ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား

ဂၽြန္ ဗ်ဴခန္နန္

မူဝါဒေရးရာေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္
အမွတ္(၁၃)
ဇူလိုင္လ၊ ၂၀၁၆

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား ဂၽြန္ ဗ်ဴခန္နန္ တို႔၏ မူရင္းသုေတသန စာေစာင္အား အႏွစ္ခ်ဳပ္ထားျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ မူရင္းသုေတသနစာေစာင္ကို ေဖာ္ျပပါ ဝက္ဆိုက္ဒ္လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ http://www.asiafoundation.org/publication/
militias-myanmar-burmese/.
ရည္ညႊန္းကိုးကား- ဂၽြန္ ဗ်ဴခန္နန္ (ဇူလိုင္လ ၂၀၁၆) တုိ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔မ်ား၊ အာရွေဖာင္ေဒးရွင္း

ယခုမူဝါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးခ်က္စာတမ္းငယ္ႏွင့္ မူရင္း သုေတသနစာတမ္းကို ၿဗိတန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန (DFID) မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ ေပးထားပါသည္။

တစ္။ ။ နိဒါန္း

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင္႔ ပဋိပကၡမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရာ

ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအေၾကာင္း

အစီအစဥ္တက် ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းျဖစ္ေစရန္ ဤအက်ဥ္းခ်ဳပ္

တြင္ ရိွေနေသာ ၎တုိ႔၏အခန္းက႑တုိ႔ကို စနစ္တက်ၾကည့္႐ႈမႈမွာ
စာတမ္း၏ ပထမပုိင္းတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားအေပၚ အက်ဥ္းမွ် ၿခဳံငုံ

ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သမုိင္းေၾကာင္းဇာတ္လမ္းကုိ ဖြင့္ဆုိထား၍ ႏုိင္ငံ

ၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္အတူ

အတြင္း လက္ရိွပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရာ၌ ၎တို႔ကေပးေနေသာ စိန္ေခၚ

စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ပုိ၍က်ယ္ျပန္႔စြာ တင္ျပထားပါသည္။ ဒုတိယအခန္း

ျမန္မာႏုင
ိ င
္ ၏
ံ လက္နက္ကင
ို တ
္ ပ္ဖြဲ ျ႔ ဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ မဟာမိတ္
အခ်ိဳ႕မွာမူ

တပ္မေတာ္ႏွင့္

တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရၿပိဳင္ဆိုင္

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္

မႈမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ပါဝင္ကျပေနရသည့္ အခန္းက႑မ်ားအေပၚ

ပဋိပကၡျဖစ္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ ႔အစည္းမ်ား

သမုိင္းေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာကုိ

အား ကူညီေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္

တတိယ

အဖြဲ ႔မ်ား၏ ႐ႈပ္ေထြးမႈကို နားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပုိင္းျခားစိတ္ျဖာသည့္

ခဲ့ၿပီး ယင္းပဋိပကၡမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ

နည္းစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ခြဲျခားပံုစနစ္အား

စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ ႏွစ္ဦးသေဘာတူႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ

ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အခန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ လက္ရွိျပည္သူ႔စစ္

ဦးေဆာင္သည့္ ဒီမုိကရက္တစ္တစ္ပိုင္း အစုိးရတစ္ရပ္ အာဏာရလာ

အမ်ားပါဝင္ေသာ

အားထုတ္

ႀကဳိးပမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တုိ႔တြင္ ၎တို႔ကေပးေနေသာ

မႈမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ားစုမွာ
ျဖစ္ၿပီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္း

ေဖၚျပထားသည္။ စတုတၳပုိင္း တြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား လႈပ္ရွားေန

ရရိွခဲ့ၿပီး

သည့္ မတူညီေသာ စီးပြားေရးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၎တို႔

မၾကာေသးမီက အဓိကပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားစြာ ပါဝင္မည့္ ႏုိင္ငံေရး
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ိ နသည့္ ၎တိ၏
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ေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္သုိ႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

အခန္းက႑အား ဆန္းစစ္ထားသည္။ ေနာက္ဆုံးပုိင္းတြင္မူ ျမန္မာ

လက္ရိွပဋိပကၡမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အခန္းက႑ ပါဝင္ေနေသာ္

ႏုိင္ငံ၏

လည္း ၎တို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အေၾကာင္းခ်င္းရာမွာမူ ပဋိပကၡႏွင့္

လက္ရွိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၌

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္

ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားသည္။

ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာသံုးသပ္ရာတြင္ ခ်န္လွပ္ထားဆဲ
ပင္ ရွိေနပါေသးသည္။

ႏွစ္။ ။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း

ျပည္သစ
႔ူ စ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုင
ိ င
္ အ
ံ တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစ

(၁၉၃၀ မွ ယခုအခ်ိန္ထိ)

သည္။ ပထမအခ်က္မွာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ လႊမ္းမုိးမႈသည္

၎တုိ႔မည္သုိ႔ မည္ပုံလႈပ္ရွားေနၾကသည္၊ ၎တို႔၏ အေရအတြက္ႏွင့္

ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ ကုိလုိနီျဖစ္ခဲ့ရသည့္ကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္

ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ၎တုိ႔ပါဝင္ေနေသာအခန္းက႑ စသည္တို႔ကဲ႔သို႔

မ်ားႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ လြနခ
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ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာ နားလည္ေနၾက

(၈၅) ႏွစ္ေက်ာ္ကတည္းကပင္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ ႔မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ

သည္မဟုတ္ဟု အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနပါသည္။ ဒုတိယ အေနျဖင့္

၏ ျပည္တြင္းစစ္တုိ႔ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ႐ုန္းကန္ခဲ႔ရမႈမ်ားတြင္ ခရီးေရာက္

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ မ်ားျပားစြာရွိ၍ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား

ေအာင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး မတူကြဲျပားေသာ အခန္းက႑တုိ႔မွ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

တြင္ တက္ႂကြသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

၎တုိ႔ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္

၂.၁။ လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳကာလ

၎တို႔၏အခန္းက႑အေပၚ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာမူ အကန္႔အသတ္ျဖင့္
သာရွိပါသည္။ တတိယအခ်က္အေနျဖင္႔ တပ္မေတာ္က ၎တို႔၏

ၿဗိတိန္ကုိလုိနီေခတ္

ျပည္သူ႔စစ္စနစ္အတြင္းသုိ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖဲြ ႔မ်ားကို ပူးေပါင္း

ကုန္လြန္သည့္အခိ်န္၌

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ

ဗမာ

တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တုိ႔သည္ တပ္ဟုေခၚတြင္သည့္

ပါဝင္လာေစ ျခင္းသည္ ျပည္သစ
႔ူ စ္တပ္ဖဲြ မ
႔ ်ားကုိ ႏုင
ိ င
္ ံေရးကိစရ
ၥ ပ္အျဖစ္

စစ္တပ္ဆန္ေသာ

ျပဳလုပ္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အုပ္စုမ်ားက

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ ႔

(Paramilitary)

မ်ားကုိ

ဖဲြ ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ တပ္၏အဖဲြ ႔ဝင္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ေလ့က်င့္

ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ ႔မ်ားအသြင္သို႔ မၾကာေသးမီက ကူးေျပာင္းလိုက္ျခင္း

သင္ၾကားမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့ရေသာ္လည္း ကုိလုိနီအရာရွိတို႔က ယင္းတပ္ဖဲြ ႔

သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔မ်ား၏ စစ္အင္အား
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ကုိ ေလ်ာ့နည္းသြားေစသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕မ်ားက ျပည္သူ႔စစ္

႐ိုးရာေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္

အဖြဲ ႔အျဖစ္သုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ လက္မခံၾကဘဲ

သိႏၷီေစာ္ဘြားက

ေဒသခံ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ထိစပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ယင္းအစား တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကုိ ျပဳလုပ္ရန္သာ

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ အိမ္ေစာင့္တပ္မ်ားဟုလည္း ရည္ညႊန္းႏိုင္သည့္

တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။

ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြမ
႕ဲ ်ားကုိ တည္ေထာင္ခင
ြ ျ့္ ပဳလုက
ိ ေ
္ သာအခါ ရွမး္ ျပည္နယ္
မွ ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ ႔မ်ားကုိ ဖဲြ ႔စည္းခဲ့ၾက
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သည္။

ေနၾကသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားက ေပးေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားရိွေနရာ
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ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးေနာက္ တပ္မ်ားခ်ဲ႕ထြင္မႈသည္ ၿဗိတိသွ်အရာရွိမ်ား

လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားသည္ ၎တို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္

ႏွင့္ ျပည္တြင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ စိုးရိမ္

တပ္မေတာ္၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈထက္ပင္ အလ်င္အျမန္ေက်ာ္လြန္သြား

ပူပန္မႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေသာေၾကာင့္ တပ္ဟုေခၚဆုိသည့္ အစဥ္အလာ

ခဲ့ပါသည္။

ကို ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစခဲ႔သည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ကရင္

စစ္႐ံႈးႏုိင္ေျခတုိ႔ကုိ ရင္ဆုိင္လာခဲ့ၾကရၿပီးေနာက္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ

ေဒသမ်ားတြင္ လုံၿခဳံေရးအေျခအေန ယိုယြင္းလာလ်က္ရိွေသာေၾကာင့္

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းရန္ တြန္းအားျဖစ္လာရသည္။ ၁၉၄၅ ႏွင့္

ကိုင္တြယ္ႏိုင္ရန္ ၎တုိ႔မဟာဗ်ဴဟာ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအေနျဖင့္

၁၉၄၈ ကာလၾကားတြင္ ၿဗိတသ
ိ ်ွ အစုးိ ရသည္ “ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးေပ်ာက္က်ား”

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားကုိ ဖဲြ ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ယင္းျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ ႔အစည္း

မ်ားဟုသိသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ငယ္မ်ားကို ယင္းေဒသတုိ႔တြင္ ဖဲြ ႔စည္း

မ်ားသည္ အမ်ိဳးအစားမ်ားျပား၍ ေျပာင္းလဲႏုိင္ၿပီး မၾကာခဏဆုိသလုိ

ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားေရးေခါင္းေဆာင္ ကုိေအာင္ဆန္း

ပင္ ၎တို႔၏အဖြဲ႕အတြင္း ဖဲြ ႔စည္းပံုမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေလ့ရွိၾကသည္။

စစ္တပ္ကုိ

အဆမတန္ခ်ဲ႕ထြင္မည့္
ႀကီးထြားလာသည့္

အလားအလာႏွင့္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈတို႔ကို

သည္ ျပည္သူ႔ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕ (People’s Volunteer Organization) ကုိ ဖဲြ ႔စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းအဖြဲ ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုသည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ စစ္ဝန္ထမ္း

အတြက္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ သူ၏

ဟု ေခၚတြင္သည့္ (တပ္မေတာ္၏ ဝန္ကို ထမ္းရသူ) ျပည္ေထာင္စု

ၾသဇာရိွႏိုင္ရန္ ႏုိင္ငံေရးလက္နက္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤကာလ

ရဲတပ္ဖြဲ ႔အထူးအရန္တပ္ (Union Police Special Reserve) ကုိ

အတြင္း တပ္အုပ္စုမ်ားသည္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီမွ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား

ဖန္တီးတည္ေထာင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံႏုိင္ငံေရး

အျပင္ ယင္းအခ်ိန္တြင္ပင္ ထပ္မံထြက္ေပၚလာသည့္ လက္နက္ကုိင္

သမားမ်ားသည္ ၎တုိ႔အား ေထာက္ခံသူမ်ားျဖင့္ စစ္ဝန္ထမ္းတပ္ရင္း

ဓါးျပမ်ားႏွင့္လည္း ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။

မ်ားကုိ ဖဲြ ႔စည္းခဲ့ၾကၿပီး ကြန္ျမဴနစ္တုိ႔၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားကုိ ကာကြယ္
ရန္ရည္ရယ
ြ ခ
္ ်က္ျဖင့္ ဖြစ
႕ဲ ည္းခဲၾ့ ကျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးႏုအစိးု ရ၏ လုၿံ ခဳံေရး

၂.၂။ လြတ္လပ္ေရးအေစာပုိင္းကာလ (၁၉၄၈ မွ ၁၉၆၂)

ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အရာရွိမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္လႊား လီဗိုင္
(Levies) မ်ားဟုေခၚသည့္ စစ္တပ္ဆန္ဆန္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖဲြ ႔မ်ား

၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရၿပီး

ဖြဲ႕စည္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံအုပ္စုိးသူမ်ား

ေနာက္ပိုင္း

သူတုိ႔

သည္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားႏွင့္ ကူမင္တန္တပ္ဖဲြ ႔တုိ႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ

ထြက္ေပၚလာမႈသည္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ား ေပါင္းစည္းသြား

ကုိ ျပန္လည္တြန္းလွန္ရန္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေလ့က်င့္သင္တန္း

မႈႏွင့္ ဆုိးရြားသည့္ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနတို႔ကုိ ထင္ဟပ္ခဲ့သည္။

ေပးထားသည့္ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ အမ်ိဳးသားမ်ားပါဝင္သည့္ အဖြဲ႕

ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုမ်ားအၾကား ေတြ႔ ႀကဳံေနရေသာ

မ်ား ဖဲြ ႔စည္းခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံအစိုးရ တာဝန္ရိွသူမ်ား

အာဏာလြန္ဆဲြမႈတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက တပ္မ်ား ဆက္လက္

သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရွိ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားရြာမ်ားႏွင့္ ကခ်င္ရြာ

ဖြဲ႕စည္းရန္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္ဖဲြ ႔ (Pocket Armies)

မ်ားတြင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ကာကြယ္ေရးတပ္ဖဲြ ႔မ်ားဟု အမ်ားသိၾက

ဟု လူသိမ်ားထင္ရွားသည့္ အဖဲြ ႔မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔၏ ပုဂၢိဳလ္

