
UWSP/UWSA သုိမ့ဟုတ် ဝ ဒေသ ဝ တပ်ဖွဲ  ့

 

ဝ ဒေသသည်ရှမ်းပပည်နယ် အဒရှ ဒ့ပမာက်ပိုင်း၌ရိှပပီး ဒတာင်ဒတာင်ထူ 

ထပ်သည့် အပပင် အ္ဂလိပ်ကိုလုိနီဒေတ်ကာလကပင် အုပ်ေျုပ်ဒရးအာဏာမသက် 

ဒရာက်ေဲ့ သည့်ဒေသပဖစ်သည်။ လွတ်လပ်ဒရးရပပီးကာလမှာလည်း ဝ ဒေသသုိ ့

ပပည်မအစုိးရ ဩဇာအာဏာသက်ဒရာက်မှုမရိှေဲ့ဒပ။ ၁၉၅၀ ဒနာက်ပိုင်း တရုတ်ပပည်မှ 

စစ်ရှုံးပပီး ဝင်ဒရာက်လာသည့် ကူမင်တန်တပ်များနှင့် နယ်ေံကာကွယ်ဒရးတပ်များ၏ 

ဗိုလ်ကျမှုကုိ ေုေံတိုက်ေိုက်သည့် ဝ လယ်သမားသူပုန်အဖဲွမ့ျားသည် ၁၉၆၆ ဝန်းကျင် 

မှစ၍ ဝ ဒေသတွင်ဒပါ်ဒပါက်ေ့ဲသည်။ ထုိလယ်သမားဒပပာက်ကျားတပ်ဖွဲ မ့ျားတင်ွ 

ေွင်းမားဒေသမှ ဒပါက်ယိုေျမ်း၊ ဒပါက်စမ်ပန်းတိုဦ့းစီးသည့် ဒပပာက်ကျားတပ်၊ 

အုိက်ေျိန်ဒေသမှ အုိက်ေိန်း၊ အုိက်ေလံုးတိုဦ့းစီးသည့် ဒပပာက်ကျားတပ်၊ ပန်ဝိုင်ဒေသ 

မှ ဒကျာက်ညီလုိင်ဦးစီးသည့် ဒပပာက်ကျားတပ်၊ ဟူစွမ်ဒေသမှ လူရှင်းဒကာ့ဦးစီး 

သည့် ဒပပာက်ကျားတပ်တုိမှ့ာထင်ရှားသည်။ 

၁၉၆၈ ေုနှစ် နှစ်တန်း ဗမာပပည်ကွန်ပမူနစ်ပါတီတပ်ဖွဲ မ့ျား အဒရှ ဒ့ပမာက် 

နယ်စပ်သုိဝ့င်ဒရာက်လာသည့်ဒနာက်တွင် ဝ လယ်သမားဒပပာက်ကျား တပ်ဖွဲ မ့ျား 

အား စည်းရံုးသိမ်းသွင်းေ့ဲသည်။ အဆုိပါ ဝ လယ်သမားဒပပာက်ကျားဒေါင်းဒဆာင် 

များမှတဆင့် ဝ လူထုအားစည်းရုံး သိမ်းသွင်းနုိင်ေ့ဲပပီး ဗမာပပည်ကွန်ပမူနစ်ပါတီထဲ 

တငွ် အင်အားဒကာင်းဒသာ တုိက်ရည်ေိုက်ရည်ရိှဒသာ ဝ တပ်ဖွဲ ဒ့ပါ်ထွက်လာေဲ့ပပီး ဝ 

ဒေသအများစုကုိ လွတ်ဒပမာက်ဒစနိုင်ေ့ဲသည်။ ၁၉၈၉ ေုနှစ် ဧပပီလ ၁၇ ရက်ဒနတ့ငွ် ဝ 

ဒေါင်းဒဆာင် ဒကျာက်ညီလုိင် နှင့် ဒပါက်ယိုေျမ်းတုိဦ့းစီးသည့် ဝ တပ်ဖွဲ သ့ည် 

ဗမာပပည်ကွန်ပမူနစ်ပါတီမှ ပုန်ကန်ေွဲထွက်ပပီး UWSP/UWSA ဝ ပပည်ဒသွး 

စည်းညီညွတ်ဒရးပါတီ/ဝ ပပည်ဒသွးစည်းညီညွတ်ဒရးတပ်မဒတာ်အပဖစ် ရပ်တည် 

ေဲ့သည်။ ထုိဒ့နာက် နဝတ အစုိးရနှင့် ပငိမ်းေျမ်းဒရးယူေဲ့ပပီး နဝတ က ရှမ်းအထူး 

ဒေသ ၂ အပဖစ် သတ်မှတဒ်ပးေ့ဲသည်။ လက်ရိှ UWSP/UWSA 

တပ်ဖဲွအ့ဒနနှင့်ရပ်တည်ေဲ့သည်မှာ ၃၂ နှစ်ရိှေဲ့ပပ ီ ပဖစ်ပပီး လယ်သမားဒပပာက် 

ကျားသူပုန်၊ ဗမာပပည်ပပည်ကွန်ပမူနစ်ပါတီကာလများကထဲက တွက်လျင် ၅၅ နှစ်ေန ့် 

လက်နက်ကုိင်သက်တမ်းရိှပပီပဖစ်သည်။ 

 

  



ဒေါင်းဒဆာင်မှု 

UWSP သည် ဝ ဒေသ၏ အဓိကဒေါင်းဒဆာင်မှုပဖစ်သည်။ UWSPအား 

အဓီကဒေါင်းဒဆာင်သည် ဗဟုိနိုင်ငံဒရးဦးဒဆာင်အဖွဲ  ့ အပမဲတမ်းဒကာ်မတီပဖစ်ပပိး 

လက်ရိှတွင် အဖဲွဝ့င် ၈ ဦးရိှသည်။ 

၁။ ဦးဒပါက်ယိုေျမ်း အဒထွဒထွ အတငွ်းဒရးမှူး 

၂။ ဦးဒရှာက်မင်လျံ။ ေုအဒထွဒထွအတငွ်းဒရးမှူး 

၃။ ဦးဒကျာက်ကျုံ းတန်း 

၄။ ဦးဒဝဒရှာက်ကမ်း ဒေါ် ဦးစိန်ဝင်း 

၅။ ဦးဒကျာက်ဒကာ့အန်း 

၆။ ဦးဒပါက်ယိုလျံ 

၇။ ဦးဒဝဒရှာက်လျံ ဒေါ် အုိက်ဒလာင်း 

၈။ ဦးဒပါက်ယိုရိ ေုအဒထွဒထွအတငွ်းဒရးမှူးတုိပ့ဖစ်သည်။ 

၎င်းအပမဲတမ်းဒကာ်မတီဒအာက်တွင် ဗဟုိဒကာ်မတီဝင် ၁၈ ဦး၊ အရံဗဟုိဒကာ်မတီ 

ဝင် ၂၁ ဦး ပါဝင်သည့် ဗဟုိဒကာ်မတီရိှသည်။ 

 

နိုင်ငံဒရးဌာန 

ဌာနကကီးမှူး ဒကျာက်အုိက်နပ်လုိင် 

ေုဌာနကကီးမှူး ညီဒကျာ် 

ဘဏ္ဏာဒရးဌာန 

ဌာနကကီးမှူး ဒပါက်ယိုလျံ 

ေုဌာနကကီးမှူး ဒပါက်ကျင်ဖုန်း 

ေုဌာနကကီးမှူး. ဒပါက်ဆမ်ဆဲွ 

ပပင်ပဆက်ဆံဒရးဌာန 

ဌာနကကီးမှူး ဒကျာက်ဒကာ့အန်း 

ေုဌာနကကီးမှူး ဒပါက်ဆမ်ေွန်  

UWSP ဒအာက်တွင် ဝ ပပည်နယ်ပပည်သူအ့စိုးရနှင့် UWSA ကို 

ဖွဲ စ့ည်းထားရိှသည်။ 

 

  



ဝ ပပည်နယ် ပပည်သူအ့စိုးရ 

 

ဥက္က ဌ ဦးဒပါက်ယိုေျမ်း 

ေုဥက္က ဌ ဦးဒရှာက်မင်လျံ 

ေုဥက္က ဌ ဦးဒကျာက်ဒကာ့အန်း 

ေုဥက္က ဌ ဦးဒပါက်ယုိလျံ 

ပပည်သူအ့စိုးရဒအာက်တွင် အုပ်ေျုပ်ဒရး၊ ပညာဒရး၊ကျန်းမာဒရး၊ ရုပ်သံလွှင့်ဌာန၊ 

ဒဆာက်လုပ်ဒရးဌာန၊ ဆည်ဒပမာင်းဌာန၊ လယ်ယာစိက်ုပျိုးဒရးနှင့်သစ်ဒတာဌာန၊ 

လျပ်စစ်ဌာန၊ တုိင်းရင်း သားနှင့်သာသနာဒရးဌာန၊ သတ္တ ုတင်ွး၊ ဟုိတယ်လုပ်ငန်း၊ 

စည်ပင်၊ ရဲဌာန စသည့် ဌာနများဖွင့်လှစ်ထားရိှပပီး အုပ်ေျုပ်ဒရးလုပ်ငန်း 

များကုိဒဆာင်ရွက်သည်။ ဌာနများကုိ ဌာနကကီးမှူးများက တာဝန်ယူသည်။  

 

ဝ ဒေသ အုပ်ေျူပ်ဖွဲ စ့ည်းမှု 

မူလ "ဝ" ဒေသ ပန်ဆန်း( ပန်ေမ်း) တငွ် UWSP/UWSA ဌာနေျုပ် 

ထားရိှသည်။ မူလ ဝ ဒေသအား ဝ နယ်ဒပမာက်ပိုင်းဟုလည်းဒေါ်ကကသည်။ ဝ 

ဒပမာက်ပိုင်းအား ေရုိင် ၃ ေုနှင့် အထူးပမို န့ယ် ၂ ေုပဖင့်ဖွဲ စ့ည်းထားရိှသည်။ 

၎င်းတိုမ့ှာဒအာက်ပါအတုိင်းပဖစ်သည်။ 

၁။ မုိင်းဒမာေရုိင် 

၂။ မုိင်းလင်းေရုိင် (ဝိန်းဒကာင်) 

၃။ မုိင်းဒပါက်ေရိုင ်

၄။ ပန်ေမ်း( ပန်ဆန်း) အထူးပမို န့ယ် 

၅။ နမ့်တစ်အထူးပမို န့ယ် တိုပ့ဖစ်သည်။ 

မိုင်းဒမာေရုိင်သည် ဝ နယ်ဒပမာက်ပိုင်းပဖစ်ပပီး ပမို  ့ နယ် ၁၁ ပမို  ့ နယ် ထည့်သွင်းဖဲွ  ့

စည်းထားသည်။ မုိင်းဒမာေရိုင်တွင်းရိှ ပမို  ့နယ်များမှာ 

၁။မုိင်းဒမာပမို န့ယ် 

၂။ ယင်းဖန်ပမို န့ယ် 

၃။ အုိက်ေျင်ပမို  ့နယ် 

၄။ ဝမ်လင်ပမို  ့နယ် 

၅။ ဒနာင်ငစ်(လံုထန်) ပမို န့ယ် 

၆။ တံုမားပမို  ့နယ်  



၇။ ပန်ဝိုင်ပမို န့ယ်  

၈။ လင်ဒဟာ်(ဒမွရိုက်) ပမို န့ယ် 

၉။ မန်တံုပမို န့ယ် 

၁၀။ ကလံုပါပမို န့ယ်  

၁၁။ နာဝီးပမို န့ယ် တိုပ့ဖစ်သည်။ 

 

မိုင်းဒမာေရုိင်အတငွ်း ပမို  ့ နယ် ၁၁ ပမို န့ယ်၊ ဒကျးရွာအုပ်စု ၉၈ အုပ်စု၊ 

ဒကျးရွာဒပါင်း ၇၄၀ လူဦးဒရ ၂ သိန်း ၉ဒသာင်းေန်းရိှပပီး လူဦးဒရ၏၉၅% မှာ ဝ 

လူမျိုးများပဖစ်ကကသည်။ မုိင်းဒမာေရုိင် ဒပမာက်ဖက် နှင့်အဒရှ  ့ ဖက်တွင် 

တရုတ်ပပည်နှင့် နယ်နမိတ်ေျင်းဆက်စပ်ဒနပပီး အဒနာက်ဖက်တွင် သံလွင်ပမစ်နှင့် 

တပ်မဒတာ်ထိမ်းေျုပ်ထားသည့် ဟုိပန်၊ ပန်လံု ဒေသရိှသည်။ မုိင်းလင်းေရုိင်သည် 

ဝိန်းဒကာင်၌ အဒပေပပု၍ ဝ ဒေသ၏ အလယ်ပိုင်းပဖစ်သည်။ ပမို  ့ နယ် ၅ ပမို  ့

နယ်ပါဝင်ဖွဲ စ့ည်းထားသည်။ 

၁။ နမ့်ေမ်းဦးပမို န့ယ် 

၂။ ဒနာင်ဒေတ်ပမို န့ယ် 

၃။ မန်းရှန်ပမို န့ယ် 

၄။ နားဒကာင်ပမို  ့နယ် 

၅။ ပန်ယန်းပမို န့ယ် တုိပ့ဖစ်ကကသည်။  

မိုင်းလင်းေရုိင်ရံုးအား ဝိန်းဒကာင်တွင်အဒပေစိုက်သည်။ မပပည့် 

စုံဒသးဒသာစာရင်းအရ မုိင်းလင်းေရုိင်အတငွ်း ဒကျးရွာအုပ်စု ၂၂ စု၊ ဒကျးရွာ ၃၀၀ 

ေန်ရိှ့ပပီ လူဦးဒရ ၉ ဒသာင်းေန်ရိှ့သည်။ မန်မန်းဆုိင်၏ အဒနာက်ဖက် 

သံလွင်ပမစ်တဒလျာက်တွင် အစိုးရထိမ်းေျုပ်ထားသည့် တန်ယ့န်ပ့မို  ့ နယ်နှင့် ၎င်း၊ 

အဒနာက်ဒပမာက်ဖက်တွင် မက်မန်းပမို  ့နယ် ဒမာ်ဖါဒေသနှင့်၎င်း ဆက်စပ်ဒနသည်။  

 

မိုင်းဒပါက်ေရိုင် 

၁။ မုိင်းဒပါက်ပမို န့ယ် 

၂။ ဟုိဒတာင်းပမို န့ယ် 

၃။ မုိင်းဖျင်ပမို န့ယ် 

၄။ မုိင်းကာပမို န့ယ် 

၅။ မုိင်းငင်းပမို န့ယ် 



၆။ စီစစ်ဆဲ 

မိုင်းဒပါက်ေရိုင်သည် အထက်တွင်ဒဖါ်ပပထားသကဲ့သုိ ့ ပမို န့ယ် ၆ ပမို န့ယ် ထည့်သွင်း 

ဖွဲ စ့ည်းထားပပီး ဒကျးရွာအုပ်စု ၃၅ စု၊ ဒကျးရွာ ၃၇၃ ရွာ လူဦးဒရ ၉ ဒသာင်း 

ေန်ရိှ့သည်။ အဒရှ ဖ့က်တွင် တရုတ်နယ်နမိတ်နှင့်ဆက်စပ်ဒနပပီး ဒတာင်ဖက် တင်ွ 

တပ်မဒတာ်ထိမ်းေျုပ်ရာ မိုင်းယန်း၊ မိုင်းေတဒ်ေသနှင့် ဆက်စပ်ဒန သည်။  

ပန်းေမ်း ဒေါ် ပန်ဆန်းပမို  ့ နယ်သည် တရုတ်နယ်စပ်တွင်ရိှ 

ပပီးUWSP/UWSA ဌာနေျုပ်အဒပေပပု ရာ ပမို  ့ နယ်ပဖစ်၍ အထူးပမို  ့ နယ်အပဖစ် 

သတ်မှတထ်ားသည်။ လူဦးဒရး တဒသာင်းဒကျာ်ေန်ရိှ့သည်။ နမ့်တစ် အထူးပမို  ့

နယ်မှာ မိုင်းဒမာေရုိင် အဒနာက်ဖက် တရုတန်ယ်စပ်နှင့် ကုိးကန်ဒ့ေသ ေျင်းဒရွှဒဟာ် 

ပမို  ့ နှင့်ဆက်စပ်ဒနသည်။ စီးပွါးဒရးအထူးပမို  ့ နယ်အပဖစ်သတ်မှတ်ထားပပီး လူဦးဒရ 

တဒသာင်းဒကျာ်ေန် ့ ဒနထုိင်ကကသည်။ သုိပ့ဖစ်ရာ "ဝ" အထူးဒေသ၂ အတွင်း၌ ေရုိင် 

၃ ေု အထူးပမို  ့နယ် ၂ ေုနှင့် လူဦးဒရ ၅ သိန်းေန်ရိှ့သည်ကုိ ဒတွ  ့

ရသည်။  

အဆုိပါ ဝ အထူးဒေသ ၂ သည် ၂၀၀၈ အဒပေေံဥပဒေအရ ဝ ကုိယ်ပိုင် 

အုပ်ေျုပ်ေွင့်ရတိုင်းအပဖစ် ဖွဲ စ့ည်းထားသည်။ ၎င်း ၂၀၀၈ အဒပေေံဥပဒေအရ ဖဲွ စ့ည်း 

ထားရာတငွ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ေျုပ်ေွင့်ရတိုင်းအတငွ်း ေရုိင် ၂ ေုပါဝင်သည်။ 

၁။ ဟုိပန်ေရုိင် 

၂။ မက်မန်းေရုိင်တုိပ့ဖစ်သည်။ 

ဟုိပန်ေရုိင်အတငွ်း၌ 

၁။ ဟုိပန်ပမို  ့နယ် 

၂။ မုိင်းဒမာပမို  ့နယ်  

၃။ ပန်ဝိုင်ပမို  ့နယ် 

၄။ နမ့်တစ်ပမို  ့နယ်ေွဲ 

၅။ ပန်လံုပမို  ့နယ်ေဲွတုိပ့ါဝင်သည်။  

 

မက်မန်းေရုိင်အတငွ်း၌ 

၁။ မက်မန်းပမို  ့နယ် 

၂။ နားဖန်ပမို  ့နယ် 

၃။ ပန်ဆန်းပမို  ့နယ် 

၄။ မန်ကန်ပမို  ့နယ်ေဲွတုိပ့ါဝင်သည်။ 



လက်ဒတွတွ့င် ဟုိပန်ေရုိင်အတငွ်းရိှ ဟုိပန်ပမို န့ယ်၊ ပန်လံုပမို န့ယ်ေဲွ၊ 

မက်မန်းေရုိင်အတငွ်းရိှ မက်မန်းပမို  ့ နယ်နှင့် မန်ကန်ပမို  ့ နယ်ေွဲတုိသ့ာ အစုိးရနှင့် 

တပ်မဒတာ် ထိမ်းေျုပ်မှု ဒအာက်တွင်ရိှသည်။ ဝ ဒေသ ဧရိယာအရ၎င်း၊ လူဦးဒရ 

အရ၎င်း ၁၀% ေန်သ့ာ အစုိးရနှင့် တပ်မဒတာ်ထိမ်းေျုပ်မှု ဒအာက်တွင်ရိှသည်ကုိ 

ဒတွရ့သည်။ ကျန်အများစုကကီးမှာ UWSP/UWSA ထိမ်းေျုပ်ရာ "ဝ" အထူးဒေသ 

၂ အတွင်းတွင် ရိှသည်ကို ဒတွရ့သည်။ ဝ ဒပမာက်ဟုလည်းဆုိကကသည့် 

UWSP/UWSAထိမ်းေျုပ်ရာဒေသသည် အကျယ်အဝန်း စတုရန်း ကီလုိမီတာ 

၁၇၀၀၀ ၊ စတုရန်းမုိင် အားပဖင့် ၆၅၆၃.၉၅ မုိင်ရိှသည်။ ၁၅၅၈၀၁.၃၀ 

စတုရန်းကီလုိမီတာကျယ်ဝန်းဒသာ ရှမ်းပပည်နယ်၏ ၁၁% ေန်ရိှ့သည်။  

 

ထုိင်းနယ်စပ်ရှိ ဝ ဒေသ 

UWSP/UWSAထိမ်းေျုပ်ရာ ဒနာက် ဝ ဒေသတေုမှာ ဝ ဒတာင်ဟုဒေါ် 

သည့် ထုိင်းနယ်စပ် မိုင်းဆတ်ေရုိင်တွင်းရိှဒေသပဖစ်သည်။ ပန်ဆန်း ဗဟိုပပု ဝဒေသ 

နှင့် တဆက်စပ်ထဲမရိှပါ၊ ထုိဒေသနှစ်ေုကကားတွင် အစုိးရတပ်များထိမ်းေျုပ်သည့် 

ကျိုင်းတုံ၊ တာေျီလိတ်ဒေသကကီး ပေားထားသည်။ ထုိဒေသတွင် UWSA တပ်အေျို  ့

လှုပ်ရှားမှုရိှဒသာ်လည်း ၁၉၉၀ ေုနှစ်မှ ၁၉၉၆ ကကားတွင် ေွန်ဆာ MTA 

တပ်များအား UWSA တပ်များဝင်ဒရာက်တုိက်ေိုက်အဒပေပပုရန် နဝတ အစုိးရက 

ေွင့်ပပုေ့ဲပပီးဒနာက် UWSA တပ်များအလံုးအရင်းနှင့်ဝင်ဒရာက်ေဲ့သည်။ ထုိဒ့နာက်  

နဝတ အစုိးရ၏သဒဘာတူညီေျက်ပဖင့် ဝ အရပ်သား တသိန်းနီးပါးေန ့်အား 

ဒပပာင်းဒရွှအဒပေ ေျေွင့်ပပုေ့ဲရာ ဝ လူထု ၈၀၀၀၀ ဒကျာ် ဒပပာင်းဒရွှအ့ဒပေေျ ဒနထုိင်ေ့ဲ 

ကကသည်။  

သုိပ့ဖစ်ရာ ယေုအေျိန်တွင် မိုင်းဆတ်ေရိုင်အတင်ွး မုိင်းဆတ်ပမို၏့ အဒရှ  ့

ဖက်၊ ဒတာင်ဖက်၊ အဒနာက်ဖက်ရိှ ထုိင်းနယ်စပ်တဒလျာက်တွင် ဝ လူမျိုးများ 

အဒပေေျ ဒနထုိင်ပပီး UWSP/UWSA ၏ အုပ်ေျုပ်မှုဒအာက်တွင်ရိှပါသည်။ 

ထုိဒေသအား UWSA က ၁၇၁ စစ်ဒေသဟုသတ်မှတ်ပပီး စစ်ဒေသအတငွ်း 

ဒေသန္တရအုပ်ေျုပ်ဒရးဌာနဖွဲ စ့ည်းထားပပီး အုပ်ေျုပ်ဒရးဌာနဒအာက်တွင် ပမို န့ယ် ၇ 

ေုအားဒအာက်ပါအတုိင်းဖွဲ စ့ည်းထားသည်။ အုပ်ေျုပ်ဒရးဌာနမှူးအပဖစ် ဦးအာတကီ 

တာဝန်ယူသည်။ 

၁။ မုိင်းကန်ပမို န့ယ် 

၂။ မုိင်းယွန်းပမို န့ယ် 



၃။ ဒဟွဒအာပမို န့ယ် 

၄။ ဝမ်ဟုန်ပမို န့ယ် 

၅။ မုိင်းကျွတ်ပမို န့ယ် 

၆။ ေုိင်လံုပမို န့ယ် တိုပ့ဖစ်သည်။ 

- မိုင်းကန်ပမို န့ယ်ဟုဖွဲ စ့ည်းထားဒသာနယ်ဒပမမှာ တာေျီလိတ်/လွယ်ဒတာ် ေမ်းနှင့် 

မိုင်းတွမ်းကကားရိှ နားဒယာင်း ဒေါ် ဒယာင်ေ နယ်ဒပမပဖစ်သည်။ ဒယာင်ေတွင် အိမ်ဒပေ 

၂၀၀၀ ရိှ ပမိုတ့ည်ထားသည်။ 

- မုိင်းယွန်းပမို န့ယ်ဟုဖွဲ စ့ည်းထားဒသာ နယ်ဒပမမှာ မုိင်းဆတ်၏ အဒရှ ဒ့ပမာက်၊ 

လွယ်လန်း၏ ဒပမာက်ဖက်တွင်ရိှပပီး မိုင်းယွန်းတင်ွ အိမ်ဒပေ ၂၀၀၀ ေန ့်ရိှ 

ပမိုတ့ည်ထားသည်။ 

-  ဝမ်ဟုန်ပမို န့ယ်မှာ မုိင်းဆတ်အဒရှ ဖ့က်၊လွယ်လန်း၏အဒနာက်ဖက်တွင်ရိှသည်။ 

- မိုင်းကျွတ်ပမို န့ယ်မှာ မိုင်းတံု၊ နားဒကာင်းမူး၊ ပံုပါကျင် လမ်း၏ ဒတာင်ဖက် 

တငွ်ရိှပပီး အိမ်ဒပေ ၁၀၀၀ ေန ့်ရိှ ပမိုတ့ည်ထားသည်။ 

- ေုိင်လံုပမို န့ယ်မှာ မံုးထ၏အဒနာက်ဖက်၊ လွယ်တိုင်းလျံ( RCSS ဌာနေျုပ်) 

၏အဒရှ ဖ့က်တွင် ရိှသည်။ အိမ်ဒပေ ၁၀၀၀ ေန ့်ရိှသည့်ပမိုတ့ည်ထားသည်။ 

 

UWSA ၁၇၁ နယ် ဒပမရိှ ပမို န့ယ် ၆ ပမိုန့ယ်မှာ ဝ ဒပမာက် ပန်ဆန်းဒေသ 

က့ဲသို ့ သီးပေားတည်ရိှဒနပေင်းမရိှဘဲ အစိုးရ ထိမ်းေျုပ်နယ်များနှင့် ဒရာယှက်ဒန 

သည်။ အစုိးရ ဖဲွ စ့ည်းပံုအရမိုင်းဆတေ်ရုိင်၊ မုိင်းဆတပ်မို န့ယ်၊ မုိင်းတံုပမို န့ယ်များ 

တငွ်ပါဝင်သည်။ ထုိနယ်ဒပမ၏ ထူးပေားေျက်မှာ ထုိနယ်ဒပမအတွင်း UWSA 

တပ်များသည် အစုိးရတပ်များ၊ နယ်ပေားဒစာင့်တပ်များအပပင် RCSS/SSA တပ်များ 

နှင့် ဒရာဒထွး၍ နီးနီးကပ်ကပ်ရိှဒနသည်။ 

 

UWSA တပ်ဖွဲ  ့

UWSA တပ်ဖွဲ ၏့ အဓိကဒေါင်းဒဆာင်များမှာ ဒအာက်ပါအတုိင်းပဖစ်သည်။ 

တပ်မှူးကကီး ဒပါက်ယုိေျမ်း 

ေုတပ်မှူးကကီး/စစ်ဦးစီးေျုပ် ဒကျာက်ကျုံ းတန်း 

ေုစစ်ဦးစီးေျုပ်. အုိက်ရုန်း 

ေုစစ်ဦးစီးေျုပ် လိဒလာက်ဒအး 

ေုစစ်ဦးစီးေျုပ် ဒပါက်ဆမ်ရိုင်း 



ေုစစ်ဦးစီးေျုပ် ဝမ်ေဲ့ေျန် 

ေုစစ်ဦးစီးေျုပ် လီဒကာ့ဖင် 

UWSA စစ်ဌာနေျုပ်အား ပန်ဆန်း(ပန်ေမ်း) တွင်အဒပေပပုသည်။ 

စစ်ဌာနေျုပ်တွင် ဗဟုိကင်းတပ်မဟာ၊ လက်နက်ကကီးတပ်ဖွဲ ၊့ ဒလယာဉ်ပစ်ေုံး 

ကျည်တပ်ဖဲွ ၊့ ေံုးကျည်များတပ်ဆင်ထားဒသာ ေရံုးတပ်ဖဲွ ၊့သံေျပ်ကာတပ်ဖဲွ ၊့ လက် 

ဒပဖာင့်တပ်ဖွဲ ၊့ အထူတပ်ဖဲွ (့ကွန်မန်ေို)များဖဲွ စ့ည်းထားရိှသည်။ UWSA တပ်ဖွဲ မ့ျား 

တငွ် တပ်ဆင်ထားဒသာ အဒပေေံ ဒေျမှုန်းဒရးရုိင်ဖယ်များမှာ ပံုစံသစ်များ ဒပပာင်းလဲ 

တပ်ဆင်ထားသည်။ 

အကူပစ်လက်နက်ကကီးတပ်ဖွဲ တွ့င် ယေင်ကတပ်ဆင်ထားနုိင်ေဲ့သည့် 

၈၂မမ၊ ၁၂၀ မမ ဒမာ်တာ၊ ၅၇မမ ၊ ၇၅ မမဒမာ်တာအပပင် ၁၀၅မမ၊ ၁၂၂ မမ 

ဒဟာ်ဝစ်ဇာအ ဒပမာက်များပါ တပ်ဆင်ထားသည်ကို ေုိင်လံုဒသာသတင်းများအရ၎င်း၊ 

လက်ဒတွဒ့လ့ကျင့်ပစ်ေတ်ဒလ့ကျင့်ဒနသည့် ဗီေီယုိမှတ်တမ်းများအရ၎င်း သိရသည်။ 

ဒလယာဉ်ပစ်ေုံးနှင့် ပတ်သက်၍ UWSA ထူဒထာင်သည့် အနှစ် ၃၀ ပပည့်ပွဲတွင် FN 

6/FN 7 အမျိုးအစားဟု ယူဆရဒသာ ဒလယာဉ်ပစ်ေုံးကျည်များ ထုတ်ပပသွားသည် 

ကုိဒတွရ့သည်။ သိုပ့ဖစ်ရာ ဒလယာဉ်ပစ်ေုံးကျည်များ ဝယ်ယူရရိှထားပပီး ဒလယာဉ် 

ပစ်ေုံးကျည်တပ်ဖဲွအ့ား ဒလ့ကျင့်ဖွဲ စ့ည်းထားရိှပပီဟု သံုးသပ်ရပါသည်။  

ထုိပ့ပင် UWSA နှစ် ၃၀ ပပည့်ပွဲတွင် ဒဝဟင်မှ ဒပမပပင်ပစ်ေုံးကျည် 

များတပ်ဆင်ထားသည့် ေရုံးဒလယဉ်ငယ်များ ထုတ်ပပသွားသည်ကိုဒတွရ့ဒပရာ ေရံုး 

တပ်ဖဲွလ့ည်းဖဲွ စ့ည်းထားရိှပပီဟုသံုးသပ်ရသည်။ နယ်စပ်ဒေသသတင်းများအရ နှစ် 

၃၀ ပပည့်ပွဲတွင် ထုတ်ပပသည့် ေရံုးများထက်ကကီးသည့် ေရံုးဒလယဉ်များလည်း 

ဝယ်ယူထားရိှသည်ဟုဆုိသည်။ ပန်ဆန်းဒပမာက်ဖက်တွင် ဒလယဉ်ကွင်းငယ်များ 

တည်ဒဆာက်ထားသည်ဟုဆုိပါသည်။ တရုတ် သိုမ့ဟုတ် လာအုိမှထုတ်လုပ်သည်ဟု 

ယူတရသည့် သံေျပ်ကားများအား UWSA ၏ စစ်ဒရးလှုပ်ရှားများတွင် ဒတွ ရိှ့ရ 

သည်။ လက်ဒပဖာင့်တပ်သားသံုး မှန်ဒပပာင်းတပ်ဒသနတ်များအားတပ်ဆင်ထားသည် 

ကုိ ဒတွရ့သည်။  

အဒသးစိတ်အားပဖင့် ဖဲွ စ့ည်းပံုအတအိကျအား မသိနိုင်ဒသာ်လည်း 

UWSA ဌာနေျုပ်တွင် ဗဟုိကင်းတပ်မဟာ၊ လက်နက်ကကီးတပ်ဖွဲ ၊့ ဒလယဉ်ပစ်ေုံး 

ကျည်တပ်ဖဲွ ၊့ ေရံုးတပ်ဖွဲ ၊့ သံေျပ်ကာယဉ်တပ်ဖွဲ ၊့ လက်ဒပဖာင့်တပ်ဖွဲ ၊့ ကွန်မန်ေို 

အထူးတပ်ဖွဲ မ့ျား ဖဲွ စ့ည်းထားရိှသည်ကို ဒလ့လာဒတွ ရိှ့ရသည်။ ထုိပ့ပင် ပန်ဆန်း 

စစ်ဌာနေျုပ်မှ တိုက်ရိုက်အုပ်ေျုပ်သည် စစ်သင်တန်းဒကျာင်းများ ဖွင့်လှစ်ထားပပီး 



၂၀၁၉/၂၀ မှစ၍ ၃/၄ နှစ် ဗုိလ်သင်တန်းဒကျာင်းအား ပန်ဆန်းဒပမာက်ဖက်တွင် 

ဖွင့်လှစ်ေဲ့သည်။ ဗုိလ်သင်တန်းဒကျာင်းအား ေုတပ်မှူးကကီး ဒကျာက်ကျုံ းတန်းမှ 

တိုက်ရိုက်အုပ်ေျုပ်သည်ဟုဆုိပါသည်။ ထုိပ့ပင် UWSA အဒနနှင့် လက်နက်ေဲယမ်း 

ထုတ်လုပ်သည် စက်ရုံများ ပုိင်ဆုိင်ထားသည်ဟု နယ်စပ်ဒေသရိှအကဲေတ်များက 

ဆုိပါသည်။  

 

ပန်ဆန်း ဗဟုိပပု ဝ ဒေသ တပ်ပဖန ့်ေွဲမှု  

နယ်ဒပမအား ထိမ်းသိမ်း၍ ေံစစ်ပပုထားရန် တပ်မဟာ ၄ ေုဖွဲ စ့ည်း၍ 

ပဖန ့်ေွဲထားရိှသည်။  

၁။ တပ်မဟာ ၃၁၈ မုိင်းဒမာေရုိင် မိုင်းဒမာတွင်အဒပေပပု ပဖန်ေဲွ့ပပီး ကွန်လံု၊ဟုိပန်၊ 

ပန်လံုဒေသအား ထိမ်းေျုပ်ထားသည့် တပ်မဒတာ်တပ်ဖွဲ မ့ျားနှင့် ရင်ဆုိင်ထားသည်။ 

၂။ တပ်မဟာ ၆၁၈ မုိင်းလင်းေရုိင် ဒနာင်ဒေတ်တွင်အဒပေပပု၍ မန်မန်းဆုိင်ဒေသတွင် 

ပဖန်ေဲွ့ထားပပီး တန်ယ့န်း၊ မန်ကန်ပမို န့ယ်ေဲွအား ထိမ်းေျုပ်ထားသည့် တပ်မဒတာ် 

တပ်ဖဲွ မ့ျားအား ရင်ဆုိင်ထားသည်။ 

၃။ တပ်မဟာ ၄၁၈ ပန်ေမ်း( ပန်ဆန်း )တွင်အဒပေပပု၍ တပ်အေျိုသ့ည် 

ပန်ယန်းဒေသတွင်ပဖန်ေဲွ့ပပီး မက်မန်း-ဒမာ်ဖါဒေသအား ထိမ်းေျုပ်ထားသည့် 

တပ်မဒတာ်တပ်ဖွဲ မ့ျားအားရင်ဆိုင်ထားသက့ဲသုိ ့ UWSA ဌာနေျုပ်၏ အရန် တပ် 

မဟာလည်းပဖစ်သည်။ 

၄။ တပ်မဟာ ၄၆၈ သည် မိုင်းဒပါက်ေရိုင် မုိင်းဒပါက်တွင် အဒပေပပု ပဖန်ေဲွ့ထ့ားရိှပပီး 

မိုင်းေတ်၊ မုိင်းယန်းဒေသအား ထိမ်းေျုပ်ထားသည့် တပ်မဒတာ်တပ်ဖွဲ မ့ျားအား 

ရင်ဆုိင်ထားသည်။ တပ်မဟာ ၄၆၈ မှ တပ်ရင်းအေျိုသ့ည် မိုင်းလားဒေသတွင်းရိှ 

တပ်နှင့်ရင်ဆုိင်ထားသည့် ဒတာင်ဒကကာများတွင် ဒနရာယူ ေံစစ်ပပင်ထားပါသည်။ 

အဆုိပါ တပ်မဟာ ၄ ေုတွင် အဒပမာက်တပ်ရင်းများ ထည့်သွင်းဖဲွ စ့ည်း 

ထားပပီး သံေျပ်ကာကားများ တပ်ဆင်ဒပးထားသည်။ တပ်မဟာ ၁ ေုလျင် တပ်ရင်း 

၁၀ ရင်းမှ ၁၂ ရင်းေန်ထိ့ ပါဝင်ပပီး အင်အား ၃၀၀၀ မှ ၄၀၀၀ေန်အ့ထိ ရိှသည်။  

UWSA ၏ အရံတပ်ဖဲွအ့ပဖစ် ပပည်သူစ့စ်တပ်မဟာ ၂ ေုဖဲွ စ့ည်းထားရိှ 

သည်။ ပပည်သူစ့စ်တပ်မဟာတေုအား မိုင်းဒမာတွင် ဗဟိုပပု၍၎င်း၊ တပ်မဟာတေု 

အား မုိင်းဒပါက်တွင် အဒပေပပု၍၎င်း ဖဲွ စ့ည်းထားရိှသည်။ ပပညါသူစ့စ်များ စုဖွဲ  ့

ဒလ့ကျင့်မှုအား တနှစ်လျင် နှစ်ကကိမ်ေန ့်ပပုလုပ်သည်။ ဝ ဒေသတွင် အနည်းဆံုး ၂,နှစ် 



စစ်မှုထမ်းဥပဒေအား ကျင့်သံုးသည်ပဖစ်ရာ ပပည်သူစ့စ်များအားလံုးလုိလုိ စစ်မှုထမ်း 

ဘူးသည်ပဖစ်ရာ ဒလ့ကျင့်စုဖဲွ ရ့သည်မှာ မေက်ေဲဒပ။  

 

၁၇၁ စစ်ဒေသ  

၁၇၁ စစ်ဒေသ သည် ပန်ဆန်းအဒပေပပု UWSA ဗဟုိစသ်ဦးစီးအဖဲွ၏့ ကွပ်ကဲမှု 

ဒအာက်တွင်ရိှသည်။ 

 

၁၇၁ စစ် ဒေသ ဒေါင်းဒဆာင်မှု 

နိုင်ငံဒရးမှူး ဒပါက်ယိုရိ 

တပ်မှူး ဒဝဒရှာက်ကမ်း ဒေါ် ဦးစိန်ဝင်း 

ေုနုိင်ငံဒရးမှူး ဒဝဒရှာက်လျံ ဒေါ် အုိက်ဒလာင်း 

ေုတပ်မှူး ကျဒလာပူ 

စစ်ဦးစီးမှူး. အုိက်မား တုိပ့ဖစ်သည်။ 

၁၇၁ စစ်ဒေသအား စစ်နယ်ဒပမ ၃ ေုေွဲထားပပီး စစ်နယ်ဒပမမှူးများက ကွပ်ကဲသည်။ 

 

၁။ အမှတ် ၁ စစ်နယ်ဒပမ -မိုင်းကျွတ်၊ ေုိင်လံု၊ မုန်းထ။ ( မုိင်းဆတ် ဒတာင်ဖက်) 

၂။ အမှတ် ၂ စစ်နယ်ဒပမ - ဒဟွဒအာ၊ ဟိုပန် ဟိုရွက်၊ လွယ်လန်း။( 

မိုင်းဆတ်အဒရှ ဖ့က်) 

၃။ အမှတ် ၃ စစ်နယ်ဒပမ- ဝမ်ဟုန်၊ ဒယာင်ေ၊ မုိင်းယွန်း။ ( မုိင်းဆတ် ဒပမာက်၊ 

အဒရှ ဒ့ပမာက်)  

 

၁၇၁ စစ်ဒေသတင်ွ တပ်မဟာ ၅ ေု ဖဲွ စ့ည်းထားသည်။ 

၁။ အမှတ် ၁ စစ်နယ်ဒပမ- တပ်မဟာ ၇၇၂ ( မုိင်းကျွတ်)၊ တပ်မဟာ ၇၇၈ ( ေုိင်လံု) 

၂။ အမှတ် ၂ စစ်နယ်ဒပမ- တပ်မဟာ ၇၇၅ (ဒဟွဒအာ)၊ တပ်မဟာ ၂၄၈( 

ဝမ်ဟုန်၊ဟုိပန်ဟုိရွက်) 

၃။ အမှတ် ၃ စစ်နယ်ဒပမ- တပ်မဟာ ၅၁၈( မုိင်းယွန်း) တုိပ့ဖစ်သည်။  

၁၇၁ စစ်ဒေသလက်ဒအာက်ေံ တပ်မဟာ တေုလျင် တပ်ရင်း ၆ ရင်းပဖင့်ဖဲွ စ့ည်းသည်။  

 



