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ရန္ကုန္/ဘရပ္ဆဲ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ ရက္  

I. ျခံဳငုံၾကည္႔ရႈျခင္း  

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူနည္းစုရပ္ရြာလူထု၏ဘဝမ်ားကုိ ပ်က္စီးဆုံးရံႈးေစသည့္အျပင္ 

တစ္ႏိုင္ငံလုံးကို ေရ႕ွမတုိးႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေစေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာလက္နက္ကိုင္ 

ပဋိပကၡကို ႏိုင္ငံေရးအရညွိႏိႈင္းအေျဖရွာရာတြင္ လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းသည္ အ 

ေကာင္းဆုံး အခြင့္အေရးျဖစ္ႏိုင္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ၏အစုိးရသည္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိပ္တန္းဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ 

ယခင္အစိုးရကလည္း အလားတူလုပ္ေဆာင္ခ့ဲေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 

မွာမူ သူ၏ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးၾသဇာ၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ၿပီးေပးအပ္ထားသည္႔ 

ႀကီးမားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥအေပၚ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အကန္႔အ 

သတ္ႏွင္႔ေပးေသာ ေထာက္ခံမႈအပါအဝင္ အားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံတကာ၏ ေက်ာ 

ေထာက္ေနာက္ခံျပဳမႈအစရွိေသာ အားသာခ်က္မ်ားစြာရွိေနသည္။ ထိုအားသာခ်က္ 

မ်ားေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္က က်င္းပေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ တိငု္း 

ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုအားလံုးနီးပါး ပါဝင္တက္ေရာက္မႈကို (ယခင္အစုိးရမ 

စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ) ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အမွန္တကယ္တိုးတက္မႈရ 

ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား ႏွစ္ဖက္စလုံး 

သည္ ၎တို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို ခ်နိ္ညိွရန္လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ အ 

ေလးအနက္ထားရမည္႔ အေရးႀကီးသည္႔ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ 

စတင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ 

     ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ၏ အေရးပါမႈသည္ အေၾကာင္းအရာေၾကာင့္မဟုတ္ပဲ 

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါဝင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ေလွ်ာက္ေတြ႔ရမည့္ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့မတြက္သင့္ေပ။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအမ်ားစုသည္ လုပ္ငန္း 
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စဥ္ကို ေထာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ထက္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ ညီလာခံ 

ကိ ု တက္ေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားစုက ၎တို႔အေပၚျပဳမူဆက္ဆံပံု မ 

ေကာင္းေၾကာင္းႏွင့္ ညီလာခံစီစဥ္က်င္းပပံု ညံ့ဖ်င္းေၾကာင္း ခံစားခဲ႔ၾကသည္။ အႀကီး 

ဆံုးလက္နက္ကိုင္အုပ္စုျဖစ္ေသာ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (UW 

SA) က ေစလႊတ္ေသာ အငယ္တန္းကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွာလည္း ညီလာခံဒုတယိေန႔ 

တြင္ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္။ မၾကာေသးမီလပိုင္းမ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္၏ ေလ 

ေၾကာင္းတုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ တာေဝးပစ္အေျမာက္ပစ္ခတ္မႈမ်ားအပါအဝင္ တိုက္ပြဲ 

အရိွန္ျမင့္လာျခင္းသည္ ယံုၾကည္မႈကုိ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးေစပါသည္။ 

    ထိုသို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ျဖစ္လာရေသာ ကိစၥမ်ားမဟုတ္ေပ။ အ 

ေလးထားရမည္႔ကိစၥမွာ ၎တို႔ႏွင္႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရာတြင္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အထိအ 

ခိုက္မခံပဲ ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ေျခာက္လတစ္ ႀကိမ္ 

(၂၀၁၇ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္) က်င္းပရန္စီစဥ္ထားမႈသည္ အ 

ခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္မျဖစ္ပဲ အခ်ိန္ကို  

ကန္႔သတ္လုိက္သလုိ ျဖစ္ေစသည္။ အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဌာနျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား 

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ၏ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္ အား 

နည္းမႈသည္ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ လာမည့္ ႏိုင္ငံ 

ေရးေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 

ပါဝင္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ တပ္မေတာ္ႏွစ္ဖြဲ႔စလုံးက ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ 

ေဖၚေျပာဆိုထားေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ 

(NCA) တြင္ လက္မွတ္ထိုးေအာင္ စည္းရံုးေျပာဆိုညွိႏိႈင္းရာတြင္ အခက္ေတြ႔လာ မည္ 

ျဖစ္သည္။ ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္တြင္ တပ္မေတာ္က ၎၏ အင္အားသုံးမႈပံုစံကို 

ဆက္လက္ကိုင္စြဲေနပါက ပို၍ပင္ ခက္ခဲလာဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

     ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလတြင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရွစ္ဖြဲ႔က NCA ကို လက္မွတ္ 

ထိုးခဲ့ေသာ္လည္း အနည္းဆံုးအျခားဆယ္ဖြဲ႕က အစီအစဥ္အေပၚ သံသယရွိေနၾကဆဲ 

ျဖစ္သည္။ UWSA ကဲ့သို႔ အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕မွာမူ ပိုေကာင္းေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ပုံစံကို 

အလုိအေလ်ာက္ရရွိထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ပါက ထိုအေနအ 

ထားမွ အဆင့္က်သြားမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိသည္။ အျခားအဖြဲ႕မ်ားကလည္း အ 

စိုးရသစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမုိတစဖ္က္သတ္ဆန္စြာ ခ်ဥ္းကပ္လာ 

မည္ကို လည္းေကာင္း၊ လက္မွတ္ထိုးလိုက္ပါက ႏိုင္ငံေရး အေျဖကုိ ညွိႏိႈင္းျခင္းထက္ 

ခ်မွတ္လာမည္ကုိလည္းေကာင္း စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။ ႏွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမျပဳရေသးေသာ သံုးဖြဲ႕ကလည္း လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔ 
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လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကညာရန္ အစုိးရကေတာင္းဆိုထားမႈကုိ မူအားျဖင့္ ျငင္းပယ္ထား 

ၾကသည္။ 

      အစိုးရအေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ားအတြက္ ပို၍လႈပ္သာလွည့္သာရွိေသာ 

အခ်ိန္ကာလကို သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုးအေပၚ ၿခံဳ 

ငံ၍ု တစ္ဖက္သတ္ခ်ဥ္းကပ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကုိ ေသခ်ာ 

ေအာင္ ျပသရန္လိုအပ္သည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ လူငယ္ 

မ်ားအေနျဖင္႔လည္း လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အားေကာင္းေသာ ေျပာဆိုခြင့္ရွိေၾကာင္း ေသ 

ခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ထို႔အျပင္ NPRC တြင္လည္း လိုအပ္ေသာ 

ပံ့ပုိးမႈမ်ားေပးႏိုင္စြမ္းရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလပု္ 

ထားသင့္သည္။ 

     လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအေနႏွင့္လည္း ၎တို႔တြင္ရွိေနေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား 

ကိ ု ျပသရန္ တရားဝင္ေျပာဆိုခြင္႔ရိွေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရသေဘာတူညီခ်က္ကို 

ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းရယူႏိုင္ရန္ ယခုထက္ပိုေကာင္းေသာအခြင့္အေရးရဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ 

ေၾကာင္းကို  နားလည္လက္ခံရန္လိုအပ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖက္ဒ 

ရယ္ႏွင္႔ ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေျဖရွင္းမႈတို႔ကို ခိုင္ခိုင္မာမာေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖၚ 

ေျပာဆိုထားၿပီး ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အထူးသျဖင့္ ဗမာလူမ်ားစုအေပၚတြင္ ၿပိဳင္ဖက္ 

ကင္း ၾသဇာေညာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ရရိွပိုင္ဆိုင္ထားသူျဖစ္သည္။ ထို႔ 

ေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ အႀကိဳေဆြးေႏြးမႈမ်ားအေပၚသာ ဆက္လက္အာရံုျပဳေနမည္႔ 

အစား အထက္ကဆိုခဲ႔ေသာ အေၾကာင္းအရာကို ပံုေဖာ္ႏိုင္မည္႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား စတင္ 

ရမည္႔အခ်ိန္ ျဖစ္သည္။  

     အျခားနည္းလမ္းမွာ ဆြဲေဆာင္မႈမရွိေတာ႔ေပ။ အခ်ိန္သည္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု 

မ်ားဘက္တြင္ မရိွေပ။ လက္ရွိအခြင့္အလမ္းကို ႏွစ္ဖက္စလံုး ဆုပ္ကိုင္ျခင္း မျပဳပါက 

ညွိႏိႈင္းအေျဖရွာမႈအလားအလာ ေမွးမွိန္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ တန္းတူညီ 

မွ်ေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားအပါအဝင္ လူနည္းစုအသုိင္းအဝိုင္း၏ မေက်လည္မႈမ်ားကို ေျဖ 

ရွင္းႏုိင္ျခင္းမရွိေတာ႔ပဲ ညိွႏိႈင္းမႈအဆံုးသတ္သြားကာ ရႈတ္ေထြးၿပီး ဘယ္ေတာ႔မွ ေျပ 

လည္သြားေတာ႔မည္မဟုတ္သည္႔ အေျခအေနက အစားထိုးေနရာယူသြားမည့္ အလား 

အလာရွိသည္။ ထိုအေျခအေနသည္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈ၊ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သာယာဝေျပာေသာ အနာဂတ္ႏွင္႔ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို လက္ခံေပါင္းစပ္ 

ေပးေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေပၚမႈတို႔ကို ထိခုိက္ပ်က္သုန္းေစမည္ျဖစ္သည္။ 
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II. ယခင္အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ဆင့္ကမ္းအေမြ  

A. လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 

၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈမတုိင္မီ  ရွည္လ်ား ေသာ 

ၾကားကာလအတြင္း ယခင္အရပ္သားတစ္ပုိင္းအစုိးရလက္ထက္က လႈပ္ရွားမႈ 

မရွိျဖစ္ခဲ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၆ မတ္လကုန္တြင္ အာဏာရလာ 

ေသာ အစုိးရက အေမြဆက္ခံခဲ့သည္။1 ယခင္အစိုးရသည္ သိသာထင္ရွားေသာ အ 

ေစာပိုင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၁ ႏွင့္ ၂၀၁၃ အၾကားတြင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္ စု 

၁၅ ဖြဲ႔ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိခဲ့သည္ (ေနာက္ 

ဆက္တြဲ ခ ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ တြင္ၾကည့္) ။ ၂၀၁၅ မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္  အစိုးရ 

ႏွင္႔ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား NCA အတြက္ ကနဦးလက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾက 

ေသာအခ်ိန္က အေကာင္းဖက္မွ ရႈျမင္မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အားလုံးပါ 

ဝင္မႈမရွိျခင္း (ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္မထိုးရေသးေသာ AA ၊ TNLA 

ႏွင္႔ MNDAA သံုးဖြဲ႔ကိ ု အစုိးရက ပါဝင္ခြင့္မျပဳျခင္း) အေပၚစိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ေရြး 

ေကာက္ပြဲနီးကပ္ေနခ်ိန္တြင္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရအား အဓိကက်ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳး 

မေပးလိုျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ရပ္ဆုိင္းသြားခ့ဲသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၂၀၁၅ 

ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ တြင္ က်င္းပေသာ NCA လက္မွတ္ထိုးပြဲတြင္ လက္နက္ကိုင္ ၈ 

ဖြဲ႔သာ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီး တရားဝငၿ္ငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ အ ျခား 

၁၀ ဖြဲ႔က လက္မွတ္မထုိးခ့ဲၾကေပ။ ထို႔အတြက္ လက္မွတ္ထိုးေသာအုပ္စုမ်ားႏွင္႔ 

မထုိးေသာအုပ္စုမ်ားအၾကား တင္းမာမႈအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။2  

     NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာနယ္ေျမပိုင္ဆိုင္မႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ 

(ခြဲထြက္ျခင္းႏွင္႔ တိုင္းတပါးလက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သြပ္သြင္းျခင္းကို လက္သင့္မခံ 

ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဖာ္ျပထားေသာ) အေျခခံမူမ်ား၊  ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒ 

ရယ္စနစ္၏ မူမ်ားကုိ ကတိကဝတ္ျပဳထားျခင္း၊ “ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ရွိေသာ 

ႏိုင္ငံ” အတြင္းတြင္ မတူကြဲျပားမႈမ်ားရိွေနေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို 

လက္ခံျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။  တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုက္နာရမည္႔က်င့္ဝတ္တြင္ အပစ္ရပ္ 
 
 
1 For recent Crisis Group reporting on Myanmar, see Asia Briefings N°s 147, The Myanmar Elec-
tions: Results and Implications, 9 December 2015; 146, Myanmar’s Peace Process: A Nationwide 
Ceasefire Remains Elusive, 16 September 2015; 144, Counting the Costs: Myanmar’s Problematic 
Census, 15 May 2014; 143, Myanmar’s Military: Back to the Barracks?, 22 April 2014; also Reports 
N°s 282, Myanmar’s New Government: Finding Its Feet?, 29 July 2016; 266 Myanmar’s Electoral 
Landscape, 28 April 2015; 261, Myanmar: The Politics of Rakhine State, 22 October 2014; and, 
for more detailed historical background on the armed conflict, 214, Myanmar: A New Peace Ini-
tiative, 30 November 2011. 
2 လက္နက္ကုိင္အုပ္စုအားလုံး၏ အတုိေကာက္မ်ား ေနာက္ဆက္တြဲ ခ တြင္ၾကည့္။ 
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နယ္ေျမမ်ားရိွ အဖြဲ႕မ်ားအားလုံး၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ (တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ အင္အား 

ျဖည့္ျခင္း၊ တပ္သားစုေဆာင္းျခင္း၊ စခန္းအသစ္ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ မိုင္းေထာင္ျခင္း) ကိ ု

တားျမစ္ထားၿပီး တိုက္ပြဲျဖစ္မႈကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ တပ္ေနရာခ်ထားမႈႏွင္ွ႔ဆိုင္ေသာ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိလည္း ထည္႔သြင္းထားသည္။ ပူးတြဲအပစ္ရပ္ေစာင္႔ၾကည္႔ေရး 

အဖြဲ႕အတြက္သတ္မွတ္ခ်က္အျပင္  အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည္႔ကာလအတြင္း လက္ 

နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား ၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း အလိုအေလ်ာက္အခြင္႔ 

အာဏာရိွသူအျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳသည္႔ “ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ား”ကိုလည္း 

ေဖာ္ျပထားသည္။ NCA အၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ 

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံပါဝင္သည္။  အဆိုပါညီလာခံသည္ လက္နက္ 

ကိငု္အဖြဲ႕မ်ား လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း အပါ 

အဝင္ သေဘာတူထားေသာ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္႔မ်ားႏွင္႔အညီ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းလုပ္ရမည္႔ ျပဌာန္းခ်က္ 

မ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွတဆင္႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အေျခခံက်သည္႔ ညီလာခံျဖစသ္ည္။3    

     NCA ကိ ု အၿပီးသတ္ျခင္းသည္ ျပည္႔ျပည္႔စံုစုံပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ 

တူညီခ်က္ရရိွေရးအတြက္ လိအုပ္သည္႔ ရွည္လ်ားခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ပထမ 

