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စုစုးအားဏားသားမု်းးးမ်း�ပြု�စုးပြီး�းး ရေး�ာကိုး�ုငု်းးး တ�းမ်းရေးတးးကို ဆန္ဒဒ
ပြု�သားရူေးတအွာရေး�် အာကြကိုမ်းးး�ကိုးန္ဒိ�ုးစုကိုးပြီး�ုု ခွငွ်းးးမ်း�ရေးတ ွ ဆကိုး 
တုုကိုးပြု�ုလွ�ုးလွးတ့�အာခွါမ်းိး ပြု�ည်းမ်းရေး� ပြု�ည်းသားရူေးတ�ွ့� 
အာပြုမ်းင်းးထဲ့ကိုု ု  သားသုားးစုးွဝင်းးရေး�းကိုးလွးတ့� အာပြုမ်းင်းးတခွ့ ုု �      
�ို�ါတယ်း။  ဒီးအာပြုမ်းင်းးရေးတကွိုရေးတး� - 

(၁) တုုင်းးး�င်းးးသားးးလွကိုး�ကိုးကိုုငု်းးရေးတဟွား စုစုးအာစုုုး��့� 
အာ��းသားးးအာစုုုး�အာဆကိုးဆကိုး �ံရုေး�းးခွ့�သားလွုု 
ရေးသားးင်းးးကို့�းးသားရူေးတမွ်းဟာတုးဘဲ့ ကိုုုယ်း�ပြု�ည်း�ယ်းန္ဒငိ်း�း 
လွမူ်း့ ုု းအာခွွင်းး�အာရေး�းအာတကွိုး တုုကိုး�ွ့ဝင်းးရေး�သားရူေးတ၊ွ 
ပြု�ည်းသား�ူဘဲကိုး ရေးတးးသားးးရေးတအွာပြု�စုးပြုမ်းင်းးလွးတး။ 

(၂) စုစုးအားဏား�ငိ်းးစု�စုးရေးအားကိုးကို �ကိုးဆစုးစုစုးတ�းကိုု ု
ရေးတးးလွ�ိး�ုု� ကိုုုယ်းတုုင်းးစုစုး�ည်းရေးတ ွ သားင်းးယ်ပူြီး�းး  
ရေးတးးလွ�ိးမ်းိပြု�စုးရေးတး�မ်းယ်း၊ ကိုုုယ်းတုုင်းးပြု�ည်းသား�ူ 
ကိုးကိုယွ်းရေး�းတ�း�ွ့�ရေးတရွေးထဲးင်းးပြီး�းး အာ��းသားးးအာစုုုး�
ကိုုု ပြု��းတင်းးရေးပြုမ်းးကိုးန္ဒုငု်းးရေးအားင်းး၊ ဒီးမ်းုုကိုရေး�စုး�ရေးအားင်းး 
ရေးတးးလွ�ိးကြကို�မ်းယ်းလွု�ု ပြုမ်းင်းးလွးတး။ 

(၃) တ�းမ်းရေးတးးတငွ်းးးကို CDM လွ�ုးလွးတ့� စုစုးသားးးရေးတွ
အာရေး��့�လွည်းး တးဝ�းခွံ�မ်းယ်း� စုစုးတ�းသားး�ိ�ုင်းး ခွုုလွံ�
အာမ်း� ထဲမ်းးး�ုု�အာဆင်းး��့လွုု� ရေးပြု�းလွးခွ့��ါတယ်း။ ဒီးရေးပြု�း 
ဆုုမ်း�အာရေး�် �ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးး တည်းရေးထဲးင်းးတ့�
ဘဲကိုးကိုု ု �ါဝင်းး�ါလွုု� ပြု�ည်းသားလူွထူဲအုာကြကိုးးမ်းးိလွည်းး 
ရေးပြု�းဆုတုုုကိုးတ�ွးးမ်း�ရေးတ ွ�ိုရေး�ခွ့��ါတယ်း။ 
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ဒီါရေးတအွားးလွံးုဟား စုတုးကိုးူယ်ဥ်းတး�့လွုု� ကို�ဦးးကိုရေးပြု�းဆုရုေး�ကြကိုရေး�မ်း့� လွကိုးရေးတ�ွအာရေးပြုခွအာရေး�ကိုု ုသားကိုး 
ရေး�းကိုးမ်း��ိုလွးပြီး�းလွုု� ဆုုန္ဒုုင်းး�ါတယ်း။ လွကိုး�ကိုးကိုုငု်းးရေးတးးလွ�ိးရေး�းအာ�ွ့�ရေးတကွို မ်းမု်းတုုု��့� သားကိုးဆုုင်းး�း 
ပြု�ည်း�ယ်းရေးတမွ်းးိ �ယ်းရေးပြုမ်းပြု��းလွည်း�ယ်ရူေး�းရေးတ ွ လွ�ုးရေးဆးင်းးတး၊ လွကိုး�ကိုးကိုုငု်းးရေးတးးလွ�ိးရေး�းအာ�ွ့�
သားစုးရေးတ ွထဲ�းမ်းံ�ွ့�စုည်းးခွခုွံရေး�ကြကိုတးရေးတ ွရေးတ�ွပြုမ်းင်းးလွး�တးဟား �ကိုးဒီ�ယ်းဒီးမ်းုုကိုရေး�စုး အာရေး�း ရေးတးး�ံု
ကြီးကိုးးအာတကွိုး တုုကိုးရေး�တးလွုု� ရေးပြု�း�မ်းလွု ုပြု�စုးလွးတ့�အာခွ့ကိုး ပြု�စုး�ါတယ်း။ 

လွကိုး�ိ ုပြုမ်း�းမ်းးန္ဒုုင်းးင်းံအာတငွ်းးး�ို တုုင်းးး�င်းးးသားးးလွကိုး�ကိုးကိုုငု်းးရေးတးးလွ�ိးရေး�းအာ�ွ့� (EAOs) ရေးတဟွား တပြုခွးး
န္ဒုုင်းးင်းံပြု�စုးစုဉ်းရေးတ�ွ့�  န္ဒ�ုင်းးးယ်ဉိ်း�င်းး အာ�ွ့�အာရေး�အာတကွိုးအာ� မ်း့းးပြု�းးလွ�ွးးပြီး�းး လွမူ်း့ ုု းတစုးမ်း့ ုု းထဲ့မ်းးိ�င်းးတစုး�ွ့�
ထဲကိုး�ုု�ိုရေး��ါတယ်း။ (ဥ်�မ်းး - ကို�င်းး၊ �မိ်းးး) အာစု�ိုတ့� တ�း�ွ�့ရေးတဟွား ကိုုုယ်း�လွမူ်း့ ုု းအာခွ့င်းးးခွ့င်းးးကြကိုးးမ်းးိ�င်းး 
ည်ိနု္ဒ�ုင်းးး�ုု�ခွကိုးရေး�ပြီး�းး၊ စုစုုည်းး�ုု�ဆု ု�ုုရေးတးင်းးရေးဝး�ါရေးသားးတယ်း။ 

ဒီါ �အာပြု�င်းး အာကို့ ုု းရေးမ်း်းးမ်း�ိးးမ်း�တုု�ဟားလွည်းး မ်းတညူ်း�ါဘဲးူ။ တစုးခွ့ ုု �အာ�ွ့�ရေးတဟွား စုစုးမ်း�ိးတ့� �ကိုးဒီ�ယ်း 
(သားုု�) ကိုုုယ်း�ုုင်းး ပြု�ဌား�းးခွွင်းး�အာတကွိုးပြု�စုးပြီး�းး၊ တစုးခွ့ ုု �ရေးတ�ွ့� ��းတည်းမ်း�ကိုရေးတး� ရေးမ်းးခွ�ွးးထဲတုးစု�း ပြု�စုးရေး�
ရေးသားး�ါတယ်း။ တညူ်းတ့� လွမူ်း့ ုု းစုအုာတွင်းးးကို EAOs ကြကိုးးမ်းးိဘဲ့ ဒီါရေးတကွိုုု ဆွ့ည်ိ�ုုု� ပြု�စုးန္ဒုုင်းးမ်းလွးးဆု�ုးး 
ရေးမ်းးခွ�ွးးထဲတုးမ်းယ်းဆုု�င်းး - “မ်းပြု�စုးန္ဒုုင်းးဘဲးူ၊ စုတုးကိုးူယ်ဥ်းရေး�တး” လွုု�သားး ပြု��းလွည်းရေးပြု�ဆုုကြကိုမ်းးိပြု�စုး�ါတယ်း။ 
ဒီးအာခွ့ကိုးဟားလွည်းး EAOs ရေးတ ွကြကိုးးထဲ့မ်းးိ အာမ်း�ိးတကိုယ်း�ိုရေး�တ့� စု�ုးရေးခွ်မ်း�ပြု�စုး�ါတယ်း။ 

တစုး�ကိုးကိုရေး�ကြကိုည်း��င်းးလွည်းး လွကိုး�ိစုုစုးရေးကိုးင်းးစုး�့� လွအူာင်းးအားး၊ စုစုးလွကိုး�ကိုး၊ ရေးထဲးကိုး�ု�ုအာင်းးအားး�့�
ယ်ဥိ်း�င်းး အာဆမ်း့းးစုးွကိုးွရေး�တယ်းလွုု� ဆုုန္ဒုုင်းး�ါတယ်း။ ဒီါ �အာပြု�င်းး စုစုးရေးကိုးင်းးစုးရေးထဲးကိုးခွံသားရူေးတ ွ ရေးပြု�းဆုု
ရေး�တးကိုုုရှို�ပြုမ်းင်းး ကြကိုည်�း�င်းးလွည်းး တ�းမ်းရေးတးးဟား န္ဒိစုး ၇၀ ရေးကို့းး တည်းရေးဆးကိုးလွးပြီး�းး၊ အာင်းးအားးရေးတးင်းး�
တင်းးးတယ်း၊ �ွ့တုုင်းးးန္ဒုုင်းး�းူလွုု� အာခွလုွည်းးရှိုံ�းစု�းမ်း�ိလုွုု� တ�းမ်းရေးတးးကိုု ုအာံတုပြုခွင်းးးဟားစုတုးကိုးူယ်ဥ်းတးလွုု� 
ရေးပြု�းဆုတုးပြု�စုး�ါတယ်း။ ဒီးအာခွ့ကိုးဟားလွည်းး တ�းမ်းရေးတးး�့� ရေးခွတးအာဆကိုးဆကိုးမ်းးိ သားထူဲ�ုးးထဲးးန္ဒုုင်းးခွ့�
တ့� �ုုရေး�ပြီးမ်း့ကို့းးရေး�ပြီးမ်း့ �ံ�ု�ုးတစုးခွလုွုု� ဆုုန္ဒုုင်းး�ါတယ်း။

||  ဖက််ဒရယ််တပ််မတော်တ်် ထူတူော်ထူ်င််တော်ရးအတကွ်် တော်ပ်းထူ်းချျက််မျ်း ဖက််ဒရယ််တပ််မတော်တ်် ထူတူော်ထူ်င််တော်ရးအတကွ်် တော်ပ်းထူ်းချျက််မျ်း 