သည့္ ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကုိ စတင္ဖဲြ ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားလည္း

ျပန္႔ႏွံ႔လာခဲ့သည္။

ေရးဆုိင္ရာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖဲြ ႔မ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳျခင္းခံေနရၿပီး ၎တုိ႔
သည္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတုိ႔တြင္ ပါဝင္ခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္

၁၉၅၆

တည္းမွာပင္

ေဆာင္ရြက္ရန္

ထြက္ေပၚလာသည့္

လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ

စိန္ေခၚမႈမ်ား၊

ခုႏွစ္တြင္

တပ္မေတာ္သည္

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္

အမ်ိဳးသားအေစာင့္တပ္

ညိႇႏိႈင္း

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးကို

တပ္တြင္း

ဖဲြ ႔စည္းခဲ့ၿပီး ယင္းမွာေနာက္ပုိင္းတြင္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရး ညႊန္ၾကား

ပုန္ကန္မႈမ်ားအထိသာမက တ႐ုတ္တပ္ဖဲြ ႔မ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္

ေရးမွဴး႐ံုးမ်ား၏ ေရွ႕ေတာ္ေျပးဌာနပင္ျဖစ္သည္။ ၎၏ တာဝန္မ်ားစြာ

လာမႈတို႔ေၾကာင့္ ေဒသအဆင့္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ရွိ တာဝန္ရိွသူမ်ား

ထဲမွ တာဝန္တစ္ခုမွာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ စုေဆာင္း၍

သည္ ယင္းအႏၲရာယ္တုိ႔ကို ျပန္လည္ေခ်မႈန္းတုိက္ခုိက္ရန္ ျပည္သူ႔စစ္

အေပ်ာ္တမ္းတပ္သားအျဖစ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ ျဖစ္သည္။

အဖြဲ ႔မ်ားကို ထူေထာင္လာခဲ့ၾကပါသည္။

၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရသည္ ပ်ဴေစာထီးအစီအစဥ္ကုိ စတင္လုပ္

ေသာင္းက်န္းသူမ်ားမွသည္

တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ား၏

ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ယင္းမွာ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ရြာတုိ႔ွမွ ကာကြယ္ေရးစီမံကိန္းတစ္ခု
၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ျခင္းသည္ အသစ္

ျဖစ္၍ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားအား ေခ်မႈန္းေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

စက္စက္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ

တြင္ တပ္မေတာ္ကို ကူညီရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့သည္။

အသစ္ တ စ္ ရ ပ္ က ု ိ

ေတြ ႔ ႀကဳံ လ ာေစခဲ ့ သ ည္ ။

႐ႈ ံ း နိ မ ္ ့ လ ာခဲ ့ သ ည္ ့

ခ်န္ေက႐ႈိတ္ ၏ တ႐ုတ္တပ္ဖဲြ ႔မ်ားျဖစ္သည့္ ကူမင္တန္တုိ႔သည္ ယူနန္

၁၉၅၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ေသာင္းက်န္းသူအမ်ိဳးအစားေပါင္းစုံတုိ႔၏

ခ႐ုိင္အတြင္းရွိ

လက္မွလြတ္ေျမာက္ရန္

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ ေလ်ာ့ပါးစျပဳလာသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဦးႏု

စတင္ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကသည္။

အစုိးရ၏ ဒီမိုကေရစီအတြက္လက္နက္ အစီအစဥ္ အစျပဳျခင္းေၾကာင့္

အလုိ႔ငွာ

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းသုိ႔

လက္နက္ကိုင္

သူပန
ု မ
္ ်ားကို လြတၿ္ ငိမး္ ခ်မ္းသာခြငေ
့္ ပးရန္ ကမ္းလွမး္ ခဲရ
့ ာ ေသာင္းက်န္း

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုေခါင္းေဆာင္ေသာ လြတ္လပ္

သူအေရအတြက္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သိသာစြာ ေလ်ာ့က်ေစခဲ့သည္။

ေရးရခါစ အစုိးရသစ္ ၿပိဳကြဲမႈအတြက္ ေရွ႕ေျပးနိမိတ္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းဦးေဆာင္ေသာ တပ္မေတာ္သည္

လြတ္လပ္ၿပီးကာစ

အစုိးရအျဖစ္ခ်ဳပ္ကိုင္လာကာ ၁၉၅၈ မွ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္အထိ အိမ္ေစာင့္

လ်င္ျမန္စြာ

တစ္ခုၿပီးတစ္ခု

ထြက္ေပၚလာေသာ

ျမန္မာႏုိင္ငံသစ္အေနျဖင့္

ရင္ဆုိင္ေနရသည့္
|

2

|

အစုိးရဟု ေခၚတြင္သည့္ စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကုိ

လမ္းျပႏွင့္ သတင္းေပးမ်ားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။

အစျပဳခဲ့သည္။ ယင္းကာလတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းအစုိးရသည္ ျပည္သူ႔
စစ္အဖြဲ ႔ အမ်ားအျပားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။

ေသာင္းက်န္းသူဆန္က
႔ ်င္ေ
့ ရးအဖဲြ မ
႔ ်ားသည္ တပ္မေတာ္တင
ြ ္ ေပါင္းစည္း
ထားျခင္းမရွိသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ေရွ႕ေျပးအဖဲြ ႔ပင္ျဖစ္သည္။

၂.၃။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းအစုိးရကာလ (၁၉၆၂ မွ ၁၉၈၈)

၎အဖဲြ ႔မ်ားသည္ သင္တန္းေလ့က်င့္မႈ အနည္းငယ္ကုိသာ ရရွိခဲ့ၿပီး
တပ္မေတာ္သည္ ၎တုိ႔အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အနည္းငယ္သာ ရွိခဲ့သည္။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းသည္ အေရြးေကာက္ခံအစုိးရကုိ

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရင္းျမစ္မ်ားက ေထာက္ျပေနသည္မွာ ယင္းအုပ္စုမ်ား

ျဖဳတ္ခ်၍ အာဏာသိမ္းယူမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ တစ္ပါတီထဲကသာ အုပ္စုိး

သည္ တုင
ိ း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖဲြ မ
႔ ်ားမွ တပ္သားမ်ားျဖင့္ ဖဲြ စ
႔ ည္း

သည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အစပိုင္းတြင္

ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္

တပ္မေတာ္ မွ ဦးေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး

လႈပ္ရွားၾကပါသည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ (သို႔) အၿငိမ္းစားယူ
ထားေသာ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား လႊမ္းမုိးသည့္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္

ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပည္သူ႔စစ္မ်ား

လမ္းစဥ္ပါတီအသစ္က အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

အျဖစ္ တပ္မေတာ္မွ အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စု
မ်ား ပါဝင္ၿပီး အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိစြာျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ဥပေဒႏွင့္

၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းတြင္ ေသာင္းက်န္းသူတို႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္

ဆန္႔က်င္ေသာ စီးပြားေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အတည္ျပဳေပး

ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္း

သည့္ သေဘာရိွသည္။ ဤကာလအတြင္း ေဒသခံေခါင္းေဆာင္မ်ား

တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကားႏွင့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္တြင္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ား

သည္ မိမိကုိယ္ပုိင္ကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ သူတို႔၏ ကုိယ္ပုိင္

အၾကား

ေပၚေပါက္လာျခင္းႏွင့္

လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ ႔ငယ္မ်ားကုိ ထူေထာင္ၾကသည္။ အုပ္စုအမ်ားစု

၁၉၆၈ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ရွမ္းျပည္နယ္

အတြက္ ကာကြယ္ေရးတပ္ဟူသည့္ အဆင့္အတန္းသည္ အစိုးရမွ

အေရွ႕ ပိုင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းတုိ႔သည္ တပ္မေတာ္အစုိးရအတြက္

တရားဝင္

အေလးအနက္ထားရမည့္ စိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

စသည့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ေပးပါသည္။

လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား

အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းႏွင့္

စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား

ယင္းကာလအတြင္း တပ္မေတာ္က ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔ကို အသုံးျပဳမႈသည္
က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုတိုက္ပြဲဟူေသာ တပ္မေတာ္၏ အယူ

၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယေျမာက္ အေျခခံ

ဝါဒ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပံုစံတက် ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္မွ

ဥပေဒကုိ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ဤေျပာင္းလဲမႈသည္လည္း ျပည္သူ႔စစ္စနစ္ကုိ

တပ္မွဴးမ်ားသည္ ရပ္ရြာအေျခအေနႏွင္႔ လုံၿခဳံေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို

ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္အရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အေျခခံ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျပည္သူ႔စစ္ အစီအစဥ္မ်ားကို

တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး

ေနရာခ်၍

ညႊန္ၾကားေရးမွဴး႐ံုးကို ၁၉၇၃ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ လ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္

အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ဖြစ
ဲ႕ ည္းခဲသ
့ ည္။ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းမွာပင္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
၁၉၆၀ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းကာလမ်ားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ တပ္မေတာ္မွ

ရွမ္းျပည္နယ္မွ ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္လည္း ႀကိဳး

တပ္မွဴးမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစိတ္ဓါတ္ ျပင္းထန္ေနသည့္သူ

ပမ္းခဲ့သည္။ လေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္

မ်ားမွ ဦးေဆာင္ေသာ ေသာင္းက်န္းပုန္ကန္မႈမ်ား၏ ႀကီးထြားလာသည့္

တပ္မေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (၂၃) ဖြဲ႕ကို ၁၉၇၃

ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ျပန္လည္တုိက္ခုိက္ေျဖရွင္းရန္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ ႔မ်ား

ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလေနာက္ဆုံးထားၿပီး လက္နက္ခ်၍ ၎တုိ႔၏တပ္ဖဲြ ႔မ်ားကုိ

ကုိ စတင္ဖဲြ ႔စည္းခဲ့သည္။ အစုိးရျပည္သူ႔စစ္ အဖဲြ ႔မ်ားသည္ ၁၉၆၀

ဖ်က္သိမ္းကာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ရက္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ခုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ အမ်ိဳးအစားသံုးမ်ိဳး ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ကာကြယ္ေရးအဖြဲ ႔မ်ား၏ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္မႈမ်ားကမူ အမ်ိဳးမ်ိဳးပင္ျဖစ္

ျပည္သူ႔စစ္၊ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖဲြ ႔မ်ား (သကဆဖ) ႏွင့္

သည္။ အင္အားအေကာင္းဆုံး အုပ္စုမ်ားကမူ အမိန္႔ကုိလုိက္နာရန္

ကာကြယ္ေရးျပည္သူ႔စစ္မ်ား ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ျငင္းပယ္ခၿ့ဲ ပီး အုပစ
္ င
ု ယ္မ်ားစြာကမူ လုက
ိ န
္ ာခဲသ
့ ည္။၁ ေလာ္စစ္ဟန္ႏင
ွ ့္
မဟာစန္ အပါအဝင္ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕သည္ ရွမ္းျပည္နယ္
တပ္မေတာ္ (SSA) ႏွင့္ မဟာမိတ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႔စစ္ဟူေသာေဝါဟာရမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း အစုိးရလက္ထက္
၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ား အေစာပုိင္းကာလတြင္ တပ္မေတာ္မွဖဲြ ႔စည္းခဲ့သည့္
ျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ ႔မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းၿပီး တပ္မေတာ္၏ ရပ္ရြာအေျချပဳ

သံုးသပ္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္က ၎၏ျပည္သူ႔စစ္အစီအစဥ္မ်ားကုိ

ျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ ႔မ်ား၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အစိုးရ၏ အမ်ိဳး

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈအျပင္ ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းျခင္း

သားေရးကာကြယ္ေရး

တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္

အတြက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားၾကည့္ခဲ့ၾက

တပ္မေတာ္မည
ွ ႏ
ႇိ င
ႈိ း္ ၍ ဖြဲ စ
႔ ည္းခဲျ့ ခင္းျဖစ္သည္။ ၎တု၏
႔ိ အဓိကတာဝန္

သည္။ တစ္ခ်က္မွာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈ

မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုမွာ ေက်းရြာကာကြယ္ေရးတြင္ ကူညီေပးရန္အျပင္

ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘိန္းေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထြက္

၁

မဟာဗ်ဴဟာ၏

ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (၂၃) ဖြဲ ႔တြင္ ၉ ဖြဲ ႔သည္ လုိက္နာရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။
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ေပၚလာကာစ စားသုံးကုန္ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေန

ခဲ့သူ

သည့္

ပတ္သက္ေနျခင္းသည္

အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၁၉၉၂ တြင္ အသစ္တည္ေထာင္

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္

အမ်ားက

တပ္မေတာ္တို႔

မေက်နပ္မႈအတြက္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေမာင္ကို

ဦးေဆာင္ေစ၍

တပ္မေတာ္ကို

အေၾကာင္းရင္းခံတစ္ခုျဖစ္သည္။

လုိက္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ

အျခားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္တစ္ခုမွာ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ အေမရိကန္

တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ ႔ (နဝတ) ၏ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ခဲ့

သန္းေရႊ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ၎

သည္ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသည္ ၎

၏ ျပည္သူ႔စစ္စနစ္ကုိ ျပန္လည္စီစဥ္ဖဲြ ႔စည္းမႈျပဳလုပ္၍ ၎၏အာဏာ

၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ မူးယစ္ေဆးဝါး

ကုိ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။

တုိက္ဖ်က္မႈ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္တြင္ စတင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

ယင္းအခ်ိန္က ေျပာင္းလဲမႈအတုိင္းအတာတစ္ရပ္သည္ ရွင္းလင္းမႈ

လာခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အျခားေသာ ထင္ျမင္ခ်က္တစ္ခုကမူ

မရွိေပ။ သို႔ေသာ္ အစီရင္ခံစာမ်ားမွ ျပသေနသည္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္

ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ားကုိအသုံးျပဳမႈသည္ တပ္မေတာ္၏ ေသာင္းက်န္း

