ားကို
ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ အခက္ေတြ ႔ခဲ့ၾကသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တရားမဝင္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ေခါင္းေဆာင္ ခြန္ဆာကို
အစိုးရကဖမ္းဆီးမႈေၾကာင့္ ၎၏လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ား ေတာခိုကာ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ ႔သည့္ အေျခအေနကို
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအတြက္ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္
ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ စည္းကမ္းခ်က္ပါဝင္ခဲ့သည္။ ပုဒ္မ ၁၇၁ တြင္ “ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္သင္တန္းတက္
ျခင္းႏွင့္ စစ္ဖက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္” ဟု ေဖၚျပထားသည္။၇၂ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္
အေစာပိုင္းက လက္နက္စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကေသာ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔အခ်ဳိ႕ကို ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ဖြဲ ႔စည္းေပးခဲ့သည္။၇၃ ထို
ကာလအတြင္း နယ္ေျမလံုျခံဳေရးအေျခအေန စိုးရိမ္မႈအေပၚမူတည္ကာ ေနာက္ထပ္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ အသစ္မ်ားကိုလည္း ၾကံဳလွ်င္ၾကံဳသလို
ဆက္လက္ ဖြဲ ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားအလယ္ေလာက္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားတြင္ ခန္႔မွန္းေျခအဖြဲ ႔ဝင္ ၃၅၀၀၀ ခန္႔အထိ ရွိခဲ့သည္။၇၄
ျပည္သူ႔စစ္စနစ္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ႏွင့္ ေသာင္းက်န္းမႈဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ ႔ဟူ၍ အဓိက အစီအစဥ္ႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ တပ္မေတာ္တိုင္းမွဴးမ်ားသည္
ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ ပိုင္းတြင္ အခိုင္အမာထိန္းခ်ဳပ္စိုးမိုးထားေသာ ဗကပ တပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို ဆက္လက္
ဖြဲ ႔စည္းေပးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔အရ လြတ္ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ ေလာ္စစ္ဟန္သည္ လားရိႈးၿမိဳ႕
အနီးတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔တစ္ဖြဲ ႔ကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။၇၅ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဗကပ တပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရာတြင္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကြတ္ခိုင္ရိန္းဂ်ားဟူသည့္ ကြတ္ခိုင္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ ထူေထာင္ရန္ တပ္မေတာ္တိုင္းမွဴး
မ်ားက ခြင့္ျပဳခဲ့ၾကသည္။၇၆

၂.၄။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈကာလ (၁၉၈၉ - ၂၀၀၉)
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေနဝင္းအစိုးရကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ေသာ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပ ၿပိဳလဲမႈတို႔သည္ တပ္မေတာ္၏
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ အသံုးျပဳမႈအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားမွ
တဆင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ စတင္ထိေတြ ႔ ဆက္ဆံလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အစိုးရလိုလားေသာ ျပည္သူ႔
စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။၇၇ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ အသံုးျပဳမႈပံုစံကိုလည္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေနဝင္း၏ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာမႈသည္ တပ္မေတာ္၏ အာဏာသိမ္းယူမႈကို
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေစာေမာင္ ဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ ႔ (နဝတ) ကို ဖြဲ ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂
ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊက ဥကၠဌေနရာ ကို အစားထိုးဝင္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးမည္ဟူေသာ
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ကတိကဝတ္သည္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ရပ္တန္႔သြားေစခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း
တြင္ တပ္မေတာ္သည္ စစ္တပ္ျပန္လည္ဖြဲ ႔စည္းျခင္းအပါအဝင္ ၎၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို က်ားကန္ေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္တပ္ဆင္ျခင္း၊ တပ္ဖြဲ ႔ဝင္အင္အားတိုးခ်ဲ႕ ျခင္း၊ အမိန္႔ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းစေသာ ထင္ရွားသည့္
တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔စစ္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။၇၈ ထိုကာလအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ား၏ အတိုင္းအတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ ဗမာမဟုတ္ေသာနယ္ေျမအခ်ဳိ႕တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို
တပ္မေတာ္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားက ေဖၚျပၾကသည္။၇၉ သို႔ရာတြင္ မြန္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ ဗမာမဟုတ္ေသာနယ္ေျမ အခ်ဳိ႕တြင္မူ
တပ္မေတာ္က အရပ္သားမ်ားကို စစ္သင္တန္းေပးခဲ့သည္။၈၀ ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားေရးရာ အကဲခတ္ပညာရွင္ Andrew Selth က ၂၀၀၂
ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝေသာစာအုပ္၌ ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္ “တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး (DDSI) အဆိုအရ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတိုင္မွီက ရွိခဲ့ေသာ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမမ်ား
တေလွ်ာက္မွ ေက်းရြာတိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား လႈပ္ရွားမႈမရွိေတာ့ေပ။ ေက်းလက္ေဒသအမ်ားစုတြင္ ၎အဖြဲ ႔မ်ားအား
ထုတ္ေပးထားေသာ လက္နက္မ်ားကို ျပန္လည္စုစည္းကာ စစ္တပ္လက္နက္တိုက္မ်ားတြင္ သိမ္းဆည္းလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္
(မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဖြဲ ႔စည္းထားေသာ ေက်းရြာမ်ား၌) လံုၿခံဳေရးတာဝန္အခ်ဳိ႕ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက တပ္မေတာ္ကို
ကူညီရန္ ေက်းလက္လူထုကို လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။”

၈၂

Andrew Sealth က “ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ လိုအပ္ပါက စစ္ေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္” ဟု မွတ္ခ်က္ေပး
ထားသည္။၈၃
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တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ႏွင့္
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးကို ဖြဲ ႔စည္းျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ဖြဲ ႔စည္းမႈ သည္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး
ျပန္လည္ဖြဲ ႔စည္းျခင္း၏ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ (ဇယား ၂ တြင္ ၾကည့္) ။၈၄
တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူ႔စစ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္တြင္ ေနာက္ထပ္သိသာထင္ရွားေသာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈတစ္ခုမွာ ယခင္က အစိုးရကို ဆန္႔က်င္
တိုက္ခိုက္ခဲ့ဖူးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားအား ျပည္သူ႔စစ္အဆင့္အတန္း ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။၈၅ ၎ေျပာင္းလဲမႈသည္ ၁၉၈၉
ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ၿပိဳလဲသြားေစခဲ့ေသာ ဗကပ တပ္တြင္းပုန္ကန္ခြဲထြက္မႈ
မ်ားျဖင့္ စတင္ခဲ့သည္။ ဗကပ က်ဆံုးမႈသည္ နဝတေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ
ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းအသစ္ကို က်င္႔သံုးရန္ အခြင့္အလမ္းရရွိေစခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးညႇိႏိႈင္း
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔က ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။၈၆ ထို႔ေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္
ကို ဆန္႔က်င္ရန္ မဟာမိတ္ဖြဲ ႔လိုေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ စည္း႐ံုးမႈကို ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ ဗကပ
ေခတ္လြန္ လက္နက္ကိုင္ ေလးဖြဲ ႔ ႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။

ဇယား ၃ - ျမန္မာအစိုးရ၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာအုပ္စုမ်ားစာရင္း (၁၉၈၉ - ၂၀၀၉)၈၇
အမည္

တည္ေနရာ

လက္ရွိအဆင့္

ပေလာင္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ ႔ (PSLA)

မိုင္းတုန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ ႔ (SNPLO)

ေနာင္းေတာ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

လက္နက္ခ်

ေမာ္ထိုင္းတပ္မေတာ္ (MTA) – ခြန္ဆာ

လမ္ခို၊ ရွမ္းျပည္နယ္

လက္နက္ခ်

ဗကပ (ရခိုင္ျပည္နယ္)

ေမာင္းေတာ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္

လက္နက္ခ်

ဒီမိုကေရစီတပ္မေတာ္သစ္ – ကခ်င္ (NDA-K)

ပန္ဝါ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

BGF

ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDAA)*

ေလာက္ကိုင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

BGF

ကရင္နီအမ်ဳိးသားမ်ားျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (KNPLF)

ဟိုယား၊ ကယားျပည္နယ္

BGF

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း)**

စိန္ေက်ာ့၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္တပ္မေတာ္ (KDA)

ကြတ္ခိုင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

ပအိုဝ္း အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (PNA)

ေက်ာက္တစ္လံုး၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

ကယန္းအမ်ဳိးသားအေစာင့္တပ္ (KNG)

ဖယ္ခံု၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

ကယန္းနယ္ေျမသစ္ပါတီ (KNLP)

ျပင္ေဆာင္၊ ကယားျပည္နယ္

အပစ္ရပ္အုပ္စု

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)

လိုင္ဇာ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

EAO

ဝျပည္ညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)

ပန္ဆိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္

EAO

အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (NDAA)

မိုင္းလား၊ ရွမ္းျပည္နယ္

EAO

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)

ရဲေခ်ာင္းဖ်ား၊ မြန္ျပည္နယ္

EAO

ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)

ရွားေတာ၊ ကယားျပည္နယ္

EAO

ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (SSNA)

ရွမ္းျပည္နယ္

လက္နက္ခ်၈၈

အဓိကလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား		
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အေသးစားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား
MTA မိုင္းဟင္ မိုင္းဟ

မိုင္းရယ္၊ တန္႔ယန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

MTA - မန္ပန္

တန္႔ယန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

မုန္းေပၚ

မူဆယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (SSNA) - ခြဲထြက္အဖြဲ ႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ရွမ္းျပည္နယ္

ဖ်က္သိမ္း, SSA South ႏွင့္ပူးေပါင္း၈၉

MTA - ေရႊျပည္ေအး

ပဲကြန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

ကရင္နီအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (KNDP) - နာဂ

လိြဳင္ေကာ္၊ ကယားျပည္နယ္

BGF မိ္တ္ဖက္အဖြဲ႔

မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္း – ၿမိတ္ေဒသ

ၿမိတ္၊ တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီး

လက္နက္ခ်

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသစ္ – ခြဲထြက္အဖြဲ ႔

ေကာ့ေသာင္း၊
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

လက္နက္ခ်

ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) ***

ေက်ာက္ေတာ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္

ဖ်က္သိမ္း

ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာ တပ္မေတာ္(DKBA)****

ျမဝတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္

BGF

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔ (KPF) (ေဟာင္သေယာ)

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး၊
ကရင္ျပည္နယ္

BGF

လဆန္ေအာင္ဝါအဖြဲ႔

ဝိုင္းေမာ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

ဟိုမိန္း (ex MTA)

လမ္ခို၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

မတ္က်န္(ex MTA)

နမ့္ဆန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

နာယိုင္ (ex MTA)

နမ့္ဆန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

ကရင္နီအမ်ဳိးသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPDP)

လိြဳင္ေကာ္၊ ကယားျပည္နယ္

BGF မိ္တ္ဖက္အဖြဲ႔

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း တပ္မဟာ ၇၅၈

ဝမ္ပန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

ကရင္နီေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ ႔ (KNSO) - ကမစည

ကယားျပည္နယ္

BGF မိတ္ဖက္အဖြဲ႔

ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအဖြဲ ႔ -(ဖဒိုေအာင္ဆန္း)

ဖားအံ၊ ကရင္ျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

သံေတာင္အထူးေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ ႔၉၀

သံေတာင္ႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္

သံေတာင္ေျမာက္ပိုင္းအထူးေဒသ

သံေတာင္၊ ကရင္ျပည္နယ္

လႈပ္ရွားမႈမရွိ

KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(KPC)

ေကာ့ကရိတ္၊ ကရင္ျပည္နယ္

EAO

*၂၀၀၉ အၿပီးတြင္ MNDAA အဖြဲ ႔ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားသည္။ BGF မဟုတ္ေသာ အဖြဲ ႔က်န္ခဲ့သည္။
** ၂၀၀၉ အၿပီးတြင္ SSA-N တပ္မဟာ ၃ ႏွင့္ တပ္မဟာ ၇ တို႔ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ SSPP/SSA တပ္မဟာ ၁ သည္ အဆိုျပဳခ်က္
ကို ျငင္းဆန္ကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္သည္။
*** ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္သည္ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ၏ ခြဲထြက္အဖြဲ ႔ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ၿပီး
လက္ရွိလႈပ္ရွား ေနသည္။
**** ေစာလားပြယ္ဦးေဆာင္ေသာ တပ္မ်ားသည္ BGF အဆိုျပဳခ်က္ကို ျငင္းပယ္ကာ DKBA ကလို႔ထူးေဘာ္ကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ ၎အဖြဲ ႔သည္
၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလတြင္ NCA ကို ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
၁၉၈၉ မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အၾကား ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ ၄၀
ခန္႔ ရွိသည္ (ဇယား ၃ ကိုၾကည့္) ။ ၎အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ေရးဖိအားေပးမႈႏွင့္ စီးပြါးေရးလုပ္ကိုင္ခြင့္၊
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ႏိုင္ငံေရးေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ မက္လံုးေပးစည္း႐ံုးမႈကို တြဲဖက္ထားသည့္ ဗ်ဴဟာကို ထင္ဟပ္ေနသည္။ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္
စစ္ေရးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ထိုးစစ္ရပ္ဆိုင္းရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းျခင္းမဟုတ္ေပ။
တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားညီလာခံမွတဆင့္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းကို လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၾကားကာလအစိုးရသာျဖစ္သည္
ဟူေသာ အခ်က္ကို ကိုင္စြဲထားသည္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲ
ၿပီးစီးသည္။ အမ်ဳိးသားညီလာခံသို႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း
၎ညီလာခံသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မပါဝင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္စရာမ်ားကို အေျခခံဥပေဒတြင္
ေျဖရွင္းထားျခင္းမရွိသျဖင့္ မေက်နပ္ေၾကာင္း အမ်ားစုက ထုတ္ေဖၚေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။၉၁
တပ္မေတာ္၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ နည္းလမ္းျဖင္႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ အပစ္ရပ္အုပ္စုမ်ားအား အလႊာႏွစ္မ်ဳိးခြဲ ေသာစနစ္ကို ထြက္ေပၚလာေစသည္။
ပထမအလႊာတြင္ အဓိကလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားဟု တပ္မေတာ္ကယူဆေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားပါဝင္သည္။ ဒုတိယအလႊာ
တြင္ မူလအဖြဲ ႔မွ ခြဲထြက္ဖြဲ ႔စည္းကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ၊ တပ္မေတာ္က အဓိကမက်ဟု ယူဆထားေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား
ပါဝင္သည္။၉၂ ပထမအလႊာအုပ္စုအတြက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသတ္မွတ္ခ်က္စည္းကမ္းမ်ားတြင္ ပထမအလႊာကို ဒုတိယအလႊာအုပ္စုထက္
မ်က္ႏွာသာေပးထားသည္။ ပထမအလႊာအုပ္စုမ်ားသည္ တပ္မေတာ္အစိုးရထံမွ စီးပြါးေရးအကူအညီမ်ား ရရွိသည့္အျပင္ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္
အုပ္စု၏ ပိုင္နက္ကို သတ္မွတ္ေပးကာ အထူးေဒသမ်ားအျဖစ္ ဖြဲ ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ မတူကြဲျပားစြာပင္ ဒုတိယအလႊာအုပ္စုမ်ားအတြက္ စည္းကမ္း
မ်ားမွာမူ လက္နက္ႏွင့္ ပိုင္နက္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး ေလွ်ာ့ခ်ထားပံုရသည္။
ဒုတိယအလႊာတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား ပါဝင္ၿပီး ၎တို႔သည္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား
ျဖစ္လာသည္။၉၃ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာတူညႇိႏိႈင္းထားေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုငယ္မ်ားစြာသည္ ျပည္သူ႔စစ္
အဆင့္ကို ရရွိၾကၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ တပ္မေတာ္၏ကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္ၾကသည္ဟု Andrew Selth က မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။၉၄
အဆိုပါအုပ္စုမ်ား ျပည္သူ႔စစ္ အဆင့္အတန္းရရွိလာေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားသည္။ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္
ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ အပစ္ရပ္အုပ္စု ျဖစ္မလာပဲ ျပည္သူ႔စစ္အဆင့္သို႔ တိုက္႐ိုက္ေရာက္ရွိသြားၾက
သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ခြန္ဆာဦးေဆာင္ေသာ ေမာ္ထိုင္းစစ္တပ္ (MTA) သည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အႂကြင္းမဲ့ လက္နက္ခ်ရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး
ေနာက္ ၎၏ တပ္မွဴးေဟာင္း ေျမာက္မ်ားစြာသည္ အစိုးရလိုလားေသာ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္ (ဇယားကြက္ ၃ ကို
ၾကည့္) ။၉၅
အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားမွာမူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထိုး၊ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းၿပီးမွ ၎တို႔၏
အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား ျပည္သူ႔စစ္ျဖစ္လာၾကသည္။ ဤပံုစံအတိုင္း အစိုးရလိုလားေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသည့္ပံုစံသည္ ၁၉၈၉ မွ
၂၀၀၈ အၾကားကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ ႔ (PSLA) သည္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းၿပီးမွ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔
ျဖစ္လာေသာ သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္။ PSLA သည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္ရပ္အုပ္စုျဖစ္လာေသာ္လည္း ၂၀၀၅ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္က်မွ လက္နက္
ျဖဳတ္သိမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ တပ္မေတာ္က ၎တို႔ကို စစ္သင္တန္းေပးၿပီးေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ မိုင္းတုန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အစိုးရလိုလားေသာ
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔အျဖစ္ ဖြဲ ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတပ္မေတာ္ RCSS/ SSA ၏ တပ္ရင္း ၇၅၈ သည္ ၂၀၀၆ ဇူလိုင္လတြင္
မိခင္အဖြဲ ႔အစည္းမွ ခြဲထြက္ကာ အစိုးရလိုလားေသာ ျပည္သူ႔စစ္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ေနာက္ထပ္နမူနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။၉၇ ကယန္းနယ္ေျမသစ္ပါတီ
၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ကယန္းအမ်ဳိးသားအေစာင့္တပ္ (KNG) သည္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ခြဲထြက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္
တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈရရွိသည္။ ၎အဖြဲ႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္မွ အစိုးရလိုလားေသာ ျပည္သူ႔စစ္
အဖြဲ ႔ျဖစ္သည္။၉၈
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ ျဖစ္လာေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခြဲထြက္အုပ္စုမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အေရအတြက္
အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားတြင္လည္း အလားတူရွိၾကသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ သံေတာင္အုပ္စုႏွင့္ ဖဒို
ေအာင္ဆန္းအုပ္စု ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ ႔မ်ားစြာသည္ KNU မွခြဲ ထြက္ကာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ ကယားျပည္နယ္တြင္လည္း
ခြဲထြက္အုပ္စုမ်ားစြာသည္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔အမ်ားစုသည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ နယ္ျခားေစာင့္
တပ္ရင္း ႏွစ္ခု (၁၀၀၄ ႏွင့္ ၁၀၀၅) ၏ လက္ေအာက္ခံ စီးပြားေရးအုပ္စုမ်ား ျဖစ္လာၾကသည္ဟု သတင္းမ်ားကဆိုသည္။၉၉
ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ

ခြဲထြက္အုပ္စုမ်ားထဲမွ

လဆန္ေအာင္ဝါၿငိမ္းခ်မ္းေရးအုပ္စုသည္

အပစ္ရပ္အုပ္စုျဖစ္လာၿပီးေနာက္ အစိုးရလိုလားေသာ

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ ျဖစ္လာေသာ ေနာက္ထပ္သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎အုပ္စု၏ မိခင္အဖြဲ ႔အစည္းသည္ KIO ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ KIO
၏ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဌာန အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလဆန္ေအာင္ဝါသည္ မေအာင္ျမင္ေသာ အာဏာသိမ္းမႈအၿပီးတြင္
အဖြဲ ႔အစည္းမွ