အာမ်း့ ုုးသားးးည်းညွတွးရေး�းအာစုုုး� (NUG) မ်းရေး�်လွးခွင်းးကိုတည်းးကို�င်းး ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစုလုွတှးရေးတးး ကိုုုယ်းစုးးပြု�ု 
ရေးကိုးးမ်းတး (CRPH) ရေးကိုးးမ်းတးဝင်းးရေးတကွို လွကိုး�ိစုုစုးရေးကိုးင်းးစုး�့� တ�းတငွ်းးးအာ�း�ိရုေးတကွိုုု CDM လွ�ုး�ုု�၊ 
တုုင်းး�င်းးးသားးး လွကိုး�ကိုးကိုုငု်းးရေးတးးလွ�ိးရေး�းအာ�ွ့�ရေးတ�ွ့� �းူရေး�ါင်းးးပြီး�းး �ယ်းရေးပြုမ်းရေးတ ွ အာတူတကိုပွြု��းလွည်း
သားမု်းးးယ်မူ်းယ်းလွုု� မ်းကြကိုးခွဏာ ရေးပြု�းခွ့��းူ�ါတယ်း။ လွကိုး�ိ ုNUG အာစုုုး��ွ့�ပြီး�းးခွ့�ုးမ်းိးလွည်းး ပြု�ည်းသား�ူကိုးကိုယွ်း  
ရေး�းတ�း�ွ့�  �ွ့�စုည်းးပြီး�းးရေးကြကိုးင်းးး ၂၀၂၁ ခွနု္ဒိစုး ရေးမ်းလွ ၆ �ကိုးရေး��ကို ထဲတုးပြု��းခွ့��ါတယ်း။ ဒီါ �အာပြု�င်းး PDF ဟား 
�ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးး�့� အာပြုမ်းုရေးတ ပြု�စုးတယ်းလွုု�လွ့ ထဲတုးပြု��းခွ့ကိုးမ်းးိ ထဲည်�းသားငွ်းးးရေး�းးပြု�ခွ့��ါတယ်း။ 

တစုး�ကိုးမ်းးိလွည်းး EAOs ရေးတကွို အာမ်း�ိးတကိုယ်းဘဲ့ �ကိုးဒီ�ယ်းမ်းဟားမ်းတုးတ�း�ွ့�ဝင်းးရေးတအွာရေး��့�         
တုုကိုးရေး�တးလွးး။ ဒီါမ်းမိ်းဟာုတး ဒီးလွုုပြု�စုး�ု�ု �ည်း�ယွ်းခွ့ကိုး�့� တုုကိုးရေး�တးလွးးဆုုရေးတး� ယ်ခွုအာထဲု အာရေးပြု�
တတုုကို့ကို့ မ်းရေး�းန္ဒုငု်းးရေးသားး�ါဘဲးူ။ ဥ်�မ်းး KNU �့� တ�းမ်းဟား ၁ �့� စုစုးရေးကိုးင်းးစုးတ�းတုုကိုးရေး�တးရေးတွ
ဟား ရေးဒီသားခွံဆန္ဒဒပြု�သားရူေးတကွိုုု ကိုးကိုယွ်း �းကိုရေး� တုုကိုး�ွ့ပြု��းပြု�စုးရေး�တးပြု�စုးသားလွု ု တ�းမ်းဟား ၅ �့�  
တုုကိုး�ွ့ရေးတဟွားလွည်းး �ဂိုုုတ�းမ်းဟား ၅  �့� �ယ်းရေးပြုမ်းထဲ့မ်းးိ NCA ကိုုု ခွ့ ုု းရေး�းကိုးပြီး�းး �ယ်းရေးပြုမ်းစုုးုမ်းုုးရေး�း
အာကြံကိုံ�့� တ�းစုွ့ထဲးးတ့� စုစုးရေးကိုးင်းးစုးတ�းရေးတကွိုုု ဆတုးခွွးသားးွး�ုု� လွ�ုးရေးဆးင်းးရေး�တးလွုု�သားး �ငွ်းး�ဟာ
ရေးပြု�းဆုရုေး�ရေးသားးတးပြု�စုး�ါတယ်း။ 

KIA အာရေး��့�လွည်းး ယ်ခွင်းးဆံးုရှိုံ�းထဲးးတ့��ယ်းရေးပြုမ်းရေးတကွိုုု ပြု��းလွည်းသားမု်းးးယ်ရူေး�တးဟား �ယ်းရေးပြုမ်း ၁၀ ခွု 



3သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

အာထဲ ုပြု��းလွည်းသားမု်းးး�ုုကိုးလွုု��လွးခ့ွ�ပြီး�းး၊ ရေး�ရေး�်ဝါ�းလွ ၁ �ကိုးကိုရေး� ဂို့�လွုုင်းးလွ ၃၁ �ကိုးရေး��အာတငွ်းးးမ်းးိ�င်းး 
�စုးခွတးတုုကိုးခွုုကိုးမ်း�ရေး�ါင်းးး ၂၇၇ ကြီးကိုမု်းး�ိုလွးခွ့��ါတယ်း။ ဒီါဟားလွည်းး ယ်ခွင်းးကို ကိုခွ့င်းးပြု�ည်း�ယ်းတစုးခွလုွံးု
�းး�ါးကိုုု ထဲ�ုးးခွ့ု�းခွ့��းူတ့� KIA အာ�ုု� ကိုုုယ်း��ယ်းရေးပြုမ်းရေးဒီသား ပြု��းလွည်းစုုုးမ်းုုးရေး�းလွ�ုးရေးဆးင်းးရေး�တးလွုု�သားး 
ရေးပြု�း�မ်းးိ ပြု�စုး�ါတယ်း။ ဒီါကိုုု �ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးး ရေး�်ရေး�ါကိုးရေး�းလွ��း�းိးမ်း�လွုု� ရေးပြု�းဆုရုေး�တး 
တ�းးဝင်းး ထဲတုးရေး�းးရေးပြု�းဆုလုွးတး မ်း�ိရုေးသားး�ါဘဲးူ။ သားုု�ရေးသားးးလွည်းး �ကိုးဒီ�ယ်းပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစု ု
ရေး�်ရေး�ါကိုးရေး�းကိုုရုေးတး� KIA အာရေး�န္ဒိင်း�း အာပြီးမ်း့��းတည်းရေးကြကိုးင်းးးကိုု ု စုတုးအားးထဲကိုးသား�းစုးွ ထဲတုးရေး�းး
ရေးပြု�းဆုတုးကိုုု ရေးတ�ွ��ါတယ်း။ 

ဒီးအာရေးပြုခွအာရေး�မ်းးိ NUG အာရေး��့� EAOs ရေးတ�ွ့� �ယ်းရေးပြုမ်းပြု��းလွည်းသားမု်းးးယ်မူ်း�ရေးတအွာရေး�်မ်းးိ  အာမ်းတိးမ်းထဲင်းး 
န္ဒုုင်းးငံ်းရေး�း �ယိ်းယ်းဝင်းးစု�းတးရေးလွးရေးတလွွည်းး ရေးတ�ွ�တတး�ါတယ်း။ EAOs ရေးတဟွား �နု္ဒို�းခံွပြု�ည်းသူားရေးတ�့ွ� 
အာတ�ူ�းတည်းတး ပြု�စုးရေး�မ်းယ်း�၊ NUG �့� ကြသားဇားခွံတ�းရေးတ ွမ်းဟာတုးသားလွုု၊ မ်းဟားမ်းတုးတ�းရေးတလွွုု�လွည်းး 
တ�းးဝင်းးရေးကြကိုပြုင်းးလွ�ုးရေးဆးင်းး ရေး�တးလွည်းး မ်း�ိရုေးသားး�ါဘဲးူ။ ဒီးလွုုမ်း့ ုု း မ်းဟားမ်းတုးအာပြု�စုး လွကိုးတွ့
ရေးဆးင်းး�ကွိုးခွ့�မ်းယ်းဆုုလွည်းး တင်းးးပြု�ည်း�ကို့�းပြု�ည်း� �းူရေး�ါင်းးးရေးဆးင်းး�ကွိုး�ုု�ဆုတုး န္ဒုုင်းးင်းံရေး�းဦးးတည်းခွ့ကိုး
ရေးတ ွမ်း�ငိ်းးးလွင်းးးသားရေး��့ မ်း�းပြု�င်းးန္ဒုုင်းးရေးသားးဘဲးူလွုု� ဆုု�မ်းးိ�ါ။ 

ဒီးရေးတး� လွကိုး�ိ ုNUG �့� ကိုးကိုယွ်းရေး�းဝ�းကြီးကိုးးအာရေး��့� စုစုးတုုကိုးမ်းးိလွးး လွံးုလွံးုလွ့းးလွ့းး လွကိုး�ကိုးကိုုငု်းး
လွမ်းးးစုဥ်း  ရေး�ာကိုးကိုုလုွုုကိုးမ်းးိလွးးဆုုတးကိုုု ယ်တပုြု�တးမ်းရေးပြု�းရေးသားးရေး�မ်း့�၊ အာကြကိုမ်းးး�ကိုး��ုးကို�းမ်း�ကိုုု 
��းတ��း�ုု�ဆုတု့� သားရေးဘဲးထဲးးကိုု ုရေးပြု�းထဲးးတး�ိ�ုါတယ်း။ ဒီါရေးတကွိုုုရေးထဲးကိုးရှို��င်းး �ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးး 
တကိုယ်းပြု�စုးန္ဒုငု်းးတယ်း မ်းပြု�စုး န္ဒုုင်းးဘဲးူဆုုတးထဲကိုး၊ အားးလွံးုဟားဦးးတည်းခွ့ကိုးအာတတူနူ္ဒိင်း�း အားဏား�ငိ်းးကိုုု
ဆ��းကို့င်းးရေးတး�မ်းယ်းလွုု� ရေးကိုးကိုးခွ့ကိုးခွ့�မ်းးိ ပြု�စုး�ါတယ်း။  