ကဲ့သုိ႔ေသာ ဗမာနယ္ေျမမဟုတ္သည့္ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ တပ္မေတာ္

မႈေခ်မႈန္းေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အႏၲရာယ္ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သည္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ႔မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ မြန္

ယင္းကာလအတြငး္ အခ်ိဳေ
႕ သာကာကြယေ
္ ရးတပ္မ်ားသည္ ေသာင္းက်န္း

ျပည္နယ္ကဲ့သုိ႔ေသာ

သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးရိွေနဆဲျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားမ်ားအတြက္ ျပည္သူ႔စစ္ဆုိင္ရာသင္တန္း

၂

ဗမာနယ္ေျမမဟုတ္သည့္

ေဒသမ်ားတြင္မူ

မ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။
၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ တပ္မေတာ္သည္ အေစာပုိင္းကပင္
လက္နက္ခ်ခဲ့သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသခံကာကြယ္ေရးအင္အားစုမ်ားကုိ

တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအေပၚ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၌ အျခားထင္ရွား

လူထု၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားအျဖစ္သုိ႔ ျပန္လည္ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။ ယင္း

ေသာ

ကာလအတြင္း တပ္မေတာ္သည္ အေရးေပၚအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္

လက္နက္ကုိင္ဆန္႔က်င္ခဲ႔သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား

အဖြဲ ႔သစ္မ်ားကုိ

ဆက္လက္ဖြဲ ႔စည္းခဲ့သည္။

ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတစ္ခုတြင္

ယခင္က

အစုိးရကုိဆန္႔က်င္၍

ျပည္သူ႔စစ္စနစ္၏

၏ ျပည္သူ႔စစ္အဆင့္အတန္းအတြက္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈလည္း ပါဝင္

လကၡဏာတြင္ အဓိကအစီအစဥ္ႏွစ္မ်ိဳးကို ေတြ႔ရသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ

လာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ ၁၉၈၉ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အႀကီးမားဆုံးေသာ

လူထု၏

ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရး

လက္နက္ကုိင္ေသာင္းက်န္းမႈႀကီးကုိ လ်င္ျမန္စြာ ၿပိဳလဲသြားေစခဲ႔သည့္

အင္အားစုမ်ားဟူ၍ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖဲြ ႔စလုံးကို ရပ္ရြာလံုၿခံဳေရးအေျခအေန

ဗကပ အတြင္း ပုန္ကန္မႈႏွင့္အတူ စတင္ခဲ့သည္။ ဗကပသည္ အုပ္စု

မ်ားက ထိန္းေက်ာင္းလမ္းညႊန္သည္။

ေလးစု က ြ ဲ သ ြ ာ းခဲ ့ ၿ ပီ း ယင္ း ၿပိ ဳ ကဲ ြ မ ႈ က နဝတ ေခါင္ း ေဆာင္ မ ်ားကု ိ

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားအား စီမံခန္႔ခဲြႏိုင္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္မႈ

၂.၄။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလ (၁၉၈၉ မွ ၂၀၀၉ )

နည္းလမ္းသစ္

ခ်မွတ္က်င့္သံုးရန္

အခြင့္အလမ္းရေစခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္ေထာက္လမ
ွ း္ ေရးအႀကီးအကဲ ဒုတယ
ိ ဗိလ
ု ခ
္ ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညန
ႊ ႔္
ဦးေနဝင္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ (BSPP)

သည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

အစုိးရကုိ ၁၉၈၈တြင္ ဆန္႔က်င္သည့္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈ

သေဘာတူညမ
ီ အ
ႈ တြက္ ေဆြးေႏြးညႇႏ
ိ င
ိႈ း္ ရာ၌ ဦးေဆာင္ခသ
့ဲ ည္။ ယခင္

ႀကီးႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗကပ ၿပိဳလဲသြားျခင္းတို႔သည္ တပ္မေတာ္၏

ဗကပ အုပ္စုေလးခုႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳမႈအတြက္ ခရီးေရာက္သည့္ အက်ိဳးဆက္

သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အဆုံးသတ္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ရန္

မ်ားကုိ ရရိွေစပါသည္။ တစ္ခုမွာ တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသား

တုင
ိ း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖဲြ မ
႔ ်ားအခ်င္းခ်င္း မဟာမိတျ္ ပဳလုပမ
္ ည့္

လက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈသည္လည္း မျဖစ္ေျမာက္ခဲ့ေပ။

မ်ားမွတဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္လာခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ၎အဖဲြ ႔မ်ားအား
အစုိးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအျဖစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းသြားေစ

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ ကာလအတြင္း လက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔

သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တပ္မေတာ္သည္ ၎၏ ပို၍က်ယ္ျပန္႔

အစည္း (၄၀) သည္ တပ္မေတာ္အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ေသာ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ပါဝင္လာခဲ့ၾကသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ

ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြမ
႕ဲ ်ား အသုးံ ျပဳမႈကလ
ို ည္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခသ
့ဲ ည္။

ေရး၏ ေအာင္ျမင္မႈသည္ တပ္မေတာ္မွ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ဖိအားႏွင့္
စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ကတိ

၁၉၈၈

ခုႏွစ္တြင္

ဦးေနဝင္း၏

ကဝတ္မ်ားႏွင့္အတူ

ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ

ပဋိပကၡမ်ားရပ္ဆိုင္းေရးအတြက္

မက္လံုးမ်ား

ဦးေဆာင္အစုိးရကို ဆန္႔က်င္သည့္လူမ်ား ေထာက္ခံသည့္ ဆႏၵျပပဲြ

ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားတြင္ တိက
ု ခ
္ က
ို မ
္ မ
ႈ ်ားရပ္ဆင
ို ္း

မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းသည္ ယံုၾကည္ရေသာ ဦးေနဝင္းက ေထာက္ခံေပး

ရန္ စစ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္သာ ပါဝင္ၿပီး ေရရွည္ႏုိင္ငံေရး အေျဖ

၂

၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားအေစာပုိင္းတြင္ အေမရိကန္သမၼတနစ္ဆင္အစုိးရ၏ ေၾကညာခ်က္ျဖစ္သည့္ “မူးယစ္ေဆးဝါးအေပၚ စစ္ပဲြ”အရ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအစုိးရသည္
၎၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူဝါဒတစ္ရပ္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးတုိက္ဖ်က္မႈအေပၚ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံကိစၥ
တြင္ အေမရိကန္အစုိးရသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ပို၍အားေကာင္းေသာ ရပ္တည္ခ်က္ကို ျပသရန္ တပ္မေတာ္အား မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး
အကူအညီ မက္လုံးမ်ား ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။
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အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကမ္းလွမ္းမႈ မပါဝင္ေပ။ တပ္မေတာ္အစိုးရ

အေျပာင္းအလဲမ်ား ႀကဳံေတြ႔လာခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၀

သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအစုိးရအျဖစ္ကုိ ထိန္းထားခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃

ခုႏွစ္တြင္

တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားညီလာခံမွတစ္ဆင့္

အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တာဝန္အတြက္ အရပ္သားမ်ားကုိ

ဖဲြ ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအသစ္ကုိ မူၾကမ္းေရးဆဲြ၍ ယင္း

သင္တန္းမ်ားတိုးေပးျခင္းမ်ားကို တပ္မေတာ္မွ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္လာ

မူၾကမ္းမွပင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ

ျခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖဲြ ႔မ်ားကို

ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္သုိ႔

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖဲြ ႔မ်ားမွ ကုိယ္စားျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အမ်ိဳး
သားညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း အျခားေသာအဖဲြ ႔မ်ားမွာမူ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္သည္ အပစ္အခတ္

ယင္းညီလာခံတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား

ရပ္စဲေရးအဖဲြ ႔မ်ားကို

ပါဝင္မည္မဟုတ္သည့္အျပင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ ၎တို႔၏

အသြင္ေျပာင္းလိုသည့္

ႏုိင္ငံေရးအရ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ ဟူ

ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ ကမ္းလွမ္းမႈတြင္ မတူကဲြျပားသည့္ အစီအစဥ္ႏွစ္ခု

ေသာ မေက်နပ္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ပါဝင္ခဲ့သည္။ ပထမတစ္ခုမွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္စီမံခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၎

အစိုးရမဟာမိတ္

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအျဖစ္သုိ႔

၎၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ

ေၾကညာခဲ့သည္။

တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္သည္။ ပထမအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား
တပ္မေတာ္မွ ႀကိဳးပမ္းေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခ်ဥ္းကပ္မႈသည္

သည္ အဖြဲ ႔အတြင္းတြင္ ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အင္အားဖြဲ ႔စည္းပံုတြင္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အုပ္စုအလႊာႏွစ္ခုကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ပထမ

တပ္မေတာ္သား သံုးရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္

အလႊာတြင္ တပ္မေတာ္မွ အဓိကလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားအျဖစ္ ရည္

အဖြဲ ႔တစ္ခုခ်င္းစီ၌ (၃၂၆) ဦး ပါဝင္သည့္ တပ္ရင္းအရြယ္အစားအျဖစ္

ညႊန္းထားသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔မ်ား ပါဝင္သည္။

ဖဲြ ႔စည္းရမည္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔ ႀကီးမားပါက တပ္ရင္း

ဒုတိယအလႊာမွာ တပ္မေတာ္မွ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အေသးစားဟု

အေရအတြက္ ခြင့္ျပဳမႈသည္ အဖဲြ ႔ငယ္မ်ားထက္ ပုိ၍မ်ားပါသည္။

သတ္မတ
ွ ထ
္ ားသည့္ တုင
ိ း္ ရင္းသားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖဲြ မ
႔ ်ားထဲမွ ခြထ
ဲ က
ြ ္
လာသည့္အုပ္စုမ်ား ပါဝင္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ပါဝင္ေသာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအုပ္စုမ်ားကို ကမ္းလွမ္းသည့္ ဒုတိယအစီအစဥ္

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ ဒုတိယအလႊာထက္စာလွ်င္ ပထမအလႊာအား

မွာ

ပို၍

အုပ္စုမ်ားသည္

တပ္မေတာ္မွ လူထု၏ ျပည္သူ႔စစ္အင္အားစု (PMF) မ်ားဟု ရည္ညႊန္း

တပ္မေတာ္အစိုးရထံမွ စီးပြားေရးဆုိင္ရာအကူအညီမ်ားကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး

ထားသည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားျဖစ္လာရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္

အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏နယ္ေျမကုိ ပုိင္းျခားေဘာင္ခတ္ေပး

မွာ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ေျပာင္းရန္ လိုအပ္ေသာ အဆင့္မ်ားထက္

ထားၿပီး အထူးေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ မတူညီသည္မွာ

တင္းၾကပ္မႈ ေလ်ာ့ပါးပါသည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ အျခားေသာ

ဒုတိယအလႊာမွ

လက္နက္ကိုင္အဖဲြ ႔မ်ားအေၾကာင္း

အေလးေပးထားခဲ့ပါသည္။

နယ္နိမိတ္တုိ႔အား

ပထမအလႊာမွ

အဖြဲ ႔အခ်ိဳ႕အတြက္မူ

၎တုိ႔၏

ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္နက္မ်ားႏွင့္

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

၎တုိ႔အား

ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္သို႔

အသြင္ကူးေျပာင္းရန္ျဖစ္ၿပီး

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

စု

ေဆာင္းေပးျခင္း၊ ခက္ခဲသည့္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ကူညီလမ္းျပေပးျခင္း

အုပ္စုအခ်ိဳ႕ကမူ အစုိးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

ႏွင့္ တုိက္ပဲြစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ကူညီေပး
ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တပ္မေတာ္အား ကူညီေပးသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္

ဤအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစနစ္ကုိ ၁၉၈၉ မွ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ က်င့္သံုး

ကမ္းလွမ္းခ်က္ကဲ႔သို႔ပင္

ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ အစတြင္ တပ္မေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသား

အစား ေလ်ာ့ခ်ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္

လက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔မ်ားကုိ စီမံခန္႔ခဲြရာ၌ ၎၏ခ်ဥ္းကပ္မႈအား ေျပာင္း

ႏွင့္

လဲခဲ့ရာ ယင္းက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲေစခဲ့သည္။

စစ္သားမ်ား ထည့္သြင္းရန္ မလုိအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အဆိုျပဳ

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကုိ အစုိးရ

ခ်က္သည္ အေစာပိုင္းက ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ ႔စည္းထားျခင္းမရိွသည့္ အခ်ိဳ႕

မဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ တပ္မေတာ္က ကမ္း

ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအဖဲြ ႔မ်ားကို တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူ႔စစ္

လွမ္းမႈပါဝင္ခဲ့ၿပီး

အစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ျဖစ္လာရသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ အဆင့္သစ္

မတူညီသည္မွာ

ျပည္သူ႔စစ္အဆိုျပဳခ်က္တြင္
ဤျပည္သူ႔စစ္အစီအစဥ္တြင္

တပ္အရြယ္
တပ္မေတာ္မွ

တစ္ရပ္ပါဝင္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အစျပဳမႈ ပါဝင္ပါသည္။
အစိုးရအတြင္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အာဏာရရွိလာသည့္အခါ သူ၏

ႏိုင္ငံေရးအတြက္ က႑သစ္တစ္ရပ္ စတင္လာေၾကာင္း အခ်က္ေပး

အစုိးရသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားၾကားရွိ

ျခင္းျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရန္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ခဲ့သည္။
အစုိးရသစ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ခုမွာ ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ကူး

၂.၅။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ေျပာင္းေရးကိစၥကို

ခုႏွစ္ကတည္းကပင္

ပါဝင္လာျခင္းႏွင့္

အခ်ိတ္အဆက္ ျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာ

(၂၀၀၉ မွ ယေန႔အထိ)
၂၀၀၉

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း

မူ တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔အသစ္မ်ား ဖြဲ ႔စည္းေပးျခင္းရလဒ္
ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္

အျဖစ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဗမာနယ္ေျမမဟုတ္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မ်ား