ဆံုးအဆင့္မွ်သာျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏိုင္မည္႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ပံုသ႑ာန္၊ ဝင္ေငြမ်ားကို 

မည္သို႔ခြဲေဝမည္ဆိုသည္႔ ပံုစံ၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ အနာဂတ္အေနအထား၊ 

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ တပ္မေတာ္ထဲသို႔ ေပါင္းစည္းမႈအလားအလာစသည္႔ စိန္ေခၚမႈအရိွဆံုး 

ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကမည္ျဖစ္ရာ အပစ္အ 

ခတ္ရပ္စဲမႈစာင့္ၾကည့္ေရးႏွင့္ လိုက္နာရမည္႔ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္သည္႔ကိစၥ 

အခ်ိဳ႕တြင္ နည္းစနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားပါဝင္ေနေသာ တပ္ပိုင္းဆုိင္ရာကိစၥမ်ား ပါဝင္ 

ေနသည္။ NCA သည္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပည္႔မီေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသ 

ေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု မဟုတ္သကဲ့သို႔ အျပည္႔အဝပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူ 

ညီခ်က္တစ္ခုလည္းမဟုတ္ေပ။ တပ္မ်ားခြဲျခားထားျခင္း၊ နယ္ေျမသတ္မွတ္ျခင္း၊ စီ 

စစ္ျခင္းအစရွိေသာ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားစြာသည္ အမွန္တကယ္အသက္ဝင္လာ 

ရန္ သဲကြဲမႈမရွိျခင္းႏွင္႔ မပါဝင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္သေဘာတူညီမႈမ်ား လိ ု

အပ္ျခင္းမ်ားရိွေနသည္။ ၎တြင္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥအမ်ားအျပားကုိ ရည္ညႊန္းထားေသာ္ 

လည္း အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရန္ ေႏွာင္႔ေႏွးလ်က္ရိွပါသည္။ အဆုိပါ အေရာပံုစံအေန 

အထားသည္ စတင္ျဖစ္တည္လာကတည္းက မူလအေနအထားျဖစ္ေသာ စားပြဲဝိုင္း 

 
 
3 NCA အေၾကာင္းအေသးစိတ္အတြက္ Crisis Group ၏ Myanmar’s Peace Process, op. cit., Section IV 

ကုိၾကည္႔။ 
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တြင္ မတူကြဲျပားေသာ အဓိကက်ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင္႔ ဦးစားေပးကိစၥမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး 

အရ အကန္႔အသတ္မ်ားကိ ု ထင္ဟပ္ေနသည္။   

     NCA ကို အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕က လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ ယခင္အစိုးရသည္ NCA ကို 

အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အဆင္႔မ်ား စတင္ခဲ႔သည္။ ၎ 

တို႔မွာ -  

 NCA အေကာင္အထည္ေဖၚမႈကို ႀကီးၾကပ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင္႔ေပးထားေသာ အဖြဲ႔အ 

စည္းျဖစ္သည့္ ပူးတြဲအေကာင္အထည္ေဖၚေရး ညွိႏိႈင္းမႈအစည္းအေဝး (JICM) ၏ 

ပထမဆံုးအစည္းအေဝးကို ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ မွ ၁၇ အထိက်င္းပခဲ့ 

သည္။ ထိုအစည္းအေဝးမွ လုပ္ငန္းစဥ္ေရွ႕ဆက္သြားရန္အတြက္ NCA တြင္ေဖၚျပ 

ထားေသာ ေကာ္မတီမ်ားျဖစ္သည့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင္႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ 

ရာကိစၥရပမ္်ားအတြက္ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC) ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြး 

ေႏြးပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) တို႔ 

ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ JMC တြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားမွ 

ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦး၊ အစုိးရ (တပ္မေတာ္အပါအဝင္) ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀ ဦး၊ 

လြတ္လပ္ေသာ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦး ပါဝင္ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ ဆပ္ 

ေကာ္မတီမ်ားလည္းရိွသည္။ UPDJC တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၆ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခ့ဲၿပီး 

NCA လက္မွတ္ထိုးေသာအုပ္စုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီႏွင့္ အစုိးရ (တပ္မ 

ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အပါအဝင္) ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး 

ဒုသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ 

 ၎ NCA စာခ်ဳပ္ကို တရားဝင္ေစရန္ ဒီဇင္ဘာလ ၈ ရက္တြင္ ပူးတြဲလႊတ္ေတာ္အ 

စည္းအေဝးက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။ 

 ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မူေဘာင္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ သေဘာတူညီမႈရခ့ဲ 

ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ၊ ေဆြးေႏြးပြဲအစီအစဥ္၊ လုပ္ေဆာင္ရန္နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ 

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါဝင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ဳိးအစား စသည္တို႔ပါဝင္သည္။ 

 ပထမဆံုး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ မွ ၁၆ အထိ 

က်င္းပခဲ့ၿပီး သမၼတ၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 

ႏွင္႔ ေကအင္န္ယူအုပ္စုေခါင္းေဆာင္ မူတူးေဆးဖိုးတို႔က အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ 

သည္။ ညီလာခံတြင္ တက္ေရာက္သူ ၇၀၀ ခန္႔ရွိေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး 

အရာမေရာက္ေတာ့ေသာအခ်ိန္တြင္ က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ သေကၤတသေဘာသာ 

ျဖစ္၍ လုပ္ငန္းစဥ္စတင္ေရးႏွင့္ NCA ၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပုံအတုိင္း လုပ္ေဆာင္ 
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ေရးတို႔ကို ရည္ရြယ္ျခင္းမွ်သာျဖစ္သည္။ NCA လက္မွတ္မထုိးေသာ အုပ္စုမ်ားကို 

ေလ့လာသူအျဖစ္ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ႔ေသာ္လည္း အားလံုးနီးပါးက ျငင္း 

ပယ္ခဲ့ၾကသည္။4 

B. လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ  

ထိုသို႔ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအပိုင္းတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားရိွေသာ္လည္း 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာမူ NCA လက္မွတ္ထိုးသည့္အခ်ိန္ႏွင့္ အစုိးရသစ္အာ 

ဏာလႊဲေျပာင္းလက္ခံသည့္ ၂၀၁၆ ဧၿပီလအၾကားတြင္ ရပ္တန္႔ေနခ့ဲသည္။ ထိုအ 

ေတာအတြင္း လက္ေတြ႕ေျမျပင္အေျခအေနမွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေနခ့ဲၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ေနရာ 

အႏံွ႔ အျပားတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

     NCA လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ အုပ္စုအမ်ားစုမွာ ထိုင္းနယ္စပ္အနီးရွိ ရွမ္းျပည္နယ ္

ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေရ႕ွေတာင္ပုိင္းတြင္ အေျခစိုက္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏ 

လက္မွတ္ေရးထိုးမႈသည္ ယိုင္နဲ႔နဲ႔ ေဒသႏၱရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုမုိခိုင္မာလာေစျခင္း 

သို႔မဟုတ္ အနည္းဆုံးအားျဖင္႔ေတာ႔ တခါတရံထြက္ေပၚလာတတ္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား 

ကိ ု ေပ်ာက္ကြယ္သြားေစသည္။ တရုတ္နယ္စပ္အနီးတြင္ အေျခစုိက္ေသာ အုပ္စု 

မ်ားမွာမူ လက္မွတ္ထိုးျခင္းမျပဳၾကပဲ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔အုပ္စုမ်ားအ 

ၾကားျဖစ္ေစ တိုက္ပြဲမ်ား ပံုမွန္ (တစ္ခါတစ္ရံျပင္းထန္စြာ) ျဖစ္ပြားကာ အေျခအေန 

မတည္ၿငိမ္မႈ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ပထဝီအေနအထားကြဲျပားမႈသည္ ရန္ပံု 

ေငြႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားရရွိမႈ၊ တရုတ္ႏွင့္ ထိုင္းတို႔၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ မူဝါဒ 

မ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားအပါအဝင္ ထိုနယ္ေျမမ်ားရွိ အလြန္ကြဲျပားျခားနားေသာ ႏိုင္ငံ 

ေရးေဘာဂေဗဒဆိုင္ရာအမွန္တရားမ်ားကို ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ 

၂၀၁၅ အေစာပိုင္းကတည္းက ရွိခ့ဲေသာ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားမွာ - 

 ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား ဒီ 

မိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္ (MNDAA) ႏွင္႔ အစုိးရတပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲ 

မ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားမႈသည္ ၂၀၁၅ ေဖေဖၚဝါရီလမွ ဇြန္လအတြင္း ျပင္းထန္မႈရိွခဲ့ ၿပီး 

 
 
4 ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္ႏွင့္အည ီ စုစုေပါင္းတက္ေရာက္သူ ၇၀၀ အား အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အ 

တြက္ ၇၅ ေနရာစီ၊ တပ္မေတာ္အတြက္ ၁၅၀ ေနရာ၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္ငံေရးပါတီ 

မ်ားအတြက္ ၁၅၀ ေနရာ၊ တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားအတြက္ ၅၀ ေနရာ 

ခြေဲဝထားသည္။ လမ္းျပေျမပုံအရ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီး ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မူ 

ေဘာင္ကုိ သေဘာတူညီမႈရရန္၊ ရက္ေပါင္း ၉၀ အတြင္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈစတင္ရန္ လိုအပ္သည္။ လက္မွတ္မ 

ထုိးအုပ္စုတစ္စုျဖစ္သည့္ NSCN Khaplang က ဖိတ္ၾကားခ်က္ကုိ လက္ခံခဲ့သည္။ အပစ္ရပ္စဲျခင္းမျပဳေသာ 

လက္မွတ္မထိုးအုပ္စု သုံးဖြဲ႔ (AA, TNLA, MNDAA) ကုိမူ ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳေပ။ 
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၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ထပ္မံျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တ 

ေအာင္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (TNLA) ႏွင့္ အစုိးရတပ္မေတာ္အ ၾကား၊ 

TNLA ႏွင့္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပုိင္း (SSA-South) အၾကား ထိ 

ေတြ႔ပစ္ခတ္မႈမ်ား ေနရာအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အစုိးရတပ္မေတာ္ ႏွင္႔ 

ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပုိင္း (SSA-North) တို႔အၾကား တိုက္ခိုက္မႈမ်ား 

သည္လည္း ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလမွ ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လတုိ႔တြင္ 

ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

 ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင္႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) 

တို႔အၾကား တိုက္ခုိက္မႈမ်ားေတာက္ေလွ်ာက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၿပီး အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ 

ဇူလုိင္လမွ ႏိုဝင္ဘာလအထိ၊ ၂၀၁၆ ဧၿပီလမွ ၾသဂုတ္လအထိ တိကု္ပြဲ 

မ်ားျပင္းထန္ခဲ့သည္။ 

 ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင္႔ ရခိုင္တပ္ ဖြဲ႕ 

(AA) တို႔အၾကား တိုက္ခိုက္လ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ဧၿပီလ၊ ၂၀၁၆ 

ဇန္နဝါရီလႏွင့္ ၂၀၁၆ ဧၿပီလမွ ဇြန္လအထိ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

 ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ဇူလုိင္လႏွင့္ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လမွ စက္တင္ဘာလအ ထိ 

အစုိးရတပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ဗုဒၶဘာ 

သာတပ္ဖြဲ႕ (DKBA) မွ ခြဲထြက္အဖြဲ႔တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 

ယင္းကဲ့သို႔ ပဋိပကၡမ်ားေနာက္တြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ စစ္မက္ၿပိဳင္ဆုိင္သူအား လံုးက 

ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ႀကီးမားသည္႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား တြဲပါလာေလ့ရွိ သည္။5 

ထို႔အျပင္ ၎တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ ကို 

ပ်က္ျပားေစသည့္အျပင္ ေဒသခံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ 

မ်ားအပါအဝင္ ေဘးသင့္ႏိုင္ေျခရွိသူမ်ား၏ လူမႈဘဝႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ 

ငန္းမ်ားအေပၚ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ရိုက္ခတ္မႈရွိၿပီး ျပည္တြင္းအိုးအိမ္မဲ႔မႈမ်ားကို မၾကာခဏ 

ျဖစ္ေပၚေစသည္။6 ၂၀၁၁ တြင္ KIO ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈပ်က္ျပားၿပီးေနာက္ပိုင္း 

တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားမႈ၏ ရလဒ္အျဖစ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ 

အိုးအိမ္မဲ့ဒုကၡသည္ ၁၀၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒ 

 
 
5 ဥပမာအတြက္ “Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar”, 

UN OHCHR A/HRC/31/71, 18 March 2016 ကုိၾကည္႔။ 
6 ေဘးအႏၱရာယ္အေသးစိတ္ ဆန္းစစ္မႈအတြက ္“ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ အကာအကြယ္ေပးေရး စုိးရိမ္စရာႏွင့္ 

ေဘးအႏၱရာယ္ ဆန္းစစ္မႈ” ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၅ ကုိၾကည့္ 
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သတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေဖေဖၚဝါရီလက တရုတ္ႏိုင္ငံဖက္သို႔ စစ္ 

ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ ၈၀,၀၀၀ ခန္႔ အမ်ားဆုံးထြက္ေျပးခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားစုမွာ ယခုျပန္ 

လည္ေရာက္ရိွေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ပထမေျခာက္လပိုင္းအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္ 

ေျမာက္ပိုင္း၌ အစုိးရတပ္မေတာ္၊ TNLA တပ္မ်ား၊ SSA-South တပ္မ်ားအၾကား ရႈပ္ 

ေထြးေသာ ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အနည္းဆံုး ၁၂,၀၀၀ ခန္႔ ေနအိမ္မ်ား စြန္႔ 

ခြာထြက္ေျပးသြားခ့ဲၾကၿပီး ယခုအခါအမ်ားစု ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၾကေသာ္လည္း 

၃၀၀၀ ခန္႔မွာ ေနစရာေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၆ မတ္လမွ ဧၿပီလ 

အထိ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးမႈေၾကာင့္ ၁၉၀၀ နီးပါးခန္႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခ့ဲၾကၿပီး ယခုတိုင္ 

အိမ္ျပန္မလာႏိုင္ေသးေပ။ မၾကာေသးမီက ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလအတြင္း ကရင္ျပည္ 

နယ္တြင္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ေဒသခံ ၄၀၀၀ ခန္႔ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရ 

သည္။7    

III. အစုိးရသစ္၏ ခ်ည္းကပ္ပုံနည္းလမ္း  

A. ပထမအဆင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား  

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ရန္ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီ 

မ်ားႏွင့္အတူ NLD ပါတီကို ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ပါတီ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ေစလႊတ္ခဲ့ 

ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမွာ အကန္႔အသတ္ရိွခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ေဒၚ 

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခင္အစိုးရႏွင့္ ခပ္ခြာခြာေနခ့ဲၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ေဝ 

ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ သူေျပာ 

ၾကားခဲ႔ေသာ မိန္႔ခြန္း (အထက္တြင္ေဖာ္ျပထား) သည္ ထိုအခ်က္ကို သိသာထင္ရွားေစ 

သည္။   

     ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေရးသည္ သူ႔အစိုးရ၏ ထိပ္တန္းဦးစား 

ေပးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး NLD ပါတီ၏ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္း 