ဩဂိုတုး ၁၂ �ကိုးမ်းးိလွည်းး KNU ဥ်ကိုကအာရေး�န္ဒိင်း�းလွည်းး န္ဒုုင်းးင်းံရေး�းရေးတွ�ဆံု ရေးဆးွရေးန္ဒးွမ်း�ရေးတကွိုုု ရေးမ်း်းးလွင်း�းခွ့ကိုး
ရေးတ ွထဲးးလွုု�မ်း�န္ဒုုင်းးဘဲးူလွုု� �ငွ်း�းဟာရေးပြု�းဆုုလွးခွ့��ါတယ်း။ အာပြုခွးးအာင်းးအားးရေးကိုးင်းးးတ့� ရေးတးးလွ�ိးရေး�း အာ�ွ့�
တစုးခွပုြု�စုးတ့� KIA အာရေး�န္ဒငိ်း�းလွည်းး လွကိုး�ုိအာခွ့�ုးမ်းးိ - အာပြု�င်းး ၂၀ �ကိုးရေး�� ဩဂိုတုးလွ ၂၀၂၁ �ကိုးရေး��မ်းးိ  NUG 
ကိုးကိုယွ်းရေး�းဝ�းကြီးကိုးး အာရေး�န္ဒိင်း�းလွည်းး စုစုးဆင်းးရေး�းရေးတအွာတကွိုး တုုင်းးး�င်းးးသားးးလွကိုး�ကိုးကိုုငု်းးအာ�ွ့�ရေးတွ
ကို ဦးးရေးဆးင်းးသားးွးမ်းယ်းလွုု� ထဲတုးရေး�းးရေးပြု�းဆုုခ့ွ��ါတယ်း။  ဒီါရေးကြကိုးင်း�း စုစုးအားဏား�ငိ်းးကိုုု ညုိ်န္ဒ�ုင်းးးရေးဆးွရေးန္ဒးွရေး�း 
ထဲကိုး အာတတူကို ွတုုကိုးကြကိုမ်းယ်းဆုတု့� သားရေးဘဲးထဲးးကိုုရုေးတး� ရေးတ�ွပြုမ်းင်းးလွး�တယ်းဆုနု္ဒုုင်းး�ါတယ်း။  

||  ဖက််ဒရယ်် တပ််မတော်တ််တစ််ချ ုလိုုုအပ််၊ မလိုုအုပ်် 

�ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးးတစုးခုွကိုုု လွုုအာ�းရေး�တးဟားကြကိုးခ့ွ��ါပြီး�း။ လွကိုး�ုိ ဗမ်းး�တ�းမ်းရေးတးးဟား ၁၉၄၅ ခွနု္ဒစိုး 
ကိုနီ္ဒး သားရေးဘဲးတူစုးခွ့ု�းအာ� ပြု��းလွည်း�ွ�့စုည်းးခွ့�ုးမ်းးိ လွမူ်း့ ုုးစုံုတ�းမ်းရေးတးးပြု�စုး�ါတယ်း။ ဒီးလွမူ်း့ ုုးစုံု တ�းမ်းရေးတးး
ဟား ယ်ခွင်းး ပြီးဗတုသုား်-ဘဲးမ်းးး တ�း�ွ�့မ်း ိ�ရေး�းး�ကိုး�ငိ်းး�ယ်းစုစုးသားးးရေးတ�့ွ� မ်း့ ုုးခွ့စုးဗမ်းး�တ�းမ်းရေးတးးအာ�ါအာဝင်းး 
တုုင်းး�င်းးးသားးး တ�း�င်းးးရေးတ�့ွ��ွ�့စုည်းးတးပြု�စုး�ါတယ်း။ သားုု�ရေးသားးး ဗုုလွးခွ့ု�းရေးအားင်းးဆ�းး ဦးးရေးဆးင်းးတ့�  Burma 
Independence Army ( BIA )   ဗမ်းး�လွတွးရေးပြုမ်းးကိုးရေး�းတ�းမ်းရေးတးး ကိုရေးတး� �ရေး�းး�ကိုး�ငိ်းး�ယ်း စုစုးသားးး
ရေးတ�့ွ� စုစုးတ�းမ်းဟာတုးဘဲးူလွုု�ဆုု��ါမ်းယ်း။ ဗမ်းးစုစုးသားးးရေးတဟွား မ်း့ ုုးခွ့စုး စုစုးသားးးရေးတပွြု�စုးလွုု� ကို့�း ပြီးဗတုသုား်-
ဘဲးးမ်းးး တ�း�ွ�့ဝင်းး ပြု�စုးခ့ွ�တ့� တုုင်းးး�င်းးးသားးးတ�းရေးတလုုွွမ်း့ ုုး ရေးကြကိုးစုးးကိုွ�းခံွတ�း ရေးတ ွမ်းဟာတုးဘဲးူလွုု� လွထူဲု
ကိုုု မ်း�ုင်းးးတုုကိုးခ့ွ��ါတယ်း။ 

၁၉၆၂ ရေး�ာကိုး�ုုင်းးး ဗမ်းးတစုးလူွမ်း့ ုုး�့ ဝါးပြီးမ်းုု သားးွးတ့� လွမူ်း့ ုုး တစုးမ်း့ ုုးတည်းး တ�းမ်းရေးတးး၊ န္ဒုုင်းးငံ်းရေး�း�ါဝင်းး          
�ကိုးသားကိုးတ့� တ�းမ်းရေးတးး၊ ယ်ရေး��တုုင်းး �ရေး�းး�ကိုး�ငိ်းး�ယ်းမ်းဆ�းဘ့ဲ ပြု�ည်းသားလူွထူဲကုိုုု�နု္ဒို�းတ့� တ�းမ်းရေးတးး 
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ပြု�စုးလွး�ါတယ်း။ ကို�ုးကို�ုးရေးပြု�း��င်းး အာခွ�ုကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးး လွုုအာ�းတယ်းလွုု� ရေးပြု�းရေး�သားကူြကိုးးထဲ့
မ်းးိရေးတးင်းး �ထဲမ်းဦးးဆံးု ကိုးကိုယွ်းရေး�းဦးးစုးးခွ့ု�း ဘဲးလွမူ်း့ ုု းလွ့ မ်းသားသုားလွုု၊ လွ�ွးလွ�းရေး�းရေးခွတးကို 
တ�းမ်းရေးတးးမ်းးိ တုုင်းးး�င်းးးသားးး တ�း�င်းးး  ဘဲယ်းရေးလွးကိုး�ိတုယ်းရေးတးင်းး မ်းသားကုြကိုတ့� အာထဲ�ုါ�့။ ဒီးသားမ်းုုင်းးး
ပြု��းရေးကိုးကိုး�တးဟား အာတုတးမ်းးိ ကို့ဆံးုသားင်းးခွ�းးစုး တစုး��း�ိုခွ့�ပြီး�းး၊ ဒီါရေးတကွိုုု အာ�ာဂိုါတးမ်းိး ရေးကိုကွိုငွ်းးး
န္ဒုုင်းးရေးအားင်းးပြု�စုး�ါတယ်း။ 

ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစု�ုယ်းလွုု�ပြု�စုးလွး�င်းး ပြု�ည်း�ယ်းရေးတ�ုိွမ်းယ်း။ ပြု�ည်း�ယ်းရေးတမွ်းးိ လွမူ်း့ ုု းကိုွရ့ေးတ�ုိွ�င်းး မ်းတကူိုွပ့ြု�းး 
တ့� ယ်ဥ်းရေးကို့းမ်း�ရေးတ�ွိုမ်းယ်း။ ဒီးရေးတး� ပြု�ည်း�ယ်းစုံလုွမူ်း့ ုု းစုံကုိုရေး� �ါဝင်းး�ွ့�စုည်းးတ့� တ�းမ်းရေးတးးတစုးခွ။ု      
ကိုုုယ်း���း�းွ အာသားုုကိုးအာမြုံမ်းံုကိုရေး� ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစုကုြီးကိုးးတစုးခွုအာထဲ ုအာဆင်းး�ဆင်းး�ရေးသားး လွံမုြုံခွံုရေး�းရေးတ ွလွုုအာ�း
�ါတယ်း။ သားုု�ရေးသားးး ဒီးလွုုအာ�းခွ့ကိုးကိုုု ဗမ်းးလွထူဲအုာမ်း့းးစုကုို �ားမ်းလွည်းခွ့�ဘဲးူ ရေးပြု�း��ါမ်းယ်း။ �ခွုုင်းးပြု�ည်းမ်းးိ 
�ခွုုင်းးလွထူဲရုေးတ ွမ်းလွံမုြုံခွံုရေးတး�လွုု� �ခွုုင်း�းတ�းရေးတးးရေး�်လွးတယ်း။ ကို့�းပြု�ည်း�ယ်းရေးတမွ်းးိလွည်းး အာလွးးတူ
ပြု�စုး�ါတယ်း။ 

ပြီး�းးခွ့�တ့� ပြီးင်းမု်းးးခွ့မ်းးးရေး�း ပြု�စုးစုဥ်းတစုးရေးလွ်းကိုးမ်းးိ လွံမုြုံခွံုရေး�းကိုဏ္ဍ ရေးခွါင်းးးစုဥ်းရေး�းကိုးလွး�င်းး လွကိုး�ိစုုစုး
ရေးကိုးင်းးစုးတ�းကို လွံးုဝအာထဲမု်းခွံ�ါဘဲးူ။ EAOs ရေးတကွိုုု လွကိုး�ကိုးပြု�ုတးသားမု်းးး�ုု�သားး ရေးပြု�း�ါတယ်း။ 
အာကိုယ်းစုင်းးစုစုး တ�းမ်းရေးတးး ကိုုုယ်း၌ကို ပြု�ုပြု�င်းးရေးပြု�းင်းးးလွ့ရေး�း လွ�ုးသားင်းး�တယ်းဆုုတးကိုုု စုစုးဘဲကိုးရေး�း�း
ရေးလွ�လွးသားရူေးတ ွန္ဒ�တးဆုတးရေး�ခွ့��ါတယ်း။ တ�းတငွ်းးးအာကို့င်းး��့ကိုးမ်း��့� စုး�ကွိုးရေး�် မ်းတင်းးတ့� လွ�ုးထဲံးုဆုု
တ့� Code Red ရေးတ ွအာပြု�ည်း��့� တ�းမ်းရေးတးးကြီးကိုးးကိုုု ရေးကြကိုးကိုးလွ�ိ�းရေး�ခွ့�ကြကို�ါတယ်း၊ 