တပ်မဟာများတွင် လက်နက်ကကီးတပ်ေဲွများထည့်သွင်းဖဲွ စ့ည်းသည်။ 

၁၇၁ စစ်ဒေသဌာနေျုပ်တွင် ကင်းတပ်နှင့် အဒပမာက်တပ်ဖဲွ စ့ည်းထားရိှသည်။ ၁၇၁ 

စစ်ဒေသ နယ်ဒပမတွင် ပပည်သူစစ်တပ်ရင်း ၂ ရင်း ဖဲွ စ့ည်းထားရိှသည်။ 

 

အင်အား 

UWSA ၏ စုစုဒပါင်းအင်အားသည် ၂၅၀၀၀ မှ ၃၀၀၀၀ ကကားတွင်ရိှမည်ဟု 

တက်ွဆရပါသည်။ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ မ့ျားထဲတွင် အင်အားအများ 

ဆံုး၊ လက်နက်ေဲယမ်းအဒတာင့်တင်းဆံုး၊ လံုးဝထိမ်းေျုပ်ထားနုိင်သည့် ကုိယ်ပိုင်အုပ် 

ေျုပ်နိုင်သည့် ဒေသနှင့်လူထုအများဆံုးအဖွဲ ပ့ဖစ်သည်။ UWSA သည် နအဖ အစိုးရ 

နှင့်တင်းမာသည့် ၂၀၀၉/၂၀၁၀ ကာလက အဒမရိကန် ၃ ဘီလီယံတန်ဖိုးေန ့်ရှိ 

ဒေတ်မီှလက်နက်ေဲယမ်းများ ဝယ်ယူပဖည့်တင်းေ့ဲသည်ဟု နယ်စပ်ဒေသသတင်းများ 

က ဆုိပါသည်။ ဤသုိဝ့ယ်ယူနိုင်ဒအာင်လည်း ဘဏ္ဏာဒရးဒတာင့်တင်းသည်။ 

 

ဘဏ္ဏာဒရး 

လက်ရိှတွင် UWSA သည် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွမ့ျားထဲတွင် ဘဏ္ဏာဒရး 

အဒတာင့်တင်းဆံုးပဖစ်သည်။ လက်ရိှ UWSA ထိမ်းေျုပ်ရာ ဝ ဒေသတွင် အဓိက 

ထွက်ရိှသည့်သတ္တ ုမှာ ေဲမပဖူပဖစ်သည်။ နှစ်စဉ် ေဲမပဖူတန်ေျိန် တသိန်းဒကျာ် 

ထွက်ရိှဒနပပီး ပန်ဆန်း- မုန်းလင် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ဒရးပမာဏမှာ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ 

သန်းတဒထာင်ဒကျာ်ရိှသည်။  

 

အစိုးရနှင့်ဆက်ဆံဒရး 

၁၉၈၉ ေုနှစ် နဝတ အစုိးရနှင့် ပငိမ်းေျမ်းယူပပီးသည်မှစ၍ ယဒနထိ့ ၃၂ နှစ်အတငွ်း 

အစိုးရနှင့် တိုက်ပွဲပဖစ်ပွါးပေင်းမရိှပါ။ အနှစ် ၂၀ ေန ့် အစုိးရနှင့်ဆင်ဆံဒရး ဒကာင်းမွန် 

ေဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ေုနှစ် မအဖ အစုိးရမှ နယ်ပေားဒစာင့်တပ်ဖွဲ  ့ ရန်ဖိအားဒပးသည့် 

အေျိန်တငွ် လက်မေံေဲ့ဘဲ စစ်ဒရးအရ တင်းမာမှုများ ပဖစ်ေဲ့ပပီး စစ်ဒရးပပင်ဆင်မှုများ 

ပဖစ်ေဲ့သည်ကုိဒတွရ့သည်။ ၂၀၁၁ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်တွင် အပစ်အေတ်ရပ် 

စဲဒရးလက်မှတပ်ပန်လည် ဒရးထုိးေ့ဲပပီး အတန်ငယ်တည်ပငိမ်ေဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ေုနှစ် 

NCA လက်မှတ်ဒရးထုိးရန်ပငင်းပယ်ေဲ့ပပီးဒနာက်ပုိင်း အစုိးရ/တပ်နှင့်ဆက်ဆံဒရး 

အဖုအထစ်ပဖစ်ေဲ့ပပီး ယေင်ကက့ဲသို ့ ဒကာင်းမွန်ပေင်းမရိှဒတာ့ဟုဆုိနိုင်သည်။ 

ယဒနတ့ိုင်လည်း NCA လက်မှတဒ်ရးထုိးထားပေင်းမရိှပါ။ 



တပ်ဒပါင်းစု 

UWSA သည် ၎င်း၏အင်အားနှင့် နှစ်ကာလများစွာ သီးပေားရပ်တည်ေဲ့သည်။ 

ယေင်ကာလများကထဲက ဆက်ဆံဒရးဒကာင်းမွန်ေဲ့သည့် NDAA( မုိင်းလား)၊ 

SSPP/SSA တိုန့ှင့်ရင်းနှီးဒသာ ညီဒနာင်ဆက်ဆံဒရးရိှဒသာ်လည်း တပ်ဒပါင်းစု 

မဟာမိတ်ဖဲွ စ့ည်းေ့ဲပေင်းမရိှပါ။ ပငိမ်းေျမ်းဒရးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတသ်က်၍ ဖိအားများ 

လာသည့်ဒနာက်ပိုင်း UWSP သည် KIO/NDAA/ SSPP/TNLA/ MNDAA/ 

AA တိုနှ့င့်ပူးဒပါင်း၍ ဒပမာက်ပိုင်းနုိင်ငံဒရးမဟာမိတ်အဖွဲ ကုိ့ ၂၀၁၇ ေုနှစ်တွင် 

စတင်ဖွဲ စ့ည်းေ့ဲသည်။ ယဒနတ့ိုင် ဒပမာက်ပုိင်းမဟာမိတ်အဖွဲ ကုိ့ ဦးဒဆာင်လျက်ရိှ 

သည်။ သိုဒ့သာ် ယေုဒနာက်ပုိင်းတင်ွ ဒပမာက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ ၏့ နုိင်ငံဒရးလှုပ်ရှား 

မှု အားနည်းသည်ဟုဆိုရမည်။ 

 

တရုတန်ှင့်ဆက်ဆံဒရး 

ဝ ဒေသသည် တရုတ်နှင့် နယ်နမိတ် မုိင်ဒပါင်းများစွာဆက်စပ်ဒနသည့်အပပင် ဝ 

ဒေသနှင့်ကပ်ရက် တရုတ်ပပည်အတငွ်း ဝ ကုိယ်ပုိင်အုပ်ေျုပ်ဒရးဒေသ တေုရိှရာ 

ကူးလူးဆက်ဆံမှုသည် လွန်ေဲ့ဒသာ နှစ်ဒပါင်းများစွာကထဲကရိှသည်။ ဗမာပပည် 

ကွန်ပမူနစ်ပါတီကာ ၁၉၆၈ မှ ၁၉၈၉ အထိ  ပမန်မာအစုိးရနှင့် ပပင်းထန်စွာ 

စစ်ပဖစ်ဒနရာ ဒေသေံလူထုသည် တရုတ်သုိက့ူးလူးဆက်ဆံ ဒရာင်းဝယ်မှုပပုေဲ့ကက 

သည်။ ယဒနက့ာလတွင်လည်း နယ်စပ်ကုန်သွယ်ဒရးအဒနနှင့် တရုတ်ပပည်နှင့်သာ 

ဆက်ဆံဒရာင်းဝယ်ဒနသည်။ ၂၀၁၅ မှစ၍ ပမန်မာအစိုးရက ပပည်မမှ ဝ ဒေသသုိ ့

ရိက္ခာ ဆန်နှင့် ဒလာင်စာဆီ သယ်ယူေွင့်ပိတပ်င်ထားရာ ဝ ဒေသသည် ဒေသတွင်းလုိ 

အပ်သည်h ရိက္ခာဆန်နှင့်ဒလာင်စာဆီအတက်ွ တရုတ်ကို ပုိမှီေိုေဲ့ရသည်။ ဤသုိ ့

ကူးလူးဆက်ဆံမှု များသည်နှင့်အညီ ဝဒေသ၏ ေုတိယဘာသာစကားသည် တရုတ် 

စကားပဖစ်လာသည်။ ထုိပ့ပင် ၁၉၉၆ ဒနာက် ပမန်မာကျပ်ဒငွ များစွာဒဖါင်းပွပပီးဒနာက် 

ဝ ဒေသ၌ တည်ပငိမ်သည့် တရုတ်ဒငွဒကကးကုိ ဒပပာင်းလဲသံုးစဲွကကရာ ဝ ဒေသတွင်း 

သံုးစွဲသည့်ဒငွဒကကးသည် တရုတ်ဒငွပဖစ်ဒနသည်။  

 

သုိပ့ဖစ်ရာ ဝ တို၏့ စဉ်းစားလုပ်ကုိင်မှုများသည် တရုတ်တုိန့ှင့် ဆက်ဆံ 

ဒရးဒကာင်းမွန်ဒရးအဒပေေံဒပါ်စဉ်းစားလုပ်ကုိင်ဒလ့ရိှပပီး တရုတစ်ကား၊ တရုတ် 

ဒငွဒကကးသုံးစဲွကကသည်ပဖစ်ရာ ဝ တုိသ့ည် တရုတ်ဩဇာေံများပဖစ်သည်ဟု စွပ်စွဲမှုများ 

ရိှေဲ့သည်။ ဝ တုိက့လည်း ၎င်းတိုသ့ည် အမှီေိုကင်းကင်းရပ်တည်သူများပဖစ်သည်ဟု 



ပပန်လည်ပပသဒလ့ရိှကကသည်။ မည်သိုပ့ဖစ်ဒစ ဝ ဒေသ ရပ်တည်ဒရး၊ ကူးသန်းဒရာင်း 

ဝယ်ဒရး၊ ကျန်းမာဒရးကိစ္စများအပပင် လုိအပ်သည် ရိက္ခာ ဆန်၊ ဒလာင်စာဆီ 

တိုအ့တက်ွ ဝ ဒေသအဖုိ ့တရုတ်နှင့်ကင်းရန်မပဖစ်နိုင်ဒပ။ 

UWSA သည် တရုတ်မှအပ ကျန်နုိင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံဒရးမရိှ 

သဒလာက်အားနည်းသည်ဆုိနိုင်ဒသာ်လည်း ဝဒေသအတွင်း WFP ကမ္ဘာစ့ားနပ် 

ရိက္ခာအစီအစဉ်ကဲ့သုိ ့အဖွဲ အ့စည်းများကုိ ရပ်တည်လှုပ်ရှားေွင့်ဒပးထားသည်။  

 

နိုင်ငံဒရး/စစ်ဒရး 

UWSP/UWSA ၏ နုိင်ငံဒရးရည်မှန်းေျက်မှာ ဝ ပပည်နယ်ပဖစ်သည်။ 

အစိုးရ ကအသိမှတမ်ပပုဒသာ်လည်း ဝ ပပည်နယ် ပပည်သူအ့စိုးရဟု သုံးနှုံးသည်ကို 

ဒတွရ့ သည်။ UWSA အဒနနှင့် ဝ ဒေသအများစုအား ထိမ်းေျုပ်ထားနုိင်ဒသာ်လည်း 

ဝ ဒေသတစိတ်တပိုင်းမှာ အစုိးရ၏ ထိမ်းေျုပ်မှုဒအာက်တွင် ရိှသည်။ နုိင်ငံဒရး 

သံုးသပ် သူများက UWSA ၏ ပပည်နယ်ဒတာင်းဆုိမှုသည် ဖက်ေရယ်ဒတာင်းဆုိမှု 

ထက် ကွန်ဖက်ေရိတ်ဆန်သည်ဟု ဆုိသည်။ လက်ရိှတွင် UWSA သည် သူတ့ပ်၊ 

သူဒ့ေသကို လွတ်လပ်စွာ အုပ်ေျုပ်ဒနသည်။ 

UWSA သည် ၁၉၈၉ ေုနှစ် နဝတနှင့် ပငိမ်းေျမ်းဒရးယူကထဲက 

ယေုေျိန်ထိ အစိုးရနှင့် တိုက်ပွဲပဖစ်ပွါးပေင်းမရိှပါ။ ဤသည်မှာ UWSA သည် နဝတ 

၏ သဒဘာတူညီေျက်အရ ထုိင်းနယ်စပ် မုိင်းဆတ်ေရုိင်တွင်း နယ်ဒပမတုိးေျဲ ေ့ဲ့သည်မှ 

အပ ကျန်ဒနရာများတွင် နယ်ဒပမေျဲ ထွ့င်လှုပ်ရှားပေင်း မရိှေ့ဲဒပ။ သူဒ့ေသကာကွယ် 

ဒရးသာ အဒလးထားေ့ဲသည်။ ၂၀၀၉/၂၀၁၀ ဒနာက်ပိုင်းမှစ၍ UWSA အဒနနှင့် 

အစိုးရ/တပ်မဒတာ်နှင့်တင်းမာမှုရိှပပီး စစ်ပပင်ဆင်ပေင်း၊ နုိင်ငံဒရးအရတပ်ဒပါင်းစုဖွဲ  ့

ပေင်းများရိှဒသာ်လည်း စစ်ဒရးအရ ၎င်းတိုဒ့ေသကာကွယ်ဒရးကုိသာ ဒဇာင်းဒပးလုပ် 

ဒဆာင်ေဲ့သည်။ ဝ ဒေသတွင်း ဝင်ဒရာက်လာပါက ပပင်းပပင်းထန်ထန် ေုေံရန်ပပင်ဆင် 

ထားဒသာ်လည်း ၎င်းတုိဒ့ေသအပပင်ထွက်တုိက်ေိုက်မှုမျိုး ယေုေျိန်ထိ လုပ်ဒဆာင် 

ပေင်းမရိှဒသးပါ။ 

UWSP/UWSA သည် ဗမာပပည်ကွန်ပမူနစ်ပါတီမှ ေွဲထွက်ပပီးပပီးေျင်း 

နဝတ နှင့် ပငိမ်းေျမ်းဒရးယူေဲ့ရာ UWSP/UWSA အား မတရားသင်းဒကကညာမှု 

မဒတွ ရိှ့ရပါ။ 

  



မိုင်းလားအဖဲွ  ့ဟုသိကကသည့် PSC/NDAA 

 

PSC/NDAA (Peace and Solidarity Committee/ National Democratic 

Alliance Armmy) ပငိမ်းေျမ်းဒရးနှင့်စည်းလံုးဒရးဒကာ်မတီ/ အမျိုးသားေီမုိကဒရစီ 

မဟာမိတ်တပ်မဒတာ် သည် ရှမ်းပပည်နယ်အဒရှ ပ့ိုင်း ကျိုင်းတုံပမို၏့အဒရှ ဒ့ပမာက် 

ဖက် ၅၆ မုိင်အကွာရိှ မုိင်းလားဒေသအား ဗဟုိပပု၍အဒပေပပုထားပါသည်။ 

မိုင်းလားဒေသသည် မူလက ဗမာပပည်ကွန်ပမူနစ်ပါတီ ၈၁၅ စစ်ဒေသပဖစ်ပပီး ၁၉၇၁ 

ေုနှစ် နှစ် နှစ်ကုန်ပုိင်းမှစ၍ စတင်အဒပေု့ေဲ့သည့် ဒေသပဖစ်သည်။ ဒေသေံ 

အာေါလယ်သမားဒပပာက်ကျားများအား အဒပေပပု၍ ဒပါ်ဒပါက်လာဒသာ စစ်ဒေသ 

ပဖစ်သည်။ ဒေသတွင်း၌ အာေါ၊ ရှမ်း၊ လွယ် လူမျိုးများဒနထုိင်ကကသည်။  

၈၁၅ စစ်ဒေသသည် ၁၉၈၉ ေုနှစ် ဧပပီလ ၁၉ ရက်ဒနမ့ှစ၍ ဗမာပပည် 

ကွန်ပမူနစ်ပါတီမှ ေဲွထွက်ေဲ့သည်။ မုိင်းယန်းဆီလူးဒေသရိှ တပ်မဟာ ၇၆၈ နှင့် 

ပူးဒပါင်းပပီး ၁၉၈၉ ေုနှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရက်တွင် နဝတ နှင့် ပငိမ်းေျမ်းဒရးယူေဲ့ပပီး 

ရှမ်းပပည်အထူးဒေသ ၄ ဟု သတ်မှတဒ်ပးေ့ဲသည်။ 

၈၁၅ စစ်ဒေသကာလကထဲက တုိက်ပွဲကကီးငယ်များစွာတိုက်ေိုက်သည့် 

စစ်ဒရးအဒတွအ့ကကုံ ရိှသည်။ 

 

လက်ရိှဒေါင်းဒဆာင်မှု  

ဥက္က ဌ ဦးစုိင်းလင်း 

ေုဥက္က ဌ ဦးစမ်ဒပ့ 

ေုဥက္က ဌ ဦးဆမ်လူ 

ေုဥက္က ဌ ဦးထိန်လင်း 

အတငွ်းဒရးမှူး ဦးကကည်ပမင့် အပါ ဒကာ်မတီဝင် ၁၀ ဦးရိှသည်။ 

PSC ဒအာက်တွင် ဦးထိန်လင်းဦးစီး အဖွဲ ဝ့င် ၉ ဦးပါသည့် အတွင်းဒရးမှူး အဖဲွ ကုိ့ 

ထားရိှသည်။ 

 

ထုိအတငွ်းဒရးမှူးအဖဲွက့ဒအာက်ပါ ဒကာ်မတီများကုိ ဦးဒဆာင်သည်။ 

၁။ စစ်ဒရးဒကာ်မတီ 

၂။ ဒေသန္တရအုပ်ေျုပ်ဒရးဒကာ်မတီ 

၃။ စီးပွါးဒရးဒကာ်မတီ 



၄။ တရားဒရးဒကာ်မတီ 

၅။ မူးယစ်ဒဆးဝါးတုိက်ဖျက်ဒရးဒကာ်မတ ီစသည်တုိပ့ဖစ်သည်။ 

ဒေသန္တရအုပ်ေျုပ်ဒရးဒကာ်မတီ၊ စီးပွါးဒရးဒကာ်မတီ၊ တရားဒရးဒကာ်မတီနှင့် 

မူးယစ်ဒဆးဝါး 

 

တိုက်ဖျက်ဒရးဒကာ်မတီများဒအာက်တွင်  

၁။ မုိင်းလားဒေသအုပ်ေျုပ်ဒရး 

၂။ ဆီလူးဒေသအုပ်ေျုပ်ဒရး 

၃။ နန ့်ပန်းဒေသအုပ်ေျုပ်ဒရး 

၄။ မုိင်းလားပမို မ့အုပ်ေျုပ်ဒရး 

၅။ မူဝါေပဖန ့်ေျိဒရး 

၆။ စီးပွါးဘဏ္ဏာကကီးကကပ်ဒရး 

၇။ သီးနံှအစားထုိးစုိက်ပျိုးဒရး စသည့်ဒကာ်မတီများဖဲွ စ့ည်းထားသက့ဲသို ့

၎င်းတိုဒ့အာက်တွင် ဌာနအသီးသီးဖဲွ စ့ည်းထားသည်။ ပညာဒရးဌာန၊ ကျန်းမာဒရး 

ဌာန၊ အေွန်ဌာန၊ ပပင်ပဆက်ဆံဒရးဌာန၊ ေရီးသွားလာဒရးဌာန၊ ဒပမစာရင်းဌာန၊ 

လယ်ယာနှင့်ဆည်ဒပမာင်းဌာန၊ သစ်ဒတာဌာန၊ သာသနာဒရးဌာန၊ တရားဒရးဌာန၊ 

တရားရံုး၊ ရဲဌာန၊ အကျဉ်းဒထာင် စသပဖင့်ဖွဲ စ့ည်းထားသည်။ 

 

PSC/NDAA ထိမ်းေျုပ်ဒေသ 

PSC/NDAA ထိမ်းေျုပ်ရာဒေသသည် ရှမ်းအဒရှ ရိှ့ မိုင်းယန်းပမို၏့အဒရှ ဖ့က်၊ 

ကျိုင်းတုံပမို၏့ အဒရှ ဒ့ပမာက်ဖက်၊ မုိင်းဒယာင်း-မိုင်းယုပမို မ့ျား၏ ဒပမာက်ဖက်နှင့် 

အဒရှ ဒ့ပမာက်ဖက်တရုတ်နယ်စပ်တဒလျာက်တွင်တည်ရိှသည်။တရုတ်နယ်စပ်နှင့် 

၃၄၂.၅ ကီလုိထိစပ်ဒနသည်။ အဒရှဖ့က်တွင် လာအုိနိုင်ငံနှင့် မဲဒေါင်ပမစ်ဒကကာင်း 

အတိုင်း ကီလုိမီတာ ၁၀၀ ဒကျာ်ထိစပ်ဒနသည်။ နယ်ဒပမအကျယ်အဝန်းမှာ ၄၉၅၂ 

စတုရန်းကီလုိမီတာရိှပပီး ဒတာဒတာင်ထူထပ်သည်။ 

PSC/NDAA ဌာနေျုပ်အား မုိင်းလားတငွ် အဒပေပပုပပီး အုပ်ေျုပ်ဒရး 

ဒေသ ၃ ေုပုိင်းပေားထားသည်။ 

၁။ နန ့်ပန်းဒေသ 

ဒကျးရွာအုပ်စု ၁၁ စု၊ ဒကျးရွာ ၁၆၇ ရွာ၊ လူဦးဒရ ၄၀၀၀၀ ဒကျာ်ရိှသည်။ 

  



၂။ မုိင်းလားဒေသ 

ဒကျးရွာအုပ်စု ၇ စု၊ ဒကျးရွာ ၈၉ ရွာ၊ လူဦးဒရ ၂၀၀၀၀ ဒကျာ်ဒနထုိင်သည်။ 

၃။ ဆီလူးဒေသ 

ဒကျးရွာအုပ်စု ၈ စု၊ ဒကျးရွာ ၁၅၆ ရွာ၊ လူဦးဒရ ၃၀၀၀၀ ဒကျာ်ဒနထုိင်သည်။ 

မိုင်းလားဒေသ တေုလံုးတွင် လူဦးဒရ တသိန်းနီးပါးရိှပပီး လာဒရာက် 

အလုပ်လုပ်ဒနသူ ၂၀၀၀၀ ေန ့်ရိှသည်။ PSC/NDAA သည် ၎င်းတိုဒ့ေသတေုလံုးကုိ 

ထိမ်းေျုပ်ထားနုိင်သည်။ နဝတ/နအဖ ဒေတ်က အထူးဒေသ ၄ အပဖစ်သတ်မှတမ်ှတ် 

ဒပးေ့ဲသည်။ လက်ရိှ ၂၀၀၈ ဒပေဥတွင် နန ့်ပန်းဒေသအား မုိင်းဒယာင်း-မိုင်းယု 

ပမို န့ယ်အတငွ်း၎င်း၊ မုိင်းလားဒေသအား ကျိုင်းတုံ ေရုိင်အတင်ွး၎င်း၊ ဆီလူးဒေသ 

အား မုိင်းယန်းပမို န့ယ်အတငွ်း၎င်း ထည့်သွင်းဖဲွ စ့ည်းထားဒသာ်လည်း အစိုရ 

ထိမ်းေျုပ်မှုဒအာက်တွင်မရိှပါ။  

 

NDAA တပ်ဖဲွ  ့

NDAA သည် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ ပ့ဖစ်သည်။ စစ်ဒရးဒကာ်မတီက တာဝန်ယူသည်။  

 

စစ်ဒရး 

ဒကာ်မတီတွင် PSC ဒေါင်းဒဆာင်များ၏ ကွပ်ကဲမှုဒအာက်တွင် ဦးဒလာ်ေျန်ဒပါင်၊ 

ဦးလီအာလံုတုိက့ လက်ဒတွတ့ာဝန်ယူသည်။ စစ်ဒရးဒကာ်မတီသည် မုိင်းလားတွင် 

အဒပေပပု၍ တပ်ဖွဲ မ့ျားကုိ ကွပ်ကဲသည်။ စစ်ဒရးဒကာ်မတီဒအာက်တွင် စစ်ဦးစီးဌာန၊ 

ဒထာက်ပ့ံဒရးဌာန၊ စည်းရံုးဒရးဌာန၊ ဒေသလက်နက်ကုိင်( ပပည်သူစ့စ်)နှင့် 

တပ်မဟာများဖဲွ စ့ည်းထားရိှသည်။ 

၁။ ဌာနေျုပ်တပ်မဟာ - မိုင်းလားဌာနေျုပ် 

ဒပေလျင်တပ်ရင်း ၂ ရင်း၊ လက်နက်ကကီးတပ်ရင်း ၁ ရင်း၊ 

၂။ တပ်မဟာ ၈၉၆ - မုိင်းလားဒေသ 

ဒပေလျင်တပ်ရင်း ၃ ရင်း 

၃။ တပ်ဟာ ၃၆၉ - ဆီလူးဒေသ 

ဒပေလျင်တပ်ရင်း ၄ ရင်း 

၄။ တပ်မဟာ ၉၁၁ - နန ့်ပန်းဒေသ 

ဒပေလျင်တပ်ရင်း ၅ ရင်း ။ 



တပ်မဟာအလုိက် ကင်းတပ်ေွဲ၊ အဒပမာက်တပ်ေွဲ၊ ဒမာ်ဒတာ်ယဉ်တပ်ဖွဲ တုိ့ ့

ထည့်သွင်းဖဲွ စ့ည်းထားရိှသည်။  

 

အင်အား 

လက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွ ဝ့င်နှင့် ဒေသန္တရအုပ်ေျုပ်ဒရးအဖွဲ ဝ့င် စုစုဒပါင်းအင်အား ၆၀၀၀ 

ေန ့်ရိှသည်။ ပပည်သူစ့စ်အင်အား ဒထာင်္ဏန်းရိှနိုင်ပါသည်။ ဒေတ်မှီလက်နက်တပ် 

ဆင်နိုင်ပပီးဒထာက်ပုိအ့ားဒကာင်းသည်။ သံေျပ်ကာကားအေျို  ့ ပဖည့်တင်းထားသည် 

ကုိ ဒတွရ့သည်။ လက်နက်စက်ရုံရိှသည်ဆိုသည့် သတင်းထွက်ဒပါ်ပေင်းမရိှဒသာ် 

လည်း လက်နက်ေဲယမ်းအေက်အေဲ ရိှပုံမရဒပ။  

 

ဘဏ္ဏာဒရး 

ဒေသတွင်း၌ ရာဘာဧကတသိန်းေန ့်ရိှပပီး ရာဘာအဒေျာကိုင်စက်ရံု ၈ ရံုရိှသည်။ 

ပပည်ပသုိ ့ ရာဘာအဒေျာထည် တန် ၆၀၀၀၀ ေန ့်ပိုန့ိုင်သည်။၆၆ မီ္ါဝပ်ထွက်သည့် 

ဒရအားလျပ်စစ်စက်ရုံရိှပပီး ဒေသတွင်းဖူလံု၍ ပပင်ပသုိဒ့ရာင်းေျရသည်။ မ ္္ဂနီးစ် 

သတ္တ ုတင်ွးနှင့်သတ္တ ုကကိုစက်ရုံရိှသည်။ နမ်ဒလွက့ူးတုိမ့ှ ပပည်ပကူးသန်းဒရာင်း 

ဝယ်ဒရး အေွန် အဒကာက်ရရိှသည်။ ဒေါ်လာသန်းအေျို ရ့ရိှမည်ဟု ေန ့်မှန်းရသည်။ 

မိုင်းလား- ဝမ်ရှို ရိှ ကာစီနုိရုံများနှင့် ဟုိတယ်များမှအေွန် အဒကာက်ရရိှသည်။ 

ထုိအဒကကာင်းအေျက်များဒအာက်တွင် NDAA သည် ဘဏ္ဏာဒရးဒတာင့်တင်းသည့် 

အဖွဲ တ့ေုပဖစ်သည်ကုိ ဒတွရ့သည်။  

 

အစိုးရနှင့်ဆက်ဆံဒရး 

၁၉၈၉ ေုနှစ် နဝတ နှင့် ပငိမ်းေျမ်းယူသည်မှစ၍ ၂၀၀၉ အထိ နှစ် ၂၀ ေန ့်ဆက်ဆံဒရး 

ဒကာင်းမွန်သည်။ ၂၀၀၉ ေုနှစ် နအဖ အစိုးရက နယ်ပေားဒစာင့်တပ်ဖွဲ ေုိ့င်းသည်မှစ၍ 

တင်းမာမှု များပပန်လည်ပဖစ်ပွါးသည်။ ၂၀၁၁ တင်ွမှ အစုိးရနှင့် အပစ်အေတ်ရပ်ဒရး 

လက်မှတ်ပပန်လည်ဒရးထုိးပပီး ပပန်လည်တည်ပငိမ်သည်။ သုိဒ့သာ် ယဒနအ့ထိ NCA 

လက်မှတ်ဒရးထုိးမထားသည့်အဖွဲ ပ့ဖစ်သည်။ သုိဒ့သာ် အစုိရနှင့်ဆက်ဆံဒရး 

မတင်းမာလှဒပ။ သုိဒ့သာ် ၂၀၁၆ မှစ၍ ကျိုင်းတုံ-မုိင်းလားကားလမ်းအား 

တာပင်းဒန၍ တပ်က ပိတ်ထားသည်။ 

 

  



တပ်ဒပါင်းစု  

၂၀၁၇ ထိ မည့်သည့်တပ်ဒပါင်းစုတွင်မှ မပါဘဲ သီးပေားရပ်တည်သည်။ UWSA 

နှင့်ညီဒနာင်ဆက်ဆံဒရးရိှသည်။ ၂၀၁၀ ေုနှစ် နအဖ အစုိးရနှင့် စစ်ဒရးတင်းမာ 

ေျိန်မှစ၍ UWSA တပ်ရင်း ၃ ရင်းေန ့် မိုင်းလားဒေသတွင်းရိှ အစုိးရတပ်များ 

နှင့်ဆိုင်ထားဒသာ ဒတာင်ကုန်းများတွင် ဝင်ဒရာက်ဒနရာယူရန် ေွင့်ပပုထားေ့ဲသည်။ 

၂၀၁၆ ေုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းတင်ွ UWSA နှင့်နယ်ဒပမကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ အတန်ငယ် 

တင်းမာမှုရိှေဲ့ပပီး ဒနာက်ပိုင်းတွင် တဒပဖးဒပဖးဒလျှော့ေျေ့ဲသည်။ ၂၀၁၇ ေုနှစ်မှစ၍ 

ဒပမာက်ပိုင်းနုိင်ငံဒရးမဟာမိတ် ၇ အဖွဲ တွ့င်ပါဝင်ေဲ့သည်။ မုိင်းလားဒေသသည် 

ပန်ဆန်းဗဟုိပပု ဝဒေသနှင့် UWSA ၁၇၁ စစ်ဒေသကကားတွင်ရိှဒနရာ UWSA 

အတက်ွအဒရးပါဒသာဒေသပဖစ်ဒနသည်။ သုိပ့ဖစ်ရာ အဒရးပါဒသာ နုိင်ငံဒရး၊ 

စစ်ဒရးဒပေလှမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဝ နှင့် မုိင်းလားသည် ဒပေလှမ်းတရူန် 

အလားအလာများသည်။ ထုိပ့ပင် မုိင်းလားအဖဲွသ့ည့် MNDAA 

ကုိးကန ့်အဖွဲ နှ့င့်နီးစပ်မှုရိှသည်။  

 

တရုတန်ှင့်ဆက်ဆံဒရး 

UWSA က့ဲသိုပ့င် တရုတ်နှင့် နယ်စပ်တဒလျာက်ဆက်စပ်ဒနရာ တရုတ်နှင့် ဆက်ဆံ 

ဒရးဒကာင်းမွန်သည်။ တရုတ်နှင့်အဆက်အဆံများသည်။ လာအုိ၊ ထုိင်းတုိန့ှင့်စီးပွါး 

ဒရးအဆက်အဆံရိှဒသာ်လည်း နုိင်ငံဒရးအရ ပတ်သက်မှုမရိှဒပ။ မုိင်းလားဒေသ 

တငွ်း အဒနာက်တုိင်း NGO အဖဲွ  ့အေျိုလ့ှုပ်ရှားေွင့်ပပုထားသည်။ 

 

နိုင်ငံဒရး၊ စစ်ဒရး 

မိုင်းလားဒေသသည် သူဒေသ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ေျုပ်ဒရးဒေသအပဖစ် ေွင့်ပပုရန်လုိလား 

သည်။ စစ်ဒရးအရ ၁၉၈၉ မှစ၍ အစုိးရနှင့် တိုက်ပွဲမရိှ၊ စစ်ဒရးအရ သူဒ့ေသသုိ ့

ဝင်ဒရာက်လာပါက ပပန်လည်ေုေံတိက်ုေိုက်ရန်သာ ပပင်ဆင်ထားသည်။ သူဒ့ေသ 

အပပင်သို ့ ထွက်၍တုိက်ေိုက်ပေင်း ၁၉၈၉ မှ ယေုအထိမရိှပါ။ ၁၉၈၉ ေုနှစ် နဝတ 

နှင့်ပငိမ်းေျမ်းဒရးယူပပီးဒနာက်မှစ၍ မုိင်းလားအဖဲွအ့ား မတရားသင်းဒကကညာသည် 

ကုိ မဒတွ ရိှ့ဒသးပါ။ 

  



KIA ဟုသိကကသည့် KIO/KIC/KIA 

 

KIO-kachin Independence Organization ကေျင်လွပ်လပ်ဒရး 

အဖွဲ ကုိ့ ၁၉၆၀ ေုနှစ် ဒအာက်တုိဘာလ ၂၅ ရက်ဒနမ့ှာတည်ဒထာင်ပါသည်။ 

လက်နက်ကုိင်ဒတာ်လှန်ဒရးပါတီပဖစ်သည်နှင့်အညီပါတီ၏ လက်နက်ကုိင် တပ်ဖဲွ  ့

KIA- Kachin Independence ကုိ ၁၉၆၁ ေုနှစ် ဒဖဖဝါရီလ ၅ ရက်ဒနတ့ငွ် 

ဖွဲ စ့ည်းပါသည်။ ထုိပ့ပင် အုပ်ေျုပ်ဒရးအဖွဲ အ့ဒနနဲ ့ KIC- Kachin Independence 

Council ကုိဖွဲ စ့ည်းထားရိှပါသည်။ အများ KIA ဟု အလွယ်တကူသိရိှထား 

ဒသာ်လည်း ဖဲွ စ့ည်းပံုအရ KIO- KIA- KIC ဟူ၍ ဗဟုိအဖွဲ အ့စည်း ၃ ေုဖွဲ စ့ည်း 

ထားပပီး အပမင့်ဆံုးအာဏာပုိင်အဖွဲ မှ့ာ KIO ပဖစ်သည်။ လက်နက်ကုိင်သက်တမ်း နှစ် 

၆၀ ဒကျာ်ရိှသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွအ့စည်းတေုပဖစ်သည်။  

 

KIO/KIC 

လက်ရိှ KIO တွင် ဗဟိုဒကာ်မတီအဖွဲ ဝ့င် ၁၁/၁၂ ဦးေန ့်ရိှပပီး အဓိက 

ဒေါင်းဒဆာင်များမှာ 

ဥက္က ဌ ဗုိလ်ေျုပ်ကကီး အင်ဘန်လ 

ေုဥက္က ဌ ၁ ဗုိလ်ေျုပ်ကကီး္ွမ်ထန်္မ်ဒရှာင် 

ေုဥက္က ဌ ၂ ဆလန်ကဘာ ဆွန်လွတ်္မ် 

အတငွ်းဒရးမှူး ဆလန်ကဘာ ကွန်ထပ်ထိန်နန် 

လက်ရိှ KIC ဒေါင်းဒဆာင်များမှာ 

ဥက္က ဌ ဗုိလ်ေျုပ်ကကီးအင်ဘန်လ 

ေုဥက္က ဌ ၁ ေုဗိလ်ုေျုပ်ကကီးဆွန်လွတ်္ွမ်ဒမာ်  

ေုဥက္က ဌ ၂ ဗုိလ်ေျုပ်ဒဇာင်းဘုတ်ထန် 

အတငွ်းဒရးမှူး ဗုိလ်ေျုပ် LLဒဇာ်ဒရာ် 

KIO ဗဟုိဒကာ်မတီ၏ ဦးဒဆာင်လမ်းညွန်မူကိုေံယူပပီး 

ဗဟုိဌာနကကီးများ၊ ဒကာ်မတီများ၊ ဒရးရာအဖွဲ မ့ျားဖဲွ စ့ည်းပပီး KIO/KIC 

ဒေါင်းဒဆာင်များက စီမံအုပ်ေျုပ်ကကပါသည်။ 

 

  



KIC ရဲ အု့ပ်ေျုပ်စီမံမူ ဒအာက်မှာရိှကကပါသည်။ 

(က) ဌာနကကီးများ 

၁။ ပပည်ထဲဒရး(အဒထွဒထွအုပ်ေျုပ်ဒရး)- Ginjaw uphkang rung 

၂။ဘဏ္ဍာဒရး-Ginjaw sutgan dap 

၃။စီးပွားကူးသန်း ဒရာင်းဝယ်ဒရး-Ginjaw sut masa magam dap 

၄။ကျန်းမာဒရး-Ginjaw Hkamja Dap 

၅။ပညာဒရး-Ginjaw Hpaji Dap 

၆။တရားဒရး-Ginjaw Tara Masa Magam Dap 

၇။သတင်းနှင့်ပပန်ကကားဒရး-Shiga Magam Dap 

၈။နုိင်ငံပေားဒရး-Ginjaw Maigan Makyit Mahkai Magam Dap 

၉။စာဒပနှင့်ယဥ်ဒကျးမူ-Ginjaw Htunghking hte Laili Laika Magam Dap 

၁၀။စုိက်ပျိူးဒမွးပမူဒရး(လယ်/ဆယ်)-Hkai Rem Magam Dap 

၁၁။သစ်ဒတာနှင့်သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းဒရး-Nam maling hte Grup-yin 

Gawnhkang Magam Dap 

 

(ေ) အပေားရံုးနှင့်ဒကာ်မတီများ 

၁။ပါတီဗဟုိဌာနေျုပ်ရုံး-Ginjaw Komiti Rung 

၂။.ဗဟုိမူးယစ် ဒဆးဝါးတားဆီးပိတ်ပင်ရှင်းလင်းဒရးဒကာ်မီတီ-Ginjaw Kani 

Nang Hpam Pat Jasan Komiti 

၃။ကေျင်အမျိုးသမီးဒရးရာအဖွဲ -့Wunpawng Mungdan Shanglawt Amyu 

Shayi Hpung 

၄။အမျိုးသားဒထာက်ပံ့ဒရးနှင့်ပပန်လည်ထူဒထာင်ဒရးဒကာ်မီတီ-Wunpawng 

Karum Ningtum hte Gaw Sharawt Komiti 

၅။ဗဟိုလုပ်ငန်းနှင့်စာရင်းစစ်ေျုပ်ရုံး-Ginjaw Magam Bungli hte Jahpan 

Chyarang Jepchyoi Makan Dap 

၆။စစ်ဒဘးဒရှာင်များပပုစုဒစာင့်ဒရှာက်ဒရးဒကာ်မီတီ-Ginjaw Hpyen Yen 

Lakawn Lanawn Komiti 

၇။ နုိင်ငံဒရးဒရှ လု့ပ်ငန်းစဥ် ေျမှတ်ဒဖါ်ဒဆာင်ဒရးအဖွဲ -့Shawnglam 

Mungmasa Jasat Hpung 

၈။ ပပည်သူဆ့က်ဆံဒရးတပ်- Mungshawa kanawn mazum Hpyenphung 



( ္ ) အုပ်ေျုပ်ဒရးနယ်ဒပမ 

KIO/KIC သည် အုပ်ေျုပ်ဒရးနယ်ဒပမ ၄ ေုပဖန ့်ေဲွ အုပ်ေျုပ်သည်။ 

၁။ ဒပမာက်ပိုင်းတုိင်း- ပမစ်ဆုံဒပမာက်ဖက်ဒေသ 

၂။ အဒနာက်ပုိင်းတိုင်း- ပမစ်ဆံုဒတာင်ဖက်/ဧရာဝတီပမစ်အဒနာက်ဖက်ပေမ်း 

၃။ အဒရှပ့ိုင်းတုိင်း- ပမစ်ဆုံဒတာင်ဖက်/ဧရာဝတီပမစ်အဒရှ ဖ့က်ပေမ်း 

၄။ ဒတာင်ပုိင်တုိင်း- ရှမ်းပပည်ဒပမာက်ပုိင်း 

တိုင်းများလက်ဒအာက်တွင် ပမို န့ယ်၊ တုိက်နယ်၊ဒကျးရွာအဆင့်ထိ အုပ်ေျုပ်ဒရးအဖွဲ  ့

များ ဖဲွ စ့ည်းထားရိှသည်။ ယေင်က ေရုိင်အဆင့်ဖွဲ စ့ည်းဒသးဒသာ်လညါး ယေု 

ပဖုတ်ထားသည်ဟု ယူဆရပါသည်။(စီစစ်ဆဲ) 