ခဲြထြက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္

တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္

ညႇိႏိႈင္းသေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎အဖြဲ ႔သည္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ ႔ အဆင့္အတန္းကို ရရွိခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားနယ္ေျမတြင္ လႈပ္ရွားခြင့္ရခဲ့သည္။ ၎အုပ္စုသည္ ၂၀၀၉
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ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္တြင္ လဝါယန္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ လဆန္ေအာင္ဝါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ ႔ဟု ေခၚေဝၚခဲ့
သည္။၁၀၀
ေျမာက္မ်ားစြာေသာ အပစ္ရပ္အုပ္စုမ်ားသည္ တရားဝင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား မဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ ၎တို႔၏ လံုၿခံဳေရးခြင္တြင္ တပ္မေတာ္ကို
အကူအညီေပးခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ KNU မွခြဲထြက္လာေသာ DKBA တပ္ဖြဲ ႔သည္ KNU ကို တပ္မေတာ္က တိုက္ခိုက္ေသာ စစ္ဆင္ေရး
မ်ားတြင္ ထိေရာက္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးခဲ့ဖူးသည္။၁၀၁
အဆိုပါကာလအတြင္း တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔စစ္သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဗမာ
မဟုတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္ရာ နယ္ေျမမ်ားရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား ဖြဲ ႔စည္းရန္ တပ္မေတာ္နယ္ေျမခံ
တပ္ရင္းမ်ားက ညႊန္ၾကားၿပီးေနာက္ စစ္သင္တန္းေပးျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ခ်င္း၊၁၀၂ ရွမ္း၊၁၀၃ ကခ်င္၊၁၀၄ ကရင္၊၁၀၅ မြန္ျပည္နယ္
မ်ားႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း (ယခု တိုင္းေဒသႀကီးဟုေခၚ) တို႔ ပါဝင္ၾကသည္။၁၀၆
အထက္ပါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစနစ္ကို ၁၉၈၉ မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ က်င့္သံုးခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ
စနစ္ကို ေျပာင္းလဲကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားအား ကိုင္တြယ္စီမံသည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၎ေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကို အဆိုျပဳရာတြင္ အစိုးရမဟာမိတ္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္း
ရန္ႏွင့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္အသစ္ပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အစပ်ဳိးျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ဇယားကြက္ ၃ - ခြန္ဆာႏွင့္ သူေပးခဲ့ေသာ အေမြ
ခြန္ဆာ (၁၉၃၄ - ၂၀၀၇) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ အေက်ာ္ၾကားဆံုးျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၎
ကြယ္လြန္သြားေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူ႔စစ္စနစ္တစ္ခုလံုးတြင္ ၎၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအေမြ ဆက္လက္တည္ရွိေနသည္။ ခြန္ဆာ
သည္ တိုင္းျပည္၏ အင္အားအႀကီးဆံုး ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ၎၏အေတြ ႔အႀကံဳသည္ ႁခြင္းခ်က္ျဖစ္ေသာ္လည္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ျပည္သူ႔စစ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာပံုကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္ အသံုးဝင္ေသာ အျမင္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။
၁၉၃၄ ခုႏွစ္ဖြား ခြန္ဆာသည္ တရုတ္-ရွမ္း-ပေလာင္ ေသြးေႏွာကျပားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ တန္႔ယန္း ၿမိဳ႕နယ္ လြယ္ေမာ္ေဒသတြင္
ႀကီးျပင္းခဲ့သည္။ ခြန္ဆာသည္ လူငယ္ဘဝတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာေသာ ကူမင္တန္အႂကြင္းအက်န္တပ္မ်ား၏
ရန္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ငယ္သူငယ္ခ်င္းတစ္စုႏွင္႔အတူ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ေလးတစ္ခုကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္ဟု ၎၏ခြင့္ျပဳခ်က္ရ
အထုပၸတၱိတြင္ ေဖၚျပထားသည္။ ၎ကူမင္တန္မ်ားသည္ ခြန္ဆာ၏ ကာလရွည္ရန္ဖက္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎၏ ႀကီးထြားလာေသာ
စစ္တပ္အတြက္ လက္နက္မ်ားရရွိရန္ ကူမင္တန္တပ္ဖြဲ ႔တစ္ခုကို စီးနင္းတိုက္ခိုက္ကာ ေသနတ္အလက္ ၃၀ ကို သိမ္းယူခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။၁၀၇
၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းတြင္ နယ္ေျမခံတပ္မေတာ္တိုင္းမွဴးမ်ားက ျပည္တြင္းျပည္ပရန္စြယ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာ တြင္ အေထာက္အကူရေစရန္
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို စတင္အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ခြန္ဆာ၏ အထုပၸတၱိတြင္ “၁၉၆၀ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း
စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေမာင္ေရႊက ခြန္ဆာအား ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္အပ္ႏွင္းခဲ့ၿပီး၊ ကူမင္တန္ႏွင့္
ဗကပ တပ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ေပးမည့္ကတိအတြက္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ အင္အားတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္” ဟု
ေရးသားထား သည္။၁၀၈ ဤကာလအတြင္း ခြန္ဆာသည္ ၎၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ကို အင္အားတိုးခ်ဲ႕ရန္ ရန္ပံုေငြအတြက္ ဘိန္းကုန္ကူးျခင္းျဖင့္
ရွာေဖြခဲ့ၿပီး လြယ္ေမာ္ကိုေက်ာ္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းအထိ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။
ခြန္ဆာ၏ ပထမဆံုး ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈကာလသည္ တိုေတာင္းသည္။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရက ဆိုရွယ္လစ္စီးပြါးေရး
မူဝါဒတစ္ရပ္အေနႏွင့္ ေငြစကၠဴမ်ားကို တရားမဝင္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ရာ ယင္းစီမံခ်က္သည္ ျပည္သူအမ်ားစု၏ စုေဆာင္းေငြမ်ားကို ထိခိုက္
ေစခဲ့သည္။ ေငြစကၠဴအဓိကထားေသာ ေမွာင္ခိုစီးပြါးေရးေစ်းကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသူမ်ားမွာမူ အနစ္နာဆံုးျဖစ္သည္။ ထိခိုက္နစ္နာသူ
မ်ားထဲတြင္ ခြန္ဆာကဲ့သို႔ေသာ ဘိန္းကုန္သည္မ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ခြန္ဆာ၏ ေဒါသတႀကီးတုန္႔ျပန္မႈသည္ ၎၏ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔အား
ညီညြတ္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္ဆန္႔က်င္ေရးစစ္တပ္ဟု အမည္ေပး၍ ေတာခိုကာ ရွမ္းသူပုန္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ ႔ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ ၎၏ ပထမဆံုးသူပုန္ေခါင္းေဆာင္ပံုရိပ္မွာလည္း တိုေတာင္းသည္။၁၀၉ ရွမ္းသူပုန္မ်ားႏွင့္ လက္တြဲေသာ ခြန္ဆာ၏ ကနဦး
အေတြ ႔အၾကံဳမွာလည္း အဆင္မေခ်ာလွေပ။ ရွမ္းသူပုန္တပ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကူညီရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း
ရွမ္းသူပုန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဗိုလ္ဒီဝင္ႏွင့္ ပဋိပကၡတစ္ခု ျဖစ္ပြါးခဲ့ရာ ၎၏ ရန္ဖက္ ကူမင္တန္မ်ားက လွည့္ျဖားေျခထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္
ဟု ခြန္ဆာကယံုၾကည္ခဲ့သည္။ ခြန္ဆာ၏ သူပုန္လႈပ္ရွားမႈကာလမွာလည္း ၾကာၾကာမခံခဲ့ေပ။ ခြန္ဆာသည္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္တြင္ လြယ္ေမာ္
ကာကြယ္ေရးဟုေခၚေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ျပန္လည္ေနရာရလာခဲ့သည္။၁၁၀
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၁၉၆၉ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္တြင္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၌ အစည္းအေဝးတက္ေနေသာ ခြန္ဆာကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္
ၾကသည္။ ခြန္ဆာ၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္ကို အစိုးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ “၎အဖြဲ ႔၏
စစ္ေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဥပေဒ မၾကာခဏခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား သည္ အစိုးရအေပၚသစၥာခံျခင္းမရွိေတာ့ဟု သတ္မွတ္ယူဆဖြယ္ျဖစ္သည္” ဟု
ေဖၚျပခဲ့သည္။ အာဏာပိုင္မ်ားက တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားေစျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ အခန္း ၅ အရ ခြန္ဆာကို ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎၏
တပ္မွဴးမ်ားက ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ကို ဦးေဆာင္ကာ ေတာခိုသြားခဲ့ၾကၿပီး ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ လြယ္ေမာ္
ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔၏ အမည္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ျပန္လည္ျပသရန္ ႀကိဳးစားသည့္ အေနႏွင့္ ရွမ္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္
(SUA) ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။၁၁၂
၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ခြန္ဆာ၏ တပည့္မ်ားက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၌ ရုရွားဆရာဝန္ႏွစ္ဦးကို ျပန္ေပးဆြဲခဲ့သည္။ အလဲအလွယ္လုပ္သည္႔အေနျဖင္႔
အစိုးရသည္

ခြန္ဆာအား မႏၲေလးေထာင္မွ ခြန္ဆာအား လႊတ္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ၎၏ အထုပၸတၱိအရ ၁၉၇၄ တြင္

၎ကို

လႊတ္ေပးၿပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးက ဆက္လက္အကဲခတ္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ မည္သို႔
ဆိုေစ ခြန္ဆာသည္ ထိုင္းႏွင့္ ရွမ္းနယ္စပ္ရိွ ၎၏တပ္အေျခစိုက္ရာသို႔ ျပန္ေရာက္ေအာင္သြားခဲ႔သည္။၁၁၃
ခြန္ဆာသည္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏တပည့္မ်ားထံ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး စစ္အင္အားကို ျဖည္းျဖည္းျခင္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။
၎၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္တိုးခ်ဲ႕ ခဲ့ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ဝင္သည့္ ဘိန္းစီးဆင္းမႈကို အခြန္ေကာက္ယူႏိုင္ခဲ့
သည္။ ခြန္ဆာသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား အလယ္ပိုင္းတြင္ ရွမ္းစစ္တပ္ႏွစ္ခုကို ၎၏ကြပ္ကဲမႈေအာက္သို႔ သြတ္သြင္းဖြဲ ႔စည္းကာ အဖြဲ ႔ကို Mong
Tai Army MTA ဟု အမည္ေပးခဲ့သည္။ ၎သည္ တပ္ဖြဲ ႔ဝင္အင္အားကို ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္အထိ တိုးခ်ဲ႕ ခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္၏ ဘိန္းကုန္ကူးမႈကို
၎က ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။၁၁၄
၁၉၉၀

ခုႏွစ္မ်ားအလယ္ပိုင္းတြင္မူ

ခြန္ဆာအတြက္

ပြင့္ေနေသာတံခါးမ်ား

စ၍ပိတ္လာခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သည္

ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားစြာႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ခြန္ဆာ၏ MTA တပ္ဖြဲ ႔
လက္နက္ခ်ေအာင္ ဖိအားေပးရာတြင္ တပ္မ်ားကို ပိုမိုစုစည္းႏိုင္စြမ္း ရွိလာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ခြန္ဆာသည္ ၎ယံုၾကည္ရေသာ တပ္မွဴးတစ္ဦး
က ခြဲထြက္ကာ ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (SSNA) ထူေထာင္သြားျခင္းကိုလည္း ၾကံဳေတြ ႔ ခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္
ဝတပ္ဖြဲ ႔(UWSA) လက္တြဲၿပီး ဝိုင္းပတ္ပိတ္ဆို႔ျခင္းကိုလည္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ နယ္နမိတ္ထိ စပ္ေနေသာေနရာရွိ
ဟိုမိန္းတြင္ ဌာနခ်ဳပ္ကို အေျခစိုက္ထားျခင္းသည္လည္း ၎၏ ေရႊ႕လ်ားႏိုင္စြမ္းကို ကန္႔သတ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေစသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္
ခြန္ဆာသည္ လက္နက္ခ်ေရးကိစၥကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းရန္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ လက္ေထာက္မ်ားကို ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။၁၁၅
၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္မူ တပ္မေတာ္သည္ MTA တပ္ဖြဲ ႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရန္စြယ္ကို ပေပ်ာက္သြားေစခဲ့ သည္။ ထိုအခ်ိန္က MTA သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ႔တစ္ခုျဖစ္သည္။ MTA အဖြဲ ႔ ၿပိဳလဲမႈသည္ ေသြးစြန္းေသာတိုက္ပြဲေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ
ႏိုင္ငံေရးေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။ MTA အဖြဲ ႔သည္ ခန္႔မွန္းေျခအင္အား ၁၅၀၀၀ ခန္႔ရွိေသာ အုပ္စုႀကီးျဖစ္ေသာ္လည္း
တပ္မေတာ္ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ႔အစည္းႀကီးမ်ား အၾကားမွ သေဘာတူညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ ကြာျခားမႈရွိသည္။ ခြန္ဆာ
သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း မဟုတ္ဘဲ လက္နက္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌ အစိုးရ၏ ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ ခြန္ဆာအား ေနထိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ MTA တပ္ဖြဲ ႔သည္ အပစ္ရပ္အုပ္စု မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ၎၏ လက္နက္တိုက္
ကို ထိမ္းသိမ္းသိုေလွာင္ျခင္းမျပဳေတာ့ဘဲ လက္နက္ခ်အစီအစဥ္အျဖစ္ တပ္မေတာ္ထံ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့သည္။၁၁၆ ယခင္ MTA တပ္ဖြဲ ႔ဝင္
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္သို႔ တပ္မေတာ္က အသြင္ေျပာင္းဖြဲ ႔စည္းေပးခဲ့သည္ (ဇယား ၄ ကိုၾကည့္) ။၁၁၇
၎လက္နက္ခ်မႈကို MTA တပ္ဖြဲ ႔ဝင္တိုင္းက လက္ခံျခင္းမဟုတ္ေပ။ အရာရွိငယ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ရြက္ဆစ္သည္ လက္နက္ခ်ရန္ျငင္းဆန္ကာ
အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အျဖစ္ ခဲြထြက္ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ရြက္ဆစ္သည္ တပ္ဖြဲ ႔ဝင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို
စည္း႐ံုးကာ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ - ေတာင္ပိုင္းကို ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ရာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ RCSS/ SSA အဖြဲ ႔ဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။
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ဇယား ၄ - ယခင္ ေမာ္ထိုင္းျပည္သူ ႔စစ္အဖြဲ ႔ (၁၉၉၆ မွ ယခုအခ်ိန္အထိ)၁၁၈
ေခါင္းေဆာင္

ၿမိဳ႕နယ္

အမည္

မွတ္ခ်က္

မဟာဂ်ာ

လန္ခို

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ကုမၸဏီ၊ ဟိုမိန္းေဒသ

ျပည္သူ႔စစ္

တိုးတက္ေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႔
ဗိုလ္မြန္

တန္႔ယန္း/ လားရိႈး

မန္ပန္(မန္႔ပန္)

ျပည္သူ႔စစ္

နမ့္ေပါင္ / မိုင္းတုန္

နမ့္ေပါင္/လိြဳင္ေတာခန္း ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔

ျပည္သူ႔စစ္

ေက်ာက္ဆန္း

နမ့္ဆန္

နာယိုင္

ျပည္သူ႔စစ္

စိုင္းခြန္မိန္း

ပက္ခြန္

MTA ေရႊျပည္ေအး၊ MTA အဖြဲ ႔ဝင္ေဟာင္းမ်ား

ျပည္သူ႔စစ္

ဒုဗိုလ္မွဴးႀကီးယီေဆး
ဝီလ္ဆင္မိုး

၁၁၉

ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးအဖြဲ ႔
မာဂိုဝင္

တန္႔ယန္း/ မိုင္းရယ္

မိုင္းဟင္ မိုင္းဟ

ျပည္သူ႔စစ္

အက္ကာ - အိုက္ယာ

မိုင္းခန္း

မိုင္းေယာင္း

ျပည္သူ႔စစ္

ေနာ္ခမ္း *

တာခ်ီလိတ္

ေဟာင္လြတ္ျပည္သူ႔စစ္

ဖ်က္သိမ္း

*ေဟာင္လြတ္ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ ႔စည္းမႈသည္ ၁၉၉၆ လက္နက္ခ်အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိ
MTA အဖြဲ ဝ
႔ င္ေဟာင္း ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ေ
႔ ခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ ေထာက္ပို႔အရာရွိေဟာင္း ေနာ္ခမ္းသည္ လာအို ႏွင့္ ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မဲေခါင္
ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ျပန္ေပးဆြဲဓားျပတိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အထင္ရွားဆံုးသူတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့သည္။ MTA အဖြဲ ႔ လက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္တြင္
ေနာ္ခမ္းသည္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၏ အစိုးရျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ေ
႔ ခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။၁၂၀ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ ဖယ္ရွားခံရၿပီး
ေနာက္ပိုင္း ေနာ္ခမ္း သည္ အစိုးရလံုျခံဳေရးအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ကာ တာခ်ီလိတ္မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားသည္။ ေနာ္ခမ္း သည္
မဲေခါင္ျမစ္ကမ္းတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ကာ ျမစ္ေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈအေပၚ ဆက္ေၾကးေကာက္ေသာအဖြဲ က
႔ ို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုကာလတြင္
ေနာ္ခမ္းသည္ မဲေခါင္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ရွိ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈
ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၅ ရက္တြင္ တ႐ုတ္သေဘၤာသား ၁၂ ဦး၏ အေလာင္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္သေဘၤာကို မဲေခါင္ျမစ္ ထိုင္းဖက္ကမ္း၌ ေတြ႔ရွိရခ်ိန္
တြင္ ေနာ္ခမ္း သည္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ လူဖမ္းပြဲတြင္ ပစ္မွတ္သားေကာင္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေနာ္ခမ္း သည္ အေစာပိုင္းတြင္
လာအိုႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား လအတန္ၾကာ ပုန္းခိုေရွာင္တိမ္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္မူ လာအိုႏိုင္ငံဖက္တြင္ အဖမ္းခံရကာ
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ တရားစြဲဆို ကြပ္မ်က္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။၁၂၁

၂.၅။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ (၂၀၀၉ မွ ယခုအခ်ိန္အထိ)
၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို တိုက္႐ိုက္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံမွ ဒီမိုကေရစီတစ္ပိုင္း အစိုးရအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ရာ
ျပည္သူ႔စစ္စနစ္သည္လည္း အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ ေတြ ႔ ၾကံဳခဲ့ရသည္။ ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အပစ္ရပ္အုပ္စုမ်ားကို
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ အရပ္သားမ်ားကို သင္တန္းေပးမႈ တိုးျမႇင့္
ျခင္းတိ႔ု ပါဝင္သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ တ
္ ြင္ သမၼတဦးသိန္းစိနအ
္ စိုးရ တက္လာေသာအခါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင
္ န္းစဥ္ကို စတင္အ ေကာင္အထည္ေဖၚသည္။
အစိုးရသစ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုမွာ ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိစၥကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ကို ျဖဳတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ သို႔ေသာ္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအခ်ဳိ႕တြင္ တပ္မေတာ္က ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ မ
႔ ်ား အသစ္ဖြဲ စ
႔ ည္းမႈေၾကာင့္ ပို၍စစ္ေငြ ႔သန္း
လာခဲ့သည္။
၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းညႊန္ေျမပံုပါ အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ ေရးဆြဲထားေသာ အေျခခံဥပေဒ
မူၾကမ္းအေပၚ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္
တြင္ မေရရာေသာ ကာလတစ္ရပ္စတင္မႈကို အခ်က္ေပးလိုက္သလိုျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒကို ဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ၂၀၁၀
ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီကာလအတြင္း အပစ္ရပ္အုပ္စုမ်ားအား အစိုးရလိုလားေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ မ
႔ ်ားအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္
တပ္မေတာ္က အရွိန္ျမႇင့္ ဖိအားေပးလာခဲ့သည္။
၂၀၀၉ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္တြင္ တပ္မေတာ္က အပစ္ရပ္အုပ္စုမ်ားကို အစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ မ
႔ ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ရည္ရြယ္
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ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုျခံဳေရးဌာနအႀကီးအကဲ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ရဲျမင့္ကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ စီစဥ္ထားေသာ ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာလ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မီ အထက္ပါညႊန္ၾကားခ်က္ကို လက္ခံေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားကို ၎က ေတြ ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းခဲ့သည္။၁၂၃
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ မ
႔ ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ အဆိုျပဳခ်က္တြင္ ကြဲျပားေသာ အစီအစဥ္ႏွစ္မ်ဳိး ပါဝင္သည္။ ပထမအစီအစဥ္မွာ နယ္ျခား
ေစာင့္တပ္ BGF ဖြဲ စ
႔ ည္းရန္ျဖစ္ၿပီး (တစ္) ဖြဲ စ
႔ ည္းပံုအင္အား၏ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တပ္မေတာ္သားမ်ား ပါဝင္ဖြဲ စ
႔ ည္းျခင္း (ႏွစ္) တပ္ဖြဲ ဝ
႔ င္ဦးေရ
၃၂၆ ဦး ရွိေသာ တပ္ရင္း အရြယ္အစား ဖြဲ စ
႔ ည္းျခင္း ဟူ၍ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ႏွစ္ခု ပါဝင္သည္။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုႀကီးမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳေသာ
တပ္ရင္း အေရအတြက္သည္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုငယ္မ်ားထက္ ပိုမ်ားသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ကရင္ဗုဒၶဘာသာ ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဖြဲ (႔ DKBA)
ကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း ၁၁ ရင္း ဖြဲ စ
႔ ည္းခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ဂ်ာကုနီႏွင့္ ဂ်ာပီကြဲ တို႔ဦးေဆာင္ေသာ လားဟူတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ႏွစ္ဖြဲ က
႔ ိုမူ
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပူးေပါင္းဖြဲ စ
႔ ည္းေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ယင္းအစီအစဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စု ၅ ဖြဲ ႏ
႔ ွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူ႔စစ္ ၄ ဖြဲ တ
႔ ို႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းအျဖစ္ ကူးေျပာင္းခဲ့ၾကသည္
(ဇယား ၅ ကိုၾကည့္)။ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္တပ္မေတာ္-ကခ်င္
(NDA-K) ၊ ကယားျပည္နယ္မွ ကရင္နီ အမ်ဳိးသားျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (KNPLF) ၊ ကရင္ျပည္နယ္မွ ကရင္ဗုဒၶဘာသာ ဒီမိုကရက္တစ္
တပ္မေတာ္ (DKBA) ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ MNDAA တို႔ျဖစ္သည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ျဖစ္လာေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ မ
႔ ်ားမွာ LDF လားဟူ
ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ဝ
႔ င္ေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးဂ်ာပီကြဲဦးေဆာင္ေသာ မိုင္းတံုႏွင့္ မိုင္းဆတ္မွ လားဟူျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ၊႔ ဗိုလ္မွဴးစိုင္းေအာင္ဦးေဆာင္ေသာ
တာခ်ီလိတ္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ၊႔ မိုင္းျပင္းမွ မက္မန္းျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႏ
႔ ွင့္ တာေလမွ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ တ
႔ ို႔ျဖစ္ၿပီး အားလံုး ရွမ္းျပည္နယ္မွျဖစ္ၾကသည္။
၎တို႔၏ မူလေနာက္ေၾကာင္းကိုၾကည့္လွ်င္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔
စစ္အဖြဲ မ
႔ ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ ႔ရမည္ျဖစ္သည္။၁၂၄ ၎နယ္ေျမမ်ားမွာ ဗမာလူမ်ဳိးမရွိေသာ ေနရာမ်ားျဖစ္ၿပီး တပ္ဖြဲ ႔ဝင္အမ်ားစုမွာလည္း ဗမာလူမ်ဳိး
မဟုတ္ၾကေပ။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တြင္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ခန္႔အပ္ခံရေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ား၏ လူမ်ိဳးမွာ မည္သည့္လူမ်ိဳးျဖစ္သည္ကို မသိႏိုင္
ေသာ္လည္း ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။

ဇယား ၅ - နယ္ျခားေစာင္႔တပ္မ်ား (၂၀၀၉ မွ ယေန႔ထိ)၁၂၅
BGF No.