သားုု�ရေးသားးး တ�းမ်းရေးတးးကိုုု modernize လွ�ုး�ုု�လွုုအာ�းတယ်း၊ ပြု��းလွည်းပြု�ုပြု�င်းး �ွ့�စုည်းး�မ်းယ်းလွုု�                     
ရေးပြု�းမ်းထဲကွိုးခွ့�ကြကို�ါဘဲးူ။ ဒီးကိုးလွအာတငွ်းးးမ်းးိဘဲ့ ည်းညွတွးရေးသားး တုုင်းးး�င်းးးသားးးလွမူ်း့ ုု းမ်း့းး �ကိုးဒီ�ယ်း
ရေးကိုးင်းးစုး (United Nationalities Federal Council - UNFC) မ်းးိ စုစုးဘဲကိုးဆုငု်းး�း ရေးတးင်းး�ံတစုးခွု
အာရေး��့� �ကိုးဒီ�ယ်းပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစုတု�းမ်းရေးတးး (Federal Union Army - FUA) ဆုု�းး လွ��း�းိးမ်း�စုခွ့�တး
ကိုုု �့ကိုး�ယ်းပြု�ုခွ့�ကြကိုတးကိုုလုွည်းး ရေးတ�ွပြုမ်းင်းးခွ့�ကြကို��ါတယ်း။ 

၁၉၆၂ ခွနု္ဒိစုး အားဏားသားုမ်းးးပြီး�းးစုဥ်းကိုတည်းး ပြု�ည်းသားရူေးတ ွ တည်းရေးဆးကိုးရေး�တ့�  ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစုကုြီးကိုးး�့�  
ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစု ု တ�းမ်းရေးတးး မ်း�ုိတးကြကိုး�ါ�း။ စုစုးအားဏား�ငိ်းးရေးတ�ွ့� လွမူ်း့ ုု းရေး�းမ်းု�င်းးး၊ စုစုးဝါဒီမ်း�ုင်းးးခွ့�င်းးး
စုးးရေး�တ့� �ရေး�း�ကိုး�ငိ်းး�ယ်း အာကြကိုမ်းးး�ကိုးအာ�ွ့�ကြီးကိုးး တစုးခွု�့�ိ�ုါရေးတး�တယ်း။ ဒီးရေးတး�ပြု��းရေးကိုးကိုး��င်းး 
�ကိုးဒီ�ယ်း တ�းမ်းရေးတးးလွုအုာ�းလွးးဆုု�င်းး လွုုအာ�း�ါတယ်း။ ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစုသုားးးအားးလွံးုကိုုု ကိုးကိုယွ်း�ုု� 
လွုုအာ�းတယ်း။ သားုု�ရေး�မ်းယ်�း ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစုတု�းမ်းရေးတးးကိုု ုပြု��းလွုုခွ့င်းး�င်းးရေးတး� ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစုကုြီးကိုးးကိုုု အာ�င်းး
တည်းရေးဆးကိုးန္ဒုုင်းး�ုု� ရေးသားခွ့းရေးအားင်းးလွ�ုး�မ်းးိပြု�စုး�ါတယ်း။ 

ယ်ခွအုာခွ့�ုးမ်းိးရေးတး� ပြု�ည်းမ်းရေး� ပြု�ည်းသားရူေးတအွာရေး��့�လွည်းး စုစုးရေးကိုးင်းးစုးတ�းရေးတဟွား ပြု�ည်းသား�ူတ�း�ွ့�
မ်းဟာတုး၊ �ကိုးဒီ�ယ်းစုစုးတ�းလွည်းးမ်းဟာတုးသားလွုု၊ ရေးခွတးမ်းးိတ�းမ်းရေးတးးလွည်းး မ်းဟာတုးဘဲးူဆုုတး သားရေးဘဲး 
ရေး�ါကိုးလွး�းလွုု� ယ်ဆူမ်း�ုါတယ်း။ တစုးခွ့�ုးကို အာရေးလွးိင်းးခွံခွ့��တ့� �ကိုးဒီ�ယ်းလွ��း�းိးမ်း��့� �ကိုးဒီ�ယ်း
တ�းမ်းရေးတးး ထဲရူေးထဲးင်းးရေး�း လွ��း�းိးမ်း�ရေးတဟွားလွည်းး ဟားသားရေးတမွ်းဟာတုးရေးတး��့၊ အာသားကိုးတမ်း်
အာရေး�းကြီးကိုးးတ့� လွုုအာ�းခွ့ကိုးဆုုတး�ားလွည်း သားရေးဘဲးရေး�ါကိုးလွးကြကိုပြီး�းလွုု� ယ်ူဆ�ါတယ်း။



5သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 

||  ဖက််ဒရယ််စ်နစ််နှငှ််� ဖက််ဒရယ််တပ််မတော်တ်် 

�ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးးလွုခုွ့င်းး�င်းး �ကိုးဒီ�ယ်းစု�စုးကိုု ု အာ�င်းးစုဥ်းးစုးး�မ်းယ်း၊ �ိုထဲးး�မ်းယ်းလွု�ု ရေး��ိ�ုုင်းးးမ်းးိ 
ရေးဆးွရေးန္ဒးွခွ့��ါတယ်း။ လွကိုးရေးတ�ွကို့ကို့ စုဥ်းးစုးးကြကိုည်း��ါ န္ဒုုင်းးင်းံတစုးခွပုြု�စုးလွးလွု�ု စုစုးတ�း�ိတုးလွးး၊ 
စုစုးတ�း�ိလုွးလွုု� န္ဒုုင်းးင်းံတစုးခွပုြု�စုးတယ်း သားတးမ်းတိးတးလွးးဆုုတ့� ယ်တုိုကိုုု ပြု��းစုဥ်းးစုးးကြကိုည်း��ါ။ န္ဒုုင်းးင်းံ
တစုးခွအုာရေး�န္ဒိင်းး� ဒီးန္ဒုုင်းးင်းံ ဒီးပြု�ည်းသား ူ ဒီးစု�စုး၊ ဒီးစုံတ�း�ုုးရေးတကွိုုု ကိုးကိုယွ်း�ုု� လွုုအာ�းလွုု� စုစုးတ�းဆုုတး
လွုုအာ�းတး�ါ။ 

ဒီးရေးတး� ပြု�ည်းသူားရေးတလွွုုလွးးတ့� ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစုကုိုဘဲယ်းလွုလုွ့၊ ပြု�ည်းသားရူေးတထွဲးးတ့� စုံတ�း�ုုးရေးတ ွစု�စုး
ရေးတကွို ဘဲးရေးတလွွ့၊ အာသားကိုးရေး�းကိုးကိုယွ်းရေး�း�မ်းးိရေးတကွို ဘဲးရေးတလွွ့။ ဥ်�မ်းး တတုုကို့ကို့ရေး�း��င်းး   
စုစုးရေးကိုးင်းးစုးတ�းကို အာမ်း့ ုု း၊ ဘဲးသားး၊ သားးသား�ာ၊ စုည်းးကိုမ်းးးပြု�ည်း�ဝတ့� ဒီးမ်းုုကိုရေး�စုး စုတးရေးတကွိုုု              
ကိုးကိုယွ်းတယ်း ဆုုတးမ်း့ ုု းရေး�ါ �။ EAOs ရေးတ ွကိုးကိုယွ်းတယ်းဆုုတး ကိုုုယ်း�ပြု�ည်း�ယ်း၊ ကိုုုယ်း�ုုင်းးပြု�ဌား�းး    
ခွငွ်းး�၊ �ကိုးဒီ�ယ်းစု�စုး၊ တ�းးတရူေး�း၊ လွ�ွးလွ�းမ်း�  အာစု�ိတုးရေးတ ွပြု�စုး�ါတယ်း။ 

ပြု�ည်းမ်းရေး� ပြု�ည်းသားရူေးတ ွမ်းကြကိုးခွဏာ မ်းလွမု်းး�တ�တး လွ�ုးခွံ�တ့� (ဒီးမ်းုုကိုရေး�စုး အာ�င်းးသားးွးမ်း ိ�ကိုးဒီ�ယ်းကိုု ု
ရေး�ာကိုးမ်း ိသားးွးမ်းတိုု�လွုု အာယ်အူာဆမ်း့ ုု း) ပြု�စုးသားလွု�ုံစုုံမ်း့ ုု းဆုု�င်းးရေးတး� အာခွကိုးအာခွ့�ို�ါတယ်း။ ယ်င်းးးအာစုးး  
တကုို့�ငိ်းးးလွင်းးးတ့� ဒီးမ်းုုကိုရေး�စုး၊ အာမ်း�ိးတကိုယ်းမ်း်တမ်း��ိုတ့� �ကိုးဒီ�ယ်း�ံစုုံရေးတကွိုုု အာ�င်းးကိုုငု်းးစုွ့ထဲးး�ုု�        
လွုု�ါတယ်း။ 

�ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးးဆုုတး သားကူြသားဇားခံွ�မ်းယ်း� အာစုုုး�၊ န္ဒုုင်းးငံ်းရေး�းစု�စုး၊ န္ဒုုင်းးငံ်းရေး�းတ�း�ုုးရေးတ ွမ်း�ုိရေးသားး�င်းး 
ဘဲယ်းလွုု�့�ွ့�စုည်းး�ါရေးစု မ်းပြု�စုးန္ဒုငု်းး�ါဘဲးူ။ ဒီါ �အာပြု�င်းး အာ့�ဒီးစု�စုးရေးတ ွ တ�း�ုုးရေးတဟွားလွည်းး �ိုရေးတး��ို�ါ�့�၊  
လွကိုးရေးတ�ွမ်းးိ မ်း်တမ်း�မ်း�ိုဘဲးူ၊ အားးလွံးုအာတွကိုး တ�းးတူည်းမ်း်မ်း� မ်း�ိဘုဲးူဆုု�င်းး �့ကိုးဆးးမ်းးိ�ါ�့။   လွကိုး�ကိုး 
ကိုုုင်းးတ�း�ွ့�ရေးတဟွားလွည်းး အားမ်းခွံခွ့ကိုးမ်း�ိုဘဲ့ ရေး�ါင်းးးစုည်းး�ုု�ဆုတုး မ်းပြု�စုးန္ဒုငု်းး�ါဘဲးူ။ န္ဒုုင်းးင်းံရေး�းမ်းးိ 
ရေးတးးလွ�ိးရေး�းကိုရေး� တည်းရေးဆးကိုးရေး�းကိုု ုရေး�းးရေးဆးင်းးရေး�းန္ဒုငု်းးသားလွု၊ု ရေးတးးလွ�ိးရေး�းကိုရေး� ပြီး�ုု လွ့ရေး�းကိုုု
ရေး�းန္ဒုုင်းးတ့� အား�ုသားင်းးလွည်းး �ိလုွုု��ါ�့။ 