 

KIA 

KIO ၏ အဓိက လက်နက်ကုိင်တပ်ပဖစ်သည့် KIA ၏ လက်ရိှ 

ဒေါင်းဒဆာင်များနှင့်ဖဲွ စ့ည်းပံုမှာ ဒအာက်ပါအတုိင်းပဖစ်ပါသည်။ 

တပ်မှူးကကီး ဗုိလ်ေျုပ်ကကီးအင်ဘန်လ 

စစ်ဦးစီးေျုပ် ဗုိလ်ေျုပ်ကကီး္ွမ်ထန်္မ်ဒရှာင် 

ေုစစ်ဦးစီးေျုပ် ဗိုလ်ေျုပ် R ဒေါင်လွန်း 

ေုစစ်ဦးစီးေျုပ် ဗိုလ်ေျုပ်မရစ်ဒအာင်ဆုိင်းလာ 

စစ်ဦးစီးဗုိလ်မှူးေျုပ် ဗုိလ်မှူးေျုပ် မရန်ဒဇာ်ဒတာင် 

စစ်ဦးစီးပထမတန်း (ဦး) ဗုိလ်မှူးကကီး ္ရားဒဇာ်လီ 

စစ်ဦးစီးပထမတန်း (ဒရး) ဗုိလ်မှူးကကီး ဒပါက်ဆာဒအာင်လွန်း 

စစ်ဦးစီးပထမတန်း(ဒထာက်) ဗုိလ်မှူးကကီး အနုိင်းဒဇာ်ဒေါင်း 

 

ဌာနေျုပ်ဖွဲ စ့ည်းမှု 

၁။ စစ်ရံုးေျုပ် - Dailawn Rung  

၂။ စစ်မဟာဗျူဟာဒလ့လာဒရးဌာန -Zai Ninggawn Rung 

၃။ ဒပေပမန်တပ်မဟာ- ရင်း ၂၅၁/၂၅၂/၂၅၃/၂၅၄/၂၅၅/၂၅၆ 

၄။ ဗဟုိကင်းတပ်မဟာ- ရင်း ၂၃/၂၈/၄၀/၄၂ 

၅။ လက်နက်ကကီးတပ်ဖွဲ -့ ရင်း ၆၁၁/၆၁၂/၆၁၃/၆၁၄ 

၆။ ကွန်မန်ေုိတပ်ရင်း 

၇။ ဒ္ါ်ရေါးတပ်ရင်း 



၈။ လက်ဒပဖာင့်တပ်ဖဲွ  ့

၉။ ဒလ့ကျင့်ဒရးတပ်ရင်း 

 

KIA စစ်ရုံးေျုပ်နှင့် ဌာနေျုပ်လက်ဒအာက်ေံ တပ်မဟာ/တပ်ရင်း/တပ်ဖဲွ မ့ျားသည် 

ဧရာဝတီပမစ်အဒရှ ဖ့က်ပေမ်း လုိင်ဇာဒေသအားဗဟုိပပု၍ ပဖန ့်ေွဲစုဖွဲ ထ့ားရိှပါသည်။ 

 

တပ်ပဖန ့်ေွဲမှုများမှာ 

၁။ ဒပမာက်ပိုင်းတုိင်းနယ်ဒပမ- (က) တပ်မဟာ ၁ --- ပူတာအုိ၊ ဆွမ်းပရာဘွမ်ဒေသ 

( ရင်း ၄/၇/၁၀/၂၂ ) 

(ေ)တပ်မဟာ ၇ --- ေျီဒဗွ၊ ဖရဲ ဒေသ) 

( ရင်း ၃၂/၃၃/၄၆ ) 

၂။ အဒနာက်ပုိင်းတိုင်းနယ်ဒပမ- (က)တပ်မဟာ ၂ --- လီေိုကားလမ်း ဒတာင်ဒပမာက် 

( ရင်း ၁၁/၁၄/၂၀/၄၅ ) 

(ေ ) တပ်မဟာ ၉ --- ဖါးကန ့်ဒေသ 

( ရင်း ၆/၂၆/၄၄ ) 

( ္ ) တပ်မဟာ ၈ --- မုိးညှင်း/နန ့်စီဒအာင်ဒေသ 

( ရင်း ၅/၃၅/၄၁ ) 

၃။ အဒရှပ့ိုင်းတုိင်းနယ်ဒပမ- ( က) တပ်မဟာ ၃ ---- ဗန်းဒမာ်ဒေသ 

( ရင်း ၁/၁၂/၁၅/၁၆/၂၁/၂၇ ) 

(ေ ) တပ်မဟာ ၅ --- ဆေံုးဒေသ 

( ရင်း ၃/၁၈/၁၉/၂၄/၂၅/၃၀ ) 

၄။ ဒတာင်ပိုင်းတိုင်းနယ်ဒပမ- (က) တပ်မဟာ ၄ ---- 

လားရှိုး/မူစယ်ကားလမ်းဒတာင်ဖက်ပေမ်း 

( ရင်း ၈/၂၉/၃၄/၃၇ ) 

( ေ ) တပ်မဟာ ၆ --- ကွတ်ေုိင်/မူစယ် ကားလမ်းဒပမာက်ပေမ်း၊ 

( ရင်း ၉/၃၆/၃၈ ) 

( ္ ) တပ်မဟာ ၁၀ ---- သိန္နီ/ကွန်လံုကားလမ်း ဒတာင်/ဒပမာက် 

( ရင်း ၂ / ၁၇/ ၃၉ ) 



သုိပ့ဖစ်ရာ KIA သည် စုစုဒပါင်း ဒပေလျင် တပ်ရင်း ၅၁ ရင်းပါသည့် တပ်မဟာ ၁၂ ေု 

၊ လက်နက်ကကီးတပ်ရင်း ၄ ရင်းနှင့် အထူးတပ်ဖဲွ မ့ျားပဖင့် ဖဲွ စ့ည်းထားသည်ကုိ 

ဒတွ ရိှ့ရပါသည်။  

မှတ်ေျက်။ ။ ရင်း ၁၃ အား ဖဲွ စ့ည်းထားပေင်းမရိှပါ ။ ကျန် ရင်း ၃၁/၄၃ တုိအ့ား 

စီစစ်ဆဲ ပဖစ်ပါသည်။  

 

MHH ပပည်သူစ့စ် 

KIO/KIC/KIA, မှ MHH ဒေါ် ပပည်သူစ့စ်များအား တုိင်း/ပမို န့ယ်/ တုိက်နယ်/ 

ဒကျးရွာအလုိက်ဖဲွ စ့ည်း လက်နက်တပ်ဆင်ထားပပီး KIC အုပ်ေျုပ်ဒရးရုံးများနှင့် 

တွဲဖက်ထားသည်။ ပပည်သူစ့စ်များအား KIC အတွင်းဒရးမှူးမှ ကွပ်ကဲပါသည်။ 

 

အပေားဌာနများ 

KIO/KIC သည် ၎င်းတုိထိ့မ်းေျုပ်ရာနယ်ဒပမများတွင် ဒဆးရံု၊ ရဲတပ်ဖဲွ  ့ ၊စည်ပင်၊ 

မီးသတ၊် သစ်ဒတာ၊ ဆည်ဒပမာင်း၊ လျပ်စစ်၊ တက္က သိုလ်/ဒကျာင်း၊ အဒကာက် 

ေွန်၊လဝက စဒသာဝန်ထမ်းများ ဒလ့ကျင့်ေန ့်အပ်ထားသည်။ 

 

အင်အားနှင့်အပေား 

KIA တုိက်ေုိက်ဒရး တပ်ရင်းတရင်းလျင် ပျမ်းမျှေ အင်အား ၁၅၀ 

ေန ့်ရိှနိုင်ပပီး ဒနာက်တန်းဌာနဝန်ထမ်းများပါဒပါင်းလျင် တပ်ဖဲွတ့ေုလံုး အင်အား 

၂၀၀၀၀ ေန ့်ထိရိှနိုင်ပါသည်။ ပပည်သူစ့စ် MHH အင်အား ၅၀၀၀ ေန ့်ရိှနိုင်သည် 

ဟုဆိုပါသည်။ ထုိအင်အားများသည် ေန ့်မှန်းမျှေသာပဖစ်သည်။ အတအိကျသိရိှနိုင်ရန် 

မပဖစ်နိုင်ပါ။ ထုိပ့ပင် KIA သည် ကုိယ်ပိုင်လက်နက်ေဲယမ်း ထုတ်လုပ်မှုရိှနိုင်သည်ဟု 

အကဲေတ်များက သံုးသပ်ကကပါသည်။ ပပီးေ့ဲဒသာ ၄ နှစ်ေန ့်အတငွ်း KIA တပ်ဖဲွ  ့

တေုလံုးအား ဒေျမှုံးဒရးရုိင်ဖယ်များ အသစ်ဒပပာင်းလဲတပ်ဆင်သည်အား ဒတွ ရိှ့ရ 

သည်။ KIA တုိတ့ငွ် ဒလယာဉ်ပစ်ေံုးလက်နက်အေျို  ့ဝယ်ယူရရိှပိုင်ဆုိင်ထားသည်ဟု 

နယ်စပ် ဒေသသတင်းအရင်းအပမစ်များကဆုိပါသည်။ သုိဒ့သာ်လည်း လက်ဒတွသံု့း 

စွဲသည်ကုိမူ မဒတွရ့ဒသးဒပ။ KIA သည် ၎င်းတုိထိ့မ်းေျုပ်ရာဒေသများတွင် ၂ နှစ် 

စစ်မှုထမ်းဥပဒေပပဌာန်းထားသည်ဟုဆိုပါသည်။ KIA ထိမ်းေျုပ်နယ်ဒပမ ဆုိရာတင်ွ 

အပပည့်အဝထိမ်းေျုပ်ထားနိုင်သည့် နယ်ဒပမဒေသထက် ဒပပာက်ကျားလှုပ်ရှား 

ထိမ်းေျုပ်နိုင်သည့်နယ်ဒပမက ပုိ၍များပပားသည်။ 



KIO/KIC/KIA အဖွဲ အ့စည်းသည် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင် အဖဲွ  ့

အစည်းများကကားတွင် ဘဏ္ဏာဒရးဒတာင့်တင်းဒသာ အဖဲွအ့စည်းတေုပဖစ်သည်။ 

ကေျင်ပပည်နယ်တွင်းရိှ လူထု၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ အ့စည်းများ၊ ဘာသာဒရး အဖွဲ အ့စည်း 

များနှင့် ဆက်ဆံဒရးဒကာင်းမွန်သည်။ လက်ရိှတွင် ဒပမာက်ပိုင်းနုိင်ငံဒရး မဟာမိတ် 

အဖွဲ  ့ ၇ ဖဲွတ့င်ွ ပါဝင်ဒနဒသာ်လည်း ဒတာင်ပုိင်းရိှ NCA ထုိးထားဒသာ 

အဖွဲ မ့ျားနှင့်လည်း ဆက်ဆံဒရးဒကာင်းမွန်သည်။ ၁၉၈၈ အဒရးဒတာ်ပုံဒနာက်ပိုင်း 

ABSDF ( ဒပမာက်ပုိင်း) ကုိ KIA နယ်ဒပမတွင်း ဒနရာဒပးေ့ဲသက့ဲသို ့ ၂၀၀၉ 

ေုနှစ်တွင် AA( ရေုိင်) ၂၀၁၁ တွင် TNLA ( တအာင်းပဒလာင်) အဖဲွမ့ျား ဖဲွ စ့ည်း 

ဒလ့ကျင့်ရာတငွ် ၎င်းတုိ ့ဒေသတွင်း ဖဲွ စ့ည်းဒလ့ကျင့်မှုေွင့်ပပုေ့ဲပပီး အကူအညီဒပးေ့ဲ 

သည်။ နုိင်ငံတကာဆက်ဆံဒရးတငွ် KIA သည် တရုတ်ပပည်နှင့်သာမက အဒနာက် 

နိုင်ငံအေျို န့ှင့်ဆက်ဆံမှုရိှသည်။ လက်ရိှအဒပေအဒနတွင် အစုိးရနှင့် NCA 

တပပည်လံုးပစ်ေတ်တုိက်ေိုက်မှုရပ်စဲဒရးလက်မှတ်ဒရးထုိးထားပေင်း မရိှရုံသာမက 

တဖွဲ ေ့ျင်း အပစ်အေတ်ရပ်စဲဒရး biletral လက်မှတဒ်ရးထုိးထားပေင်းလည်းမရိှဒပ။  

KIA အား အကကမ်းဖက်အဖဲွဟု့ တေါတရံရည်ညွှန်းဒပပာကကဒသာ်လည်း အကကမ်းဖက် 

အဖွဲ အ့ပဖစ်ဒကကညာထားပေင်းမရိှပါ။ သုိဒ့သာ် KIA သည် NCA လက်မှတဒ်ရး 

ထုိးထားပေင်းမရိှ၍မတရားသင်းအပဖစ်ဒကကညာေံထားရဆဲအဖဲွ ပ့ဖစ်သည်။ KIO/KIA 

အတက်ွ အဓိက အေက်အေဲတေုမှာ ကေျင်ပပည်နယ်တွင်းရိှ ကေျင်မဟုတ်သည့် 

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအား စည်းရံုးသိမ်းသွင်းရာတွင် အကန ့်အသတရိှ်ပေင်း 

ပဖစ်သည်။ 

  



SSPP/SSA ရှမ်းတုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်တပ်ဖွဲ  ့

ရှမ်းတုိင်းရင်းသားတုိ၏့လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှုသည် ၁၉၅၈ ေုနှစ် ဒမလ 

၂၁ ရက်ဒန ့ ရှမ်းအဒရှ  ့ မိုင်းတံုပမို န့ယ်အတွင်း နွမ်စစ်ဟန် - ရဲရင့်ဒသာလူငယ် 

စစ်သည်ဒတာ်အမည်ပဖင့်ဒပါ်ထွက်ေဲ့သည်။ ၁၉၅၈ ေုနှစ်သည် ရှမ်းပပည်နယ်၌ နှစ်ရာ 

နှင့်ေျီ၍ အုပ်ေျုပ်ေဲ့ဒသာ ရှမ်းဒစာဘွ်ားများ အာဏာစွန ့်ေဲ့ရဒသာ နှစ်လည်းပဖစ် သည်။ 

ရှမ်းတုိင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှုအား ရှမ်းဒစာ်ဘွားတိုအ့ားဒပး ကူညီ 

ဒထာက်ေံမှုရေဲ့သည်။ ဒစာ်ဘွားအနွယ်ဒတာ်များသည်လည်း လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှု 

တငွ် ပါဝင်ေဲ့သည်။ ထုိပ့ပင် နှစ်ရာေျီဒနဒသာ ရှမ်းဒစာဘွ်ားစနစ်အား ဖျက်သိမ်းလုိက် 

ဒသာအေါ ဗဟုိအစိုးရသည် ပမို ပုိ့င်၊နယ်ပိုင်များပဖင့် ပမို ပ့ပအုပ်ေျုပ်ဒရးအား ကုိင်တွယ် 

နိုင်ဒသာ်လည်း ဒကျးလက်ဒေသများ ကုိင်တွယ်နိုင်ပေင်းမရိှဘဲ ဒကျးလက်ဒေသ၌ 

အုပ်ေျုပ်ဒရးဒလဟာနယ်ပဖစ်ေ့ဲသည်။ ဒကျးလက်ဒေသများသည် ရှမ်းလက်နက်ကုိင် 

တို၏့ ဒရေံဒပမေံပဖစ်ေ့ဲသည်။ ရှမ်းအဒရှ  ့ မိုင်းတံုနယ်တွင် အဒပေပပုေ့ဲဒသာ 

ရှမ်းလက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှုသည် ကျိုင်းတံု၊ မုိင်းယန်း ၊ မိုင်ပျဉ်းနယ်များသုိ၎့င်း၊ 

သံလွင်ပမစ်အဒနာက်ဖက်ပေမ်းရိှ ရှမ်းဒတာင်နှင့်ရှမ်းဒပမာက်သို၎့င်း တုိးေျဲ စ့ည်းရုံး 

တိုက်ေိုက်ရင်း ပျံန့ှံသွ့ားေ့ဲသည်။  

သုိဒ့သာ် မတူဒသာ အပမင်သဒဘာထားများဒကကာင့် ၁၉၆၀ ဒနာက်ပိုင်း 

တငွ် နွမ်စစ်ဟန်အပပင် ေွန်ကကာနု၊ စဝ်ဒဆလင်း၊စဝ်ဒဆထင်တုိဦ့းဒဆာင်သည့် 

SSIA-Shan State Independence Army ရှမ်းပပည်လွတ်လပ်ဒရးတပ်မဒတာ်၊ 

စဝ်ငါးေမ်းဦးစီး SNA- Shan National Army ရှမ်းအမျိုးသားတပ်မဒတာ်၊ 

စဝ်ကွမ်းဇိဏ်း ဒေါ် မိုးဟိန်းဦးစီး SNUF- Shan National United Front 

စသည့်အဖွဲ မ့ျား ထပ်မံဒပါ်ဒပါက်ေဲ့သည်။  

၁၉၆၄ ေုနှစ် ဧပပီလ ၂၄ ရက်တွင် မဟာဒေဝီအား နာယကထား၍ ရှမ်း 

လက်နက်ကုိင်များစုစည်းေါ SSA - Shan State Army ရှမ်းပပည်တပ်မဒတာ်ကုိ 

ဖွဲ စ့ည်းေဲ့သည်။ SSIA/SNUF/ နွမ်စစ်ဟန်တုိပ့ူးဒပါင်းပါဝင်ေ့ဲသည်။ ၁၉၆၉ ေုနှစ် 

ဇန္နဝါရီလတငွ်တွင် မုိးဟိန်းသည် SSA မှ ပပန်လည်ေွဲထွက်ေဲ့ပပီး SURA- Shan 

United Revolutionary Army အမည်ပဖင့် ရပ်တည်သွားေဲ့သည်။ SURA 

ဌာနေျုပ်အား ထုိင်းနယ်စပ်၌ အဒပေပပုေဲ့သည်။ ကျန် SSA အင်အားစုများသည် 

SSA အင်အားဒတာင့်တင်းဒရးနှင့် နုိင်ငံဒရးအရ ဦးဒဆာင်မှုဒပးနုိင်ဒရးအတကွ် 

၁၉၇၁ ေုနှစ် ဩ္ုတ်လ ၁၆ ရက်ဒနတ့ငွ် ဒကျးသီး မန်စံဒေသအတွင်း၌ SSPP- 

Shan State Progress Party ရှမ်းပပည်တုိးတက်ဒရးပါတီ ကုိ ဖဲွ စ့ည်းေဲ့သည်။ 



SSPP ဥက္က ဌအပဖစ် ေွန်ကကာနုနှင့် အဒထွဒထွအတငွ်းဒရးမှူးအပဖစ် စဝ်ဒဆဝုိင်တုိက့ 

တာဝန်ယူပပီး ထုိင်းနယ်စပ်တွင်အဒပေပပုသည်။ ေုဥက္က ဌေွန်အုန်းဒဘာင်၊ 

တွဲဖက်အဒထွဒထွအတငွ်းဒရးမှူး စဝ်ဒဆထင်၊ စစ်ဦးစီးေျုပ် စိုင်းလှဒအာင်တိုက့ 

ရှမ်းဒပမာက်တွင်အဒပေပပုသည်။ 

ဒပမာက်ပိုင်းရိှ SSPP/SSA အင်အားစုများသည် ၁၉၇၃ ေုနှစ်တွင် 

အဒရှ ဒ့ပမာက် ဗမာပပည်ကွန်ပမူနစ်ပါတီ CPB များနှင့်ပူးဒပါင်း၍ တပ်ဒပါင်းစုဖွဲ  ့

ေဲ့ပပီး CPB ထံမှ လက်နက်အကူအညီရယူေဲ့သည်။ CPB နှင့်ပူးဒပါင်းပေင်းဒကကာင့် 

SSPP/SSA ဒပမာက်ပိုင်းရိှအဖွဲ မ့ျားနှင့် ထုိင်းနယ်စပ်ရိှအဖွဲ မ့ျား သဒဘာထားကဲွလဲွေဲ့ 

ကကသည်။ ရှမ်းပပည်ဒတာင်ပိုင်းရိှ SSA တပ်ဖဲွ မ့ျားသည် ၁၉၈၄ ေုနှစ်တင်ွ 

မိုးဟိန်းအဖဲွ နှ့င့် ပူးဒပါင်းသွားေ့ဲကကသည်။ ဒပမာက်ပိုင်းရိှ SSPP/SSA အဖဲွမ့ျားက 

ဒတာ့ CPB ပပိုကဲွသည့် ၁၉၈၉ အထိ CPB နှင့်တပ်ဒပါင်းစု ဖဲွ စ့ည်းေ့ဲကကသည်။  

၁၉၈၉ ေုနှစ် CPB ပပိုကွဲပပီးဒနာက် ကုိးကန ့်/ဝ အဖဲွမ့ျား နဝတ 

အစိုးရနှင့် အပစ်ရပ်ပပီး ပငိမ်းေျမ်းဒရးယူေဲ့ကကသည်။ ၁၉၈၉ ေုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၄ 

ရက်ဒနတ့င်ွ ေုဥက္က ဌစစ်ဒဆထင်ဦးစီး SSPP/SSA နှင့် နဝတ အစုိးရ အပစ်ရပ်၍ 

ပငိမ်းေျမ်းဒရးယူသည်။ နဝတ အစိုးရ SSPP/SSA ထိမ်းေျုပ်နယ်ဒပမများအား 

ရှမ်းပပည်နယ်အထူးဒေသ ၃ အပဖစ်သတ်မှတ်ဒပးသည်။ အဓိက ရှမ်းပပည်ဒပမာက်ပိုင်း 

ဒေသများပဖစ်သည်။ ၁၉၈၉ မှ ၂၀၀၉ ထိကာလများသည် SSPP/SSA အတကွ် 

ပငိမ်းေျမ်းဒသာကာလများပဖစ်သည်။ ၂၀၀၅ ေုနှစ်တွင် SSPP/SSA နာယက ပဖစ်သူ 

စဝ်ဒဆထင်အား ရှမ်းပပည်ညီညွတ်ဒရးလှုပ်ရှားမှုများအား ဦးဒဆာင်သည့်အတကွ် 

နအဖ အစုိးရက နှစ်တရာေန ့် ဒထာင်ေဏ်နှစ်ရှည်ေျေ့ဲသည်။ 

၂၀၀၉ ေုနှစ် နအဖ အစုိးရက အပေားအဖွဲ မ့ျားနည်းတူ SSPP/SSA အား 

ပပည်သူစ့စ်အပဖစ် အသွင်ဒပပာင်းရန်ဖိအားဒပးေ့ဲသည်။ SSPP ဥက္က ဌပဖစ်သူ 

စဝ်လွယ်ဒမာင်းနှင့် တပ်မဟာ ၃ သည် စိန်ဒ္ျာ့( သီဒပါအနီး) ပပည်သူစ့စ်အပဖစ်၎င်း၊ 

SSPP ေုဥက္က ဌ စဝ်ကုိင်ဖနှင့် တပ်မဟာ ၇ သည် ကာလိ ( ေုိလန်အဒရှ ဖ့က်၊ 

သံလွင်ပမစ်အနီး) ပပည်သူစ့စ်အပဖစ်၎င်း အသွင်ဒပပာင်းပပီး နအဖ အစုိးရဒအာက် 

ဒရာက်သွားသည်။ SSPP/SSA စစ်ဦးစီးေျုပ် စဝ်ပန်ဖ နှင့် တပ်မဟာ ၁ က 

ပပည်သူစ့စ်အပဖစ်အသွင်းဒပပာင်းမှုကုိ လက်မေံဘဲ ဝမ်ဟုိင်း ( မိုင်းရှူး၊ 

မိုင်းဒနာင်အနီး)အား ဗဟုိပပု၍ SSPP/SSA အပဖစ် ဆက်လက်ရပ်တည်ေဲ့သည်။ 

ထုိမှစ၍ နအဖ အစုိးရတပ်များနှင့် SSPP/SSA ကကား တဒကျာ့ပပန် တိုက်ပွဲ 

စတင်ေဲ့သည်။ SSPP/SSA သည် စိန်ဒ္ျာ့နှင့်ကာလိ ပပည်သူစ့စ်များေွဲထွက် 



ပပီးဒနာက် ၁၉၈၉ ဒနာက်ပုိင်း အင်အားအနည်းဆံုးပဖစ်သွားေ့ဲသည်။ စဝ်ပန်ဖဦးစီး 

SSPP/SSA အင်အားစုများသည် မိုင်းရှူး၊ မုိင်းရယ်၊ ဒကျးသီး၊ မုိင်းဒနာင် 

ဒေသများတွင် အင်အားပပန်လည်စုဒဆာင်းရပ်တည်ေ့ဲသည်။ အစိုးရတပ်များနှင့် 

ပပန်လည်တုိက်ေိုက်ရင်းအင်အားတည်ဒဆာက်ေ့ဲရသည်။ ၂၀၁၂ ေုနှစ်တွင် ဦးသိန်းစိန် 

အစိုးရနှင့် အပစ်အေတ်ရပ်စဲဒရး ပပန်လည်ဒရးထုိးေဲ့သည်။ သိုဒ့သာ် ၂၀၁၅/၁၆ 

ေုနှစ်အထိ အစိုးရတပ်များနှင့် တိုက်ပွဲပပင်းထန်ေ့ဲပပီး ဒနာက်ပုိင်းတင်ွ တိုက်ပွဲများ 

ဒလျာ့ကျေဲ့သည်။ 

 

လက်ရိှဒေါင်းဒဆာင်မှု 

၂၀၀၅ ေုနှစ်တွင် အဖမ်းေံရဒသာ SSPP/SSA နာယက စဝ်ဒဆထင်သည် ၂၀၁၂ 

ေန ့်တွင် လွတ်ပငိမ်းေျမ်းသာေွင့်ပဖင့် ဒထာင်မှလွတ်ပပီး SSPP သိုပ့ပန်လည်ဒရာက်ရိှ 

လာသည်။ ဒနာက်ဆံုးရရိှထားသည့် SSPP/SSA ၏ ဒေါင်းဒဆာင်မှုမှာ ဒအာက်ပါ 

အတိုင်းပဖစ်သည်။  

နာယက စဝ်ဒဆထင် 

စိုင်းဒနာင်မိန ့်လံု 

ဥက္က ဌ စဝ်ပန်ဖ 

ေုဥက္က ဌ ၁ စဝ်ဒေးတုိင်း 

ေုဥက္က ဌ ၂ စဝ်ေွန်ဆုိင်း 

အတငွ်းဒရးမှူး ၁ စဝ်ဒကျာ်လှ 

အတငွ်းဒရးမှူး ၂ စဝ်ဆုိင်းဆု 

အတငွ်းဒရးမှူး ၃ စဝ်ဘထွန်း 

စစ်ဦးစီးေျုပ်. ေုဗိုလ်ေျုပ်ကကီးစဝ်ေင်မင် 

ေုစစ်ဦးစီးေျုပ် ဗိုလ်ေျုပ် ? (စီစစ်ဆဲ) 

တပ်ဒပါင်းစု စဝ်စိုင်းထူး တုိပ့ဖစ်သည်။ လက်ရိှအဒပေအဒနတွင် တာဝန်အေျို  ့

အဒပပာင်းအလဲရိှနိုင်ပါသည်။  

SSPP/SSA ဌာနေျုပ်အား ဝမ်ဟုိင်းတင်ွ ဗဟုိပပုပါသည်။  

 

 

  



SSPP/SSA ထိမ်းေျုပ်နယ်ဒပမ 

ဝမ်ဟိုင်းအား ဗဟုိပပု၍ မုိင်းရှူး၊ မုိင်းရယ်၊ တန ့်ယန်း၊ မုိင်းဒနာင်၊ ဒကျးသီးမန်စံ၊ 

လားရှိုး၊ သီဒပါ၊ ဒကျာက်မဲ၊ မုိးမိတ် ဒေသတုိတ့ငွ် ပဖန ့်ေွဲလှုပ်ရှားဒနသည်ကို 

ဒတွရ့သည်။ ရှမ်းပပည် ဒပမာက်ပိုင်းအား အဓိကအဒပေပပုလှုပ်ရှားသည်။ အဓိက 

ဒကျးလက်ဒေသများအား အဒပေပပုလှုပ်ရှားသည်။ လက်ရိှ SSPP/SSA သည် 

အုပ်ေျုပ်ဒရးေရိုင် ၉ ေုဖွဲ စ့ည်းထားသည်။ 

 

ေရုိင်အမှတ် ၁ တန်ယ့န်း၊ မုိင်းရှူး၊ မုိင်းဒကာင်ဒေသ။ 

ေရုိင် အမှတ် ၃ မုိင်းဒနာင်၊ ဒကျးသီး၊ ဝမ်ဟုိင်းဒေသ 

ေရုိင်အမှတ် ၄ စိန်ဒ္ျာ့၊ ဒနာင်မွန်၊ နားမဒေါ် ဒေသ။ 

ေရုိင် အမှတ် ၅ မုိင်းရယ်၊ မုိင်းတံု၊ မုိင်းပန်၊ ဝမ်လီဒေသ။ 

ေရုိင်အမှတ် ၆ သီဒပါ ၊ ဒကျာက်မဲ၊ မုိးမိတ်ဒေသ။ 

ေရုိင်အမှတ် ၇ ဒနာင်ေျို ၊ ပုံဝုိးဒေသ။ 

ေရုိင်အမှတ် ၈ မုိင်းယန်၊ နမ္မတူဒေသ။ 

ေရုိင်အမှတ် ၉ နမ့်ေမ်း၊ မူဆယ် ၊ ပန်ဆိုင်းဒေသ။ 

ေရုိင်အမှတ် ၁၀ သိန္နီ၊ မုိင်းဒယာ်၊ လားရှိုးဒေသ 

တိုပ့ဖစ်သည်။ ေရုိင်အမှတ် ၂ မထားရိှပါ။ စုစုဒပါင်း ေရုိင် ၉ ေုဖွဲ စ့ည်းထားသည်။ 

ေရုိင် ၁ ေုဒအာက်တွင် ပမို န့ယ် ၃ ေုစီ ဖဲွ စ့ည်းထားပပီး စုစုဒပါင်း ပမို န့ယ် ၂၇ ေု 

ဖွဲ စ့ည်းထားသည်။ 

 

တပ်ဖွဲ စ့ည်း ပဖန ့်ေွဲမှု  

SSPP/SSA ဌာနေျုပ် ဝမ်ဟိုင်းတင်ွ ဌာနေျုပ်လံုပေုံ ဒရး တပ်ရင်း ၂ ရင်း၊ 

အထူးတပ်ရင်း ၁ ရင်း၊ အရံ ၃ ရင်းစုဖဲွထ့ားရိှသည်။ ထုိပ့ပင် တပ်မ ၃ 

ေုဖဲွ စ့ည်းထားပပီး ထိမ်းေျုပ်နယ်ဒပမများအတငွ်း ပဖန ့်ေွဲထားရိှသည်။  

၁။ တပ်မ ၉၉၉ 

တပ်မဟာ ၁ ( လက်ဒအာက်ေံ ရင်း ၄ ရင်း) 

တပ်မဟာ ၁၅၃ ( လက်ဒအာက်ေံ ရင်း ၃ ရင်း ) 

တပ်မဟာ ၆၁၂ ( လက်ဒအာက်ေံ ရင်း ၄ ရင်း ) 

၂။ တပ်မ ၉၀၉  

တပ်မဟာ ၇၂ ( လက်ဒအာက်ေံ ရင်း ၅ ရင်း ) 



တပ်မဟာ ၇၄ ( လက်ဒအာက်ေံ ရင်း ၅ ရင်း) 

၃။ တပ်မ ၉၁၈ 

တပ်မဟာ ၃၆ ( လက်ဒအာက်ေံ ရင်း ၄ ရင်း ) 

တပ်မဟာ ၂၇ ( လက်ဒအာက်ေံ ရင်း ၄ ရင်း ) 

တပ်မဟာ၇၀၂ ( လက်ဒအာက်ေံ ရင်း ၄ ရင်း ) 

စုစုဒပါင်း တပ်မဟာ ၈ ေုပါဝင်ဒသာ တပ်မ ၃ ေု နှင့် တုိက်ေုိက်ဒရးတပ်ရင်းစုစုဒပါင်း 

၄၀ ေန ့် ဖွဲ စ့ည်းထားရိှသည်။ ထုိပ့ပင် ပမို န့ယ်အလုိက် အုပ်ေျုပ်ဒရးအဖွဲ နှ့င့် 

ပမို န့ယ်တပ်များဖွဲ စ့ည်းထားရိှသည်။ ၎င်းတိုထိ့မ်းေျုပ်ရာဒေသအတွင်း ၅ နှစ် 

စစ်မှုထမ်းရန် သတ်မှတ်ထားသည်ဟုသိရသည်။တိုက်ေိုက်ဒရးအင်အားအပပင် ဒေသ 

အုပ်ေျုပ်ဒရး၊ ပညာဒရး၊ ကျန်းမာဒရး သည့်ဒနာက်တန်းဌာနအင်အားများပါ 

ဒပါင်းပါက စုစုဒပါင်းအင်အား ၁၀၀၀၀ မှ ၁၂၀၀၀ ဝန်းကျင်ေန ့်ရိှမည်ဟု ေန ့်မှန်းရ 

ပါသည်။ အဒပေေံအားပဖင့် ၎င်းတပ်ဖွဲ အ့ား လက်နက်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါ သည်။  

 

ဘဏ္ဏာဒရး 

ဒေသတွင်း အေွန်ဒကာက်ေံဒရးဒပါ်အဒပေပပုပုံရသည်။ အပေားမသိရပါ။ ဘဏ္ဏာဒရး 

အင်အား အဒတာင့်တင်းကကီးမဟုတ်ဒသာ်လည်း သူ၏တပ်ဖွဲ ကုိ့ လည်ပတ်နိုင်စွမ်း 

ရိှသည်ကိုဒတွရ့သည်။  

 

တပ်ဒပါင်းစု 

လက်ရိှတွင် ဒပမာက်ပိုင်း မဟာမိတ် ၇ ဖဲွတ့င်ွပါဝင်သည်။ UWSP/UWSA နှင့် 

ရင်းနီှးဒသာ ဆက်ဆံဒရးရိှသည်။ နယ်ဒပမေျင်းလည်း ဆက်စပ်ဒနသည်။ လက်ရှိ 

RCSS/SSA နှင့် စစ်ဒရးပဋိပက္ခ ရိှဒနရာ SSPP/SSA သည်TNLA ပူးဒပါင်း၍ 

ရင်ဆုိင်တုိက်ေုိက်ဒနသည်ကို ဒတွရ့သည်။ RCSS နှင့် SSPP ကကားစစ်ဒရး 

ပဋိပက္ခအား ဒတွဆံု့ဒဆွးဒနွးအဒပဖရှာရန်ကကိုးစားဒနဒသာ်လည်း ဒအာင်ပမင်ပေင်း 

မရိှဒသးပါ။  

 

အစိုးရနှင့်ဆက်ဆံဒရး 

၂၀၀၉ ေုနှစ် ပပည်သူစ့စ်အပဖစ် အသွင်ဒပပာင်းေုိင်းရာမှ စစ်ဒရးပဋိပက္ခများပပန် 

လည်စတင်ေ့ဲသည်။ ၂၀၁၂ တွင် ဦးသိန်းစိန်အစုိးရနှင့် biletral အပစ်ရပ် 

လက်မှတ်ထုိးထားေ့ဲဒသာ်လည်း ၂၀၁၅/၂၀၁၆ ထိ တုိက်ပဲွများပပင်းထန်စွာ ပဖစ်ပွါး 



ေဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ေုနှစ် NCA လက်မှတဒ်ရးထ်ုးရာတွင် ပါဝင်ေဲ့ပေင်း မရိှေဲ့သပဖင့် 

ယဒနတ့ိုင် NCA လက်မှတဒ်ရးထုိးဒရးနှင့်ပတ်သက်၍ ဒဆွးဒနွးဆဲပဖစ်ဒသာ်လည်း 

၂၀၁၈ ေုနှစ်ဒနာက်ပိုင်း တရားဝင်ဒဆွးဒနွးပွဲများ ရပ်တန ့်ဒနပပီး အလွတ်သဒဘာ 

ဒဆွးဒနွးမှုသာရိှသည်။  

 

ပပည်ပဆက်ဆံဒရး 

ဒပမာက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ ဝ့င်ပဖစ်သည့်အားဒလျာ်စွာ တရုတ်နှင့် ရင်းနှီးသည့် 

ဆက်ဆံဒရးရိှသည်။ သုိဒ့သာ် SSPP/SSA တပ်များသည် တရုတ်နယ်စပ်တွင် 

တပ်ပဖန ့် ပဖန ့်ေွဲဒနရာယူထားပေင်းထက် ဒပပာက်ကျားစည်းရံုးဒရးပံုစံသာရိှပါသည်။ 

 

နိုင်ငံဒရး၊ စစ်ဒရး 

နိုင်ငံဒရးအရ ဖက်ေရယ်မူအဒပါ်ရပ်တည်သည်။ နုိင်ငံဒရးဒဆွးဒနွးပဲွများ ကျယ်ပပန ့် 

စွာ မကျင်းပနုိင်ဒသးရာ SSPP ၏ ဖက်ေရယ်မူအဒသးစိတ်ကို မသိရဒသးပါ။ 

ဖက်ေရယ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှမ်းမူမှာ ၈ ပပည်နယ်မူဒပါ်တွင်အဒပေေံသည်။ စစ်ဒရး 

နှင့်ပတသ်က်၍ ဒပပာက်ကျားစစ်အားသာသည်။ SSPP သည် နုိင်ငံဒရး စစ်ဒရးတိုန့ှင့် 

ပတ်သက်သည့် ၎င်းတိုသ့ဒဘာထားဒဖါ်ပပရာတငွ် သိုသုိသိပ်သိပ် ရိှသည်ဟုဆုိရမည်။ 

  



PSLF/TNLA - တအာင်းပဒလာင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ  ့

တအာင်းပဒလာင်များသည် ရှမ်းပပည်ဒပမာက်ပိုင်း ဒကျာက်မဲ၊ နမ့်ဆန်၊ 

မန်တံု၊ နမ့်ေမ်း၊ မူစယ်၊ ကွတ်ေိုင်၊ လားရှိုးဒေသရိှ ဒတာင်တန်းများတွင် ဒနထုိင် 

ကကသည်။ မုိင်းကုိင်၊ မုိးမိတ်နယ်များတွင်လည်းဒတွရ့သည်။ ၁၉၅၈ ေုနှစ် ရှမ်းတိုင်း 

ရင်းသားလက်နက်ပိုင်များ ပုန်ကန်ထကကဒသာ အေါ တအာင်းပဒလာင်များလည်း 

ရှမ်းတပ်ဖွဲ မ့ျားနှင့်အတပုူန်ကန်ကန်ေဲ့ကကသည်။ ရှမ်းတပ်ဖွဲ ၏့နမ့်ဆန်ဒေသရိှ ရင်း ၅ 

နှင့် နမ့်ေမ်းဒေသရိှ ရင်း ၆ တိုသ့ည် တအာင်း ပဒလာင်တပ်ဖွဲ မ့ျားပဖစ်သည်။ 

တအာင်းပဒလာင်တပ်ဖွဲ မ့ျားပဖစ်သည့် ရင်း ၅ နှင့် ရင်း ၆ သည် ရှမ်းတပ်ဖဲွ မ့ှ 

ေွဲထွက်ပပီး ၁၉၆၃ ေုနှစ် ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက်တွင် ပဒလာင်အမျိုးသားတပ်ဦး PNF 

Palaung National Front ကုိ စတင်ဖဲွ စ့ည်းေ့ဲကကသည်။ တဖန် ၁၉၇၆ ေုနှစ် 

ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက်ဒနတ့ငွ် ပဒလာင်ပပည်နယ်လွတဒ်ပမာက်ဒရးအဖွဲ  ့ PSLO- 