တြင္လည္း ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ပင္ 

လံစုိတ္ဓာတ္ (လြတ္လပ္ေရးမရမွီက ၁၉၄၇ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ 

ေသာ ပင္လံုညီလာခံကုိ ရည္ညႊန္း) ကို အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပရန္ 

 
 
7 ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးရုံး၏ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ ကရင္ျပည္နယ္ အုိးအိမ္ 

ေပ်ာက္ဆံုးမႈမ်ားမွလြ၍ဲ၊ “Tatmadaw launch operations against KKO splinter group in Wah Boh 

Taung-Kyonhtaw, Methawaw regions”, Global New Light of Myanmar, 17 September 2016.   
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ကတိျပဳသည္ဟု ေဖၚျပခ့ဲသည္။8 အာဏာလႊဲေျပာင္းလက္ခံၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ 

တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ပထမဆံုး ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာတြင္ သူ၏ 

အစုိးရသည္ NCA တြင္ က်န္ရိွေနေသာအုပ္စုမ်ား ပါဝင္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ထား 

ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ားမွတဆင့္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ 

ၾကားခဲ့သည္။9 လုပ္ငန္းစဥ္ကို သူကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္သြားမည္ဟု ရည္ညႊန္းေျပာဆိုခဲ့ 

သည္။ 

     ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ JMC အစည္းအေဝးတြင္ သူ၏ အစီ 

အစဥ္မ်ားထဲမွ ပထမဆံုးအခ်က္ကို ခ်ျပခဲ့ၿပီး ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ႏွစ္လအတြင္း 

က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံ၏ ပံုသ႑န္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာႏွစ္မ်ဳိး 

စလုံးေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎အစီ 

အစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ ႀကိဳတင္ညွိႏိႈင္းတုိင္ပင္မႈမရွိခ့ဲေပ။ အစီအစဥ္အေသးစိတ္ကို 

လည္း ေျပာၾကားျခင္းမရွိေပ။ လုပ္ငန္းစဥ္ကို  တစ္ဖက္သတ္ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မည္ 

ဟု အခ်က္ေပးလိုက္သည္႔သဖြယ္ ရႈျမင္ျခင္းခံရၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လႏွင့္ခ်ီ၍ အေသး 

စိတ္ညွိႏိႈင္းရန္လိုအပ္ေသာ ဥပေဒအရအားလုံးလိုက္နာၾကရမည္႔ မူေဘာင္ပါဝင္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္  လုပ္ပိုင္ခြင္႔ရိွေသာအဖြဲ႕မွာ UPDJC သာျဖစ္ၿပီး တပ္ဖက္ 

ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အတြက္တာဝန္ရိွေသာ JMC အစည္းအေဝး 

တြင္ ထိုသို႔ေၾကညာမႈသည္ ထပ္ဆင္႔ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္။10 

     ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ UPDJC ၏ ေမလ 

၂၆-၂၈ အစည္းအေဝးတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈအခ်ဳိ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ သူက 

NCA မူေဘာင္အတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၁ ရာစု ပင္လံုသည္ NCA 

မူေဘာင္တြင္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၏ အမည္ကြဲ 

 
 
8 NLD ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္း စာ ၅။ Crisis Group Report, Myanmar: A New Peace Ini-

tiative, op. cit., Section I ၾကည္႔။ ၁၉၄၇ ပင္လုံညီလာခံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ 

လြတ္လပ္ေရးယူရာတြင္ပါဝင္ရန္ ေတာင္တန္းေဒသ (ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း) က သေဘာတူခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္အား 

ျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ 
9 ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္သစ္ကူးသဝဏ္လႊာ ေပးပုိ႔ Global New Light of Myanmar ၁၈ ဧၿပီ ၂၀၁၆ 
10တုိင္းရင္းသားပါတီႏွင္႔ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ Crisis Group က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း၊ 

၂၀၁၆ ေမလမ ွဇူလုိင္လ။ ဥပမာအားျဖင္႔ တစ္လအၾကာတြင္ NCA လက္မွတ္ထုိးေသာ အဓိကလက္နက္ကုိင္အ 

ဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္ေသာ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္မွ ေခါင္းေဆာင္က အဆုိပါလကၡဏာႏွစ္ခုအတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ 

ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ႔သည္။ “ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရြက္ဆစ္ - ဒီညီလာခံကသာ မွားသြားခဲ႔ရင္ အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စု 

အေပၚ သက္ေရာက္မႈေတြရွိပါလိမ္႔မယ္” Shan Herald Agency for News, 26 May 2016.    



Myanmar’s Peace Process: Getting to a Political Dialogue 

Crisis Group Asia Briefing N°149, 19 October 2016 Page 11 

 

 

 

 

တစ္ခုသာျဖစ္သည္ဟု အတည္ျပဳေျပာၾကားခ့ဲသည္။ ထိုသို႔တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ 

မ်ားကို ျပန္လည္အာမခံခဲ့ေသာ္လည္း အျခားမွတ္ခ်က္ေပးမႈမ်ားက ေနာက္ထပ္စိုးရိမ္မႈ 

အသစ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ရာ အထူးသျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ UPDJC တြင္ 

သေဘာတူထားေသာ အဓိကအေၾကာင္းအရာငါးခုရွိရာမွ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင္႔ လံုျခံဳေရး 

က႑ႏွစ္ခုအျဖစ္သို႔ ေဆြးေႏြးမႈေဘာင္ကုိ ျခံဳ႕ပစ္ရန္ ရည္ရြယ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့မႈ 

ျဖစ္သည္။11 ထိုသို႔ျပဳလုပ္လွ်င္ အဓိကက်ေသာနယ္ပယ္အခ်ဳိ႕ က်န္ခ့ဲမည္ျဖစ္ၿပီး ဘာ 

သာစကားမူဝါဒကဲ့သို႔ လြယ္ကူေသာကိစၥမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ 

ေဆာက္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းကို ဆံုးရံႈးမည္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေခါင္း 

ေဆာင္မ်ားက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံမတိုင္မွီ ၎ 

ကိစၥကို ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ ယခုအထိ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ လက္နက္ 

ကိငု္အုပ္စုမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကုိ လက္ခံေပးဖြယ္ရွိရာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ 

မည္႔နယ္ပယ္မ်ားမွာလည္း မေျပာင္းမလဲဆက္ရွိေနႏုိင္ေသာ္လည္း ဦးစားေပးကိစၥမ်ား 

ကိ ုအဓိကအာရံုျပဳဖြယ္ရိွသည္။12 ယခုအခ်ိန္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ 

ဖက္လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းကို ထိေတြ႕မႈအနည္းငယ္သာရွိသည့္အျပင္ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အသံမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္လာေအာင္ အား 

ထုတ္မႈ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိသည္။ 

ေမလ ၃၁ ရက္တြင္ အစိုးရက ဖြဲ႔စည္းပုံသံုးခုပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖြဲ႕စည္း 

တည္ေဆာက္မည္႔ အစီအစဥ္အသစ္ကို ေၾကညာခဲ့သည္ - 

 NCA အရ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ JMC ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းေဒၚေအာင္ 

ဆန္းစုၾကည္က ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရပါတီမ်ားမွ ကိုယ္ 

စားလွယ္မ်ားကိုသာ ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ ကန္႔သတ္ထားသည္႔ UPDJC ၊ 

 ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ျမန္မာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (MPC) ကိ ုအမ်ဳိးသား ျပန္ 

လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲ 

လိုက္သည့္ ေကာ္မတီ။ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက ္တြင္စတင္ေသာ ဗဟုိဌာနသစ္ကို ေဒၚ 

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္သည္။ ၎၏ လက္ေအာက္တြင္ သူ၏ ကိုယ္ေရး 

 
 
11 Ibid. “NCA to guide 21st Century Panglong Conference”, Global New Light of Myanmar ၂၆ ေမ 

၂၀၁၆။ ယခင္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္တြင္ အဓိကက႑ငါးရပ္ ပါဝင္ရန္ သေဘာတူထားသည္။ 

ယခ ု ျဖဳတ္ခ်ထားခဲ့မည့္ က႑သုံးရပ္မွာ လူမႈေရးက႑ (ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ က်ား-မ၊ ျပန္လည္ေနရာ 

ခ်ထားေရး၊ လူ႔အခြင္႔အေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါး အပါအဝင္) ၊ စီးပြါးေရးက႑ (ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမွပ္ႏွံမႈ၊ အခြန္ႏွင္႔ ဝင္ 

ေငြခြေဲဝေရးႏွင္႔ ေဒသဆုိင္ရာဖြ႕ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအပါအဝင္) ၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝသယံဇာတက႑ (အရင္းအ 

ျမစ္စီမံခန္႔ခြဲ႕မႈ ႏွင္႔ ဝင္ေငြခြဲေဝေရးအပါအဝင္) တို႔ျဖစ္သည္။ 
12  UPDJC ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ Crisis Group အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန ္စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။ 
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ဆရာဝန္လည္းျဖစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညိွႏိႈင္းမႈတာဝန္ခံအျဖစ္ အသစ္တာဝန္ေပးထားသူ 

ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္း ဥကၠဌအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေကာ္မရွင္အသစ္ရွိသည္။13 ယခင္ကကဲ့သို႔ အစုိးရဝန္ထမ္း မဟုတ္သူ ပညာရွင္မ်ား 

က အဓိကစီမံံခန္႔ခြဲေသာ အစိုးရတစ္ပိုင္းအဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္ေတာ့ပဲ ယခုဗဟိုဌာန 

သစ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရုံး၏ လက္ေအာက္ရွိ 

အစုိးရဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ကာ 

အစုိးရဌာနဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲသည္။ 

 ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ။ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းက 

ပင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး NCA လက္မွတ္ထိုးေသာ အုပ္စုမ်ား၊ လက္မွတ္မ 

ထိုးေသာ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ရန္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား ပါဝင္သည္။ 

B. ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား  

၂၁ ပင္လံုက်င္းပမည့္ရက္သည္ မူလအဆိုျပဳထားသည့္ ဇြန္လကုန္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္သြား 

ေသာ္လည္း အဓိကၾကန္႔ၾကာႏိုင္သည္႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 

စုၾကည္က ဆံုးျဖတ္ထားပံုရသည္။ ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္ရျခင္းသည္ စဥ္းစားမႈႏွစ္မ်ဳိးကို အ 

ေျခခံ၍ ဆင္းသက္လာပံုရသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ မည္သည့္လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား 

ပါဝင္သင့္သည္ဟူေသာကိစၥေၾကာင္႔ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတိုးတက္မႈ တန္႔ 

သြားခ်ိန္တြင္ ယခင္အစိုးရ၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ဳိး ျပန္မျဖစ္လိုျခင္းျဖစ္ပုံရၿပီး ဒုတိယတစ္ခု 

မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏုိင္ရရွိမႈေၾကာင့္ သူ၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈသက္တမ္း အ 

ေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္မည္ဟုယူဆျခင္းတို႔ကို 

အေျခခံစဥ္းစားပုံရသည္။ အကဲခတ္ေလ့လာသူအခ်ဳိ႕ကလည္း စက္တင္ဘာလတြင္ ဝါ 

ရွင္တန္ဒီစီ၌ သမၼတအုိဘားမားႏွင္႔ေတြ႕ဆံုျခင္းမျပဳမီႏွင္႔ ကုလအေထြေထြညီလာခံ မ 

တက္ေရာက္မီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကုိ က်င္းပလိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။ 

သို႔ျဖင့္ သူ၏ တိုက္တြန္းမႈအရ ၂၁ ပင္လံုကို ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ထက္ ေနာက္မက်ပဲ 

စတင္ရန္ NCA လက္မွတ္ထိုးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေသာ္လည္း လက္ 

မွတ္မထုိးေသာအုပ္စုမ်ား သေဘာတူလက္ခံမႈရရွိေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွစ္ 

မ်ိဳးစလုံးအတြက္ လုပ္ရၾကပ္ေသာ အခ်ိန္ဇယားျဖစ္သည္။14  

 
 
13 သမၼတရုံးအမိန္႔ ၅၀/၂၀၁၆ ႏွင့္ ၅၁/၂၀၁၆  ျဖင့္ ဖြဲစည္းသည္၊ ၁၁ ဇူလုိင္ ၂၀၁၆။ 
14 လက္နက္ကုိင္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အၾကံေပးမ်ားႏွင့္ Crisis Group 
အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန္ ဇူလိုင-္ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆။ “Gov’t, NCA signatories agree to hold UPC no later than 
31 August”, Global New Light of My-anmar, 29 June 2016. 
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     ၂၁ ပင္လံုကို လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအားလံုးပါဝင္ႏုိင္ေအာင္ျပဳလုပ္မည္ဟု အစ 

ကတည္းက ေၾကညာခဲ့ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အျပဳသေဘာလက္ခံခ့ဲၾကသည္။ ထို 

အတြက္ကို လက္မွတ္မထုိးေသာအုပ္စုမ်ားက ကာလၾကာရွည္က ေတာင္းဆိုခဲ႔ၾကျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ဇြန္လ ၃ ရက္တြင္ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းသည္ လက္မွတ္မထုိးေသာ အုပ္ 

စုမ်ားပါဝင္လာေစရန္ ပထမအဆင့္ႀကိဳးစားမႈအျဖစ္ ၎တို႔၏ ပင္မအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ညီ 

ညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ 

ထို႔ေနာက္တြင္ လက္မွတ္မထုိးေသာအုပ္စုမ်ားထဲမွ UNFC အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ေသာ 

UWSA ‘ဝ’ အုပ္စု၊ NDAA မိုင္းလားအုပ္စုတို႔ႏွင့္ ဇြန္လ ၁၇ ရက္ႏွင့္ ၁၉ ရက္တို႔တြင္ သီး 

ျခားစီေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္က လက္မွတ္မထိုးေသာအုပ္စုမ်ားကို 

ေလ့လာသူအျဖစ္သာ ဖိတ္ၾကားခ့ဲရာ ယခုအစုိးရသစ္က ပထမဆံုး ၂၁ ပင္လံု ညီလာခံ 

သည္ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားသာ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္း 

မ်ား ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအားလုံးတက္ေရာက္သူ အဆင္႔ျဖစ္ 

ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ သေကၤတေျမာက္အေရးပါရမည္ဟု ညႊန္းဆုိကာ အားလံုး 

တက္ေရာက္ေအာင္ေခၚယူခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အစုိးရ၏ ရပ္တည္ခ်က္မွာမူ ယခင္အ 

တိုင္းသာျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ႏိငု္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လက္မွတ္ထိုးထားေသာအုပ္စု 

မ်ားသာ ပါဝင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။15     

      ထို႔အျပင္ ယခင္ကပါဝင္ျခင္းမရိွေသာ AA ၊ TNLA ၊ MNDAA အုပ္စုသုံးခုႏွင္႔ 

လည္းေတြ႔ဆံုညွိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔သံုးဖြဲ႔သည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ 

ဖက္အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးမထားေသာေၾကာင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ အၾကံဳးမ 

ဝင္သည့္အျပင္ ၎တို႔အား လက္နက္ခ်ခိုင္းသည့္ သေဘာသက္ေရာက္ေသာ လက္ 

နက္စြန္႔လႊတ္ရမည္ဟု တပ္မေတာ္က ယခင္ကစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အာေခ်၊ 