ဒီးရေးတး�ပြု��းရေးကိုးကိုး��င်းး �ကိုးဒီ�ယ်းဆုုတး ည်းညွတွးမ်း�၊ မ်း်တမ်း�ကိုုု အားမ်းခွံ�မ်းယ်း� စု�စုးပြု�စုးပြီး�းး၊ 
ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစုတု�းမ်းရေးတးးဆုုတးဟား ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစုစုု�စုးကြီးကိုးး�့� ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစုအုာတွင်းးး မ်းးိတင်းးးရေး�ထဲုငု်းး
သားအူားးလွံးုကိုု ုအာကိုးအာကိုယွ်းရေး�း�မ်းယ်း� အာ�ွ့�အာစုည်းးပြု�စုး�ါတယ်း။ န္ဒုုင်းးင်းံတစုးဝမိ်းးးလွံးုကို ရေးတးးလွ�ိးရေး�း
အာ�ွ့�ရေးတွ ည်းညွတွး�ုု�ဆု�ုင်းး ဦးးဆံးုလွုုအာ�းတးကို အားးလွံးုရေး�ါင်းးးစုည်းးန္ဒုုင်းးမ်းယ်း� စု�စုးတစုးခွုကိုုု အားမ်းခွံခွ့ကိုး
ရေး�းန္ဒုုင်းး�ုု��ါ�့။ ဒီါပြီး�းး�င်းးရေးတး� ရေး�ာကိုးထဲ�း စုဥ်းးစုးး�မ်းယ်း� အာ�းအာခွ့ ုု ��ိုရေး�မ်း့� ဒီးအာ�းရေးတရွေးလွးကိုး ခွကိုးခွ့
မ်းယ်း မ်းထဲင်းး�ါဘဲးူ။ 

တစုးခွါကို  Luo Guan Zhong  ရေးပြု�းခွ့�သားလွုု�့ “ဒီးကိုမ်းားကြီးကိုးးမ်းးိ ပြု�စုးပြီးမ်း့ အာမ်း�ိးတ�းးတစုးခွုကိုရေးတး� -      
ကိုွ့ပြု��း�ရေး�တ့� အာ�းရေးတဟွား တခွ့�ုးမ်းိး စုုစုည်းး�မ်းးိ ပြု�စုးသားလွု၊ု စုစုုည်းးရေး�တ့� အာ�းရေးတဟွား တခွ့�ုးမ်းိး 
ကိုွ့�ပြု��း�မ်းယ်း” ဆုုတး�ါဘဲ့။  ဒီးရေးတး�ကိုွ့ပြု���းရေး�တ့� အာ�းရေးတကွိုုု ပြု��းစုုစုည်းးန္ဒုုင်းး�ုု�ဟား CRPH တးဝ�း
လွးး၊ NUG တးဝ�းလွးး၊ ပြု�ည်းသား�ူတးဝ�းလွးး၊ EAOs တးဝ�းလွးး၊ ဘဲယ်းသားူ�တးဝ�းလွ့လွုု�ရေးမ်းး�င်းး 
အားးလွံးု�့� တးဝ�း�ါလွုု� ခွံယ်လူွးမ်းသိားး ရေး�ါင်းးးစုည်းးန္ဒုငု်းးမ်းးိ�ါ။ ဒီးရေးတး� တုုင်းးး�င်းးးသားးး ပြု�ည်းသားလူွထူဲရုေးတွ
အားးလွံးုအာတ ူကြီးကိုုု းစုးး��ါမ်းယ်း။ င်းါတုု� လွမူ်း့ ုု းအာတကွိုး သားတူုု� လွမူ်း့ ုု းရေးတကွို တုုကိုးရေး�း�မ်းယ်းဆုတု့� အာယ်ူ
အာဆရေးတ ွ�ို�င်းးရေးတး� ကြီးကိုုု စု�ွး��စုးထဲးး�ုု� လွုုအာ�း�ါလွမု်း�းမ်းယ်း။ 
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||  ဖက််ဒရယ််တပ််မတော်တ်် တော်ပ််တော်ပ်ါက််လို်နှုငု််တော်ချျ

�ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးးထဲရူေးထဲးင်းး�ု�ု �ကိုးဒီ�ယ်းပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစုကုြီးကိုးး�ပြီး�းးမ်း ိ ပြု�စုးန္ဒုုင်းးမ်းးိလွးးလွုု� ရေးမ်းးစု�း�ိ�ုါ
တယ်း။ ဟာတုး�ါတယ်း။ လွမူ်း�မ်းးဒီးယ်းရေးတမွ်းးိ ပြု���းရေးဝရေးပြု�းဆုုရေး�ကြကိုတ့� အာဆင်း�းမ်းးိ�ရေး�း�ကိုး�ငိ်းး�ယ်း         
�ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးး အာပြု�စုးရေးတး� ခွ့ကိုးခွ့င်းးးလွကိုးင်းင်းးး ပြုမ်းင်းး�စု�းမ်း�ိတုးရေးတး� ရေးသားခွ့း�ါတယ်း။ 
သားုု�ရေးသားးး လွကိုး�ုိအာခွ့�ုး�့� အာရေးပြုခွအာရေး�မ်းးိ �ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးး တစုးခွ ုစုတင်းးထဲရူေးထဲးင်းး�ုု� စုဉ်းးစုးးန္ဒုုင်းးတ့�
အာခွ့�ုးပြု�စုး�ါတယ်း။ 

�ည်းး�ည်း�ုုင်းးးအာ�ရေးပြု�း��င်းး - �ဋိ�ုကိုခလွ�ွးန္ဒုုင်းးငံ်းရေးတ ွ(သားုု�) စုစုးအားဏား�ငိ်းးလွ�ွးန္ဒုုင်းးငံ်းရေးတဟွား �ဋိ�ုကိုခကိုုု 
ရေး�ာကိုးပြု��းလွ�ိးမ်းကို့�ုု��့� အားဏား�ငိ်းးစု�စုးရေးအားကိုးကိုုု ပြု��းလွည်းမ်းကို့ရေး�းကိုး�ု�ုကိုုု လွံမုြုံခွံုရေး�းကိုဏ္ဍပြု�ုပြု�င်းး
ရေးပြု�းင်းးးလွ့ရေး�း (Security sector reform - SSR) လွ�ုးရေးဆးင်းး�စုပြီးမ်း့ပြု�စုး�ါတယ်း။ ကိုမ်းားတစုးဝမိ်းးးလွံးုမ်းးိ 
လွကိုး�ိပုြုမ်း�းမ်းးန္ဒုုင်းးင်းံလွု ုဘဲယ်းန္ဒုုင်းးင်းံမ်း ိလွကိုး�ကိုးကိုုငု်းးရေးတးးလွ�ိးရေး�းအာ�ွ့� အာမ်း့းးအာပြု�းး မ်း�ိ�ုါဘဲးူ။ အာပြုခွးး
န္ဒုုင်းးင်းံပြု�စုးစုဉ်းရေးတမွ်းးိထဲကိုး �မ်းးဏာမ်း့းးပြု�းးပြီး�းး ကိုးွးပြုခွးးတယ်းဆုုတးကိုုု လွကိုးခွံ�မ်းးိ�ါ။ 

�ည်းး�ည်း�ုငု်းးးအာ� ရေး�ါင်းးးစုည်းးတ�းမ်းရေးတးး (Integrated Army) န္ဒိင်း�း �ဋိ�ုကိုခလွ�ွးကိုးလွ ပြု�ုပြု�င်းး
ရေးပြု�းင်းးးလ့ွရေး�းန္ဒငိ်း�း ပြု��းလွည်းတည်းရေးဆးကိုးရေး�းလုွ�းင်း�းးမ်း့းး (Post-conflict reform and Reconstruction 
Activities) ရေးတကွိုုု လွ�ုးရေးဆးင်းး�ုု�ဆုတုးဟား တကိုးူတကို အာသားစုးတးထဲွင်းးရေး�းဆွ့�မ်းယ်�း ကိုစုုစမ်း့ ုု း မ်းဟာတုး
�ါဘဲးူ။ ကိုလုွသားမ်းဂိုဂအာ�ါအာဝင်းး အာပြုခွးးရေးသားးန္ဒုုင်းးင်းံမ်း့းး�့� ရေး�ါင်းးးစုည်းးရေး�း လွ�ုးင်း�းးစုဉ်းအာရေးသားးစုတုးရေးတ၊ွ    
မ်းဝူါဒီရေးတ�ွ့� �ည်းး�ာမ်း့းးစုးွ�ို�ါတယ်း။ သားုု�ရေးသားးး လွကိုး�ိအုာင်းးအားးစုုရေးတအွာရေး��့�တပြုခွးးန္ဒုငု်းးင်းံရေးတနွ္ဒိင်းး� မ်းတူ
�့ ရေးကို့းးလွးှး�မ်းယ်း� ကိုစုုစ (၃) �ိ�ုါတယ်း။  