Palaung State Liberative Organization နှင့် ပဒလာင်ပပည်နယ်လွတ်ဒပမာက် 

ဒရးတပ်မဒတာ် PSLA- Palaung State Liberation Army ဟု 

အမည်ဒပပာင်းလဲေဲ့သည်။  

PSLO/PSLA သည် ဒရွှလီေျိုင့်ဝှမ်း္ွင်ဟုဒေါ်ကကသည့် နမ့်ေမ့်၊ 

ကွတ်ေိုင်၊ ဒကျာက်မဲ၊ နမ့်ဆန်၊ မန်တုံ ကကား္ွင်တွင်လှုပ်ရှားေဲ့သည်။ PSLO/PSLA 

၏အဓိကမဟာမိတ်မှာ KIA ပဖစ် သည်။ PSLO/PSLA သည် ဒနာက်ပုိင်းတင်ွ 

KIA နှင့်အတ ူဒတာင်ပုိင်း မေတ ( အမျိုးသားေီမိုကဒရစီတပ်ဒပါင်းစု) တွင်ပါဝင်ေဲ့ 

ပပီး မေတ ရံုးစုိက်ရာ KNU နယ်ဒပမနှင့်ထုိင်းနယ်စပ်သိုက့ိုယ်စားလည် 

ဒစလွှတ်ထားေ့ဲသည်။ အဒရှ ဒ့ပမာက်၌ ဗမာပပည်ကွန်ပမူနစ်ပါတီပပိုကဲွပပီးဒနာက် 

အဖွဲ အ့သီးသီး နဝတ အစုိးရနှင့်ပငိမ်းေျမ်းဒရးယူကကရာ PSLO/PSLA- သည်လည်း  

၁၉၉၁ ေုနှစ် ဧပပီလ ၂၁ ရက်ဒနတ့ငွ် နဝတ နှင့် အပစ်ရပ်ပငိမ်းေျမ်းဒရးယူေဲ့သည်။ 

ထုိအဒပေ အဒနကုိ လက်မေံဒသာ မေတ ဒရာက် ကုိယ်စားလည်များ ( မုိင်အုိက်ဖုန်း၊ 

မိုက်အုိက်ပန်(ကွယ်လွန်) ) စသည့် လူငယ်ရဲဒဘာ်များ) က မေတ အဖဲွဝ့င်များ၏ 

အကူအညီပဖင့် ထုိင်းနယ်စပ်တွင် PSLF- Palaung State Liberative Front 

ပဒလာင်ပပည်နယ်လွတ်ဒပမာက်ဒရးတပ်ဦးကုိ ၁၉၉၂ ေုနှစ် ဇန္နဝါရိလ ၁၂ ရက်ဒနတ့င်ွ 

စတင်ဖွဲ စ့ည်း သဒန္ဓေတည်ေဲ့သည်။  

နအဖ အစုိးရ လက်နက်အပ်၍ တပ်ဖျက်သိမ်းရန် ဖိအားဒပးလာေ့ဲရာ 

အင်အား ၃၀၀ မှ ၅၀၀ ေန ့်ထိရိှဒသာ PSLO/PSLA အဖဲွသ့ည် ၂၀၀၅ ေုနှစ် ဧပပီ ၂၉ 



ရက်ဒနတ့င်ွ မန်တံုပမိုတ့င်ွ နအဖ အစုိးရအား လက်နက်အပ်ေဲ့ပပီး PSLO/PSLA 

လက်နက်ကုိင်အဖွဲ  ့တေန်းရပ်သည်။  

သုိဒ့သာ်လည်း ထုိင်းနယ်စပ်ရိှ PSLF ထူဒထာင်ထားဒသာ 

တအာင်းလူငယ်များနှင့် PSLO စစ်ဦးစီးေျုပ်ပဖစ်ေဲ့သူ တာညီလံုးတိုန့ှင့်တုိင်ပင်၍ 

တအာင်းလက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွအ့ား ပပန်လည်ထူဒထာင်ရန် ၂၀၀၇ ေုနှစ်မှအစပပုပပီး 

ပပန်လည်လံုးပမ်းေ့ဲသည်။ ၂၀၀၉ ေုနှစ်တွင် ကျင်းပဒသာ PSLF- တတိယအကကိမ် 

ညီလာေံတွင် TNLA - Ta-Ang National Liberative Army ဖဲွ စ့ည်းဒရးကုိ 

အတည်ပပုေ့ဲသည်။  

သုိန့ှင့် KIA ၏ အကူအညီပဖင့် ၂၀၁၁ ဒအာက်တုိဘာလတွင် KIA 

တပ်မဟာ ၃ နယ်ဒပမ ဗန်းဒမာ်ဒေသ၊ ဝါရာဘွမ်တငွ် တအာင်းလူငယ် ၅၀ ဒကျာ် 

စစ်ပညာသင်ယူပပီး TNLA အား အစပပုေ့ဲသည်။ KIA နယ်ဒပမတွင်း ဒလ့ကျင့်ပပီး 

ဒနာက် အသားတင်ကျန်ရစ်သူ တအာင်းလူငယ် ၄၂ ဒယာက်သည် KIA က 

တပ်ဆင်ဒပးသည့် ဒသနတ ် ၂၂ လက်နှင့် ဒရွှလီပမစ်အား နမ့်ေမ်ပမို ဒ့အာက်နားမှ 

၂၀၁၁ ေုနှစ် ေီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ဒနတ့ငွ် ပပန်လည်ပဖတ်ကူး၍ ဒရွှလီေျိုင့်ဝှမ်း္ွင် 

အတငွ်းသုိ ့ ပပန်လည်ဝင်ဒရာက်ေါ PSLF/TNLA တပ်ဖွဲ ၏့ စည်းရံုးလှုပ်ရှားမှု 

စတင်ေဲ့ဒတာ့သည်။ 

 

PSLF-/TNLA ဒေါင်းဒဆာင်မှု 

၁။ ဥက္က ဌ ဗုိလ်ေျုပ်တားအုိက်ဖုန်း 

၂။ ေုဥက္က ဌ ၁ ဗုိလ်မှူးေျုပ်တား္ျုပ်ကျား 

၃။ ေုဥက္က ဌ ၂ ဗုိလ်မှူးေျုပ်တားေူလန် 

၄။ အဒထွဒထွအတငွ်းဒရးမှူး ဗုိလ်မှူးေျုပ် တားဘုန်းဒကျာ် 

၅။ စစ်ဦးေျုပ် ဗုိလ်မှူးေျုပ် တားဟုိပလန် 

၆။ အဒထွဒထွအုပ်ေျုပ်ဒရးမှူး ဗုိလ်မှူးကကီး တား္ူးကျား နှင့် 

ပပင်ပဆက်ဆံဒရးဌာနမှူး တားပန်လ 

ပပန်ကကားဒရး ဗုိလ်မှူးမုိင်အုိက်ဒကျာ် တိုပ့ဖစ်သည်ဟုသိရပါသည်။ 

ဒရွှလီေျိုင့်ဝှမ်း္ွင်အတင်ွး အဓိကလှုပ်ရှားသည်ပဖစ်ပပီး ဒပပာက်ကျားစစ်ဆင်ဒနရ 

သည်ပဖစ်ရာ ဌာနေျုပ်တည်ဒနရာကုိ လျှေို ဝ့ှက်ထားရိှသည်။  

 

 



တပ်ပဖန ့်ေွဲလှုပ်ရှားမှု 

၁။ တပ်မဟာ ၁ - နမ့်ေမ်း၊ မုန်းဝီး္ွင် 

ရင်း ၁၀၁/၁၀၂/၄၇၈/၅၇၁/၈၇၆ 

စုစုဒပါင်း အင်အား ၆၀၀ ေန ့် 

၂။ တပ်မဟာ ၂ - ဒကျာက်မဲ၊ နမ့်ဆမ်၊ မုိးမိတ်၊မုိင်းလံု္ွင် 

ရင်း ၂၅၆/၄၃၄/၆၆၆/၇၁၇/၉၈၇ 

စုစုဒပါင်း အင်အား ၆၀၀ ေန ့် 

၃။ တပ်မဟာ ၃ - မုန်းဝီးဒတာင်ဖက်၊ ဒရွှလီပမစ်ရုိး 

ရင်း ၃၆၇/၆၈၃/၇၆၅/၇၇၃/၉၉၉ 

စုစုဒပါင်းအင်အား ၆၀၀ ေန ့် 

၄။ တပ်မဟာ ၄ - သိန္နီကားလမ်းအဒနာက်ဖက်-နမ္မတူ္ွင် 

ရင်း ၃၃၃/၅၇၇/၅၉၅/၆၆၁/၈၇၅ 

စုစုဒပါင်းအင်အား ၆၀၀ မှ ၇၀၀ ေန ့် 

၅။ တပ်မဟာ ၅ -မူစယ်/ကွတ်ေိုင်/သိန္နီကားလမ်းအဒနာက်ပေမ်း 

စုစုဒပါင်းတပ်ရင်း ၅ ရင်း 

စုစုဒပါင်း အင်အား ၇၀၀ ေန ့် 

၆။ တပ်မဟာ ၆- မုန်းကျက်-မုန်းဒယာ်္ွင် ( ကွန်လံု/လားရှိုး/တန်ယ့န်းကကား) 

ရင်း ၈၈၅ နှင့် အပေား ၄ ရင်း 

စုစုဒပါင်းအင်အား ၆၀၀ ေန ့် 

၇။ တပ်မဟာ ၇ - လှုပ်ရှားတပ်မဟာ 

တပ်ရင်း ၅ ရင်းေန ့် 

အင်အားစီစစ်ဆဲ 

 

ဒေသအုပ်ေျုပ်ဒရးအား ဒအာက်ပါအတုိင်း ေရုိင် ၅ ေု ဖဲွ စ့ည်းထားသည် 

၁။ မုိးကုတ်ေရုိင် (မုိ္ူး) 

၂။ နမ္မတူေရုိင် ( အုိမ်ညှိုး) 

၃။ နမ့်ေမ်းေရုိင် ( အုိမ်တဒမာဝ်) 

၄။ ကွတ်ေိုင်ေရုိင်( အုိမ် ေံုး) 

၅။ လားရှိုး ( လာဆျို ) တုိပ့ဖစ်သည်။  

 



အင်အား 

TNLA သည် အနည်းဆံုး တပ်ရင်း ၃၅ ရင်းေန ့်ဖွဲ စ့ည်းထားပပီး 

တရင်းလျင် အင်အား ၁၀၀ မှ ၁၅၀ ကကားတွင်ရိှမည်ဟုေန ့်မှန်းရသည်။ ဒနာက်တန်း 

ဌာနများ၊ ဒဆး/ဆက်သွယ်ဒရးစသည့် ရံုးအဖဲွမ့ျား၊ နယ်ဒပမအပု်ေျုပ် စည်းရံုးဒရး 

အဖွဲ မ့ျား၊ အေွန်အဒကာက်အဖွဲ မ့ျားစသည့် အင်အားများ အားလံုးဒပါင်းပါက 

စုစုဒပါင်းအင်အား ၈၀၀၀ မှ ၁၀၀၀၀ ေန ့်ထိရိှနိုင်သည်။ လက်နက်တပ်ဆင်မှုမှာ 

ဒေတမီှ်ဒေျမှုန်းဒရးရိုင်ဖယ်များတပ်ဆင်နိုင်သည်။ UWSA သုိမ့ဟုတ် အပေားမှ 

လက်နက်ရရိှနိုင်သည့်လမ်းဒကကာင်းရိှသည်ဟု ေန ့်မှန်းမှုများရိှဒသာ်လည်းတကိျဒသာ 

အဒထာက်အထားမရိှပါ။ TNLA လှုပ်ရှားဒေသသည် ရန်သူပတ်လည်ဝိုင်းထား 

သည့်ဒပပာက် ကျားဒေသပဖစ်သပဖင့် လက်နက်ေဲယမ်းစုပုံမှု အကန ့်အသတရိှ်သည်။ 

အကူပစ်လက်နက်အဒနနှင့် ၁၀၇ မမ၊ ၆၀ မမ တုိသ့ုံးစဲွနိုင်သည်ကုိဒတွရ့သည်။ 

ပပီးေ့ဲဒသာနှစ်ပိုင်းက ဒရွှလီေျိုင့်ဝှမ်း္ွင်အတငွ်းရိှ TNLA လက်နက်္ိုဒေါင်တေုအား 

အစိုးရတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိရာတငွ် လက်နက်ငယ်များအပပင် FN 6 အမျိုးအစား 

ဟုယူဆရသည့် ဒလယဉ်ပစ်ေံုးကျည်တလက်ပါသိမ်းဆည်းရမိသွားသည်ကုိ ဒတွရ့ 

သည်။ သုိပ့ဖစ်ရာ TNLA သည် ဒလယဉ်ပစ် ေံုးကျည် ပုိင်ဆုိင်ဒနပပီဟု တက်ွဆရ 

သည်။ သုိဒ့သာ် လက်ဒတွအ့သုံးပပုသည်ကုိ မဒတွရ့ဒသးဒပ။  

 

ဘဏ္ဏာဒရး 

TNLA ၏လက်ရိှဘဏ္ဏာဒရးသည် အေွန်အဒကာက်ဒကာက်ေံမှုဒပါ်တွင် 

မူတည်သည်ဟု ယူဆရသည်။ ဘဏ္ဏဒရးအရ ဒတာင့်တင်းသည့် အဖွဲ အ့စည်းဒတာ့ 

မဟုတ်။ လက်ရိှတပ်အင်အားအား ထိမ်းသိမ်းရန်၎င်း၊ တပ်တုိးေျဲ ဒ့ရးအတကွ် 

ဒသာ်၎င်း လုိအပ်သည့် ဘဏ္ဏာရန်ပံုဒငွကုိ ကကိုးစားရှာဒဖွဒနရသည်ဟု သံုးသပ်ရပပီး 

ယေုအေျိန် ထိဒတာ့ ပံုမှန်လည်ပတ်ရန်အတွက် ဒပဖရှင်းနုိင်သည်ကုိ ဒတွဒ့နရသည်။ 

 

တပ်ဒပါင်းစု 

TNLA သည် ၂၀၁၇ မှ စတင်ဖွဲ စ့ည်းသည့် ဒပမာက်ပိုင်းနုိင်ငံဒရး 

မဟာမိတ်အဖဲွ  ့၇ ဖဲွ တွ့င်ပါဝင်သည်။ AA ( ရေုိင် )၊ !MNDAA ( ကုိးကန ့် )တိုန့ှင့် 

ဒပါင်း၍ အဖဲွ  ့ ၃ ဖဲွ  ့ စစ်ဒရးမဟာမိတ်အဖွဲ ဖဲွ့ ထ့ားသည်။ အပစ်အေတ်ရပ်စဲဒရး 

ဒဆွးဒနွးပဲွအတကွ် AA ၊ MNDAA ၊ KIA (ကေျင် ) တုိန့ှင့်ပူးဒပါင်း၍ အဖဲွ  ့၄ ဖဲွ  ့

ဒဆွးဒနွးဒနသည်။ TNLA သည် ၎င်းအားကူညီဖွဲ စ့ည်းဒပးသည် KIA နှင့် 



ဒကာင်းမွန်ဒသာဆက်ဆံဒရးရိှသက့ဲသို ့ UWSA နှင့်လည်း ဒကာင်းမွန်ဒသာ 

ဆက်ဆံဒရးရိှသည်။ ထုိပ့ပင် RCSS/SSA နှင့်စစ်ဒရးပဋိပက္ခတွင် SSPP/SSA နှင့် 

ပူးဒပါင်းရင်ဆိုင်လျက်ရိှသည်။  

 

အစိုးရနှင့်ဆက်ဆံဒရး 

ပငိမ်းေျမ်းစဉ်လုပ်ငန်းစဉ်စေဲ့သည့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက် 

တဒလျာက်လံုးနှင့် ၂၀၁၈ ေုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းထိ အစိုးရတပ်က TNLA အား 

AA/MNDAA တိုနှ့င့်အတ ူ ပငိမ်းေျမ်းလုပ်ငန်း စဉ်တွင်ပါဝင်ပေင်းအား အသိမှတ် 

မပပုဘဲ လက်နက်အပ်ရန်သာ ဒတာင်းဆုိေ့ဲသည်။ သုိပ့ဖစ်ရာ တိုက်ပွဲများသာ 

ဒတာက်ဒလျာက်ပဖစ်ဒနေဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ကုန်ပိုင်းမှစ၍ ၎င်း ၃ ဖဲွအ့ား အပစ်ရပ် 

ဒဆွးဒနွးရန် တပ်က သဒဘာတူေဲ့ပပီး ၂၀၁၉ ေုနှစ်တွင်း ဒတွဆံု့ဒဆွးဒနွးမှုများ 

ပပုလုပ်ေဲ့သည်။  

၂၀၂၀ မှစ၍ ဒတွဆံု့မှုများ ရပ်တန ့်ဒနဒသာ်လည်း အပပန်အလှန် 

အပစ်ရပ်ဒကကညာပပီး တုိက်ပဲွများ ဒလျာ့ေျထားသည်။ 

 

တရုတန်ှင့်ဆက်ဆံဒရး 

၂၀၁၇/၂၀၁၈ ပငိမ်းေျမ်းဒရးညီလာေံတွင် တရုတ်ကုိယ်စားလည်၏ စီစဉ် 

မှုပဖင့် ဒပမာက်ပိုင်း ၇ ဖဲွ နှ့င့်အတ ူ ပင်လံုညီလာေံဖွင့်ပွဲများသိုတ့က်ဒရာက်ေဲ့သည်။ 

တရုတ်နှင့်ဆက်ဆံဒရးဒကာင်းမွန်သည်ဟု အများက အသိမှတပ်ပုထားသည်။ 

အပေားနုိင်ငံများ ဆက်ဆံဒရးမဒတွရ့ပါ။  

 

နိုင်ငံဒရး၊စစ်ဒရး 

နိုင်ငံဒရးအရ ကိုယ်ပိုင်ပပဌာန်းေွင့်၊ ကုိယ်ပိုင်အုပ်ေျုပ်ေွင့်ရိှဒသာ တအာင်း 

ပပည်နယ်ကို ဒတာင်းဆုိသည်။ တအာင်းလူထုနှင့် တအာင်းအရပ်ဖက် အဖွဲ အ့စည်း 

များကကား ဩဇာသက်ဒရာက်မှုရိှသည်။ စစ်ဒရးအရ ဒေျမှုန်းဒရးတုိက်ပွဲကကီးများ 

တိုက်သည်ကို မဒတွရ့ဒသးဒသာ်လည်း ဒရွှလီေျိုင့်ဝှမ်း္ွင်အတွင်း အနံှအ့ပပား 

ဒပပာက်ကျားစစ်ဆင်ပေင်း၊ ရှမ်းဒပမာက်ရိှ အဓိကဆက်သွယ်ဒရး လမ်းဒကကာင်းများ 

အား ပဖတ်ဒတာက်ထိမ်းေျုပ်ပေင်း၊ ပမို မ့ျားအား ဒနှာက်ယှက်တုိက်ေိုက်ပေင်းတုိအ့ား 

ကျွမ်းကျင်စွာပပုလုပ်နုိင်သည်။ စစ်ဒရးအရ ထူးပေားမှုမှာ သီဒပါ၊ နမ္မတူ၊ သိန္နီ 



ဒေသသုိ၎့င်း၊ ဒကျာက်မဲ၊ မုန်းဝီး၊နမ့်ေမ်းသုိ၎့င်း ထုိးဒဖါက်ရန် ကကိုးစားဒနသည့် 

RCSS/SSA နှင့် စစ်ဒရးပဋိပက္ခရိှသည်။ 

 

 

MNTJP/MNDAA ကုိးကန ့်တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ  ့

ကိုးကန ့်ဒေသ 

 

သံလွင်ပမစ်၏ အဒရှ ဖ့က်ပေမ်းနှင့် တရုတ်နယ်စပ်ကကား ကွန်လံုပမို၏့ ဒပမာက်ဖက် 

ပေမ်းတငွ် ကုိးကန ့်ဒေသရိှသည်။ စတုရန်းကီလုိမီတာ တဒသာင်းဒကျာ်ကျယ်ဝန်းပပီး 

လူဦးဒရ တသိန်းေဲွေန ့်ရိှသည်။ ကုိးကန ့်တရုတ်လူမျိုးအများစုပဖစ်ပပီး ေုတိယ အများ 

ဆံုးမှာ တအာင်းပဒလာင်လူမျိုးများပဖစ်သည်။ ပျမ်းမျှေ ဒပ ၃၀၀၀ ဒကျာ်ပမင့်ပပီး ဒပ 

၄၀၀၀/၅၀၀၀/၆၀၀၀ ဒကျာ်ပမင့်သည့် ဒတာင်တန်းများရိှသည်။ ကုိးကန ့်ဒေသတငွ် 

ယန်မိသားစုများစတင်အဒပေေျပပီး ၁၈၄၀ ေုနှစ်တင်ွ ကိုးကန ့်ပမို စ့ားအား တရုတ်ပပည် 

ေျင်မင်းဆက်က စတင်အသိမှတပ်ပုေ့ဲသည်။ အထက်ပမန်မာပပည်အား အ္ဂလိပ်တို ့

သိမ်းပပီးဒနာက် ၁၈၉၇ ေုနှစ် အ္ဂလိပ်-တရုတသ်ဒဘာတူစာေျုပ် အရ ကိုးကန ့် 

ဒေသသည် ပဗိတိသျှေဘားမားပုိင်ပဖစ်ေဲ့ပပီး ထုိမှစ၍ ကုိးကန ့်သည် ပမန်မာပိုင်ပဖစ် 

ေဲ့သည်။  

၁၉၅၈ ေုနှစ် ကိုးကန ့်ဒစာဘ်ွားအာဏာစွန ့်ပပီးဒနာက် ကုိးကန ့် ေစာ်ဘွား 

နှင့်ကာကွယ်ဒေါင်းဒဆာင် ဖုန်ကကားစင်း/ဖုန်ကကားဖူးတိုသ့ည် ပမန်မာအစိုးရအား 

ပုန်ကန်ေ့ဲသည်။ ကုိးကန ့်ဒစာဘ်ွားက ကုိးကန ့်ဒေသအား စွန ့်ေွါပပီးဒနာက် ဖုန်ကကား 

စင်း/ဖုန်ကကားဖူးတုိသ့ည် ဗမာပပည်ကွန်ပမူနစ်ပါတီ CPB နှင့်ဒပါင်း၍ အစုိးရအား 

ဆက်လက်တုိက်ေုိက်ေဲ့ရာ ၁၉၇၀ ေန ့်မှစ၍ ကုိးကန ့်ဒေသသည် လွတ်ဒပမာက် 

ဒေသပဖစ်ေ့ဲသည်။ အစုိးရထိမ်းေျုပ်မှကင်းလွတ်ေ့ဲသည်။  

၁၉၈၉ ေုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်ဒနတွ့င် ဖုန်ကကားစင်းဒေါင်းဒဆာင်သည့် 

ကုိးကန်အဖွဲ သ့ည် CPB အား ပုန်ကန်ပပီး MNTJP/MNDAA- Myanmar 

National Truth and Justice Party/ Myanmar National Democratic 

Alliance Army ( ပမန်မာအမျိုးသား အမှန် တရားနှင့်တရားမျှေတမှုပါတီ/ ပမန်မာ 

အမျိုးသားေီမိုကဒရစီမဟာမိတ်တပ်မဒတာ်) ကုိထူဒထာင်ေဲ့ပပီး နဝတ အစုိးရနှင့် 

အပစ်ရပ်ပငိမ်းေျမ်းဒရးယူေ့ဲသည်။ နဝတ အစိုးရ က ကိုးကန ့်ဒေသအား ရှမ်းပပည်နယ် 

အထူးဒေသ ၁ အပဖစ်သတ်မှတဒ်ပးေ့ဲသည်။ ကုိးကန ့်ေွဲထွက်ပပီးမကကာမီှ ကိုးကန ့် 



ဒေါင်းဒဆာင်များကကား သဒဘာထားကဲွလဲွမှုဒကကာင့် ၁၉၉၂ ေုနှစ်ေန ့်တွင် 

ကုိးကန ့်ဒေသတွင်းသုိ ့ အစုိးရတပ်များစတင်ဝင်ဒရာက်ဒနရာယူနိုင်ေဲ့ပပီး ယေုအေါ 

ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌာေျုပ်နှင့် အဒပေစိုက်တပ်ရင်းများ အဒပေပပုနုိင်ေဲ့သည်။ 

၂၀၀၉ ေုနှစ်တွင် BGF ဖဲွ စ့ည်းဒရး၊ လက်နက်စက်ရုံ စသည့်ပပသနာများ 

နှင့်ပတသ်က်ပပီး အစိုးရနှင့် ဒပပလည်မှုမရဘဲ ဖုန်ကကားစင်းတုိအ့ား နအဖအစုိးရတပ် 

များက ဝင်ဒရာက်တုိက်ေိုက်ေ့ဲရာ ဖုန်ကကားစင်းတုိ ့ကုိးကန ့်အားစွန ့်ေွါေဲ့ရသည်။ နအဖ 

အစိုးရတပ်နှင့်ဒပါင်းဒသာ ကုိးကန ့်သားအေျိုက့ ကက့ံေိုင်ဒရးပါတီဝင်များပဖစ်သွားပပီး 

နယ်ပေားဒစာင့်တပ်ဖွဲ စ့ည်းရာတငွ်လညါးပါဝင်ေဲ့သည်။ သိုပ့ဖစ်ရာ ၁၉၈၉ ေုနှစ်တငွ် 

ပငိမ်းေျမ်းဒရးယူေဲ့ဒသာ ကုိးကန ့်အဖွဲ သ့ည် အနှစ် ၂၀ အကကာ ၂၀၀၉ ေုနှစ်တင်ွ 

ရန်ဖက်ပုန်ကန်သူပပန်ပဖစ်သွားေ့ဲဒတာ့သည်။ 

ကုိးကန ့်ဒေသအား လက်လွှတ်ေဲ့ရဒသာ MNDAA သည် ကုိးကန ့်ဒေသ 

အားပပန်လည်ထုိးဒဖါက်ရန် တပ်ကုိပပန်လည်ဖွဲ စ့ည်းသည်။ ၂၀၁၃ ေုနှစ်ေန ့်တွင် 

ကုိးကန ့်ဒေသနှင့်ကပ်ရက် သံလွင်အဒနာက်ပေမ်းတွင် ကုိးကန ့်တပ်များ ပပန်လည် 

လှုပ်ရှားသည့် သတင်းများကကားရသည်။ 

၂၀၁၅ ေုနှစ် ဒဖဖဝါရိလမှစ၍ MNDAA တပ်ဖွဲ မ့ျားသည် ကုိးကန ့်ဒေသ 

တငွ်းသုိ ့ ဝင်ဒရာက်တုိက်ေိုက်ေဲ့ကကရာ စစ်ပွဲသည် ဒမ/ဇွန်အထိကကာပမင့်ေဲ့သည်။ 

တပ်မှလည်း ဒလဒကကာင်းနှင့်အဒပမာက်ပစ်ကူများအပါ စစ်အင်အားအလံုးအရင်း 

သံုးပပီးတုိက်ေိုက်ေဲ့သည်။ တပ်က ကုိးကန ့်ဒေသအများစုကို ပပန်လည်ထိမ်းေျုပ်နုိင် 

ေဲ့ဒသာ်လည်း ကုိးကန ့်ဒပမာက်စွန်းရိှ ဟုန်အုိင်ဒေသတင်ွ ကုိးကန ့်တပ်ဖဲွ  ့

အဒပေပပုနုိင်ေဲ့သည်။  

 

လက်ရိှ MNDAA ဒေါင်းဒဆာင်မှု 

ကုိးကန ့်၏ မူလဒေါင်းဒဆာင် ဖုန်ကကားစင်းမှာ အသက်အရွယ် ကကီးရင့် 

ပပီပဖစ်ရာ နာယက ဒနရာတွင်သာရိှမည်ဟုေန ့်မှန်းရသည်။ ဖုန်ကကားစင်း၏ ညီပဖစ်သူ 

ဖုန်ကကားဖူမှလည်း ပပိးေဲ့ဒသာ ၃/၄ နှစ်က ကွယ်လွန်သွားေဲ့ပပီပဖစ်သည်။ လက်ရှိ 

ကုိးကန ့်အဖွဲ ဥ့က္က ဌနှင့်စစ်ဦးစီးေျုပ်မှာ ဖုန်တရွှင်( ဖုန်ကကားစင်း၏သား) ပဖစ်သည်။ 

၂၀၁၅ တုိက်ပွဲကာလက အတွင်းဒရးမှူးအပဖစ် ကိုထွန်းပမတ်လင်း (ဖုန်ကကားစင်း၏ 

သားမက်) တာဝန်ယူသည်။ ကျန်ရိှဒသာ ဒေါင်းဒဆာင်များနှင့်ပတ်သက်၍အတည် 

ပပု၍မရဒသးပါ။ 

 



ကိုးကန်အ့ဖွဲ ၏့ ထိမ်းေျုပ်ဒေသ 

ကုိးကန ့်ဒေသအတွင်း ဒမာ်ထုိက်ပမို န့ယ်ေဲွ၏အဒရှ ဖ့က် ဟုန်အုိင်ဒေသ 

တငွ်အဒပေပပုသည်။ ကိုးကန ့်နယ်ဒပမအများစုအား တပ်ကထိမ်းေျုပ်ထားရာ ကုိးကန ့် 

ဒေသတွင်း စစ်ဒရးလှုပ်ရှားရန် အကန ့်အသတ်ရိှ၍ ကုိးကန ့်တပ်အများစုသည် 

သံလွင်ပမစ်အဒနာက်ပေမ်းတွင် သူ၏မဟာမိတ်များနှင့်တဲွ၍ လှုပ်ရှားဒနသည်ဟု 

ယူဆရသည်။ 

 

ကိုးကန ့်စစ်အင်အား 

လက်ရိှ MNDAA တွင် တပ်မဟာ ၃ ေုဖွဲ စ့ည်းထားသည်။ တပ်မဟာ ၂၁၁ ၊ 

တပ်မဟာ ၃၁၁ ၊ တပ်မဟာ ၅၁၁ တုိပ့ဖစ်သည်။ လက်နက်ငယ်တပ်ဆင်မှု 

အားဒကာင်းသည်။ အဒစာပိုင်းကာလတငွ် လက်နက်ကကီးတပ်ဆင်မှု မဒတွရ့ပါ ။ 

လက်ရိှစစ်အင်အားမှာ အနည်းဆံုး ၂၅၀၀ ေန ့်ရိှ နုိင်ပပီး အများဆံုး ၅၀၀၀ 

ေန ့်အထိရိှနိုင်ပါသည်။ 

 

ဘဏ္ဏာဒရး 

ဘဏ္ဏာဒရးအင်အား အဒပေအဒနမသိရပါ။ ယေုအေျိန်ထိ 

ရပ်တည်နိုင်စွမ်းရိှရာ သင့်တင့်ဒသာ ဘဏ္ဏာဒရးအဒပေအဒနရိှသည်ဟုဆိုရမည်။ 

 

တပ်ဒပါင်းစု 

၂၀၁၇ မှစ၍ ဒပမာက်ပိုင်းနုိင်ငံဒရးမဟာမိတ်အဖွဲ တွ့င်ပါဝင်သည်။ ၂၀၁၅ မှစ၍ 

AA/TNLA တို ့ နှင့်စစ်ဒရးမဟာမိတ်ဖွဲ ပ့ပီး ရှမ်းဒပမာက်တွင် စစ်ဆင်ဒရးများပပု 

လုပ်သည်။ အေျို စ့စ်ဆင်ဒရးများတွင် ဒပမာက်ပုိင်း ၃ ဖဲွ န့ှင့်အတ ူ KIA 

တပ်ဖဲွအ့ေျိုလ့ည်း ပါဝင်ဒလ့ရိှသည်။  

 

အစိုးရနှင့်ဆက်ဆံဒရး 

၂၀၁၅ ေုနှစ် NCA ဒရးထုိးရာတငွ် ပါဝင်လက်မှတထုိ်းရန် အစိုးရနှင့်တပ်၏ 

ပငင်းပယ်မှုေံေ့ဲရသည်။ တရုတ်၏ ကကားဝင်မှုပဖင့် ၂၀၁၈ ေုနှစ်နှစ်ကုန်တွင် အစုိးရနှင့် 

တပ်က ဒဆွးဒနွးရန် သဒဘာတူသည်။ ၂၀၁၉ ေုနှစ်အတငွ်း KIA/AA/TNLA 

တိုန့ှင့်အတ ူ အစိုးရနှင့်ဒဆွးဒနွးေ့ဲဒသာ်လည်း သဒဘာတူညီမှုမရေဲ့ဒပ။ ၂၀၂၀ မှစ၍ 

ဒတွဆံု့ဒဆွးဒနွးမှုများရပ်ဆိုင်းဒနသည်။ 



ပပည်ပဆက်ဆံဒရး 

တရုတ်နှင့်ရင်းနီှးဒသာဆက်ဆံဒရးရိှသည်ဟု အများက ယူဆပေင်းေံရ 

သည်။ တရုတ်ပပည်မှ အင်အားစုအေျို၏့ ဒထာက်ေံမှုရရိှသည်ကို ဒတွရ့သည်။ 

 

နိုင်ငံဒရး ၊ စစ်ဒရး 

ကုိက့့်ဒေသ ကုိယ်ပိုင်အုပ်ေျုပ်ေွင့်အတက်ွရည်ရွယ်သည်။ သုိဒ့သာ် ယေု 

တိုင် နိုင်ငံဒရးဒဆွးဒနွးပွဲသုိ ့ မဒရာက်ဒသး၍ ၎င်းတုိအ့ပမင်များကုိ ရှင်းလင်းစွာ 

မပမင်ရဒသးဒပ။ စစ်ဒရးအရ တရုတ်စစ်ဒရးဟုဆိုနုိင်သည့် ဒပပာက်ကျားစစ်၊ ေံစစ်၊ 

ဒေျမှုန်းစစ်ကျွမ်းကျင်သည်။ CPB နှင့်အတတူိုက်ေဲ့ဒသာ စစ်ဒရးအဒတွအ့ကကုံ  

ရိှသည်။ သုိဒ့သာ်လည်း ကိုးကန ့်လူဦးဒရ နည်းပါး၍ တပ်အင်အားကကီးထွား 

ရန်အကန ့်အသတ်ရိှသည်ပဖစ်ရာ မဟာမိတ်တပ်ဒပါင်းစုကို အားပပုရန်လုိအပ်သည်။ 

 

 

အာရကန်အပိ်မက် နှင့် ULA/AA 

AA ဆိုသည့် အမည်သည် ယေုနှစ်ပိုင်းများတွင် လူသိများသည့် နံမည် 

ပဖစ်သည်။ အဒကာင်းဒပပာသူဒရာ၊ အဆုိးသူဒပပာသူဒရာ၊ ဒထာက်ေံသူဒရာ၊ ဒဝဖန် 

တိုက်ေိုက်သူဒကာ များပပားသည်။ မည်သိုဆုိ့ဒစ  ဒရပမ်းစားလူသိများသည့် 

အမည်တေုပဖစ်သည်ကဒတာ့ဒသေျာသည်။  

၁၉၄၇ ေုနှစ်မှစ၍ ရေုိင်တွင် လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှုများစတင်သည်။ 

အဖွဲ မ့ျားစွာဒပါ်ေ့ဲသည်။ အေျိုအ့ဖဲွ မ့ျား ပျက်သုဉ်းသွားသည်။ အေျိုအ့ဖဲွ မ့ျား 

အင်အားေျိနဲသ့ွားသည်။ ရေုိင်လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်မှုများထဲတွင် ဒနာက်ဆံုးမှ 

ဒပါ်လာသည့် AA ကဒတာ့ယဒန ့ မားမားရပ်တည်နိုင်လာေဲ့သည်ပဖစ်ရာ အများက 

အသိမှတပ်ပုကကရသည်ကုိ ဒတွရ့သည်။ 

AA ကုိ ၂၀၀၉ ေုနှစ် ဧပပီလ ၁၀ ရက်ဒနတ့ငွ် KIO/KIA ဌာေျုပ်ရိှရာ 

လုိင်ဇာတွင် စတင်ဖဲွစည်းသည်။ ကုိထွန်းပမတ်နိုင်နှင့် ဒေါက်တာညိုထွန်းဒအာင်တို ့

ဦးစီးပပီး လူ ၃၀ မပပည့်ဒသာအင်အားပဖင့် စတင်ဖွဲ စ့ည်းေ့ဲသည်။ ထုိစဉ်ကာလက 

လူအင်အားအရ မဒလာက်ဒလး မဒလာက်စားအရွယ်အစားဟု မှတ်ယူေဲ့ကကပပီး သူတို ့

၏ လုပ်နိုင်စွမ်းကို ပမင်နုိင်ပေင်းမရိှေဲ့ဒသးဒပ။ AA တည်ဒထာင်သူများ၏ ကကိုးပမ်းမှု 

ဒကကာင့် ၂၀၁၅ ေုနှစ်ဒနာက်ပိုင်းတွင် AA သည် ရေုိင်လူထုကကား ဒရပမ်းစားဒသာ 

အဖွဲ အ့စည်းတေုပဖစ်လာသည်။ ရေုိင်လူထု၏ ပါဝင်မှု ၊ ဒထာက်ေံမှု၊ အားဒပးကူညီမှု၊ 



ဒထာက်ပ့ံမှု ဒကာင်းစွာရရိှေဲ့သည်။ ထုိအ့တ ူဒလ့ကျင့်ပပီး တပ်ဖွဲ ဝ့င်များသည် ကေျင် 

ပပည်နယ်နှင့် ရှမ်းဒပမာက်တွင် သူ၏မဟာမိတ်များပဖစ်ကကဒသာ KIA/TNLA/ 

MNDAA တုိန့ှင့်ပူးတွဲ၍တုိက်ပဲွဝင်ပပီး စစ်ဒရးအဒတွအ့ကကုံ များ ရယူနိုင်ေ့ဲသည်။ 

တေျိန်တည်းတွင်လည်း ရေိုင်သုိ ့ လူလက်နက်များ တစတစဒစလွှတ်ဒပးပုိေ့ဲ့ရာ 

၂၀၁၅ မှစ၍ ရေုိင်တွင် အစိုးရတပ်နှင့် AA တုိ၏့တိုက်ပွဲများကုိ စတင်ဒတွ ရိှ့ရသည်။ 

ထုိပ့ပင် လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ အ့ဒနနှင့်သာဖွဲ ထ့ားဒသာ AA ဒေါင်းဒဆာင်များသည် 

နိုင်ငံဒရးအရ စည်းရံုးလှုပ်ရှားရန် ULA- United League for Arakan 

ရေိုင်အမျိုးသားအဖဲွေ့ျုပ်အား ၂၀၁၅ ေုနှစ် စတင်ဖွဲ စ့ည်းေ့ဲသည်။ လက်နက်ကုိင် 

တပ်ဖဲွ  ့စည်းရုံးဒရးအပပင် နုိင်ငံဒရးစည်းရုံးဒရးပါ လုပ်ဒဆာင်လာေဲ့သည်။ 

၂၀၁၇ ေုနှစ်တွင် AA တပ်ဖွဲ တွ့င် ဒလ့ကျင့်ပပီး လူအင်အား ၅၀၀၀ 

ထိရိှလာေဲ့သည်။ တဖက်က အဒရှ ဒ့ပမာက်ဒေသတွင် ဆက်လက်ဒလ့ကျင့်မှုများ 

ပပုလုပ်ဒနရင်း AA တပ်ဖွဲ ဝ့င်အများအပပားနှင့်လက်နက်ေဲယမ်းများကုိ ရေိုင်သုိ ့

ဒစလွှတ်ဒပးပုိေ့ဲ့သည်။ ၂၀၁၈ ေုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် AA အင်အား ၄၀၀၀ ေန ့် 

ရေိုင်ဒပမာက်ပိုင်းနှင့်ဆက်စပ်ဒနဒသာ အိန္ဒိယ/ဘ္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်အနီး ပလက်ဝ 