ၿမိဳ႕နယ္

တပ္မွဴး

ရက္စြဲ

ယခင္အမည္

ကခ်င္ျပည္နယ္
1001

ခ်ီေဖြႏွင့္ ေဆာေလာ

ဗိုလ္မွဴးဒယ္လ္တန္ေခါင္လြဏ္း

၈ ၁၁ ၂၀၀၉

NDA-K

1002

ခ်ီေဖြႏွင့္ ေဆာေလာ

ဗိုလ္မွဴးလန္ေဂ်ာ္ေဆာင္တိန္႔

၈ ၁၁ ၂၀၀၉

NDA-K

1003

ဝိုင္းေမာ္

ဗိုလ္မွဴးဝမ္သာဒိုင္ေခါင္

၈ ၁၁ ၂၀၀၉

NDA-K

ကယားျပည္နယ္
1004

ဖာေဆာင္းႏွင့္ လိြဳင္ေကာ္

ဗိုလ္မွဴးရီးဆမား

၈ ၁ ၂၀၀၉

KNPLF

1005

မယ္ဆယ္ႏွင့္ ေဘာ္လခဲ

ဗိုလ္မွဴးဆီမိုနယ္

၈ ၁၁ ၂၀၀၉

KNPLF

1006

ေလာက္ကိုင္

ဗိုလ္မွဴးရန္ေက်ာက္က်င္

၄ ၁၂ ၂၀၀၉

MNDAA

1007

မိုင္းတုန္

ဗိုလ္မွဴးဂ်ာပီကြဲ

၃၀ ၃ ၂၀၁၀

လားဟူျပည္သူ႔စစ္ (ယခင္ LDF)

1008

မိုင္းေယာင္း

မသိ

၃၀ ၃ ၂၀၁၀

လားဟူျပည္သူ႔စစ္ႏွင္႔ ဂ်ကူနီ

ရွမ္းျပည္နယ္

ျပည္သူ႔စစ္ေပါင္းထားေသာ အဖြဲ႕
1009

တာခ်ီလိတ္

ဗိုလ္မွဴးစိုင္းေအာင္

၁၈ ၅ ၂၀၁၀

လားဟူျပည္သူ႔စစ္

1010

မက္မန္း/Markmang

မသိ

၂၀ ၅ ၂၀၁၀

မက္မန္းျပည္သူ႔စစ္

19

ကရင္ျပည္နယ္
1011

လိႈင္းဘြဲ

ဗိုလ္မွဴးဟင္နရီ

၁၈ ၈ ၂၀၁၀

DKBA

1012

လိႈင္းဘြဲ

ဗိုလ္မွဴးသန္းေရႊ

၁၈ ၈ ၂၀၁၀

DKBA

1013

ဘားအံ

ဗိုလ္မွဴးေစာလွႀကိဳင္

၁၈ ၈ ၂၀၁၀

DKBA

1014

ဖာပြန္

ဗိုလ္မွဴးေစာေမာင္ခ်စ္

၁၈ ၈ ၂၀၁၀

DKBA

1015

လိႈင္းဘြဲ

ဗိုလ္မွဴးေစာဝင္းႏိုင္စိန္

၂၀ ၈ ၂၀၁၀

DKBA

1016

လိႈင္းဘြဲ

ဗိုလ္မွဴးေစာျမတ္ႀကိဳင္

၂၀ ၈ ၂၀၁၀

DKBA

1017

ျမဝတီ

ဗိုလ္မွဴးဒီးဒီး

၂၀ ၈ ၂၀၁၀

DKBA

1018

ျမဝတီ

ဗိုလ္မွဴးေစာေမာင္ဝင္း

၂၀ ၈ ၂၀၁၀

DKBA

1019

ျမဝတီ

ဗိုလ္မွဴးေစာလိုက္သိပ္

၂၀ ၈ ၂၀၁၀

DKBA

1020

ျမဝတီ

ဗိုလ္မွဴးေစာစံလင္း

၂၁ ၈ ၂၀၁၀

DKBA

1021

ေကာ့ကရိတ္

ဗိုလ္မွဴးေစာဘလူး

၂၁ ၈ ၂၀၁၀

DKBA

1022

ျမဝတီ

ဗိုလ္မွဴးမိုးသို

၂၁ ၈ ၂၀၁၀

DKBA

1023

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး

ဗိုလ္မွဴးေစာအယ္ထူး

၂၁ ၈ ၂၀၁၀

KPF

ဒုတိယအစီအစဥ္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းရန္
အဆိုျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားမွာမူ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အစီအစဥ္ကဲ့သို႔
တင္းၾကပ္ျခင္းမရွိေပ။ ၎ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ကို ကူညီရန္ ဝတၱရားရွိၿပီး အနီးတဝိုက္နယ္ေျမတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ အျခား
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ကို စုေဆာင္းေပးရန္၊ လမ္းေၾကာင္းခက္ခဲေသာ နယ္ေျမကို ျဖတ္သန္းခ်ီတက္ရာတြင္
အကူအညီေပးရန္၊ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အကူအညီေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားပါဝင္သည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အဆိုျပဳမႈႈကဲ့သို႔ပင္ ျပည္သူ႔စစ္
အဖြဲ ႔မ်ားကိုလည္း အရြယ္အစားေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ား ပါဝင္ဖြဲ ႔စည္းရန္ မလိုအပ္ေပ။
ယင္းအဆိုျပဳခ်က္သည္ ယခင္က ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ ျဖစ္မလာခဲ့ေသာ အပစ္ရပ္အုပ္စုေျမာက္မ်ားစြာအား တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူ႔စစ္အစီအစဥ္သို႔
လာေရာက္ပူးေပါင္း အသြင္ေျပာင္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ အစိုးရ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ ၁၉၈၉ မွ ၂၀၁၀
ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ေသာ အပစ္ရပ္အုပ္စု ၁၅ ဖြဲ ႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။၁၂၆ ၎အဖြဲ ႔မ်ားထဲတြင္ ကခ်င္
ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ႔ (KDA) ႏွင့္ ပအို႔ဝ္းအမ်ဳိးသားတပ္ဖြဲ ႔ (PNA) တို႔ကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား၁၂၇ သာမကပဲ ရွမ္းျပည္
တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/ SSA) ၏ တပ္မဟာ ၃ႏွင့္ တပ္မဟာ ၇ တို႔ အပါအဝင္ ခြဲထြက္အုပ္စုမ်ားလည္း ပါဝင္ၾက
သည္။၁၂၈
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ထိုစဥ္က ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက အဆိုျပဳခ်က္၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို
ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္ “ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေန ႏွင့္ သာမန္အရပ္သားဘဝတြင္
အသားက်ေအာင္ႀကိဳးစားရာတြင္

အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္

ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည္ဟု

ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး

လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္

အလုပ္အကိုင္၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ အဝတ္အထည္၊ ေနစရာေနရာ တို႔ကိုလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ အစိုးရက ဥပေဒမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔
မ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး ၎တပ္ဖြဲ ႔ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ အလုပ္
အကိုင္၊ ဘဝလံုျခံဳမႈတို႔ ရရွိကာ ႏိုင္ငံအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ တာဝန္ထမ္းရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါတပ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈ
လက္ေအာက္မွ တပ္မ်ားျဖစ္လာသည့္အေလွ်ာက္ ၎တို႔၏ လစာ၊ ရိကၡာ၊ စစ္ဝတ္စံု၊ လက္နက္ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ စသည္တို႔ႏွင့္
သက္ဆိုင္ေသာကိစၥမ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ တိက်ေသာ စာရင္းအင္းစနစ္တို႔ ႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။”၁၂၉
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ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ တပ္မေတာ္၏ေတာင္းဆိုမႈကို အပစ္ရပ္အုပ္စုတိုင္းက လိုက္နာခဲ့ၾကျခင္းမဟုတ္ေပ။ အင္အားပိုႀကီး
ေသာ အုပ္စုေျမာက္မ်ားစြာက ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာအဖြဲ ႔မ်ားထဲတြင္ ဝ တပ္ဖြဲ ႔(UWSA) ၊ ကခ်င္ KIO ၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP
တို႔ ပါဝင္သည္။ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း SSPP/ SSA မွ တပ္မဟာ ၃ ႏွင့္ တပ္မဟာ ၇ တို႔က ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္း
ခဲ့ၾကေသာ္လည္း တပ္မဟာ ၁ က ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ လိုက္နာျခင္းမျပဳေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားအၾကား တူညီေသာ
ကန္႔ကြက္ခ်က္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမတိုင္မွီ ၎တို႔တပ္ဖြဲ ႔မ်ားအတြင္း အေျပာင္းအလဲလုပ္ခိုင္းေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္
သည္။၁၃၀ KIO က နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ တန္ျပန္အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏
ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမျပဳေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ဖက္က လက္သင့္မခံခဲ့ေပ။၁၃၁
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ကိုးကန္႔ေဒသႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF ဖြဲ ႔စည္းရန္ တပ္မေတာ္၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၌ အဆိုျပဳ
ခ်က္ကို ျငင္းဆန္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ႏွစဖ
္ ြဲ ႔ျဖစ္သည့္ MNDAA၊ ကြယ္လြန္သူ ေစာလားပြယ္ဦးေဆာင္ေသာ DKBA တို႔ႏွင့္
တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ ႔ခဲ့ရသည္။ BGF ဖြဲ ႔စည္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ပဋိပကၡမ်ားထြက္ေပၚလာမႈသည္
အပစ္ရပ္အုပ္စုမ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္စနစ္အတြင္းသို႔ ေပါင္းစည္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနျခင္းကို ထင္ဟပ္သည္ (အခန္း ၄ - ၄ ကိုၾကည့္)။
အဆိုပါအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအတြင္း တပ္မေတာ္အစိုးရသည္ ၎၏အင္အားစုေဆာင္းမႈကိုလည္း တိုးခ်ဲ႕ ခဲ့ၿပီး နယ္ေျမခံအစိုးရ ျပည္သူ႔စစ္
အဖြဲ ႔မ်ားတြင္ ထမ္းေဆာင္ရန္အတြက္ အရပ္သားမ်ားကို စစ္သင္တန္းေပးကာ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ႏွင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အၾကားတြင္
ရခိုင္၊၁၃၂ ခ်င္း၊၁၃၃ ရွမ္း၊၁၃၄ ကရင္၁၃၅ ႏွင္႔ မြန္ျပည္နယ္၁၃၆ တို႔အျပင္ တနသၤာရီတိုင္း (ယခုအခါ တုိင္းေဒသႀကီး)

၁၃၇

တြင္လည္း တပ္မေတာ္က

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား ဖြဲ ႔စည္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္ခဲ့ျခင္းကို သတင္းမ်ားက ညႊန္ျပေနသည္။

ဇယား ၆ - အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ
ခ်က္ (၂၀၁၁ မွ ယခုအခ်ိန္အထိ)
အမည္

ထပ္မံ အပစ္ရပ္ေသာ ရက္စြဲ ယခင္ အပစ္ရပ္ေသာ ရက္စြဲ

၁။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (NDAA) မိုင္းလား

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ

၁၉၈၉

၂။ ဝျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA)

၂၀၁၁ ေအာက္တိုဘာ

၁၉၈၉

၃။ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ

မရွိ

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ

၁၉၉၅ (ဒီမိုကရက္တစ္

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (RCSS/SSA)*
၄။ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္အက်ဳိးျပဳတပ္မေတာ္ (DKBA) ကလို႔ထူးေဘာ္*

ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္
အေနႏွင့္ လက္မွတ္ထိုး)
၅။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF)*

၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီ

မရွိ

၆။ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္အ႐ံုး (KNU) *

၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီ

မရွိ

၇။ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္

၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီ

၁၉၈၉

၈။ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)

၂၀၁၂ ေဖေဖၚဝါရီ

၁၉၉၅

၉။ KNU/KNLA ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ (KPC)*

၂၀၁၂ ေဖေဖၚဝါရီ

၂၀၀၇

၁၀။ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP)

၂၀၁၂ မတ္လ

၁၉၉၄

၁၁။ ရခိုင္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)*

၂၀၁၂ ဧၿပီ

မရွိ

၁၂။ နာဂေျမ ကပ္ပလန္ အမ်ဳိးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ (NSCN-K)

၂၀၁၂ ဧၿပီ

မရွိ

၁၃။ ပအို႔ဝ္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ ႔ (PNLO)*

၂၀၁၂ ၾသဂုတ္

မရွိ

၁၄။ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး

၂၀၁၃ ၾသဂုတ္

မရွိ

(SSPP/Shan State Army)

(ABSDF)*
*တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္(၂၀၁၅) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္။
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ထို႔ေနာက္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ (၂၀၁၁ - ၂၀၁၆) ဦးေဆာင္ေသာ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ ႔မ်ားအၾကားမွ ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရန္ရည္ရြယ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အစပ်ဳိးခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္တြင္ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္က တိုင္းရင္းသားအေရးကိစၥမ်ားကို အမ်ဳိးသားဦးစားေပးသတ္မွတ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းသည္ အစိုးရသစ္က ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး
ကိစၥကို စြန္႔လႊတ္ရန္လိုလားေၾကာင္း အခ်က္ျပျခင္းျဖစ္သည္။၁၃၈ ၎အခ်က္ျပမႈသည္ တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူ႔စစ္အဆိုျပဳခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေန
ေသာ ေႏွာင့္ေႏွးေနမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားအၾကား ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား လုပ္ခြင့္သာမည့္
အေျခအေနကို ဖန္တီးေပးသည္။ အစိုးရသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ ၁၄ ဖြဲ ႔ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ
တူညီမႈမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ (ဇယား ၆ ကိုၾကည့္)။ အနည္းဆံုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ႔ ၁၇ ဖြဲ ႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား
သံုးႏွစ္ၾကာ ညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA)
ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ NCA ၏ အဓိကက်ေသာအခ်က္မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအၾကား
ႏိုင္ငံေရးေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ စည္းကမ္းခ်က္ပါဝင္ျခင္းျဖစ္သည္။
NCA သည္ သက္တမ္းရင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္း KNU အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ၈ ဖြဲ ႔ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ
အဖြဲ ႔စံု ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၾကေသာ
အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔အစည္း ၇ ဖြဲ ႔ကမူ NCA ကို လက္မွတ္မထိုးၾကေပ။ ထို႔အျပင္ အစိုးရႏွင့္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္
သေဘာတူထားျခင္းမရွိ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္လည္း ေလာေလာဆယ္ပဋိပကၡျဖစ္ပြါးေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စု ၄ ဖြဲ ႔ကလည္း
လက္ရွိလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း မျပဳၾကေပ။ ၎ေလးဖြဲ ႔မွာ မၾကာေသးမွီကမွ ဖြဲ ႔စည္းထားေသာ ရခိုင္တပ္ဖြဲ ႔(AA) ႏွင့္ တေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္
ေျမာက္ေရးတပ္ (TNLA)၊ ၁၉၈၉ခုႏွစ္က ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ေသာ MNDAA ၊ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္က ဖြဲ ႔စည္းခဲ့ေသာ KIA တို႔ျဖစ္သည္။ KIA သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္
ကတည္းက တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာတူ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ပ်က္ျပားသြားခဲ့သည္။၁၃၉ KIA
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ ႔သည္ NCA စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းေရးဆြဲသည့္ အေစာပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ ပါဝင္ျခင္း
မျပဳခဲ့ေပ။၁၄၀ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားျခင္းမရွိေသာ အေသးစားလက္နက္ကိုင္အုပ္စု အနည္းငယ္မွာမူ ႏိုင္ငံေရးေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္
ပါဝင္ခြင့္ရရန္ သေဘာတူညီမႈ ရရိွထားၾကသည္။ ၎အုပ္စုမ်ားမွာ ဝ အမ်ဳိးသားအဖြဲ ႔အစည္း၊ လားဟူ ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ေပါင္းစု ႏွင့္ ရခိုင္
အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္တို႔ ျဖစ္သည္။၁၄၁
၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီ ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ ႔ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ (SPDC) က အပစ္ရပ္လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား
ျပည္သစ
႔ူ စ္အျဖစ္ အသြငက
္ းူ ေျပာင္းရန္ႏင
ွ ့္ ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြဲ အ
႔ တြက္ အရပ္သားမ်ားကို စစ္သင္တန္းေပးမႈတးုိ ခ်ဲ႕ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အေဝးႀကီး
တာသြားေသာ သက္ေရာက္မႈေျမာက္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ပထမအခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမအခ်ဳိ႕တြင္ စစ္ေငြ ႔သန္းလာေစျခင္း
ျဖစ္သည္။ SSPP/SSA ႏွင့္ MNDAA တပ္ဖြဲ ႔မ်ား၏ အစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ ၎တို႔အား စစ္ေရးအရ အင္အားနည္း
သြားေစခဲ့သည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ သ
႔ စ္မ်ား ထူေထာင္မႈသည္ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ နယ္ေျမ
မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳတပ္ဖြဲ ႔မ်ားျဖင့္ လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအေပၚ သြယ္ဝိုက္ဖိအားေပးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား
ကို ရရွိေစသည္။ ႏိုင္ငံေရး႐ႈေဒါင့္မွၾကည့္လွ်င္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားအား တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္သို႔ ေပါင္းစည္းရန္
နည္းလမ္းအျဖစ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ ႔စည္းေရး အဆိုျပဳကမ္းလွမ္းျခင္းကို အသံုးျပဳရန္ႀကိဳးစားသည့္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာ
တြင္ တပ္မေတာ္၏ အဆိုျပဳမႈကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ေခါင္းေဆာင္ ေျမာက္မ်ားစြာက လက္သင့္မခံခဲ့ၾကေပ။ ျပည္သူ႔စစ္ ကိစၥရပ္ႏွင့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ေျပာင္းေရးအလားအလာမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ အျငင္းပြားဖြယ္မ်ားရိွေနဆဲျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အနာဂတ္တြင္

ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏

သေဘာတူညီမႈမရိွျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍

မေရရာမႈမ်ားႏွင့္

အားလံုးက

ဇယားကြက္ ၄ - အေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ားအတြက္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာအေျခခံ
တပ္မေတာ္က ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအား ကာလရွည္ၾကာ အသံုးျပဳခဲ့ျခင္းကို ၁၉၇၄ ႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ႏွစ္ရပ္စလံုးတြင္ေရာ ဥပေဒတြင္
ပါ ထင္ဟပ္ေနသည္။
၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၁ သည္ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ရန္
ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကို ေဖၚျပထားေသာ္လည္း ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ က႑ကို တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေပ။ ၎
ဥပေဒတြင္ “ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ (က) စစ္သင္တန္းတက္ျခင္း (ခ) စစ္မႈထမ္းျခင္း တို႔ကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္
သည္” ဟု ေဖၚျပထားသည္။၁၄၂
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္မူ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအား စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ကာကြယ္ေရးဌာန (တပ္မေတာ္) ကို ခြင့္ျပဳထားသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က
အာဏာစတင္သက္ေရာက္ေသာ ဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၀ တြင္ “အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလံုျခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပည္သူ
လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ပါဝင္မႈကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ အခြင့္အာဏာရွိသည္။ ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာကို တပ္မေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္”
ဟု ေဖၚျပထားသည္။၁၄၃
၂၀၀၈

အေျခခံဥပေဒတြင္

တိုင္းျပည္ကာကြယ္ေရးအတြက္

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုလည္း

သတ္မွတ္ေဖၚျပထားရာ

စစ္သင္တန္းတက္သည့္ကိစၥလည္း ပါဝင္သည္။ ပုဒ္မ ၃၈၅ တြင္ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိ သည္” ဟု ေဖၚျပထားသည္။၁၄၄ ထို႔အျပင္ ပုဒ္မ ၃၈၆ တြင္လည္း “ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္
ျပည္ေထာင္စုကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ဥပေဒစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ စစ္သင္တန္းတက္ရန္၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားတြင္ အမႈထမ္းရန္
တာဝန္ရွိသည္” ဟု ေဖၚျပထားသည္။
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံ
အျဖစ္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ကိုးကားခဲ့သည္။ သာဓကအေနႏွင့္ အစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား
သည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏
တာဝန္မ်ားကို လက္ခံထမ္းရြက္ရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၃၇ တြင္ “ျပည္ေထာင္စု
အတြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႔အားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္” ဟု ေဖၚျပထားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒတြင္ ျပည္သူ႔စစ္လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း ယင္းဥပေဒမ်ားကို
ယခုအခ်ိန္အထိ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားပံုမရေပ။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရထံ အာဏာမလႊဲေျပာင္းမွီ ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ SPDC ၏
တပ္မေတာ္အစိုးရက အမ်ားျပည္သူ စစ္အမႈထမ္းဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒသည္ အရပ္သားမ်ားကို စစ္မႈထမ္းဖို႔ ဆင့္ေခၚ
ႏိုင္ရန္ အစိုးရအား ခြင့္ျပဳထား သည္။ သို႔ရာတြင္အစိုးရသည္ ယင္းဥပေဒစည္းမ်ဥ္းကို ယခုအခ်ိန္အထိ အေကာင္အထည္ေဖၚမည့္ပံုမရေပ။၁၄၅
ယင္းဥပေဒ၏ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒႏွင့္ ၁၉၅၉ ျပည္သူ႔စစ္အက္ဥပေဒတို႔ ပါဝင္သည္။ ၎ဥပေဒသည္
စစ္မႈထမ္းရန္ ဆင့္ေခၚခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း ဥပေဒပုဒ္မ ၁ (၂) အရ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည့္ပံု
မရွိေသာေၾကာင့္ ဥပေဒတရားဝင္သက္ေရာက္မႈရွိသလား ဆိုသည့္ အခ်က္ သဲကြဲျခင္းမရွိဟု Andrew Selth က မွတ္ခ်က္ေပးထားသည္။၁၄၆
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ တိုင္းျပည္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား၏ က႑ကို အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ္လည္း
အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍့ အေရးႀကီးေသာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ျခင္းမရွိဟု ေလ့လာသံုးသပ္သူေျမာက္မ်ားစြာက မွတ္ခ်က္ေပးၾက
သည္။၁၄၇ သာဓကအားျဖင့္ Burma News International (BNI) သတင္းတစ္ပုဒ္တြင္ “နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍
အစိုးရ တရားဝင္စာရြက္စာတမ္း မရွိေပ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အခန္း ၇ တပ္မေတာ္ပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ကို ေဖၚျပထားသည္။
သို႔ေသာ္လည္း စကားလံုးမ်ားမွာ မရွင္းလင္းသည့္အျပင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသး စိတ္ေဖၚျပထားျခင္း မရွိပါ”
ဟု သံုးသပ္ေရးသားထားသည္။၁၄၈
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အခန္းသံုး။ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ိဳးအစားမ်ား ခြဲျခားသတ္မွတ္ပံုစနစ္မ်ား
ယခုအပိုင္းသည္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ မတူညီေသာ အခန္းက႑ႏွင္႔ ေနရာ ကိုလိုက္၍ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ိဳးအစား
(၄) ခု ခြဲျခားသတ္မွတ္ေပးထားျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား နားလည္ေအာင္ မူေဘာင္တစ္ခု ျဖည့္ဆည္းေေပးထားသည္။ ယင္းသို႔ အမ်ိဳးအစား
ခြဲျခားရာတြင္ သံုးသပ္သည့္ မူရင္းလကၡဏာတစ္ရပ္မွာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အေနအထားျဖစ္သည္။ အေနအထားဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္
တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္လား သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္လား ဆိုသည္ႏွင့္ အစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား
တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ေပးစနစ္ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ေပါင္းစည္းသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ဒုတိယအဆင့္လကၡဏာသံုးခုလည္း ရွိေသး
သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္မႈ အတိုင္းအတာျဖစ္ၿပီး ၎တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္၊ ၎တို႔လႈပ္ရွားေနေသာ
နယ္ေျမႏွင့္ ၎တို႔၏ အင္အားႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေနရာယူႏိုင္မႈတို႔ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခ်က္မွာ တပ္မေတာ္၊
ရပ္ရြာေဒသတို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏ ယခင္က အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးမ်ားကဲ႔သို႔ေသာ ၎တို႔၏ ဇစ္ျမစ္အေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာ
၎တို႔၏