ပ်ထူမတစ််ခုျက်တော်တ်� - န္ဒုုင်းးင်းံတကိုးမ်းးိ �ဋိ�ုကိုခရေးတပွြု�စုးကြကိုပြီး�းး အာလွွ�းကိုးလွမ်းးိရေးတး� 
န္ဒုုင်းးင်းံရေးတးးအားဏား�ယ်ထူဲးးတ့� အာစုအုာ�ွ့� န္ဒုုင်းးင်းံရေးတးးစုစုးတ�းရေးတ�ွ့� တည်း�ိုပြီး�းးသားးး        
အာင်းးစုတးကို့�း�ငိ်းးးရေးတထွဲ့ကိုုု ရေး�ါင်းးးစုည်းး�ုု� ရေးဆးင်းး�ကွိုး�ရေးလွ� �ိုရေး�မ်းယ်�း၊ ဒီးန္ဒုုင်းးင်းံမ်းးိရေးတး� 
တ�းမ်းရေးတးးဟား န္ဒုုင်းးင်းံ�ုငု်းး လွမူ်း့ ုု းကြီးကိုးးစုစုးတ�း (monoethnic army) ပြု�စုးရှိုံမု်းကို၊ အာကြကိုမ်းးး 
�ကိုးအာ�ွ့�ပြု�စုးပြီး�းး ကိုမ်းား�ထဲ�ုးတ�းး စုစုး�းဇာဝတးမ်း�၊ လွသူားးးမ်း့ ုု းန္ဒွယ်းကိုုု ဆ��းကို့င်းးရေးသားးပြု�စုးမ်း�၊ 
လွမူ်း့ ုု းသားဉု်းး သားတးပြု�တးမ်း� အာစု�ိုတ့� အာမ်း�ရေး�ါင်းးးစုံ ု ကို့�းလွ�ွးထဲးးတ့� တ�းမ်းရေးတးးပြု�စုးရေး�တ့�
အာတကွိုး - ဘဲယ်းအာင်းးစုတးးကို့�း�ငိ်းးး စုံန္ဒ��းးကိုုု အာရေးပြုခွပြု�ုပြီး�းး ရေး�ါင်းးးစုည်းး�မ်းလွ့ဆုတုးပြု�စုး�ါ
တယ်း။ တည်းရေးဆးကိုး�ံ ုအာသားစုးတစုးခွလုွံးု စုလွ�ုး�မ်းယ်း ဆုတုး ရေးတး� ရေးသားခွ့း�ါတယ်း။ 

ဒတုယု်တစ််ချကု်တော်တ်� - လွကိုး�ိုအာခွ့�ုးမ်းိး တုုင်းးး�င်းးးသားးးလွကိုး�ကိုးကိုုုင်းးရေးတးးလွ�ိးရေး�း
တ�း�ွ့�ရေးတဟွား ခွုုင်းးမ်းးလွ�ွးးတ့� အာင်းးစုတးကို့�း�ငိ်းးးရေးတအွာပြု�စုး ယ်င်းးးတုု� အာရေးပြုခွပြု�ု�း ရေးဒီသား
ရေးတမွ်းးိ တည်း�ိရုေး�တးပြု�စုး�ါတယ်း။ စုစုးရေးကိုးင်းးစုးတ�းကို မ်း�ုင်းးးတုုကိုးထဲးးသားလွု ု EAOs 
ဗုုလွးခွ့ု�းရေးတဟွား ကို့ကုို့တုကိုးခွ့မ်းးးသားးရေး�တ့� မ်းးူယ်စုး�းဇားရေးတမွ်းဟာတုး�့ အာမ်း့ ုု းသားးးရေး�း
စုတုးဓါါတးကိုုု အာရေးပြုခွခွံပြီး�းး ရေးတးးလွ�ိးရေး�ကြကိုတး ပြု�စုး�ါတယ်း။ (ကြကိုးးပြု�တးရေးပြု�း��င်းး - ယ်ခွင်းး 
ဗုုလွးခွ့ု�းကြီးကိုးးရေးဟားင်းးး သား�ူရေး�မ့်း�းးတုု�၊ လွကိုး�ိအုားဏားသားမု်းးး စုစုးအားဏား�ငိ်းး မ်းင်းးးရေးအားင်းးလွု�င်းး
တုု�လွုု လွင်းးမ်းယ်းး ရေးခွွး�ည်းးစုး၊ အာုုစုးမ်းင်းးးစုးရေးလွး�့�တင်းး �ါတးရေးထဲးင်းး၊ ကိုမု်းဗဏားရေးထဲးင်းးပြီး�းး 
ရေးမ်းတိးခွ့�သားလွု ု လွ�ုးန္ဒုုင်းးတ့� EAOs ရေးခွါင်းးးရေးဆးင်းးအာ�း�ိရုေးတဆွုုတး မ်း�ိ�ုါဘဲးူ၊ ဒီါ �အာပြု�င်းး 
�့ရေးဘဲးးရေးတဆွုုတးလွည်းး လွစုး�တ့��့ရေးဘဲးးရေးတ ွမ်းဟာတုးကြကို�ါဘဲးူ။) 



ဒီးရေးတး� ဒီးအာမ်း့ ုု းသားးးရေး�းအာရေးပြုခွခံွ စုတုးဓါါတးရေးတးးလွ�ိးရေး�းကိုုု သားးွးပြီး�းး လွစုးရေး�း၊ ပြု�ုတးသားမု်းးး 
(သားုု�) ရေးလွ်း�ခွ့ လွ�ုးင်း�းးစုဉ်းရေးတွကိုုု န္ဒိစုးတုုအာတွင်းးး လွ�ုး�ုု�ဆုတုး ရေးစုးးကိုးးသားလွု�ုါ�့။            
ဒီးရေးတး� - န္ဒုုင်းးင်းံရေး�းသားရေးဘဲးည်းညွှတးမ်း�အာရေး�်မ်းးိ အာရေးပြုခွခွံပြီး�းး၊ ရေး��ညိ်းဗ့�ဟား မ်းဝူါဒီရေးတ ွ
ခွ့မ်းတိးပြီး�းးသားးွးမ်းိ ပြု�စုးန္ဒုုင်းး�ါလွမု်း�းမ်းယ်း (ဥ်�မ်းး- �ကိုးဒီ�ယ်းန္ဒုငု်းးင်းံအာပြု�ည်�းအာဝ မ်းသားးွးန္ဒုုင်းးခွင်းး
ကိုးလွအာတငွ်းးး - မ်းဟားမ်းတုးစုစုးတ�းရေးတသွား�ယွ်း သားးွး�မ်းယ်�းသားရေးဘဲး �ို�ါတယ်း။ တစုးစုတုး
တစုးဝမ်းးးထဲ့ မ်း�ိရုေးသားးရေးသားး စုစုးတ�း (Fragmented Army) ရေးတအွာပြု�စုး သားကိုးတမ်းးး
လွံရုေးလွးကိုးတ့�အာထဲ ု အာခွ့�ုးယ်ူ တည်းရေးဆးကိုး��ါမ်းယ်း။ ထဲုု�ရေး�ာကိုးမ်း ိ - တရေးပြု�းရေးပြု�းခွ့င်းးး 
ရေး�ါင်းးးစုည်းး�မ်းယ်�း သားရေးဘဲး ပြု�စုး�ါတယ်း။ 

တတယု်တစ််ချကု်တော်တ်�- လွမူ်း့ ုု းတစုးမ်း့ ုု းတည်းးတ�းမ်းရေးတးးမ်းသိားည်း လွမူ်း့ ုု းစုံတု�းမ်းရေးတးး
အာပြု�စုးသားုု� ရေး�ါင်းးးစုည်းးတ့� အာခွါမ်းိး- �ကိုးဒီ�ယ်းစု�စုးတစုးခွ�ုိုရှိုံသုားးမ်းကို၊ လွမူ်း့ ုု း၊ ဘဲးသားး၊ 
�ယ်းရေးပြုမ်းသံားရေးယ်းဇာဉ်းစုတးရေးတကွိုုု အာရေးပြုခွခံွန္ဒုုင်းးတ့� မ်းဝူါဒီတစုးခွ ုလွုုအာ�း�ါတယ်း။ တုုင်းးး�င်းးးသားးး 
လွကိုး�ကိုးကိုုုင်းးရေးတးးလွ�ိးရေး�းအာ�ွ�့ရေးတအွာရေး�် တစုးသားကိုးလုံွး တုုကိုးခွုုကိုးရေးစုးးကိုးးပြီး�းး၊ စုစုးတ�း 
အားးကိုုုးန္ဒိင်း�း လွမူ်း့ ုု းရေး�း�ဋိ�ုကိုခရေးတွ အားးရေး�းအားးရေးပြုမ်းးကိုးလုွ�းခွ့�တ့� လွမူ်း့ ုု းတစုးမ်း့ ုု း�့� 
ရေး�ါင်းးးစုည်းး�ုု�ဆု�ုင်းး လွံရုေးလွးကိုးတ့� လွမူ်း့ ုု းရေး�းမ်းဝူါဒီလွုုအာ�း�ါတယ်း။ ဒီါရေးကြကိုးင်း�း လွမူ်း့ ုု းစုံ၊ု 
ဘဲးသားးစုကိုးးစုံ၊ု �ယ်းရေးပြုမ်းရေးဒီသားအာစုံကုိုုု ကြီးကိုုု ဆုုလွကိုးခွံန္ဒုုင်းးတ့� မ်းဟားဗ့�ဟားတစုးခွလုွုုအာ�း�ါ
တယ်း။ ရေး�ါင်းးးစုည်းးရေး�းဗ့�ဟား�့� မ်းဝူါဒီ (integration strategy and policy) ရေးတ ွအာသားစုး
ရေး�းးရေးဆးင်းးရေး�းဆွ့�မ်းးိပြု�စုး�ါတယ်း။ 

ပြု��းမြုံခွံုရေးပြု�း��င်းး �ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးးကိုု ု လွုုခွ့င်းး�င်းး လွကိုး�ိဗုမ်းး�တ�းမ်းရေးတးးထဲ့ကိုုု 
ပြု��းလွည်းသားတွးသားငွ်းးးမ်းယ်းဆုတု့� စုဉ်းးစုးးခွ့ကိုးကိုုစုု�ွ�းလွှတးပြီး�းး ကိုးကိုယွ်းရေး�း ဗသုားုကိုးတစုးခွု
ကိုုု ရေးဆးကိုးလွ�ုး��ါမ်းယ်း၊ ခွ့ကိုးခွ့င်းးးလွကိုးင်းင်းးးရေးတး� မ်း�န္ဒုုင်းး�ါဘဲးူ။ ယ်ံုကြကိုည်းမ်း�တည်းရေးဆးကိုး
�ုု��့� အာပြု��းအာလွ�ိးရေးထဲးကိုး�ံ�မ်း�ရေးတ�ွ့� တည်းရေးဆးကိုး�ု�ုအာတကွိုး ကိုးလွတစုးခွ ုအာခွ့�ုးယ်ူ��ါ
မ်းယ်း။ ဒီးလွုု ရေးပြု�းင်းးးလွ့ရေး�းမ်းးိလွည်းး လွမူ်း့ ုု းတစုးမ်း့ ုု းမ်းူဝါဒီထဲကိုး လွမူ်း့ ုု းရေး�ါင်းးးစုံ ု တ�းမ်းရေးတးး
တစုးခွပုြု�စုး�ု�ု အာင်းးစုတးးကို့�း�ငိ်းးးဆုုင်းး�း ယ်ဉ်းရေးကို့းမ်း�တစုး��းကိုု ုတည်းရေးဆးကိုးယ်�ူ�ါမ်းယ်း။