ပမို န့ယ်တွင် စုဖွဲ ဒ့ရာက်ရိှဒနသည့် သတင်းဒပါ်လာပပီးဒနာက်ပိုင်း ၂၀၁၉/ ၂၀၂၀ 

ေုနှစ်များအတွင်း AA နှင့် အစုိးရတပ်များအကကားပပင်းထန်ဒသာ တုိက်ပွဲများ 

ပဖစ်ပွါးေ့ဲသည်။ အဒစာပုိင်းကာလက ပလက်ဝဒေသတွင်သာ တုိက်ပွဲများပဖစ်ပွါးရာက 

အေျိန်တိုအတင်ွး ရေိုင်ဒပမာက်ပုိင်းတေွင်လံုးအား ပျံနံှ့သ့ွားသည်။  

တပ်ကလည်း ရေုိင်ပပည်နယ်ရိှ နပေ၊ ေကစ၊ စကေ ၃ ေုအပပင် ဒပေပမန် 

တပ်မ အနည်းဆံုး ၅ ေုေန ့်ထိ အင်အားပဖည့်တင်းပပီးထုိးစစ်ဆင်ေ့ဲသည်။ လက်နက် 

ကကီးနှင့်ဒလဒကကာင်းပစ်ကူတို ့ အင်ပပည့်အားပပည့်အသုံးပပုေ့ဲသည်။ ထုိပ့ပင် မယူပမစ်၊ 

ကုလားတန်ပမစ်၊ ဒလးပမို ပ့မစ်ဒကကာင်းများအတွင်း ဒရတပ်မှ စစ်သဒဘဂာများ 

အသံုးပပု၍ ဒရဒကကာင်းစစ်ဆင်ဒရးပပုလုပ်ေ့ဲသည်။  

သုိဒ့သာ် AA ၏တပ်ဖဲွအ့င်အားဒလျာ့မသွားဘဲ တုိးလာဒနသည့်အပပင် 

လှုပ်ရှားစစ်ဆင်သည့် နယ်ဒပမပိုကျယ်လာသည်။ ရက် ၄၀ ဒကျာ်ကကာပမင့်သည့် 

မီးဝတုိက်ပွဲကဲ့သုိ ့ တိုက်ပွဲကကီးများစွာ တိုက်လာသည်ကိုဒတွရ့သည်။ ပမစ်ဒကကာင်း 

အား ဒရတပ်စိုးမုိးထားဒသာ်လည်း AA က ပမစ် လက်တက်၊ ဒေျာင်းလက်တက်များ 

အား အသံုးပပုလှုပ်ရှားကကသည်။ ထူထပ်ဒသာ ရေုိင်ဒတာဒတာင်များကကား 

လှုပ်ရှားေဲ့ကကသည်။  



ပပင်းထန်ဒသာ စစ်ပွဲများအတွင်း နှစ်ဖက်အကျအဆံုးအား တရားဝင် 

ထုတ်ပပန်သည်ကို မဒတွရ့ဒသာ်လည်း အနည်းဆံု ဒထာင်ေျီ၍ ကျဆံုးေဏ်ရာရမည်ဟု 

ေန ့်မှန်းရသည်။ ၂ နှစ်ကကာစစ်ပွဲများအတငွ်း အရပ်သားဒသဆံုးမှု ၃၀၀ ဒကျာ်၊ 

ေဏ်ရာရရိှသူ ၇၀၀ ဒကျာ်ရိှေဲ့သည်။ ဒကျးရွာ ရာအေျို  ့ စစ်ဒဘးသင့်ပပီး ထွက်ဒပပးေ့ဲ 

ရသည်။ အိမ်ဒပေဒထာင်နှင့်ေျီ၍ မီးဒလာင်ပျက်စီးေဲ့ရသည်။ စစ်ဒဘးေုက္ခသည် ၂ 

သိန်းေွဲေန ့်ရိှလာေဲ့သည်။ AA နှင့်ဆက်သွယ်သည်ဟုဆုိေါ အကကမ်းဖက်ပုေ်မပဖင့် 

လူဒပါင်း ၅၀၀ ထက်မနည်းဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းေံရသည်။ ထုိစစ်ပွဲများအတွင်း AA 

သည်နယ်ဒပမများ ထိမ်းေျုပ်လာနိုင်ပပီး ၂၀၁၉ နှစ်ကုန်ပိုင်းမှစ၍ APA- Arakan 

People's Authority ရေုိင်ပပည်သူအ့ာဏာပုိင်အဖွဲ  ့ ဖဲွ စ့ည်း၍ နယ်ဒပမအပု်ေျုပ် 

ေရးပါဒဆာင်ရွက်လာေဲ့သည်။  

ရက်စက်ပပင်းထန်ဒသာစစ်ပွဲအရိှန်ပမင့်လာပပီးဒနာက် ၂၀၂၀ မတလ် 

အတငွ်း AA အဖဲွအ့ား အကကမ်းဖက်အဖွဲ အ့ပဖစ် NLD အစုိးရက ဒကကညာေ့ဲပပီး AA 

အားတုိက်ေိုက်ဒနကကဒသာ စစ်ဖက်ဆုိင်ရာ အရာရိှစစ်သည်များအား NLD အစိုးရ 

ဒေါင်းဒဆာင်က ေျီးကကူး္ုဏ်ပပုေ့ဲသည်။  

၂၀၂၀ နုိဝင်ဘာဒရွးဒကာက်ပွဲအပပီး နိပွန်ဒဖါင်ဒေးရှင်းဥက္က ဌ 

မစ္စတာဆာဆာကာဝါ၏ ညိှနှိုင်းမှုအရ တပ်နှင့် AA ကကား ရုတ်ေျည်းအပစ် အေတ် 

ရပ်စဲေဲ့သည်။ နှစ်ဖက်အဒကကာင်းပပသည်မှာ ရေုိင်ပပည်နယ်အတငွ်း ဒရွးဒကာက်ပွဲများ 

ကျင်းပရန်ဟုဆိုဒသာ်လည်း သီးပေားရည်ရွယ်ေျက်များရိှပုံရသည်။ တပ်အဖုိဒ့ပပာ 

လျက် ရေိုင်တွင် စစ်ပွဲရပ်၊ စစ်အင်အားဒလျှော့ေျပပီး ပပည်တွင်းနုိင်ငံဒရး ရည်ရွယ်ေျက် 

အား အဒကာင်အထည်ဒဖါ်ရန်ပပင်ဆင်ပေင်းပဖစ်သည်ကို ဒနာက်ပုိင်း တငွ်ဒတွရ့ 

သည်။ AA အဖုိဒ့ပပာလျင်လည်း ၂ နှစ်တာစစ်ပွဲရင်ဆုိင်ပပီးဒနာက် တပ်နှင့်ဒေသကုိ 

ပပန်လည်တည်ဒဆာက်ရန် ရည်ရွယ်ပံုရသည်။ AA အဖုိဒ့ပပာလျင် ၂၀၁၉ " မုန်တိုင်း 

ကကားမှာပဖတ်သန်းကက" ဟုသည့်ဒကကးဒကကာ်သံနှင့် " ၂၀၂၀ အာရကန်အိပ်မက်" အား 

ဒအာင်ပမင်စွာ အဒကာင်အထည်ဒဖါ်နုိင်ပပီးရေုိင်တွင် ဒပေကုပ်ဒကာင်းစွာ ရယူနုိင်ေ့ဲပပီ 

ပဖစ်သည်။ ပပင်းထန်ဒသာတိုက်ပွဲကုိ ပဖတ်သန်းရင်ဆုိင်ပပီး တပ်နှင့်ဒေသကုိ 

ပပန်လည်တည်ဒဆာက်ရန် AA အတက်ွ အေျိန်တေုလုိအပ်ပုံရသည်။  

ပပင်းထန်ဒသာ ရေုိင်စစ်ပွဲအတင်ွး AAအတွက်အားသာေျက်မှာ 

ရေိုင်လူထု၏ အားဒကာင်းဒသာ ဒထာက်ေံမှုနှင့် AA အဒပါ်ထားရိှဒသာ ကကီးမား 

ဒသာ ဒမျှော်လင့်ေျက်ဒကကာင့်ပဖစ်သည်။ ရေိုင်ပပည်ရိှလက်နက်ကုိင်တုိက်ပဲွများအတငွ်း 

စစ်ဝတ်စစ်စားအပပည့်အစုံ၊ စစ်လက်နက်အပပည့်အစုံနှင့် အားဒကာင်းဒမာင်းသန်ရိှ 



ဒသာ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ ဒ့ပါ်ဒပါက်လာပေင်းသည် ရေိုင်လူထုအတငွ်း ကကီးစွာ 

ဒသာ္ယက်ရိုက်ေတ်မှုပဖစ်ဒစသည့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကိစ္စကကီးတေုပဖစ်ေ့ဲသည်။  

 

ULA/ AA ဒေါင်းဒဆာင်မှု 

ULA ဥက္က ဌနှင့် AA စစ်ဦးစီးေျုပ်တာဝန်အား ဗုိလ်ေျုပ်ထွန်းပမတ်နိုင်က 

တာဝန်ယူပပီး ULA အတွင်းဒရးမှူးနှင့် AA ေုစစ်ဦးစီးေျုပ်တာဝန်အား ဗုိလ်မှူးေျုပ် 

ညိုထွန်းဒအာင်ကတာဝန် ယူသည်။ AA ဒေါင်းဒဆာင်ပိုင်းတင်ွ ဗိုလ်မှူးကကီး 

ဒကျာ်ဟန်နှင့် AA ဒပပာေွင့်ရပု္္ဂိုလ်ပဖစ်သူ ဦးေုိင်သုေ တုိအ့ား လူသိများသည်။ 

အပေားဒေါင်းဒဆာင်နှင့် တာဝန်များအား ထုတ်ဒဖါ်ဒကကညာပေင်းမရိှပါ။  

 

ULA/AA တပ်ပဖန ့်ေွဲထိမ်းေျုပ်မှု 

ကုလားတန်ပမစ်ဖျား ပလက်ဝဒေသမှသည် ရေုိင်ဒပမာက်ပုိင်း မယူပမစ်ဝှမ်း၊ 

ကုလားတန်ပမစ်ဝှမ်း၊ ဒလးပမို ပ့မစ်ဝှမ်း၊ အမ်းဒတာင်တန်း၊ ဒကျာက်ပဖူ ၊ ရမ်းပဗဲ ၊ 

ဒတာင်ကုတ်ဒေသများအားပဖန ့်ကျက်စုိးမိုးထားသည်။ သံတဲွ၊ ္ွဒေသများသုိ ့

ထုိးဒဖါက် လှုပ်ရှားသည့် ဒပမပပင်သတင်းများလည်းကကားရသည်။ AA လက်နက် 

ကုိင် လှုပ်ရှားမှုမရိှသည့်ပမို မ့ှာ မာန်ဒအာင်ကျွန်းသာရိှပုံရ ေတာ့သည်။ မာန်ဒအာင် 

ပင်လျင် ULA ထုိးဒဖါက်မှု ရိှနုိင်သည်။ 

လက်ရိှအေျိန်တငွ် ULA/AA ၏ ဖဲွ စ့ည်းပုံများအား လျိှေု ဝှ့က်ထားရိှရာ 

အပပည့်အစုံသိရန်မလွယ်ကူဒသးဒပ။ ဒပမပပင်သတင်းများအရ အယ်ဖါ၊ ဘီတာ၊ နိုဗာ 

ဟူဒသာအမည်များပဖင့် စစ်ဒေသများ ဖွဲ စ့ည်းထားပပီး စစ်ဒေသ ၇ ေုမှ ၉ ေုအထိ 

ဖွဲ ထ့ားနုိင်သည်ဟု ေန ့်မှန်းရသည်။ စစ်ဒေသတေုေျင်းအား စစ်ဒေသမှူး တဦးစီက 

ကွပ်ကဲသည်။ စစ်ဒေသဒအာက်တွင် ဗျူဟာနှင့် တပ်ရင်းများ အဆင့်ဆင့် ဖဲွ စ့ည်း 

ထားသည်။ ဗျူဟာနှင့်တပ်ရင်းများက သတ်မှတထ်ားဒသာ ္ွင်အလုိက် စစ်ဒရး 

တာဝန်ယူသည်။ စစ်ဒေသတုိင်းတွင် နုိင်ငံဒရးမှူး၊ ေုနိုင်ငံဒရးမှူးများ ေန ့်အပ်ထား 

ပပီး ၎င်းတုိက့ ဒေသအုပ်ေျုပ်ဒရးတာဝန်ယူသည်။ စစ်ဒေသအရွယ်အစားကုိလုိက်၍ 

နယ်ဒပမ ၃ ေု/ ၅ ေု စသပဖင့်ဖွဲ စ့ည်းထားပပီး နယ်ဒပမမှူးများအား ဒလ့ကျင့်ေန ့်အပ် 

ထားသည်။ နယ်ဒပမမှူးများဒအာက်တွင် ရပ်ကွက်/ဒကျးရွာ အုပ်ေျုပ်ဒရးမှူးများ 

ထားရိှသည်။ စစ်ဒေသများအပပင် တပ်မ ဟာ ၃ ေုသီးပေားဖဲွထ့ားသည်ဟု ဒပမပပင် 

သတင်းများအရသိရသည်။ ဗဟုိကကုိင်သည့် လှုပ်ရှားတပ်မဟာများပဖစ်ပုံရသည်။  



အဆုိပါ စစ်ဒေသနှင့်တပ်မဟာများဒအာက်တွင် တပ်ရင်း ၅၀ ေန ့်ဖွဲ စ့ည်း 

ထားနုိင်သည်ဟု ဒပမပပင်သတင်းများဒပါ်အဒပေေံ၍သံုးသပ်ရပါသည်။ ဒေသအုပ်ေျုပ် 

ဒရးနှင့်ပတသ်က်ပပီး ၂၀၂၀ အပစ်ရပ်ထားသည့်ေျိန်မှစ၍ ဒလ့ကျင့်ဖွဲ စ့ည်း မှုများပပု 

လုပ်ဒနသည်ဟု ကကားသိရသည်။ ဒေသအုပ်ေျုပ်ဒရးအား အဒထာက်အကူပပုရန် 

ရဲအင်အား ၅၀၀၀ ေန ့်အားလည်း ဒလ့ကျင့်ပပီးစီးပပီဟု ဒပမပပင်သတင်းများ အရ 

သိရသည်။  ဒေသအုပ်ေျုပ်ဒရး၊ တရာစီရင်ဒရး၊ အေွန်ဒကာက်ေံဒရးတို ့ စတင်လုပ် 

ဒဆာင်ဒနပပီး ကျန်းမာဒရး၊ ပညာဒရး၊ လူမှုစီပွါး၊ လယ်ယာသစ်ဒတာ ကဏ္ဏများအား 

ဆက်လက်ကိုင်တွယ်နိုင်ရန်ပပင်ဆင်ဒနသည်ဟု ဆုိပါသည်။ 

လက်ရိှ AA တပ်ဖွဲ အ့င်အားစုစုဒပါင်းမှာ တိုက်ေိုက်ဒရး၊ အုပ်ေျုပ်ဒရး၊ ရဲ၊ 

ဒနာက်တန်းဌာနများအပါ စုစုဒပါင်းအင်အား ၃၀၀၀၀ ေန ့်ရိှနိုင်သည်ဟု ဒပမပပင် 

သတင်းများအရ သံုးသပ်ရပါသည်။ လက်နက်ေဲယမ်းအဒပေအဒနကုိဒတာ့ သိရိှနိုင် 

ပေင်းမရိှပါ။ AA တပ်ဖွဲ မ့ျားသည် အများစု ရေုိင်တွင်ရိှဒနဒသာ်လည်း အေျို  ့

အင်အားများသည် KIA နှင့် KNU ဒေသများတွင်လည်း ရိှဒနဒသးသည် 

ဟုဆိုပါသည်။ လက်ရိှရေိုင်တွင် AA တပ်ဖဲွတ့ငွ်းသုိဝ့င်ဒရာက်လုိသည့် 

လူငယ်အများရိှဒနပပီး သင်တန်းတက်ရန် တန်းစီဒစာင့်ဆိုင်းဒနကကသည်ပဖစ်ရာ AA 

အတက်ွတပ်သားဒရဒသာက် ပမစ် ဒကာင်းစွာရိှဒနသည်။ 

 

ဘဏ္ဏာဒရးအဒပေအဒန  

လက်ရိှ AA သည် သူ၏တပ်ဖွဲ ဝ့င်များအား စစ်ဝတ်စုံဒကာင်းစွာ တပ်ဆင်ဒပးထား 

နိုင်သည်။ ရိက္ခာဒကာင်းစွာ ဒထာက်ပ့ံထားနုိင်သည်။ ပမင်သာထင်သာရိှဒသာ တပ်ဖဲွ  ့

ဝင်များ လက်နက်အပပည့်အစုံတပ်ဆင်ထားနုိင်သည်ပဖစ်ရာ ဘဏ္ဏာဒရးအဒပေအဒန 

ဒကာင်းမွန်သည်ဟုဆုိရမည်။ AA တပ်ဖွဲ အ့ား ဒထာက်ေံအားဒပးဒသာ 

ရေိုင်ပပည်နယ်တွင်း ၊ ပပည်နယ်ပနှင့်နိုင်ငံရပ်ပေားမှ ရေုိင်တုိ၏့ လစဉ်ဒထာက်ပ့ံမှုက 

AA အတွက်တအားပဖစ်သည်။ ထုိပ့ပင်အေျို စီ့းပွါးဒရး လုပ်ငန်းများ ထူဒထာင်ထား 

ပုံရပါသည်။  

 

တပ်ဒပါင်းစု 

AA ထူဒထာင်ရာတငွ် KIA ၏ အကူအညီဒပးမှုသည် အရင်းေံပဖစ်ဒပရာ KIA 

သည် AA ၏အဒပေေံမဟာမိတ်ပဖစ်သည်။ ၂၀၁၇ မှစ၍ ဒပမာက်ပိုင်းနိုင်ငံဒရးမဟာ 

မိတ် ၇ ဖဲွ တွ့င်ပါဝင်သည့်အပပင် TNLA/MNDAA တုိန့ှင့် စစ်ဒရးမဟာမိတ် 



ဖွဲ စ့ည်းထားသည်။ ဒပမာက်ပိုင်းမဟာမိတ် အဖွဲ အ့တွင်း AA နှင့် UWSA တုိက့ကား 

ရင်းနီှးသည့်ဆက်ဆံဒရးရိှပါသည်။  

 

အစိုးရ/တပ်နှင့်ဆက်ဆံဒရး 

၂၀၁၅ ေုနှစ် NCA ထုိးရာတငွ်ပါဝင်ေွင့်ပပုရန် အစိုးရ/တပ်၏ ပငင်းပယ် 

ပေင်းေံရသည်။ တပ်ဖျက် လက်နက်အပ်ရန် ဒတာင်းဆုိေံရသည်။ ပထမအကကိမ် ပင်လံု 

ညီလာေံတက်ဒရာက်ဒရး ညိှနှိုင်းပေင်းအဆင်မ ေပပေ့ဲပါ။ တရုတ်၏ကကားဝင်ညိှနှိုင်း 

ဒပးမှုဒကကာင့် ေုတိယ/တတိယ ပင်လံုညီလာေံအား ဒပမာက်ပိုင်း ၇ ဖဲွ နှ့င့်အတူ 

တက်ဒရာက်ေဲ့သည်။ ၂၀၁၈ နှစ်ကုန်တငွ် NRPC/ပငိမ်းေျမ်း္ရးဒကာ်မရှင်က 

ဒတွဆံု့ ေဆွးဒနွးရန်သဒဘာတူေဲ့ပပီး ၂၀၁၉ ေုနှစ်အတငွ်း ဒပမာက်ပုိင်း ၄ ဖဲွ နှ့င့်အတ ူ

အပစ်ရပ်ဒရး ၆ ကကိမ်ေန ့်ဒဆွးဒနွးေဲ့ဒသာ်လည်း သဒဘာတူညီမှုမရေဲ့ပါ။ ၂၀၂၀ 

နိုဝင်ဘာဒရွးဒကာက်ပဲွကာလတငွ် နိပွန်ဒဖါင်ဒေးရှင်းဥက္က ဌမစ္စတာ ဆာဆာကာဝါ၏ 

ညိှနှိုင်းမှုပဖင့် AA နှင့် တပ်ကကား အပပန်အလှန်ဒကကညာေျက်ထုတ်ပပန်ပပီး နုိဝင်ဘာ 

၁၁ ရက်ဒနမှ့စ၍ ယဒနတ့ိုင် အပစ်အေတ်ရပ်စဲေဲ့သည်။ သုိဒ့သာ်လည်း 

နားလည်မှုပဖင့်အပစ်အေတ်ရပ်စဲထားသည့်အဒန အထားသာပဖစ်ဒနဆဲပဖစ်ပပီး ၆ 

လေန ့် ကကာပမင့်ပပီပဖစ်ဒသာ်လည်း တရားဝင်ဒဆွးဒနွးပွဲပပုလုပ်နုိင်ပေင်းမရိှဒသးပါ။ 

နစအ ဒကာင်စီအာဏာရယူပပီးဒနာက် AA အားအကကမ်းအဖဲွဒ့ကကညာထားပေင်းအား 

ဖျက်သိမ်းဒပးေ့ဲသည်။ မည်သုိဆ့ိုဒစ AA ၏နုိင်ငံဒရး ရည်မှန်းေျက် 

ဒအာင်ပမင်ဒရးအတကွ် စားပဲွဝိုင်းဒပါ်ကနိုင်ငံဒရးဒဆွးဒနွးမှုသည်လည်း လမ်းစတေု 

ပဖစ်ဒနဆဲပဖစ်သည်။ 

 

ပပည်ပဆက်ဆံဒရး 

ဒပမာက်ပိုင်းအဖဲွမ့ျားနည်းတ ူ တရုတ်နှင့်ဆက်ဆံဒရးဒကာင်းသည်ဟု 

သံုးသပ်ရသည်။ သုိဒ့သာ် AA အဒပေစုိက်ရာ ရေိုင်ပပည်နယ်သည် အပေားဒပမာက်ပိုင်း 

အဖွဲ မ့ျားကဲ့သုိ ့ တရုတန်ယ်စပ်တွင် မရိှဘဲ အဒနာက်ဖက်ပင်လယ်ကမ်းရုိးတန်း 

တငွ်ရိှရာ အပေားအင်အားကကီးနုိင်ငံများကလည်း အားဒကာင်းဒမာင်းသန်ရိှလာသည့် 

AA အားစိတ်ဝင်တစားအကဲေတ်ဒစာင့်ကကည့်ဒနကကသည်။ 

 

 

 



နိုင်ငံဒရး/စစ်ဒရး 

ULA/AA ၏ နုိင်ငံဒရးလမ်းစဉ်မှာ ရက္ခိတလမ်းစဉ် ဟုဆုိသည့် 

ရေိုင်အမျိုးသားဒရးအလံလွှင့်ထားသည်။ အနိမ့်ဆံုး " ဝ " ပံုစံကွန်ဖက်ေရိတ်အဆင့် 

အတန်းလုိေျင်သည်ဟု အတအိလင်း ဆုိထားသည်။ လက်ရိှကာလတင်ွ ULA/AA 

သည် ရေိုင်နိုင်ငံဒရးတွင် အဒရးပါဒသာ အဆံုးအပဖတ်ဒပးနုိင်ဒသာ အေန်းတငွ်ရိှ 

သည်။ ဒပမဒပါ်ဥပဒေတွင်း ရေုိင်ပါတီများ၏ ဩဇာကုိ ဒကျာ်လွန်သွားေဲ့ပပီပဖစ်သည်။ 

ထုိပ့ပင် လက်ရိှ ULA/AA ၏ အုပ်ေျုပ်ဒရးဩဇာအာဏာသည် ၎င်းတိုထိ့မ်းေျုပ်ထား 

ရာဒေသများတွင် ထိဒရာက်မှုရိှဒနပပီး ဒလာဒလာဆယ် ရေိုင်တွင် အစိုးရနှစ်ရပ် 

ရိှဒနသည့်ပုံစံကိုဒတွ ့ပမင်ဒနရသည်။ 

စစ်ဒရးအရ အဒရှ ဒ့ပမာက်တွင်၎င်း၊ ရေိုင်ပပည်နယ်တိုက်ပွဲများတွင်၎င်း 

စစ်ဒရးအစွမ်းအစပပနုိင်သည်။ စေန်းသိမ်းတိုက်ပွဲ၊ ဒေျမှုန်းဒရးတုိက်ပွဲ၊ ေံစစ် 

တိုက်ပွဲများတုိက်ေိုက်နုိင်သည့်အပပင် ဒပပာက်ကျားလှုပ်ရှားမှုများ ကျယ်ပပန ့်စွာ 

လှုပ်ရှားနိုင်သည်ကိုဒတွရ့သည်။ လက်ရိှရေိုင်တွင် အပစ်အေတ်ရပ်ဒနဒသာ်လည်း 

အေျိန်မဒရွးတိုက်ပွဲပပန်ပဖစ်နိုင်သည့်အဒပေအဒနတွင်ရိှသည်။ လက်ရိှ ကေျင်ပပည်ရှိ 

AA တပ်ဖွဲ မ့ျားသည် တုိက်ပွဲများတွင် KIA နှင့်အတ ူသုိသုိသိပ်သိပ် ပါဝင်တုိက်ေိုက် 

ဒနသည်ဟူသည့် သတင်းများထွက်ဒပါ်ဒနသည်။ နုိင်ငံဒရးအရ ဒဆွးဒနွးဒပဖရှင်း 

နိုင်ပေင်း မရိှပါက ရေုိင်တဒကျာ့ပပန်စစ်ပွဲသည် ၂၀၁၉/၂၀၂၀ ကာလစစ်ပွဲထက် ပုိ၍ 

ရက်စက်ပပင်းထန်ဘွယ်ရိှပါသည်။ ရေုိင်ပပည်နယ်နှင့် ရေိုင်လူအ့ဖွဲ အ့စည်းတိုသ့ည် 

အပေားပပည်နယ်များထက်နှိုင်းယှဉ်လျင် ပို၍ သီးပေားဆန်ဒသာ ထူးပေားမှုရိှသည်ကို 

ေတွ့ ရသည်။။ သိုပ့ဖစ်ရာ အာရကန်အိပ်မက် နှင့် ULA/AA ၏ ဒရှအ့လားအလာ 

သည် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အေင်းအကျင်းသစ်တရပ်အ ေနနှင့် ဒတွရ့နိုင်သည် ။ 

ပပင်းထန်ဒသာ ဒပါက်ကွဲမှုတရပ်အပဖစ်လည်းဒတွရ့နိုင်ဒပသည်။ 

  



KNU/KNLA ကရင်တိငု်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ  ့

KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရံုးသည် ရှည်ကကာဒသာ သမုိင်း 

ဒကကာင်းရိှေဲ့သည်။ လွတ်လပ်ဒရးရပပီးဒနာက် အစိုးရအား အဒစာဆံုး ပုန်ကန် 

တိုက်ေိုက်သည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ အ့ပဖစ်ထင်ရှားသည်။ သမိုင်း 

အစဉ်အလာနှင့် နုိင်ငံဒရး ဩဇာကကီးမားသည့် အဖဲွအ့စည်းပဖစ်သည်။ ဤဒနရာတင်ွ 

ရှည်လျားဒသာ သမုိင်းဒကကာင်းအား မဒဖါ်ပပဒတာ့ပါ။ လက်ရိှအဒပေအဒနကုိသာ 

လုိတုိရှင်းဒဖါ်ပပသွားပါမည်။ 

၁၉၈၈ ဒနာက်ပုိင်း KNU သည် အစိုးရတပ်၏ ပပင်းထန်ဒသာထုိးစစ်ကုိ 

ကကုံ ေဲ့ရသည်။ စစ်ဒရးအကကပ်အတည်းအပပင် KNU အတွင်း နုိင်ငံဒရးအကကပ် 

အတည်းကုိလည်း ကကုံ ေဲ့ရသည်။  

၁၉၉၄ ေုနှစ်တွင် KNU မှ ဗုေ္ဓေဘာသာကရင်များက DKBA ဟုေွဲထွက် 

သွားပပီးသီးပေားရပ်တည်သည့်အပပင် တပ်နှင့်ဒပါင်း၍ KNU အားပပန်တုိက်သည် 

ပင်ကကုံ ေဲ့ရသည်။ တဖန် ၂၀၀၇ေုနှစ် ဇန္နဝါရီ ၃၁ တင်ွ KNU တပ်မဟာ ၇ မှူး 

ဒစာဒဌးဒမာင် ဒေါ် ဗုိလ်ထိန်ဒမာင်အဖွဲ  ့ ေဲွထွက်ပပီး KNU/KNLA-(PC) ဟူ၍ 

ေွဲထွက်ပပီးသီးပေားရပ်တည်သည်။ ထုိပ့ပင် KNU ဗဟုိမှ ဖေုိဒအာင်ဆန်း၊ လှိုင်းဘွဲ  ့

ဒေသမှ ဒစာသမူဟဲ၊ ဒတာင်ငူဒေသမှ ဒစာဖယ်ရီမိုးစသည့်လူအေျို တုိ့လ့ည်း အင်အား 

အနည်းငယ်စီပဖင့် KNU မှ ေွဲထွက်၍ လက်နက်ေျပပီး အစုိးရနှင့် 

ပူးဒပါင်းသွားေ့ဲသည်။  

အဆုိပါ နုိင်ငံဒရး၊ စစ်ဒရး၊ ဘာသာဒရးအကကပ်အတည်းကကားမှ KNU 

သည် ဆက်လက်ရပ်တည်ေဲ့သည်ကုိ ဒတွရ့သည်။ 

 

လက်ရိှ KNU ဒေါင်းဒဆာင်မှု 

၄ နှစ်တကကိမ် ကျင်းပဒသာ KNU ညီလာေံမှ ၂၀၁၆ ေုနှစ်တွင် 

ဒရွးဒကာက်တင်ဒပမှာက်ဒသာ ဗဟုိဒကာ်မတီသည် လက်ရိှ KNU ကုိဒေါင်းဒဆာင် 

ဒနသည်။ ၂၀၂၀ တွင် KNU ညီလာေံ ပပန်လည်ကျင်းပရန်ပဖစ်ဒသာ်လည်း 

ကုိဗစ်ဒကကာင့် မကျင်းပနုိင်ဘဲ ၂၀၂၁ ထဲတွင် ပပန်လည်ကျင်းပဘွယ်ရိှသည်။  

 

ဥက္က ဌ ဒစာမူတူးဒဆးဒဖါ 

ေုဥက္က ဌ ဖေုိကွယ်ထူးဝင်း 

အတငွ်းဒရးမှူး ဖေုိတာေိုးမူ နှင့် ဗဟုိဒကာ်မတီက ဒေါင်းဒဆာင်သည်။ 



စစ်ဦးစီေျုပ် ဗုိလ်ေျုပ်ကကီးဒစာဒ္ျာ်နီ 

ေုစစ်ဦးစီးေျုပ် ဗိုလ်ေျုပ် ဒဘာဒကျာ်ဟဲ တိုဒ့ေါင်းဒဆာင်သည်။ 

 

KNU အား နုိင်ငံဒရးဒေါင်းဒဆာင်မှုအဒနပဖင့်ဖွဲ စ့ည်းထားပပီး တပ်အဒနနှင့် KNLA- 

ကရင်အမျိုးသားလွတ်ဒပမာက်ဒရးတပ်မဒတာ် နှင့် KNDO- Karen National 

Defence Organization ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ဒရးတပ်ဖဲွ  ့ ဟု 

ဖွဲ စ့ည်းထားသည်။ ကရင်ဒတာ်လှန်ဒရးမစမီှ KNDO ကုိစတင်ဖွဲ စ့ည်းသည်ပဖစ်ရာ 

ကရင်ဒတာ်လှန်ဒရးသရုပ်လက္ခဏာတေုအပဖစ် ဆက်လက်ဖဲွ စ့ည်းထားပံုရသည်။ 

KNU ၏ အဓိက လက်နက်ကုိင်တပ်ဖွဲ မှ့ာ KNLA ကရင်အမျိုးသား 

လွတ်ဒပမာက်ဒရးတပ်မဒတာ်ပဖစ်သည်။  

 

လက်ရိှ KNU ထိမ်းေျုပ်နယ်ဒပမ 

၁။ ဒတာင်ငူေရိုင် 

၂။ ဒညာင်ဒလးပင်ေရုိင် 

၃။ သထံုေရိုင် 

၄။ ဖါပွန်ေရုိင် 

၅။ ဘားအံေရုိင် 

၆။ေူပလာယာေရုိင် ( ကကာအင်းဆိပ်ကကီး၊ ဘုရားသံုးဆူဒေသ) 

၇။ ထားဝယ်ေရုိင် ဟူ၍ ေရုိင် ၇ ေု ဖဲွ စ့ည်းထားရိှသည်။ ေရိုင်ဒေါင်းဒဆာင်များအား ၂ 

နှစ်တကကိမ် ဒရွးဒကာက်တင်ဒပမှာက်သည်။ 

ေရုိင်တေုတွင် ပျမ်းမျှေ ပမို န့ယ် ၃ ေုဖွဲ စ့ည်းထားသည်။ ခေင်းေျက်အဒနနှင့် 

ပမို န့ယ် ၂ ေုဖွဲ စ့ည်းထား ေသာေရုိင်လည်းရိှသည်။ ဒကျးလက်ဒေသကုိ 

အဒပေပပုသည်။  

 

လက်ရိှ KNU တပ်ပဖန ့်ေွဲလှုပ်ရှားမှု  

KNU ဌာနေျုပ်အား ဘားအံေရိုင်တွင်အဒပေပပုသည်။ ဗဟုိဌာနေျုပ်၌ 

တပ်ရင်း ၂ ရင်းေန ့်ရိှသည်။ ဗဟုိဌာနေျုပ်ဒအာက်တွင် တပ်မဟာ ၇ ေုဖွဲ စ့ည်းထား 

သည်။ 

၁။ တပ်မဟာ ၁ - သထံုေရုိင် 

၂။ တပ်မဟာ ၂ - ဒတာင်ငူေရုိင် 



၃။ တပ်မဟာ ၃ - ဒညာင်ဒလးပင်ေရုိင် 

၄။ တပ်မဟာ ၄ - ထားဝယ်ေရိုင် 

၅။ တပ်မဟာ ၅ - ဖါပွန်ေရုိင် 

၆။ တပ်မဟာ ၆ - ေူပလာယာေရုိင် 

၇။ တပ်မဟာ ၇ - ဘားအံေရိုင် စသပဖင့် ေရိုင်အလုိက် တပ်မဟာများ 

ပဖန ့်ေွဲထားသည်။ 

တပ်မဟာ တေုလျင် KNLA ၂ ရင်းမှ ၃ ရင်း၊ KNDO- ၁ ရင်း 

နှင့်ပပည်သူစ့စ်များရိှသည်။ အေျိုတ့ပ်မဟာတွင် အထူးတပ်ရင်းများရိှသည်။ 

တပ်မဟာ တေုနှင့်တေု အင်အားအညီအမျှေမရိှပါ။ အေျိုအ့ားဒကာင်း၍ အေျို  ့

ဖွဲ စ့ည်းပုံအပပည့်အင်အားမရိှပါ။ KNU တပ်မဟာများထဲတွင် တပ်မဟာ ၅ သည် 

အင်အားအဒကာင်းဆံုးပဖစ်သည်ဟုဆုိကကပါသည်။ တုိက်ေိုက်ဒရး၊ အုပ်ေျုပ်ဒရး၊ 

ကျန်းမာဒရး၊ သဘာဝထိမ်းသိမ်းဒရး စသည့်ဒနာက်တန်းအင်အားများပါ ပါဝင်သည့် 

KNU စုစုဒပါင်းအင်အားသည် ၈၀၀၀ ေန ့်နှင့်အထက်ရိှနိုင်သည်ဟု  ကရင်ဒေါင်း 

ဒဆာင်တဦးက ဆုိပါသည်။ ဒေတ်မှီလက်နက်တပ်ဆင် ထားနိုင်မှုရိှသည်ကို ဒတွရ့ 

သည်။ လက်နက်ေဲယမ်းရရိှဒရးအတက်ွမူ ရုန်းကန်ဒနရသည်ဟုသံုးသပ်ရသည်။ 

 

ဘဏ္ဏာဒရး 

မဆလ ဒမှာင်ေိုဒေတ်က ဒမှာင်ေိုလမ်းဒကကာင်းဒကကာင့် KNU သည် 

အေွန်ရရိှေဲ့ပပီး ဘဏ္ဏာဒရးအဒပေအဒနဒကာင်းေ့ဲသည်။ ယေုဒနာက်ပိုင်း တငွ် အေွန်ရရိှ 

မှုကျဆင်းသွားသည်။ အေျို န့ယ်ဒပမများတွင် ဒရွှတူးဒဖါ်မှုရိှသည်ဟုသိရသည်။ 

မည်သုိပ့ဖစ်ဒစ ဘဏ္ဏာဒရးနှင့်ပတသ်က်ပပီး ရုန်းကန်ဒနရသည်ဟုသုံးသပ်ရပါသည်။ 

 

တပ်ဒပါင်းစု 

KNU သည် မေညတ၊ မေတ မှသည် ယဒနက့ာလထိ ဒေတ်အတက် 

ဆက် တုိင်းရင်းသားတပ်ဒပါင်းစုအား ဦးဒဆာင်ဖွဲ စ့ည်းေ့ဲသည်။ ၂၀၁၅ ထိ UNFC 

အဖွဲ တွ့င်ပါဝင်ေဲ့သည်။ သိုဒ့သာ် ၂၀၁၅ တငွ် NCA တွင် KNU လက်မှတထုိ်း 

ပပီးဒနာက်တွင် UNFC အဖဲွပ့ျက်သွားသည်။  

ထုိဒ့နာက်တွင် KNU သည် မည်သည့်တပ်ဒပါင်းစုတွင်မှ ပါဝင်သည်ကို 

မဒတွရ့ပါ။ သုိဒ့သာ် ယေင် UNFC အဖွဲ ဝ့င်များပဖစ်သည့် KIO/SSPP/NMSP 

တိုန့ှင့် နီးကပ်ဒသာ ဆက်ဆံဒရး ရိှသည်။ ပငိမ်းေျမ်းဒရးဒဆွးဒနွးပဲွတွင် PPST- 



ပငိမ်းေျမ်းဒရးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဒဆာင်အဖွဲ တ့ငွ် ပါဝင်သည်။ NCA ထုိးရာတင်ွပါဝင် 

ဒသာ KNU ေဲွထွက် အဖွဲ  ့ ၂ ဖဲွ ပ့ဖစ်သည့် DKBA ၊ KNU/KNLA( PC) တိုန့ှင့် 

ပငိမ်းေျမ်းဒရးဒဆွးဒနွးပဲွတွင် ကရင်အသံ တသံတည်းထွက်ရန် ကကိုးစားလုပ်ဒဆာင် 

ဒနသည်ကုိဒတွရ့သည်။  

KNU ၏ တပ်မဟာ ၆ နယ်ဒပမ ေူပလာယာေရုိင်မှာ မွန်ပပည်သစ်ပါတီ 

NMSP လည်း အဒပေပပုရာဒေသပဖစ်၍ နယ်ဒပမထိမ်းေျုပ်ဒရးနှင့်ပတသ်က်ပပီး KNU 

နှင့် NMSP ကကား လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ ပဖစ်ဒလ့ရိှသည်။ ယေုဒနာက်ပိုင်းတငွ် 

ပပသနာမကကီးထွားဒစရန် ညိှနှိုင်းဒပဖရှင်းဒလ့ရိှသည်ကို ဒတွရ့သည်။ 

၂၀၂၁ ေုနှစ် ဧပပီလ ၂၇ ရက်ဒန ့ PPST ဒဆွးဒနွးပွဲဆံုးပဖတ်ေျက်အရ 

PPST ၁၀ ဖဲွအ့ဒနနှင့် NCA လက်မှတဒ်ရးထုိးမထားဒသာ EAO အဖဲွမ့ျားနှင့် 

တပ်ဒပါင်းစုဖွဲ ဒ့ရး ဒဆွးဒနွးသွားမည် ဟုဆုိပါသည်။ သုိဒ့သာ် ၂၀၂၁ ေုနှစ် ဧပပီလ ၂၅ 

ရက်ဒနက့ NCA လက်မှတ်ဒရးထုိးထားဒသာ ၁၀ ဖဲွအ့နက်မှ DKBA နှင့် 

KNU/KNLA-PC အဖဲွ  ့၂ ဖဲွသ့ည် နစအ ညှိနှိုင်းဒရးဒကာ်မတီနှင့် သီးပေားစီဒတွဆံု့ 

ဒဆွးဒနွးသည်ကို ဒတွရ့သည်။ 

 

အစိုးရနှင့်ဆက်ဆံဒရး 

၂၀၁၅ ေုနှစ်တွင် NCA လက်မှတဒ်ရးထုိးေ့ဲပပီး ပင်လံုညီလာေံတွင်ပါဝင်ေ့ဲသည်။ 

၂၀၁၈ ေုနှစ် နှစ်ကုန်တငွ် ပငိမ်းေျမ်းဒရးဒဆွးဒနွးပဲွလုပ်ငန်းစဉ်မှ ဒေတ္တ ရပ်နားသည်။ 

၂၀၂၀ ေုနှစ်တွင် ပငိမ်းေျမ်းဒရးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပပန်လည်ပါဝင်သည်။ ၂၀၂၁ ေုနှစ် 

နစအ တက်လာဒသာအေါ ပပင်းပပင်းထန်ထန်ရှုံေ့ျေဲ့ပပီး ဒလာဒလာဆယ် 

ဆက်ဆံဒရးရပ်တန ့်ဒနသည်။ ထုိပ့ပင် KNU တပ်မဟာ အေျို  ့အထူးသပဖင့် တပ်ဟာ 

၅ နယ်ဒပမတွင် နစအတပ်များနှင့် တုိက်ပွဲများပပန်လည်ပဖစ်ပွါးေ့ဲသည်။  

 

ပပည်ပဆက်ဆံဒရး 

ထုိင်းနယ်စပ်တဒလျာက်တွင်ဒရရှည်ရပ်တည်ဒနရာ ထုိင်းနှင့် ဆက်ဆံမှုရိှ 

သည်။ ထုိင်းပုိင်နက်အတငွ်း၌လည်း ကရင်ရွာများ၊ ကရင်ေုက္ခသည်စေန်းများရိှရာ 

မကင်းရာ မကင်းဒကကာင်း ဆက်ဆံဒရးရိှသည်ဟု သံုးသပ်ရသည်။ 

 

  