ဝင္ေငြရရွိမႈအရင္းအျမစ္၊

ရွာေဖြေထာက္ပံ့သည္ဆိုေသာ

တနည္းအားျဖင္႔

အခ်က္တို႔ျဖစ္သည္။

၎တို႔၏
ထိုသို႔

ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ကို

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား

မည္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္

ခြဲျခားစိစစ္လိုက္ေသာအခါ

မိမိတို႔

ဘာသာ

ျပည္သူ႔စစ္ေလးမ်ိဳးကို

သတ္မွတ္ပိုင္းျခားႏိုင္သည္ •

တပ္မေတာ္အတြင္းသို႔ ေပါင္းစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္

•

တပ္မေတာ္သို႔ ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရိွသည့္ ျပည္သူ႔စစ္

•

တပ္မေတာ္က ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ေဆာင္ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳျပည္သူ႔စစ္

•

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔၏ ျပည္သူ႔စစ္

ခြဲျခားသတ္မွတ္သည့္ မူေဘာင္မွာ အသံုးဝင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မရွိဘဲ
မည္သည္ျ့ ပည္သစ
႔ူ စ္အဖြဲ ႔ အေရအတြကခ
္ န္မ
႔ န
ွ း္ ခ်က္မ်ားကိမ
ု ဆို အသံးု ျပဳမႈသည္ အေရအတြကေ
္ ဖါင္းပြမျႈ ဖစ္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ အႏၲရာယ္ရပ
ွိ ါသည္။
အရပ္သား ငါးဦးခန္႔ေလာက္ကို တပ္မေတာ္က စုေဆာင္းကာ ျပည္သူ႔စစ္တစ္ခုျဖစ္ေနမႈႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးသင္တန္းေပးထားၿပီး အစိုးရႏွင့္ ေစ့စပ္
ညႇိႏႈိင္းၿပီးေနာက္

ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြငး္ သိ႔ု

ဝင္ေရာက္လာသည့္

တိင
ု း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ အ
္ ဖြဲ မ
႔ ်ားက

ပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ေ
္ သာ

လက္နက္

အျပည္အ
့ စံႏ
ု င
ွ ့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိ စစ္သားတစ္ရာခန္႔ႏွင့္ အသက္ဝင္ေနသည့္ ျပည္သူ႔စစ္တို႔အၾကား အေရအတြက္႐ႈပ္ေထြးမႈ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ပါသည္။
သတိျပဳစရာတစ္ခုမွာ အထက္ကေဖၚျပခဲ့ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလံုးႏွင့္ မကိုက္ညီေသာ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခု ရိွေနႏိုင္ျခင္း
ျဖစ္သည္။

၃.၁။ အမ်ိဳးအစား ၁ - တပ္မေတာ္အတြင္းေပါင္းစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ဟု လူသိမ်ားေသာ တပ္မေတာ္အတြင္း ေပါင္းစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ေပးမႈေအာက္
တြင္ တရားဝင္စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ေပးစနစ္ တည္ေဆာက္ပံုတြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္
တပ္ရင္းအရြယ္အစားရိွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း ၂၃ ခုရွိသည္ (ဇယား ၅ တြင္႐ႈ) ။ တပ္မေတာ္အတြင္း ေပါင္းစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏
မူလလကၡဏာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ တပ္ရင္းမ်ားကို တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔စနစ္တည္ေဆာက္ပံုတြင္ ထည့္သြင္းထားရွိသည္။
တပ္မေတာ္က သတ္မွတ္ထားေသာဝတ္စံုမ်ားကို ထုတ္ေပးၿပီး ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေပးသည္။ တပ္ရင္းမ်ားတြင္
၎တို႔ရာထူးအတိုင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ တပ္မေတာ္မွ စစ္သားမ်ားလည္းရွိသည္။၁၄၉ တပ္ရင္းတစ္ခုစီတိုင္းသည္ တပ္မေတာ္မွ
လက္နက္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာအေထာက္အပံ့မ်ား ရရွိသည္။
တပ္မေတာ္အတြင္း ေပါင္းစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ တာဝန္မွာ တပ္မေတာ္ကို လံုၿခံဳေရးထိန္းသိမ္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္
ကူညရ
ီ န္ျဖစ္ၿပီး ၎တိသ
႔ု ည္ အမ်ိဳးသားကာကြယေ
္ ရးစီမခ
ံ ်က္မ်ား၏ အစိတအ
္ ပိင
ု း္ တစ္ချု ဖစ္သည္။ ၎တိက
႔ု အကူအညီေပးသည့္ အတိင
ု း္ အတာ
သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ၎တို႔၏ နယ္ေျမအတြင္းလႈပ္ရွားမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းမွသည္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္တိုက္ပြဲျဖစ္သည့္အခါ တပ္မေတာ္ကို လမ္းျပအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးရန္အထိျဖစ္သည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား
သည္ KIA ၊ KNLA ႏွင့္ NCA လက္မွတ္မထိုးခင္အခ်ိန္က DKBA - ကလို႔ထူးေဘာတပ္မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။၁၅၀
တရားဝင္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ တပ္ရင္းတစ္ခုစီအတြက္ အဖြဲ႕ဝင္ ၃၂၆ ဦးထားရိွရမည္ျဖစ္ၿပီး အရာရွိ ၁၈ ဦး ပါ၀င္သည္။ တပ္မေတာ္၏
အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ လက္နက္ႀကီးမ်ားကိုင္ ေဆာင္ခြင့္ရသည္။၁၅၁
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဟူေသာ အမည္အရ ယင္းအဖြဲ ႔မ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာနယ္စပ္အနီးအနား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တည္ရွိၾကေသာ္လည္း နယ္စပ္ႏွင္႔
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ကပ္ေနရန္မလိုအပ္ေပ။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းမ်ားသည္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကရင္ ျပည္နယ္တို႔တြင္ လႈပ္ရွားၾကသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား
လႈပ္ရွားေသာ နယ္ေျမမ်ားမွာ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္
ျဖစ္သည္။

၁၅၂

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မျဖစ္ခင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား လႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားတြင္

၎တို႔၏ ေရြ႕လ်ားသြားလာမႈ လြတ္လပ္ခြင္႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေသးစိတ္မွာမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိဘဲ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း

ဖြဲ ႔စည္းထားပံု အခ်ိဳ႕ထက္ ပို၍ ကန္႔သတ္မႈရွိဟန္တူသည္။ အစီရင္ခံစာတစ္ခုက “မေကြးရွိ ေျချမန္တပ္မ ၈၈ ေအာက္မွ ျမန္မာတပ္ရင္းတစ္ခုကို
ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ေနရာခ်ထားႏိုင္ေသာ္လည္း ကရင္ျပည္နယ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိုမူ ကခ်င္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း မျပဳႏိုင္ေပ”
ဟု ေဖၚျပထားသည္။၁၅၃
တပ္မေတာ္အတြင္းေပါင္းစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားဖြဲ ႔စည္းရာတြင္ အေရးအပါဆံုး အေျပာင္းအလဲတစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္မ်ားကို
အပစ္ရပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အုပ္စုမ်ား၏ ရာထူးမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္းပါဝင္ေစျခင္းျဖစ္သည္။၁၅၄ တပ္ရင္းတစ္ခုစီ ဖြဲ ႔စည္းမႈအတြက္ လမ္းညႊန္၌
တပ္မေတာ္မွ စစ္သည္ ၃၀ ဦးကို ထည့္သြင္းပါဝင္ေစရာ အရာရွိ ၃ ဦး ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္အစိုးရ၏ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက
“ပံုမွန္အားျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းတစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္ကလာတဲ႔ အရာရွိ ၃ ဦးနဲ႔ တျခားအဆင့္စစ္သည္ ၂၇ ဦးတို႔က အဖြဲ႕အစည္းအလိုက္
လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြကို မွန္ကန္ေခ်ာေမြ ႔စြာ လည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ကူညီၾကတယ္။ တပ္က လူအနည္းငယ္သာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္တိုင္းရဲ႕ ဖြဲ ႔စည္းပံု
ထဲမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၾကရတယ္ဆိုတာ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။ တပ္ရင္း၏ တပ္ရင္းမွဴးသည္ ဗိုလ္မွဴးျဖစ္ၿပီး ၎သည္ မူလ
အုပ္စုမွျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္ ၎တို႔၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ရာထူးတိုးေပးခြင့္ရွိသည္။ ဒုတိယတပ္မွဴးႏွစ္ေနရာတြင္ တစ္ေနရာကို တပ္မေတာ္မွ
အရာရွိတစ္ဦးကို ေနရာခ်ထားသည္။ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားသည္ ေထာက္ပံ့ေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရးကို စီမံမႈတို႔အား ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ရာထူးေနရာ
မ်ား ယူထားၾကသည္ (ဇယား ၇၊ ေနာက္ ဆက္တြဲ ၁ ႐ႈ)။၁၅၅
နယ္ျခားေစာင့္တပ္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ လမ္းညႊန္မ်ား၌ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားသည္ အၿငိမ္းစားယူရန္ အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟူေသာ
သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုပါဝင္သည္။ ယင္းစည္းမ်ဥ္းသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အသြင္ေျပာင္းလိုက္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကားရွိ
သေဘာတူညီမႈ ပံုစံအသစ္တစ္ခုဆီသို႔ ဦးတည္သြားသည္။ အမ်ားစုမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အတြက္ ျပည္နယ္အဆင့္ အႀကံေပးေကာ္မတီအဖြဲ ႔ဝင္
မ်ား ျဖစ္လာသည္။ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၎တို႔အား တပ္မေတာ္တြင္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ျပန္တမ္းဝင္အရာရွိအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္
တပ္မေတာ္မွ ရာထူးမ်ားႏွင္႔ တရားဝင္ကြဲျပားေစရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။ ၂၀၁၄ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ အခမ္းအနားတစ္ခုတြင္
တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက ကရင္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔ရွိ တပ္ရင္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း
အေတာ္မ်ားမ်ားကို ၎တို႔၏ရာထူးအလိုက္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုမ်ား ေပးအပ္ခဲ႔သည္။ သုံးသပ္သူတစ္ဦးကမူ “အဲ့ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြကို
ဂုဏ္ထူးေဆာင္ျပန္တမ္းဝင္အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းဟာ သူတို႔ ဘယ္သူ႔ကိုသစၥာခံရမယ္ဆိုတာကို သတိေပးလိုက္ျခင္းပဲျဖစ္တယ္”ဟု မွတ္ခ်က္
ေပးခဲ့သည္။၁၅၆
တပ္မေတာ္အတြင္း ေပါင္းစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ ေငြေၾကးရင္းျမစ္မ်ားတြင္ ဝင္ေငြရရိွႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္မွ
အကူအညီမ်ား ပါဝင္သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ New Light of Myanmar မွ သတင္းတစ္ပုဒ္ အရ “အစိုးရအေနျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား
လစာ၊ ရိကၡာ၊ တူညီဝတ္စံုႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ တို႔ကို တပ္မေတာ္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးမႈမ်ားအတိုင္း ေထာက္ပံ့သည္”၁၅၇ ဟု သိရ
သည္။ ထို႔ျပင္ နယ္ျခားေစာင့္ တပ္သားစုေဆာင္းေရး လက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မိသားစုမ်ားသည္
ဘတ္စ္ကား၊ ရထားႏွင့္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား၌ ေလွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ ရျခင္းကဲ့သို႔ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ
၂ ႐ႈ) ။၁၅၈
၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ေသာ အမ်ားျပည္သူသို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္တြင္ ထိုအခ်ိန္က အစိုးရေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္
ဦးေက်ာ္ဆန္းက နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ဝင္မ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးကို ပံုစံတစ္ခုျဖင့္
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပပါရွိသည္ (၂.၅ ပါ အေစာပိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ႐ႈ) ။၁၅၉ ယင္းေၾကညာခ်က္က အစိုးရ၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
အကူအညီႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားသည္ စစ္သည္မ်ားကို တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ေပးမႈေအာက္မွ တပ္ရင္းမ်ားသို႔ ေပါင္းစည္းေပးျခင္းကို
အေထာက္အကူျပဳရန္ျဖစ္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ဝင္ေငြရရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
သည္ လူထုႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ အခြန္ေကာက္ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ အိမ္ၿခံေျမ၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ သစ္
ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အျခားေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကဲ႔သို႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္သည္။၁၆၀ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သတင္း
ေဖၚျပမႈမ်ားက နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။၁၆၁
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ဇယား ၇ - နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းတစ္ခုတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မူလတပ္ရင္းမ်ားမွ စစ္သည္မ်ားကို ရာထူးအလိုက္ တရားဝင္
ခြဲေဝသတ္မွတ္ပံု၁၆၂
တပ္မေတာ္

အေရအတြက္

မူလတပ္ရင္း

အေရအတြက္

-

-

တပ္ရင္းမွဴး

ဗိုလ္မွဴး ၁

ဒုတပ္ရင္းမွဴး (အုပ္ခ်ဳပ္မႈ)

ဗိုလ္မွဴး ၁

ဒုတပ္ရင္းမွဴး

ဗိုလ္မွဴး ၁

တပ္ေရးဗိုလ္ႀကီး

ဗိုလ္ႀကီး ၁

-

တပ္ေထာက္ဗိုလ္ႀကီး

ဗိုလ္ႀကီး ၁

-

-

-

တပ္ခြဲမွဴး

ဗိုလ္ႀကီး ၃

-

-

တပ္စုမွဴး

ဗိုလ္ ၁ ႏွင့္ ဒုဗိုလ္ ၁၀

တပ္ရင္းအရာခံဗိုလ္

၁

-

-

ဒုအရာခံဗိုလ္ (႐ံုး)

၁

ဒုအရာခံဗိုလ္

၄

ဒုအရာခံဗိုလ္ (တပ္ေထာက္)

၁

-

တပ္ၾကပ္ႀကီးစာေရး

၈

တပ္ၾကပ္ႀကီး (ခြဲ ေထာက္)

၁

တပ္ၾကပ္ႀကီး

၆

တပ္ၾကပ္ႀကီး

၁၀

တပ္ၾကပ္

၉

တပ္ၾကပ္

၃၅

ေဆးတပ္သား

၁

-

-

-

-

ဒုတပ္ၾကပ္

၃၃

-

-

တပ္သား

၁၉၈

စုစုေပါင္း

၃၀

စုစုေပါင္း

၂၉၆

၃.၂။ အမ်ိဳးအစား ၂ - တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းမထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္
တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းမထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္ပံုစံတြင္ အရြယ္အစား၊ အင္အား၊ အမိန္႔နာခံပံု အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္ပံု၊ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္
ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ သိသိသာသာကြဲျပားျခားနားပါသည္။၁၆၃ ယင္းသို႔ ကြဲျပားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း အဆိုပါျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ တူညီေသာ
ဘံုလကၡဏာတစ္ခုမွာ ၎တို႔သည္ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ေပးမႈေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ အေနအထားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔မွာ
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္သို႔ အျပည့္အဝေပါင္းစည္းထားသည့္ အတိုင္းအတာမ်ိဳး မရိွေပ။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္စစ္သည္မ်ားလည္း
၎တို႔၏ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိဘဲ အျခားလကၡဏာတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ယင္းျပည္သူ႔စစ္အုပ္စုမ်ားတြင္ ယူနီေဖာင္းျဖင့္ အဆင့္မ်ား
ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားမႈ မရွိျခင္း၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကဲ့သို႔ စစ္သည္မည္မွ်ထားရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားမႈ မရွိျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔
သည္ တပ္မေတာ္မွ ျပဳလုပ္သည့္ မည္သည့္သင္တန္းကိုမွ တက္ေရာက္ရန္ မလိုသကဲ့သို႔ အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္လည္း မလိုအပ္ေပ။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ၎တို႔သည္ တပ္မေတာ္မွ လစာရိကၡာမ်ားကိုလည္း မရရွိေပ။၁၆၄ ယင္းလကၡဏာမ်ားမွာ တပ္မေတာ္အတြင္း ေပါင္းစည္း
ထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းမထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္တို႔အၾကား ကြာျခားမႈမ်ားျဖစ္သည္ (အမ်ိဳးအစား ၁) ။
အျခားေသာ တပ္မေတာ္တြင္ေပါင္းစည္းမထားေသာ တပ္မေတာ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အျခားသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္
- နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ယင္းအုပ္စုအမ်ားစုသည္ အစိုးရ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ တပ္မေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳေသာ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္
ေျပာင္းလဲျခင္းအခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ၾကရသည္။၁၆၅ ယင္းျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ၎တို႔လႈပ္ရွားေနေသာ ေနရာမ်ား၌ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားအပါအဝင္ ျပည္တြင္းရန္မွ ရပ္ရြာကိုအကာအကြယ္ေပးသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ကို ကူညီရသည္။ တပ္မေတာ္
ကို ကူညီရာတြင္မူ ယင္းျပည္သူ႔စစ္အမ်ိဳးအစားမ်ား၏ ကူညီမႈအတိုင္းအတာႏွင့္ ကူညီမႈပံုစံမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕ေျမျပင္၏ လံုၿခံဳေရး
အေျခအေနကို ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ရင္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ကို စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ TNLA၊
KIA ႏွင့္ SSPP/SSA တို႔ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္လာရသည္။
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တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းမထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္မႈမွာ သိသာစြာ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ၎တို႔၏ အင္အား
အေျခအေနမွာ အမ်ားစုသည္ အမ်ိဳးသား တစ္ရာေအာက္သာျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ဆယ္ေယာက္ထက္ပင္ နည္းေနေသးသည္။ အနည္းငယ္ေသာ
အဖြဲ ႔မ်ားတြင္သာ အင္အားတစ္ရာေက်ာ္ႏွင့္ ရာထပ္မနည္းရွိၾကသည္။ ဥပမာ ဗိုလ္မြန္ ဦးေဆာင္ေသာ မန္ပန္းျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ (ယခင္ MTA)၊
ပန္ေဆးျပည္ သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ႏွင့္ KDA ႏွင့္ PNA တို႔မွ ဖြဲ႕ထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားမွာ အင္အားရာဂဏန္းအခ်ိဳ႕ရွိသည္ဟု သိရသည္။၁၆၆ ထို႔ျပင္
တပ္ရင္းတစ္ခုရွိ လူအင္အားအေရအတြက္သည္ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ေပးေသာ လက္နက္အေရအတြက္ထက္လည္း မ်ားစြာပိုေနႏိုင္ၿပီး
ဤကြဲျပားမႈမွာ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ားအျပားတြင္ ေတြ႕ရေလ႔ရိွပါသည္။၁၆၇
တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းမထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားမွာ အနီးအနားအသိုင္းအဝိုင္းမွ ဗမာမဟုတ္ေသာ လူအမ်ားစုျဖစ္ၿပီး
လႈပ္ရွားေသာနယ္ေျမမွာ ၎တို႔၏ မူရင္းနယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ယခင္ အပစ္ရပ္အဖြဲ ႔
မ်ားျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ နယ္ေျမမ်ားသည္ ၎တို႔အပစ္ရပ္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။
“PMF မ်ားအား ၎တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအျပင္ဘက္တြင္ လွည့္လည္သြားလာခြင့္၊ လက္နက္ႀကီးမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ မေပးထားပါ”ဟု အစီရင္ခံစာ
တစ္ခုက ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခား အစီရင္ခံစာမ်ား၌ ဤသို႔ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ပံုမွန္ထိန္းခ်ဳပ္
နယ္ေျမအျပင္ဖက္၌ျပဳလုပ္ေသာ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ပါဝင္ကူညီခဲ႔သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုသို႔ေသာ အကူအညီမ်ိဳးမွာ ယင္းျပည္သူ႔
စစ္မ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေတာေတာင္ထထ
ူ ပ္၍ လမ္းရွာရခက္ေသာေနရာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားကို လမ္းျပအျဖစ္ လုပေ
္ ဆာင္
ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။၁၆၈
တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရိွေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို မတူညီေသာ မူလရင္းျမစ္ႏွင့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာရွိသည့္ တပ္မ်ားျဖင့္
ဖြဲ ႔စည္းထားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရိွသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွာ နဂိုက တပ္မေတာ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္သည္။ နဝတ/ နအဖလက္ထက္တြင္ ယင္းအဖြဲ ႔မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈယူ
ထားေသာ အဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျပည္သူ႔စစ္မ်ားျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရိွသည့္
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွာ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၎တို႔ေဒသ ကာကြယ္ေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္တပ္ဖြဲ ႔အျဖစ္ နဂိုကဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ
ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္က တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူ႔စစ္အစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တစ္ခု သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပို၍ ဆက္သြယ္ပါဝင္သြားခဲ့ၾက
သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ရင္းမ်ား၏ ဇစ္ျမစ္ကို ေျခရာခံပါက ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားက စ၍ ရိွေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။၁၆၉ အျခား
အပစ္ရပ္အဖြဲ႕ မဟုတ္ေသာ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရိွသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ားစုမွာ ေနာက္ပိုင္းမွ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္
(အခန္း ၂.၄ တြင္ ႐ႈ) ။၁၇၀
တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းမထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အျခားေသာသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ၾကည့္ပါက ၎တို႔၏ မိမိဘာသာ ရန္ပံုေငြရွာေဖြ
ေထာက္ပံ့ၾကရေသာ နည္းလမ္းမ်ားမွာ သိသိသာသာပင္ျခားနားပါသည္။ အမ်ားစုမွာ ဝင္ေငြရရိွေရးအေျခခံအျဖစ္ အခြန္ေကာက္ရေသာ အခ်ိဳ႕
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုသာ မွီခိုေနရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အနည္းငယ္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္တို႔မွာ ရန္ပံုေငြအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ၿပီး
အစိုးရထံမွ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ခြင္႔မ်ား ရယူၾကသည္။၁၇၁ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဝင္ေငြရရိွရန္ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္
ေပးထားၿပီး