နီေပါ၊ ေျမာက္အိုင္ယာလန္တို႔တြင္ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ပုံစံမ်ားအတုိင္း စီစစ္ႏုိင္ေသာ နည္း 

လမ္းျဖင့္ လက္နက္မ်ားကို အသုံးမျပဳႏုိင္ေအာင္ထားလွ်င္ပင္ လံုေလာက္သည္ဟု တပ္ 

မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က မၾကာခဏအဆိုျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။16 

ထို႔ေနာက္တြင္ မူအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈကို စြန္႔လႊတ္ရန္ကတိျပဳေရးကို အ 

ဓိကထား၍ ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ညွိႏိႈင္းမႈတြင္ သိသိသာသာ တိုး 

တက္မႈမ်ားရွိခ့ဲၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈဟူေသာ ဗမာစကားလံုး 

မ်ားတြင္ ညွိ၍မရပဲ တန္႔ေနခဲ့သည္။17 သို႔ရာတြင္ သေဘာတူညီမႈမရရွိေသာေၾကာင့္ ထို 

 
 
15 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ Crisis Group အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆။ 
16 တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ စာနယ္ဇင္းမ်ားေတြ႔ဆံု၊ ၁၃ ေမ ၂၀၁၆။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ စည္း 

ကမ္းခ်က္မ်ားကိ ုတပ္မေတာ္ထုတ္ျပန္၊ ျမန္မာတုိင္းမ္ ၁၆ ေမ ၂၀၁၆။ 
17 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ Crisis Group အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆။ 
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သံုးဖြဲ႔ကလည္း မည္သည့္ေၾကညာခ်က္မွ ထုတ္ျပန္ျခင္းမျပဳေတာ့ေပ။ ၎တို႔ကိုလည္း 

၂၁ ပင္လံုသို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္းမျပဳေတာ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔အားလံုးပါဝင္မႈမရိွျခင္း 

သည္ လက္မွတ္မထိုးေသာအုပ္စုမ်ားက ေထာက္ျပၾကေသာ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ေသာ္ 

လည္း UNFC ႏွင့္ အျခားလက္မွတ္မထုိးေသာ အုပ္စုမ်ား၏ သပိတ္ေမွာက္ျခင္္းကိုမူ 

ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျခင္းမရိွေပ။18  

    ၂၁ ပင္လုံ ညီလာခံမတိုင္မီတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စု ၁၇ ဖြဲ႕ သည္ 

ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားရပ္တည္ ခ်က္မ်ားကုိ 

ညွိႏိႈင္းရန္အတြက္ KIO နယ္ေျမ မိုင္ဂ်ာယန္တြင္ ဇူလုိင္လ ၂၆ မွ ၃၀ အထိ 

အဓိကမဟာဗ်ဴဟာအစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့ၾကၿပီး ကုသမဂၢႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ ငံတို႔က 

ႏိုင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ မိုင္ဂ်ာယန္သို႔ 

လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ေလးဖြဲ႔ (UWSP ၊ MNDAA ၊ TNLA ၊ NSCN- Khaplang) တက္ 

ေရာက္ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ UWSP ‘ဝ’ အုပ္စုသည္ မဟာမိတ ္ NDAA မိုင္းလားအုပ္စုႏွင့္ 

အတူ ေနျပည္ေတာ္သို႔လာေရာက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ 

ေရးဦးစီးခ်ဳပ္စေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။19  

C. ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ  

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံဟု အမည္ေပးထားေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ 

ကိ ုေနျပည္ေတာ္တြင္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ မွ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌမ်ား၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ေကအင္န္ယူ 

ဥကၠဌ၊ NLD ပါတီနာယက ဦးတင္ဦး (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း) ၊ ေကအိုင္အို 

ဒုတိယဥကၠဌ၊ ကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းတို႔က အသီးသီး အ 

မွာစကား ဆက္လက္ေျပာၾကားခ့ဲၾကသည္။20 

     AA ၊ MNDAA ၊ TNLA ႏွင္႔ NSCN- Khaplang ေလးဖြဲ႔မွလြဲ၍ တိုင္းရင္းသားလက္ 

နက္ကိုင္အုပ္စုအားလံုးနီးပါး၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။21 ေလး 

 
 
18 See Crisis Group Briefing, Myanmar’s Peace Process op. cit., Section III.B. 
19 မုိင္ဂ်ာယန္ အစည္းအေဝးႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ခရီးစဥ္ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ NDAA ပါဝင္။ 
20 KIO ဒုတိယဥကၠဌ၏ အမွာစကားေျပာၾကားမႈသည္ ေနာက္ဆံုးမိနစ္ အေလွ်ာ့ေပးမႈျဖစ္ၿပီး လက္မွတ္မထုိး 

ေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ အမွာစကားေျပာရန္ မူလက အစီအစဥ္မရိွေပ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လသည္ UNFC 

တြင္လည္း ဥကၠဌျဖစ္သည္) 
21 ပထမသံုးခုမွာ ဖိတ္ၾကားမခံရပဲ NSCN Khaplang သည္ ဖိတ္ၾကားခံရေသာ္လည္း အိႏိၵယ ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ 
လြတ္လပ္ေသာ နာဂအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမ ထူေထာင္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ NCA၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
ႏုိင္ငံေရးမူအရ ကုိက္ညီျခင္းမရိွေပ။ 
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ရက္ၾကာညီလာခံတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္သူ ၈၅၀ ခန္႔ရွိသည္။ ညီလာခံ၏ ပြင့္လင္း 

ျမင္သာမႈကုိ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး ၁၀ မိနစ္စာ 

တင္ျပမႈ ၇၂ ခုကုိ ႏိုင္ငံပိုင္ရုပ္ျမင္သံၾကားမွ တိုက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ရာ ႏွစ္ေပါင္းငါး 

ဆယ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဖမ္းဆီးခံ၊ ေထာင္ခ်ခံရမည္ကို စိုးရိမ္စရာ မလို 

ပဲ ဆႏၵႏွင့္ လိုလားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုႏုိင္ခဲ့သည္ဟု တိုင္းရင္းသားအသိုင္း 

အဝုိင္းက မွတ္ခ်က္ေပးၾကသည္။22  

     လက္မွတ္မထုိးေသာအုပ္စုအမ်ားစု တက္ေရာက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးေသာ ေရွ႕ 

ေျခလွမ္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုေျခလွမ္းသည္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေခါင္း 

ေဆာင္မ်ားဖက္တြင္ အစုိးရသစ္အေပၚ သိသိသာသာ ပိုမုိယံုၾကည္လာျခင္းကို ရည္ 

ညႊန္းသည္ဟုမဆုိႏိုင္ေပ။ ၎သည္ အလြန္ကြဲျပားျခားနားေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္း 

အက်င္းကုိ ပိုမုိထင္ဟပ္ရာ အထူးသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္တြင္းႏွင့္ 

ႏိုင္ငံတကာတြင္ တရားဝင္မႈကို ထင္ဟပ္သည္။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္အ 

မ်ားစုက သံသယႏွင့္ စိုးရိမ္မႈအခ်ဳိ႕ရွိေနေသာ္လည္း ၎တို႔တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ အ 

နည္းငယ္သာရွိျခင္းေၾကာင္႔ ပါဝင္တက္ေရာက္ရန္သာရိွသည္ဟု ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး အ 

ခ်ဳိ႕ကလည္း တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ တက္ေရာက္လာခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္ 

(ေအာက္တြင္ၾကည့္) ။23 ထင္ရွားေသာ ရွမ္းႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ရွမ္းတိုင္း 

ရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ ္ ဥကၠဌျဖစ္သူ ဦးခြန္ထြန္းဦးကမူ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု 

အားလုံးပါဝင္ျခင္းမရွိဟူေသာအခ်က္ကို အေျခခံ၍ သပိတ္ေမွာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ သည္ 

(သို႔ေသာ္လည္း ထိုသို႔ဆံုးျဖတ္မႈမွာ NLD ႏွင့္ ၎၏ပါတီအၾကား ႏိုင္ငံေရး 

တင္းမာမႈက လႊမ္းမိုးမႈရွိေၾကာင္း သံသယရွိစရာ မလုိေပ) ။24 

     ထို႔အျပင္ ညီလာခံကုိ တက္သုတ္ရိုက္က်င္းပသည္ဟု လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအ 

မ်ားစုက ခံစားၾကရၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈအလြဲမ်ားေၾကာင့္ သိသိသာသာ စိတ္အေႏွာက္အ 

ယွက္ျဖစ္မႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေန 

ျပည္ေတာ္ေလဆိပ္တြင္ လာေရာက္ႀကိဳဆိုသူမရွိသျဖင့္ တည္းခိုရန္ေနရာသို႔ ကိုယ္ 

တိုင္ရွာေဖြသြားေရာက္ခဲ့ၾကရျခင္း၊ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ ကိုယ္စား 

 
 
22  လက္နက္ကုိင္အုပ္စု ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ Crisis Group အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန ္စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။ “Po-

litical Monitor အမွတ္ ၂၀”, Euro-Burma Office, ၂၀ ၾသဂုတ္-၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။ 
23 Ibid. 
24 လက္နက္ကုိင္အုပ္စု ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ားႏွင့္ Crisis Group အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန္ 
စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ဦးခြန္ထြန္းဦး မပါဝင္” ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း၊ ၃၁ ၾသဂုတ္ 
၂၀၁၆။ တင္းမာမႈအေသးစိတ္အတြက္ Crisis Group Report, Myanmar’s New Government, op. cit., Sec-
tion III.C ၾကည္႔။ 
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လွယ္အခ်ိဳ႕ကို အစိုးရက ေဘာ္ဒါေဆာင္ပုံစံ တည္းခိုေဆာင္တြင္ ေနရာခ်ေပးျခင္း၊ 

နာမည္ကဒ္ျပားႏွင့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ စစ္ဖက္ဆိုင္ 

ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမည္ေရွ႕တြင္ ရာထူးအဆင့္ သို႔မဟုတ္ အျခား ဂုဏ္ပုဒ္ျပ 

သေသာ အသုံးအႏႈန္းမ်ားမပါဝင္ျခင္း (ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမည္၏ေရ႕ွ၌ ဦး သို႔မဟုတ္ 

ေဒၚ ကဲ့သို႔ စကားလံုးမ်ားမပါလွ်င္ ယဥ္ေက်းျခင္းမရိွဟု ယူဆၾကသည္) အစရွိေသာ 

ကိစၥမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဓိကအုပ္စု UWSA က ေစလႊတ္လိုက္ေသာ ကိုယ္စား 

လွယ္အဖြဲ႔သည္ ၎တို႔အား ခြဲျခားဆက္ဆံသည္ဟု ခံစားရသည္ဆိုကာ ညီလာခံ 

ပထမေန႔အၿပီးတြင္ ဌာေနသို႔ ျပန္သြားခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔အေၾကာင္းျပသည္႔တိုင္ 

အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ NCA အေပၚ အဆိုးအေကာင္းေရာေထြးေသာ အျမင္ႏွစ္ခြျဖစ္ေန 

ျခင္းကို မ်ားစြာထင္ဟပ္သည္။ ၎တို႔ကလည္း အဆင့္နိမ္ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကိုသာ 

ေစလႊတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။25 အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားအနက္မွအခ်ဳိ႕သည္ ညီလာခံ ႀကိဳတင္ 

ျပင္ဆင္ခ်ိန္ မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ္လည္း အျခားကိစၥမ်ားမွာမူ အစုိးရ 

၏ စီစဥ္ပံုခ်ဥ္းကပ္နည္းလမ္းေၾကာင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ား 

ျဖစ္ပံုရသည္။ 

IV. ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား က်န္ရိွေနျခင္း  

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ၂၁ ပင္လုံၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ေျခာက္လလွ်င္တစ္ႀကိမ္က်င္းပသြား 

ရန္ စီစဥ္ထားသည္ဟု အစိုးရက ေျပာၾကားထားသည္။26 ယင္းသို႔စီစဥ္မႈသည္ လြန္စြာ 

အျငင္းအခုန္ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ သေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲေနေသာ သက္ 

ဆိငု္ရာပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၏ သေဘာတူလက္ခံမႈကို ရယူရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္ 

သတ္မွတ္လိုက္သလုိျဖစ္ရသည္။ လာမည့္ ညီလာခံမတိုင္မွီ သေဘာတူညီမႈ ရထားရ 

မည့္ ပဏာမကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနရာ အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား 

တြင္ ပါဝင္ရမည္႔အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာအေျခအေန အစရိွ 

ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားပါဝင္သည္။   

 
 
25 UWSP ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ အစိုးရတည္းခုိေဆာင္တြင္ မတည္းပဲ ဟုိတယ္တြင္ သီးသန္႔တည္းခုိခဲ့သည္။ 

ေလဆိပ္တြင္ လာေရာက္ႀကိဳဆုိျခင္းမရိွေသာေၾကာင့္ ညီလာခံဝင္ခြင့္ကဒ္မူရင္းကိုမရပဲ တာဝန္ရိွသူမ်ား စီစဥ္ 

ေပးေသာ ေလ့လာသူကဒ္ျပားျဖင့္ ညီလာခံတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ရက္ ဆက္လက္တက္ေရာက္ခြင့္ 

မရိွေသာ ယင္းကဒ္ျပားေၾကာင္ ့လုံျခံဳေရးက တားျမစ္ခဲ့ရာ တာဝန္ရိွသူမ်ား ေျဖရွင္းမေပးႏုိင္မီွ ျပန္လည္ထြက္ခြါ 

သြားခဲ့ၾကသည္။ စီစဥ္ေရးေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ Crisis Group အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။ 
26 ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပသြားမည္၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံးေက် 
ညာခ်က္၊ ၁၅ ၾသဂုတ ္၂၀၁၆။ 
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A. လာမည့္ညီလာခံအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား 

မၾကာေသးမီကညီလာခံတြင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါဝင္လာ 

ျခင္းသည္ ေအာက္ပါ အခ်က္သံုးခ်က္ႏွင္႔ ဆက္ႏြယ္ေနသည္ -   

 ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအပါအဝင္ႏိုင္ငံအႏံွ႔၌ ေသာင္ၿပိဳကမ္း 

ၿပိဳအႏုိင္ရရိွထားသည့္အျပင္ ခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံတကာေထာက္ခံမႈကို ရရွိထား သည့္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ အသုံးခ်ႏိုင္ သည္႔ 

အားသာခ်က္ႏွင္႔ တရားဝင္မႈကုိ ရရိွပိုင္ဆုိင္ထားသည္။ လက္နက္ကိုင္ 

အုပ္စုေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္ ယခင္ကဲ့သို႔မဟုတ္ပဲ မျဖစ္မေနတက္ေရာက္ရ 

မည္ဟု ႏိုင္ငံေရးအရ တြန္းအားေပးေနသည္ဟု ခံစားေနၾကရသည္။ ၎ကို ပိုမုိ 

ခိုင္မာေအာင္ အားျဖည္႔ေပးသည္႔အခ်က္မွာ ညီလာခံကို တပ္မေတာ္က ေထာက္ 

ခံအားေပးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အစုိးရႏွင္႔ တပ္မေတာ္၏ အျမင္ 