တပ္မေတာ္မွ

ပိုမိုမ်ားျပားလာမႈကို ျဖစ္ေစပါသည္။
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ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔(၁၄) ဖဲြ ႔ျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

ေရးဆြဲေရး၏ အေစာပိုင္းအဆင့္မ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ္လည္း NCA

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အဖဲြ ႔တစ္ဖဲြ ႔ေတာ့ ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။

သေဘာတူညီခ်က္သစ္မ်ားအား

ေဆြးေႏြး

ညႇိႏႈိင္းမႈတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွား

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳကာလတြင္ နအဖ အစုိးရမွ အပစ္အခတ္

ေနသည့္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စု အနည္းဆုံး (၁၇) ဖဲြ ႔တုိ႔ၾကားတြင္

ရပ္စဲေရးအဖဲြ ႔မ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့

သုံးႏွစ္ၾကာေအာင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊

သည့္အဆင့္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ ႔မ်ားအတြက္ အရပ္သားမ်ားကုိ

ေအာက္တုိဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

ပိုမိုေလ့က်င့္သင္တန္းေပးျခင္းတုိ႔သည္ အေရးပါေသာ သက္ေရာက္မႈ

ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ (NCA) ဟု အမ်ားသိၾကသည့္

မ်ားစြာကို

အဖဲြ ႔ေပါင္းစုံ

လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾက

ဖဲြ႔စည္းလာျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္

သည္။ အေရးပါသည့္အခ်က္မွာ NCA သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္း

မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းကို ျဖစ္ေစသည္။ အျခားေသာ သက္ေရာက္မႈ

သားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ ႔မ်ားၾကားတြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေဆာင္

တစ္ခုမွာ SSPP/SSA ႏွင့္ MNDAA တုိ႔မွ တပ္ရင္းမ်ားကို အစုိးရ

က်ဥ္းေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

မဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအျဖစ္သုိ႔ အသြင္ေျပာင္းေစျခင္းသည္ ၎

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ကို

ျဖစ္ေစသည္။

သက္ေရာက္မႈတစ္ခုမွာ

ျပည္သူ႔စစ္မ်ား

တုိ႔ကို စစ္ေရးအရ အားနည္းသြားေစသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္
NCA သည္ လက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔အစည္း (၈) ခုမွ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့

အသစ္ဖဲြ႔စည္းလုိက္သည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္က တုိက္

သည့္ အဖဲြ ႔ေပါင္းစုံပါဝင္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ

႐ိုက္ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမရွိသည့္

ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္း သက္တမ္းအရင့္ဆုံးေသာ တုိင္းရင္း

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ ႔မ်ားအေပၚ သြယ္ဝိုက္ဖိအားေပးႏုိင္

သား လက္နက္ကိုင္ဆန္႔က်င္ေသာအုပ္စုျဖစ္သည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား

ရန္ဟူသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ တစ္ဆင့္ခံ အင္အားမ်ား

အစည္းအ႐ုံး (KNU) ပါဝင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အစိုးရႏွင့္ ႏွစ္ဘက္

အျဖစ္ ထမ္းရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရး႐ႈေဒါင့္မွၾကည့္ပါက တုိင္းရင္း

သေဘာတူ

လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္

သားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ ႔မ်ား၏ ျပည္သူ႔စစ္အဆင့္အတန္းကို ညိႇႏိႈင္း

အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ ႔(၇) ဖဲြ ႔မွာမူ NCA တြင္

ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ တပ္မေတာ္အတြင္းသို႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္

ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ကုိင္အဖဲြ ႔မ်ားကို ေပါင္းစည္းရန္ ျပည္သူ႔စစ္စနစ္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ

သေဘာတူညီခ်က္မရွိသည့္အျပင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္ရွိပဋိပကၡမ်ား

မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ ျခင္းကို ကုိယ္စားျပဳသည္။ သို႔ရာတြင္ တုိင္းရင္းသား

တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔

လက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔အေတာ္မ်ားမ်ားက ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ စိတ္ဆႏၵမရွိ

(၄) ဖဲြ ႔မွာမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ ယင္း

ၾကေပ။ ျပည္သူ႔စစ္ကိစၥရပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔မ်ား

အဖဲြ ႔မ်ားတြင္ မၾကာေသးမီကမွ ဖဲြ ႔စည္းခဲ့သည့္ ရခုိင္တပ္ (AA) ႏွင့္

ကို ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း အလားအလာတုိ႔သည္

တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (TNLA) အျပင္ ျမန္မာ

ႏုိင္ငံေရးအရ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ

အမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ္

ႏွင့္

ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (KIA) တို႔ ပါဝင္သည္။ KIA သည္ ၁၉၉၄

စပ္လ်ဥ္း၍ မေသခ်ာမေရရာမႈႏွင့္ အားလံုးက သေဘာတူညီမႈ မရိွၾက

ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္ခံခဲ့ၿပီး

ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

မဟာမိတ္တပ္မေတာ္

(MNDAA)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္မွ ပ်က္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ NCA မူၾကမ္း

|
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နယ္ေျမမ်ားကို

လႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္ႏွင့္

သံုး။ ။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားျခင္းစနစ္

တည္ရွိပါသည္။ နယ္စပ္ေဘးတြင္ရိွေနရန္မူ မလိုအပ္ေပ။ နယ္ျခား

ဤစနစ္က အကဲျဖတ္သည့္ အဓိကလကၡဏာမွာ

ေနၾကပါသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ေစာင့္တပ္မ်ားသည္ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔တြင္ လႈပ္ရွား

ျပည္သူ႔စစ္၏

နယ္ေျမမ်ားသည္ ၎တုန
႔ိ ယ္ျခားေစာင္တ
့ ပ္မ်ား ျဖစ္မလာမီက လႊမး္ မုးိ

အဆင့္အတန္းပင္ျဖစ္သည္။ “အဆင့္အတန္း” ဟုေခၚရာ၌ ျပည္သူ႔စစ္

ထားသည္န
့ ယ္ေျမမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ထပ္တည
ူ ၾီ ကဟု ေယဘုယ်

အဖဲြ ႔တုိ႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္သလား (သို႔) တုိင္းရင္း

ဆိုႏိုင္သည္။ ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာလႈပ္ရွားႏိုင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္

သားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ ႔မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္သလား ဆိုသည့္အခ်က္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာမူ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေပ။ သုိ႔

ႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ တပ္မေတာ္တြင္
ေပါင္းစည္းထားပံုတို႔ကို

ရည္ညႊန္းပါသည္။

ေသာ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားထက္ပုိ၍

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို

တင္းၾကပ္မည့္ပံုရိွသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားသည္

ခြဲထုတ္၍ အမ်ိဳးအစားေလးမ်ိဳး ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ဤအမ်ိဳး

အျခားေသာျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေနရာခ်ထားျခင္း မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါ။

အစားခြဲသည့္ မူေဘာင္သည္ အသုံးဝင္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို
ေသာ္ ၎တို႔၏ အေၾကာင္းအရာအေပၚ သင့္ေတာ္သည့္ ဆက္စပ္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏ ထင္ရွားေသာလကၡဏာတစ္ခုမွာ အစုိးရႏွင္႔

စဥ္းစားမႈမရိွပါက ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖဲြ ႔မ်ား၏ အေရအတြက္အတြက္ စုစု

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး

ေပါင္းခန္႔မွန္းရာတြင္ တပ္မေတာ္မွ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးမႈ အနည္း

၏

ျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ ႔ႏွင့္ ယခင္က အစိုးရႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္

ပါဝင္လာသည့္

ပါဝင္ခဲ့သည့္

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔မ်ားႏွင့္ ယခင္ကျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ ႔မ်ား

ငယ္သာျပဳလုပ္၍ စုေဆာင္းထားေသာ အရပ္သား (၅) ဦးသာ ရွိသည့္
ေနာက္

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္

ဖြဲ ႔စည္းပံုတြင္

တပ္မေတာ္သားမ်ား

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ ႔ စည္းေရး

တုိင္းရင္းသား

ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။

လမ္းညႊန္ခ်က္တြင္

တပ္မေတာ္မွ

စစ္သား (၃၀) ထည့္သြင္းရန္လုိအပ္ၿပီး (၃) ဦးမွာ အရာရွိအဆင့္ ျဖစ္ရ

လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖဲြ မ
႔ ွ တပ္သားေဟာင္းရာေပါင္းမ်ားစြာတုက
႔ိ ို လက္နက္

မည္ ျဖစ္သည္။

ေကာင္းေကာင္းတပ္ဆင္ေပးထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို အလြယ္
တကူ ေပါင္းပစ္လိုက္ႏိုင္မႈကို စိုးရိမ္ရသည္။

တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအတြက္
ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ကို တပ္မေတာ္မွရရွိၿပီး ၎တုိ႔၏ကုိယ္ပုိင္

၃.၁။ အမ်ိဳးအစား ၁ - တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားသည့္
ျပည္သူ႔စစ္မ်ား

ဝင္ေငြရွာေဖြသည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ အစုိးရသည္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားဟု တရားဝင္သိထားၾကသည့္ တပ္မေတာ္တြင္

ရိကၡာ၊ တပ္မေတာ္ယူနီေဖာင္းႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ့သို႔ပင္

နယ္ျခားေစာင္႔အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားကို တပ္မေတာ္သားမ်ားရရွိေနသည့္ လစာ၊
တူညီေသာအက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ား ေပးပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ နယ္ျခားေစာင့္

ေပါင္းစည္းထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ ႔မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔

တပ္ဖဲြ ႔ဝင္မ်ားႏွင့္

ေပးမႈေအာက္တြင္ လႈပ္ရွားၾက၍ တပ္မေတာ္၏ တရားဝင္အမိန္႔ေပး

၎တုိ႔၏မိသားစုမ်ားသည္

ကား၊

ရထားႏွင့္

ေလယာဥ္ပ်ံတုိ႔ျဖင့္ ခရီးသြားရာတြင္ ေစ်းႏႈန္းေလ်ာ့ေပးရျခင္းကဲ့သုိ႔

ဖြဲ ႔စည္းပံုအတြင္းသုိ႔ ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ တပ္မ

အျခားေသာ အက်ိဳးခံစားခြင္႔မ်ားလည္း ရသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ လုံၿခဳံေရး
ကို ထိန္းသိမ္းမႈတြင္ တပ္မေတာ္အားကူညီေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္

နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏

ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ပါဝင္သည္။ ၎တုိ႔

စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ

အမ်ိဳးမ်ိဳး

ကဲြျပားပါသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား၏ အဖဲြ ႔ဝင္မ်ားသည္ ရပ္ရြာ

၏ လႈပရ
္ ာွ းေဆာင္ရက
ြ မ
္ မ
ႈ ်ားမွာ ၎တုန
႔ိ ယ္ေျမအတြငး္ ရွိ တုင
ိ း္ ရင္းသား

တြင္းေနထုိင္ေနသူမ်ားႏွင့္

လက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို သတင္းေပးျခင္းမွသည္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ

အခြန္အခမ်ား

ေကာက္ခံၾကၿပီး စက္မႈစုိက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၊

ေဒသေျမျပင္အေနအထားကုိ လမ္းညႊနေ
္ ပးမည့္ လမ္းျပအျဖစ္သာမက

မုိင္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ သစ္ခုတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ား

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔မ်ားကုိ တိုက္ခိုက္သည့္ စစ္ဆင္ေရး
မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္းမ်ိဳးအထိ ျဖစ္သည္။

အပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလည္း လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕

လက္ရွိတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္း (၂၃) ခုရွိသည္။ တပ္မေတာ္တြင္

ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ျခင္းလုပ္ငန္းတုိ႔တြင္ ပါဝင္ၾကသည္ဟု သတင္းမ်ား

ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မွ အဖဲြ ႔ဝင္မ်ားသည္ မူးယစ္
က ဆိုပါသည္။

ေပါင္းစည္းထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္တုိ႔၏ အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား
မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းပင္ျဖစ္သည္ - တပ္ရင္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏

၃.၂။ အမ်ိဳးအစား ၂ - တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္း

တရားဝင္အမိနေ
႔္ ပးစနစ္ ဖြဲ စ
႔ ည္းပံတ
ု င
ြ ္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ေပါင္းစည္းထားသည္။

မရွိသည့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား

တပ္မေတာ္သည္ သတ္မွတ္သည့္ ယူနီေဖာင္းမ်ားကို ထုတ္ေပးမည္
ျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ေထာက္ပံ့ေပးမည္ျဖစ္

တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရိွသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား

သည္။ တပ္ရင္းမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ ၎တု၏
႔ိ တပ္မေတာ္

သည္ အရြယ္အစား၊ အင္အား၊ အမိန္႔ေပးပံု အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္

ထဲမအ
ွ ဆင္အ
့ တုင
ိ း္ ပါဝင္ရမည္။ တပ္ရင္းတစ္ခခ
ု ်င္းစီသည္ တပ္မေတာ္

ပံ၊ု သမုင
ိ း္ ေၾကာင္းႏွင့္ ဝင္ေငြရရွမ
ိ ႈ ရင္းျမစ္တတ
႔ုိ င
ြ ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကဲျြ ပားျခားနား

မွ လက္နက္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ နယ္ျခားေစာင့္

ၾကသည္။ ထိုသို႔ေသာ ကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း အဆိုပါ

တပ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာနယ္စပ္ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္
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ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕အားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ေပးမႈေအာက္တြင္

တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရွိသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏

ရွိေသာ္လည္း နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္တြင္ အျပည့္

ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈသည္

အဝ ေပါင္းစည္းထားမႈေတာ့မရိေ
ွ ပ။ အခ်ိဳမ
႕ ာွ ကနဦးပုင
ိ း္ က တပ္မေတာ္

အင္အားတစ္ရာထက္ ပုိ၍နည္းၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာမူ တပ္သားရာခ်ီ၍ ရိွၾက

ကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ခုိက္ခဲ႔သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ ႔မ်ား

ကာ (သို႔) တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဆယ္ဦးထက္ပင္ နည္းပါသည္။ တပ္ရင္း

ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုအုပ္စုမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈ တည္

တစ္ခုရွိ တပ္သားအေရအတြက္သည္ တပ္မေတာ္မွ ထုတ္ေပးလုိက္

ေဆာက္ေရးအဖဲြ ႔/

သည့္ လက္နက္အေရအတြက္ထက္ ပုိမုိမ်ားျပားေနႏိုင္သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္

ဖြံ ႔ၿဖိဳးေရး

သိသာစြာပင္

ကြဲျပားပါသည္။

အမ်ားစုမွာ

ေကာင္စီ (နဝတ/နအဖ)လက္ထက္တင
ြ ္ တပ္မေတာ္ႏင
ွ ့္ အပစ္အခတ္
ရပ္စေ
ဲ ရးသေဘာတူညခ
ီ ်က္မ်ားကုိ လက္မတ
ွ ေ
္ ရးထုးိ ခဲၿ့ ပီးမွ ျပည္သစ
႔ူ စ္

တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရွိသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏

ျဖစ္လာသူမ်ားျဖစ္သည္။

အဖဲြ ႔ဝင္မ်ားတြင္ အနီးအနားမွ ဗမာမဟုတ္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားစြာ

ထားျခင္းမရိွသည့္

အျခားေသာ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္း

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားမွာ

ကနဦးပုိင္းက

ေဒသခံ

ပါဝင္ၿပီး ၎တုိ႔သည္ ဇာတိနယ္ေျမအနီးတြင္ပင္ လႈပ္ရွားၾကသည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ကုိယ့္ရပ္ရြာကာကြယ္မႈအတြက္ ဖဲြ ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္

အဆိုပါျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားရန္ သတ္မွတ္ဇုန္မ်ားမွာ

ၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အနည္းငယ္က်မွသာ တပ္မေတာ္မွစီစဥ္

၎တို႔၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ပါဝင္သည့္

သည့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျပည္သူ႔စစ္အစီအစဥ္မ်ားစြာထဲမွ တစ္ခု (သို႔)

နယ္ေျမမ်ားႏွင့္

တစ္ခုထက္ပုိသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို

အနည္းငယ္ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားကပင္

ကင္းလွည့္ရန္ႏွင့္ လက္နက္ႀကီးမ်ားကုိအသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္း

စတင္ခဲ့သည္ကို ေျခရာေကာက္ႏုိင္သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားမႈမရွိ

မရွိေပ။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏ အဖဲြ ႔ဝင္မ်ားသည္ ၎

သည့္ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းမထားေသာ အျခားျပည္သူ႔စစ္အဖြ ဲ႔

တုိ႔ပံုမွန္လႈပ္ရွားေနသည့္ နယ္ေျမျပင္ပမွ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရး

အမ်ားစုမွာမူ ေနာက္ပုိင္းတြင္မွ တည္ေထာင္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

မ်ားကို

အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင့္

အတူတူျဖစ္ၿပီး

၎တုိ႔လႈပ္ရွားေနသည့္

ပံ့ပုိးၾကသည္။

၎တုိ႔၏

အခ်ိဳ႕ေသာ

နယ္ေျမျပင္ပတြင္

ကူညီမႈတြင္

တပ္မေတာ္မွ

တပ္ဖဲြ ႔မ်ားအတြက္ လမ္းရွာရန္ ခက္ခဲၿပီး ေတာင္ထူထပ္သည့္ နယ္ေျမ
တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရိွသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားတြင္

မ်ားတြင္ လမ္းျပအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း ပါဝင္သည္။

တပ္မေတာ္မွစစ္သားမ်ား ပါဝင္ျခင္းမရိွသည့္အျပင္ ရာထူးအလိုက္
ယူနီေဖာင္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ မရိွေပ။ ထုိ႔ျပင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္

တပ္မေတာ္တြင္

မ်ားကဲ့သုိ႔ စစ္သားအေရအတြက္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိပါ။ ၎တုိ႔

အျခားေသာ

သည္ တပ္မေတာ္မွျပဳလုပ္သည့္ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို တက္

ေထာက္ပံ့ေပးပုံမွာလည္း ကဲြျပားၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ ဝင္ေငြရရွိရန္

ေရာက္ရန္မလိုသည့္အျပင္

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနရန္

အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းပုံစံအခ်ိဳ႕အေပၚ မွီခုိေနရသည္။ အနည္း

လည္း မလုိေပ။ ေနာက္ဆံုးဆိုရလွ်င္ ၎တုိ႔သည္ တပ္မေတာ္မွ

ငယ္မွာမူ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ၾက၍ အစုိးရဆီမွ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ

လုပ္ခလစာလည္း လက္ခံရရွိျခင္းမ်ိဳး မရွိပါ။ ဤလကၡဏာမ်ားမွာ ၎

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရရွိၾကသည္။ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဝင္ေငြရရွိ

တို႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ား

ရန္အတြက္ ၎တုိ႔ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးကို လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိၾကၿပီး အမ်ားစု

(အမ်ိဳးအစား ၁) ကို ကဲြျပားေစသည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

မွာမူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိၾက

အခ်ိန္ျပည့္

ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရွိသည့္

သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကဲ့သုိ႔ပင္

ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏
၎တုိ႔ကုိယ္၎တုိ႔

သည္။ ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑၊
နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္း

အိမ္ၿခံေျမဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ သစ္၊ သတၱဳတြင္း

မရွိသည့္

တပ္မေတာ္တာဝန္ရိွသူမ်ားမွ

တူးေဖာ္ျခင္း၊ စုိက္ပ်ိဳးေျမႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတုိ႔အတြက္ သယံဇာတ

၎တုိ႔အား အစုိးရျပည္သူ႔စစ္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသည့္ အသြင္

ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကဲ့သို႔ တရားမဝင္သည့္လုပ္ငန္းမ်ား

ေျပာင္းေရးအခမ္းအနားမ်ားတြင္

တြင္ ပါဝင္မႈတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားသည္

ပါဝင္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။

ယင္း

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ တပ္မေတာ္အတြက္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ
အခန္းက႑တြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသည္။ ၎တြင္ တုိင္းရင္း

၃.၃။ အမ်ိဳးအစား ၃ - တပ္မေတာ္က ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ

သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ျပည္တြင္းၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားမွ

ရပ္ရြာအေျချပဳ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား

၎တို႔ရပ္ရြာလူထုကို ကာကြယ္ရာတြင္ ကူညီေရး ပါဝင္သည္။ ထုိ႔ျပင္
၎တို႔၏ ကူညီမႈ အတုိင္းအတာႏွင့္ ကူညီပံု အမ်ိဳးအစားမွာလည္း

တပ္မေတာ္ကေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳျပည္သူ႔စစ္မ်ား

ကဲြျပားျခားနားၾက၍ ေျမျပင္ရွိ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနကုိလည္း ထင္ဟပ္

ကုိ ရပ္ရြာအတြင္းမွ လူသစ္စုေဆာင္းကာ တပ္မေတာ္က သင္တန္းေပး

ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္

၍ လက္နက္တပ္ဆင္ေပးပါသည္။ ေဒသခံ တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားက

ေရးမ်ားတြင္ ပံ႔ပုိးကူညီေပးၾက၍ တအာင္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး
တပ္ (TNLA)၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (KIA) ႏွင့္ သွ်မ္းျပည္
တုိးတက္ေရးပါတီ/ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (SSPP/SSA) ကဲ့သုိ႔ေသာ

၎တို႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ

ႀကီးၾကပ္ညိႇႏိႈင္းေပးပါသည္။

တပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ား၏

တုိက္႐ုိက္ညႊန္ၾကားမႈေအာက္မွ

ေဒသခံ
ရပ္ရြာ

အေျချပဳ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကုိ အသုံးျပဳျခင္းသည္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡအသြင္ ေဆာင္လ်က္

မ်ား ေနာက္ပုိင္းကတည္းက စတင္ခဲ့ေသာ အေလ့အထျဖစ္သည္။

ရိွသည္။

လုိအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္က ျပည္တြင္းျပည္ပရန္မ်ားကို
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ႏိွမ္နင္းရန္ ထိုျပည္သူ႔စစ္အမ်ိဳးအစားအား ပါဝင္ေစႏိုင္ပါသည္။

လက္နက္မ်ားထုတ္ေပးသည္။ သု႔ေ
ိ သာ္လည္း လက္နက္ကင
ုိ တ
္ ပ္ဖြဲ ဝ
႔ င္
မ်ားမရိေ
ွ သာ ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္သ
့ စ
ူ စ္မ်ားကို လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္

အဆိုပါျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို စည္း႐ံုးဖြဲ ႔စည္းရာတြင္ တပ္မေတာ္၏ အခန္း

ေပးမထားေပ။

က႑သည္ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားသည့္ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္
တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားျခင္းမရိွသည့္ ျပည္သူ႔စစ္ (အမ်ိဳး

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရိွေသာ အျခားေသာလက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ားကဲသုိ႔ပင္

အစား ၁ ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား ၂) တို႔မွ ကြဲျပားေစသည့္ လကၡဏာမ်ားထဲမွ

ပံုစံတက်ျဖစ္ေစ၊ အလြတ္သေဘာျဖစ္ေစ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေကာက္ခံ

တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာလူႀကီးသည္ တပ္မ

ေသာ အခြန္အေကာက္မ်ားက ထိုျပည္သူ႔စစ္မ်ားကုိ ေထာက္ပံ့ေပးေန

ေတာ္ကေပးေသာ ျပည္သူ႔စစ္သင္တန္းကုိ တက္ေရာက္ရန္ ရပ္ရြာ

ပါသည္။

တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားထဲမွ ေရြးခ်ယ္ရသည္။ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ိဳးအစား ၁
ႏွင့္ ၂ တို႔တြင္ ၎တို႔ႏွင့္ မတူေသာအခ်က္မွာ ထိုအမ်ိဳးအစားႏွစ္ခု

၃.၄။ အမ်ိဳးအစား ၄ - တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား

သည္ တပ္မေတာ္၏ အမိန္႔ေပးစနစ္ေအာက္တြင္ ေရာက္ရိွသည္အခ်ိန္

၏ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား

၌ အဖြဲ႕မွာ ဖြဲ႕စည္းၿပီးျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္မတူေသာအခ်က္မွာ ဤ
အုပ္စုမ်ားသည္ အျခားေသာ ျပည္သူ႔စစ္အမ်ိဳးအစားမ်ားထက္ ေသး

တု ိ င ္ း ရင္ း သားလက္ န က္ က ု ိ င ္ အ ဖြ ဲ ႔ မ ်ား၏

ငယ္ေလ့ရိွျခင္းျဖစ္သည္။

တုိ႔၏ အခန္းက႑မ်ားတြင္ သူတုိ႔၏ ရပ္ရြာလူထုကို တပ္မေတာ္၊

တပ္မေတာ္က ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳျပည္သူ႔စစ္မ်ား

အစုိးရျပည္သူ႔စစ္မ်ား

သည္ ေက်းရြာမ်ားအပါအဝင္ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း လႈပ္ရွားၾကသည္။

အဆိုပါျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားတြင္လည္း

သို႔မဟုတ္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာရိွေသာ ေနရာမ်ား၌ ၎တို႔ တာဝန္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္

စစ္သားမ်ား ပါဝင္သည္။

သူမ်ားႏွင့္ အတူအလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
သည္ ေဒသဆုိင္ရာ လုံျခံဳေရးအေျခအေနအေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲ

လြန္ခဲ့ေသာ

ေနၿပီး လူစိမ္းမ်ား၏ သံသယျဖစ္ဖြယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္

ေျခာက္ဆယ့္ငါးႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက

ႏုိင္ငံ၌ရိွေနေသာ

ေနရန္အတြက္ ကင္းေစာင့္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ

ျမန္မာ

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔ အေရအတြက္

မ်ားစြာ လႈပ္ရွားေနျခင္းသည္ ဤျပည္သူ႔စစ္အမ်ိဳးအစား၏ လကၡဏာ

လုံျခံဳေရးတာဝန္ရိွသူမ်ားထံ ဖုိင္တြဲမ်ားျဖင့္ အစီရင္ခံစာမ်ားတင္ရန္

မ်ားကို သတ္မွတ္ရာတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေစသည္။ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုမ်ား

ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ႏုိင္သည္။ အခိ်ဳ႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ (သုိ႔မ

စြာ ရိွ႐ုံသာမက ေဒသဆုိင္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏ မတူ

ေျပာပေလာက္ဖြယ္မရိွျခင္း

ျခားနားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ အေျခခံ၍ မတူသည့္ ျပည္သူ႔စစ္

ပုိ၍

အစီအစဥ္မ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္

ႀကီးမားေသာ လုံျခံဳေရးတာဝန္မ်ား ရိွႏုိင္သည္။

ကုင
ိ အ
္ ဖြဲ မ
႔ ်ားထဲတင
ြ ္ အရင္းအျမစ္မ်ားစြာရိၿွ ပီး ပိမ
ု ႀုိ ကီးမားေသာ နယ္ေျမ
ကို ထိန္းခ်ဴပ္ထားႏိုင္ေသာ အဖြဲ ႔မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ရိွၾကသည္။

တပ္မေတာ္က ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ ရပ္ရြာအေျချပဳျပည္သူ႔စစ္

အရင္းအျမစ္မရိွျခင္းသည္

အဖြဲ ႔တစ္ဖြဲ ႔၏ အင္အားသည္ အနည္းဆုံး ေအာက္ပါအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကုိ

တုိင္းရင္းသား

လိုအပ္ေသာလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္ အကန္႔အသတ္ပင္

အစားျဖစ္သည္။ ဆုိလိုသည္မွာ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ လူဦးေရအေပၚ

ျဖစ္သည္။

မူတည္ၿပီး တာဝန္ရိွေသာ အဖြဲ ႔ဝင္ျပည္သူ႔စစ္ဦးေရ ငါးေယာက္ႏွင့္
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ငါးေယာက္ထက္ပုိ၍ ရိွႏုိင္သည္။ ဒုတိယအခ်က္

ကရင္အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ ႔ (KNDO) သည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္

အေနျဖင့္ နယ္ေျမတြင္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရိွ

ကတည္းက စတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆုံး

မရိွကိုလည္း ထင္ဟပ္သည္။ ကယားျပည္နယ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔၏ ျပည္သူ႔စစ္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိ

ကုိင္အဖြဲ ႔တစ္ခု၏ အႀကီးတန္းအရာရိွတစ္ဦးက ရွင္းျပရာတြင္ “ျပည္သူ႔

အခ်ိန္တြင္ ၎သည္ KNU ၏ စစ္လက္႐ုံးျဖစ္ေသာ KNLA ႏွင့္အတူ

စစ္ေတြဟာ အရပ္သားေတြျဖစ္တယ္။ လုိအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ကုိ

လႈပ္ရွားလ်က္ရိွသည္။ သူတုိ႔သည္ KNU ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရိွ ျပည္သူ႔

ယူနီေဖာင္းဝတ္ေပးၿပီး စစ္တပ္က ေသနတ္ေတြေပးတယ္” ဟု ဆိုပါ

စစ္အုပ္စုႏွစ္စုအနက္မွ

သည္။ ေဒသခံတပ္မေတာ္တပ္ရင္းမ်ားသည္ အဆိုပါျပည္သူ႔စစ္မ်ားကုိ

တစ္ဖြဲ ႔ျဖစ္ၿပီး

KNU

ကာကြယ္ေရးဌာန၏

ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ လႈပ္ရွားေနပါသည္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအုပ္စု

Karen Human Rights Group, “Papun Interview: Saw T---, December 2011,” July 16, 2012.