အခ်ိဳ႕ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္

အဆက္အသြယ္မ်ားရွိၾကသည္။၁၇၂

၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ

အခ်ိဳ႕တြင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑၊ အိမ္ၿခံေျမဖြံ႕ ၿဖိဳးေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားပါဝင္ၿပီး၊၁၇၃
ကၽြန္းသစ္၊ သတၱဳ တူးေဖၚျခင္း၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမတို႔ ပါဝင္ေသာ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္လုပ္ခြင့္မ်ား ပါဝင္သည္။၁၇၄ အစီရင္ခံစာ
အခ်ိဳ႕ကမူ မူးယစ္ေဆးဝါး ကဲ့သို႔ ေသာ တရားမဝင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း စြပ္စြဲထားပါသည္။၁၇၅

၃.၃။ အမ်ိဳးအစား ၃ - တပ္မေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပည္သူ႔စစ္
အစိုးရျပည္သူ႔စစ္၏ တတိယအမ်ိဳးအစားမွာ တပ္မေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပည္သူ႔စစ္ျဖစ္သည္။ ယင္းျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွာ ရပ္ရြာ
အတြင္းရွိ အရပ္သားမ်ားအား စုေဆာင္းၿပီး တပ္မေတာ္မွ သင္တန္းေပးကာ လက္နက္တပ္ဆင္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္
တာဝန္က်ေသာ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းက ၎တို႔၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ႀကီးၾကပ္၍ ညိႇႏိႈင္းေပးသည္။ တပ္မေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ေသာ
ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ထူေထာင္ဖြဲ ႔စည္းမႈတြင္ တပ္မေတာ္၏အခန္းက႑သည္ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္
ေပါင္းစည္းမထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္ (အမ်ိဳးအစား ၁ ႏွင့္ ၂) တို႔ႏွင့္ ကြဲျပားသြားေစေသာ လကၡဏာျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရပ္ရြာ
လူႀကီးမ်ားက တပ္မေတာ္သားမ်ားေပးေသာ ျပည္သူ႔စစ္သင္တန္းအား တက္ေရာက္ရန္ ရပ္ရြာမွအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးသည္။ မတူေသာ
အခ်က္တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးအစား ၁ ႏွင့္ ၂ တို႔မွ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔အာဏာေအာက္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႕စည္းထာၿပီးသား ျဖစ္
သည္။ အျခားကြာျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ယခုအုပ္စုမ်ားသည္ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားေသာပံုစံ ျပည္သူ႔စစ္၊ ေပါင္းစည္းမထားေသာပံုစံ
ျပည္သူ႔စစ္တို႔ထက္ ပို၍ေသးငယ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။၁၇၆
တပ္မေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွာ ေတာရြာမ်ားတြင္ေရာ ၿမိဳ႕ ျပမ်ားတြင္ပါ ရွိၾကသည္။ စည္ပင္ပိုင္နက္အတြင္းရွိ
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ျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕မအဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးၿပီး ျပည္သူ႔ရဲ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္ အကန္႔အသတ္ႏွင္႔သာရွိေသာ သို႔မဟုတ္
မရိွေသာ

ၿမိဳ႕မ်ားတြင္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစသည္။၁၇၇

အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္

ျပည္သူ႔ရဲ၊

ေဒသဆိုင္ရာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ကဲ႔သို႔ ေသာ ေဒသခံ အရပ္သားအရာရွိမ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္း၍ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။

၁၇၈

တပ္မေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ မူရင္းအခန္းက႑တြင္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ပါဝင္သည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္
၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေစာပိုင္း အစီရင္ခံစာေဖာ္ျပခ်က္အရ “ထိုျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ သူခိုးဓားျပရန္ႏွင့္ အျခားအစိုးရကို ပုန္ကန္သူမ်ားရန္မွ ကာကြယ္ရန္ လံုၿခံဳေရး
ေပးရာတြင္ တက္တက္ႂကြႂကြရိွၾကသည္။ ထို႔ျပင္ ၎တို႔သည္ ရြာကိုေရာက္ရွိလာၾကေသာ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ လိုက္ပါ
ကင္းလွည့္ကာ ၎တို႔ပတ္ဝန္းက်င္ေဒသမ်ား၌ စစ္သားမ်ားရိွေနသမွ် လမ္းျပတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။”၁၇၉
၎တို႔၏တာဝန္မ်ားမွာ ရပ္ရြာေဒသ၏ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ ၎တို႔၏ တာဝန္မွာ တံခါးမွဴးမ်ားကဲ့သို႔
ကိုယ့္ေဒသမွမဟုတ္ဘဲ အေဝးမွ ေရာက္ရွိလာသူမ်ား၏ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အျပဳအမူမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး ေဒသခံလံုၿခံဳေရးအရာရွိမ်ားထံသို႔
အစီရင္ခံရန္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တျခားနယ္ေျမမ်ားမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာမူ ျခားနားမႈမ်ားရွိႏိုင္သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ရဲ

တပ္ဖြဲ ႔မ်ားမရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ေျပာပေလာက္ဖြယ္ အေရအတြက္မရိွေသာ အခ်ိဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာတာဝန္
မ်ားကို ပို၍ယူရသည္။၁၈၀
တပ္မေတာ္မွ ေထာက္ပံ့သည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႕ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အင္အားမွာ အနည္းဆံုး အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေနပါသည္။
တစ္ခ်က္မွာ ၎တို႔လႈပ္ရွားေနသည့္ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္း၏ အရြယ္အစားျဖစ္သည္။ လူဦးေရအနည္းငယ္သာရွိေသာ ရပ္ရြာရွိ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား
တြင္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ တာဝန္က် ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ဝင္ ငါးဦးခန္႔သာရွိသည္။ ပို၍လူဦးေရမ်ားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အရြယ္အစားမွာ
ိ အခ်က္မာွ ယင္းေဒသ၌ လံၿု ခံဳေရးအရၿခိမး္ ေျခာက္မႈ ရိမ
ွ ရိွ ျဖစ္သည္။ ကယားျပည္နယ္မွ တိင
ု း္ ရင္းသား လက္နက္ကင
ုိ ္
ပိႀု ကီးမားပါသည္။၁၈၁ ဒုတယ
အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက “ျပည္သူ႔စစ္ဆိုတာ အရပ္သားေတြပဲ။ လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွ သူတို႔ကို ယူနီေဖာင္းနဲ႔ လက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ေပးလိက
ု ္
႔ူ စ္မ်ားအတြက္ လက္နက္မ်ားထုတေ
္ ပးသည္။ တိင
ု း္ ရင္းသား လက္နက္ကိုင္
တာ” ဟုဆသ
ုိ ည္။`၁၈၂ ေဒသခံတပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားက ျပည္သစ
အဖြဲ ႔မ်ား လႈပ္ရွားမႈမရိွသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္မထားေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက ပံုစံတက်ေရာ ပံုစံမက်ပဲျဖစ္ေစေရာ အခြန္ေကာက္ျခင္းျဖင့္
အခြန္ေကာက္သည့္ပံုစံမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။ ဥပမာ - နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးမွာ ေဒသခံအစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားက ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
ေထာက္ပံ့ရန္ဆိုၿပီး အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ အခြန္ေကာက္သည့္နည္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကလည္း အခြန္ကို ေငြအျဖစ္သာမက ဆန္ကဲ့သို႔
ပစၥည္းမ်ားကိုပါ တိုက္႐ိုက္ေကာက္ၾကသည္။၁၈၃
ေဒသခံတပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ား၏ တိုက္႐ိုက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရပ္ရြာအေျချပဳျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို အသံုးျပဳသည့္ အေလ႔အထမွာ ၁၉၆၀
ေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက စတင္လာျခင္းျဖစ္သည္။၁၈၄ တပ္မေတာ္မွ ေထာက္ပံ့ေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွာ ၁၉၆၀ တဝိုက္တြင္ ျပည္သူ
မ်ား၏ စစ္ပြဲျဖစ္ရမည္ဟူေသာ အေတြးအေခၚအရ တပ္မေတာ္မွထြင္လိုက္သည့္ အေစာပိုင္းျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး
တပ္မေတာ္၏ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပိုင္းလည္းျဖစ္သည္။ လိုအပ္လွ်င္ တပ္မေတာ္သည္ အဆိုပါ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား
ျပည္တြင္းျပည္ပရန္မ်ားကို တိုက္ထုတ္ရန္ ပါဝင္လာႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။၁၈၅
တပ္မေတာ္မေ
ွ ထာက္ပေ
့ံ သာ ရပ္ရာြ အေျချပဳျပည္သစ
႔ူ စ္မ်ားမွာ အမ်ားဆံးု က်ယ္ျပန္စ
႔ ာြ ရိေ
ွ နေသာ္လည္း ၎တိႏ
႔ု င
ွ ပ
့္ တ္သက္ေသာ သတင္း
အခ်က္အလက္ အနည္းဆံုးကိုသာ ရရွိပါသည္။၁၈၆ ယင္းျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွာ မထင္မရွား ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ တည္ရွိေနမႈကလည္း ၎တို႔
အေၾကာင္း မသိရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ အလြန္ေသးငယ္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈသိပ္မရိွေပ။ ဤသို႔
ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ိဳးအစား၏ အေၾကာင္းႏွင့္ အေနအထားကို ႐ႈပ္ေထြးစရာျဖစ္ေစသည့္ ရင္းျမစ္တစ္ခုမွာ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလမ်ား
က ထုတ္ေဝသည့္ စာတမ္းမ်ားတြင္ ယခုအခါဖ်က္သိမ္းခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္၏ ေထာက္လွမ္းေရးလက္တံျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္
ေထာက္လမ
ွ ္းေရး ညႊနၾ္ ကားေရးမွဴး႐ံုး၏ အဆိအ
ု ရ ေက်းရြာျပည္သစ
႔ူ စ္မ်ားကို ဖ်က္သမ
ိ ္းခဲၿ့ ပီးျဖစ္ကာ လက္နက္မ်ားအား သိမ္းဆည္းထားရွသ
ိ ည္ဟု
သိရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။၁၈၇
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႕ရွိ ေက်းရြာအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေဒသခံ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္သင္တန္းမ်ား
ေပးလ်က္ရွိသည္။ အစီရင္ခံစာမ်ားက ရခိုင္၊၁၈၈ ကရင္၊၁၈၉ မြန္၊၁၉၀ ရွမ္း၊၁၉၁ ခ်င္း၁၉၂ ႏွင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္၊၁၉၃ တနသၤာရီႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၁၉၄
တို႔တြင္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမွဴးမ်ားက ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အရပ္သားမ်ားကို ဆက္လက္စုေဆာင္းကာ
သင္တန္းမ်ား ေပးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္က သင္တန္းေပးထားေသာ အရပ္သားမ်ား မည္သည့္အတိုင္းအတာ
အထိ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားႏွင့္ အရန္သင့္ရိွေနသနည္းဆိုသည္မွာမူ ရွင္းလင္းျခင္းမရွိေပ။ ေဒသ၏ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနကို ေဒသခံ
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တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားက ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ ၎တို႔ကို အသံုးျပဳရမႈ ႀကီးမားကာ စိုးရိမ္စရာအေနအထားမရွိေသာ ေဒသမ်ား၌ ျပည္သူ႔စစ္
မ်ားမွာ လက္နက္တပ္ဆင္ ထားျခင္းမရွိသလို အသက္လည္းမဝင္ေပ။

၃.၄။ အမ်ိဳးအစား ၄ - တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ျပည္သူ႔စစ္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ျပည္သူ႔စစ္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳသည္။ ၎တို႔၏ အခန္း
က႑မွာ ၎တို႔ရပ္ရြာေဒသကို တပ္မေတာ္၊ အစိုးရျပည္သူ႔စစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကဲ႔သို႔ေသာ အျခား
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ရန္မွ အကာအကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔တစ္ခုမွ စစ္ဆင္ေရးလုပ္မည္ဆိုပါက
ပါဝင္ကူညီႏိုင္ရန္ အသြင္ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ အနားယူၿပီးေသာ
စစ္သားႀကီးမ်ား ပါဝင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ အေရအတြက္ မ်ားျပားျခင္းက
လည္း ဤျပည္သူ႔စစ္အမ်ိဳးအစား၏ လကၡဏာမ်ားကို ႐ႈပ္ေထြးေစသည္။၁၉၅ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားစြာရွိသည့္အျပင္ ၎တို႔သည္ ေဒသလိုအပ္
ခ်က္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စြမ္းရည္ေပၚ အေျခခံ၍ မတူညီေသာ ျပည္သူ႔စစ္အစီအစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ထြက္ေပၚလာရသည္။၁၉၆
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားအၾကားတြင္
သည္။

၁၉၇

ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမပိုက်ယ္ၿပီး

အရင္းအျမစ္ပိုမ်ားသည့္အဖြဲ ႔မ်ားတြင္

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားရွိၾက

ဥပမာ KIA ၏ ႏိုင္ငံေရးလက္႐ံုးျဖစ္သည့္ KIO သည္ ေမာင္ရွဝဟိုင္ပန္ဖန္း (MHH) ကို စီမံကြပ္ကဲသည္။ သယံဇာတမႂကြယ္ဝမႈသည္

ပို၍ေသးငယ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားစြာအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္အင္အားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ ဆက္
ႏြယ္ေသာအလုပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား လိုအပ္ေသာ လက္နက္မ်ားတပ္ဆင္ေပးရန္ အကန္႔အသတ္ျဖစ္ေနသည္။၁၉၈
KNDO သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရွးအက်ဆံုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ျဖစ္ကာ ၁၉၄၇ တည္းက တည္ရွိခဲ႔သည္။ လက္ရွိတြင္ ၎မွာ
KNU ၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ျဖစ္ေသာ KNLA ႏွင့္ တြဲဖက္လႈပ္ရွားေနသည္။ ၎တို႔သည္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ေနေသာ အနည္းဆံုး လက္နက္ကိုင္ႏွစဖ
္ ြဲ ႔မွ တစ္ဖြဲ ႔ျဖစ္သည္။ KNU သည္ အခ်ိန္ပိုင္းစစ္သားမ်ားပါဝင္သည့္ ခါးေကာ္ ကဲ႔သို႔ေသာ
၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ရြာမ်ားတြင္ မိမိဘာသာလက္နက္တပ္ဆင္ထားေသာ ေက်းရြာအေျချပဳျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည္။၁၉၉

ခါးေကာ္ ထက္ KNDO မွာ ပို၍ ပံုစံတက်ရွိသည္။ KNDO သည္ KNU ၏ ကာကြယ္ေရးဌာန၏ အမိန္႔အာဏာေအာက္တြင္ လႈပ္ရွားရသည္။၂၀၀
ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ ႔က KNDO အား “KNLA က လက္နက္တပ္ဆင္ၿပီး ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ ရပ္ရြာလုပ္အားေပး ျပည္သူ႔စစ္ျဖစ္ၿပီး
၎၏တပ္မႏွင့္ အမိန္႔ေပးစနစ္ဖြဲ႕စည္းပံုတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ ၎၏အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားသည္ ယူနီေဖာင္းမ်ားဝတ္ဆင္ၿပီး ပံုမွန္အားျဖင္႔ ၂ ႏွစ္
ထမ္းေဆာင္ရန္ ကတိျပဳရသည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။၂၀၁ KNDO တြင္ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္မ ၇ ခု ရွိကာ တစ္ခုစီသည္ KNLA ၏ တပ္နယ္ေျမ
၇ ခုမွ ၁ ခုစီတြင္ ပါရွိၿပီး ခန္႔မွန္းအင္အားမွာ ၁၃၀ မွ ၁၅၀ ၾကား ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားသည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားရွိပါသည္။၂၀၂
KNDO သည္ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ရ
ံ ိွ တိင
ု း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ ္ ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြဲ မ
႔ ်ားတြင္ ေရွးအက်ဆံးု အဖြဲ မ
႔ ်ားထဲမတ
ွ စ္ဖဲြ ျ႔ ဖစ္သည္။ KNU ကို ၁၉၄၇
တြင္ ပထမဆံးု စတင္တည္ေထာင္ၿပီး ၎၏ ကနဦးလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႔ကို KNDO ဟု ေခၚသည္။ ၁၉၄၉ တြင္ တပ္မေတာ္မွ ပုန္ကန္ခဲ့ေသာ
ကရင္တပ္ရင္းသည္ ကရင္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႔ျဖစ္ေသာ KAF အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ ႔စည္းလိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္အမ်ားစုကို KNDO အျဖစ္သာ
ဆက္လက္သိေနၾက ဆဲ ျဖစ္သည္။ KNU ၏ တရားဝင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ကို ေနာက္ပိုင္းတြင္ KNLA ဟု အမည္ေပးခဲ့ၿပီး KNDO မွာ ၁၉၇၀
ခုႏွစ္မ်ားတြင္ KNU ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ဘက္ရွိ တပ္မဟာ ၇ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ ႔ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ဤအမ်ိဳးအစား ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ရွာေဖြရခက္လွသည္။ အဓိက
အတားအဆီးမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ပို၍ငယ္ေသာ အဖြဲ ႔မ်ားမွာ ယင္းျပည္သူ႔စစ္မ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္
အရင္းအျမစ္မ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ၎တို႔သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ထားေသာအဆင့္တြင္ လႈပ္ရွားေနၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး
၎တို႔၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။

၃.၅။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား အေရအတြက္မည္မွ်ရိွသနည္း။
၂၀၁၅ တြင္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ီေသာ တပ္မေတာ္ကို သံုးသပ္ေလ႔လာသည့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားသည့္ Andrew Selth ၏ ေဆာင္းပါးတြင္ “ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျမန္မာျပည္၏ တိုင္းျပည္ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က လႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သည္ က႑
မ်ားစြာတြင္ ဘာကိုမွ်ေပးမသိခဲ႔ေပ။ အေျခခံအက်ဆံုး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုပင္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္
ေလ့လာသူမ်ား လက္လွမ္းမီသည့္ အေနအထားတြင္ မရွိပါ။ ဥပမာ - တပ္မေတာ္၏ လက္ရွိအင္အားအရြယ္အစားမွာ အမ်ားစုက
သံုးသိန္းမွ သံုးသိန္းခြဲအတြင္း ခန္႔မွန္းၾကေသာ္လည္း ယခုထိ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။”၂၀၃
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ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ ကိစၥရပ္တြင္လည္း အေျခခံက်ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း လက္လွမ္းမီရန္ မလြယ္ ပါ။၂၀၄ ျပည္သူ႔စစ္အေရအတြက္ႏွင့္
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ဝင္အေရအတြက္ အတိအက်ကို မသိႏိုင္သလို မည္သို႔မွ် သိရန္မလြယ္ေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာမဟုတ္ခဲ႔လွ်င္
ေတာင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံတြင္ လႈပ္ရွားေနၾကပါသည္။ ရရွိႏိုင္ေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား
ကို ႏိႈင္းယွဥ္မႈမ်ားက ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ အေရးပါသည္ဟု နားလည္ႏိုင္ရန္ အေျခခံအခ်က္မ်ားသာ ေပးႏိုင္ပါသည္။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရရွိႏိုင္ေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွာ တရားဝင္မဟုတ္ဘဲ သိသိသာသာကြဲျပားမႈမ်ား ရိွႏိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က
မီဒီယာအုပ္စုတစ္ခုသည္ ထိုစဥ္က ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕တန္းတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေမာင္ေမာင္အုန္း ခန္႔မွန္းခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ “ႏိုင္ငံတဝွမ္း ျပည္သူ႔စစ္အင္အားမွာ ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
၎တို႔ထဲမွ သံုးေသာင္းကသာ လက္နက္တပ္ဆင္ထားသည္” ဟုေဖၚျပခဲ့သည္။၂၀၅ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အစိုးရ
အေထာက္အထားတစ္ခုကို ညႊန္းဆို၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခုတည္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ေပါင္း ၃၉၆ ဖြဲ ႔ရွိသည္ဟူေသာ ေဖၚျပခ်က္သည္
ယခင္က ခန္႔မွန္းခ်က္ကို ယံုၾကည္ရန္ ပံ့ပိုးေပးသည္။ ထိုသတင္းေဖၚျပခ်က္တြင္ပင္ ယင္းနယ္ေျမအတြင္း ျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွာ “ပင္မအင္အား
၈၃၆၅ ရွိၿပီး အရန္အင္အားမွာ ၁၆၃၂၀ ရွိသည္” ဟု ဆိုသည္။၂၀၆ အျမင့္ဆံုးခန္႔မွန္းခ်က္တစ္ခုအရ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ေပါင္း ၅၀၂၃ ဖြဲ ႔တြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ဝင္ေပါင္း ၁၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။၂၀၇ မီဒီယာတစ္ခုက သတင္းေရးသားထားရာ၌
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏ ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ၁၃၇၂၅ အုပ္စု တိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား
ထူေထာင္ရန္ အစီအစဥ္ထားရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပသည္။၂၀၈
ယင္းခန္းမွန္းခ်က္မ်ားအား ေလ့လာအကဲျဖတ္ၾကည္႔သည့္အခါ ၎တို႔သည္ ျပည္သူ႔စစ္၏ အဓိပၸာယ္ကို တိက်စြာ ဖြင့္ဆိုထားျခင္းမရွိသည္ကို
ေတြ႕ရသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ နယ္ေျမအမ်ားအျပားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွာ ေသးငယ္႐ံုမွ်မက လႈပ္ရွားမႈလည္း မရိွေတာ့ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။
ေနာက္တစ္ခ်က္မရွင္းလင္းသည္မွာ တပ္မေတာ္က အရပ္သားမ်ားကို စစ္သင္တန္းမ်ားေပးသည္အ
့ ေရအတြကက
္ ို ထည္သ
့ ြင္းစဥ္းစားထားသလား
ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔သည္ လံုးဝလႈပ္ရွားမႈ မရိွေတာ့သလား သို႔မဟုတ္ အခ်ိန္မေရြး သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာႏိုင္ေသးသလား ဆိုသည္မွာ
လည္း မရွင္းလင္းေပ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ အစီရင္ခံစာမ်ားက ညႊန္ျပေနသည္မွာ ကာကြယ္ေရးဌာနသည္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို ဆက္လက္
အသံုးျပဳေနၿပီး တပ္မေတာ္၏ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္မ်ားတြင္ ၎တုိ႔သည္ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္ေနသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျဖစ္
သည္။၂၀၉
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အခန္းေလး။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအေၾကာင္းကို နားလည္ရန္အတြက္ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္
အခ်က္မ်ား
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခန္းက႑အျပင္ အျခားလႈပ္ရွားမႈပံုစံမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ေလ့ရိွပါသည္။ ဤအခန္းတြင္
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအေနျဖင္႔ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရပံုမ်ား၊ ရပ္ရြာေဒသခံမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
ပဋိပကၡတို႔တြင္ ၎တို႔၏အခန္းက႑ စသည္တို႔ကို ဆန္းစစ္ထားပါသည္။၂၁၀