မ်ားတူညီမႈရွိျခင္းတုိ႔သည္လည္း ပါဝင္သည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာေထာက္ 

ေနာက္ခံျပဳမႈသည္လည္း အေရးပါလွသည္။ ထိုအရာမ်ားေပါင္းစည္းမႈသည္ ေဒၚ 

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ယခင္အစိုးရထက္ မ်ားစြာႀကီးမားေသာ အားသာခ်က္ 

မ်ားကို ရရိွေစသည္။ ယခင္အစိုးရသည္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမႈကုိ 

ရရွိေသာ္လည္း တရားဝင္မႈမရိွသည့္အျပင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာေထာက္ခံျပဳမႈ 

မႈကုိလည္းမရရွိေပ။ အမွန္ပင္။ တခါတရံဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္မႈပင္ရွိသည္။  (ဤ 

အခ်က္သည္ အစုိးရ/တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား အာဏာ 

အခ်ိဳးမညီမႈႈကုိ ပိုမိုသိရိွေအာင္ ျပသလုိက္သလုိျဖစ္ကာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား 

ကိ ုစိုးရိမ္မႈျဖစ္ေစသည္။) 

 ခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ညီလာခံၿပီး 

သည့္တိုင္ေအာင္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ 

မူေဘာင္ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ႏွင္႔ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဆက္လက္ 

ျပဳလုပ္လ်က္ရိွၿပီး မည္သည့္ေခါင္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ရမည္၊ ၂၁ ပင္လုံညီလာခံသို႔ 

ထည့္သြင္းရမည့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို မည္သုိ႔ျပဳလုပ္ရ 

မည္စသည့္ကိစၥမ်ားတြင္ သေဘာတူညီမႈ မရေသးေပ။ စက္တင္ဘာလက က်င္း 

ပေသာ မူေဘာင္ျပန္လည္သံုးသပ္ေရး အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ လက္ 

မွတ္မထုိးေသာအုပ္စုမ်ားက ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။27  

 
 
27 UPDJC ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ Crisis Group အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန ္စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။ 
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 အေရးႀကီးဆံုးမွာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ရန္အတြက္ NCA ကို လက္နက္ကိုင္အုပ္ 

စုမ်ား လက္မွတ္ထိုးရမည္ဟူေသာ လိုအပ္ခ်က္ကို လိုက္နာရမည္႔ စည္းမ်ဥ္း အျဖစ္ 

သတ္မွတ္ထားျခင္းေတာ႔မဟုတ္ေပ။ ၎မွာျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အဘယ္ 

ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ျခင္းမ်ားမပါဝင္ပဲ ညီလာခံကုိ သေကၤတ 

ေျမာက္ စတင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ 

ပါဝင္လိုေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားသည္ NCA ကိ ု ဦးစြာလက္မွတ္ထိုးရမည္ 

ဆိုသည္မွာ တပ္မေတာ္၏ မေျပာင္းလဲသည္႔ ေတာင္းဆိုမႈျဖစ္သည့္အျပင္ အစိုးရ ၏ 

ခိုင္မာေသာမူဝါဒ ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ညီလာခံအဖြင့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ NCA ကို 

အဓိကဦးစားေပးေျပာဆိုသြားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး 

မင္းေအာင္လိႈင္တုိ႔က ထိုအခ်က္ကို ပိုမိုခုိင္မာေစသည္။28 

ညီလာခံအတြက္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မွာ လုပ္ရကုိင္ရ အလြန္ၾကပ္ပါသည္။ လာမည့္ 

ညီလာခံသည္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ က်ေရာက္ၿပီး ၁၉၄၇ ေဖေဖၚဝါရီလ ၁၂ ရက္တြင္ ပင္ 

လံစုာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္သည့္ အႀကိမ္ ၇၀ ေျမာက္ ျပည္ 

ေထာင္စုေန႔ႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္ေနသည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ညီလာခံမတိုင္မီွ လက္ 

မွတ္မထုိးေသာအုပ္စုမ်ား NCA ကို လက္မွတ္ထိုးေစရန္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 

ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ သံုးသပ္ျပင္ဆင္ထားေသာ မူေဘာင္အေပၚ သေဘာတူညီမႈလို 

အပ္ၿပီး (ေအာက္တိုဘာလကုန္တြင္ ရည္မွန္းထားၿပီး) တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ 

တစ္ခုစီတြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရန္ရွိပါသည္။ အဆုိပါအဆင့္အား 

လံုးသည္ ခက္ခဲမည္၊ အခ်ိန္ကုန္မည္ သို႔မဟုတ္ ခက္လည္းခက္၊ အခ်ိန္လည္းကုန္ 

ျဖစ္ႏိုင္သည္။ တိတိပပဆုိရလွ်င္ က်န္ရိွေသာ အုပ္စုမ်ားကုိ NCA အားလက္မွတ္ထိုး 

ေစေရးကိစၥတြင္ျဖစ္သည္။ အႀကီးဆံုးလက္နက္ကိုင္အုပ္စု ျဖစ္ေသာ UWSA သည္ 

NCA တြင္ ခြင့္ျပဳထားသမွ်ထက္ မ်ားစြာပိုမုိေသာ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နယ္ေျမ အ 

ဆင့္ကို မူလကတည္းက အလုိအေလ်ာက္ရရွိထားေသာေၾကာင့္ လက္မွတ္ထိုးရန္ 

တြန္႔ဆုတ္လ်က္ရွိသည္။ ၎၏ အနီးကပ္မဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ႔ 

သည္လည္း UWSA ဦးေဆာင္ရာေနာက္သို႔ လိုက္ပါေဆာင္ရြက္မည့္ပုံရွိသည္။ 

    UNFC အဖြဲ႔ထဲမ ွအုပ္စု ၇ စု (ေနာက္ဆက္တြဲ ခ တြင္ၾကည့္) အထူးသျဖင့္ ပိုႀကီး 

ေသာအုပ္စုမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစခဲ့ေသာ မွ်တမႈမရွိဟု ခံစားရ 

သည္မ်ား၊ အေျခခံအားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခြင္႔ႏွင္႔ တန္းတူညီမွ်မႈမရိွျခင္းတို႔ႏွင္႔ပတ္ 

သက္ၿပီး  ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖရွာလိုေသာ ဆႏၵရွိၾကသည္။ လက္ရွိအခိုက္အတန္႔သည္ 

၎တို႔ ရဘူးသမွ်အနက္ အေကာင္းဆုံးအခြင့္အလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳၾက 

 
 
28 Global New Light of Myanmar တြင္ ျပန္လည္ေဖၚျပ၊ ၁-၂ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။ 
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ေသာ္လည္း AA ၊ TNLA ႏွင္႔ MNDAA တို႔ သံုးဖြဲ႕မပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ NCA သည္ ၎ 

တို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပႆနာျဖစ္ေနၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ကလည္း စစ္ေရး 

အရ လက္ေတြ႕မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ 

လက္မွတ္ထိုးရန္ မ်က္ႏွာမပ်က္ရံု သေဘာမဟုတ္သည့္တုိင္ မည္သည့္လိကု္ေလ်ာမႈ 

ကိမွု ကမ္းလွမ္းခံရျခင္းမရွိေသးေပ။29 လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို အ 

ျပည့္အဝ သိရိွနားလည္ျခင္းမရိွပဲ အစုိးရက တဖက္သတ္ေမာင္းႏွင္ေနသည္ဟု ၎တို႔ 

ရႈျမင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ဟူေသာ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုတည္းအတြက္မူ 

လက္မွတ္ထိုးရန္ လိုလားၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ စစ္မွန္ျခင္းသေဘာမပါဝင္သည္႔ အ 

စိုးရသတ္မွတ္ေသာ အခ်ိန္ဇယားကို သေဘာတူလိုက္ျခင္းသည္ ေနာက္လာမည့္ ႏိုင္ငံ 

ေရးေျဖရွင္းခ်က္မွန္သမွ်ကို တဖက္သတ္ခ်မွတ္ခံရမည့္ပုံစံအတြက္ နမူနာသေဘာ 

ျဖစ္လာမည္ကို ၎တို႔က စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကသည္။  

     UNFC အဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕က KNU ကြန္ဂရက္ညီလာခံက်င္းပမည့္ ႏိုဝင္ဘာလ အထိ 

အဓိကဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေရႊ႕ဆိုင္းထားလိုၾကသည္။30 အကယ္၍ KNU တြင္ 

သေဘာထားတင္းမာေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္လာပါက UNFC အဖြဲ႔သို႔ 

ျပန္လည္ပူးေပါင္းရန္ လမ္းပြင့္သြားကာ UNFC ၏ ပါဝါႏွင့္ အေလွ်ာ့အတင္းညွိႏိုင္ ေသာ 

အေနအထားကို တိုးျမွင့္ေပးႏုိင္မည္ဟု ၎တို႔က ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ သို႔ရာ တြင္ 

UNFC အေနႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို အခ်ိန္ဆြဲရန္ ႀကိဳးစားလြန္းပါက ေဘးဖယ္ခံရ 

ႏိုင္သည့္အႏၱရာယ္ရိွၿပီး ဥပမာအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အစီအစဥ္ကုိ သတ္ 

မွတ္ရာတြင္ အစုိးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက ပိုမုိခိုင္မာစြာ ေနရာရလာကာ အမ်ဳိး 

သားအဆင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ UNFC ပါဝင္ရန္ အၾကံဳးမဝင္ေတာ့သည့္ အျဖစ္ 

မ်ိဳးကို ၾကံဳေတြ႔ရႏုိင္သည္။31  

     တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားျခင္းမရွိေသာ AA ၊ TNLA ႏွင္႔ 

MNDAA သံုးဖြဲ႔၏ကိစၥမွာ ပို၍ပင္ခက္ခဲလာႏိုင္သည္။ လာမည့္ညီလာခံတြင္ ၎ 

 
 
29 အထူးသျဖင့္ UNFC က NCA ျပင္ဆင္ေရး၊ ျဖည့္စြက္ေရးအတြက္ အခ်က္ ၈ ခ်က္ အဆုိျပဳလႊာကုိ တင္ျပခ့ဲ 

သည္။ NCA ကို ယခင္သမၼတ၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကုိင္အုပ္စု ရွစ္ဖြဲ႔တို႔ 

လက္မွတ္ထိုးထားၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ အစုိးရအေနႏွင့္ လက္ခံရန္ အလြန္ခက္ခဲ 

ေနသည္။ ထို႔အျပင္ အခ်ဳိ႕အဆုိျပဳခ်က္မ်ားမွာလည္း အလြန္ခက္ခမဲႈရိွသည္။ သုိ႔ေသာ္အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္၍ 

ရႏုိင္သည္။ စုိင္းဝန္းဆိုင္၏ “ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအတြက္မူေဘာင္၊ UNFC သပိတ္ေမွာက္မႈသည္ ၿငိမ္း 

ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ယုိယြင္းေစႏုိင္” ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္း၊ ၂၁ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။ 
30 လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ Crisis Group အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ 
၂၀၁၆။ 
31 လက္နက္ကုိင္အုပ္စု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ သရုပ္ခြဲေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ Cri-

sis Group အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန္ ဇူလိုင-္ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆။ 
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တို႔ပါဝင္ေရးမွာ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို မူအားျဖင့္ စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း 

ေၾကညာရန္အတြက္ သေဘာတူညီမႈရရွိရန္လိုအပ္သည္။ သို႔တိုင္ေအာင္ ေလ့လာ 

သူအျဖစ္သာ တက္ေရာက္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။ ၿပီးခဲ့သည္႔ညီလာခံတြင္ ျငင္းပယ္ခဲ့ ေသာ 

၎တို႔အေနႏွင့္ လာမည့္ညီလာခံမတိုင္မီွ လက္နက္ စြန္႔၊ မစြန္႔ ကို သဲကြဲစြာ မသိႏိုင္ပါ။ 

TNLA က ၂၁ ပင္လံုညီလာခံသုိ႔ ေပးပို႔ေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ “မည္ သည့္အခ်ိန္၊ 

မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို လက္နက္စြန္႔ျခင္း၊ လက္နက္ခ်ျခင္းကို 

လံုးဝျပဳလုပ္မည္မဟုတ္” ဟုေဖၚျပခဲ့သည္။32 ဤကိစၥသည္ အားလုံးပါဝင္ေရးကိစၥ 

အတြက္သာမဟုတ္ပဲ လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္လည္း အက်ိဳးဆက္မ်ားရိွလာမည္ျဖစ္ 

သည္။ ထိုအုပ္စုမ်ားသည္ UWSP ႏွင့္ KIO တို႔ျဖင္႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားမညသ္ာမက 

ပံ့ပုိးမႈအတုိင္းအတာအမ်ဳိးမ်ဳိးလည္းရွိထားၿပီးျဖစ္ရာ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း အတူတကြ 

ပူးေပါင္းကင္းလွည့္ျခင္း၊ တစ္ခါတစ္ရံ KIO, SSPP တို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 

စသည့္ အေနအထားမ်ားရိွၾကသည္။ အုပ္စုအားလုံးသည္ နယ္ေျမခ်င္းကပ္လ်က္ 

ျဖစ္ေစ၊ ထပ္ေနေသာ နယ္ေျမတြင္ျဖစ္ေစ လႈပ္ရွားေနၾကရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္း 

မျပဳေသာ အုပ္စုသုံးဖြဲ႕မပါဝင္ပဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမွန္သမွ် ေရရွည္ထိန္းထားႏုိင္ 

ရန္မွာ စိတ္ကူးၾကည့္ရန္ပင္ ခက္ခဲလွသည္။33   

     လာမည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမတိုင္မီ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားစြာ 

လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္။ အေမြဆက္ခံရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို 

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ထားပံုတြင္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ အကန္႔အသတ္ႏွင္႔သာရိွေန 

သည္။ ညိွႏိႈင္းေရးအတြက္ တာဝန္ခံဦးေဆာင္သူ ေဒါက္တာတင္မ်ဳိးဝင္းသည္ ျပင္းျပင္း 

ထန္ထန္ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈရိွေသာ္လည္း လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အႀကီးအကဲမရွိသည့္ 

အျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ က်န္းမာေရးတာဝန္ယူထားရျခင္း၊ ပရဟိတ 

ေဆးရံုတြင္လည္း ခြဲစိတ္ဆရာဝန္အျဖစ္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ားရိွသည္။ ယ 

ခင္က ဝန္ထမ္း ၁၂၀ ခန္႔ျဖင့္ လည္ပတ္ခဲ့ေသာ MPC ကိ ုအသြင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ 

NRPC သည္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဝန္ထမ္းလက္တစ္ဆုပ္စာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ 

ေနရသည္။ (ယခင္က MPC သည္ အနည္းဆုံးစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ လြတ္လပ္မႈရွိသည္႔ လြတ္ 

လပ္ေသာအဖြဲ႕ဆန္ဆန္ရိွခဲ႔သည္) ယခု NRPC ကိ ု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏိုင္ငံ 

ေတာ္အတုိင္ပင္ခံရံုး၏ လက္ေအာက္ရွိ အစုိးရဌာနတစ္ခုအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ရာ အစုိးရ 

ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရဘတ္ဂ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာရေတာ့မည္ျဖစ္ 

သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုတိုးျမွင့္မည္ဆိုပါက သိသိသာသာ အခ်ိန္ယူရေတာ့မည္ 

 
 
32 ၂၁ ပင္လံုညီလာခံသို႔ TNLA ၏ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ၊ ၃၁ ၾသဂုတ္ ၂၀၁၆။ 
33 “Military confrontation or political dialogue: Consequences of the Kokang crisis for peace and 
democracy in Myanmar”, Transnational Institute, July 2015 ကုိၾကည္႔။ 
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ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ေခၚယူရာတြင္လည္း ခက္ခဲသြားမည္ျဖစ္ 

သည္။34 သို႔ျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားကိုပံ့ပုိးရန္ အဖြဲ႕အ 

စည္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ခ်ဳိ႕တဲ့မႈမွာ စိုးရိမ္စရာျဖစ္ေနၿပီး လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ား 

သည္လည္း ပံ့ပိုးမႈစြမ္းေဆာင္ရည္ အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိၾကသည္။  

B. ပါဝင္မည္႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ေမးခြန္းမ်ား 

ယခုအခါတြင္ NCA တြင ္ ခ်မွတ္ထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ 

ခ်ကႏ္ွစ္ခုျဖင္႔ သေကၤတေျမာက္ စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ႔ၿပီးျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ ၂၀၁၆ 

ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလက ျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႏွင္႔ ၾသဂုတ္လက 

ျပဳလုပ္ေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတို႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္မည္႔ ညီလာခံ 

တြင္ အေရးႀကီးေသာကိစၥရပ္မ်ားကို စတင္ကိုင္တြယ္ၾကလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ 

ညိႏွိႈင္းသေဘာတူထားေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ကို သေဘာတူညီမႈရႏိုင္ 

မည္ဟုလည္းေကာင္း၊ NCA ကိ ုလက္မွတ္ထိုးသူမ်ား ထပ္မံထြက္ေပၚလာျခင္းျဖင္႔ ျဖစ္ 

ႏိုင္ေသာ အားလုံးပါဝင္မႈတစ္ခုကို ရရွိႏိုင္လိမ္႔မည္ဟုလည္းေကာင္း ယူဆရၿပီး တက္ 

ေရာက္မည္႔သူမ်ားကလည္း တကယ္႔အေၾကာင္းအရာအေပၚတြင္ သေဘာတူညီမႈရ 

ေအာင္ စတင္ရုန္းကန္ၾကရန္ လိုအပ္လိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ ၎မွာ လြန္စြာစိန္ေခၚမႈရွိလိမ္႔ 

မည္ဆိုသည္ႏွင္႔ ျပည္႔ျပည္႔စံုစံုပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မရမီ ႏွစ္မ်ား 

စြာ ၾကာေကာင္းၾကာႏိုင္သည္ဟု အားလုံးက သေဘာတူထားၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ 

ေသာ႔ခ်က္က်ေသာ ေမးခြန္းမ်ားထြက္ေပၚလာပါသည္ -     

 ညိွႏိႈင္းသေဘာတူထားသည္႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဟူေသာ အေျဖရရန္ျဖစ္ႏိုင္သလား။  
၎မွာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင္႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အဓိက 

ေတာင္းဆုိမႈပင္ျဖစ္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း “မိမိတို႔၏ အိပ္မက္ျဖစ္ 

ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” ကို ေအာင္ျမင္စြာ ထြက္ေပၚလာရန္ 

ခိုင္မာစြာ ကတိျပဳထားၿပီးျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ပိုမုိသတိထားလ်က္ရိွသည္။ 

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ သူ၏ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံအဖြင္႔မိန္႔ခြန္း 

တြင္ “ဖက္ဒရယ္” ဟူေသာ စကားရပ္ကို အသုံးမျပဳပဲ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ စည္းလုံး 

ညီညြတ္ေရး” ကိုသာ အေလးေပးေျပာၾကားခဲ႔ကာ လက္နက္စြဲကိုင္မႈမ်ားသည္ ဒီမို 

 
 
34 တုိက္ရိုက္သိရွိသူမ်ားႏွင့္ Crisis Group အင္တာဗ်ဴး၊ ရန္ကုန ္ဇြန္-စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆။ အလွဴရွင္ေပါင္းစံု စု 

စည္းထားေသာ Joint Peace Fund အဖြဲ႔သည္ အေရးႀကီးသည့္ရင္းျမစ္မ်ားကို ေထာက္ပ့ံျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ 

ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ေသာ္လည္း NPRC ၏ လိုက္နာရမည့္ ဌာနဆုိင္ရာကန္႔သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ 

လုပ္ေဆာင္၍ မရႏုိင္ေပ။ 
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ကေရစီႏွင္႔ လိုက္ေလ်ာညီမႈမရိွေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ 

သည္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ျငင္းပယ္ျခင္းမျပဳေပ။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး 

ခ်ဳပ္သည္ NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔ရာ NCA တြင္ ပထမဆံုးေဖာ္ျပေသာ အ 

ခ်က္မွာ “ဒီမိုကေရစီႏွင္႔ ဖကဒ္ရယ္စနစ္၏ မူမ်ားကိုအေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု 

တစ္ခု” တည္ေဆာက္ရန္ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္၏ အႀကီးတန္းအရာ 

ရိွမ်ားကလည္း ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ ဖက္ဒရယ္ဆိုေသာ စကားရပ္ကို အသံုး 

ျပဳေနၾကသည္။35 လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား လက္နက္စြန္႔ေရးအတြက္ ဖက္ဒရယ္စ 

နစ္ကို အလဲအလွယ္အေနျဖင္႔ ညိွႏိႈင္းရန္မွာ အလားအလာရိွေသာ ညိွႏိႈင္းမႈျဖစ္လိမ္႔ 

မည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအေရအတြက္ႏွင္႔ ၎တို႔၏ မတူေသာ 

အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကလည္း ရိွေနကာ တပ္မေတာ္ႏွင္႔ အစုိးရတို႔က ခြဲေဝေပးမည္႔ 

အာဏာအတုိင္းအတာမွာလည္း ရွင္းလင္းမႈမရိွေသးသည္႔အခ်ိန္တြင္ ညိွႏိႈင္းရန္မွာ 

ရႈတ္ေထြးမႈရွိႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ လက္နက္ကိုင္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေပါင္းရာခ်ီ၍ ရိွေန 

ျပန္ကာ ထိုအထဲမွအခ်ိဳ႕မွာ တိုင္းရင္းသားအေျချပဳ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီအေနျဖင္႔ ရပ္ 

တည္ေနၾကေသာ္လည္း မူလက ၎တို႔သည္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾက 

သည္။36  

 လူနည္းစုအတြင္းမွ လူနည္းစုမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားေရာ ေနရာေပးခံရႏိုင္သလား။  
ကိစၥရပ္မ်ားအတြင္းမွ ပို၍ခက္ခဲဖြယ္ရိွသည္႔ကိစၥမွာ ၎တို႔၏ အေနအထားျဖစ္ 

သည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေနျဖင္႔ လက္ခံထားသည္မွာ ပထဝီအေနအထားအရ 

လက္ရိွတုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ခုႏွစ္ခုကုိ အာဏာမ်ားခြဲေဝေပးရန္ျဖစ္သည္။37 ဤ 

အခ်က္ေၾကာင္႔ အဆုိပါျပည္နယ္မ်ားအတြင္းမွ ပို၍ေသးငယ္ေသာ လူနည္းစုအုပ္စု 

မ်ားအတြက္ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းထိုးလိုက္သလိုျဖစ္လာခဲ႔သည္။ ၎တို႔အေန 

ျဖင္႔ စိုးရိမ္လာသည္မွာ ယခင္ေနျပည္ေတာ္က သူတို႔အေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ လႊမ္းမိုး 

ေနရာမွ ၎တို႔အသီးသီး၏ ျပည္နယ္မ်ားက အစားထိုးေနရာယူ၍ ဆက္လက္လႊမ္း 

မိုးေနဦးမည္ ဆိုသည္႔ကိစၥျဖစ္သည္။ ဤစိုးရိမ္သည္႔ ကိစၥကို ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာ 

ခံတြင္ ေျပာၾကားၾကေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္။ ဝ၊ တ 

ေအာင္းႏွင္႔ ပအိုးဝ္ (၎တို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသ 

မ်ားရရိွေနသည္) တို႔အျပင္ ရွမ္းနီ (၎တို႔သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင္႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း 

 
 
35 ၂၁ ရာစုပင္လံုတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဖြင္႔မိန္႔ခြန္း၊ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္။ JMC ဥကၠဌ ဒုဗုိလ္ 

ခ်ဳပ္ႀကီးရာျပည္႔၏ ၂၁ ရာစုပင္လံုမိန္႔ခြန္း NCA ပုဒ္မ ၁ (က)။ “21st Century Panglong commences in Nay 

Pyi Taw”, Global New Light of Myanmar, 1 September 2016. 
36 အေသးစိတ္ကုိ John Buchanan, “Militias in Myanmar”, The Asia Foundation, July 2016. ၾကည္႔။ 
37 ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ မြန္၊ ရခုိင္ႏွင္႔ ရွမ္း။ 
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တို႔တြင္ ရိွၾကေသာ္လည္း ၎တို႔အတြက္ နယ္နမိတ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းမရိွ) တို႔က 

ျပည္နယ္အသစ္မ်ား သီးသန္႔စီေတာင္းဆုိၾကသည္။ အျခားအုပ္စုမ်ားကလည္း 

ေတာင္းဆုိလာႏိုင္သည္႔ အလားအလာမ်ားကို ေတြ႕ရႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါ 

သည္။38 ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ လက္ 

နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမူ အဆိုပါအဆိုျပဳမႈမ်ားကုိ ေယဘုယ်သေဘာမ 

တူၾကေပ။  

  ညိွႏိႈင္းသေဘာတူသည္႔ အေျဖမွန္သမွ်ကို တရားဝင္သည္ဟုမွတ္ယူ၍ အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ႏိုင္မလား။ အကယ္၍ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ရိွသည္႔ အားလုံးပါဝင္ေသာ လုပ္ 

ငန္းစဥ္သည္ ရႈတ္ေထြးၿပီး အေရးႀကီးသည္႔ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အားလံုး၏ သေဘာတူ 

ညီခ်က္ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ ဆိုသည္႔တိုင္ နယ္ေျမအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ခြင္႔မရပဲ ခြဲျခားခံထားရသည္ဟု ခံစားေနရသည္မ်ား ရိွႏုိင္ 

သည္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ရိွေသာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရြး 

ေကာက္ပြဲအႏိုင္ရေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္ႏွင္႔သာ ကိုယ္စား 

ျပဳခြင္႔ရၾကသည္ (မၾကာေသးမီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စတင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳ 

လုပ္ခဲ႔ရာတြင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္မရေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ပါသည္ဆိုရံုမွ်ၽႏွင္႔ UPDJC တြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင္႔မရေပ)။39 

ၿပီးခဲ႔သည္႔ NLD ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရသည္႔ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾသဇာႀကီးသည္႔ 

တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား လံုးဝအႏိုင္မရခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း 

စဥ္တြင္ အသံျပဳခြင္႔အနည္းဆံုးသာရေတာ႔မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လူနည္းစု 

တိုင္းရင္းသားမ်ားမွာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမွတဆင္႔လည္း ကိုယ္စားျပဳခြင္႔မရေပ။ 

လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအေနျဖင္႔လည္း ၎တို႔၏ နယ္ေျမအတြင္းမွ ရပ္ရြာလူထု 

ကိ ုမည္မွ်ကိုယ္စားျပဳသနည္းဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ထြက္ေပၚႏိုင္ပါသည္။  

     ဤေနရာတြင္ အေလးအနက္ထားရမည္႔ သံသယတစ္ခုမွာ ျပည္နယ္အဆင္႔ 

အေျခခံသည္႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ အေျဖရွာမႈကုိ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင္႔ 

အစုိးရၾကားတြင္သာ ညိွႏိႈင္းမႈျပဳရံုျဖင္႔ သင္႔ေလ်ာ္ႏိုင္ပါမည္လားဟူ၍ျဖစ္သည္။ အ 

ထူးသျဖင္႔ ဆိုရလွ်င္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အသံမ်ား၊ အ 

မ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင္႔ လူငယ္မ်ားကလည္း ခြဲျခားဆက္ဆံခံရသည္ဟု ခံစားေနရသည္႔ 

 
 
38  Global New Light of Myanmar, 3 September 2016 ပါ စုိင္းေဌးေအာင္ (ရွမ္းနီ)၊ ခြန္ျမင္႔ထြန္း (ပအိုးဝ္)၊ 
ဦးရန္ေက်ာ္ (ဝ) တုိ႔၏ မွတ္ခ်က္မ်ားၾကည္႔။ TNLA ၏ အိတ္ဖြင္႔စာတြင္ တေအာင္း (ပေလာင)္ ျပည္နယ္ကုိ 
ေတာင္းဆုိထားသည္။  
39 “ကယားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပင္လံုညီလာခံသပိတ္ေမွာက္” Myanmar Times, 22 August 2016. 
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အခါမ်ိဳးမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။40 လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တရားဝင္မႈရွိ 

ေစေရးေသခ်ာေစရန္ ျပန္လည္ခ်ိန္ညိွမႈေတာ႔ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။ ကိုယ္စားျပဳမႈ 

တြင္ အားေကာင္းစြာ တရားဝင္မႈရိွေသာ ေဒသမ်ားတြင္ပင္ ထိုေဒသတြင္ေနထိုင္ 

ေသာ ျပည္သူအမ်ားစုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အနည္းငယ္သာပူးေပါင္း 

ပါဝင္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ NLD အစုိးရကို ဗမာအုပ္စုအေတာ္မ်ားမ်ား (ႏွင္႔ အျခားအုပ္ 

စုမ်ားလည္းပါ) က ေထာက္ခံသျဖင္႔ တရားဝင္မႈအားေကာင္းျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

ထို႔အျပင္ ေထာက္ခံၾကေသာ လူထုအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း လူနည္းစုေဒသမ်ား 

သို႔ ႏိုင္ငံေရးအာဏာႏွင္႔ စီးပြားေရးအရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအာဏာခြဲေဝေပးမႈကို သေဘာ 

မတူျခင္းမ်ားရိွႏိုင္သည္။ လူနည္းစုရပ္ရြာလူထုသည္ NLD ကို မဲေပးခဲ႔ၾကသည္႔တိုင္ 

NLD အေပၚ ၎တို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ရႈျမင္ၾကလိမ္႔မည္မ 

ဟုတ္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ မဲေပးခဲ႔ၾကျခင္းသည္ တပ္မေတာ္အပု္ခ်ဳပ္ေရး 

အေပၚ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပသည္႔ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္႔ျပင္ 

တပ္မေတာ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳပါတီကို ျဖဳတ္ပစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ထင္ 

ဟပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။41   

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာရုံျပဳသည္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင္႔ လံုၿခံဳေရးကိစၥရပ္တြင္ 

သာျဖစ္ရာ သူသည္ကနဦးက ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထိုကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ တိုက္ 

ရိုက္ေဆြးေႏြးၾကရန္ အဆုိျပဳခဲ႔ေသာ္လည္း လူနည္းစုမ်ားအတြက္မူ ၎တို႔ႏွင္႔သက္ 

ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားစြာ ရိွေနလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔တြင္ ရပိုင္ခြင္႔မ်ားႏွင္႔ ခြဲျခား 