နိုင်ငံဒရး၊ စစ်ဒရး 

၂၀၁၅ မှစ၍ NCA လမ်းဒကကာင်းဒပါ်တွင်ရိှသည်။ တပ်မဟာ ၅ နှင့် 

တပ်ဒနရာေျဒရး အဆင်မဒပပသည်မှလဲွ၍ အစုိးရနှင့်ဆက်ဆံဒရးဒကာင်းမွန်ေဲ့သည်။ 

၂၀၂၁ နစအ အစိုးရ ပပန်တက်လာပပီးဒနာက် ဆက်ဆံဒရးရပ်တန ့်ဒနပပီး ဒဆွးဒနွးပဲွ 

များရပ်ဆုိင်းသွားသည်။ KNU တပ်မဟာ အေျိုတွ့င်တိုက်ပဲွများပပန်ပဖစ်ေဲ့သည်။ 

တပ်မဟာ ၅ နယ်ဒပမတွင်တိုက်ပဲွများပပင်းထန်ပပီးတပ်မ ဟာ ၁ နှင့် ၃ ဒေသတုိလ့ည်း 

တိုက်ပွဲအေျို ပ့ဖစ်ပွါးသည်။ ကျန်တပ်မဟာ နယ်ဒပမများတွက် တုိက်ပဲွပဖစ်ပွါးမှု 

မဒတွရ့သ ေလာက်နည်းပါးသည်။ KNU သည် စစ်ဒရးအဒတွအ့ကကုံ ကကီးမားသည်။ 

စေန်းသိမ်းတုိက်ပွဲ၊ ေံစစ်တိုက်ပွဲ၊ ဒေျမှုန်းတိုက်ပွဲ များစွာ အဒတွအ့ကကုံ ရိှသည်။ 

လက်ရိှနိုင်ငံဒရးအဒပပာင်းအလဲသည် KNU အဒပါ်သက်ဒရာက်မှု ကကီးမားသည် 

ပဖစ်ရာ KNU မည်သုိအ့လှည့်အဒပပာင်းပဖစ်မည်ဆုိသည်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပဖစ် 

သည်။ 

 

 

 

RCSS/SSA ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်တပ်ဖွဲ  ့ 

မိုးဟိန်း ဒေါ် စဝ်ကွမ်ဇိဏ်းသည် မူလက ဗမာပပည်ကွန်ပမူနစ်ပါတီ 

ရှမ်းပပည်နယ်မှပဖစ်သည်။ ဒနာင်တငွ် ရှမ်းပပည်ကွန်ပမူနစ်ပါတီဟုေဲွထွက်သည်။ 

၁၉၅၈ တွင် ဖဆပလ အစုိးရဒအာက်တွင်လက်နက်နှင့်ပငိမ်းေျမ်းဒရးလဲသည်ဟူ၍ 

အလင်းဝင်ေ့ဲပပီး သီဒပါအနီးအဒပေပပု၍ဒနေဲ့သည်။။ သုိဒ့သာ် ၁၉၅၈ ထဲတွင်ပင် 

မိုင်းတုဒေသ၌ နွမ်စစ်ဟန် ပုန်ကန်မှုစဒသာအေါ နွမ်စစ်ဟန်နှင့် ပူးဒပါင်းေ့ဲသည်။ 

၁၉၆၀ ေန ့်တွင် မိုးဟိန်းသည် SNUF- Shan National United Front ဟု သီးပေား 

ဖွဲ စ့ည်းေဲ့သည်။ ၁၉၆၄ ေုနှစ်တွင် မဟာဒေဝီ ဦးဒဆာင်ဖွဲ စ့ည်းသည့် SSA တွင် 

ပပန်လည်ပူးဒပါင်းပါဝင်ေဲ့သည်။၁၉၆၉ ေုနှစ် ဇန္နဝါရိလတွင် မုိးဟိန်းသည် SURA- 

Shan United Revolutionary Army ဟူ၍ ပပန်လည်ေဲွထွက်ေဲ့သည်။ SURA 

သည် လိွုင်လင်၊ မုိင်းကုိင်ဒေသ၊ လင်းဒေး၊ မုိးနဲ၊ ဒမာက်မယ်ဒေသတုိတ့ငွ် 

တပ်ပဖန ့်လှုပ်ရှားပပီး ဌာနေျုပ်ကို ထုိင်းနယ်စပ် ပိန်းလံုအနီး အဒပေပပုေ့ဲသည်။  

ေွန်ဆာသည် မူလက အစုိးရလက်ဒအာက်ေံ တန ့်ယန်းပမို န့ယ် လွယ်ဒမာ် 

ကာကွယ်ဒရးဒေါင်းဒဆာင်တဦးပဖစ်သည်။ ၁၉၆၉ ေုနှစ် အစုိးရကို ပုန်ကန်သည်မှစ၍ 



အင်အားဒထာင်ေျီတုိးပွါးလာသည်။ တပ်ဖွဲ အ့မည်အားလည်း SUA- Shan United 

Army ဟူ၍ဖဲွစ့ည်းေ့ဲသည်။ 

ေွန်ဆာ၏ SUA သည် ၁၉၇၀ ေုနှစ်ဒနာက်ပုိင်းမှစ၍ ထုိင်းနယ်စပ်တွင် 

အဒပေပပုပပီး ဘိန်းလုပ်ငန်းပဖင့် အင်အားဒကာင်းလာပပီး အမည်ဒကျာ်လာေဲ့သည်။ 

ထုိင်းနယ်စပ်ရိှ အင်အား ၃၀၀၀ ေန ့်ရိှ မိုးဟိန်း၏ SURA နှင့် SSPP/SSA( 

ဒတာင်ပုိင်း)မှ ဗုိလ်မှူးကကီးစမ်းမိုင် ဦးစီး အင်အား ၅၀၀ ေန ့်သည် ၁၉၈၄ ေုနှစ်တင်ွ 

ပူးဒပါင်း၍ TRC/TRA- Tai RevolutionaryCouncil/ Tai Revolutionary 

Army ကုိ ဖဲွ စ့ည်းေဲ့ကကသည်။ တဖန် ထုိ TRC/TRA သည်၁၉၈၅ ေုနှစ်တွင် 

အင်အား ၅၀၀၀ ေန ့်ရိှ ေွန်ဆာ၏ SUA နှင့် ပူးဒပါင်း ၍ MTA - Mong Tai 

Army ကုိ ဖဲွ စ့ည်းေ့ဲသည်။ MTA သည် ရှမ်းအဒရှတ့ငွ် အင်အား တဒသာင်းဒကျာ် 

ထိကကီးထွားလာေဲ့သည်။ 

၁၉၉၅ ေုနှစ် ဇွန်လ ၆ ရက်တွင် မူလ SURA မှ စဝ်ကမ်းရဲွသည် MTA 

မှေဲွထွက်၍ SSNA- Shan State National Army ကုိ ထူဒထာင်သည်။ 

စဝ်ကမ်းရဲွနှင့်အတ ူတပ်ရင်း ၃ ရင်းစီပါဝင်သည့် တပ်မဟာ ၄ ေု စုစုဒပါင်း အင်အား 

၃၀၀၀ ေန ့်ပါဝင်ေ့ဲပပီး ရှမ်းပပည်ဒပမာက်ပိုင်း၌ အဒပေပပုသည်။ စဝ်ကမ်းရဲွ 

ေွဲထွက်ပပီးဒနာက် MTA မှအင်အားအေျို  ့ ထပ်မံပူးဒပါင်းသပဖင့် SSNA သည် 

အင်အား ၄၅၀၀ ထိတုိးပွါးလာေဲ့သည်။ 

၁၉၉၆ ေုနှစ် ဇန္နဝါရီ ၇ ရက်ဒနတ့ငွ် ေွန်ဆာဒေါင်းဒဆာင်သည့် MTA 

အင်အား တဒသာင်းဒကျာ် လက်နက်ေဲယမ်းများနှင့်အတ ူ အစုိးရထံ လက်နက်ေျ 

သည်။ ေွန်ဆာလက်နက်ေျသည်ကုိ လက်မေံသည့် စဝ်ရွက်ဆစ်ဦးစီး အင်အား ၃၀၀ 

ေန ့်သည် သံလွင်အဒနာက်ပေမ်းသုိက့ူး၍ အစုိးရအား ဆက်လက်ပုန်ကန်သည်။ မူလ 

SURA အပဖစ် ပပန်လည်ေံယူပပီး SSA-S ရှမ်းပပည်တပ်မဒတာ်ဒတာင်ပိုင်းကုိ 

ပပန်လည်ဖဲွ စ့ည်းသည်။ လက်နက်ေျပွဲတင်ွပါဝင်သူအေျိုလ့ည်း စဝ်ရွက်ဆစ်ထံ 

ပပန်လည်ပူးဒပါင်းသပဖင့် အေျိန်တုိအတငွ်း ပပန်လည်အားဒကာင်းလာေဲ့သည်။ 

ရှမ်းပပည်ဒတာင်ပိုင်းတွင်ပပန်လည်လှုပ်ရှားသည့် စဝ်ရွက်ဆစ်၏ 

တပ်များအား ၁၉၉၆/၉၇/၉၈ နှစ်များအတငွ်း အစုိးရတပ်များက ပဖတ်ဒလးပဖတ် 

ပပုလုပ်၍ ပပင်းထန်ဒသာထုိးစစ်ဆင်ေ့ဲသည်။ အဆုိပါထုိးစစ်ဒကကာင့် စစ်ဒဘးေုက္ခ 

သည်အများအပပား ထုိင်းသုိထွ့က်ဒပပးေဲ့ရသည်။သုိဒ့သာ် ရှမ်းလူထုကကား အမျိုးသား 

စိတပ်မင့်မားလာပပီး စဝ်ရွက်ဆစ်တုိ၏့ SSA-S အား လူထုဒထာက်ေံမှု 

ပမင့်မားေ့ဲသည်။ 



၁၉၉၈ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် စဝ်ရွက်ဆစ်၏ SSA-S တပ်များသည် သံလွင် 

အဒရှ ့ပေမ်းသုိပ့ပန်ကူးလာပပိး ထုိင်းနယ်စပ် လွယ်တုိင်းလျံတွင် အဒပေပပုသည်။ 

ေွန်ဆာ လက်နက်ေျပပီး ထုိင်းနယ်စပ်တွင် အင်အားဒကာင်းလာဒသာ UWSA 

တိုအ့ား တန်ပပန်လုိသည့် ထုိင်းတို၏့ ဒထာက်ေံအားဒပးမှု ရရိှပံုရသည်။ ထုိပ့ပင် 

ေွန်ဆာလက်နက်ေျစဉ်က မပါဝင်ဘဲ ထုိင်းနယ်စပ်တွင် ကျန်ေ့ဲသူများကလည်း 

စဝ်ရွက်ဆစ်တုိအ့ား ပပန်လည်ပူးဒပါင်းေ့ဲသည်။ ၂၀၀၂ ေုနှစ်မှစ၍ SSA-S 

တပ်များနှင့် UWSA တပ်များ ရှမ်းအဒရှ  ့ ထုိင်းနယ်စပ်တဒလျာက် တိုက်ပွဲများ 

ပဖစ်ပွါးေ့ဲပပီး ၂၀၀၅ ေုနှစ်မှ တုိက်ပွဲများရပ်ဆုိင်းေ့ဲသည်။  

၁၉၉၅ ေုနှစ်က MTA မှေွဲထွက်လာသည့် SSNA ဒေါင်းဒဆာင် 

စဝ်ကမ်းရဲွသည် ၂၀၀၄ ေုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်ပပီး စုိင်းယီဆက်လက် ဒေါင်းဒဆာင် 

သည်။ ၂၀၀၅ ေုနှစ်တွင် ရှမ်းဒပမာက်တွင် အဒပေပပုဒနသည့် စိုင်းယီဒေါင်းဒဆာင်ဒသာ 

SSNA တပ်ဖဲွ မ့ျားအား နအဖ အစိုးရက လက်နက်စွန ့်ေိုင်းရာ စုိင်းယီတုိမ့ှ 

လက်မေံဘဲ ထုိင်းနယ်စပ်ရိှ စဝ်ရွက်ဆစ်ထံ သွားဒရာက်ပူးဒပါင်းသည်။ 

စဝ်ရွက်ဆစ်ဦးစီးသည့် SSA-S နှင့် စုိင်းယီဒေါင်းဒဆာင်သည့် SSNA တုိပ့ူးဒပါင်း 

ပပီး RCSS/SSA ( Restoration Council of Shan State/ Shan State Army ) 

ရှမ်းပပည်ပပန်လည်ထူဒထာင်ဒရးဒကာင်စီ/ရှမ်းပပည်တပ်မဒတာ် ကုိဖွဲ စ့ည်းေ့ဲသည်။  

 

RCSS/SSA ဒေါင်းဒဆာင်မှု 

လက်ရိှ RCSS/SSA ၏ဒေါင်းဒဆာင်မှုမှာ ဒအာက်ပါအတုိင်းပဖစ်သည်။ 

ဥက္က ဌ စဝ်ရွက်ဆစ် 

ေုဥက္က ဌ ၁ စုိင်းယီ 

ေုဥက္က ဌ ၂ နှင့်စစ်ဦးစီးေျုပ် စဝ်ဒေးငင်း 

ေုစစ်ဦးစီးေျုပ် စဝ်ဒဘာင်ဒေး 

အဒထွဒထွအတငွ်းဒရးမှူး ၁ စဝ်စီရိ 

အတငွ်းဒရးမှူး စဝ်စိုင်းငင်း နှင့် ဗဟုိဒကာ်မတီဝင် ၉ ဦးမှ ဦးစီးသည်။ 

 

RCSS/SSA ထိမ်းေျုပ်လှုပ်ရှားနယ်ဒပမ 

RCSS/SSA ၏ဌာနေျုပ်မျာ ထုိင်းနယ်စပ် လွယ်တုိင်းလျံ 

တငွ်အဒပေပပုသည်။ ထုိင်းနယ်စပ်ရိှRCSS စေန်းများသည် မုိင်းဆတ်ေရုိင်၏ 

အဒရှ န့င့်ဒတာင်ဖက်ရိှ ထုိင်းနယ်စပ်တဒလျာက်တွင် အဒပေပပုဒသာ်လည်း ရှမ်းအဒရှ  ့



မိုင်းဒယာင်း၊ မုိင်းပျဉ်း၊ မိုင်းယန်းတိုတ့ငွ်လည်း လှုပ်ရှားမှုရိှသည်။ တပ်လှုပ်ရှား 

မှုမပါဒသာ်လည်း တပ်ဒဖျာက်လှုပ်ရှားစည်းရုံးသည်ပဖစ်ရာအထူးသပဖင့် ရှမ်းအဒရှ ရိှ့ 

ပမို ရွ့ာအားလံုးလုိလုိရိှ ရှမ်းလူထုကကားတွင် RCSS ဩဇာသက်ဒရာက်မှုနှင့် 

အေွန်ဒကာက်ေံမှုရိှသည်။ 

၂၀၁၂ တွင် အစုိးရနှင့် အပစ်ရပ် biletral ဒရးထုိးထားပပီး ဒနာက်ပိုင်း 

RCSS တပ်များ တည်ရိှေွင့်နှင့်ပတ်သက်ပပီး အစုိးရက လွယ်တုိင်းလျံနှင့် မုန်းထ 

ဧရိယာတွင် သတ်မှတ်ဒပးေ့ဲဒသာ်လည်း တပ် ေနရာ ေျထားမှုနှင့်ပတသ်က်၍ 

အပငင်းပွါးဒနဆဲပဖစ်သည်။  

ရှမ်းအဒရှ ရိှ့ RCSS ထိမ်းေျုပ်စေန်းေျရာဒနရာများမှာ လွယ်တုိင်းလျံ၊ 

လွယ်ဒကာင်-မုန်းမိန်း (ထုိင်းနုိင်ငံ မယ်ဒဟာင်ဒဆာင်နှင့်မျက်နှာေျင်းဆုိင်)၊ 

လွယ်လမ်၊ လွယ်ဆမ်စစ်( ဘီပီ ၂ အနီး)၊ မတ်ဒကာ်ဝမ်း ဒေါ် လွယ်ဒကာ်ဝမ်း၊ 

မိုင်းပုအွန်နှင့် မုိင်းပျဉ်းတုိပ့ဖစ်သည်။ ၂၀၁၅ ေုနှစ်မှစ၍ ရှမ်းဒတာင် မုိင်းပန် နယ်မှ 

မိုင်းကုိင်၊ တုန်ဒလာ၊ ပုန်ဝိုး၊ ဒကျာက်္ူ၊ ဒကျာက်မဲ၊ဒနာင်ေျို ၊ နမ္မတူ 

စသည့်လမ်းဒကကာင်းအတိုင်း ရှမ်းဒပမာက်သို ့ ပပန်လည်ထုိးဒဖါက်ထိမ်းေျုပ်နိုင်ရန် 

ကကိုးစားဒနသည်ကို ဒတွရ့သည်။  

 

တပ်ပဖန ့်ေွဲလှုပ်ရှားမှု 

လွယ်တိုင်လျံတွင် ဌာနေျုပ်ထားရိှပပီး အနည်းဆံုး တပ်မဟာ ၁ေု 

တပ်စဲွထားသည်။ လွယ်တုိင်းလျံတွင် ဒလ့ကျင့်ဒရးဒကျာင်း၊ မူယစ် ေဆးဝါးပဖတ် 

သည့်စေန်းများရိှသည်ဟုသိရသည်။ 

RCSS/SSA လက်ဒအာက်တွင် စစ်ဒေသ/တပ်မဟာ အနည်းဆံုး ၁၀ ေု 

ဖွဲ စ့ည်းထားရိှသည်ဟု ဒပမပပင်သတင်းများအရသိရသည်။ အကကမ်းပပင်းအားပဖင့် 

ဒအာက်ပါအတုိင်း ပဖန ့်ေွဲ အဒပေပပုလှုပ်ရှားဒနသည်ဟုသိရိှရသည်။  

၁။ လွယ်တိုင်းလျံ --- တပ်ဟာ ၁ ေု 

၂။ လွယ်ဒကာင်-မုန်းမိန်း( ထုိင်း- မယ်ဒဟာင်ဒတာင် မျက်နှာေျင်းဆုိင်)--- 

စဝ်ဒအာင်ပမတ်ဦးစီး 

တပ်မဟာ ၁ ေု။ 

၃။ လွယ်တိုင်းလျံနှင့်ဟုိမိန်းကကား---တပ်မဟာ ၁ ေု 

၄။ သက်ကယ်(ငယ်) စေန်း( မံုးထနှင့်မိုင်းပန်ကကား)--- တပ်မဟာ ၁ေု။ 



၅။ လွယ်ဆမ်စစ်( ထုိင်းနယ်စပ် ဘီပီ ၂ အနီး)---- ဗုိလ်မှူးကကီးတိန်းဒေးဦးစီး 

တပ်မဟာ ၁ ေု။ 

၆။ လွယ်ဒကာ်ဝမ်း----စဝ်ကွမ်းကျင်း ဦးစီး ကျိုင်းတံုစစ်ဒေသ။ 

၇။ မုိင်းပျဉ်းနှင့် မုိင်းပုအွန် ဒေသအတွင်း---- ဗုိလ်မှူးကကီး 

ဒဆာင်းဟန်ဦးစီးတပ်မဟာ ၁ ေု။ 

၈။ မုိင်းကိုင်ဒေသ ----- တပ်မဟာ ၁၉၈ ။ 

၉။ ဒကျာက်မဲဒေသ ----- ဗိုလ်မှူးကကီးစဝ်စံဒေးဦးစီး တပ်မဟာ ၆၀၆ ။ 

၁၀။ နမ့်ေမ်း၊ မူစယ်၊ ကကူကုတ်ဒေသ---- ယေင် ၇၀၁ ( ယေု စီစစ်ဆဲ)  

ဒနာက်တန်း အုပ်ေျုပ်ဒရးနှင့် အပေားအဒထွဒထွအင်အားများပါ ပါဝင်ပါက 

RCSS/SSA အင်အားသည် ၁၂၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀ ေန ့်ထိရိှနိုင်ပါသည်။ SSPP 

ထက်ထူးပေားသည်မှာ RCSS တငွ် ရှမ်းပညာတတ်ပါဝင်မှု ပုိများသည်အေျက်ဟု 

ဆုိရပါမည်။ RCSS/SSA သည် ရှမ်းအဒရှတ့ငွ် ဩဇာပုိမိုကကီးမားပပီး တပ်အများစု 

မှာ ရှမ်းအဒရှတ့င်ွရိှသည်ဟု သံုးသပ်ရသည်။ ၂၀၁၅ ဒနာက်ပိုင်းမှစ၍ ရှမ်းဒပမာက်သို ့

သိသိသာသာပပန်လည်ထုိးဒဖါက်ေ့ဲပပီး ရှမ်းဒပမာက်တွင် RCSS/SSA အင်အား 

၄၀၀၀ ေန ့်ရိှမည်ဟု ေန ့်မှန်းရသည်။ RCSS အဒနနှင့်သူ၏တပ်ဖွဲ ဝ့င်များအား 

လက်နက်အပပည့်အစံုတပ်ဆင်ထားနုိင်ပပီး နုိင်ငံပေားသားစစ်သားများအားဒေါ်ယူဒလ့ 

ကျင့်ထားသည်ဟု သတင်းများတွင်ဒတွရ့ပါသည်။  

 

ဘဏ္ဏာဒရး 

ရှမ်းအဒရှတ့ငွ်   ေတာဒရာပမို ပ့ါ ရှမ်းလူမျိုးများအား အပပည့်အဝအေွန် 

ဒကာက်ေံနိုင်ပပီး အပေားဒေသများတွင်လည်း အေွန်ဒကာက်သည့်စနစ်ကျင့်သုံးသည်။ 

၎င်း၏တပ်ဖွဲ အ့ားဖဲွ စ့ည်းတပ်ဆင်နုိင်မှုအရ ဘဏ္ဏာဒရးအရတစုတံ 

ရာ  အဆင်ဒပပသည့်အဒနအထားတင်ွရိှသည်ဟုသုံးသပ် ရသည်။  

 

တပ်ဒပါင်းစု 

RCSS သည် အပေားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖဲွ မ့ျားနှင့် သီးပေားတပ်ဒပါင်းစု 

ဖွဲ စ့ည်းထားပေင်းမရိှပါ။ ဒလာဒလာဆယ်တွင် NCA လက်မှတဒ်ရးထုိးထားဒသာ 

အဖွဲ  ့ ၁၀ ဖဲွ  ့ ဖဲွ စ့ည်းထားဒသာ PPST- ပငိမ်းေျမ်းဒရးလုပ်ငန်းစဉ် 

ဦးဒဆာင်အဖွဲ တ့င်ွပါဝင်သည်။ PPST သည် NCA လက်မှတဒ်ရးထုိးထားဒသာ 



အဖွဲ မ့ျား ပငိမ်းေျမ်းဒရးဒဆွးဒနွးပဲွအဒထာက်အကူပပုရန် ဖွဲ စ့ည်းထားဒသာအဖွဲ သ့ာ 

ပဖစ်ပပီး နုိင်ငံဒရး/စစ်ဒရးမဟာမိတ်ဖွဲ စ့ည်းထားပေင်းမျိုးမဟုတ်ပါ။ 

RCSS သည် ၂၀၁၃ ေုနှစ်တွင် CSSU -Committe of Shan State 

Union ရှမ်းပပည်ညီညွတ်ဒရးဒကာ်မတီအား ကမကထ ပပုဖဲွ စ့ည်းေ့ဲသည်။ CSSU 

တငွ် ရှမ်းတုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် ၂ ဖွဲ ပ့ဖစ်သည့် SSPP/SSA နှင့် RCSS/SSA 

၊ ပမို ဒ့ပါ်ရှမ်းပါတီ ၂ ေုပဖစ်သည့် SNLD( ကျားဒေါင်း) ၊ SNDP ( ကျားပဖူ) တုိန့ှင့် 

ရှမ်းအရပ်ဖက်အဖဲွအ့စည်းများပါဝင်သည်။ 

ရှမ်းပပည်ညီညွတ်ဒရးနှင့် ရှမ်းပပည်နယ်တေုလံုးအား စုစည်းဒေါင်းဒဆာင် 

နိုင်ရန် ကကိုးစားသည့် ဒပေလှမ်းပဖစ်သည်။ သုိဒ့သာ် ယဒနတုိ့င် ကကိုးစားဒနဆဲ 

ပဖစ်သည်။ RCSS သည် UWSA တပ်ဖွဲ မ့ျားနှင့် ၂၀၀၂ ေုနှစ်မှစ၍ 

တိုက်ပွဲများပဖစ်ပွါးေဲ့သည်။၂၀၀၅ ေုနှစ်မှစ၍ UWSA နှင့်အပစ်ရပ်ေဲ့သည်။ ယေု 

အေျိန်ထိ နှစ်ဖက်ထိပ်ပိုင်းဒေါင်းဒဆာင်များ ဒတွဆံု့၍ တရားဝင်အပစ်ရပ် 

သည်ဟူသည့် သတင်းမဒတွရ့ဒသးဒသာ်လည်း ဒအာက်ဒပေတပ်အေျင်း ေျင်း 

ထိဒတွဆ့က်ဆံမှုရိှပပီး စစ်ဒရးပဋိပက္ခမရိှဒတာ့ပါ။ 

လက်ရိှတွင် ရှမ်းဒပမာက်တွင် SSPP/SSA ၊ TNLA ပူးဒပါင်းအဖဲွမ့ျား 

နှင့်တုိက်ပွဲပဖစ်ဒနဆဲပဖစ်ပပီး ဒပဖရှင်း၍မရဒသးဒပ။ RCSS အဒနနှင့် SSPP နှင့် 

ဒတွဆံု့ဒဆွးဒနွးမှု ရိှဒသာ်လည်း TNLA နှင့်ဒတွဆ့ုံဒဆွးဒနွးမှုမရိှဒသးပါ။ 

ရှမ်းဒပမာက်ရိှ ဒေသေံတုိင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ ဒရာယှက်ပျံ နံှ့ဒ့နထုိင်မှု၊ နုိင်ငံဒရး 

ဒရေျိန်ပမင့်မားလာမှု၊ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်တပ်ဖွဲ မ့ျား၏ ထိမ်းေျုပ်နယ်ဒပမ 

ဆုပ်ကိုင်မှု စသည့်ပပသနာများဒအာက်တွင် အလွယ်တကူဒပဖရှင်းမရနုိင်ဘဲ RCSS 

ကတဖက် SSPP နှင့် TNLA ကတဖက်ပဖစ်ပွါးဒသာ တုိက်ပဲွများသည် 

ရှမ်းဒပမာက်တဒကျာတွင် ၂၀၁၅ မှ ယဒနတ့ိုင် မရပ်တန ့်နိုင်ဒသးပါ။ 

 

အစိုးရနှင့်ဆက်ဆံဒရး 

၂၀၁၂ ေုနှစ်တင်ွ အစုိးရနှင့် biletral အပစ်ရပ်စာေုိပ်ေျုပ်ဆိုေ့ဲသည်။ 

၂၀၁၅ ေုနှစ်တွင် NCA - တနုိင်ငံလံုးအပစ်အေတ်ရပ်စဲဒရးသဒဘာတူစာေျုပ် 

လက်မှတ်ဒရးထုိးေဲ့သည်။ သိုဒ့သာ်လည်း ယေုတုိင် တပ်ဒနရာေျထားဒရးနှင့် 

ပတ်သက်၍ သဒဘာတူညီေျက် လက်မှတဒ်ရးထုိးနုိင်ပေင်းမရိှဒသးဒပ။ ထုိဒ့ကကာင့် 

NCA လက်မှတဒ်ရးထုိးပပီးဒနာက်ပိုင်း တုိက်ပွဲရာနှင့်ေျီ၍ပဖစ်ပွါးေ့ဲသည်ဟု RCSS 

က ထုတ်ပပန်သည်။ တဖက်ကလည်း ၂၀၁၅ ေုနှစ် NCA လက်မှတ်ဒရးထုိးပပီးဒနာက် 



RCSS သည် တပ်နှင့်နားလည်မှုယူပပီး ရှမ်းဒပမာက်သုိ ့ စစ်အင်အားတုိးေျဲ လ့ာေဲ့ 

သည်ဟု ဒပမာက်ပိုင်းအဖဲွမ့ျားကဆုိပါသည်။ ၂၀၂၁ ေုနှစ် ဒဖဖဝါရီ ၁ ရက်ဒန ့

အဒပပာင်းအလဲတွင် နစအ ဒကာင်စီအား ပပင်းထန်စွာ ပစ်တင်ဒဝဖန်မှု ပပုလုပ်ထား 

ဒသာ်လည်း ယဒနထိ့ RCSS နှင့် နစအ တပ်များကကား ပပင်းထန်ဒသာ တုိက်ပွဲများ 

မဒတွရ့ဒသးပါ။  

 

နိုင်ငံတကာနှင့်ဆက်ဆံဒရး 

ထုိင်းနှင့် ဆက်ဆံဒရးဒကာင်းမွန်သည်ဟုဆိုကကသည်။ ရှမ်းပပည်ဒပမာက် 

ပိုင်းသုိ ့ ထုိးဒဖါက်ပပီး ဒနာက်ပုိင်း RCSS နှင့် တရုတ်သံတမန်တုိဒ့တဆံုွမှုရိှသည်ဟု 

သတင်းများကကားသိရသည်။ 

 

နိုင်ငံဒရး၊ စစ်ဒရး 

ဖက်ေရယ်မူကိုဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ ရှမ်းပပည်နှင့်ပတ်သက် 

၍ရည်မှန်းေျက် ကကီးမားသည်ဟု မှန်းဆရသည်။ လက်ရိှကာလတွင် နစအ ဒကာင်စီ 

အား ပပင်းထန်စွာ ပစ်တင်မှုများ ပပုလုပ်ထားရာ လာမည့်ကာလတွင် RCSS 

၏ဒပေလှမ်းအားဒစာင့်ကကည့်ရန်လုိအပ်ပါမည်။ စစ်ဒရးအရ UWSA နှင့်တုိက်ပဲွများ 

တငွ် ေံစစ်ကုိ ဒကာင်းစွာတိုက်နုိင်သည်။ ၂၀၀၂ ေုနှစ်က ရှမ်းအဒရှ တ့ငွ် အစိုးရတပ် 

စေန်းများအား စေန်းသိမ်းတိုက်ပွဲများ တုိက်နုိင်သည်ကုိဒတွရ့သည်။ ယေုကာလ 

တငွ် ဒပပာက်ကျားလှုပ်ရှားမှုအားသာသည်။ ပမို ဒ့ပါ်အထိပဖန ့်ကျက်လှုပ်ရှားနိုင်သည်။ 

  



NMSP/MNLA မွန်တုိင်းရင်းသားလူမျိုးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ  ့

 

လွတ်လပ်ဒရးမရမီှကထဲက လှုပ်ရှားေဲ့ဒသာ မွန်နုိင်ငံဒရးလှုပ်ရှားမှုများ 

သည် လွတ်လပ်ဒရးရပပီးဒနာက် အရိှန်အဟုန်ပမင့်လာသည်။ ၁၉၄၈ ေုနှစ် ဧပပီလ ၂၁ 

ရက်ဒန ့ မုေုံပမို န့ယ် ဖါးဒအာက်ဒကျးရွာတငွ် မွန်လူမျိုးဒရးရာအဖဲွေ့ျုပ်က မွန်တမျိုး 

သားလံုးသားဆုိင်ရာ ညီလာေံကုိ ဒေါ်ဆုိကျင်းပေ့ဲသည်။ မွန်အမျိုးသား နှစ်ဒသာင်း 

ဒကျာ်တက်ဒရာက်ပပီး ၅ ရက်တုိင်ကျင်းပေ့ဲသည်။ အဆိုပါညီလာေံမှ ဆံုးပဖစ်ေျက် ၃ 

ရပ်ေျမှတ်ေဲ့သည်။ 

၁။ မွန်ပပည်နယ် ရရိှဒရး။ 

၂။ မွန်အမျိုးသားကာကွယ်ဒရးတပ်ဖွဲ  ့(MNDO) ဖဲွ စ့ည်းဒရး။ 

၃။ ဒပမယာသီးစားပပသနာဒပဖရှင်းရန်တုိပ့ဖစ်သည်။ 

ဤညီလာေံမှ မွန်လက်နက်ကုိင်အဖွဲ  ့ MNDO အစပပုေ့ဲသည်။ ဒမာ်လပမိုင်ေရုိင်နှင့် 

သထံုေရုိင် တုိက့ို အဒပေပပု၍ MNDO အားဖဲွ စ့ည်းေ့ဲသည်။ ၁၉၄၈ ေုနှစ် ဩ္ုတ်လ 

၂၂ ရက်ဒန ့ဇာသပပင်ဒကျးရွာရိှ ကာကွယ်ဒရး(ရဲ)များထံမှ လက်နက်သိမ်းသည်မှစ၍ 

မွန်လက်နက်ကိုင်တုိက်ပွဲအစပပုေ့ဲသည်ဟုဆိုကကသည်။ ၁၉၄၉ ေုနှစ်တွင် MNDO 

သည် KNU/KNDO နှင့်လက်တဲွ၍ လက် နက်ကိုင်တုိက်ပွဲကုိ 

အရိှန်အဟုန်ပမှင့်ေဲ့သည်။ 

MNDO အား ဒေါင်းဒဆာင်သည့် နိုင်ငံဒရးအဖွဲ အ့စည်းအား မွန်ပပည်သူ  ့

တပ်ဦးဟုဒေါ်ဆုိေဲ့သည်။ ၁၉၄၈/၄၉ မှစတင်သည့် မွန်လက်နက်ကုိင် 

ဒတာ်လှန်မှုသည် ၁၉၅၈ ေုနှစ်တွင်" လက်နက်နှင့် ေီမိုကဒရစီလဲဒရး" လမ်းဒကကာင်း 

ေပါ်သုိဒ့ရာက်ပပီး ၁၉၅၈ ေုနှစ် ဇူလုိင်လ ၁၉ ရက်တွင် နိုင်ဒအာင်ထွန်း ဒေါင်း 

ဒဆာင်သည့် မွန်ပပည်သူတ့ပ်ဦးနှင့် MNDO အင်အား ၁၁၁၁ ဦးသည် 

အလင်းဝင်ေ့ဲကက လက်နက်နှင့်ေီမိုကဒရစီလဲလှယ်ေဲ့ကကပပီး ဥပဒေတွင်း ဝင်ေဲ့ကကသည်။ 

မွန်ပပည်သူတ့ပ်ဦးသည် ဒရွးဒကာက်ပွဲတွင် ပါဝင်ေ့ဲကက လှုပ်ရှားေ့ဲကကဒသးဒသာ်လည်း 

၁၉၆၂ ေုနှစ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပပီးဒနာက်ပုိင်း ဒေါင်းဒဆာင်များ 

အဖမ်းဆီးေံရသည်။ ပါတီလည်းဖျက်သိမ်းေံရပပီး လက်နက်နှင့်လဲထားေ့ဲဒသာ 

ေီမုိကဒရစီလည်း ဆံုးရှုံးသွားေဲ့ဒတာ့သည်။ 

မွန်ပပည်သူတ့ပ်ဦး လက်နက်ေျစဉ် မပါဝင်ေ့ဲဒသာ ဗဟုိဒကာ်မတီဝင်တဦး 

ပဖစ်သူ နုိင်ဒရွှကျင်နှင့် အင်အားအနည်းငယ် ၁၉၅၈ ေုနှစ် ဇူလုိက်လ ၂၀ ရက်ဒနတ့ငွ် 

မွန်ပပည်သစ်ပါတီအား ထူဒထာင်ပပီး လက်နက်ကုိင်လမ်းစဉ်အား ဆက်လက်စဲွကုိင်ေဲ့ 



သည်။ လူသူအနည်းငယ်နှင့်ပပန် လည်စတင်ေ့ဲရသည့် မွန်ပပည်သစ်ပါတီသည် 

တဒပဖးဒပဖးအင်အားဒကာင်းလာပပီး ပထမအကကိမ် ဗဟိုဦးစီးညီလာေံတရပ်အား 

၁၉၇၁ ဩ္ုတ်လဒလာက်တွင်ပပန်လည်ကျင်းပနုိင်ေဲ့ပပီး မွန်အမျိုးသား လက်နက်ကိုင် 

တပ်ဖဲွအ့ား မွန်အမျိုးသားလွတ်ဒပမာက်ဒရးတပ်မဒတာ်-MNLAဟု ဒေါ်တွင်ဒစေ့ဲ 

သည်။ ဗဟုိက တုိက်ရိုက်ကိုင်တွယ်သည့်တပ်ရင်း ၂ ရင်း( ဒနာက်ပိုင်း ၃ ရင်း)၊ 

ေရုိင်၊ပမို န့ယ်များတွင်ဒပပာက်ကျားတပ်များ ဖဲွ စ့ည်းေ့ဲသည်။ 

၁၉၇၇ ေုနှစ်မှစ၍ ပါတီတွင်း မူဝါေဒရးရာ ကဲွလဲွမှုများ စတင်ပဖဈ်ပါ်လာ 

သည်။ ၁၉၈၁ ေုနှစ် ဧပပီလတင်ွ ပါတီ နှစ်ဖွဲ ကဲွ့သည်။ နုိင်ဒရွှကျင်ဦးစီးသည့် 

မွန်ပပည်သစ်ပါတီ( ဝင်းကအုပ်စု) နှင့်နိုင်ဆိတ်နို ့ဒေါ် နုိင်နွလ္လ ာဦးစီးမွန်ပပည်သစ်ပါတီ 

( ဘုရားသံုးဆူအုပ်စု) ဟု အလွယ်ဒေါ်ဒဝါ်ေ့ဲကကသည်။ ပါတီနှစ်ပေမ်းကဲွမှုနှင့်အတ ူ

လက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခများလည်းပဖစ်ပွါးေဲ့ဒတာ့သည်။  

နှစ်ဖဲွ ကဲွ့ဒနဒသာမွန်ပပည်သစ်ပါတီပပန်လည်ဒပါင်းစည်းဒရးအား ၁၉၈၄ 

ေုနှစ်မှ စတင်ကကိုးစားေ့ဲကကသည်။ မွန်ဆရာဒတာ်များနှင့် မေတ တုိ၏့ ပါဝင်ညိှနှိုင်း 

မှုပဖင့် ၁၉၈၇ ေုနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ၂ ဖဲွ ကဲွ့ဒနဒသာ မွန်ပပည်သစ်ပါတီ ပပန်လည် 

ဒပါင်းစည်းသည်။ ဥက္က ဌ နုိင်ဒရွှကျင်၊ ေုဥက္က ဌ နုိင်ဆိတ်နုိ ့ တိုတ့ာဝန်ယူေဲ့သည်။ 

နဝတ အစုိးရတက်ပပီးဒနာက်ပုိင်း ၁၉၉၄ ေုနှစ်ေန ့်မှစ၍ မွန်ပပည်သစ်ပါတီနှင့် 

အပစ်အေတ်ရပ်စဲရန် ညိှနှိုင်းဒဆွးဒနွးမှုများပပုလုပ်လာေဲ့ပပီး ၁၉၉၅ ေုနှစ် ဇွန် ၂၉ 

ရက်တွင် တရားဝင် အပစ်အေတ်ရပ်စဲေဲ့ကကပါသည်။ ထုိအေျိန်တွင် မွန်ပပည်သစ 

်ပါတီအဒပေေံဒေသများမှာ ပမိတ်ေရုိင်၊ထားဝယ်ေရုိင်၊ ဒမာ်လပမိုင်ေရုိင်၊ 

သထံုေရုိင်ဟုဖွဲ စ့ည်းထားပပီး ေရိုင် ပမို န့ယ်အလုိက် တပ်များ ဖွဲ စ့ည်းထားသည့်အပပင် 

တိုက်ေိုက်ဒရးတပ်ရင်းများလည်းဖဲွ စ့ည်းထားသည်။ ၁၉၉၅ အပစ်အေတ်ရပ်စဉ် 

ကာလက NMSP/MNLA အင်အားမှာ ၇၈၆၀ ေန ့်ရိှသည်ဟုဆုိပါသည်။ အပစ်ရပ် 

သဒဘာတူညီေျက်အရ NMSP/MNLA တပ်ဒနကာေျမှုအား အပမဲတမ်း ၁၂, ဒနရာ 

ယာယီ ၈ ဒနရာ သတ်မှတ်သဒဘာတေူဲ့ကကသည်ဟုဆိုသည်။ ထုိဒနရာများမှာ 

ဒရး/မုေုံ/ သံပဖူဇရပ်/ ကျိုက်မဒရာ/ ဒရးဒေျာင်းဖျား/ ကကာအင်းဆိပ်ကကီး/ 

ဒကာ့ကရိတ်/ဘုရားသုံးဆူ/ ဒရပဖူပမို န့ယ်များတွင် တည်ရိှသည်။  

 

လက်ရိှ NMSP/MNLA ဒေါင်းဒဆာင်မှု 



လက်ရိှ မွန်ပပည်သစ်ပါတီ New Mon State Party-NMSP/ 

မွန်အမျိုးသားလွတ်ဒပမာက်ဒရးတပ်မဒတာ် Mn National Liberative Army- 

MNLA ၏ ဒေါင်းဒဆာင်မှုမှာ ဒအာက်ပါအတုိင်းပဖစ်သည်။  

 