||  ဗိသုုကု််အသုစ်် ဖြဖစ််လို်နှုငု််တော်ချျနှှင်�် လိုက််ရှုအချင််းအက်ျင််း 

ကိုးကိုယွ်းရေး�း ဗသုားုကိုးကြီးကိုးးတစုးခွလုွံးု ရေးပြု�းင်းးး�ရေးတး�မ်းယ်းဆုုတး ရေးသားခွ့း�ါတယ်း။ လွကိုး�ိအုာခွ့�ုးမ်းိး စုစုး
ရေးကိုးင်းးစုး�့� ရေးခွါင်းးးမ်းးမ်း�ရေးကြကိုးင်းး� ပြု�ည်းသား�ူ့� လွံးုဝည်ိနု္ဒ�ုင်းးးလွုု� မ်း�ရေးတး�ဘဲးူ။ ဥ်�မ်းး - ခွ့င်းးးလွ�းးကိုးကိုယွ်းရေး�း
အာ�ွ့�လွုုမ်း့ ုု း စုစုးတ�းကိုု ု ရေးသားရေးသား�ငိ်းး�ငိ်းး ပြု��းတုုကိုးမ်းယ်း� အာ�ွ့�ရေးတွ ရေး�်လွးတယ်း။ အာလွးးတ ူ လွကိုး�ို
အာရေး�းအာခွင်းးးကိုုု စုစုးတ�းကိုအာခွ့�ုးမ်းးိ အာရံှို�းမ်းရေး�း�င်းး၊ ဒီးလွုုတ�း�ွ�့ရေးတ ွအာမ်း့းးအာပြု�းး ရေး�်လွး�ုု��့�ို�ါတယ်း။ 
လွကိုး�ိအုာခွ့�ုးမ်းိး အာ�ွ့�အာခွ့ ုု �ဟားလွည်းး ပြု�ည်းသားကူြကိုးး စုမု်းး�ဝင်းးရေး��းး ရေးပြု�းကိုးကို့းးစုစုး�့� ပြု�ည်းသား�ူစုစုး 
မ်းဟားဗ့�ဟားရေးတ�ွ့� စုစုးရေး�းလွ��း�းိးလွးခွ့��ါပြီး�း။ ၂၀၂၁ ခွနု္ဒိစုး ရေးမ်းလွ ၅ �ကိုးရေး��မ်းးိ NUG ကို ပြု�ည်းသား�ူ
ကိုးကိုယွ်းရေး�းတ�းမ်းရေးတးး (People Defense Force - PDF) �ွ့�စုည်းးရေးကြကိုးင်းးး ရေးကြကိုည်းခွ့��ါတယ်း။      
ထဲုု�အာပြု�င်းး NUG �့� လွကိုးရေးအားကိုးမ်းးိမ်း�ိုဘဲ့ သားးးပြုခွးးလွ��း�းိးရေး�ကြကိုတ့� ��း�းွအာရေးပြုခွပြု�ုအာ�ွ့�ရေးတလွွည်းး�ို
�ါရေးသားးတယ်း။ 

7သံလြင္ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႔ 



ဒီးအာ�ွ့�ရေးတွ ဒီးလွုုရေး�်ရေး�ါကိုးလွးတး ဘဲး�့�တူသားလွ့ဆုု�င်းး ပြု�င်းးသားစုးရေးတးးလွ�ိးရေး�းကြီးကိုးးတု�းး ပြု�ည်းသား�ူစုစုး
အာ�ွ့�ရေးတွ ရေး�်ရေး�ါကိုးလွးပြီး�းး ကိုးကိုယွ်းကြကိုတးမ်း့ ုု း�့� တတူယ်း။ တစုးခွ့ ုု �ရေးတကွို EAOs ရေးတ�ွ့� လွကိုးတွ့��ုု� 
ဆန္ဒဒ�ိုပြီး�းး၊ တစုးခွ့ ုု �ကို NUG �့� �းူရေး�ါင်းးးရေးဆးင်းး�ကွိုးလွုုကြကိုတယ်း။ တစုးခွ့ ုု �ကိုရေးတး� ဘဲယ်းသားူ�အာတွကိုး�ယ်း
မ်းမိ်းဟာတုးဘဲးူ ကိုုယု်း���း�းွအာတကွိုးလွုု��့ �ွ့�စုည်းးရေး�ကြကို�ါတယ်း။ 

လွကိုး�ိအုာခွ့�ုးမ်းိး ဒီးအာ�ွ့�ရေးတဟွား ခွခုွံစုစုးအာသားငွ်းး�့��့ သားးွးရေး�ကြကိုရေးသားးရေး�မ်း့�၊ စုစုးရေးကိုးင်းးစုးကိုုု အာန္ဒုုင်းးယ်�ူုု�   
ဆုု�င်းး “အာရေးကိုးင်းးးဆုံးခံွစုစုးကို ထဲုုးစုစုးပြု�စုးတယ်းဆုုတ့� ဥ်�ရေးဒီသား” �့�အာည်း ရေးဆးင်းး�ကွိုးကြကို�မ်းးိ ပြု�စုး�ါတယ်း။ 
ဒီးရေးတး� ပြု�ည်းသား�ူကိုးကိုယွ်းရေး�းအာ�ွ့�ရေးတ�ွ့� စုစုးဗ့�ဟားရေးတ၊ွ စုစုးရေး�းအာရေးကိုးင်းးအာထဲည်းရေး�းးမ်း�ရေးတကွိုုု �ုုပြီး�းး
စုစုုည်းးမ်း��ိုရေးအားင်းး တည်းရေးဆးကိုး�ရေးတး�မ်းးိပြု�စုး�ါတယ်း။ ဘဲယ်းအာခွ့�ုးမ်းိး ခွခုွံမ်းယ်း၊ ဘဲယ်းအာခွ့�ုးမ်းိး     
တုုကိုးစုစုး�ငွ်းး�မ်းယ်း၊ ဘဲယ်းအာခွ့�ုးမ်းးိ န္ဒုုင်းးင်းံရေး�းစုကိုးးရေးပြု�း�မ်းယ်း၊ ဘဲယ်းအာခွ့�ုးမ်းိး ��းန္ဒုုင်းးပြီး�းဆုုတးရေးတကွိုုု 
စု�စုးတကို့�ိ�ုုု��့� ခွ့တုးဆကိုးလွ�ုးရေးဆးင်းးန္ဒုုင်းး�ုု� စု�စုးတစုးခွု ဗ့�ဟားရေးပြုမ်းးကိုး ဆကိုးသားယွ်းရေး�းရေးတ ွ
(Strategic communication) �့� ဆကိုးသားယွ်းရေး�းလွမ်းးးရေးကြကိုးင်းးး အာဆင်း�းဆင်း�း (Chain of command) ရေးတွ
ကိုုု အာပြုမ်း�းဆုံး ည်ိနု္ဒ�ုင်းးးတည်းရေးဆးကိုး လွး�ရေးတး�မ်းးိ ပြု�စုး�ါတယ်း။ 

ယ်ခွင်းး�့� မ်းတတူ့� ပြု�ည်း�သား�ူစုစုး ရေးပြု�းကိုးကို့းးစုစုး အာ�ွ့�ရေးတွဟား အာ�ွ့�အာမ်း့ ုု းမ်း့ ုု း �ံစုုံအာမ်း့ ုု းမ်း့ ုု း�့� ထဲ�းမ်းံ
ရေး�်လွးမ်းးိ ပြု�စုး�ါတယ်း။  ဒီးအာ�ွ့�ရေးတ�ွ့� ဗ့�ဟားရေးပြုမ်းးကိုး ဆကိုးသားယွ်းစုးးဆင်းးး လွ�ုးရေးဆးင်းး�ု�ု စု�စုးလွည်းး
လွုုအာ�းလွး�ါလွမု်း�းမ်းယ်း။ ဒီးကိုရေး� �ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးးဆုတု့� လွမ်းးးစုရေး�်ရေး�ါကိုးလွးစု�း အာခွွင်း�းအာလွမ်းးး
�ိုရေး��ါတယ်း။  တစုးစုတုစုးစုည်းးထ့ဲ မ်းလွ�ုးရေးဆးင်းးန္ဒုုင်းး�င်းး တစုးခွ့�ုးမ်းးိ န္ဒုုင်းးငံ်းဟားပြု�င်းးသားစုးရေးတးးလွ�ိးရေး�း ကိုးလွ
အာတငွ်းးးကိုလွု ုအာရေးတးမ်းသားတးတတးမ်း�ရေးတ ွပြု�စုးလွးမ်းးိကိုုုလွည်းး စုတုး�စူု�း�ိ�ုါတယ်း။ 

လွကိုး�ိအုာခွ့�ုးမ်းိး အားဏား�ငိ်းးစု�စုးအာမ်း့ ုု းမ်း့ ုု းရေးအားကိုး ရေး�ထဲုုင်းးခွ့��တ့� ပြု�ည်းသားရူေးတအွာတွကိုးသားးမ်းကို         
န္ဒိစုးရေး�ါင်းးး ၇၀ ရေးကို့းး ကြကိုး�ညိ်းခွ့�သားည်း ပြု�ည်းတငွ်းးးစုစုးမ်းးးကိုုု�ါ ရေးပြု��ငိ်းးးန္ဒုုင်းးမ်းယ်�း အာခွွင်းး�အာခွါရေးကိုးင်းးးပြု�စုး�ါ
တယ်း။ စု�စုးဆုုးကြီးကိုးးကိုုု အာစုအုာ�ွ့�အာလွုုကိုး အာပြီး�းးတုုင်းးရေးတးးလွ�ိး�မ်းည်း�အာခွ့�ုး ပြု�စုး�ါတယ်း။ ဒီါ �ရေးကြကိုးင်း�း 
စုရုေး�ါင်းးးမ်း��ိုတ့�၊ ခွွ့ပြုခွးးဆကိုးဆံမ်း� ဗုုလွးကို့လွုမု်း�ရေးတ ွကိုင်းးး�ငိ်းးးတ့� စု�စုးတစုးခွုရေး�်ရေး�ါကိုးလွး�ု�ု သားရေးဘဲးတူ
ည်းမ်း� တစုး��း အာ�မ်းးးလွုအုာ�းလွ�ိါတယ်း။  

�ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးးဆုတု့� တ�း�ွ့�ဟား စုင်းးစုစုးမ်းးိ ရေး��ိကို �ကိုးဒီ�ယ်း (သားုု�) ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစု ု ရေးခွါင်းးးစုဥ်း 
တ�းယ်ံမု်း်�့� �ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးးတစုး��း ပြု�စုးမ်းလွး�ါ။ တ�းးတညူ်းမ်း��ိုတ့� �ကိုးဒီ�ယ်းစု�စုး�့� စု�စုး�့�    
စုံတ�း�ုုးရေးတ ွ�းပြု�င်းးရေးအားင်းး �ံရုေး�းးန္ဒုုင်းးပြုခွင်းးး မ်း�ိရုေးသားးသားရေး��့ �ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးးဆုတုး ပြု�စုးလွးန္ဒုုင်းးမ်းးိ
မ်းဟာတုး�ါ။ ကိုမ်းားရေး�်�ိ ု ကိုးကိုယွ်းရေး�းတ�း�ွ့�ရေးတမွ်းးိ လွမူ်း့ ုု းတစုးမ်း့ ုု းတည်းး တ�းမ်းရေးတးးရေးတ၊ွ လွမူ်း့ ုု းစုံု
တ�းမ်းရေးတးးရေးတ၊ွ ပြု�ည်း�ယ်းတ�း�ွ့�ရေးတ�ွ့� �ွ့�စုည်းးထဲးးတ့� ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစုတု�းမ်းရေးတးးရေးတ၊ွ ဘဲးသားး 
စုကိုးးအာရေးပြုခွခွံပြီး�းး �ွ့�စုည်းးထဲးးတ့� တ�းမ်းရေးတးးရေးတစွုတ့� တ�း�ွ့�မ်း့းးစုးွ �ို�ါတယ်း။ 

သားုု�ရေးသားးး ထဲုုတ�း�ွ့�အားးလွံးု�့� တညူ်းတ့�အာခွ့ကိုးကိုရေးတး� လွမူ်း့ ုု း၊ ဆင်းးး�့ခွ့မ်းးးသားး၊ ဆကူြံကိုံု�မု်းး�ပြုမ်းင်းး�၊ ကို့းး-မ်း၊ 
အာသားကိုးအာ�ယွ်း ခွွ့ပြုခွးးမ်း�မ်း�ိုဘဲ့ အားးလွံးုကိုု ု အာကိုးအာကိုယွ်းရေး�း�ု�ု �ွ့�စုည်းးထဲးးကြကိုပြုခွင်းးးပြု�စုး�ါတယ်း။ 
သားုု�ရေးသားးး ထဲုုအာ�ွ့�အာစုည်းးရေးတသွားည်း ထဲုု�ည်း�ယွ်းခွ့ကိုးရေးတ�ွ့� အာ�ွ့�အာစုည်းးမ်း့ ုု းမ်းဟာတုးခွ့�လွ်င်းး လွကိုး�ိပုြုမ်းင်းး
ရေးတ�ွ�င်းးဆုုင်းးရေး��တ့� စုစုးရေးကိုးင်းးစုးတ�းကို့�သားုု� အာကိုသုားုုလွးအာရေး�ါင်းးး သား��ရူေးဆးင်းးးရေး�မ်းည်းသားး ပြု�စုး            
�ါတယ်း။ 

လွကိုး�ိအုာခွ့�ုးမ်းိး ပြု�ည်းရေးထဲးင်းးစုကုြီးကိုးးကိုုု ဦးးတည်း တည်းရေးဆးကိုး�ုု� တ�း�ုုးထဲးးမ်း�၊ စုရုေး�ါင်းးးရေးခွါင်းးးရေးဆးင်းးမ်း�၊ 
စုရုေး�ါင်းးး ရေးဆးင်းး�ကွိုးမ်း�တုု� မ်း�ိမု်းပြု�စုးလွုအုာ�း�ါတယ်း။ တ�း�ွ့�ရေးတအွားးလွံးုကိုလွည်းး စုရုေး�ါင်းးးရေးခွါင်းးးရေးဆးင်းးမ်း�
တစုးခွုရေးအားကိုးမ်းးိ �ရူေး�ါင်းးးရေးဆးင်းး�ကွိုး�ုု� ��းတးးန္ဒုုင်းးရေးခွ့လွည်းး �ိုရေး��ါတယ်း။ သားုု�ရေးသားးး လွကိုး�ို

8
w w w . s a l w e e n i n s t i t u t e . o r gw w w . s a l w e e n i n s t i t u t e . o r g
COMMENTAR YCOMMENTAR Y



အာခွင်းးးအာကို့င်းးးမ်းးိရေးတး� CRPH �့� NUG တုု� စုရုေး�ါင်းးးရေးခွါင်းးးရေးဆးင်းးမ်း�ကိုုု အာန္ဒိစုးသားး��ို�ို တည်းရေးဆးကိုးန္ဒုုင်းး
��း လွုုအာ�းရေး��ါရေးသားးသားည်း။ 

အာလွးးတ�ူင်းး EAOs မ်း့းးအာရေး��့�လွည်းး ယ်ံုကြကိုည်းထဲုကုိုးတ့� န္ဒုုင်းးင်းံစု�ုွ့�မ်း� တစုး��းကိုု ု�ါဝင်းး��းတးး�ုု� NUG �့� 
အာပြု��းအာလွ�ိး မ်းယ်ံကုြကိုည်းမ်း� မ်း့းးစုးွ�ိုရေး��ါရေးသားးတယ်း။ ပြု�ည်းသား�ူကိုးကိုယွ်းရေး�းတ�း�ွ့�မ်း့းးကိုလွည်းး ��း
လွကိုး�ကိုး�့� ရေးတးးလွ�ိးရေး�ကြကိုရေးသားးးပြုင်းးးလွည်းး �ကိုးဒီ�ယ်းတ�းမ်းရေးတးးကြီးကိုးးရေးတး� မ်းဟာတုးရေးသားး�ါ။ အာ့ဒီါ
ရေးကြကိုးင်း�း ထဲုုအာ�းရေးတအွားးလွံးုကိုုု စုစုုည်းးန္ဒုုင်းးမ်းယ်�း န္ဒုုင်းးင်းံရေး�းစုစုုည်းးမ်း� တစုး��း မ်းပြု�စုးမ်းရေး�လွုအုာ�းလွ့ကိုး�ို
ရေး��ါတယ်း။  

Federal ဖက််ဒရယ််ဆိုုုတ့�  တော်�ါဟာ်ရန့� Army စ်စ််တပ််ဆိုုုတ့� တော်�ါဟာ်ရတုု�သုည်် လိုက််တင််စ်က််းက် 
ဆိုင််းသုက််လို်ပြီးပ်းး " ပ်ဋိညု််ဥ််" သုုု� " မဟာ်မတု်" တညူ်းတော်သု် အက်ျ�ုးက်ု ုက််က်ယွ််ရန် စ်ဖုွ့�လို်   
သုည််� လိုစူ်"ု လိုုု� အဓိပု်ါါယ််ရပ်ါတယ််။ ဒါတော်�က််င်�် ဖက််ဒရယ််တပ််မတော်တ်် အမနှ်တက်ယ််ဖြဖစ််လို်နှုငု််
ဖုု�ဆိုုုရင်် ယ်ံ�ုက်ည််မ ု တည််တော်ဆို်က််သုည််� မဟာ်မတု်အဆိုင််�၊ ပ်တူော်ပ်ါင််းတော်ဆို်င််ရကွ််သုည််� ဗိျ�ဟာ်
မဟာ်မတု် အဆိုင််�မသှုည်် တတော်ပ်ါင််းတစ်ည််းထူ့ရှသုုည််� ဖက််ဒရယ်် တပ််မတော်တ််ကြီးက်းး ဖြဖစ််လို်တော်စ်ရန် 
လိုက််တော်တ�ွက်ျစ်ွ်  စ်တု်က်းူပ်ံတုော်ဖ််သုင််�သုည််ဟာသုု် ဆိုုုရပ်ါမယ််။

အဆိုံုးသုတ်ရလိုှင်် ပ်ဋိညု််ဥ််တစ််ရပ််တော်ပ်် အတူတည််တော်ဆို်က််ရန်န့� ယ်င််းဘုံံတုအူက်ျ�ုးက်ု ု              
က််က်ယွ််ရန် စ်တုော်ပ်ါင််းတည််တော်ဆို်က််ဖြချင််းဖြဖင််� ဖက််ဒရယ််တပ််မတော်တ််ကြီးက်းးက်ု ု အ်းလိုံးုပ်ါ�င််
တည််တော်ဆို်က််နှုုင််�က်ပ်ါတော်စ်လိုု�ုသု် ဆိုနှဒဖြပ်�မု ပ်ါတယ််။ 

သားံလွငွ်းးပြု�ည်းသား�ူမ်းဝူါဒီရေးလွ�လွးရေး�းအာ�ွ့� (Salween Institute) 

သားည်း လူွမ်း�တ�းးမ်း်တရေး�း (social justice)၊ သားဘဲးဝ�တးဝ�းးကို့င်းး 

ဆုုင်းး�း တးဝ�းသားမု်း� (environmental responsibilities) န္ဒငိ်း�း 

တုုင်းးး�င်းးးသားးးမ်း့းး၏ ကိုုယု်း�ုုင်းးပြု�ဌား�းးခွငွ်း�းဆုုင်းး�း အာခွငွ်း�းအာရေး�း 

အာရေး�းမ်း့းးကိုု ုအာရေးပြုခွခွံသားည်�း ပြု�ည်းသား�ူရေး�း�း မ်းဝူါဒီမ်း့းး ရေး�်ရေး�ါကိုး

လွးရေး�းအာတကွိုး ယ်ထဲးဘဲတူကို့သားည်�း သားံးုသား�းခွ့ကိုးမ်း့းးန္ဒငိ်း�း 

အာ�းးကို�း�ည်းး�ည်း အာရေးထဲးကိုးအာကိုပူြု�ုပြုခွင်းးးမ်း့းးရေး�းစု�းပြီး�းး 

လွမူ်း�အာသားုုင်းးးအာဝုုင်းးးမ်း့းးကိုု ုစုမွ်းးး�ည်းပြုမ်းိင်း�းတင်းးရေး�းရေး�သားည်�း အာ�ွ့�

ပြု�စုးသားည်း။

www.salweeninstitute.org

@thesipp
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