ဆက္ဆံခံရျခင္းမ်ား၊ ဝင္ေငြခြဲေဝျခင္းမ်ား၊ သဘာဝသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲျခင္းမ်ားႏွင္႔ ဘာ 

သာစကားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ မူဝါဒမ်ားပါဝင္သည္။42 ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ 

ေဆာင္ရာတြင္ ပိုမုိလြယ္ကူေအာင္ အဆုိပါကိစၥရပ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ကိုင္တြယ္မလား 

သို႔မဟုတ္ ပို၍အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၿပီး အထက္က 

ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဘးဖယ္ထားမလား ဆိုသည္႔အခ်က္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္၏ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈအေပၚ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွလိမ္႔မည္ 

ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ကို လစ္လ်ဴရႈပါက မွားလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။   
 
 
40 “CSO မ်ားစားပြဲဝိုင္းတြင္ပါဝင္လို” Myanmar Times, 26 August 2016 ၊ Alliance for Gender Inclusion 
in the Peace Process မွ ၂၁ ပင္လုံအေပၚေက်ညာခ်က္၊  “No women, no peace: Gender equality, con-
flict and peace in Myanmar”, Transnational Institute, 13 January 2016; “Youth ethnic alliance 
emerges after summit”, Myanmar Times, 3 August 2016 
41 တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင္႔ အဓိပၸါယ္ေကာက္ပုံကို ေဆြးေႏြးခ်က္အား Crisis Group 
Briefing, The Myanmar Elections, op. cit., Section IV.C ႏွင္႔ “The 2015 general election in Myan-
mar: What now for ethnic politics?”, Transnational Institute, December 2015 ၾကည္႔။ 
42 အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ Crisis Group Report, Myanmar: A New Peace Initiative, op. cit., 
Section IV. ၾကည္႔။ 
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C. ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ လံုၿခံဳေရးဝန္းက်င္အေျခအေန  

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ကတည္းက အေရးပါေသာ ျပည္ 

တြင္းႏွင္႔ ျပင္ပစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ႔ရသည္။ လက္ေတြ႕ေျမျပင္တြင္ ျပင္းထန္ 

ေသာ လက္နက္ကိုင္ရင္ဆိုင္တိုက္ခုိက္မႈမ်ားရွိၿပီး တရုတ္၏ အခန္းက႑ကလည္း အ 

ထူးသျဖင္႔အေရးပါခဲ႔ရာ ၎တို႔ႏွစ္ခုသည္ အတုိင္းအတာတစ္ခုထိခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။   

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း အေရးအပါဆံုးေသာ ပဋိပကၡုျဖစ္ပြားမႈမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က 

KIO ႏွင္႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားမႈ က်ိဳးပ်က္သြားခဲ႔ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုအတြက္ မ်ိဳးေစ႔မွာ 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကတည္းကျဖစ္သည္။ တိုက္ပြဲမ်ားမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသ 

ဂုတ္လ၌ တရားဝင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမစတင္ခင္ကေလးတြင္မွ ျပန္လည္ျဖစ္ 

ပြားခဲ႔ျခင္းျဖစ္ကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာ ျမင္႔တက္လာ 

ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုပင္ လမ္းလြဲသြားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈရွိခဲ႔ 

သည္။ သို႔ေသာ္ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ တရုတ္နယ္စပ္သုိ႔ေက်ာ္လာရာ တရုတ္က ၾကား 

ဝင္ကာ ႏွစ္ဖက္စလံုးအား ေစ႔စပ္ညိွႏိႈင္းေရးစားပြဲသို႔ပို႔ခဲ႔သည္။43 ေနာက္ထပ္အဓိက 

က်ေသာ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုမွာ ၂၀၁၄ ဧၿပီလတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ႔ရာ ျပင္းထန္ေသာ 

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင္႔ အရပ္သား ၅၀၀၀ ခန္႕ အိုးမဲ႔အိမ္မဲ႔ျဖစ္ခဲ႔ရျခင္းေၾကာင္႔ NCA အ 

တြက္ ညိွႏိႈင္းေနၾကေသာ အဖြဲ႕အားလုံးၾကားတြင္ ယံုၾကည္မႈကုိ ထိခုိက္ေစပါသည္။ 

ပဋိပကၡသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ပိုမုိႀကီးထြားလာခဲ႔ကာ တပ္မေတာ္မွ အ 

ေျမာက္ဆံသည္ KIO ဌာနခ်ဳပ္မွ စစ္ေလ႔က်င္႔ေရးသင္တန္းေက်ာင္းကုိ တိုက္ခိုက္ 

ျခင္းေၾကာင္႔ ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ပ်က္လုပ်က္ခင္အေျခအေနသို႔ေရာက္ခဲ႔ရသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေဖေဖၚဝါရီလမွစ၍ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ရေဒသတြင္ အစုိးရတပ္ 

မ်ားႏွင္႔ MNDAA တပ္မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ႔ရာ တပ္မေတာ္အ 

ေပၚဆန္႔က်င္သည္႔ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ပိုမုိခိုင္မာေစကာ အခ်ိဳ႕လက္နက္ကိုင္အုပ္စု 

မ်ားပါ ပါဝင္ဆန္႔က်င္လာခဲ႔ျခင္းျဖင္႔ ထိုအခ်က္သည္ ထိုႏွစ္တြင္ NCA ကိ ုလက္မွတ္ေရး 

ထိုးရန္ ဆႏၵမရိွၾကရျခင္း၏ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ႔ရသည္။44 

     နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ အစိတ္အပုိင္းအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ က်ိဳးပ်က္လြယ္ရိွေန ေသာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ အျခားေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လက္ရိွတုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား 

လ်က္ရိွရာ (အခန္း II.B တြင္ ေဖာ္ျပထား) ၎တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို 

ဆက္လက္ရိုက္ခတ္လ်က္ရိွသည္။ ေျပာင္းလဲရန္မလြယ္ကူေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီ 

လာခံ၏ အခ်ိန္ဇယားကလည္း ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္လုိသူမ်ားအတြက္ ပစ္မွတ္ထား 

 
 
43 Crisis Group Asia Briefing N°140, A Tentative Peace in Myanmar’s Kachin Conflict, 12 June 
2013 ၾကည္႔။ 
44 Crisis Group Briefing, Myanmar’s Peace Process, op. cit., Section II.D. 
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လာႏိုင္သည္႔ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာေနကာ ေက်နပ္မႈမရိွသည္႔ မူေဘာင္ကို ျပန္လည္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ကလည္း ခန္႔မွန္း၍မရျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ပဋိ 

ပကၡအရွိန္ျမင္႔တက္လာျခင္းကလည္း ေရွာင္လႊဲ၍မရျဖစ္လာပါသည္။ တပ္မေတာ္အ 

ေနျဖင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင္႔ ၎အေပၚရွိေနေသာ အကန္႔အသတ္မ်ား မွာမူ 

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကထက္စာလွ်င္ အနည္းငယ္ေပါ႔သြားသေယာင္ ခံစား 

ရပါလိမ္႔မည္။ ပါဝါခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မညီမႈကလည္းရိွေနႏွင္႔ၿပီးျဖစ္ရာ တပ္မေတာ္သည္ 

၎၏ ေျမျပင္အားသာခ်က္ကို အသုံးျပဳ၍ ဆက္လက္ဖိအားေပးဖြယ္ရိွရာ အထူး 

သျဖင္႔ NCA လက္မွတ္မထိုးသည္႔အဖြဲ႕မ်ားအေပၚတြင္ျဖစ္သည္။ တိတိပပဆိုရလွ်င္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေႏွးေကြးေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ၎က လက္နက္ကိုင္အ 

ဖြဲ႕မ်ားသည္ အျပဳသေဘာမေဆာင္ဟု ခံစားရသည္႔ အခါမ်ိဳးတြင္ ျဖစ္သည္။  

     တရုတ္သည္ ၎ႏွင္႔နယ္စပ္ျခင္းထိေနေသာ ေဒသမ်ားမွ အုပ္စုမ်ားအေပၚ သိ 

သိသာသာၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈရွိႏွင္႔ၿပီးျဖစ္ရာ လက္ေတြ႕ေျမျပင္မွ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲေနမႈ 

မ်ားႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိႏိုင္ပါ 

သည္။ ၎သည္ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအျပင္ 

အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို မွန္မွန္လုပ္ေဆာင္ေလ႔ရွိ 

သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင္႔ ဆက္ဆံေရးမွာ တခါတရံတင္းမာမႈမ်ားရိွတတ္ရာ ၂၀၁၁ 

ခုႏွစ္တြင္ ျမစ္ဆံုေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းကို ရပ္ဆိုင္းခဲ႔ျခင္းမွ စတင္ခဲ႔ၿပီး လက္ပံေတာင္း 

ေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းတြင္ အခက္အခဲမ်ားရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည္။ ထိုႏွစ္ခုစလံုးမွာ တရုတ္ 

တို႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳေသာ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ တရုတ္၏ အဓိကမဟာဗ်ဴ 

ဟာအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည္႔ ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင္႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္အ 

တြက္ တင္ဒါေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေက်ညာရန္မွာလည္း အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ေႏွာင္႔ေႏွးခဲ႔ 

ရသည္။45 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင္႔ဆက္ဆံေရး သိသိသာသာ တိုး 

တက္လာျခင္းသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင္႔ “ရိုးရာလိုျဖစ္ေနေသာ အသာစီးရေနမႈ မ်ား” 

ေပ်ာက္ဆံုးသြားမည္ကို စိုးရိမ္စိတ္ကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚလာေစသည္။46 ဆက္ဆံေရး 

မေကာင္းရသည္႔ ၾကားတြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က MNDAA ကိ ုတိုက္ခိုက္ရာတြင္ ျမန္မာက 

တရုတ္ေလပိုင္နက္အတြင္း က်ဴးေက်ာ္ခဲ႔ျခင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား 

အံုလုိက္က်င္းလိုက္ ေျပးဝင္ခဲ႔ၾကျခင္း၊ ေနျပည္ေတာ္ကလည္း ဂ်ပန္ႏွင္႔ အေနာက္ကို 

ဖိတ္ေခၚ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေစျခင္း စသည္႔ စိတ္အေႏွာက္အရွက္ 

 
 
45 Yun Sun, “Aung San Suu Kyi’s visit to Beijing: Recalibrating Myanmar’s China policy”, Trans-
national Institute, 16 August 2016 ၾကည္႔။ 
46 “China’s engagement in Myanmar: From Malacca Dilemma to Transition Dilemma”, Transna-
tional Institute, July 2016. 
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ျဖစ္စရာကိစၥရပ္မ်ားကလည္း တရုတ္ကို NCA အေပၚ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ 

ရပ္တည္ခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင္႔ပင္ တရုတ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ 

တြင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားကို NCA လက္မွတ္မထုိးရန္ စည္းရံုးေျပာဆိုခဲ႔ေၾကာင္း 

စြပ္စြဲမႈမ်ား အဆက္အျပတ္ထြက္ေပၚလာသည္႔ အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ခဲ႔ရသည္။47 

     အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အေျခအေနမွာ အေရးပါစြာ ေျပာင္းသြားခဲ႔သည္။ 

တရုတ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင္႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ပို၍ဦးစားေပး 

သည္ဟုခံစားရၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျခလွမ္းစတင္မႈကို 

ေထာက္ခံခဲ႔သည္။ ဇူလုိင္လတြင္ KIO က လက္ခံက်င္းပေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထိပ္သီးညီလာခံတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အထူးကုိယ္စားလွယ္သည္ 

အဖြဲ႕အားလုံးအေနျဖင္႔ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို တက္ေရာက္ၾကရန္ လူသိရွင္ၾကား 

တိုက္တြန္းခဲ႔ရာ အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႕မ်ားအေပၚ ေအာင္ျမင္စြာ ဖိအားေပးႏုိင္ခဲ႔သည္။ 

တရုတ္သည္ JMC ကိုလည္း ရန္ပံုေငြအတြက္ ေဒၚလာသန္းအေတာ္မ်ားမ်ား ေထာက္ပံ႔ 

ခဲ႔ေသာ္လည္း ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းအတက္အက်၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 

ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည္႔ အခြင္႔အလမ္းမ်ားႏွင္႔ ႏွစ္ဘယ္ေလာက္ၾကာႏိုင္သည္ဆိုသည္တို႔ 

ႏွင္႔ပတ္သက္၍ အေသအခ်ာမေျပာႏုိင္ေသးသည္႔ အေျခအေနတြင္ရိွပါသည္။ ထို႔ 

ေၾကာင္႔ တရုတ္အေနျဖင္႔ ေနျပည္ေတာ္အေပၚေထာက္ခံမႈႏွင္႔ ၎၏ နယ္စပ္တြင္ ရိွေန 

ေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုႏွင္႔ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသ္ိမ္းထားမႈၾကားတြင္ ခိ်န္ခြင္လ်ာ 

ကိ ုဆက္လက္ထိန္းညိွမႈ ျပဳလုပ္ေနဦးမည္႔သေဘာရိွပါသည္။48  

V. သုံးသပ္ခ်က္ 

၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံသည္ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္ရမည္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးအတြက္ ေဒၚ 

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံတြင္ ရိွေနေသာ အေရးပါသည္႔ အားသာခ်က္မ်ားေရာ၊ သူ႔အေန 

ျဖင္႔ ခက္ခဲစြာေက်ာ္ျဖတ္ရမည္႔ ႀကီးမားသည္႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိပါ အက်ဥ္းမွ်ေဖာ္ျပခဲ႔ 

သည္။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုအေတာ္မ်ားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကျခင္းကလည္း ပိုမို၍ 

အားလုံးပါဝင္လာရန္ႏွင္႔ ေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ရန္အတြက္ 
 
 
47 ျမန္မာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနမွ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက လူသိရွင္ၾကားစြပ္စြဲမႈကို တရုတ္က ျငင္းဆိုခဲ႔ၿပီး ေနာက္ပုိင္းစြပ္ 
စြမဲႈကို ျပန္လည္ရုတ္သိမ္းသြားခဲ႔သည္။ Crisis Group သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ဆက္ႏြယ္ေနေသာ အ 
ျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားသုိ႔လည္းေကာင္း ပုဂၢလိကဆက္သြယ္မႈျပဳ၍ ျငင္းဆိုခဲ႔သည္။ ထိုအခ်က္ကမွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မမွန္ 
သည္ ျဖစ္ေစ၊ ထိုအခ်ိန္က လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ စကားေျပာဆုိခ်က္မ်ားအရ ရွင္းေနသည္မွာ တ 
ရုတ္က NCA လက္မွတ္ထုိးရန္ ဖိအားေပးခဲ႔ျခင္းမရိွဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ၿပီး အာဏာပုိင္မ်ားသိရွိႏုိင္ေလာက္ 
ေအာင ္တရုတ္မွ ပုဂၢလိက ေငြေၾကးပံ႔ပုိးမႈမ်ားေပးခဲ႔သည္။ “Fraud probe alleges Chinese firm sent money 
to Myanmar insurgents”, Frontier Myanmar, 3 February 2016 ၾကည္႔။  
48 Yun Sun, “Aung San Suu Kyi visit to Beijing”, op. cit. Crisis Group က တရုတ္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူ 
ျမန္မာပညာရွင္ႏွင္႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း၊ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ။   
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ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မ်ားေပးသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထို႔အတြက္ေၾကာင္႔ အေရးႀကီးသည္႔ 