၄.၁။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ မည္သို႔ေရရွည္ရပ္တည္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကသနည္း။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္၏စီစဥ္ေပးမႈတြင္ အေရးပါေသာ လကၡဏာတစ္ခုမွာ ၎တို႔သည္ လက္ေတြ႕တြင္ ေငြေၾကးႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ပင္ အျပည့္အဝ သို႔မဟုတ္ တစိတ္တပိုင္းကို လုပ္ေဆာင္ၾကရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤပံုစံေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သည္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္အနည္းဆံုးျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြဲ႕စည္းေပးႏိုင္ခဲ႔သည္။ ဤသို႔ မိမိဘာသာ
ေငြေၾကးရွာေဖြရသည့္ အစီအစဥ္ကို ၾကည့္ပါက အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ႔ေသာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္းၾကည့္႐ႈရမည္ျဖစ္သည္။
ထိုစဥ္က အစိုးရတြင္ အရင္းအျမစ္မ်ားမရိွေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္မွ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးခဲ႔သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင္႔ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကာကြယ္ေရး ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ဘိန္းမ်ား
ေရာင္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္သို႔ တရားမဝင္ပစၥည္းမ်ား ျပန္သြင္းလာပါသည္။ ၂၁၁ လက္ရိွအခင္းအက်င္းအရလည္း ျပည္သူ႔စစ္မ်ား
အေနျဖင့္ ဝင္ေငြရရိွေအာင္ ရွာေဖြသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားရာ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား

လုပ္ကိုင္ေနရံုမွ်မက

တရားမဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း

လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွၾကပါသည္။

BGF

တပ္မ်ားမွာ

တပ္မေတာ္မွ တိုက္႐ိုက္ပံ႔ပိုးမႈမ်ား လက္ခံရရိွၾကေသာ္လည္း၊ ၎တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဝင္ေငြရရိွေရးအတြက္ အထက္ကဆိုခဲ႔ေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရိွပါသည္။
အခြန္ေကာက္ျခင္းမွာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအတြက္ အလြယ္တကူရႏိုင္ေသာ ဝင္ေငြရေပါက္ရလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ထက္စာလွ်င္ မိမိဖက္မွထည့္ဝင္မႈ အနည္းဆံုးသာေပးရေသာ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခြန္ကာက္ခံပံု ေကာက္ခံနည္းမ်ားမွာ တစ္ဖြဲ ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ ႔
မတူေပ။ အခ်ိဳ႕ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားကို ျဖတ္သြားေသာ လူမ်ားထံမွ ျဖတ္သန္းခ ေကာက္ခံပါသည္။ နယ္စပ္ႏွင့္
ကပ္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ အေျခစိုက္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကမူ နယ္စပ္ကိုျဖတ္၍ ကုန္သြယ္ျခင္းသည္ ဝင္ေငြေျမာက္မ်ားစြာရေသာ
အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။၂၁၂ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ေကာက္ခံပါသည္။၂၁၃
အစိုးရျပည္သူ႔စစ္အနည္းငယ္ကလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။ တပ္မေတာ္မွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔
အစည္းမ်ားအား စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား
အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိေသာ ေဒသမွ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားထက္ ပို၍အရဲစြန္႔ရေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ဟန္ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ အိမ္ၿခံေျမႏွင္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ ပေရာဂ်က္မ်ားကဲ႔သို႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္လ်က္ရိွပါ
သည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း ဘတ္စ္ကားလိုင္းမ်ားေျပးဆြဲျခင္း၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား၊
ဂက္စ္အေရာင္းဆိုင္မ်ားဖြင့္ၾကပါသည္။ အနည္းငယ္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ အစိုးရထံမွ သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူခြင့္မ်ား ရရိွပါသည္။
၎တို႔တြင္ သစ္ထုတ္လုပ္ခြင့္၊၂၁၅ ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖၚခြင့္၊၂၁၆ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္ ေျမမ်ား

၂၁၆

ရရိွၾကသည္။ အနည္းငယ္ေသာ

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ ႀကီးမ်ားတြင္ ႐ံုးခန္းဖြင့္ခြင့္မ်ား ရရိွပါသည္။ အစိုးရသည္ BGF မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကိုလည္း
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင္႔အတူ ကားလိုင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ႔ပါသည္။၂၁၇ အခ်ိဳ႕ ဥပမာမ်ားတြင္ စီးပြားေရးကိုသာ ဦးတည္
လုပ္ေဆာင္ေသာ ျပည္သစ
႔ူ စ္မ်ားသည္ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြားရိွေသာ လက္နက္ကင
ို အ
္ ပ
ု စ
္ မ
ု ်ားကို တုပျခင္းမရိဘ
ွ ဲ လက္နက္ကင
ို ဝ
္ န္ထမ္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္
လုပ္ကိုင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တုပေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ BGF တပ္ကဲ႔သို႔ေသာ တပ္မေတာ္
တြင္ ေပါင္းစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအေနျဖင့္ လခမ်ား၊ အျခားပစၥည္းမ်ားကဲ႔သို႔ေသာ တိုက္႐ိုက္ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို တပ္မေတာ္က ေပးပါသည္။
ထိုနည္းတူစြာပင္ KNDO ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွာလည္း မိခင္အဖြဲ ႔အစည္းထံမွ ပံ့ပိုးမႈမ်ားရရိွပါ
သည္။၂၁၈
အခ်ိဳ ႕ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရေနေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကမူ မရရိွၾကေပ။ ဥပမာအားျဖင့္
အေျခခံအေဆာက္အဦႏွင့္ သယံဇာတထုတ္ယူေရး ပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အခြင့္အာဏာကို ဝင္ေရာက္ကန္႔သတ္ရျခင္းမ်ား
သို႔ ဦးတည္သြားတတ္ပါသည္။ ဥပမာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မ်ားက မဲေခါင္ျမစ္ မွ ေရစီးသန္ေသာ ေနရာမ်ားကို ေဖါက္ခြဲျခင္းနည္းမ်ားျဖင့္
ဖယ္ရွားခဲ႔သည့္ ပေရာဂ်က္တြင္ မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ကပ္ေန သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွေနရာမ်ား၌ တပ္မေတာ္သည္ တပ္ရင္းမ်ားကို တိုး၍ ခ်ထားခဲ႔ရသည္။
တပ္မေတာ္မွ ေဒသခံတပ္ရင္းမွဴးမ်ားသည္ ျမစ္အတြင္းေရာင္းဝယ္ေနသူမ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ေနေသာ ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ျမစ္
တေလွ်ာက္ ၎တို႔၏တပ္စခန္းမ်ားမွ ဆုတ္ခြာရန္ႏွင့္ အခြန္မေကာက္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္က အခ်ိဳ႕ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို
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လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းရန္ ညႊန္ၾကားခဲ႔ပါ သည္။၂၁၉
တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးက႑တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ၾကျခင္းသည္ ေနာက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ၎ကို လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ အခ်ိဳ ႕ျပည္သူ႔စစ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တိက
႔ု ယ
ို ၌
္ က ခ်မ္းသာလာၾကသည္။ ျမန္မာႏိင
ု င
္ တ
ံ ြင္ ဘိန္းစိက
ု ္ ပ်ိဳးေသာ ဇုနမ
္ ်ားမွာ ပဋိပကၡအဆင္အ
႔ ျမင္ဆ
႔ ံုးျဖစ္ခဲ႔ေသာ
ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို တြန္းလွန္ခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ သတင္းမ်ားအရ အခ်ိဳ႕ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ဘိန္းမွထုတ္လုပ္ေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္
မက္သာဖက္တမင္းမ်ားအပါအဝင္ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ေရာင္းဝယ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အခြန္ေကာက္ရာတြင္လည္းေကာင္း
ပါဝင္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။၂၂၀ မီဒီယာမ်ားကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္မွ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင္႔ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားေရာင္းဝယ္မႈမ်ား၏
အခ်ိတ္အဆက္မ်ားကို အေလးေပးေဖၚျပၾကသည္။၂၂၁
ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဘိန္းထုတ္လုပ္ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား
သည္ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ၊ သံုးစြဲမႈႏွင့္ ေရာင္းဝယ္မႈတို႔ေပၚတြင္ တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရာ အစိုးရမဟာမိတ္ျပည္သူ႔စစ္မ်ား
လႈပ္ရွားေသာ နယ္ေျမမ်ား၌ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ KIA
ႏွင့္ TNLA တို႔ကလည္း ကခ်င္တိုင္းရင္းသား၊ အရပ္သားမ်ားဦးေဆာင္သည့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္သည့္ ပတ္ေဂ် ဆန္ကဲ့သို႔ေသာ
ရပ္ရြာအုပ္စုမ်ားႏွင့္အတူ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ပတ္ေဂ်ဆန္ ႏွင့္ KIA တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
ယခင္ NDA-K နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္အပါအဝင္ အစိုးရမဟာမိတ္ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ႀကံဳေတြ႕ခဲ႔ရ
သည္။၂၂၂
သမၼတဦးသိနး္ စိနအ
္ စိးု ရက အေကာင္အထည္ေဖၚေသာ သက္ေရာက္မအ
ႈ ေတာ္မ်ားမ်ားရေစခဲသ
့ ည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေကာင္အထည္
ေဖၚျခင္းမ်ားသည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးအခြင္႔အလမ္းအသစ္မ်ား ဖန္တီးေပးခဲ့ပါသည္။ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ အေျခခံ
အေဆာက္အဦမ်ား တိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတိုးတက္လာမႈမ်ားသည္ ကုန္သြယ္ရာလမ္းေၾကာင္းတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအတြက္ အခြင္႔အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးသလိုျဖစ္ရၿပီး အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွေန၍ ဝင္ေငြတိုးလာပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦတိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ တိုးလာရသည့္အထဲတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
ေလ်ာ႔က်သြားျခင္းသည္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအတြက္ အခြန္ေကာက္သည္႔ လုပ္ငန္းအခြင္႔အလမ္းကို ေပးပါသည္။၂၂၃ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ
က တပ္မေတာ္သည္ အာရွအေဝးေျပးလမ္းမႀကီးတြင္ အခြန္ေကာက္ျခင္းကို ကန္႔သတ္ခဲ႔ရာ BGF မ်ား၊ DKBA (ကလိုထူးေဖာ) ႏွင္႔ KNU တို႔ၾကား
တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစခဲ႔သည္။ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင္႔ အခ်ိဳ႕ေသာ ရပ္ရြာလူထုမ်ားသည္ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈမ်ားရိွခဲ႔သည္။၂၂၄
ေျမယာအမ်ိဳးအစားခြဲသည့္ ဥပေဒသစ္မ်ားပါဝင္သည့္ မၾကာေသးမီက လုပ္ေဆာင္သည့္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္လည္း
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင္႔ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑တြင္ စီးပြားေရးအလားအလာမ်ားကို ျဖည့္စည္းေပးပါသည္။ အစိုးရ၏
ေျမအသံုးခ်ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳသည့္လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအသစ္မ်ားသည္ အႀကီးစား စက္မႈစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈပေရာဂ်က္မ်ားအတြက္ အျမတ္မ်ားစြာရႏိုင္
သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။၂၂၅ သို႔ေသာ္လည္း တခ်ိန္တည္းမွာပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား
ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္လာျခင္းသည္ လယ္သမားမ်ားအား ၎တို႔၏ လယ္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရရန္ျဖစ္လာရာ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားအတြက္
ခလုတ္ျဖဳတ္လိုက္သည္ႏွင့္ တူေနပါသည္။၂၂၆
စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသစ္မ်ားကို ဖန္တီးေပးေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ဖိအားအသစ္မ်ား
ကို ျဖစ္ေစၿပီး ၎ဖိအားမ်ားသည္ စီးပြားေရးအခြင္႔အလမ္းမ်ားအေပၚတြင္ပါ က်ေရာက္လာပါသည္။ ၂၀၁၁ အလြန္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
မ်ားသည္ အစိုးရအမိန္႔ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအေပၚ အာရံုျပဳျခင္းမ်ားမွတဆင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကို
ျမႇင့္တင္ရန္စနစ္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။ ထိုေနရာတြင္ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ား၌ တပ္မေတာ္မွ မဟုတ္ေသာ အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားက ျပည္သူ႔စစ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားကို စည္းမ်ဥ္းမ်ားခ်မွတသ
္ ည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ က
္ ရန္ကန
ု ၿ္ မိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး
ေကာ္မတီ (YCDC) သည္ ရန္ကုန္ အင္းယားကန္အနီးမွ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္
ဦးေက်ာ္ျမင့္ ပိုင္ အထပ္ျမင္႔အေဆာက္အဦး ေဆာက္လုပ္ေနမႈကို ယာယီရပ္ဆိုင္းရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုသို႔အမိန္႔ထုတ္ရျခင္းမွာ YCDC မွ
ေရြးေကာက္ခံေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္လိႈင္ႏွင္႔ NLD မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေမဝင္းျမင့္တို႔က ရန္ကုန္မွ အထပ္ျမင့္ေဆာက္လုပ္ေ
ရးပေရာဂ်က္မ်ားသည္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္းေျပာၾကားမႈ အၿပီးတြင္ ျဖစ္ပါသည္။၂၂၇
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အခြန္ေကာက္မႈကို
ကန္႔သတ္ရာတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ NGO လုပ္သားတစ္ဦးက မွတ္သားထားရာတြင္ “အခ်ိဳ႕
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ျပည္သူထံမွ အခြန္ေကာက္ရန္ ေဒသဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္ (ဦးသိန္းစိန္)
အာဏာရလာေသာအခါ ေကာက္၍မရေတာ႔ပါ။” ဟုဆိုပါသည္။၂၂၈ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားသည္
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နယ္စပ္ၿမိဳ႕ မူဆယ္ႏွင့္ လားရိႈးၾကားဆက္သြယ္ေသာ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားဖြင့္ထားေသာ ေငြေကာက္ခံသည့္
ဂိတ္မ်ားကို

ျဖဳတ္သိမ္းရာတြင္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

မူဆယ္ၿမိဳ႕သည္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္

နယ္စပ္တြင္ရိွၿပီး

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၏

အစျပဳရာဌာနျဖစ္ကာ လား႐ိႈးၿမိဳ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၏ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဗဟိုဌာနျဖစ္သည္။

၂၂၉

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ အေနအထားေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အတူတြဲကာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ႀကီးထြားလာမႈသည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ စီးပြားေရး
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈပံုစံအသစ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္အျပင္ ယခင္ရိွခဲ့ၿပီးေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ရိွေနေစသည္။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ဝင္ေငြရႏိုင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ ျပည္သူ႔စစ္ပံုစံကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အတုယူလုပ္ေဆာင္
မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳလာသကဲ႔သို႔ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအေပၚတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ႀကီးၾကပ္ႏိုင္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာရိွျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔
အတြက္ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇဥ္းႏွင့္ တရားမဝင္စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းဖန္တီးေပးသလို ျဖစ္ရသည္။

၄.၂။ ရပ္ရြာလူထုက ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင္႔ မည္သို႔ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံၾကသနည္း။
ျပည္သ႔စ
ူ စ္မ်ားမွာ ေဒသဆိင
ု ္ရာအဖြဲ အ
႔ စည္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေဒသကျပဌာန္းေသာ အေျခအေနမ်ားက ၎တိ႔၏
ု ရပ္ရြာႏွင့္ အျပန္အလွနဆ
္ က္ဆံေရး
ပံုစံကို တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ ရပ္ရြာအတြင္း အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားမတူျခင္းသည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားၾကား
အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးပံုစံကို ျပည္သူ႔စစ္တစ္ဖြဲ ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ ႔ သိသာစြာျခားနားေစပါသည္။ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးတြင္ အဓိကကိစၥရပ္ သံုးခု
ရိွရာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ လူျဖည့္တင္းျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားျဖည့္တင္းျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ား လူျဖည့္တင္းျခင္းသည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုၾကားတြင္ အေရးပါလွေသာ ထိေတြ႕ မႈကို ျဖစ္ေစၿပီး ႏွစ္ဖက္စလံုးကို
သက္ေရာက္မႈမ်ားျဖစ္ေစပါသည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ လူျဖည့္တင္းသည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွရာ ဆႏၵအေလွ်ာက္ တပ္သား
အျဖစ္ဝင္ေရာက္ျခင္းမွသည္ မဝင္မေနရ အတင္းဝင္ေရာက္ေစျခင္းထိ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရပ္ရြာလူထုၾကားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ၎
တို႔၏ လူျဖည့္တင္းျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ သေဘာထားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားပါသည္။၂၃၀ ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနား
ၿမိဳ႕နယ္မွ တာေလာႀကီးအသိုင္းအဝိုင္းသည္ မူရင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား တိုင္းလိုင္(ရွမ္းနီ)မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ၎တို႔သည္ လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္
အနည္းငယ္က တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမအတြင္း ေနထိုင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔သည္ KIA
အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ အတင္းအဓမၼ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမ်ားကို ႀကံဳေတြ ႔ရပါသည္။၂၃၁ ၂၀၁၃
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္၊ တာေလာႀကီးမွ ရြာသား ၂၀၀ ကို ျပည္သူ႔စစ္သင္တန္း ေလ႔က်င့္
သင္ၾကားမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးခဲ႔သည္။၂၃၂ ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ ႔စည္းေရးအတြက္ တာေလာႀကီးမွ တိုင္းလိုင္လူထုက ေထာက္ခံၾကျခင္းသည္
ဗမာမ်ားေနထိုင္ျခင္းမရိွေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ကို ရပ္ရြာလူထုမွ ေထာက္ခံမႈရလိမ့္မည္ဟူေသာ ညႊန္ျပခ်က္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရပ္ရြာမွလူအမ်ားက ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရျခင္းအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ေဖၚျပၾကသည့္အခါမ်ားလည္းရိွပါ
သည္။၂၃၃ အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို ေဖၚျပထားရာ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔စစ္
တစ္ဖြဲ ႔မွ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္အမႈထမ္းျခင္းမွ ၿပီးဆံုးေၾကာင္းျပသရန္ ေဒသခံတပ္ရင္းသို႔ ၎တို႔၏ လက္နက္မ်ားကို
သြားေရာက္အပ္ႏံွမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေဖၚျပထားသည္။ သတင္းမ်ားတြင္ေဖၚျပခ်က္အရ ရြာသားမ်ားကေျပာၾကားၾကရာ၌ KNU ႏွင့္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲၿပီးေနာက္ ၎တို႔သည္ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းမျပဳလိုေတာ့ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ တာဝန္
ထမ္းေနရေသာေၾကာင့္ “အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဆက္မလုပ္ႏိုင္ၾက၍” ဟု ဆိုၾကသည္။၂၃၄ ၎က ျပဆိုသည္မွာ အခ်ိဳ႕နယ္ေျမမ်ားမွ လံုၿခံဳေရး
အေျခအေနအဆင့္မွာ ထိုေဒသတြင္ေနထိုင္ၾကေသာ ရြာသားမ်ားက သူတို႔ကိုကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ဆက္လက္ထားရိွရန္
လိုအပ္သည္ဟု မခံစားရေတာ့သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေရာက္ရိွၿပီဟု အႀကံျပဳသည့္သဖြယ္ျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုဆက္ဆံေရး၏ ေနာက္ထပ္လကၡဏာတစ္ခုမွာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက လူမ်ားအေပၚ အခြန္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါ
သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ထိုသို႔ေသာ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးျခင္း၏ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သက္ေရာက္မႈအရိွဆံုး အရာတစ္ခုမွာ လက္နက္ကိုင္
အုပ္စုမ်ားက

အတင္းအၾကပ္အခြန္ေကာက္ခံၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဗမာမ်ားေနထိုင္ျခင္းမရိွေသာ

ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

တပ္မေတာ္၊

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ျပည္သူစစ္မ်ားမွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေပၚ ထိခိုက္ရ
ျခင္း၏ အရင္းအျမစ္ပင္ျဖစ္သည္။၂၃၅ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက အခြန္ေကာက္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ တိုက္႐ိုက္
ေကာက္ခံပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ဂိတ္မ်ားဖြင့္၍ ၎တို႔ထိန္းခ်ဳပ္သည့္နယ္ေျမကို ျဖတ္သြားသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္
ကုန္သည္မ်ားထံမွ ေငြေကာက္ခံပါသည္။ သြယ္ဝိုက္၍လည္း ေကာက္ခံျခင္းမ်ားရိွပါသည္။၂၃၆ ေဒသဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ားသည္ ျပည္သူ႔
စစ္သင္တန္းေပးရန္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကိုယ္စား အခြန္ေကာက္ေပးပါသည္။၂၃၇
ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈရိွသည့္ ေနာက္ထပ္ပံုစံတစ္ခုတြင္ ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား
ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ပါဝင္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက ျပည္သူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေပးရန္ အဆိုျပဳလာၾကသည္။ သို႔ေသာ္
၎တို႔ဖက္မွ ျဖည့္ဆည္းေပးရသည့္ အတိုင္းအတာအတိုင္း ပစၥည္းပံ႔ပိုးမႈပံုစံျဖင့္ ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းခံလာတတ္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ
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အခြန္ေကာက္မႈပံုစံကို ဆန္ အစရွိသည့္ “ပစၥည္း” ျဖင္႔ ေတာင္းတတ္ၿပီး ေငြသားျဖင့္လည္း ေတာင္းခံတတ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနသည့္
ကာလမ်ားအတြင္းက တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားသည္ “အကာ
အကြယ္ေပးရသည့္အတြက္ အခြန္ေငြ” ေတာင္းသည့္ အစီအစဥ္ရိွပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အစီအစဥ္မ်ိဳးကို ဆက္ေၾကးေကာက္သည္ ဟု လူသိမ်ား
ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အခြန္ေပးေနရေသာ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင္႔ ၎တို႔အတြက္ ရန္မရိွ၍ အကာအကြယ္ေပးရန္ မလိုေသာ
ေၾကာင့္ အခြန္ေကာက္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအေပၚ မႏွစ္သက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစပါသည္။၂၃၈ တကယ့္ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရပ္ရြာအုပ္စု
တစ္ခုတည္းအေပၚတြင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ိဳးစံုက အခြန္ေကာက္ေနၾကေသာအခါ ၎သည္ အခြန္ေကာက္ေနၾကေသာ အုပ္စုမ်ားအေပၚ
မုန္းသည့္စိတ္ ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။၂၃၉
အကာအကြယ္ေပးျခင္းမွာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔က ျပည္သူမ်ားသို႔ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္
ရပ္ရြာဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားကိုလည္း ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ခဲ့ပါသည္။ ခြန္ဆာရိွစဥ္က လုပ္ေဆာင္ခဲ့မႈမ်ားသည္ ထင္ရွားေသာ
ဥပမာျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကာကြယ္ေရးျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားတြင္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္က လားရိႈးေဆး႐ံုတြင္
တန္ဖိုးႀကီးေသာ ေဆးကိရိယာပစၥည္းမ်ားလွဴဒါန္းခဲ့ရာ လူအေတာ္မ်ားမ်ား အာ႐ံုျပဳမိၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎သည္ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေဆး႐ံုအခ်ိဳ႕ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ႔သည္။၂၄၀ ဤနည္းအားျဖင္႔ ရပ္ရြာဖြံ ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ၎၏ ပံ႔ပိုးကူညီမႈသည္ ရပ္ရြာကို
အက်ိဳးျပဳသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၎၏ အခန္းက႑ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံျဖစ္လာပါသည္။ လက္ရိွတာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွေသာ
ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ အနည္းငယ္ခန္႔ကလည္း ထိုခ်ဥ္းကပ္မႈကို က်င္႔သံုးၿပီး ျပည္သူလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ခ်ိတ္ဆက္ပါဝင္ျခင္းမ်ား၊၂၄၁ ရပ္ရြာ
ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ ႔မ်ားတြင္ နာယကအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးျခင္း၊၂၄၂ ဘာသာေရးပြဲမ်ား၂၄၃ ႏွင့္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနအိမ္စြန္႔ခြာရသူမ်ားအတြက္
အစီအစဥ္မ်ား၂၄၄ တြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

၄.၃။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသနည္း။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါသည္။ လက္ရိွ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအပါအဝင္ အုပ္စုအေတာ္မ်ားမ်ားကို ပံုမွန္ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ရန္
တံခါးဖြင့္ထားေၾကာင္း အခ်က္ေပးေနပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ကစားပြဲစည္းမ်ဥ္းသဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအရသတ္မွတ္ထားေသာ
အခ်က္မ်ားကလည္း မေရရာပဲ၊ ေျပာင္းလဲေနျခင္းကလည္း ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ
ၾသဇာလႊမ္းမိုးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးေနသည့္သဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ႔စစ္ ဆိုသည့္ အေရးကိစၥသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္
ဆိုင္ေသာ ကိစၥအျဖစ္ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ကိစၥကို ခ်န္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၈
အေျခခံဥပေဒတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္အားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရိွရမည္ဆိုသည့္အခ်က္မွာ ရိွေနဆဲျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးစနစ္က တံခါးဖြင့္လာသည့္အေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္
ျပည္သူမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အာဏာကို လက္လွမ္းမီလာႏို္င္သည့္ ပံုမွန္နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖင့္

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္

ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ေနၾကသည္။၂၄၅

ျပရမည္ဆိုလွ်င္ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ တပ္မေတာ္၊ အေရွ႕ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရိွ
ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္သူ႔စစ္ အုပ္စုတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။၂၄၆ သူသည္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး
ပါတီ (USDP) ၏ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ NLD က
အမည္စာရင္းတင္သြင္းမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ျဖစ္လာပါသည္။
ျပည္သူ႔စစ္ခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္က NDA-K ကို တည္ေထာင္သူျဖစ္ေသာ ဦးစခုန္႔တိန္ယိန္းသည္ ၎၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ အဖြဲ ႔ကို နယ္ျခားေစာင့္
တပ္ရင္းသံုးခုအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက သူသည္ တသီးပုဂၢလအျဖစ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ေရြးခ်ယ္
တင္ေျမႇာက္ခံရပါသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက ဦးစခုန္႔တိန္ယိန္းသည္ အတိုက္အခံျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ ႔ခ်ဳပ္၏
အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားထံသို႔ ၎၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြင္း စည္း႐ံုးေရးမဆင္းရန္ သတိေပးစာထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေဒသခံ NLD တာဝန္ရိွသူမ်ားက
ကခ်င္ျပည္နယ္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သို႔ ၎တို႔၏ စည္း႐ံုးေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဦးစခုန္႔တိန္ယိန္းက ဝင္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္
ေၾကာင္း စြပ္စြဲတိုင္ၾကားခဲ႔သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ တာဝန္ရိွသူမ်ားသည္ ဦးစခုန္႔တိန္ယိန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံု၍ သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့ၿပီး
သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါတီမ်ားအား ယခင္ NDA-K နယ္ေျမအတြင္း “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစည္း႐ံုးရန္” ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။၂၄၇
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ကိုယ္၌ထက္စာလွ်င္ ျပည္သူ႔စစ္စနစ္ကိုယ္၌ကပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္ျဖစ္လာႏိုင္ေစၿပီး ႏိုင္ငံေရးတြင္ သြယ္ဝိုက္ေသာ
အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ တပ္မေတာ္မွ အေစာပိုင္းက အခိုင္အမာေျပာၾကားရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္
အသြင္သို႔ ေျပာင္းေပးျခင္းသည္ ျပည္သူ႔စစ္ ကိစၥရပ္ကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
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အဖြဲ မ
႔ ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စထ
ဲ ားေသာ အဖြဲ မ
႔ ်ားက တပ္မေတာ္က ၎၏အမိနေ
႔္ ပးစနစ္အတြငး္ ၎တိက
႔ု ေ
ုိ ပါင္းစည္းေပးမည့္ တပ္မေတာ္
၏ အစီအစဥ္အား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေၾကာင္းျပသခဲ့ၾကသည္။၂၄၈ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အစိုးရသစ္သည္ အပစ္ရပ္ထားေသာ
အဖြဲ ႔မ်ားအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္တစ္ခု ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ လမ္းေၾကာင္းသစ္တြင္ ယခင္ေျပာၾကားထားခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔
မ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ေျပာင္းေရးကို ထည့္သြင္းလာျခင္းမရိွေတာ့ေပ။ သို႔တိုင္ေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္
အသြင္ေျပာင္းသည္က
့ စ
ိ က
ၥ ို တိင
ု ္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြဲ႕မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ KNU သည္ NCA လက္မတ
ွ ္ေရးထိုးသည့္ အႀကီးဆံုး
လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲမွ တစ္ဖြဲ ႔ျဖစ္သည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးျခင္းႏွင့္ တဆက္တည္းမွာပင္ KNU ၏ လက္နက္ကိုင္ဌာနခြဲျဖစ္သည့္
KNLA သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ “ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ KNLA ကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္
သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ရဲတပ္ဖြဲ ႔အသြင္သို႔ ေျပာင္းျခင္းကို ဘယ္ေသာအခါမွ် လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ဘဲ၊ ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္
(KNLA) အျဖစ္သာ ဆက္လက္ရိွေနမည္” ဟု ေဖၚျပခဲ့သည္။၂၄၉

၄.၄။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡတြင္ မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသနည္း။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရိွပဋိပကၡမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း အခန္းက႑ႏွစ္ခုလံုး
မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ ထင္ရွားေသာ က႑တစ္ခုမွာ အစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တိုင္ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ တိုက္ခိုက္ရာ
တြင္ ပါဝင္ေနၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက ဖြဲ ႔ထားေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကလည္း တပ္မေတာ္အား တိုက္ခိုက္လ်က္ရိွပါသည္။ ဥပမာ
အားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔မွ အစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔
မ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ား တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွသည္။ ၎တို႔တြင္ KIA ၊ TNLA၊ MNDAA ၊ KNU ၊ SSPP/SSA-North ၊ RCSS/
SSA-South ၊ DKBA (ကလိုထူးေဘာ) တို႔ ပါဝင္သည္။၂၅၀ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကင
ုိ အ
္ ဖြဲ က
႔ ေ
ုိ သာ္လည္းေကာင္း ၎တိ၏
႔ု ပံပ
့ းုိ မႈမ်ားမွတဆင့္ ပဋိပကၡတင
ြ ္ သြယဝ
္ က
ုိ ေ
္ သာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ ျပည္သစ
႔ူ စ္
မ်ားသည္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားကို အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအေပၚ စစ္ဆင္ေရးမ်ား၌ ကူညီမႈမ်ားေပးခဲ့ရာ သတင္းမ်ားေပး
ျခင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ကင္းလွည့္ရာတြင္ ပါဝင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။၂၅၁
တပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားကို BGF သို႔မဟုတ္ PMF မ်ားအသြင္သို႔ ေျပာင္းရန္ အဆိုျပဳမႈသည္ ပဋိပကၡကို ပိုမိုျဖစ္ေစရန္
သြယ္ဝိုက္၍ အားေပးသလိုျဖစ္ရပါသည္။ အဆိုျပဳမႈေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အခ်ိဳ႕အင္အားမ်ားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား
တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္ခဲ့ရၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကိုးကန္႔ေဒသ၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ MNDAA ၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။
MNDAA ဆိုသည္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ကိုးကန္႔ေဒသတြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၌ ဖုန္ၾကားရွင္တည္ေထာင္ထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အုပစ
္ ျု ဖစ္သည္။ ဖုနၾ္ ကားရွငသ
္ ည္ ရွမး္ ျပည္နယ္တင
ြ ္ အေစာဆံးု ဆန္က
႔ ်င္ေတာ္လန
ွ ခ
္ ေ
့ဲ သာ ကာလမွစကာ တက္ႂကြစာြ ပါဝင္ခေ
့ဲ သာ ေခါင္းေဆာင္
အနည္းငယ္တြင္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူသည္ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားက ကိုးကန္႔ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။ သူသည္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ၿပိဳကြဲသြားေစသည့္ ပုန္ကန္မႈကို
ဦးေဆာင္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ဖုန္ၾကားရွင္သည္ MNDAA ကို ဖြဲ ႔စည္းၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး အစိုးရႏွင့္ ပထမဆံုး အပစ္ရပ္
သေဘာတူညီခ်က္ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ MNDAA သည္ အျခားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္း၍ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အဆိုျပဳခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ
တြင္ အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားက ကိုးကန္႔၌ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ လက္နက္မ်ားထုတ္လုပ္သည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားအရ အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားက
စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ အစိုးရလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ MNDAA ၾကားတြင္ သေဘာတူညီမႈမရႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။
တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ ႔ ႏွင့္ MNDAA ၾကားတြင္ ေသြးထြက္သံယို ပဋိပကၡျဖစ္ပြားကာ ကိုးကန္႔မ်ားမွာ ၎တို႔၏ ေနရာမွ ဖယ္ရွားခံခဲ့ရသည္။
MNDAA အတြင္းမွာလည္း ကြဲသြားခဲ့ၿပီး ပယ္ေရွာက္ခ်ိန္သည္ ဖုန္ၾကားရွင္ထံမွ ခြဲထြက္ကာ BGF အျဖစ္ ဖြဲ ႔စည္းရန္ သေဘာတူခဲ႔သည္။၂၅၂
ေျခာက္ႏွစ္အၾကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ MNDAA သည္ ကိုးကန္႔၌ တပ္မေတာ္အား အလစ္ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။၂၅၃
၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္၌ DKBA မွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း ၁၂ ခု (အမွတ္ ၁၀၁၁ မွ ၁၀၂၂) အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းဖြဲ႕စည္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါ
သည္။ ယခင္ DKBA တပ္ဖြဲ ႔မ်ားသည္ အစိုးရ၏ ေတာင္းဆိုမႈအရ BGF သို႔ အသြင္ေျပာင္းေသာ အပစ္ရပ္အဖြဲ ႔ ငါးဖြဲ ႔အနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ အစိုးရ၏ အမိန္႔ကို လိုက္နာျခင္းမရိွသည့္ DKBA ၏ ကလိုထူးေဘာတပ္ရင္းသည္ ကရင္ျပည္နယ္၊
ျမဝတီၿမိဳ႕ကို အလစ္ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ အျခား DKBA တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ခြဲထြက္ေၾကာင္း အခ်က္ျပလိုက္သည့္သေဘာျဖစ္သည္။
၎တို႔သည္ ဒီမိုကရက္တစ္ကရင္အက်ိဳးျပဳတပ္မေတာ္ - ကလိုထူးေဘာ အမည္ကို ရယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္
ထိုအဖြဲ ႔သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ အဖြဲ ႔ျဖစ္လာပါသည္။
လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာေနရာမ်ားမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ ေနရာမ်ားျဖစ္ရာ
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကလည္း ပါဝင္ပတ္သက္လ်က္ရိွပါသည္။၂၅၄ တိတိပပဆိုရေသာ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ TNLA