NMSP 

ဥက္က ဌ နုိင်ဟံသာ 

ေုဥက္က ဌ နုိင်ဒအာင်မင်း 

အဒထွဒထွအတငွ်းဒရးမှူး နုိင်ဒဇယျ 

တွဲဘက်အဒထွဒထွအတငွ်းဒရးမှူး နုိင်ဝင်းလှ 

ဗဟုိအလုပ်အမှုဒဆာင်အဖွဲ ဝ့င် နုိင်ဒအးမွန် 

နိုင်ဒအာင်မဒငး 

နိုင်လယီဒကာင်း( ပပည်ပဒရးရာ) 

ဗညားလယ် 

MNLA 

စစ်ဦးစီးေျုပ် ဗညားမ့ဲစမ်း 

ေုစစ်ဦးစီးေျုပ် ဗညားေျမ်းနံွ 

NMSP/MNLA ဌာနေျုပ် ဒရးဒေျာင်းဖျား 

ပဖန ့်ေွဲထိမ်းေျုပ်နယ်ဒပမများ 

၁။ သထံုေရိုင်- ဒကာ့ကရိတ်/ကျိုက်မဒရာ/ဘားအံပမို န့ယ်များ 

၂။ ဒမာ်လပမိုင်ေရိုင်- ကကာအင်း/ ဘုရားသံုးဆူ/သံပဖူဇရပ်/မုေံု ပမို န့ယ်များ 

၃။ ထားဝယ်ေရုိင-် ဒရး/ဒရပဖူပမို န့ယ်များ 

၄။ ပမိတ်ေရုိင်- ပရာ္ျွတ်( ထုိင်းနယ်စပ်) 

 

တပ်ပဖန ့်ေွဲမှု 

MNLA ဌာနေျုပ်လက်ဒအာက်တွင် ဗဟုိလံုပေုံ ဒရးတပ်၊ ရင်း ၁၁၁ ၊ ရင်း 

၇၇၇ တိုဖ့ွဲ စ့ည်းထားပပီး ေရုိင်/ပမို န့ယ်များတွင် ဒပပာက်ကျားတပ်ဖွဲ မ့ျား 

ပဖန်ေွဲထားသည်။ လက်ရိှ NMSP/MNLA ၏ လက်ရိှ အပမဲတမ်းအင်အားမှာ 

တိုက်ေိုက်ဒရးဒရာ ဒနာက်တန်းပါ ၁၅၀၀ ေန ့်သာရိှနိုင်သည်ဟုေန ့်မှန်းရသည်။ ၁၉၉၅ 

ေုနှစ် အပစ်ရပ်ပပီး အင်အား ၈၀၀၀ ေန ့်မှ ၁၅၀၀ ေန်ထိ့ ကျဆင်းလာေဲ့သည့် 

အင်အားအဒလျာ့ကျဆံုးတပ်ဖွဲ ဟု့ဆုိရမည်။ အပစ်ရပ်ကာလအတွင်း နုိင်ငံဒရး 



သဒဘာထားကဲွလဲွပေင်း၊ နဝတ/နအဖ၏ ဖိအားဒပးမှုေံရပေင်း၊ လက်နက်ေျသွား 

သူများရိှပေင်းတိုအ့ ပပင် ဘဏ္ဏာဒရးအကကပ်အတည်းတိုဒ့ကကာင့် အင်အားဒလျာ့ကျေ့ဲ 

သည်ကုိ ဒတွရ့သည်။ လက်ရိှအေျိန်တငွ် အပမဲတမ်းအင်အား ဒလျာ့ကျသည်ကုိ 

ဖါဒထးနုိင်ရန်အတွက်ဒသာ်၎င်း၊ လုိအပ်လျင် တပ်အင်အားပဖည့်တင်း နိုင်ရန် 

အတက်ွဒသာ်၎င်း ရည်ရွယ်ပပီး NMSP/MNLA သည် တနှစ်လျင် စစ်သင်တန်း ၂ 

ကကိမ်မှ ၃ ကကိမ်အထိ ဒပးပပီး အရံအင်အားများကုိ စုဖွဲ ထ့ားရိှပါသည်။ 

 

ဘဏ္ဏာဒရး 

လက်ရိှအေျိန်တငွ်  ထိမ်းေျုပ်ဒေသတငွ်း အေွန်ဒကာက်ေံပေင်းနှင့် 

ပပည်ပဒရာက် မွန်များ၏ ကူညီဒထာက်ပံ့မှုများရိှသည်။ ကကီးမားသည့် စီးပွါးဒရး 

လုပ်ငန်းများ မရိှပါ။ ဒမှာက်ေုိဒေတ်မရိှဒတာ့၍ အေွန်အဒကာက် ဒကာက်ေံနိုင် 

ပေင်းမရိှဒတာ့။ လက်ရိှတွင် ဘဏ္ဏာဒရးအကကပ်အတည်းအား ရုန်းကန် ေနရ 

သည်ဟုဆုိရမည်။ 

 

တပ်ဒပါင်းစု 

မွန်လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှုစကထဲက KNU နှင့်မဟာမိတ်ဖွဲ ေ့ဲ့သည်။ 

သုိဒ့သာ်လည်း KNU အဒပေေံဒသာဒေသများနှင့် မွန်တိုအ့ဒပေေံဒသာဒေသများ 

ဒရာယှက်ဒနသည်ပဖစ်ရာ ထိမ်းေျုပ်နယ်ဒပမနှင့်ပတသ်က်၍ မကကာေဏ အပငင်းပွါးေ့ဲ 

ကကသည်။ တေါတရံလက်နက်ကုိင် ပဋိပက္ခအထိပဖစ်ပွါးေဲ့ကကသည်။ ထုိပပသနာသည် 

မွန်ပုန်ကန်မှုစကထဲက ယေုတုိင်ဒအာင် ဒပပလည်စွာ ဒပဖရှင်းနုိင်ပေင်းမရိှပါ။ သံသရာ 

လည်ဒနသည်။ အဆင်ဒပပဒနပါကလည်း KNU နှင့်တဲွ၍ အစုိးရတပ်အား တိုက်ဒလ့ 

ရိှသည်။ NMSP သည် မေညတ/မေတ မှသည် UNFC အထိ တပ်ဒပါင်းစု 

အဒတာ်များများတွင်ပါဝင်ေဲ့သည်။ UNFC ပျက်သွားပပီးဒနာက်ပိုင်းမည်သည့် 

တပ်ဒပါင်းစုအဖွဲ တ့င်ွမှမပါပါ။ ၂၀၁၈ ေုနှစ် NCA ထုိးပပီးဒနာက်ပိုင်း PPST 

တငွ်ပါဝင်ေ့ဲသည်။  

 

အစိုးရနှင့်ဆက်ဆံဒရး 

၁၉၉၅ ေုနှစ်တွင် အစိုးရနှင့်အပစ်ရပ်ေ့ဲဒသာ်လည်း ၂၀၁၅ တွင် NCA 

ထုိးရာ၌ မပါဝင်ေ့ဲပါ။ ၂၀၁၈ တွင်မှ NCA လက်မှတဒ်ရးထုိးသည်။ NMSP 

နှင့်နယ်ေျင်းဆက်စပ်ဒနသည့် သူထ့က် အင်အားများသည့် KNU က လက်မှတထုိ်း 



ထားရာ ဒရရှည်ဒတာင့်မေံနိုင်ဒတာ့ဟုသံုးသပ်ရသည်။ လက်ရိှ နစအ စစ်ဒကာင်စီ 

တက်ပပီး ၂၀၂၁ ေုနှစ် ဧပပီလ ၃၀ ရက်တွင် နစအဒကာင်စီ၏ ပငိမ်းေျမ်းဒရး 

ဒဆွးဒနွးညိှနှိုင်ဒရး ေကာ်မတီနှင့်ဒတွဆံု့သည်ဟုသိရသည်။ NCA လက်မှတ ်

ဒရးထုိးထားဒသာ ၁၀ ဖဲွ ထဲ့မှ DKBA/ KNU-KNLA(PC) နှစ်ဖွဲ ပ့ပီးဒနာက် 

တတိယ ေပမာက် နစအ ပငိမ်းေျမ်းဒရးဒကာ်မတီနှင့်ဒတွဒ့သာအဖဲွ ပ့ဖစ်သည်။  

 

ပပည်ပဆက်ဆံဒရး 

ဒကာင်းစွာမသိရပါ။ 

 

နိုင်ငံဒရး၊ စစ်ဒရး 

NMSP သည် နုိင်ငံဒရးရည်ရွယ်ေျက် ကကီးမားသည်။ နုိင်ငံဒရးအရ 

ဒရှတ့န်းဒရာက်သည်ဟု ဆုိနိုင်သည်။ သုိဒ့သာ် လက်ဒတွဒ့ပမပပင်တွင် ကရင် 

လက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွ မ့ျား၏ ဖိအားကုိ ရင်ဆုိင်ဒနရသည်။ ထိမ်းေျုပ်ရာဒေသတငွ်း 

ရိှလူထု၏ စစ်ဒဘးေုက္ခသည်ပပသနာ၊ မတည်ပငိမ်မှုပပသနာများကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

ဒနရသည်။ ထုိပ့ပင် NMSP/MNLA သည် တပ်ဖွဲ အ့ား အင်အားဒကာင်းမွန်ဒအာင် 

မတည်ဒဆာက်နုိင်ရာ လက်ဒတွတ့ငွ် ေျိနဲဒ့သာ ဆံုးပဖတ်ေျက်များေျပပီး အဖဲွအ့စည်း 

ရပ်တည် တည်ရိှဒရးကို ဦးစားဒပးဒနရသည်။ စစ်ဒရးအရ ဒပပာက်ကျားစစ် 

အားသန်သည်ဟုဆုိရမည်။  

  



KNPP ကရင်နီ(ကယား) တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖွဲ  ့

 

ကရင်နီ ( ကယား) ပပည်နယ်တွင် အဒပေေံအားပဖင့် ဒေသကကီး ၄ 

ေုရိှသည်ဟုသိရသည်။  

၁။ ကကယ်ဖိုးကကီးနယ် 

၂။ ကန္တရဝတီနယ် 

၃။ ဒဘာလေဲနယ် 

၄။ မုိးပဗဲနယ်တုိပ့ဖစ်သည်။ 

လွတ်လပ်အကကိုကာလတွင် ကရင်နီဒေါင်းဒဆာင်များအတွင်း အပမင်ကဲွလဲွမှုများ 

ရိှဒနေဲ့သည်။ ဖဆပလ(ပပည်မ)နှင့်ဒပါင်း၍ လွတ်လပ်ဒရးယူလုိသည့်အပမင်၊ သီးပေား 

ကရင်နီနယ်အပဖစ် ရပ်တည်လုိသည့်အပမင်၊ ကရင်တုိန့ှင့် ဒပါင်းသင့် မဒပါင့်စသည့် 

အပမင်အမျိုးမျိုး ကဲွပပားဒနေ့ဲသည်။ ၁၉၄၈ လွတ်လပ်ဒရးရပပီးဒနာက် ပပည်မနှင့် 

ပူးဒပါင်းလုိသူများ၏ အကူအညီနှင့်ကရင်နီဒကာင်စီဥက္က ဌနှင့် ကရင်နီ အစည်း 

အရုံးဥက္က ဌပဖစ်သူ ဦးဘီတူးရီ ရံုးအား ၁၉၄၈ ေုနှစ် ဩ္ုတ်လ ၉, ရက်တွင် ဖဆပလ 

တပ်များက ဝင်ဒရာက်တုိက်ေိုက်ပပီး ဒနာက်ပိုင်းတွင် ဦးဘီတူးရီအား ဖမ်းဆီးရမိပပိး 

သတ်ပဖတေ်ဲ့သည်။ ထုိဒ့နာက် ေုေံဒတာ်လှန်ရန် ကရင်နီဒေါင်းဒဆာင်များ 

လူသူလက်နက်စုဒဆာင်းေဲ့ကကရာ ၁၉၄၈ ေုနှစ် ဩ္ုတ်လ ၁၇ ရက်ဒနတ့ငွ် အင်အား 

၂၀၀၀ ေန ့်စုစည်းရမိေ့ဲပပီး ကရင်နီ လက်နက်ကိုင် ဒတာ်လှန်ပုန်ကန်မှုများ 

စတင်ေဲ့ဒတာ့သည်။ 

၁၉၄၈ မှ ၁၉၅၃ ေုနှစ်ထိ ကရင်နီနယ်ရိှ ပမို ပ့ပများတွင် တိုက်ပဲွဝင်ေ့ဲကကပပီး 

၁၉၅၃ ေုနှစ် နုိဝင်ဘာ ၂၂ ရက်ဒန ့ ဒမာ်ေျီးကုိ စွန ့်လွှတ်ေဲ့ရပပီးဒနာက် 

ကရင်နီလက်နက်ကုိင်ပုန်ကန်မှုသည် ဒကျးလက်ကို အဒပေေံေ့ဲရသည်။  

ကရင်နီဒေါင်းဒဆာင်များသည် ၁၉၅၇ ေုနှစ်တွင် ကရင်နီအမျိုးသား 

တုိးတက်ဒရးပါတီ KNPP အားဖဲွစ့ည်းေ့ဲကကပပီး လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှုအား 

ဆက်လက်လုပ်ဒဆာင်ေဲ့ကကသည်။ 

၁၉၇၅ ေုနှစ်မှစ၍ KNPP ပါတီတွင် လက်ဝဲလုိလားသူ ၊ ဗမာပပည် 

ကွန်ပမူနစ်ပါတီနှင့်ပူးဒပါင်းလုိသူများ နှင့် KNPP အမျိုးသားအလံ ဆက်လက် 

လွှင့်ထူလုိသူများ သဒဘာထားစတင် ကဲွလဲွလာကကသည်။ ပါတီတွင်း ဒစ့စပ်၍ 

မရ  ေတာ့ဘဲ လက်ဝဲလုိလားသူများက ၁၉၇၈ ဇွန်လေန ့်တွင် ကလလတ ( ကရင်နီ 

ပပည်လူမျိုးဒပါင်းစံုပပည်သူလွ့တ်ဒပမာက်ဒရးတပ်ဦး -KNPLF) အားဖွဲ  ့စည်းေဲ့ကကပပီး 



KNPP မှ ေွဲထွက်သွားကကသည်။ ထုိဒ့နာက် KNPP နှင့် ကလလတ တုိပ့ပန်လည် 

ဒပါင်းစည်းရန် ဒဆွးဒနွးေဲ့ကကဒသာ်လည်း မဒအာင်ပမင်ေ့ဲဘဲ နှစ်ဖွဲ က့ကား လက်နက် 

ကုိင်ပဋိပက္ခအထိ ပဖစ်ပွါးေ့ဲကကသည်။  

KNPP/ကရင်နီပပည်တပ်မဒတာ်တုိသ့ည် သံလွင်ပမစ်နှင့် ထုိင်းနယ်စပ် 

ကကားတွင် အဓိကလှုပ် ရှားေ့ဲကကသည်။ KNPP ၏သက်တမ်းရှည်ဒေါင်းဒဆာင်မှာ 

ဒစာဒမာ်ရယ်ပဖစ်သည်။ ၁၉၉၃ မှစ၍ နဝတ နှင့် KNPP ကကား အပစ်ရပ် ဒဆွးဒနွး 

ေဲ့ကကပပီး ၁၉၉၅ ေုနှစ်ထဲတွင် နှုတ်ကတိ သဒဘာတူညီေျက်ပဖင့် အပစ်ရပ်ေဲ့ဒသာ်လည်း 

လပိုင်းအတွင်း တုိက်ပွဲများပပန်လည်ပဖစ်ပွါးပပီး သဒဘာတူညီေျက် ပျက်ပပားသွားေဲ့ 

သည်။ ၁၉၉၅/၁၉၉၈/၂၀၀၇ တုိတ့ငွ် အစိုးရနှင့် KNPP ကကားဒတွဆံု့ဒဆွးဒနွး 

မှုများရိှေဲ့ဒသာ်လည်း သဒဘာတူညီေျက်မရရိှပါ။၂၀၁၁ ေုနှစ် ဦးသိန်းစိန် 

အစိုးရလက်ထက် ပငိမ်းေျမ်းဒရးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပပန်လည်စတင်သည့်ဒနာက်ပိုင်း 

၂၀၁၂ ေုနှစ်အတွင်း ပပည်နယ်အဆင့်၊ ပပည်ဒထာင်စုအဆင့် အပစ်ရပ်သဒဘာတ ူ

လက်မှတ်ဒရးထုိးနိုင်ေဲ့သည်။ 

 

KNPP လက်ရိှဒေါင်းဒဆာင်မှုနှင့်တပ်ပဖန ့်ေွဲမှု 

ဥက္က ဌ ေူဒအဘယ်တိွေ် 

ေုဥက္က ဌ ေူဦးရယ် 

အတငွ်းဒရးမှူး ကုိဒရွှမျိုးသန ့် 

စစ်ဦးစီးေျုပ် ဗုိလ်ေျုပ်ဘီထူး 

ေုစစ်ဦးစီးေျုပ် ဗိုလ်ေျုပ်ဒအာင်ပမတ် 

 

KNPP ဌာနေျုပ် ညီမူ (ရှားဒတာပမို န့ယ်) 

လက်ရိှတွင် ေရုိင် ၂ ေု ပဖန ့်ေွဲလှုပ်ရှားသည်။ 

ေရုိင် ၁ 

ရှားဒတာပမို န့ယ်၊ ဖရူးဆုိးပမို န့ယ်၊ ေီဒမာဆုိးပမို န့ယ်။ 

ေရုိင် ၂  

ဖါဒဆာင်းပမို န့ယ်၊ ဒမာ်ေျီးပမို န့ယ်။ 

ယေင်က ေရုိင် ၃ ဟု ကဒယာနယ်တွင် လှုပ်ရှားေ့ဲဒသးဒသာ်လည်း 

ယေုလှုပ်ရှားမှုမရိှပါ။ 



KNPP ၏ ထူးပေားေျက်မှာ ၎င်းတိုဖဲွ့ စ့ည်းပံုတွင် အစုိးရအဖွဲ  ့ ဖဲွ စ့ည်း 

ထားပေင်းပဖစ်သည်။ တပ်ကုိဒတာ့ ကရင်နီပပည်တပ်မဒတာ်ဟုဒေါ်ဆုိသည်။ တပ်ပဖန ့် 

ဖွဲ စ့ည်းမှုအား ဒလ့လာဆဲပဖစ်ပါသည်။ ယေင်က တပ်ရင်း ၁၀ ရင်းအထိ ဖွဲ စ့ည်း 

ထားရိှေဲ့ပပီး တပ်မဟာ ဖဲွ စ့ည်းမှု မရိှဟုသိရသည်။ လက်ရိှဖွဲ စ့ည်းမှု မသိရိှရဒသး 

ပါ။KNPP ပါတီ၏ စုစုဒပါင်းအင်အားမှာ အနည်းဆံုး ၁၅၀၀ ေန ့်ရိှနိုင်ပါသည်။ 

၂၀၂၁ နှစ်ဆန်းမှစ၍ KNPP တငွ် ယေင်ကထက် လူသစ်အင်အားတိုးလာသည်ဟု 

ဒပမပပင်သတင်းများအရ သိရပါသည်။  

 

ဘဏ္ဏာဒရး 

ဘဏ္ဏာဒရးအဒပေအဒနမသိရပါ။ ဒယဘူယျအားပဖင့် ရုန်းကန်ဒနရပုံရ 

သည်။ 

 

တပ်ဒပါင်းစု  

မူလက UNFC အဖဲွဝ့င်ပဖစ်ဒသာ်လည်း UNFC ပျက်ပပီးဒနာက် သီးပေား 

မဟာမိတ်ဖဲွထ့ားပေင်း မရိှပါ။ KNU နှင့် အစဉ်အလာ ဆက်ဆံဒရးရိှသည်။ 

ဒလာဒလာဆယ် NCA ထုိးမထားသပဖင့် PPST တင်ွလည်း ပါဝင်ပေင်းမရိှပါ။  

 

အစိုးရနှင့်ဆက်ဆံဒရး 

၂၀၁၂ တင်ွ အပစ်ရပ်သဒဘာတူထားေ့ဲဒသာ်လည်း ၂၀၁၅ NCA 

လက်မှတ်ဒရးထုိးရာတငွ် ပါဝင်ပေင်းမရိှပါ။ သုိဒ့သာ် အစိုးရနှင့် အလွတ်သဒဘာ 

ဒတွဆံု့မှု ၊ ပပည်နယ်အဆင့်ဒတွဆံု့မှုများရိှပပီး လက်နက်ကုိင်ပဋိပက္ခ ပဖစ်ပွါးပေင်း 

မရိှပါ။ နစအ ဒကာင်စီ တက်ပပီးဒနာက် KNPP နှင့်ဒတွဆ့ုံမှု မဒတွရ့ဒသးပါ။  

 

ပပည်ပဆက်ဆံဒရး 

ထုိင်းနယ်စပ်တွင် အဒပေပပသည့်အဖွဲ ပ့ဖစ်ရာ ထုိင်းနှင့် တစုတံရာ 

ဆက်ဆံမှုရိှနိုင်ပါသည်။ 

 

နိုင်ငံဒရး၊ စစ်ဒရး 

KNPP သည်လည်း NMSP က့ဲသုိပ့င် နုိင်ငံဒရးရပ်တည်ေျက် 

ရည်ရွယ်ေျက်ကကီးမား ေသာ်လည်း အင်အားစုဖွဲ တ့ည်ဒဆာက်မှုအရ အကန ့်အသတ် 



ရိှသည်။ သုိဒ့သာ် NMSP က့ဲသို ့ အပေားလက်နက်ကုိင်အဖွဲ မ့ျား ဖိအားမရိှဘဲ 

တပ်နှင့်သာ ရင်ဆုိင်ရန်လုိအပ်သည်။ စစ်ဒရးအရ ဒပပာက်ကျားစစ်လှုပ်ရှားသည်။ 

သုိဒ့သာ် စစ်ဒရးလှုပ်ရှားမှု မရိှသဒလာက်ပဖစ်ဒနသည်မှာ အတန်ငယ် ကကာပမင့် 

ပပီဟုဆုိရမည်။ လက်ရိှ CRPH ကဖဲွဒ့သာ NUG တွင် KNPP မှ ေူထဲဘူး 

ပါဝင်သည်ကုိဒတွရ့သည်။ 

 

 

  



အပေားတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ မ့ျား  

 

အပိုင်း ၁ 

 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွ  ့ ၁၁ ဖဲွအ့ဒကကာင်းအား ဒရးသားဒဖါ်ပပ 

ပပီးပဖစ်ပါသည်။ ထုိအဖွဲ  ့ ၁၁ ဖဲွက့ဒတာ့ သူတုိ၏့အင်အား၊ သူတုိ၏့လုပ်နိုင်စွမ်း၊ 

သူတုိ၏့ပဖတ်သန်းမှုများဒပါ်မူမည်၍ လက်ရိှ ပပည်တွင်းစစ်နှင့် ပပည်တွင်းပငိမ်းေျမ်း 

ဒရးတငွ် အဒရးပါသည့်အဖွဲ မ့ျားဟုဆိုရမည်။ သုိဒ့သာ် ပမန်မာပပည်တွင် အပေားတိုင်း 

ရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွမ့ျား ကျန်ဒနဒသးသည်။ ထုိအဖွဲ မ့ျားနှင့်ပတ်သက်၍ 

အကကမ်းပပင်းဒဖါ်ပပသွားပါမည်။ 

 

NCA ထုိးထားဒသာအဖွဲ မ့ျား 

 

၁။ DKBA 

၁၉၉၄ ေုနှစ်တင်ွ KNU မှ ေွဲထွက်သည့်အဖွဲ ပ့ဖစ်သည်။ ၂၀၀၈/၉ ေုနှစ် 

BGF နယ်ပေားဒစာင့်တပ်ဖဲွ ပ့ေင်းကုိ လက်မေံေဲ့၍ BGF ဖဲွ ပ့ေင်းကုိလက်ေံဒသာ 

ဒစာေျစ်သူတုိန့ှင့် ထပ်မံကဲွထွက်ဒသာ အဖွဲ ပ့ဖစ်သည်။ ထုိစဉ်က အင်အား ၁၅၀၀ 

ေန ့်ရိှဒသာ်လည်း DKBA အေျင်းေျင်းထပ်မံကဲွထွက်၍အင်အားဒလျာ့သွားသည်။ 

လက်ရိှတွင် NCA လက်မှတဒ်ရးထုိးထားသည်။ PPST တင်ွပါဝင်သည်။ DKBA 

၏အင်အား ရာ္ဏန်းအေျို ေ့န ့်ရိှမည်ဟု ေန ့်မှန်းရသည်။ လက်ရိှတွင် ဒစာမိုးဒရှး 

ဒေါင်း ေဆာင်သည်။ နစအ ဒကာင်စီ၏ အမျိုးသားစည်းလံုးညီညွတ်ဒရးနှင့် 

ပငိမ်းေျမ်းဒရးဒဖါ်ဒဆာင်မှုဒကာ်မတီနှင့် ၂၀၂၁ ဧပပီလ ၂၆ ရက်တွင် ဒနပပည်ဒတာ်၌ 

ဒတွဆံု့ထားသည်။ 

 

၂။ KNU/KNLA-PC 

KNU မှ ၂၀၀၇ ေုနှစ် ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက်တွင် ေဲွထွက်ဒသာ တပ်မဟာ ၇ 

ဒစာဒဌးဒမာင် ဒေါ် ဗုိလ်ထိန်ဒမာင်အဖွဲ ပ့ဖစ်သည်။ ယေုအေါ ဒစာဒဌးဒမာင် ကွယ်လွန် 

သွားပပီပဖစ်သည်။ လက်ရိှတွင် ဒနာ်ကဒပါ်ထူး( ဗိုလ်ထိန်ဒမာင်၏သမီး) က အတငွ်း 

ဒရးမှူးအပဖစ်တာဝန်ယူထားသည်။ အင်အား ၁၀၀ ေန ့်သာ ရိှသည်ဟုဆုိသည်။ 

လက်နက်ကုိင်အင်အားနည်းပါးသည်။ ၂၀၁၅ တွင် NCA လက်မှတဒ်ရးထုိးပပီး 



PPST တငွ်ပါဝင်သည်။ KNU/KNLA-PC နှင့် နစအဒကာင်စီ၏ 

အမျိုးသားစည်းလံုးညီညွတ်ဒရးနှင့်ပငိမ်းေျမ်းဒရးဒဖါ်ဒဆာင်မှု ဒကာ်မတီတုိ ့ ၂၀၂၁ 

ေုနှစ် ဧပပီလ ၂၆ ရက်ဒနက့ ဒနပပည်ဒတာ်တွင် ဒတွဆံု့ဒဆွးဒနွးေဲ့သည်။ 

 

၃။ CNF/CNA 

CNF ဒေါ် ေျင်းအမျိုးသားတပ်ဦးမှာ ၁၉၈၈ ဒနာက်ပိုင်းတွင် ဒပါ်လာ 

ဒသာအဖဲွ ပ့ဖစ်သည်။ လက်ရိှဥက္က ဌပဖစ်သူမှာ ပူဇင်ကျုံ းပဖစ်ပပီး စစ်ဦးစီးေျုပ်မှာ 

ဗိုလ်မှူးေျုပ်လှထွန်း ဟုသိရသည်။ 

CNF ဌာနေျုပ်မှာ ဟာေါးအဒနာက်ဖက် အိန္ဒိယနယ်စပ်အနီးတွင် 

ရိှသည်။ ယေင်က အင်အားရာ္ဏန်းရိှသည်။အစိုးရ/တပ်နှင့် ပပင်းပပင်းထန်ထန် 

တိုက်ပွဲပဖစ်ဘူးပေင်းမရိှပါ။ ၂၀၁၅ တွင် NCA လက်မှတဒ်ရးထုိးထားပပီး PPST 

တငွ်ပါဝင်သည်။ သုိဒ့သာ်CNF ၏ဒေါင်းဒဆာင်တဦးပဖစ်သူဒေါက်တာ 

ဆလုိင်းလျံမှုံးဆဒေါင်သည် ၂၀၂၁ ေုနှစ်တင်ွ CRPH က ဖဲွ စ့ည်းသည့် NUG 

အစိုးရတင်ွ ဖက်ေရယ်ဒရးရာ ဝန်ကကီးအပဖစ်တာဝန်ယူဒနသည်။ ၂၀၂၁ ဒမလဆန်း 

တငွ် CNF/CNA မှ အကျ အဆံုးရိှဒကကာင်း သတင်းများဒတွရ့သည်။ 

ကေျင်ပပည်နယ် အဒလာ့ဘွမ်တိုက်ပွဲတွင်ကျဆံုးသည်ဟုသိရသည်။ လက်ရိှ ၂၀၂၁ 

တငွ် အင်အားတိုးလာသည်ဟုဆိုသည်။ လက်ရိှတွင် တပ်မဟာ ၆ ေုနှင့် ပပည်သူစ့စ် 

အင်အား ၂၀၀၀ ေန ့်ထိစုဖဲွ န့ိုင်သည်ဟု ဒပမပပင်သတင်းများအရ သိရပါသည်။ 

 

၄။ LDU 

လားဟူတုိ၏့ ပုန်ကန်မှုသည် ၁၉၈၃ ေုနှစ်က အစပပုသည်။ လားဟူ 

ပန်ုကန်မှုများသည် ရှမ်းအဒရှ  ့ မုိင်းဆတန်ယ်အတငွ်း အားဒကာင်းေ့ဲသည်။ အဖွဲ  ့

အစည်းအမည်အား အဒပပာင်းအလဲများရိှေဲ့ပပီး ယေုအေါ LDU ဟုဒေါ်သည်။ လက်ရိှ 

တငွ် လက်နက်ကုိင်တပ်အင်အား မရိှသဒလာက်ပဖစ်ပပီး ထုိင်းနယ်စပ် ထုိင်းနယ်ဒပမ 

အတငွ်းအဒပေပပုသည်။ လက်ရိှတွင် ဥက္က ဌ ကကာေွန်ဆာကဒေါင်းဒဆာင်သည်။ ၂၀၁၈ 

ေုနှစ်တွင် NMSP နှင့်အတ ူ NCA လက်မှတဒ်ရးထုိးထားသည်။ PPST တငွ်ပါဝင် 

သည်။ 

 

  



၅။ PNLO/PNLA 

မူလ ပအုိဝ်း လက်နက်ကုိင်အဖွဲ မ့ျား ကဲွထွက်လာဒသာအဖွဲ ပ့ဖစ်သည်။ 

လက်ရိှတွင် ေွန်ဥက္က ာ၊ ေွန်ပမင့်ထွန်းတုိဒ့ေါင်းဒဆာင်သည်။ အင်အား ရာ္ဏန်းရိှပပီး 

ဒမာက်မယ်နယ်တွင်လှုပ်ရှားမှုရိှသည်။ ၂၀၁၅ တွင် .NCA လက်မှတဒ်ရးထုိးေဲ့ပပီး 

PPST တငွ်ပါဝင်သည်။ 

 

၆။ ALP/ALA 

၁၉၆၇ ေုနှစ်က စတင်ဖွဲ စ့ည်းေ့ဲဒသာ ရေိုင်လက်နက်ကိုင်အဖဲွ ပ့ဖစ်သည်။ 

KNU ၏အကူအညီပဖင့်ဖွဲ စ့ည်းေဲ့ဒသာအဖွဲ ပ့ဖစ်သည်။ ၂၀၁၅ ေုနှစ်တွင် NCA 

လက်မှတ်ဒရးထုိးေဲ့ပပီး PPST တင်ွ ပါဝင်သည်။ ဥက္က ဌ ေုိင်ရဲေိုင်၊ ေုဥက္က ဌ ေုိင်စိုးနိုင် 

ဒအာင် တုိဒ့ေါင်းဒဆာင်သည်။ KNU နယ်ဒပမနှင့် ဘ္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်တွင် 

အင်အားအနည်းငယ်စီရိှသည်ဟုသိရသည်။ စတင်ဖွဲ စ့ည်းသည့် အဒစာပုိင်းကာလက 

လှုပ်ရှားမှုအား ဒကာင်းေ့ဲဒသာ်လည်း ယေုအေါလှုပ်ရှားမှု မရိှသဒလာက် နည်းပါး 

သည်။ 

 

၇။ ABSDF 

၁၉၈၈ အဒရးဒတာ်ပုံအပပီး ဖဲွ စ့ည်းသည့် ဒကျာင်းသားတပ်မဒတာ်ပဖစ် 

သည်။ တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖွဲ မ့ဟုတ်ဒသာ်လည်း KNU ၊ NMSP ၊ 

KNPP ၊ KIA စသည့် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်ဒေသများတွင် အဒပေပပုသည် 

ပဖစ်ရာ တိုင်းရင်းသားအဖဲွမ့ျား ပငိမ်းေျမ်းဒရးယူဒသာအေါ ABSDF လည်း အတတူွဲ 

ပါလာပပီး ၂၀၁၅ တွင် NCA လက်မှတဒ်ရးထုိပပီး PPST တွင်ပါဝင်သည်။ လက်ရိှ 

ABSDF အား ဥက္က ဌ ကုိသံေဲ၊ ေုဥက္က ဌ ကုိမျိုးဝင်းတိုဒ့ေါင်းဒဆာင်ပပီး KNU/, 

KNPP/KIA ဒေသများတွင်အဒပေပပုသည်။ လက်ရိှအင်အားမှာ မများလှဒတာ့ဟု 

သိရသည်။ 

 

ပငိမ်းေျမ်းဒရးလုပ်ငန်းစဉ်ပပင်ပမှ အဖဲွမ့ျား 

၁။ DKBA ေဲွထွက ် 

၂၀၀၈/၂၀၀၉ နယ်ပေားဒစာင့်တပ် BGF ဖဲွ စ့ည်းဒရးကုိ လက်မေံသည့် 

DKBA ( ယေု ဒစာမိုးဒရှး ဒေါင်းဒဆာင်သည့် DKBA) မှ ထပ်မံေွဲထွက်သည့် 

အဖွဲ ပ့ဖစ်သည်။ ဗုိလ်ဘိ၊ ဗုိလ်ဒကျာ်သက်တုိဒ့ေါင်းဒဆာင်သည်။ DKBA က့ဲသို ့



အစိုးရနှင့် ပပန်လည်ညိှနှိုင်း၍မရေဲ့ပါ။ ယေင်က သီးပေားရပ်တည်သည်။ ၎င်းအဖွဲ မှ့ 

ဒစာဆန်းဒအာင်တုိ ့ထပ်မံေွဲထွက်သွားသည်။ ယေု လှုပ်ရှားမှုသိပ်မကကားရပါ။ 

 

၂။ ANC/AA 

၁၉၈၈ ဒနာက်ပုိင်း ဖဲွ စ့ည်းေဲ့ဒသာ ရေုိင်အမျိုးသားဒကာင်စီ- ANC ၏ 

ဥက္က ဌအပဖစ် ဒေါက်တာေင်ဒမာင် တာဝန်ယူပပီး AA တပ်မှူးအပဖစ် မင်းဇံဒဝ ဒေါ် 

ဗိုလ်မှူးကကီးမင်းထွန်းတာဝန်ယူသည်။ ဒနာက်ပိုင်းထုိင်းနယ်စပ်တွင် အဒပေပပုသည်။ 

၂၀၁၁ ဒနာက်ပိုင်း ပငိမ်းေျမ်းဒရးဒဆွးဒနွးပဲွများ တွင်ပါဝင်ေဲ့ဒသာ်လည်း ၂၀၁၅ 

NCA လက်မှတဒ်ရးထုိးရာတငွ်မပါဝင်ေဲ့။ ၂၀၁၈ NMSP နှင့် LDU တုိ ့ NCA 

လက်မှတ်ဒရးထုိးရာတငွ်လည်းမပါဝင်ေဲ့ဘဲ ဒနာက်ပိုင်း အစုိးရက ပငိမ်းေျမ်းဒရး 

ဒဆွးဒနွးပဲွများတွင် ထည့်သွင်းပေင်းမပပုဒတာ့။ ယေင်ကထဲက စစ်အင်အားအေျို  ့

ထုိင်းနယ်စပ် KNU နယ်ဒပမတွင် ဒတွရ့သည်။ ၂၀၂၁ ဒမလဆန်းတငွ် KNU 

တပ်မဟာ ၅ နှင့်တဲွ၍ ANC/AA တပ်ဖွဲ အ့ေျို ပူ့းတွဲတုိက်ေိုက်ဒနသည်ဟု ANC/AA 

ကသတင်းထုတ်ပပန်သည်ကုိ ဒတွရ့သည်။ ဒပမပပင်သတင်းများအရ အင်အား ၁၀၀ 

ေန ့်ရိှသည်ဟုဆုိပါသည်။ 

 

၃။ NSCN(K) 

နာ္အမျိုးသားဆုိရှယ်လစ်ဒကာင်စီ-NSCN(K) သည် ပမန်မာပပည် 

နာ္ဒတာင်တန်းတွင်အဒပေပပုသည်။ မူလ NSCN သည် အိန္ဒိယနှင့်ပမန်မာပပည်ရိှ 

နာ္နယ်အားလံုးတငွ် လှုပ်ရှားသည့်အဖွဲ ပ့ဖစ်သည် ။ ဒနာက်ပိုင်း အီဆပ်နှင့်ဒမွဘတ် 

ဦးစီသည့် NSCN(IM) နှင့် ကပ်ပလန်ဦးစီး NSCN(K) တုိထ့ပ်ကဲွသည်။ 

NSCN(IM) က အိန္ဒိယအစိုးရနှင့် ဒဆွးဒနွးသဒဘာတူမှုရပပီး အိန္ဒိယတွင် ရပ်တည် 

သည်။ NSCN(K) ကဒတာ့ ပမန်မာပပည်တွင်ရပ်တည်သည်။ ၎င်းတုိ ့ နိုင်ငံဒရး 

ရည်ရွယ်ေျက်မှာ အိန္ဒိယဒရာ ပမန်မာပပည်တွင်းပါရိှဒနသည့် နာ္ဒေသအားလံုး 

တစုတစည်းရိှဒရးပဖစ်ကာ နှစ်နုိင်ငံလံုးနှင့် ပဋိပက္ခပဖစ်ေ့ဲသည်။ လက်ရိှ NSCN(K) 

သည် ပမန်မာပုိင်နက်ရိှ နာ္ဒတာင်တန်းတွင်အဒပေပပုရာ ပမန်မာအစုိးရ/တပ်နှင့် 

စစ်ဒရးပဋိပက္ခမရိှပါ။ သုိဒ့သာ် အိန္ဒိယနယ်တွင်းပါဝင်ဒရာက်လှုပ်ရှားဒလ့ရိှရာ 

အိန္ဒိယအစုိးရနှင့် ပဋိပက္ခရိှသည်။ 

ပမန်မာပပည်တွင် စစ်ဒရးပဋိပက္ခမရိှဒသာ်လည်း ၎င်းတုိန့ိုင်ငံဒရး ရည်ရွယ် 

ေျက်ဒကကာင့် ပမန်မာပပည် ပငိမ်းေျမ်းဒရးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ပေင်းမရိှပါ။ လွန်ေဲ့ဒသာ 



နှစ်အနည်းငယ်က ကပ်ပလန် ကွယ်လွန်ပပီးဒနာက် ဒေါင်းဒဆာင်ပုိင်း အ ေပပာင်းလဲ 

များပပိး အဖဲွအ့စည်း မတည်ပငိမ်ဒတာ့ပါ။ ယေုအေါ နှစ်ဖွဲ ထ့ပ်မံကဲွသည်ဟု 

ကကားရသည်။ အင်အားရာ္ဏန်းေန်ရိှ့ပါသည်။  

 

၄။ ZRO/ZRA 

ဇုိမီးဒတာ်လှန်ဒရးတပ်ဦး/ဇုိမီးဒတာ်လှန်ဒရးတပ်မဒတာ် သည် ေျင်းပပည် 

နယ်ဒပမာက်ပုိင်း တးီတိန်၊ တွန်းဇံ နှင့် အိန္ဒိယနယ်စပ်တွင် လှုပ်ရှားပပီး နှစ်ဖက်နိုင်ငံ 

များတွင် ဒနထုိင်ကကဒသာ ဇုိမီးများလည်းပါဝင်စုစည်းစုဖွဲ က့ကသည်ဟုသိရသည်။ 

၁၉၈၈ ဒနာက်ပုိင်း လှုပ်ရှားမှုအေျို ဒ့တွရ့ပပီး ယေု ၂၀၂၁ တွင်လည်း သတင်းများ 

ကကားရသည်။ သုိဒ့သာ် ဒေါင်းဒဆာင်၊ အင်အားနှင့်ပတ်သက်၍ အေျက်အလက်များ 

မသိရပါ။ 

 