အေျခခံက်ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကူလာလိမ္႔မည္ဟု စဥ္းစားပါက 

မွားလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။ အုပ္စုအမ်ားစုကို NCA လက္မွတ္ထိုးရန္အတြက္ နားဝင္လာ 

ေအာင္ကုိပင္ ခက္ခက္ခဲခဲညိွႏိႈင္းရလိမ္႔မည္ျဖစ္ရာ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္မွာ ေရွ႕ခရီး 

အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း အစုိးရေရာ တပ္မေတာ္ကပါ ေျပာၾကားထား 

ခဲ႔ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္က်င္းပရန္ အခ်ိန္ဇ 

ယားအား ေက်ညာခဲ႔ျခင္းသည္ စိတ္ခ်လက္ခ်လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ 

ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ရွိရမည္႔ အေနအထားကုိ အစစ္အမွန္မဟုတ္သည္႔တိုင္ သြား၍ကန္႔ 

သတ္လိုက္သလိုျဖစ္ေပသည္။ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ရံုးအဖြဲ႕ျဖစ္သည္႔ NRPC 

တြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္အားနည္းျခင္းသည္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပို၍ ခက္ခဲေစသည္။ 

     အစိုးရအေနျဖင္႔ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ ေလွနံဒါးထစ္သတ္မွတ္ျခင္း 
မ်ိဳးႏွင္႔ တဖက္သတ္ခ်ဥ္းကပ္ပံုမ်ိဳးတုိ႔ကိ ု ေလ်ာ႔၍က်င္႔သံုးသင္႔ၿပီး လိုအပ္သည္႔ ပံ႔ပိုးမႈ 
မ်ားအတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈကုိ ေသခ်ာေအာင္ျဖည္႔ဆီးမည္႔ ေျခလွမ္းမ်ား အရင္ 
လွမ္းသင္႔သည္။ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားဖက္က အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္႔ အ 
ခ်က္မွာ ၎တို႔အေနျဖင္႔ လုပ္ငန္းစဥ္၏ တရားဝင္မႈအေပၚ စိုးရိမ္မႈရွိေနေသာ္လည္း 
ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္အတြက္ ယခုထက္ ပိုေကာင္းမည္႔ ေစ႔စပ္ညိွႏိႈင္းႏိုင္သည္႔ 
အခြင္႔အလမ္းမ်ိဳး ထပ္ရႏိုင္လိမ္႔မည္မဟုတ္ ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။  ေဒၚေအာင္ 
ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖက္ဒရယ္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ အေျဖရွာေရးအတြက္ ခိုင္မာစြာ 
ေထာက္ခံေၾကာင္းေျပာၾကားထားၿပီးျဖစ္သည္႔ျပင္ သူ႔တြင္ ၎အတြက္ ေပးအပ္ႏုိင္ 
သည္႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အခြင္႔အာဏာရိွေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ယခုအခ်ိန္သည္ အႀကိဳ 
ညိွႏိႈင္းတိုင္ပင္ေနမႈမ်ားအေပၚ ဆက္လက္အာရုံျပဳေနမည္႔အစား ဖက္ဒရယ္၊ ဒီမိုက 
ရက္တစ္အေျဖကို သေဘာတူညီမႈရေရးအတြက္ပံုစံအား ရုပ္လံုးေပၚေစမည္႔အခ်က္ 
မ်ားကို စတင္ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။  

ရန္ကုန္/ဘရပ္ဆဲ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁၉ ရက္ 

 
 



Myanmar’s Peace Process: Getting to a Political Dialogue 

Crisis Group Asia Briefing N°149, 19 October 2016 Page 29 

 

 

 

 

ေနာက္ဆက္တြဲ က - ျမန္မာႏုိင္ငံေျမပံ ု 
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ေနာက္ဆက္တြဲ ခ - အဓိကတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားႏွင္႔ ၎တို႔ 

၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေနအထား  

 

 
အုပ္စု ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 
NCA- 
ထုိး/ မထုိး 

၁ ‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕ (UWSP) 6 Sept 2011 မထိုး 

2 
အမ်ိဳးသားဒီမုိကရက္တစ ္မဟာမိတ္တပ ္(NDAA ၊ 
“မုိင္းလားအုပ္စု”) 

7 Sept 2011 မထုိး 

3 ဒီမုိကေရစီကရင္အက်ိဳးျပဳ တပ္မေတာ္ (DKBA) 3 Nov 2011 ထုိး 

4 
ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-
ေတာင ္(RCSS/SSA-South) 

2 Dec 2011 ထုိး 

5 ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) 6 Jan 2012 ထုိး 

6 ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) 12 Jan 2012 ထုိး 

7 
ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးအဖြ႕ဲ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ 
(SSPP/SSA-North) 

28 Jan 2012 မထိုး 

8 မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ (NMSP) 1 Feb 2012 မထုိး 

9 ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ  7 Feb 2012 ထုိး 

10 ကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP) 7 Mar 2012 မထိုး 

11 ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြ႕ဲ (ALP) 5 Apr 2012 ထုိး 

12 နာဂေျမ အမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ-ကပ္ပလန္  9 Apr 2012 မထိုး 

13 ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအစည္းအ႐ုံး (PNLO) 25 Aug 2012 ထုိး 

14 ျမန္မာျပည္လုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားတပ္ဦး (ABSDF) 5 Aug 2013 ထုိး 

15 ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ (KIO) (30 May 2012)* မထိုး 

16 တေအာင္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ (TNLA) မထိုး မထိုး 

17 
ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္တပ ္
(MNDAA ၊ “ကုိးကန္႔အုပ္စု”) 

မထိုး† မထိုး 

18 ရခုိင္တပ္ဖြဲ႕ (AA) မထိုး မထိုး 

* သေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၁၂ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည္။ ၎သည္ ပံုစံတက်ရိွေသာ 
အပစ္ရပ္မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း “တုိက္ခုိက္မႈမ်ားေလ်ာ႔ခ်ရန္ႏွင္႔ ရပ္ဆိုင္းရန္” ကတိကဝတ္မ်ားေတာ႔ပါသည္။   
† MNDAA ႏွင္႔ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က ေရးထိုးထားေသာ အပစ္ရပ္ထားမႈမွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္တိုက္ 
ခိုက္ျခင္းေၾကာင္႔ ၿပီးဆံုးသြားခ႔ဲသည္။ ၎၏ အဖြ႕ဲတစ္ခုမွာ အေရးနိမ္႔သြားကာ (၎၏ ေခါင္းေဆာင္မွာ တရုတ္သို႔ 
ထြက္ေျပးခဲ႔သည္) ။ အျခားတစ္ဖြဲ႕မွာ နယ္ျခားေစာင္႔တပ္ျဖစ္လာ၍ တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ တစိတ္တပုိင္းေရာက္ 
ရိွသြားသည္။ အေရးနိမ္႔ခဲ႔ေသာ အဖြဲ႕မွာ အျခားအုပ္စုမ်ား၏ အကူအညီျဖင္႔ ျပန္လည္ထၾကြလာသည္။    
ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) သည္ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲမ်ား၏ ပင္မအဖြဲ႕ျဖစ္ကာ 
၎၏ အဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဖြ႕ဲမွာ NCA ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမရိွေပ။ ၎တို႔မွာ SSPP/SSA-North, NMSP, KNPP, KIO, 
လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ၊ ဝ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕အစည္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး သုံး 
ဖြ႕ဲမွာ အေရးပါေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္မရိွေသာေၾကာင္႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတြင္ တုိက္ရုိက္ပါဝင္ျခင္း မရိွေပ။   
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ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ - အတုိေကာက္စာရင္း  

AA ရခုိင္တပ္ဖြဲ႕  
ABSDF ျမန္မာျပည္လံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားတပ္ဦး  
ALP ရခုိင္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕  
CNF ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး  
DKBA ဒီမိုကေရစီကရင္အက်ိဳးျပဳ တပ္  

ဒီမိုကေရစီ ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္ 
JMC ပူးတြေဲစာင္႔ၾကည္႔ေရးေကာ္မတီ 
KIO ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕  
KNPP ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ  
KNU ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး  
MNDAA ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ မဟာမိတ္တပ္ (ကိုးကန္႔) 
NCA တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္  
NDAA အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္ (“မိုင္းလားအုပ္စု”) 
NMSP မြန္ျပည္သစ္ ပါတ ီ 
NRPC အမ်ိဳးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးႏွင္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးွဗဟုိဌာန  
NSCN-Khaplang နာဂအမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္ေကာင္စီ - ကပ္ပလန္  
PNLO ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအစည္းအ႐ုံး  
RCSS ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ  
SSA-North ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္)  
SSA-South ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္)  
SSPP ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ  
TNLA တအာင္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္  
UNFC ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ  
UPDJC ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပေရးပူးတြဲေကာ္မတီ  
UWSP ‘ဝ’ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ  
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Appendix D: Reports and Briefings on Asia since 2013 

As of 1 October 2013, Central Asia  

publications are listed under the Europe  

and Central Asia program. 

Special Reports 

Exploiting Disorder: al-Qaeda and the Islamic 

State, Special Report, 14 March 2016 (also 

available in Arabic). 

Seizing the Moment: From Early Warning to 

Early Action, Special Report N°2, 22 June 

2016. 

North East Asia 

China’s Central Asia Problem, Asia Report 

N°244, 27 February 2013 (also available in 

Chinese). 

Dangerous Waters: China-Japan Relations on 

the Rocks, Asia Report N°245, 8 April 2013 

(also available in Chinese). 

Fire on the City Gate: Why China Keeps North 

Korea Close, Asia Report N°254, 9 December 

2013 (also available in Chinese). 

Old Scores and New Grudges: Evolving Sino-

Japanese Tensions, Asia Report N°258, 24 

July 2014 (also available in Chinese). 

Risks of Intelligence Pathologies in South 

Korea, Asia Report N°259, 5 August 2014. 

Stirring up the South China Sea (III): A Fleeting 

Opportunity for Calm, Asia Report N°267, 7 

May 2015 (also available in Chinese). 

North Korea: Beyond the Six-Party Talks, Asia 

Report N°269, 16 June 2015. 

Stirring up the South China Sea (IV): Oil in 

Troubled Waters, Asia Report N°275, 26 

January 2016 (also available in Chinese). 

East China Sea: Preventing Clashes from 

Becoming Crises, Asia Report N°280, 30 June 

2016. 

South Asia 

Pakistan: Countering Militancy in PATA, Asia 

Report N°242, 15 January 2013. 

Sri Lanka’s Authoritarian Turn: The Need for 

International Action, Asia Report N°243, 20 

February 2013. 

Drones: Myths and Reality in Pakistan, Asia 

Report N°247, 21 May 2013. 

Afghanistan’s Parties in Transition, Asia Briefing 

N°141, 26 June 2013. 

Parliament’s Role in Pakistan’s Democratic 

Transition, Asia Report N°249, 18 September 

2013. 

Women and Conflict in Afghanistan, Asia Report 

N°252, 14 October 2013. 

Sri Lanka’s Potemkin Peace: Democracy under 

Fire, Asia Report N°253, 13 November 2013. 

Policing Urban Violence in Pakistan, Asia 

Report N°255, 23 January 2014. 

Afghanistan’s Insurgency after the Transition, 

Asia Report N°256, 12 May 2014. 

Education Reform in Pakistan, Asia Report 

N°257, 23 June 2014. 

Afghanistan’s Political Transition, Asia Report 

N°260, 16 October 2014. 

Resetting Pakistan’s Relations with Afghanistan, 

Asia Report N°262, 28 October 2014. 

Sri Lanka’s Presidential Election: Risks and 

Opportunities, Asia Briefing N°145, 9 

December 2014. 

Mapping Bangladesh’s Political Crisis, Asia 

Report N°264, 9 February 2015. 

Women, Violence and Conflict in Pakistan, Asia 

Report, N°265, 8 April 2015.  

The Future of the Afghan Local Police, Asia 

Report N°268, 4 June 2015. 

Revisiting Counter-terrorism Strategies in 

Pakistan: Opportunities and Pitfalls, Asia 

Report N°271, 22 July 2015. 

Sri Lanka Between Elections, Asia Report 

N°272, 12 August 2015. 

Winning the War on Polio in Pakistan, Asia 

Report N°273, 23 October 2015. 

Nepal’s Divisive New Constitution: An 

Existential Crisis, Asia Report N°276, 4 April 

2016. 

Political Conflict, Extremism and Criminal 

Justice in Bangladesh, Asia Report N°277, 11 

April 2016. 

Sri Lanka: Jumpstarting the Reform Process, 

Asia Report N°278, 18 May 2016. 

Pakistan’s Jihadist Heartland: Southern Punjab, 

Asia Report N°279, 30 May 2016. 

South East Asia 

Indonesia: Tensions Over Aceh’s Flag, Asia 

Briefing N°139, 7 May 2013. 

Timor-Leste: Stability At What Cost?, Asia 

Report N°246, 8 May 2013. 

A Tentative Peace in Myanmar’s Kachin 

Conflict, Asia Briefing N°140, 12 June 2013 

(also available in Burmese and Chinese). 

The Philippines: Dismantling Rebel Groups, 

Asia Report N°248, 19 June 2013. 

The Dark Side of Transition: Violence Against 

Muslims in Myanmar, Asia Report N°251, 

1 October 2013 (also available in Burmese 

and Chinese). 

Not a Rubber Stamp: Myanmar’s Legislature in 

a Time of Transition, Asia Briefing N°142, 

13 December 2013 (also available in Burmese 

and Chinese). 
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Myanmar’s Military: Back to the Barracks?, Asia 

Briefing N°143, 22 April 2014 (also available 

in Burmese). 

Counting the Costs: Myanmar’s Problematic 

Census, Asia Briefing N°144, 15 May 2014 

(also available in Burmese). 

Myanmar: The Politics of Rakhine State, Asia 

Report N°261, 22 October 2014 (also 

available in Burmese). 

A Coup Ordained? Thailand’s Prospects for 

Stability, Asia Report N°263, 3 December 

2014. 

Myanmar’s Electoral Landscape, Asia Report 

N°266, 28 April 2015 (also available in 

Burmese). 

Southern Thailand: Dialogue in Doubt, Asia 

Report N°270, 8 July 2015. 

Myanmar’s Peace Process: A Nationwide 

Ceasefire Remains Elusive, Asia Briefing 

N°146, 16 September 2015 (also available in 

Burmese). 

The Myanmar Elections: Results and 

Implications, Asia Briefing N°147, 9 December 

2015 (also available in Burmese). 

Thailand’s Lengthening Roadmap to Elections, 

Asia Report N°274, 10 December 2015. 

The Philippines: Renewing Prospects for Peace 

in Mindanao, Asia Report N°281, 6 July 2016. 

Myanmar’s New Government: Finding Its Feet?, 

Asia Report N°282, 29 July 2016 (also 

available in Burmese). 

Southern Thailand’s Peace Dialogue: No 

Traction, Asia Briefing N°148, 21 September 

2016. 
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