35

တို႔သည္ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္မွစ၍ ယခုအခ်ိန္အထိ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၿပီး အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ
မဟာမိတ္ျပည္သူ႔စစ္တို႔၏ ပူးေပါင္းအဖြဲ ႔သည္ ရြာသားမ်ားကို ေသြးထြက္သံယို႐ိုက္ႏွက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾက သည္။၂၅၅ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း
ယခင္ NDA-K မွ အသြင္ေျပာင္းလာေသာ BGF တပ္ရင္းမ်ားသည္ KIA ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေနၾကပါသည္။၂၅၆
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အခန္း ငါး။ သံုးသပ္ခ်က္ - ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖြယ္ရာ အခ်က္မ်ား
ျပည္သူ႔စစ္မ်ား တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း အစုအေပါင္းသည္ အရြယ္အစား အေတာ္အသင့္ႀကီးမားေသာ အင္အားစုအျဖစ္ ရိွေနေစကာ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ိဳးေၾကာင့္ ၾသဇာရိွေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္
မ်ား ပါဝင္ေနေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တို႔၏က႑မွာ ေပ်ာက္ေနသည့္ျပင္ ပဋိပကၡမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ အကူးအေျပာင္း
အတြက္ အလားအလာမ်ားကို ေဆြးေႏြးရာတြင္လည္း ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္မႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားဆဲျဖစ္သည္။၂၅၈ ဤအခန္း
တြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းပါဝင္ပါသည္။ ပထမအပိုင္းတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားပါဝင္ခဲ့ေသာ အခန္းက႑
မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လက္ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ
ျပည္သူ႔စစ္ ကိစၥရပ္မ်ားကို စဥ္းစားထားပါသည္။
အျခား ပဋိပကၡအေျဖရွာမႈမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားတြင္ ပဋိပကၡမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ အကူးအေျပာင္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကေပးႏိုင္ေသာ အခက္
အခဲမ်ား၊ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားလႈပ္ရွားေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ အေရးႀကီးပံု ႏွင့္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္အေျခအေနမ်ား စသည့္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။ အာဖဂန္နစၥတန္၊ ကိုလံဘီယာ၊ ကြန္ဂိုဒီမိုကရက္တစ္သမၼတႏိုင္ငံ၊ အီရတ္၊
လက္ဘႏြန္၊ ပါကစၥတန္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဆူဒန္၊ တီေမာလက္စ္ေတႏိုင္ငံမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား က႑အသီးသီးမွ
ပါဝင္ေနၾကသည့္ ဥပမာမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
လက္ရိွ ပဋိပကၡမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ အကူးအေျပာင္းတြင္ရိွေနေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို စီစစ္ရန္အတြက္ အသံုးဝင္ႏိုင္မည့္ ႐ႈေဒါင့္
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ပါသည္။
အာဖကန္နစၥတန္၊ ကြန္ဂို၊ ဆူဒန္ႏွင့္ တီေမာလက္စ္ေတႏိုင္ငံမ်ားမွ ပဋိပကၡဇုန္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာ
ျခင္းမွ စိုးရိမ္စရာတစ္ခု ထြက္ေပၚရပါသည္။ ၎မွာ “အထက္မွ မွ်တမႈမရိွဘဲ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာျမႇင္႔တင္မႈမ်ား ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတြင္
အႏၲရာယ္ႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ အကယ္၍ ထိုသို႔ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား အျမစ္တြယ္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေၾကာင္းအရာမ်ား
ႏွင့္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားသည္ သီးျခားစီျဖစ္ေနေသာအခါမ်ားတြင္ျဖစ္ပါသည္”။ တိတိပပဆိုရလွ်င္ စိုးရိမ္ရမႈမ်ားမွာ ပဋိပကၡ အေျဖရွာ
ေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (SSR) ႏွင့္ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး၊ တပ္
ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး (DDR) ပံုစံမ်ားကို ေရးဆြဲသည့္ အခ်ိန္မ်ား၌ ျဖစ္ပါသည္။ DDR ႏွင္႔ SSR ပံုစံတြင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏
ဖြြဲ ႔စည္းထားပံုႏွင့္ အင္အားတို႔၌ အေျပာင္းအလဲမ်ားပါဝင္လာပါက ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ နယ္ေျမတစ္ခု၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု တစ္ခုစီ၏
သီးျခားစီရိွေနေသာ ေဒသအလိုက္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမထားပါက ျဖစ္ပါသည္။ လံုၿခံဳေရး
ကိစၥရပ္မွာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက လက္နက္ကိုင္ထားရျခင္းအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနရာ ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ေဆးနည္းကို ေပးရပါက
ပဋိပကၡအလြန္ကာလ တည္ၿငိမ္မႈကို အေကာင္းဆံုးေပးႏိုင္သည္မွာ ျပည္သူ႔စစ္တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ၏ သီးသန္႔စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား၊ လကၡဏာမ်ား
ကိုလည္းေကာင္း၊ ၎တို႔လႈပ္ရွားေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွသာ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။၂၅၈
အျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ၾကည့္႐ႈပါက ေနာက္ထပ္ေတြ႕ရသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံေရးအရပါ
ေနရာရေနေသာ ျပည္သူ႔စစ္အခ်ိဳ႕အား ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအရ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံေရးအရ အဓိကက်သူမ်ားက
အေရးမပါဟု ေဝဖန္ခံရျခင္းမ်ား ရိွတတ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အတိုက္အခံအဖြြဲ ႔မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ အစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏
ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ပယ္ခ်ပစ္တတ္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက အစိုးရတပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္းႏွင့္
တစ္ခါတစ္ခါ ၎တို႔အေပၚလုပ္ေဆာင္ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားက
မူ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအဆင့္ တပ္မေတာ္၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အခန္းက႑တစ္ခုမွ ပါဝင္
ရန္မလိုဟု ႐ႈျမင္ ေကာင္း႐ႈျမင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအေနျဖင့္ တရားမဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
ပါဝင္ေနျခင္းသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားကို တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳမႈအေပၚ အားနည္းေစပါသည္။
ဤသို႔ေသာ အင္အားစုမ်ား၊ အေရြ႕မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရိွေနပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ မဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားမွာ
ဖယ္ထုတ္ျခင္းခံလာရပါသည္။ ယခင္က ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ အေရးဆိုခဲ့ေသာ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အစိုးရ
မဟာမိတ္ျပည္သူ႔စစ္သို႔ေျပာင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းကို အျခားအုပ္စုမ်ားက ၎တို႔အုပ္စု၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ရပ္တည္သည့္အေနအထားကို
စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည့္ လကၡဏာျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈ၊ သဘာဝသယံဇာတထုတ္ယူမႈ
ႏွင့္ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇဥ္း အခြန္ေကာက္ယူျခင္းတို႔တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနမႈမ်ားသည္ ၎တို႔အေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရွာေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားသာျဖစ္
သည္ဟူေသာ အျမင္ကို ပို၍ခိုင္မာေစသည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအေပၚ ထိုသို႔ေသာ အျမင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို
အရိပ္မည္းထိုးေစကာ တရားမဝင္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ၎တို႔သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္သည့္ အင္အားတစ္ခုကိုလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡအလြန္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑
ကို ထည့္သြင္းစဥ္စားရာ၌ အေရးပါမႈကို ျဖစ္ေစသည္။
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ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္ကို လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ခ်န္ထားလ်က္ရိွသည္။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကိုယ္၌ကလည္း ပဋိပကၡအလြန္ကာလတြင္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဓိကကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား
တြင္ ပါဝင္ျခင္းမရိွသလို ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးေပးခံရမႈ ရိွ မရိွ ေဆြးေႏြးေနၾကျခင္းလည္း မရိွေပ။ ထိုသို႔
ေသာ ကိစၥရပ္မ်ိဳးမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မွ သီးသန္႔ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမဟုတ္ေပ။ အျခားပဋိပကၡမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈမ်ား
တြင္ ပါဝင္ေနေသာ အစိုးရမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အတိုက္အခံမ်ား၊ ၾကားဝင္ေစ႔စပ္ေပးသူမ်ားအားလံုးက တူညီေသာ စိုးရိမ္မႈတစ္ခုမွာ အသစ္ဖြဲ႕
ေသာ လက္နက္ကိုင္မ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အေသးေလးမ်ားႏွင့္ လက္နက္စြန္႔ၿပီးေသာ အုပ္စုမ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈတြင္
ထည့္သြင္းရန္ မလိုအပ္ဘဲ၊ ပါဝင္ေစခဲ့မိပါက အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္၍ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပါက ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္
ပါဝင္ခြင့္ရမည္ဆိုသည့္ မက္လံုးမ်ိဳး ျဖစ္သြားႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္ကိုပင္ျဖစ္သည္။၂၅၉ ျမန္မာႏို္င္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေနသူတစ္ဦးက
“ျမန္မာအစိုးရအတြက္ မွန္းဆလို႔မရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကေတာ့ စာရင္း (အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အုပ္စု) ထဲမွာ မပါတဲ့ အုပ္စုေတြကို
စားပြဲဝိုင္းကို ေခၚလာမိေတာ့ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အေရအတြက္ေတြမ်ားလာဖို႔ အားေပးသလိုျဖစ္သြားတာပါပဲ။ တစ္ခါ အဲဒီအုပ္စုေတြကို
ဖယ္ထားခဲ့ရင္လည္း ပဋိပကၡဆက္ျဖစ္မယ့္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္လာျပန္ေရာ” ဟု ရွင္းျပပါသည္။၂၆၀
အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ အဓိကက်ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ ခ်န္ထားခဲ႔သည့္ အျဖစ္မ်ိဳးမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရိွေသာ ကိစၥရပ္
ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပါဝင္ေနသည့္ သက္ဆိုင္သူမ်ား (stakeholders) တြင္ သက္ဆိုင္သလိုလို၊ မသက္ဆိုင္သလိုလို ပံုစံျဖင့္
ပတ္သက္ေနသူမ်ားရိွေနၿပီး ၎တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္မႈ မရိွၾကေပ။ အျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္လည္း ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ပဋိပကၡအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရယူရာတြင္ ခ်န္ထားရစ္သည္မ်ားလည္း ေတြ႕ရပါသည္။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေလးေပးျခင္းမျပဳသည္မွာ အကဲျဖတ္ခ်က္ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျဖရွာမႈတြင္ ျပႆနာမေပးေလာက္ဟူေသာ ထင္ျမင္မႈမ်ိဳးအေပၚ အေျခခံပံုရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ ခ်န္ထားခံရျခင္းႏွင့္အတူ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေပးႏိုင္သည့္ အင္အားတစ္ခုကလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားျပန္ရာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရိွေသာ
အေျခအေနတစ္ခုကို ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔အေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို
အေလးေပးလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းဟု ေရြးခ်ယ္လာႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ၎တို႔ကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈ
ျခင္းသည္ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အႏၲရာယ္ရိွႏိုင္သည္ဟု သက္ေသျပထားမႈမ်ားရိွပါသည္။ ဆူဒန္ႏိုင္ငံ၏ ကိစၥရပ္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အေႏွာက္အယွက္ေပးကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။၂၆၁
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလက လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ NCA သည္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေခၚယူက်င္းပမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္သစ္တစ္ခုကို အခ်က္ျပေနပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြြဲ ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္း ရင္းသားလူ႔အဖြြဲ ႔အစည္းမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြြဲ ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ အဓိကက်သူမ်ား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္ပါသည္။၂၆၂ ဤေနရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ခ်န္ထားရစ္သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ၎တို႔ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ျခင္းမွာ ပေဟဠိသဖြယ္ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားမွာ
လက္နက္ကိုင္ထား႐ံုမွ်မက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျပန္သည္။ အေစာပိုင္းက (အခန္း ၁.၁) ေဖၚျပခဲ့သကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္
ႏွင့္ ျပည္သူရဲတပ္ဖြဲ ႔မွလြဲ၍ အစိုးရျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ သူတို႔ကိုခ်ည္းမဟုတ္သည့္တိုင္ လက္နက္ကိုင္ထားရန္ အစိုးရကလည္းေကာင္း၊ အေျခခံ
ဥပေဒကလည္းေကာင္း ခြင့္ျပဳထားသည့္ အုပ္စုအနည္းငယ္တြင္ ပါဝင္သည္။၂၆၃ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္အနည္းငယ္ကို ေအာက္တြင္
စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡတြင္ အဓိကက်ေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ၎တို႔၏ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ပတ္သက္မႈႏွင့္
ဆက္လက္ပါဝင္ေနမႈမ်ား၊ လက္နက္ပိုင္ဆိုင္ေနမႈမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သေဘာတူညီမႈအလြန္ကာလ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ကို ေဆြးေႏြးရာတြင္
အေရးပါေစပါသည္။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခန္းက႑ႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္ရန္ပံုေငြရွာေဖြရျခင္းမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္လ်က္ရိွသည္။ ျပည္သူ႔စစ္
အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ထိုအစီအစဥ္ကိုပင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသံုးျပဳ၍ လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏
စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္မႈမရိွေပ။ လံုေလာက္ေသာ ႀကီးၾကပ္မႈမရိွျခင္းေၾကာင္႔ အခ်ိဳ႕ ျပည္သူစစ္မ်ားသည္ ၎တို႔လႈပ္ရွားေနသည့္
နယ္ေျမအတြင္း တရားမဝင္ႏွင့္ အင္အားသံုးသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာတတ္သည္။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈရိွသည္ ဆိုသည္ကိုလည္း သိသာစြာျပသပါသည္။ အနည္းငယ္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖြြဲ ႔မ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားၾကၿပီး ျပည္သူ႔စစ္တပ္ရင္းအမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲၾကပါသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားၾကားတြင္ပင္ ၎တို႔၏ အင္အား၊ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ၎တို႔ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားတြင္ သိသာစြာ
ျခားနားမႈမ်ား ရိွပါသည္။ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ရင္းတစ္ခု၏ အင္အားသည္ တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု ဆယ္ဂဏန္းမွ ရာဂဏန္းအထိ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ပါသည္။
စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈအတိုင္းအတာမွာလည္း ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕က ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ အစိုးရထံမွ စီးပြားေရးအရ အေထာက္အပံ့မ်ား
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အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ယခင္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြြဲ ႔ေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး သီးသန္႔ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ရိွလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ၎
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ သယံဇာတအေပၚ မွ်တစြာထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊
၎တို႔၏ ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းအတြက္ လံုၿခံဳေရး စသည္တို႔ ပါဝင္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူ႔စစ္အေနအထားသို႔ ၎တို႔၏ အသြင္ေျပာင္းလဲလိုက္မႈသည္
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုက္႐ိုက္ပါဝင္ႏိုင္ေသာ အခန္းက႑မွ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ခြဲျခားလိုက္ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူႏိုင္သည္။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြြဲ ႔မ်ားအပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအားလံုးသည္ လက္နက္ပိုင္ဆိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ၎
တို႔ကိုယ္ ၎တို႔ အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ျပင္ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုလည္း အကာအကြယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု အေျခခံအားျဖင္႔ မွတ္ယူၾက
သည္။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ ဖြြဲ ႔စည္းပံုႏွင့္ အရြယ္အစားကို ေျပာင္းလဲရန္အေၾကာင္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ DDR ႏွင့္ SSR ပံုစံကိုသာ
အေျချပဳေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မွ အစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ျခင္းမ်ား
သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔၏ အရြယ္အစားကို ေလွ်ာ႔ခ်ရန္အတြက္ ေမာ္ဒယ္ပံုစံတစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အျခားအႀကံျပဳသည့္
ေမာ္ဒယ္ပံုစံမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြြဲ ႔မ်ားကို အသြင္ေျပာင္း၍ ေဒသဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္စစ္တပ္တြင္
ွ တ
္ င
ြ ္ တိင
ု း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ုိ အ
္ ေတာ္မ်ားမ်ား ပူးတြ၍
ဲ အစိးု ရႏွင့္
၎ တိ၏
႔ု တပ္မ်ားကို ပါဝင္ေစျခင္းမ်ိဳး ပါဝင္ပါသည္။၂၆၄ ၂၀၁၄ ခုႏစ
တိင
ု း္ ရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ အစည္းအေဝး၌ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဟု တစ္ခါတစ္ရံ ရည္ညႊန္းေသာ
ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ အဆိုျပဳခ်က္ကို တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဆိုျပဳခ်က္ကို လက္မခံခဲ့ၾကေပ။၂၆၅
လက္နက္ကင
ို ္ အုပစ
္ မ
ု ်ား၏ ဖြဲ စ
႔ ည္းထားပံမ
ု ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္မည္၊ မပစ္မည္ကို အားလံုးသေဘာတူရန္ ေဆြးေႏြးမႈ မေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာေၾကာင့္
မည္သို႔ ေသာပံုစံမ်ိဳး ဖြဲ ႔မည္ဆိုသည္မွာ မေပၚထြက္လာေသးေပ။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက ၎တို႔တပ္ဖြဲ ႔မ်ား၏ ဖြဲ ႔စည္းပံုကို
မေျပာင္းလဲမီ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္ကိုသာ ဆုပ္ကိုင္ထားျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။ DDR ႏွင္႔ SSR တို႔၏ လကၡဏာမ်ားပါဝင္သည့္
လုပ္ေဆာင္မႈ ေျခလွမ္းမွန္သမွ်သည္ ျပည္သူ႔စစ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား၊ ၎တို႔လႈပ္ရွားေနေသာ အေျခအေန၊ တိတိပပဆိုရလွ်င္
၎တို႔၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွသာလွ်င္ အက်ိဳးအျမတ္ရိွႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ျပည္သစ
႔ူ စ္မ်ားေတြ႕ ႀကံဳရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မမ
ႈ ်ား၏ အတိင
ု ္းအတာႏွင့္ အရင္းအျမစ္မွာ ေနရာအေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားသလိ၊ု ျပည္သစ
႔ူ စ္တစ္ဖြဲ႕ခ်င္း
အေပၚ မူတည္၍လည္း ကြဲျပားပါသည္။ မၾကာေသးမီက ကခ်င္ျပည္နယ္၊ တာေလာႀကီးတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ႕စည္းျခင္းအေပၚ ပံ့ပိုးမႈမ်ားေပးျခင္းက
ညႊန္ျပေနသည္မွာ အခ်ိဳ႕ရပ္ရြာလူထုအတြက္ လံုၿခံဳေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ စိုးရိမ္ေနရဆဲဟု ဆုိႏိုင္သည္ (အခန္း ၄.၄ ၾကည့္ပါ)။၂၆၆ တဖက္က
ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း မြန္ျပည္နယ္မွ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၎တို႔၏ လက္နက္မ်ားကို တပ္မေတာ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးကာ တာဝန္စြန္႔လႊတ္ရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားက ေကာက္ယူ၍ရသည္မွာ အခ်ိဳ႕ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၎တို႔ တက္တက္ႂကြႂကြလုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ဟု ခံစားေနရ
သည္ဟု ျဖစ္သည္ (အခန္း ၄.၂ ၾကည့္ပါ)။၂၆၇ ထိုအျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားလႈပ္ရွားေနသည့္ မတူေသာ အေျခအေနမ်ားကို ပို၍
စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းရင္းမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡအလြန္ကာလ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရယူရာတြင္ ၎တို႔၏ အခန္းက႑
ကို နားလည္ရန္ အဆုိပါ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားလႈပ္ရွားေနေသာ မတူသည့္အေျခအေနမ်ားသည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။
အျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ပဋိပကၡမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက ျပသေနသည္မွာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ ပဋိပကၡအေျဖရွာျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ တိတိပပဆိုရလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္
မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္သည္ဟု သက္ေသျပ
ျခင္းျဖစ္သည္။
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡကို အေျဖရွာေရးသည္ NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသစ္အတြက္ ဦးစားေပးျဖစ္သည္။
မၾကာေသးမီက အာ႐ံုစိုက္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၌ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔ ႏွစ္ဖက္
စလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ကိုင္တြယ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေရရွည္ခံသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ဝယ္ရရိွႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္း
စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားပါဝင္ေနသည့္ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳမည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖစ္ပါ
သည္။ ေရရွည္တည္ၿငိမ္မႈအေပၚ ၎တို႔ကေပးလာႏိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားအတြက္
အေရးႀကီးပါသည္။
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လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားမွ အႀကီးတန္းတာဝန္ရိွသူအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ လိြဳင္ ေကာ္။
အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရိွအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ လားရိႈး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ
ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕ဝင္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ
ဂ်ာနယ္လစ္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီလ။
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ။
ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္လစ္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ။
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအဖြဲ႕ဝင္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ခ်င္းမိုင္၊ ၂၀၁၆ ေဖေဖၚဝါရီလ။
အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအဖြဲ႕ဝင္၊ လယ္သမားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ဟိုပင္၊ ၂၀၁၅
စက္တင္ဘာလ။
လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ။
ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ။
မြန္ျပည္နယ္မွ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအဖြဲ႕ဝင္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာလ။
ဂ်ာနယ္လစ္အား ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ။
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၁ - နယ္ျခားေစာင္႔တပ္ (BGF) ၏ အမိန္႔ေပးပံုအဆင္႔ဆင္႔ ဖြဲ႕စည္းထားပံု၂၆၈

တပ္ရင္းမွဴး
(အပစ္ရပ္အုပ္စု

ဒုတပ္ရင္းမွဴး
(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္အုပ္စု)

ဒုတပ္ရင္းမွဴး

တပ္ေရးအရာရွိ

တပ္ေထာက္အရာရွိ

တပ္ခြဲမွဴး

(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္)

(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္)

(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္)

(အပစ္ရပ္အုပ္စ)ု

- ဒုအရာခံဗိုလ္(ဦးစီး)
- တပ္ၾကပ္ႀကီး (စာေရး)
- တပ္ၾကပ္ႀကီး
- ဒုအရာခံဗိုလ္ ( ခြဲေထာက္)
- တပ္ၾကပ္
- သူနာျပဳ

အျခားအုပ္စုမ်ား
(အပစ္ရပ္အုပ္စ)ု
နယ္ျခားေစာင့္တပ္
(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္-၃၀)
(အပစ္ရပ္အုပ္စု - ၂၉၆)
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၂ - နယ္ျခားေစာင္႔တပ္ လူသစ္စုေဆာင္းအတြက္ လက္ကမ္းစာေစာင္၂၆၉
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ေနာက္ဆက္တြဲ ၃ - လူထု၏ ျပည္သူ႔စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ
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မွတ္စုမ်ား
၁

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အေရအတြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားထံမွ ရႏိုင္ေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ ခန္႔မွန္းခ်က္မွာ ဒါဇင္

အနည္းငယ္မွ ျပည္သူ႔စစ္အုပ္စု ငါးေထာင္ခန္႔အထိ ခန္႔မွန္းၾကသည္။ အဆိုပါခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို အဓိပၸါယ္ေကာက္ယူရာတြင္ ျပႆနာတစ္ခုမွာ
၎တို႔က ျပည္သူ႔စစ္တစ္ဖြဲ႕ကို ဘာႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္ဆိုသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုထက္နည္းေသာ
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ Shan Herald Agency for News, Show Business, Rangoon’s ‘War on Drugs, in the Shan State, (Chiang
Mai: Shan Herald Agency for News, 2003), 7 တို႔ကို ႐ႈပါ။ အေရအတြက္မ်ားေသာ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ Shan Herald Agency for
News, “Junta to issue more weapons for militia units,” December 15, 2010. Min Zaw Oo, Understanding Myanmar’s Peace
Process: Ceasefire Agreements, (Yangon: Swisspeace, 2014), 33. Aung Naing Oo, “Myanmar and the ‘ripe moment’,”
Myanmar Times, April 10, 2014 တို႔ကို ႐ႈပါ။
၂

ႁခြင္းခ်က္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လက ရွမ္းအုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး ညႊန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ထားေသာ Committee for Shan State Unity (CSSU) ၏

မၾကာေသးမီက အစည္းအေဝးျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွ စိန္ေၾကာ့ သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းေကာ္ ျပည္သူ႔စစ္ (ယခင္ SSPP/SSA တပ္မဟာ ၃) မွ
ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ထိုအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း (Shan Herald Agency for News) “Shan
Conference in Rangoon,” March 7, 2016 ကို ႐ႈပါ။
၃

ေနျပည္ေတာ္ရိွ

တပ္မေတာ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္တြင္

ျပသထားမႈ၌

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္၍

ျပသထားရာ

တိုင္းျပည္လံုၿခံဳေရးကို

ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္းမ်ားအား ကာကြယ္ရာ၌ ၎တို႔၏ အခန္းက႑ကို မီးေမာင္းထိုးျပသထားပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္ရိွ တပ္မေတာ္ စစ္သမိုင္း
ျပတိုက္သို႔ ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳခ်က္။
၄

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်ိဳ႕ထဲထဲဝင္ဝင္ေလ့လာထားမႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အရင္းအျမစ္မ်ားက ႁခြင္းခ်က္အျဖစ္ရိွေနေသာ

ျပည္သူ႔စစ္အေၾကာင္း မွတ္သားရပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္ - Burma News International (BNI), Deciphering
Myanmar’s Peace Process, 2013, KWAT, Silent Offensive. Paul Keenan, People’s Militia Forces: Time to Re-Assess the
Strategy? Briefing Paper No. 4, (Chiang Mai: Burma Center for Ethnic Studies, March 2012). Paul Keenan, The Border Guard
Force: The Need to Reassess the Policy, Briefing Paper No. 15, (Chiang Mai: Burma Center for Ethnic Studies, July 2013).
Palaung Women’s Organization (PWO), Poisoned Flowers: The impacts of spiraling drug addiction on Palaung women in
Burma, (Chiang Mai: 2006). Palaung Women’s Organization (PWO), Poisoned Hills: Opium cultivation surges under
government control in Burma, (Mae Sot, Palaung Women’s Organization, 2010). Palaung Women’s Organization (PWO), Still
Poisoned, Opium Cultivation Soars in Palaung Areas under Burma’s New Regime, (Mae Sot: Palaung Women’s Organization,
2011). Andrew Selth, Burma's Armed Forces: Power without Glory, (Norwalk, CT: EastBridge, 2002). Shan Herald Agency for
News, Show Business. Shan Herald Agency for News, Hands in Glove, the Burma Army and the Drug Trade in Shan State,
(Chiang Mai: Shan Herald Agency for News, 2005). Transnational Institute, Ethnic Politics in Burma: The Time for Solutions,
Burma Policy Briefing No. 5, (Amsterdam: February 2011). Transnational Institute, Ethnic Politics and the 2015 Elections in
Myanmar, Myanmar Policy Briefing No. 16, (Amsterdam: September 2015). Shan Herald Agency for News, Shan Drug Watch,
(Chiang Mai: Shan Herald Agency for News, 2010, 2011, 2012).
၅

အေထာက္အကူျပဳအင္အားစုမ်ားအျဖစ္

အရန္မီးသတ္၊

ျမန္မာ့ၾကက္ေျခနီ၊

ျမန္မာ့စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအဖြဲ ႔ႏွင့္

စြမ္းအားရွင္အဖြဲ႕မ်ားမွ

အဖြဲ႕ဝင္မ်ား ပါဝင္သည္။ Maung Aung Myoe, Building the Tatmadaw: Myanmar’s Armed Forces since 1948, (Singapore: Institute
of Southeast Asian Studies, 2009), 35 ႏွင္႔ Selth, Burma's Armed Forces, 81 တို႔ကို ႐ႈပါ။
၆

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက တပ္မေတာ္မွ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ျပည္သူ႔မ်ား၏ စစ္ဟူေသာ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အယူအဆတစ္ခုကို

ေဖၚထုတ္ခဲ့ရာ ၎သည္ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ Maung Aung Myoe,
Building the Tatmadaw. Yoshihiro Nakanishi, Strong Soldiers, Failed Revolution, (Singapore: National University of Singapore
Press. 2013), 232-234. ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စစ္သမိုင္းျပတိုက္ႏွင္႔ ေမာ္ကြန္းတိုက္၊ တပ္မေတာ္သမိုင္း၊ အတြဲ ၅ - ၁၉၆၂-၁၉၇၄
(ရန္ကုန္၊ သတင္းႏွင္႔ စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း၊ ၁၉၉၇-၁၉၉၈) 139-158 တို႔ကို ႐ႈပါ။
၇

ဥပမာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၃၄၀ (ရန္ကုန္၊ ပံုႏိွပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေဝေရးလုပ္ငန္း၊

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၂၀၀၈) ကို ႐ႈပါ။
၈

Shan Herald Agency for News, Show Business, 71. Kachin Women’s Association of Thailand, Silent Offensive, (Chiang Mai:

2014), 12, 13. Shan Herald Agency for News, “Junta-backed militias ordered to expand,” September 24, 2009.
၉

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တပ္မေတာ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္ႏွင္႔ ေမာ္ကြန္းတိုက္၊ တပ္မေတာ္သမိုင္း၊ ၁၄၂။ Burma News International,

Deciphering Myanmar’s Peace Process: A Reference Guide, (Chiang Mai, Burma News International, 2013), 49-55.
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၁၀

Kachin News Group, “Burma army kills Kachin farmer in Mansi township,” November 19, 2013. BNI, Deciphering Myanmar’s

Peace Process, 2013,105. Burma News International, Deciphering Myanmar’s Peace Process: A Reference Guide, (Chiang
Mai: Burma News International, 2015), 140.
၁၁

Chao Tzang Yawngwhe, The Shan of Burma: Memoirs of a Shan Exile, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies,

2010), 19, 22-24, 140, 192.
၁၂

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ားမွ လူမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေမးျမန္းရာတြင္ ေျဖဆိုသူမ်ားက ျပည္သူ႔စစ္ကို

ေဖၚျပရာတြင္ စကားရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သံုးစြဲၾကသည္။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ားကမူ နည္းစနစ္ဆန္ေသာ
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