၄

Shan Herald Agency for News, Shan Drug Watch (Chiang Mai: 2010), 15.

၅

Min Zaw Oo. Understanding Myanmar’s Peace Process: Ceasefire Agreements (Yangon: Swisspeace, 2014), 33.

|

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔ငယ္

မ်ားစြာကုိ ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြဲ ဝ
႔ င္မ်ားကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိင
ု ္ေရးအတြက္

ထင္ဟပ္ေစသည္။ ပထမတစ္ခ်က္သည္ သူတုိ႔ရပ္ရြာလူထု၏ အရြယ္

၃

တုိင္းရင္းသား

ရိွပါသည္။ ၎တို႔၏ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားတြင္ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ အၿငိမ္းစား

ေဒသဆုိင္ရာအုပ္ခ်ဴပ္မွဴးမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ ေဒသခံ အရပ္သားတာဝန္ရိွ

သို႔မဟုတ္ လံုးဝမရိွပါက အဆိုပါျပည္သူ႔စစ္တပ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္

အျခားေသာ

အဖြဲ ႔မ်ား၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ ကူညီရာ၌ ပါဝင္ရန္ အရန္အင္အားမ်ား

ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည္။ အျခားျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ သူတုိ႔သည္ ရဲမ်ားႏွင့္

ျမန္မာရဲတပ္ဖြဲ ႔အင္အားမ်ားမွာ

(သုိ႔မဟုတ္)

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ရန္မွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္

စည္ပင္သာယာနယ္ေျမမ်ားတြင္မူ ရဲ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္မရွိျခင္း

ဟုတ္)

ျပည္ သ ူ ႔ စ စ္ မ ်ားသည္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားကုိ အေထာက္အပ့ံျပဳသည္။ ၎
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က KNDO အား “ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (KNLA) မွ

ေဖၚျပထားၿပီး

ေလ့က်င့္ေပးၿပီး လက္နက္တပ္ဆင္ေပးထားသည့္ ေဒသခံ ေစတနာ့

ေၾကာင္း ျပဆုိထားပါသည္။ ၎ေဒသတြင္ရိွေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ ျဖစ္ၿပီး KNLA ၏ တပ္ရင္းႏွင့္ အမိန္႔ေပး

ပင္မအင္အား ၈၃၆၅ ဦးရိွၿပီး၊ အရန္အင္အား ၁၆၃၂၀ ဦးအထိ ရိွသည္

မႈဖြဲ ႔စည္းပံုတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ အဖြဲ ႔ဝင္မ်ားသည္ ယူနီေဖာင္း

ဟုေဖၚျပထားသည္။၄ အျမင္႔ဆံုးခန္႔မွန္းခ်က္အေနျဖင္႔ ျပည္သူ႔စစ္အုပ္စု

ဝတ္ဆင္ရၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ကတိျပဳရသည္။” ဟု

၅၀၁၂ အုပ္စုတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၈၀၀၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္သည္

ေဖာ္ျပထားပါသည္။ KNDO တြင္ ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ တပ္ရင္း (၇) ခုရွိ၍

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း ဆုိထားပါသည္။၅ ၂၀၀၈ ေနာက္ပုိင္း

တပ္ရင္းတစ္ခုစီသည္ KNLA ၏ တပ္မဟာနယ္ေျမ ၇ ခုတြင္ တာဝန္ယူ

တြင္

ရသည္။ တပ္ရင္းတစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ တပ္သား

၁၃၇၂၅ ရြာ တစ္ရြာစီတြင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကုိ တည္ေထာင္ရန္

ခန္႔မွန္းေခ် ၁၃၀မွ ၁၅၀ ၾကားတြင္ရွိသည္။

စီစဥ္ေၾကာင္းကုိ မီဒီယာတစ္ခုက ေဖၚ ျပထားပါသည္။၆

၃.၅။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ မည္မွ်ရိွသနည္း။

အဆိုပါ တရားမဝင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ထည့္သြင္းစဥ္စားပါ

၃

ပထမခန္႔မွန္းထားေသာ

တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

အေရအတြက္ကုိ

ႏုိင္ငံ၏

မွန္ကန္

ေက်းရြာေပါင္း

က ေတြ႕ရိွရသည့္အခ်က္မွာ ၎တို႔က “ျပည္သူ႔စစ္” ဆိုသည္ကို
ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အင္အားႏွင့္ အေရအတြက္ကို ရႏိုင္သမွ် ခန္႔မွန္းျခင္း
မ်ားသည္ တရားမဝင္လွဘဲ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားမွာလည္း သိသာစြာပင္
ကြဲျပားျခားနားေနပါသည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ထိုစဥ္က ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္
နယ္ျခားေစာင္႔တပ္မ်ား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သည့္
ဗုိလ္ခ်ဴပ္ေမာင္ေမာင္အုန္းက

ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏

အင္အားစုစုေပါင္း

ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ရိွေနသည္ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ဆိုပါ
သည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ သုံးေသာင္းေက်ာ္ကုိသာ လက္နက္တပ္ဆင္
ေပးထားပါသည္ဟု

ေဖၚျပထားသည္။

ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္

သတင္း

ေအဂ်င္စီက ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ရွမ္းေျမာက္ပုိင္းတစ္ခုထဲ
၌ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔ ၃၉၆ ဖြဲ ႔ရိွေနေၾကာင္း အစိုးရမွတ္တမ္းကို ကိုးကား၍

၆

တိက်စြာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမထားေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ နယ္ေျမအေတာ္
မ်ားမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ အင္အားနည္း႐ုံသာမက လႈပ္ရွားမႈ
လည္းမရိွသည့္ အဖြဲ႕မ်ားရိွပါသည္။ အဆိုပါခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္မႈမ်ားတြင္
တပ္မေတာ္က စစ္သင္တန္းေပးမႈကုိ ရရိွထားၿပီး လႈပ္ရွားမႈလည္းမရိွ
သည့္ အရပ္သားမ်ားကုိ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားသလားဆုိသည္
မွာလည္း

ရွင္းလင္းမႈမရိွပါ။

အစီရင္ခံစာမ်ားက

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို ဆက္လက္
အသုံးျပဳေနၿပီး ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္လည္း တပ္မေတာ္၏ အမ်ိဳးသား
ကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားတြင္
ညႊန္ျပေနပါသည္။

Shan Herald Agency for News, “Junta to Issue More Weapons for Militia Units,” December 15, 2010.

|

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ

10

|

က႑တစ္ခုမွ

ပါဝင္ေနေၾကာင္း

ေလး။

။

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို

နားလည္ရန္အတြက္

ေသာ့ခ်က္က်သည့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖြယ္မ်ား

ဖန္တီးေပးသည္။
ေဆာင္ေရး

တပ္မေတာ္၏ ျပည္သူ႔စစ္အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိသာ
သြင္ျပင္လကၡဏာတစ္ခုမွာ

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္

အျပည့္အဝေသာ္လည္ေကာင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းေသာ္လည္းေကာင္း
၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ေငြေၾကးရွာေဖြၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္
တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္
ကတိကဝတ္ အနည္းဆံုးျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ဖြဲ ႔စည္းေနရာခ်ထားခဲ့သည္။ လက္ရိွအစီအစဥ္မ်ားအရလည္း ျပည္သူ႔
စစ္မ်ားကို အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ တရားဝင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ပါဝင္သည့္ ဝင္ေငြရရိွမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသာမက

တရားမဝင္ေသာ

လုပ္ငန္းမ်ားကုိပါ ဆက္လက္ပါဝင္ေနေစပါသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္
မ်ားသည္ တပ္မေတာ္မွ တုိက္႐ုိက္ေထာက္ပံ့မႈ ရရိွေနခ်ိန္တြင္ ၎တုိ႔
၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ခ်ိဳ႕သည္ ဝင္ေငြရရိွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္
လုပ္ကိုင္ေနပါသည္။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအတြက္

ဝင္ေငြရရိွရန္

အဆင္သင့္အျဖစ္ဆုံး နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕သည္
ေက်ာ္ျဖတ္လာေသာလူမ်ားဆီမွ

ျဖတ္သန္းမႈ

အတြက္ ဝန္ေဆာင္ခကုိ ေကာက္ခံသည္။ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူ႔
စစ္အဖြဲ ႔မ်ားအတြက္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ အျမတ္ေငြမ်ားစြာ ရရိွေစ
သည္။ အျခားျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား
ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ

အခြန္ေကာက္ခံၾကသည္။ တပ္မေတာ္က

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားကုိ ပုံမွန္ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ေနေသာ
နယ္ေျမမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏
လႈပ္ရွားမႈ အကန္႔အသတ္ရိွေသာ နယ္ေျမမ်ားမွ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားထက္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ပုိ၍ပါဝင္ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ား
တြင္ ဥပမာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္ ေပါင္းစည္းထားေသာ ျပည္သူ႔
စစ္၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၌ တပ္မေတာ္က လစာႏွင့္ပစၥည္း အေထာက္
အပံ့မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ

တုိက္႐ုိက္အကူအညီမ်ားေပးသည္။

ထုိ႔အတူ

KNDO ကဲ့သုိ႔ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔၏ ျပည္သူ႔စစ္
အဖြဲ ႔မ်ားသည္လည္း ၎တို႔၏ မိခင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားဆီမွ အေထာက္
အပံ့မ်ား ရၾကသည္။

အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကုိ

အေျခခံအေဆာက္အအုံ

သယ္ယူပုိ႔

ဖြံ ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာျခင္းႏွင့္

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး တိုးတက္လာျခင္းသည္ ကုန္သြယ္သည့္လမ္း
ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္

လႈပ္ရွားေနသည့္

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား

အတြက္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွ ဝင္ေငြတိုးေစသည္။ မၾကာေသးမီက
အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ ေျမအမ်ိဳးအစားခြဲျခင္း ဥပေဒသစ္မ်ားပါဝင္သည့္
စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္
မ်ားကုိ စုိက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ားတြင္ စီးပြားေရးအရ အလားအလာေကာင္း
မ်ားကုိ ဖန္တီးေပးသည္။
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္
အတူတြဲလ်က္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႀကီးထြားလာမႈသည္ ျပည္သူ႔စစ္စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပုံစံသစ္ႏွင့္ ယခင္အေလ့အထမ်ားကုိ ဆက္လက္
ျဖစ္ေပၚေစျခင္းတုိ႔ကုိ ဦးတည္ေစပါသည္။ စီးပြားေရးက႑တြင္ ၎တို႔
ဝင္လာမႈသည္

ျပည္သူ႔စစ္စနစ္ကို ပုံစံတူကူးျခင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္

မ်ား ကုိယ္တုိင္သည္လည္း ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏
ဘိန္းစုိက္ပ်ိဳးေသာေဒသမ်ားသည္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာ ပဋိပကၡအခ်ိဳ႕
ကုိ ေတြ ႔ႀကံဳခဲ့ရၿပီး ျပည္သူ႔စစ္လႈပ္ရွားမႈ၏ အျမင့္ဆုံးအဆင့္တြင္ ရိွပါ
အမွန္တကယ္ပင္

အဖြဲ ႔မ်ားအေပၚ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ အကန္႔အသတ္ရိွေနျခင္းေၾကာင့္
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇဥ္းႏွင့္ တရားမဝင္ စီးပြားေရးလုပ္
ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးသည္။

၄.၂။ ရပ္ရြာလူထုသည္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႔ အျပန္
အလွန္ ဆက္ဆံၾကသနည္း။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ေဒသခံအဖြဲ ႔မ်ားျဖစ္ၿပီး ေဒသ၏ အေျခအေနမ်ား
သည္ ၎တုိ႔အား ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးကို ပံုေဖၚ
ေပးသည္။ ေဒသ၏အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြား
မ်ား ကြဲျပားျခားနားသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ရပ္ရြာ
လူထၾု ကား အျပန္အလွနဆ
္ က္ဆံေရးပံစ
ု မ
ံ ွာ ျပည္သစ
႔ူ စ္တစ္ဖြဲ ႔ႏင
ွ တ
့္ စ္ဖြဲ ႔
ၾကားတြင္ သိသာစြာ ကြဲျပားျခားနားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကြဲျပားျခားနားမႈ
မ်ားသည္ ေအာက္ပါ မူသံုးရပ္ကြဲျပားမႈအရ ျဖစ္ေပၚရသည္ - ၎တို႔မွာ
ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ လူသစ္စုေဆာင္းျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္း
ျဖည့္တင္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းသည္ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ ရပ္ရြာ

မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳေ
႕ သာျပည္သစ
႔ူ စ္ေခါင္းေဆာင္

သည္။

အလုပ္အကုိင္

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတုိးတက္မႈႏွင့္

ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္လာေစရန္ ခြင့္ျပဳေစသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္
စစ္ေဆးေရးဂိတ္ကုိ

ခဲ့ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရိွသည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအတြက္

၄.၁။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား မည္သို႔ ေရရွည္ရပ္တည္သနည္း။

ထင္ရွားေသာ

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္

အစိုးရမဟာမိတ္

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား

လႈပ္ရွားေနသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဘိန္းထုတ္လုပ္ရာ
နယ္ေျမမ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕ ရပ္ရြာအေျချပဳအဖြဲ ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္း
သားလက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြဲ မ
႔ ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆန္က
႔ ်င္ေရးလုပင
္ န္း
မ်ားကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္။
|

လူထုအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးတြင္ အလြန္အေရးပါသည့္
ပံုသ႑ာန္တစ္ခုျဖစ္သည္။
အေလ့အထသည္

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ား၏

မိမိဆႏၵအေလ်ာက္

စုေဆာင္းျခင္း

စာရင္းေပးလာျခင္းမွသည္

အမိန္႔ျဖင့္ပါဝင္ေစျခင္းအထိ ရိွပါသည္။ ရပ္ရြာလူထု၏

ျပည္သူ႔စစ္

အဖြဲ ႔မ်ားအေပၚ သေဘာထားႏွင္႔ လူသစ္စုေဆာင္ျခင္း အေလ့အထ
မ်ားသည္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊
ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ရိွေသာ တာေလာႀကီးရပ္ရြာလူထုသည္ လြန္ခဲ့ေသာ
ႏွစ္အနည္းငယ္က ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA ၾကား
တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ နယ္ေျမတြင္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ၎တုိ႔သည္
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|

KIA အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ အတင္းအၾကပ္ လူသစ္စု

ေခါင္းေဆာင္မ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္ တရားဝင္ႏုိင္ငံ

ေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ျခင္းကုိခံၾကရသည္။ ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ

ေရးတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ တံခါးဖြင့္ထားေၾကာင္း အခ်က္ေပးေနပါသည္။

လတြင္ တပ္မေတာ္သည္ တာေလာႀကီးတြင္ တုိင္းလိုင္ရြာသား ၂၀၀

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္

အတြက္ ျပည္သူ႔စစ္သင္တန္းေပးခဲ့သည္။ ရပ္ရြာျပည္သူ႔စစ္ ဖြဲ ႔စည္း

ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားႏွင့္ မေရရာမႈသည္ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ျခင္းအတြက္ တုင
ိ း္ လိင
ု ရ
္ ပ္ရာြ လူထက
ု ေထာက္ချံ ခင္းသည္ တပ္မေတာ္

အတြက္ တရားမဝင္ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာကို က်င့္သံုးရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား

က ေထာက္ပံ့ေသာ ရပ္႐ြာအေျချပဳ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားကို ဗမာမဟုတ္

ဖန္တီးေပးသလိုျဖစ္ရသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကုိယ္တုိင္သည္

ေသာ ရပ္ရြာလူထုထံမွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမႈ ရႏိုင္သည္ဟု

ပင္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္ ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသည္

ညႊနျ္ ပေနျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ရပ္ရာြ လူထက
ု ျပည္သ႔ူ

ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္ကို

စစ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရျခင္းအေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ားကို ေဖၚ

ခ်န္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔

ထုတ္ၾကသည္။

မ်ားအားလုံးသည္ တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ ရိွရမည္

တရားမဝင္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၏

ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္ကိုမူ ဆက္လက္ထည့္သြင္းထားပါသည္။
ျပည္သူ႔စစ္-ရပ္ရြာလူထု ဆက္ဆံေရး၏ အျခားပံုသ႑ာန္တစ္ခုမွာ
အခြန္ေကာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ား

ႏုိင္ငံေရးစနစ္တံခါးဖြင့္လာသည္ႏွင္႔အမွ်

မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ သက္ေရာက္မႈအရိွဆံုး တစ္ခုမွာ

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေအာက္

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက အတင္းအၾကပ္ မွ်တမႈမရိွစြာ က်ယ္က်ယ္

ျပည္သူမ်ားအတြက္

ႏုိင္ငံေရးအရိွန္အဝါကုိ

ျပန္႔ျပန္႔ အခြန္ေကာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗမာမဟုတ္ေသာသူ အမ်ားစု

အသုံးခ်ႏိုင္သည့္ တရားဝင္နည္းလမ္း ျဖစ္လာသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ

ေနထိုင္သည့္ေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္၊ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား

ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားကဲ့သို႔ေသာ

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္၍ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရသည္မ်ားလည္း ရိွလာ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ေပါင္းစံုက

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကုိ

မိမိတို႔၏

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္
လက္ေတြ ႔

လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပဲြမ်ားသို႔

သည္။

ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ႏုိင္သည္။
ျပည္သစ
႔ူ စ္တစ္ဖဲြ ခ
႔ ်င္းထက္စာလွ်င္ ျပည္သစ
႔ူ စ္စနစ္ႀကီးတစ္ခလ
ု းုံ သည္
အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရး၏

တတိယပံုသ႑ာန္တြင္

ရပ္ရြာလူထု

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္လာၿပီး ႏုိင္ငံေရးတြင္ သြယ္ဝုိက္၍

အတြက္ ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း ပါဝင္

ပါဝင္ေနသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားကို ျပည္သူ႔စစ္

သည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားက ရပ္ရြာလူထုအတြက္ အကာအကြယ္ေပးမႈႏွင့္

အသြင္ေျပာင္းေပးျခင္းသည္ ျပည္သူ႔စစ္ကိစၥရပ္ကို ႏိုင္ငံေရးအသြင္

လုံၿခံဳေရးတုိ႔ကုိ

ပစၥည္းမ်ား

ေျပာင္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္က တသမတ္တည္း

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ခါအခြန္ေကာက္ျခင္း (ဆန္ ကဲ့သို႔

ေျပာဆိုေနသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အမ်ားစုႏွင့္ အပစ္

ပစၥည္း သုိ႔မဟုတ္ ေငြသား) မ်ား လိုအပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အခြန္ေပး

အခတ္ရပ္စဲထားေသာ အဖြဲ ႔မ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ ဖြဲ ႔စည္းပံုတြင္

ေဆာင္ေနရသူမ်ားသည္ အကာအကြယ္ေပးရန္ လိုအပ္သည့္ ၎တို႔

ေပါင္းစည္းရန္

အေပၚ က်ေရာက္လာမည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို နားလည္သေဘာ

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရသစ္သည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္

ေပါက္ျခင္း မရိွေသာအခါ အခြန္ေကာက္ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား

ကုင
ိ အ
္ ဖြဲ မ
႔ ်ားကုိ ျပည္သစ
႔ူ စ္အသြငေ
္ ျပာင္းရန္ ေတာင္းဆုမ
ိ က
ႈ ို မစဥ္းစား

အေပၚတြင္ မေက်မခ်မ္းမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ ႔

ေတာ့ဘဲ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔စစ္

အစည္းတစ္ခုသည္ မ်ားစြာေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားကုိ အခြန္ေပး

အသြင္သို႔ ေျပာင္းလဲျခင္းကိစၥသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တုိင္းရင္း

ေနရေသာအခါ

သားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားအတြက္

ေပးထားေသာ္လည္း

ျပည္သူတို႔အား

အဆိုပါဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးသည္

အခြန္ေကာက္ခံသည့္

အစီအစဥ္အား

ဆႏၵမရိွေၾကာင္း

ျပသခဲ့ၾကသည္။

စိုးရိမ္စရာကိစၥ

ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္

အဖြဲ ႔အားလုံးအေပၚတြင္ မေက်နပ္မႈျဖစ္ေစသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္

သည္။ KNU သည္ NCA တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးေသာ အႀကီးဆုံး

လည္း စြမး္ ေဆာင္ရည္ရေ
ွိ သာ အနည္းငယ္ေသာ ျပည္သစ
႔ူ စ္ေခါင္းေဆာင္

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားထဲမွ

မ်ားသည္ ျပည္သူ႔လူထုအတြက္ ပစၥည္းမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းႏွင္႔အတူ KNU ၏ စစ္လက္႐ုံးျဖစ္ ေသာ KNLA

အေျခခံအေဆာက္အဦလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာဖြံ ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္

သည္ “KNLA ကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (သုိ႔မဟုတ္) ရဲတပ္ဖြဲ ႔အျဖစ္

ငန္းမ်ား၌ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ား ထည့္သြင္း၍ တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္

အသြင္ေျပာင္းျခင္းကုိ လက္ခံမည္မဟုတ္၊ ငါတုိ႔သည္ ကရင္အမ်ိဳးသား

လာပါသည္။

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ ႔အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရိွေနမည္” ဟု ၂၀၁၅

တစ္ခုျဖစ္သည္။

သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ ေက်ညာခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။

၄.၃။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ မည္သည့္
၄.၄။ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ မည္သည့္

အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသနည္း။

အခန္းက႑မွ ပါဝင္သနည္း။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္

ႏုိင္ငံေရးတြင္

သြယ္ဝုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း

တုိက္႐ုိက္ေသာ္လည္းေကာင္း

ပါဝင္ေနပါသည္။

လက္ရိွျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရိွပဋိပကၡမ်ားတြင္ တုိက္႐ုိက္

ျပည္သူ႔စစ္

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝုိက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ေနသည္။
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သိသာထင္ရွားေသာ အခန္းက႑တစ္ခုမွာ အစုိးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အခ်ိဳ႕ ၾကားတြင္ တင္းမာမႈျမင့္တက္လာရာ ၂၀၀၉

စစ္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားအားလည္း

ခုႏွစ္ တြင္ ရွမ္း ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္

ေကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္

MNDAA တုိ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ႔သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ MNDAA သည္

တပ္မေတာ္အားလည္းေကာင္း တိုက္ခိုက္ေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အျခားေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ (သုိ႔မဟုတ္) တုိင္းရင္းသားလက္နက္

ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပည္နယ္တာဝန္ရိွ

ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားကုိ အကူအညီမ်ားေပးျခင္းျဖင့္ ပဋိပကၡတြင္ သြယ္ဝုိက္၍

သူမ်ားမွ ကုိးကန္႔ေဒသတြင္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ လက္နက္မ်ား ထုတ္

ပါဝင္ပတ္သက္ေနၿပီး ၎တုိ႔သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္

လုပ္ေနသည္ဆိုသည့္ သတင္းအေပၚ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့

ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္ သတင္းမ်ား

ေသာအခါတြင္ ျပည္နယ္လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ ႔ႏွင့္ MNDAA တုိ႔အၾကား

ေပးျခင္း၊ ကင္းလွည့္ျခင္းတြင္ လုိက္ပါျခင္းမ်ားျဖင့္ ကူညီေပးၾကသည္။

သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား

ျဖစ္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္၊

ရဲတပ္ဖြဲ ႔ႏွင့္

MNDAA မ်ားၾကား ေသြးထြက္သံယုိ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ရာ MNDAA
တပ္မေတာ္၏ ကနဦးကမ္းလွမ္းခ်က္ျဖစ္ေသာ တုင
ိ ္းရင္းသားလက္နက္

တပ္မ်ားကို ထိုေဒသမွ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည္။ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာၿပီးေသာ

ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားအား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (သုိ႔မဟုတ္) အစုိးရမဟာမိတ္

ေနာက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ MNDAA သည္ ကုိးကန္႔ေဒသ

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲရန္အဆိုျပဳမႈသည္ ပဋိပကၡျဖစ္

တြင္ တပ္မေတာ္ကုိ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ တုိက္ခိုက္ခဲ့ပါသည္။

ပြားေစရန္ သြယ္ဝုိက္ေသာနည္းျဖင့္ အားေပးသည္။ အဆိုပါကမ္းလွမ္း
ခ်က္ေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အင္အားႀကီးေသာ တုိင္းရင္းသား
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ငါး။ ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား
ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္မ်ား

အစား အေတာ္အတန္ႀကီးမားၿပီး လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ၎
တုိ႔၏ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ၾသဇာရိွေသာက႑တြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ျပင္းထန္
ေသာ ပဋိပကၡတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ပါဝင္ေနေသာ္လည္း ၎တို႔သည္
ပါဝင္ျခင္းမရိွသည့္အျပင္

ပဋိပကၡမွ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ အလားအလာမ်ားကို
ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္လည္း ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥမ်ား
မွာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း ခံေနရသည္။ ဤအခန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရိွ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔
စစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္စားထားပါသည္။
အစုိးရမဟာမိတ္

ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏

ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ

ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားမွာ ဖယ္ထုတ္ျခင္းခံလာရသည္။ ယခင္က
အစိုးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ ႔ စည္းေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္း
အလဲျပဳလုပ္ရန္ အေရးဆိုခဲ့ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား
၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အျခားေသာသူမ်ားက ႐ႈျမင္ၾကသည္မွာ ၎အဖဲြ ႔
၎တုိ႔၏

ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုအဆင့္အတန္းကုိ

လက္ေလွ်ာ့ အညံ့ခံလုိက္႐ုံသာမက အခ်ိဳ႕ေသာျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္
မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားထုတ္ယူျခင္း
ႏွင့္ အတင္းအၾကပ္အခြန္ေကာက္ျခင္းတုိ႔တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္လာၾက
ရာ ၎တို႔ကို အခြင့္အေရးသမားမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္လာၾက
သည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအေပၚ ထိုသို႔ေသာ ရႈျမင္မႈမ်ားက လႊမ္းမိုးလာ
ကာ ၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အသိအမွတ္မျပဳေတာ့ရန္
လုပ္ေဆာင္လာေစသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ၎တုိ႔သည္ ပဋိပကၡ
တြငပ
္ ါဝင္ေနေသာ လက္နက္ကင
ို အ
္ ဖြဲ မ
႔ ်ားျဖစ္သည္အ
့ ျပင္ ၿခိမး္ ေျခာက္
မႈေပးႏိုင္ေသာ

အင္အားတစ္ခုကိုလည္း

ပုိင္ဆုိင္ထားျခင္းေၾကာင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ပဋိပကၡအလြန္ကာလတြင္

၎တို႔၏အခန္းက႑ကုိ

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္အေရးတႀကီးျဖစ္လာေစသည္။
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင္႔ ျပည္သူ႔စစ္ႏွင္႔ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဘးဖယ္
ထားျခင္း - ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္
မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရိွ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မွ
ေဘးဖယ္ထားျခင္းခံေနရသည္။ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ကုိယ္တုိင္သည္ပင္
လွ်င္

ပဋိပကၡအလြန္ကာလ၌

ထုိအုပ္စုမ်ားအား

လက္နက္ျပန္လည္ကုိင္ေဆာင္လာေစၿပီး

ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သူ
တစ္ေယာက္က “ ျမန္မာအစုိးရရဲ႕ အက်ပ္အတည္းျပႆနာက အသိ
အမွတျ္ ပဳထားတဲအ
့ ဖြဲ ေ
႔ တြရ႕ဲ စာရင္းမွာမပါဝင္တ့ဲ အဖြဲ ေ
႔ တြကို စားပြဝ
ဲ င
ုိ း္
မွာ ပါဝင္ခြင့္ျပဳထားတာဟာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔ေတြ တစ္ဟုန္ထုိး
တုိးပြားလာျခင္းကုိ အားေပးသလုိျဖစ္ေနတယ္။ ထုိနည္းတူစြာပဲ သူတို႔
ကို

ဖယ္ထုတ္ထားခဲ့ရင္လည္း

ပဋိပကၡမ်ား

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားဖို႔

အေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္တယ္” ဟူ၍ ရွင္းျပပါသည္။
ကုိယ္တိုင္

ရန္ပံုေငြရွာ၍

ရပ္တည္ၾကသည့္

ျပည္သူ႔စစ္မ်ား

-

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကုိယ္တိုင္ ေငြေၾကးရွာရပ္တည္မႈတြင္ တပ္မေတာ္မွ
ေငြေၾကးအနည္းဆုံးသာ ကုန္က်ေသာေၾကာင့္ ယင္းပံုစံအား ကူးယူ၍

ႏိုင္ငံေရးမွ ဖယ္ထုတ္ျခင္း - အစုိးရမဟာမိတ္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

သည္

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္လာေစရန္ မက္လုံးမ်ားေပးျခင္းျဖစ္သည္

ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ ႔မ်ားတစ္ဖြဲ ႔ခ်င္းပါဝင္ေသာ အစုအေပါင္းသည္ အရြယ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ပါ ဟူ၍ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ၎တုိ႔ပါဝင္လာၾကျခင္း

၎တုိ႔၏အခန္းက႑ႏွင့္ဆိုင္ေသာ

အဓိကက်သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ မပါဝင္႐ံုမွ်မက
၎တို႔၏ အနာဂတ္ကိစၥမ်ားကိုလည္း ႀကီးႀကီးမားမားအာ႐ုံစုိက္ခံရမႈ
လည္း မရိွေပ။ အျခားေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္
ေဆာက္ျခင္းႀကိဳးပမ္းမႈ၌ ပါဝင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ ႔မ်ား၊ လက္နက္ကုိင္
တပ္ဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ဖ်န္ေျဖေရးအဖြဲ ႔မ်ား၏ ေယဘုယ်အျမင္
မွာ အသစ္ဖြဲ ႔စည္းထားေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား၊ လက္နက္ကုိင္
အဖြဲ ႔အေသးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္စြန္႔ထား
သည့္ အဖြဲ ႔မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ မလုိအပ္
|

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားဖြဲ ႔ျခင္းမွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေျခခံအေၾကာင္းျဖစ္သည္။
သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ား၌ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္
မႈမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ျခင္းမရိွေပ။ လုံေလာက္ေသာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ
မရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ေဒသမ်ား
တြင္ တရားမဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မေတာ္မတရား ေငြရွာေသာ
လုပ္ငန္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။
မတူကြဲျပားျခားနားျခင္း

-

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္လည္း

သိသာစြာ

မတူကြဲျပားမႈရိွေၾကာင္း ျပသေနပါသည္။ အနည္းငယ္ေသာ ျပည္သူ႔
စစ္အဖြဲ ႔ မ်ားသည္သာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္အတူ
လႈပ္ရွားၾကေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ ရပ္တည္ၾက
သည္။ တပ္မေတာ္ျပည္သူ႔စစ္မ်ားၾကားတြင္ပင္ ၎တုိ႔၏ အင္အား၊
၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ဖြဲ ႔စည္းလာရေသာ
ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားတို႔တြင္ အေရးပါေသာ ကြဲျပားမႈမ်ား ရိွေန
သည္။ ျပည္သူ႔စစ္တပ္ရင္းတစ္ခု၏ အင္အားသည္ တစ္ဒါဇင္ထက္
နည္းေသာ အေရအတြက္မွသည္ ရာဂဏန္းအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွႏုိင္သည္။
စီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အတုိင္းအတာမ်ားကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွ
ႏုင
ိ သ
္ ည္။ အခ်ိဳသ
႕ ည္ ျပည္နယ္အာဏာပုင
ိ မ
္ ်ားထံမွ စီးပြားေရးအေထာက္
အပံ့မ်ားကုိ လက္ခံရႏုိင္ေသာ္လည္း အျခားေသာအဖဲြ ႔မ်ားမွာမူ တရား
မဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္မႈတြင္ ပါဝင္ေနႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ ယခင္က တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔မ်ား
ျဖစ္ၾကၿပီး ကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
မွ်တစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးတို႔ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊
၎တုိ႔၏ ရပ္ရြာလူထုအတြက္လုံၿခံဳေရးကဲ့သို႔ေသာ သီးသန္႔ရည္႐ြယ္
ခ်က္မ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အျဖစ္မွ

တပ္မေတာ္ျပည္သူ႔စစ္မ်ားအျဖစ္သို႔

အသြင္ေျပာင္းလိုက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ တုိက္႐ုိက္
ပါဝင္ႏိုင္ေသာ အခန္းက႑မွ ၎တုိ႔အား ဖယ္ထုတ္လုိက္ျခင္းဟု
အဓိပၸါယ္ဖြင္႔ရမည့္ သေဘာရိွပါသည္။
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားကုိ

ျပန္လည္ဖြဲ ႔စည္းျခင္း

-

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ား၏ ဖြဲ ႔စည္းပံုႏွင့္ အ႐ြယ္အစားတို႔ကို ေျပာင္းလဲ
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မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အျခားပဋိပကၡဒဏ္ခံရေသာ

မည္သည့္ေျခလွမ္းမ်ိဳးမဆိုသည္

ႏုိင္ငံမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၏ အေတြ ႔အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံ

ကြဲျပားျခားနားေနမႈကို

ေရးဆြဲထားေသာ

တပ္ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္

လႈပ္ရွားေနသည့္ အေျခအေန၊ အထူးသျဖင့္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာႏွင့္

ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး (DDR) ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈတို႔ ပါဝင္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို

ေရး (SSR) ေမာ္ဒယ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွလည္းေကာင္း၊ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔မ်ားက အစုိးရမဟာမိတ္ျပည္သူ႔စစ္

သည္။

မ်ားအျဖစ္

လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး၊

အေစာပုိင္းကာလေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔အစည္းတုိ႔ကို

တပ္မေတာ္သို႔

ျပည္သူ႔စစ္မ်ားၾကား

ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး

ထည့္သြင္းစဥ္းစားမွလည္းေကာင္း၊

၎တို႔

တုိင္းရင္းသား
ေပါင္းစည္းျခင္း

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၏ အတုိင္းအတာႏွင့္ အရင္းအျမစ္ - ျပည္သူ႔စစ္မ်ား

ေမာ္ဒယ္တစ္ချု ဖစ္သည္။ အျခားကမ္းလွမး္ ခ်က္မ်ားတြင္ တုင
ိ း္ ရင္းသား

ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား၏ အတုိင္းအတာႏွင့္ အရင္း

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔ မ်ားကုိ ေဒသဆုိင္ရာရဲတပ္ဖြဲ ႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲျခင္း

အျမစ္တုိ႔သည္ ေနရာတစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာကြာျခားသည့္အျပင္

(သို႔) ၎တုိ႔၏ တပ္ရင္းမ်ားကို ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္တြင္ ပါဝင္လာ

ျပည္သူ႔စစ္ တစ္ဖဲြ ႔ႏွင့္တစ္ဖဲြ ႔လည္း ကဲြျပားၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၊

ေစေရးတုိ႔ ပါဝင္သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ တုိင္းရင္းသား

တာေလာႀကီးတြင္ ျပည္သူ႔စစ္ဖြဲ ႔စည္းျခင္းအတြက္ မၾကာေသးမီက ျပဳ

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္

လုပ္ခဲ့သည့္ ေထာက္ခံမႈက ညႊန္ျပေနသည္မွာ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ

အဖြဲ ႔မ်ား၏

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္ေသာ

အစည္းအေဝးတစ္ခု၌

အခ်ိဳ႕ေသာရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြက္

တစ္ခါတစ္ရံ “ျပည္ေထာင္စတ
ု ပ္မေတာ္” ဟုရည္ညန
ႊ း္ ေသာ ဖက္ဒရယ္

စိုးရိမ္ပူပန္စရာ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ဆန္႔က်င္ဖက္အား

တပ္မေတာ္ အဆုိျပဳခ်က္ကို တင္ျပခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္

ျဖင့္ မြနျ္ ပည္နယ္ရွိ ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြဲ ဝ
႔ င္မ်ားက ၎တိက
႔ု င
ုိ ေ
္ ဆာင္ၾက

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယင္းအဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား

သည့္ လက္နက္မ်ားကုိ တပ္မေတာ္သုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ႏွင့္ ၎

၏ ဖြဲ ႔စည္းထားပံုမ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္မည္၊ မပစ္မည္ကို အားလံုး

တုိ႔၏ တာဝန္မ်ားကုိ အဆုံးသတ္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားက

သေဘာတူညီမႈရယူရန္တို႔ကို

မည္သည့္

အခ်ိဳ႕ ျပည္သစ
႔ူ စ္အဖြဲ ဝ
႔ င္မ်ားသည္ ၎တုအ
႔ိ သက္ဝင္ေနရန္ မလုေ
ိ တာ့

အတိုင္းအတာ ေျပာင္းလဲမည္ကို ေဆြးေႏြးမႈ မေပၚေပါက္လာေတာ့ေပ။

ဟု ခံစားေနၾကရသည္ဟု ျပသေနသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားက ျပည္သူ႔စစ္

လက္မခံရျခင္းအေၾကာင္း တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား

မ်ား လႈပ္ရွားေနရသည့္ မတူညီေသာအေျခအေနမ်ားကုိ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပ

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ ႔မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ တပ္ဖြဲ ႔စည္းပံုကုိ မေျပာင္းလဲမီ

ေနၿပီး အဆိုပါမတူညီမႈမ်ားသည္ ပဋိပကၡအလြန္ အေျဖရွာမႈမ်ားတြင္

တပ္မေတာ္ပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုိအပ္ေၾကာင္း ကိုင္စြဲ

၎တုိ႔၏အခန္းက႑ကုိ နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားရာ၌ အေရးႀကီးလွပါ

ထား၍ျဖစ္သည္။ DDR ႏွင့္ SSR သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားပါဝင္သည့္

သည္။

လက္မခံခဲ့ျခင္းေၾကာင့္
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ေျခာက္။ ။ အဓိကေမးခြန္းပုစၧာမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္
ေဆြးေႏြးရမည့္ အေမးပုစၧာမ်ား
• လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ပါဝင္ေစျခင္း (သို႔) ခ်န္ထားခဲ့ရန္အတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အဓိက
ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မ်ားက ဘာလဲ။
• ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ပုိေကာင္းေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မည္နည္း။ ၎တို႔ကို မည္သူတုိ႔ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သင့္သနည္း။
• ျပည္သူ႔စစ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဖယ္ထုတ္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ ႔မ်ား၏ တရားဝင္မႈအေပၚ
မည္သည့္အတုိင္းအတာထိ ဆက္လက္ထိခိုက္ေနေစမည္နည္း။
• လက္နက္႐ုပ္သိမ္းေရး၊ စစ္မႈထမ္းအျဖစ္မွရပ္နားျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း (DDR) ႏွင့္ လုံၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
(SSR) လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား မည္သည့္အခန္းက႑မွ ပါဝင္သင့္သနည္း။
• ရပ္ရြာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ကိုယ္တိုင္အေနျဖင့္ ၎တုိ႔၏နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား၏ အနာဂတ္ အခန္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
မည္မွ်အတုိင္းအတာထိ ဆုံးျဖတ္ခြင့္ရိွသူအျဖစ္ ရိွေနႏိုင္မည္နည္း။
• ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရိွျပည္သူ႔စစ္စနစ္ကို ေယဘုယ်အမ်ိဳးအစားခြဲျခင္းမွ မည္သုိ႔ေသာ အႏၲရာယ္မ်ား တြဲ၍ ျဖစ္လာႏိုင္သနည္း။
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