၅။ SNA 

ရှမ်းနီအမျိုးသားတပ်မဒတာ် ဒေါ် SNA စတင်ဖွဲ စ့ည်းသည့်ကာလကို 

မသိရပါ။ ၁၉၇၀ ဒနာက်ပိုင်းမှစသည့် ရှမ်းနီ နိုင်ငံ ေရးလှုပ်ရှားမှုများ၏ အဆက် 

ပဖစ်ပုံရသည်။ ၂၀၁၅ ေုနှစ်မှစ၍ SNA နှင့်အစိုးရတပ်တုိက်ပဲွပဖစ်သည်ကုိ 

ဒတွရ့သည်။ SNA လှုပ်ရှားမှုအား ေန္တီး၊ ဟုမ္မလင်းစသည့် ေျင်းတငွ်းပမစ်ရိုး 

တဒလျှောက်တွင် ဒတွရ့သည်။ ၂၀၂၀ ေုနှစ်အတွင်း ေျင်းတင်ွးပမစ်ရိုးတင်ွး သွားလာ 

သည့် စက်ဒလှ၊ ဒမာ်ဒတာ်များအား အေွန်အဒကာက်သည့်သတင်း၊ ဗန်းဒမာက်နယ် 

အတငွ်း အစုိးရတပ်နှင့်တိုက်ပွဲ ပဖစ်သည့်သတင်းများ ကကားရသည်။ ထုိဒ့နာက် တပ်မှ 

ထုိဒေသတွင် စစ်ဆင်ဒရးဝင်သည့် သတင်းများကကားရဒသာ်လည်း တုိက်ပွဲပဖစ်သည် 

ကုိဒတာ့မကကားရပါ။ တပ်မှ SNA အား လက်နက်စွန ့် လက်နက်ေျရန် လုိက်လံ 

စည်းရံုးလှုံဒ့ဆာ်ဒနသည်ဟူသည့် သတင်းများကကားရသည်။ တပ်အဒနနှင့် SNA 

နှင့်ဒဆွးဒနွးမည့်သဒဘာထားရိှပုံမရပါ။ လက်ရိှ ၂၀၂၁ တွင်လည်း SNA နှင့်တပ် 

တိုက်ပွဲပဖစ်သည့်သတင်းများကကားရသည်။ 

လက်ရိှ SNA ဒေါင်းဒဆာင်မှုနှင့် တပ်ပဖန ့်ေွဲမှုမှာ ဒအာက်ပါအတုိင်း 

ပဖစ်သည်။ 

ဥက္က ဌ စဝ်သန်းပမင့် 

ေုဥက္က ဌ ေွန်ဒအာင် 

အတငွ်းဒရးမှူး စဝ်တန်းဖ 



တပ်မဟာ ၃ေုဖဲွ စ့ည်းပပီး ဒေသ ၃ ေု ပဖန ့်ေွဲလှုပ်ရှားသည်။ 

တပ်မဟာ ၈၉၁ - စိုင်းဒအာင်မိန်း ဦးစီးသည်။ ေန္တီးဒေသ။ 

တပ်မဟာ ၉၇၂- စုိင်းထွန်း  ဦးစီးသည်။ ဥရုဒေျာင်းရုိး၊ နန ့်လစ်-ပတ်ကလာ္ွင်။  

တပ်မဟာ ၇၅၃- စိုင်းထူး ဦးစီးသည်။ ဒဖါင်းပပင်၊ ဗန်းဒမာက်ဒေသ။  

SNA ၏ စုစုဒပါင်းအင်အားသည် အနည်းဆံုး ၅၀၀ မှ အများဆံုး ၁၀၀၀ 

ေန ့်ထိရိှနိုင်ပါသည်။ 

SNA သည် လက်ရိှကာလတငွ် ေျင်းတငွ်းပမစ်ရုိးတဒလျာက်ရိှ ဒဖါင်းပပင်၊ 

ဟုမ္မလင်း၊ ေန္တီးဒေသများတင်ွ ဒပပာက်ကျားထုိးဒဖါက်လှုပ်ရှားဒနသည်။ ကေျင် 

ပပည်နယ် အင်းဒတာ်ကကီးဒေသ၊ မုိးညှင်း-မိုးဒကာင်း သံလမ်းရိုးတဒလျာက်ရိှ ရှမ်းနီ 

ဒေသထိ ထုိးဒဖါက်ရန် ရည်ရွယ်ပုံရသည်။ သုိဒ့သာ် KIA စုိးမိုးဒေသပဖစ်ဒနပပီး KIA 

နှင့် ဆက်ဆံဒရးမတည်ဒဆာက်နုိင်ပါက ေက်ေဲမည်ပဖစ်သည်။ လက်ရိှ SNA သည် 

ဒပပာက်ကျားစည်းရံုးလှုပ်ရှားမှုကိုသာ အဒလးထားသည်ကို ဒတွရ့သည်။ မဒရှာင် 

မလွှဲသာမှ တုိက်ပဲွတုိက်သည်ကုိ ဒတွရ့သည်။ လက်နက်ေဲယမ်း ဒေျွတာရပံုရသည်။ 

SNA သည် ရှမ်းအဖွဲ အ့စည်းပဖစ်ဒသာ်လည်း ရှမ်းပပည်ရိှ ရှမ်းလက်နက်ကုိင်အဖွဲ  ့

များနှင့် အလှမ်းဒဝး၍ စစ်ကိုင်းတုိင်း ဒပမာက်ပိုင်းနှင့် ကေျင်ပပည်နယ် အဒနာက်ပိုင်း 

တငွ် သီးပေားရပ်တည်ဒနသည်။  

 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွ ဒ့ဟာင်းများ 

 

၁။ ကလလတ  

ကရင်နီပပည် လူမျိုးဒပါင်စုံ လွတ်ဒပမာက်ဒရးတပ်ဦး- ကလလတ သည် 

၁၉၇၈ ေုနှစ်တင်ွ KNPP က ေဲွထွက်ေဲ့ဒသာ အဖဲွ ပ့ဖစ်သည်။ ထုိေျိန်မှစ၍ ကလလတ 

သည် CPB ၊ ရလလဖ ၊ ကယန်းပပည်သစ်ပါတီ တုိန့ှင့် နုိင်ငံဒရး၊ 

စစ်ဒရးတပ်ဒပါင်းစုဖွဲ စ့ည်းလှုပ်ရှားေ့ဲသည်။ ၁၉၉၄ ေုနှစ်တင်ွ အပစ်ရပ် ပငိမ်းေျမ်းဒရး 

ယူေ့ဲသည်။ ၂၀၀၉ ေုနှစ်တွင် ကလလတ လက်နက်ကုိင်တပ်ဖွဲ  ့ များအား နယ်ပေား 

ဒစာင့် BGF တပ်ရင်း ၂ ရင်းအပဖစ်ဒပပာင်းလဲ ဖွဲ စ့ည်းေ့ဲသည်။ ဖဲွ စ့ည်းပံုအရ အစိုးရ 

တပ်လက်ဒအာက်သုိဒ့ရာက်ရိှသွားပပီပဖစ်သည်။ သုိဒ့သာ် ၂၀၂၁ ေုနှစ် နုိင်ငံဒရး 

အကကပ်အတည်းတင်ွ CRPH ကNUG ဖဲွ စ့ည်းဒသာအေါတွင် ကလလတ မှ 

ဦးေျစ်ထွန်း ဝင်ဒရာက်တာဝန်ယူသည်ကို ဒတွရ့သည်။  

 



၂။ ကယန်းပပည်သစ်ပါတီ 

ကယန်းပပည်သစ်ပါတသီည် ကယားပပည်နယ်အတွင်း CPB ,၊ကလလတ 

၊ ရလလဖ တိုနှ့င့်တဲွ၍တက်ကကစွာလှုပ်ရှားေဲ့သည်။ ၁၉၉၄ ေုနှစ်တွင် အစုိးရနှင့် 

အပစ်ရပ်ပပီးပငိမ်းေျမ်းဒရးယူေဲ့သည်။ ၂၀၀၉ ေုနှစ် အဒပပာင်းအလဲတွင် ကယန်းပပည် 

သစ်အား ပပည်သူစ့စ်အပဖစ်ဒပပာင်းလဲသတ်မှတသ်ည်ဟုဆုိသည်။ သုိဒ့သာ်လည်း 

ကယန်းပပည်သစ်ပါတီကဒတာ့ သူပ့ါတီ အဖွဲ အ့စည်းအဒနနှင့် ရပ်တည်ဒနပုံ ကိုပပသ 

သည်။ ၂၀၂၀ တွင်း လက်နက်သိမ်းေံရသည့် ဒကာင်းေါးအဖဲွလ့ည်း ၂၀၀၉ ေုနှစ်မှစ 

၍ ဒကာင်းေါးပပည်သူစ့စ်ဟုဒပပာင်းလဲသတ်မှတ်ဒသာ်လည်း ၎င်းတုိက့ သူတုိက့ိုယ်သူ 

တို ့ Kachin Defence Army - KDA ဟုသာ ဒတာက်ဒလျှောက်သံုးစွဲသည် 

နှင့်ဆင်တူသည်။ ကယန်းပပည်သစ်ပါတီသည်လည်း လက်နက်ကိုင်အင်အား ၁၀၀၀ 

ဝန်းကျင်ရိှနိုင်သည့်အဖွဲ ပ့ဖစ်သည်။ 

 

၃။ စိန် ေ္ျာ့ ပပည်သူစ့စ် ၊ ကာလိ ပပည်သူစ့စ် 

၂၀၀၉ ေုနှစ်တင်ွ ယေင် SSPP/SSA မှ တပ်မဟာ ၃ သည် စိန်ဒ္ျာ့ 

ပပည်သူစ့စ်ဟု၎င်း၊ တပ်မဟာ ၇ သည် ကာလိ ပပည်သူစ့စ်ဟု၎င်း အသွင်ဒပပာင်းေဲ့ကက 

သည်။ ၂၀၂၁ လှုပ်ရှားမှုတင်ွ သီဒပါပမို  ့ ဆန္ဒပပသူများအား ကာကွယ်မည်ဆုိပပီး 

စနိ်ဒ္ျာ့ ပသစ များ သီဒပါပမို ဒ့ပါ် တက်လာသည်ကို ဒတွရ့သည်။ ယံုကကည် 

သူလည်းရိှသည်။ မယံုသူလည်း ရိှသည်။ ၂၀၂၁ အဒပပာင်းအ လဲသည် လက်နက်ကုိင် 

အဖွဲ အ့ားလံုးအား ္ယက်ရိုက်ပံုရသည်။ 

 

၄။ ကရင် BGF  

ဒစာေျစ်သူ ဦးစီးသည့် ကရင် BGF သည် ရင်း ၁၂ ရင်း အင်အား ၃၀၀၀ 

ဒကျာ် ေန ့်ရိှသည်။ မူလ KNU မှ ေဲွထွက်လာဒသာအဖွဲ ပ့ဖစ်သည်။ BGF များကကား 

တငွ် အင်အားအဒတာင့်တင်းဆံုးပဖစ်သည်။ ၂၀၂၁ ေုနှစ် KNU နှင့် နစအ တပ်ကကား 

တိုက်ပွဲများတွင် နစအ ထက်မှ စစ်ကူဒပးရန် တာဝန်ဒပးေံရသည်ဟု သတင်းထွက် 

သည်။ တဖက်ကလည်း မကကာဒသးေင်က ဒစာေျစ်သူအပါ BGF ဒေါင်းဒဆာင်များ 

အား နှုတ်ထွက်ရန် တပ်ကဖိအားဒပးသည့် တင်းမာမှုများလည်း ရိှသည်။ လက်ရိှ 

အဒပပာင်းအလဲတွင် ကရင် BGF တုိအ့ား အဖက်အဖက်က ဖိအားဒပးဒနသည်ကို 

ဒတွရ့သည်။ သုိဒ့သာ်လည်း လက်ရိှတငွ် နစအ/တပ်၏ ကွပ်ကဲမှုဒအာက်တွင် 

ရိှသည်။ 



၅။ PNO 

ရှမ်းပပည်တွင် ၁၉၄၉ မှစသည့် ပအုိဝ်းဒတာ်လှန်မှုသည်လည်း အစဉ် 

အလာကကီးသည်။ ၁၉၅၈ တွင် လက်နက်နှင့်ေီမိုကဒရစီလဲသည့်ဒေါင်းစဉ်ဒအာက်တွင် 

အလင်းဝင်ေ့ဲပပီး ၁၉၆၆ တွင် ေုတိယ ပအုိဝ်းဒတာ်လှန်ဒရးပပန်စသည်။ မူလ ပအုိဝ်း 

အမျိုးသားလွတ်ဒပမာက်ဒရးအဖဲွ -့ ပအလဖ ကုိ ၁၉၆၇ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ရလလဖ- 

ရှမ်းပပည်လူမျိုးဒပါင်းစံုလွတ်ဒပမာက်ဒရးအဖွဲ  ့ ဟုဒပပာင်းလဲဖွဲ စ့ည်းသည်။ ၁၉၇၃ 

ေုနှစ်မှစ၍ ရလလဖ တွင်း အယူအဆကဲွပပားပပီး CPB ,နှင့်ဒပါင်းသည့် ဒစာတာက 

လယ်ဦးစီးသည့် ပအုိဝ်းနီနှင့် အမျိုးသားဒရးလမ်းစဉ်ဆက်လက်ကိုင်စဲွသည် 

ဦးဒအာင်ေမ်းထီ ဦးဒဆာင်သည့် ပအုိဝ်းပဖူဟူ၍ နှစ်ဖဲွက့ွဲသည်။ ၁၉၇၆ ေုနှစ် 

နှစ်ကုန်တင်ွ ဦးဒအာင်းေမ်းထီဦးဒဆာင်သည့်အဖွဲ က့ရလလဖ အမည်မသံုးဒတာ့ဘဲ 

ပအိဝု်းအမျိုးသားအဖဲွေ့ျုပ်-PNO ဟုဒပပာင်းလဲဖွဲ စ့ည်းသည်။ ဦးဒအာင်ေမ်းထီ ဒေါင်း 

ဒဆာင်သည့် ပအိဝ်ုးအမျိုးသားအဖဲွေ့ျုပ်-PNO သည် ၁၉၉၁ ေုနှစ်တငွ် အပစ်ရပ်ပပီး 

ဥပဒေဒဘာင်တွင်းသုိဝ့င်သည်။ လက်ရိှကာလတွင် PNO လက်နက်ကုိင်တပ်ဖဲွအ့ား 

ပအိဝု်းပပည်သူစ့စ်များအပဖစ်ဖွဲ ထ့ားသည်။  

PNO ကဒတာ့ ဥပဒေတွင်းပါတီအပဖစ် ၂၀၁၀မှ စ၍ဒရွးဒကာက်ပွဲဝင်ရာ 

ပအိဝု်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ေျုပ်ဒရးဒေသပဖစ်သည့် ပမို န့ယ် ၃ ေုလံုးတငွ် ဒရွးဒကာက်ပွဲတုိင်း 

၌ အနုိင်ရထားသည်။ PNO သည် အစဉ်အလာအရ ပမန်မာစစ်ဖက်နှင့် ရင်းနီှးဒသာ 

ဆက်ဆံဒရးရိှေဲ့ဒသာ်လည်း ၂၀၂၀ ဒရွးဒကာက်ပဲွအပပီး NLD နှင့်ဒတွဆ့ုံမှုများရိှ 

သည်ကုိဒတွရ့သည်။ ၂၀၂၁ ေုနှစ် အဒပပာင်းအလဲတွင် သိသာဒသာသဒဘာထား 

ဒဖါ်ပပသည်ကုိ မဒတွရ့ပါ။ မည်သုိဆ့ိုဒစ ပအိဝ်ုအဖွဲ အ့စည်းတေုပဖစ်ဒသာ ရလလဖ 

ပပိုကဲွပပီးဒနာက် ပအိဝ်ုးဒေသတွင် စည်းရံုးဒရး အုပ်ေျုပ်ဒရးဩဇာရိှဒသာ အဖဲွ မှ့ာ 

PNO ပဖစ်သည်။ ပအုိဝ်းပပည်သူစ့စ်ဦးဒရမှာ တရားဝင် ၅၀၀ ေန ့်သာ ရိှဒသာ်လည်း 

ဒပမပပင်သတင်းများအရ ၃၀၀၀ ေန ့်ရိှနိုင်သည်ဟုဆုိပါသည်။ 

 

၂၀၂၁ တွင် ဒတွရ့သည့် လက်နက်ကိုင်တပ်အသစ်များ 

 

၁။ PDF 

ပပည်သူက့ာကွယ်ဒရးတပ်ဖွဲ  ့-PDF အား NUG မှ ၂၀၂၁ ေုနှစ် ဒမလ ၅ 

ရက်ဒန ့ ဒနစ့ွဲနှင့် ဖဲွ စ့ည်းဒကကာင်းဒကကညာသည်ကုိ ဒတွရ့သည်။ မည်သည့်ဒနရာတငွ် 

အင်အားမည်မျှေနှင့် ဖဲွ စ့ည်းဒကကာင်းမသိရဒသးပါ။ ထုိပ့ပင် PDF ၏ ဘဏ္ဏာဒရးနှင့် 



လက်နက်ေဲယမ်းအဒပေအဒနတုိ ့ မည်သိုရိှ့သည်ကို ဆက်လက်ဒလ့လာရန် လုိအပ် 

ပါ သည်။ 

 

၂။ အပေားအဖဲွမ့ျား  

၂၀၂၁ လူထုလှုပ်ရှားမှုအတွင်း မတ်လ  ေနာက်ပိုင်းမှစ၍ လက်နက်ကုိင် 

အဖွဲ ဖဲွ့ သ့ည့်သတင်းများ အနယ်နယ်မှကကားရသည်။ အေျိုက့ ယေုအေျိန်တင်ွ PDF 

တငွ် ပါဝင်မည်ဟုဆုိကကသည်။  

ထုိအ့ဖွဲ မ့ျားသည် ကကီးထွားလာမည်ဒလာ၊ ဆက်လက်ရပ်တည် နိုင်မည် 

ဒလာ၊ ပပိုကဲွမည်ဒလာဆုိသည်ကို ဆက်လက်ဒစာင့်ကကည့်ရအံုးမည်ပဖစ်သည်။  

  



အပိုင်း ၂  

 

တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ မ့ျားနှင့်ပတသ်က်သည့် မှတ်ေျက်များ 

 

၁။ အထက်ပါအဖွဲ မ့ျားအနက် BGF နှင့် ပပည်သူစ့စ်များသည် နစအ တပ်၏ 

လက်ဒအာက်ေံအဖွဲ မ့ျားပဖစ်သည်။ ကျန်အဖွဲ မ့ျားထဲမှ NCA ထုိးထားဒသာ အဖဲွ  ့၁၀ 

ဖွဲ မှ့လဲွ၍ ကျန်အဖွဲ မ့ျားအားလံုးသည် မတရားသင်းဒကကညာေံ ထားရသည့်အဖွဲ မ့ျား 

ပဖစ်သည်။ ထုိပ့ပင် CRPH/NUG/PDF တိုအ့ား နစအ ဒကာင်စီက အကကမ်းဖက် 

အဖွဲ မ့ျားအပဖစ်ဒကကညာထားပါသည်။ 

 

၂။ ၂၀၂၁ လူထုလှုပ်ရှားမှုသည် လက်နက်ကိုင်အဖဲွ  ့အားလံုးကုိ ပပင်းထန်စွာ ္ယက် 

ရိုက်သည်။ စဉ်းစားစရာအသစ်များဒပးသည်။ မည်သုိမ့ည်ပံုဒရှဆ့က်ကကမည်ကုိ 

ပပန်လည်သံုးသပ်ကကသည်ကုိ ဒတွရ့သည်။ သုိဒ့သာ် တဖဲွ နှ့င့်တဖဲွ မ့တူသည့် စဉ်းစားမှု 

များကုိ ဒတွရ့သည်။ 

 

၃။ ၂၀၂၁ ဒဖဖဝါရီလ အဒပပာင်းအလဲသည် ကကီးမားသည်။ လက်ညိုးနုိင်ငံဒရး 

အားဒကာင်းလာသည်။ အဖွဲ သ့စ်များ ဒပါ်လာဒနသက့ဲသို ့ အားနည်းဒသာ အဖဲွမ့ျား 

လူသစ်များပဖင့် အင်အားတုိးလာနိုင်သည်။  

 

၄။ နုိင်ငံဒရးရည်မှန်းတရပ်ကုိ အဒကာင်အထည်ဒဖါ်ဖုိ ့ အစပပုဒသာအေါ လူအနည်း 

ငယ်နှင့်အစပပုဒလ့ရိှသည်ကို ကုိလုိနီဒေတ်မှစ၍ ယဒနက့ာလအထိ ဒတွ ့ပမင်ေဲ့ကက 

ရသည်။ ကုိလုိနီဒေတ်က ဆယ်္ဏန်းပင်မပပည့်ဒသာအစုအဖွဲ တ့ေုက ဗမာပပည် 

ကွန်ပမူနစ်ပါတီကုိ ဖဲွ စ့ည်းေ့ဲကကသည်။ လူ ၃၀ က ရဲဒဘာ်သုံးကျိပ်ဟူ၍ စစ်တပ် 

ကုိဖွဲ စ့ည်းေ့ဲသည်။ ယဒနက့ာလများတွင်လည်း AA/TNLA စသည့် 

လက်နက်ကုိင်အဖွဲ အ့စည်းများသည် လူ ၃၀/၄၀ နှင့်အစပပုေ့ဲကကသည်။ 

 

ဤသုိ ့ အစပပုဖဲွ စ့ည်းေ့ဲသည့် အဖဲွအ့စည်းများစွာ ရိှေ့ဲသည်ကို ပပီးေဲ့ဒသာ 

သမုိင်းကာလများတွင် များစွာ ဒတွေ့ဲ့ရသက့ဲသို ့ ယဒနက့ာလတွင်လည်း 

ဒတွဒ့နရဆဲပဖစ်သည်။ အေျိုအ့ဖဲွ မ့ျားက ဒအာင်ပမင်ေဲ့ကကသည်။ ကကီးထွားေ့ဲကကသည်။ 

အေ်ျိုအ့ဖွဲ မ့ျားကဒတာ့ ထင်သ ဒလာက်မဒပါက်ေဲ့ကက၊ သာမန်မျှေသာပဖစ်ေဲ့ကကသည်။ 



အေျိုက့ဒတာ့ ရပ်တည်နိုင်ရုံမျှေသာပဖစ်ေ့ဲသည်။ အေျိုအ့ဖဲွ မ့ျားကဒတာ့ ပျက်သုဉ်းသွား 

ကကသည်စသပဖင့် အမျိုးမျိုးဒတွ ့ကကရသည်။ 

ဒအာင်ပမင်မှု ဆံုးရှုံးမှု ဆုိသည်ကဒတာ့ ထုိအဖွဲ မ့ျားကုိ ဒေါင်းဒဆာင်သည့် 

လူပု္္ဂိုလ်များ၏ အရည်အေျင်း၊ လူထုအားစည်းရံုးနုိင်မှုစွမ်းရည်၊ လူထုဒထာက်ေံမှု 

ရရိှမှု၊ မိမိအင်အားကို စနစ် တကျဖဲွ စ့ည်းနုိင်မှု၊ ဒေါင်းဒဆာင်နိုင်မှု ၊ ပပည်တွင်းပပည်ပ 

အဒပေအဒနအဒကကာင်းအေျက်များ၊ နိုင်ငံဒရးအလှည့်အဒပပာင်းများဒပါ်မူတည်ဟု 

ဒယဘူယျဆုိနိုင်ပါသည်။ 

သုိပ့ဖစ်ရာ နိုင်ငံဒရးရည်မှန်းေျက်တေုအတွက် လူအနည်းငယ်ပဖင့် အဖဲွ  ့

အစည်းတေု စတင်ဖွဲ စ့ည်းသည်နှင့် ထုိအဖွဲ ၏့ အလားအလာကုိ တပ်အပ်ဒပပာဆို 

နိုင်ရန် မပဖစ်နိုင်ဒပ။ ဒလျှော့တွက်၍ မရသက့ဲသုိ ့ပိုတကွ်၍လည်းမပဖစ်နိုင်ဒပ၊ ဤကား 

လက်ဒတွရ့င်ဆုိင်ဒနရသည့် နိုင်ငံဒရးပင်ပဖစ်သည်။  

 

၅။ ၂၀၁၁ မှ ၂၀၂၀ ထိ ၁၀ နှစ်ကာလတငွ် ဥပဒေတွင်းနုိင်ငံဒရး၊ လွှတ်ဒတာ်နိုင်ငံဒရး 

အား ဒကာင်းေ့ဲသည်။ လက်သန်းနုိင်ငံဒရး အားဒကာင်းေဲ့သည်။ အမျိုးသားရင်ကကား 

ဒစ့ဒရး၊ ဒတွဆံု့ဒဆွးဒနွးဒရးအပမင်လွှမ်းမုိးေဲ့သည်။ ၂၀၂၁ မှစ၍ မိမိနိုင်ငံဒရးရည် 

မှန်းေျက်ကုိ အင်အားသံုးအဒကာင်ထည်ဒဖါ်သည့် နုိင်ငံဒရးအစပပုလာသည်။ မဒစ့ 

စပ်ဒရးပဖစ်လာသည်။ ရင်ကကားဒစ့ဒရး အသံုးမဝင်ဟုပမင်လာကကသည်။ လက်ညိုး 

နိုင်ငံဒရးဖက်သိုအ့ားသန်လာသည်။ ၂၀၂၁ မှအစပပုသည့် လက်ညိုးနုိင်ငံဒရးသည် 

မည်သည့်ကာလထိ အားဒကာင်းဒမာင်းသန်ပဖစ်သွားမည်ကုိ ယေုအေျိန်တင်ွ 

ေန ့်မှန်းသံုးသပ်ရန် မပဖစ်နိုင်ဒသးဒပ။ ဤသုိဒ့သာ မတူသည့်အပမင်များ 

ဒပါ်ထွက်လာပေင်း ၊ လွှမ်းမိုးမှုပေင်း၊ အားဒကာင်းဒမာင်းသန်ပဖစ်လာပေင်းများသည် 

ပမန်မာပပည်လက်ဒတွဘ့ဝအဒပေအဒနများမှ ဒပါက်ဖွါးလာပေင်းပဖစ်သည်။ ဒရှာင်လွှဲ၍ 

မရနိုင်ဒပ။  

လက်ေံသည် လက်မေံသည်။ မှားသည်ဟုပမင်သည်၊ မှန်သည်ဟုပမင်သည် 

စသည့် အဒတာ မသတ်သည့် ဒဆွးဒနွးပငင်းေုံမည့်သူများ ၊ အေျိန်ကာလများကိုဒတာ့ 

ကကုံ ဒတွ ့ပဖတ်သန်းရဒပအံုးမည်။ 

 

 

  



၅။ ဟန်ေျက်မညီပေင်း 

ဖက်ေရယ်အဒရး၊ေီမိုကဒရစီဒရးဒတာင်းဆုိေျက်များနှင့်ဒပါ်ထွက်လာ 

ဒသာ လက်နက်ကိုင် ပုန်ကန်မှုများနှင့် လူထုအံုကကမှုများသည် တကယ်တမ်းလက် 

ဒတွတ့ငွ် ဟန်ေျက်ညီပဖစ်မဒနကကဒပ။ ဤအေျင်းအရာဒကကာင့် အားမလုိ အားမရ 

ပဖစ်ကကသည်။ ပပသနာမှာ ဦးတည်ေျက်တူသည်ဆုိဒသာ်လည်း သဒဘာသဘာဝနှင့် 

ပဖစ်တည်လာပံုမတညီူကကဒသာဒကကာင့်ပဖစ်သည်။ 

လက်နက်ကုိင်ပုန်ကန်မှုကို ဒရွးေျယ် သူတုိအ့ဒနနှင့် သဒဘာတရား 

အရပဖစ်ဒစ လက်ဒတွအ့ရပဖစ်ဒစ ဒရတိုဒအာင်ပွဲေံနိုင်ပေင်းမရိှဒပ။ သုိပ့ဖစ်ရာ 

လက်နက်ကုိင်ပုန်ကန်သူတုိသ့ည် ၎င်းတို၏့တိုက်ပွဲအား ဒရရှည်လမ်းဒကကာင်း အပဖစ် 

ဒရွးေျယ်ကကရသည်။ လူသူစုဒဆာင်းပေင်း၊ ဒရရှည်တိုက်ပွဲဝင်နုိင်သူများပဖစ်ဒအာင် 

စိတဓ်ါတ်ဒရးရာအရ တည်ဒဆာက်ရပေင်း၊ လူသူအင်အားပဖည့်တင်းရန် အပမဲတမ်း 

စီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ဒနရပေင်း၊ တပ်ဖဲွ ဒ့လ့ကျင့်မှုအားစီစဉ်ဒဆာင်ရွက်ရပေင်း၊ မိမိတပ်ဖဲွ  ့

အတက်ွ ဘဏ္ဏာဒရးပပသနာကုိထည့်တွက်ရပေင်း၊ ရိက္ခာပပသနာကုိ ထည့်သွင်းစဉ်းစား 

ရပေင်း၊ လက်နက်ေဲယမ်းရရိှမှု စုဒဆာင်းမှုအား မပပတ်ဒဆာင်ရွက်ဒနရပေင်း၊ မိမိ လူ 

အင်အား၊ လက်နက်ေဲယမ်းအင်အားအရ တုိက်ပဲွများကုိ စီစဉ်ရပေင်း စသည်တုိအ့ပပင် 

ဒဆး၊ဆက်သွယ်ဒရး၊ သတင်းဒထာက်လှမ်းဒရး၊ ထိမ်းေျုပ်နယ်ဒပမများအား ကွပ်ကဲ 

ဒရး၊ အဒပေေံဒေသတည်ဒဆာက်ဒရး၊ ဒေသအုပ်ေျုပ်ဒရးစသည့် များ ပပားသည့် 

ပပသနာများကုိ ရင်ဆုိင်ဒပဖရှင်းဒနရသည်။ ဒရရှည်စစ်ပွဲအတက်ွ လည်းထည့်သွင်း 

တက်ွေျက်စဉ်စားရသည်။ တဖက်ရန်သူကို တုိက်ေိုက်ဒေျမှုန်းရန်ပပင်ဆင်ရသက့ဲသုိ ့

မိမိတပ်ဖွဲ  ့ ရပ်တည်ဒရးနှင့်ေုေံကာကွယ်ဒရးအားလည်းစဉ်းစားရသည်။ ထုိးစစ် 

အတက်ွစဉ်းစားရသက့ဲသုိ ့ ေွါစစ်နှင့် ေံစစ်အတကွ်လည်း စဉ်းစားရသည်။ မိမိ 

ေဲယမ်းအင်အားကုိလည်း အပမဲထည့်သွင်းတွက်ေျက်ဒနရသည်။ လက်နက်ေဲယမ်း 

ဆုိသည်က ဒငွဒကကးရိှတုိင်း ဝယ်ယူရရိှနိုင်သည် မဟုတ်ဒပ။ 

၁၉၄၈ မှ ၁၉၈၈ ေုနှစ်ထိ နှစ် ၄၀ အတွင်း အေျိန်ကာလတုိ ပငိမ်းေျမ်းဒရး 

စကားဒပပာသည်ရိှဒသာ်လည်း အေျိန်အများစုက စစ်တုိက်သည့်ကာလပဖစ်သည်။ 

၁၉၈၉ မှ ၂၀၂၁ ထိ ၃၂ နှစ်ကာလသည် ပငိမ်းေျမ်းဒရး စကားဒပပာသည့် 

အေျိန်ကာလအေျိုလ့ည်းရိှ စစ်တုိက်သည့်ကာလအေျိုလ့ည်း ရိှသည့်ကာလပဖစ်သည်။ 

နှစ်အေျို  ့ စကားဝိုင်းတငွ် စကားဒပပာပပီး နှစ်အေျို  ့ ပပန်လည်တုိက်ေုိက် သည်လည်း 

ရိှသည်။ တဖက်ကပငိမ်းေျမ်းဒရးစကားဒပပာ တဖက်က တုိက်ပွဲငယ်များ ပဖစ်ဒနသည် 

လည်းရိှသည်။ ပငိမ်းေျမ်းဒရးစကားဒပပာပပီး မဒပပလည်ဒသာ်လည်း စစ်ဒရးအရ 



တင်းမာမှုသာရိှပပီး တုိက်ပွဲမပဖစ်သည်လည်းရိှသည်။ သုိပ့ဖစ်ရာ လက်နက်ကုိင် 

ပုန်ကန်သူများသည် လက်နက်ကုိင်ပုန်ကန်မှုတေုတည်းသာ လုပ်ဒတာ့သည် မဟုတ် 

ဘဲ တဖက်ကလက်နက်ကိုင်၍ တိုက်ေိုက်ဒနသက့ဲသို ့ တဖက်က လက်နက်ကို မစွန ့် 

လွှတ်ဘဲ နိုင်ငံဒရးစကားဝုိင်းကုိ အသံုးပပုသည့် နည်းနာကုိလည်း ကျင့်သံုးဒနကက 

သည်။ နှစ်ရှည်လများ စစ်ဒရးနှင့် ဒပဖရှင်းမရသည်ကို နုိင်ငံဒရးစကားဝုိင်း နှင့်ဒပဖ 

ရှင်းရန် ကကိုးစားဒနရသည်လည်းရိှသည်။ 

လူထုအံုကကမှုဆိုသည်က စနစ်တကျစီမံကိန်းဒရးဆဲွ၍ ဒဖါ်ဒဆာင်၍ရ 

သည့်အရာမျိုးမဟုတ်ဒပ။ အဒပေအဒနအေျိန်အေါနှင့် လူထု၏ အဒထွဒထွ မဒကကနပ် 

မှုအဒပါ်အဒပေတည်၍ ဒပါက်ကဲွလာပေင်းမျိုးပဖစ်သည်။ အေျိန်ကာလ သတ်မှတထ်ား 

ပပီး ဒဖါ်ဒဆာင်၍ရသည့်အရာမျိုးမဟုတ်ဒပ။ ၁၉၈၈ အဒရးဒတာ်ပုံကကီး အပပီး ၁၉၉၆ 

နှင့် ၂၀၀၇ တုိတ့င်ွ နှစ်ကကိမ်သာ ဒပါ်ဒပါက်ေဲ့သည်။ လက်ရိှ ၂၀၂၁ လူထုအံုကကမှုသည် 

အများစုဒမျှော်လင့်ထားသည့် ထည့်သွင်းတွက်ေျက်ထားသည့် အဒပေအဒနအေျိန် 

အေါ မျိုးတွင်ဒပါ်ဒပါက်လာပေင်းမျိုးမဟုတ်ဒပ။ 

ဒမျှော်လင့်မထားသည့်အဒပေအဒနတွင် ဒပါက်ကွဲထွက်  လာသည်ဟု ဆုိရ 

မည်။ တဖက်ကဆုိရလျင် လက်နက်ကုိင်အဖဲွအ့စည်းများသည့် ပငိမ်းေျမ်းဒရး လုပ် 

ငန်းစဉ်တွင်းပါဝင်၍ ပငိမ်းေျမ်းဒရးစားပွဲဝိုင်းဒပါ်တွင် ပပသနာဒပဖရှင်းရန်အတကွ် 

ပပင်ဆင်လံုးပမ်းဒနေျိန်တွင်ဒပါ်ဒပါက်လာပေင်းပဖစ်သည်။ သုိပ့ဖစ်ရာ လက်နက်ကုိင် 

ပုန်ကန်ထကကမှုနှင့် လူထုအံုကကမှုတုိသ့ည် ဟန်ေျက်ညီမပဖစ်နုိင်ေဲ့ဒပ။ မည်သုိဆုိ့ဒစ 

လက်ဒတွတ့ည်ရိှဒနသည် ပကတိအဒပေအဒနများဒပါ်တွင် မျက်ဒမှာက်ပပုရန် လုိအပ် 

ပါသည်။ မတူညီဒသာ သဒဘာသဘာဝတိုကုိ့ နားလည်နုိင်ရန် လုိပါသည်။ 

 

၆။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွမ့ျားနှင့် ပတ်သက်ပပီးဒလ့လာသံုးသပ်ပါက 

အဆုိပါ တိုင်းရင်းသားတို၏့ သမိုင်း၊ ယဉ်ဒကျးမှု၊ ဘာသာ ေရး၊စီးပွါးဒရး၊ 

လူမှုဒရး စသည့်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ ထူးပေားမှုများကုိ ဒလ့လာရန်လုိအပ်သည်။ 

ထုိပ့ပင် ၎င်းတုိ၏့လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်မှုများနှင့်ပတ်သက်သည့် သမုိင်းဒကကာင်း၊ 

လက်ရိှ အဖဲွအ့စည်း၏ ဘဏ္ဏာဒရးအဒပေအဒန၊ လူသူလက်နက် အင်အားနှင့် 

အလားအလာ ၊ အဖဲွတ့ေုေျင်းစီနှင့် တဖဲွန့ှင့်တဖွဲ  ့ဆက်စပ်ဒနသည့် ဒပမအဒနအထား၊ 

အဖွဲ အ့စည်း၏ ဒေါင်းဒဆာင်မှုနှင့် စည်းရုံးဖဲွ စ့ည်းမှုအဒပေအဒန၊ ပပီးေ့ဲဒသာ ဆယ်နှစ် 

အတငွ်း ပငိမ်းေျမ်းဒရးလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်မှု၊ သူတုိ၏့ နုိင်ငံဒရးရည်ရွယ်ေျက်နှင့် 

လက်ရိှအဒပေအဒနတုိက့ို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသံုးသပ်ရန်လုိသည်။ တုိင်းရင်းသား 



လက်နက်ကုိငတ်ဖွဲ ေ့ျင်း၏ ထူးပေားေျက်နှင့် တဖွဲ နှ့င့်တဖဲွ က့ကား မတူသည့်ပေားနား 

ေျက်များကုိ နားလည်သဒဘာဒပါက်ရန်လုိသည်။ တုိင်းရင်းသား လက်နက်ကုိင် 

အဖွဲဆ့ိုသည်နှင့် တဒပပးညီမဟုတ်သည်ကုိ နားလည်ရန်လုိအပ်သည်။ တုိင်းရင်းသား 

လက်နက်ကုိင်အဖွဲ မ့ျားအား ကကည့်ပမင်ရာတငွ် ပကတိလက်ဒတွအ့ဒပေအဒနကုိ 

မျက်ဒမှာက်မပပုဘဲ မိမိဆန္ဒ၊ မိမိလုိဘ၊ မိမိပဖစ်ဒစေျင်သည့်ရည်ရွယ်ေျက်အဒပါ်မှ 

ကကည့်ပမင်ပါက မှန်ကန်စွာ ကကည့်ပမင်နိုင်မည်မဟုတ်ဒပ။  

 

၇။  တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖဲွမ့ျားသည် အနည်းဆံုး ၁၀ နှစ်ဒကျာ်မှ 

အနှစ် ၇၀ ဒကျာ်ထိ လက်နက်ကုိင်တုိက်ပွဲအဒတွအ့ကကုံ ရိှေဲ့ကကသူများပဖစ်သည်။ 

အနိမ့်အပမင့် အတက်အကျ များစွာ ကကုံ ဒတွ ေ့ဲ့ဘူးသူများပဖစ်သည်။ နုိင်ငံဒရး 

အဒပပာင်းအလဲများစွာ ကကုံ ဒတွေ့ဲ့ဘူးကကသူများပဖစ်သည်။ မည်သည့်အေျိန် ဒဆွးဒနွး 

ပွဲ စကားဝုိင်းသွားမည်၊ မည်သည့်အေျိန် စစ်ဒပမပပင်သွားရမည်ဆုိသည့် အဒတွအ့ကကုံ  

ရိှသူများပဖစ်သည်။ သူတုိသ့ည် စာဒတွထ့က် လက်ဒတွအ့ဒတွ  ့ အကကုံ များစွာ ရိှသူ 

များပဖစ်သည်။ ပမန်မာပပည်လက်ဒတွ ့ပပသနာဒပဖရှင်းရန် ဆီးရီးယား၊ ဒဘာစနီးယား 

တိုထ့က် တုိင်းရင်းသားလက်နက်ကုိင်အဖွဲ မ့ျား၏အဒတွအ့ကကုံ များက ပုိ၍ အဒရးပါ 

လိမ့် မည်ဟုသံုးသပ်ရပါသည်။ 

 

၈။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလက်နက်ကုိင်တပ်ဖွဲ မ့ျားဆုိသည်မှာ ၎င်းတုိ၏့ 

တိုင်းရင်းသားလူမျိုး၊ တုိင်းရင်းသားဒေသ၊ ပပည်နယ်၏ အေွင့်အဒရး၊ ရပိုင်ေွင့်၊ 

အကျိုးစီးပွါး ကုိဒရှ ရ့ှုသည့် နိုင်ငံဒရးရည်ရွယ်ေျက်များအဒပါ် အဒပေပပု၍ တည် 

ဒဆာက်ထား ပေင်းပဖစ်သည်ကို သဒဘာဒပါက်ရန် လုိအပ်ပါသည်။  

 

၉။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ မ့ျား၏သမုိင်းဒကကာင်းသည်ရှည်လျား 

သည်။ စစ်ပွဲများစွာနှင့် အနာတရများစွာ၊ နာကျင်မှုများစွာ၊ နာကျည်း 

ေျက်များစွာရိှသည်။ အလွယ်တကူ အဒပါ် ယံ ဒကာက်ေျက်ေျ ရန်မပဖစ်နိုင်ပါ။ စနစ် 

တကျဒလ့လာမှု၊ ကုိယ်ေျင်းစာ နားလည်ဒပးမှုများစွာ လုိအပ်ပါသည်။ 

 


