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၁။ နဒိါန ်း၊ နနာက ခံအန ကာင ်းရင ်းနှင   ရည ရွယ ချက  

ပလက်ဝ မ ြို့နယ်သည် ချင််းပပည်နယ်အတ င််း ဖ ံ ဖ ဖ ြု်းတ ို်းတက်မှု အကနှ်းကက ်းဆံို်း  မ ြို့နယ်တစ်ခို 
ပဖစ် ပီ်း လမ််းပန််းဆက်သ ယ်က ်းအ လည််း သ ြော်းလြော ခက်ခ ကသြော  မ ြို့နယ်တစ်ခို ပဖစ်သည်။ အလြော်းတူ 
ပလက်ဝ မ ြို့နယ်မှြော ချင််းပပည်နယ်အတ င််း ှ  အပခြော်းကသြော  မ ြို့နယ်မျြော်းနှင ်လည််း ဆက်သ ယ်သ ြော်းလြောန ိုင် န် 
မလ ယ်ကူသည ် ကဒသတစ်ခို ပဖစ်ကနကသြောက ကြောင ် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်က ို ချင််းပပည်နယ်၏ သီ်းပခြော်းဆနက်သြော 
ကဒသတစ်ခိုဟို ကပပြောဆ ိုမှုမျြော်းလည််း  ှ ကန ကသည်။ ပလက်ဝ မ ြို့နယ်သည် အ နဒ ယ၏ ကိုလြော်းတန ်စီမံက န််း 
စတင်ကသြော ကန ြောပဖစ်ကနသည ်အပပင် အဆ ိုပါစီမံက န််းက ို အကပခခံ၍ န ိုင်ငံတ င််း အဆင််း  ဆံို်း ပပည်နယ်ပဖစ် 
ကနကသြော ချင််းပပည်နယ်အတ က် စီ်းပ ြော်းက ်းတံခါ်းကပါက်တည် ြော ဌြောနတစ်ခိုလည််း ပဖစ်ကနသည်။ အလြော်းတူ 
ပလက်ဝ မ ြို့နယ်မှြော  ခ ိုင်ပပည်နယ်၊  ဂဂလြော်းကဒ  ်ှန ိုင်ငံ၊ အ နဒ ယန ိုင်ငံတ ို့ နှင ် နယ်န မ တ်ချင််း ထ စပ်လ က် 

 ှ ကြော ချင််းပပည်နယ်အတ င််း မတူက  ပပြော်းကသြော လူမျ  ြု်းစိုကထ ပပြော်းမှုမျြော်း အမျြော်းဆံို်း ှ ကနသည ်  မ ြို့နယ်တစ် 

ခိုလည််း ပဖစ်သည်။  

 ၂၀၁၅ ခိုနှစ်မှ စတင်ကြော  က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ော (AA) တပ်ဖ  ဝင်မျြော်း ချင််းပပည်နယ် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အ 

တ င််း ကပေါ်ကပေါ်ထင်ထင် အကပခချလြောခ   က ပီ်း စစ်က ်းလှုပ် ှြော်းမှုမျြော်းက ို  ံဖန ံ်ခါ ပပြုလိုပ်လြောခ   ကသည်။ 
ထ ိုကနြောက်ပ ိုင််းမျြော်းတ င် ပမနမ်ြောစစ်တပ်နှင ် AA တ ို့၏ ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း စစ်က ်းလှုပ် ှြော်းမှုမျြော်းမှြော 
တစ်စတစ်စပဖင ် တ ို်းမျြော်းလြောခ   ြော ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ နှစ်မျြော်းအတ င််း၌ တ ိုက်ပ  မျြော်းက ို ကျယ်ကျယ်ပပန  ် 
ပပန  နှ်င ် ကကီ်းကကီ်းမြော်းမြော်း ကဖြ်ောကဆြောင်လြောခ   ကသည်။  က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ောနှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့၏ ကကီ်းမြော်း 
ပပင််းထနသ်ည ် တ ိုက်ပ  မျြော်းက ကြောင ် ပလက်ဝကဒသခံပပည်သူမျြော်းမှြော ကသြောင််းနှင ်ချ၍ီ စစ်က ်းဒိုက္သည် 
မျြော်း ပဖစ် ကသည ်အပပင် ထ ခ ိုက်ကသဆံို်းမှုမျြော်း၊ ကပျြောက်ဆံို်းမှုမျြော်း၊ အဖမ််းဆီ်းရ ိုက်နှက်ခံ မှုမျြော်း၊ 
လူသြော်းဒ ိုင််းအပဖစ် အသံို်းပပြုခံ မှုမျြော်း စကသြော လူ့အခ င ်အက ်း ချ  ြု်းကဖြောက်ခံ မှုမျြော်းလည််း  ကံြုခ   က  
က ကြောင််း ကပပြောဆ ိုမှုမျြော်း ှ ခ  သည်။ 

ထ ို့အတ က်က ကြောင ် ဤသိုကတသန စြောတမ််းမှြော ပလက်ဝ မ ြို့နယ်၏ အက ကြောင််းက ို ကယ ိုယျ 
အြော်းပဖင ် သ  ှ နြော်းလည်န ိုင်ကစ နနှ်င ်  က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ော (AA) ပလက်ဝသ ို့  ဝင်က ြောက်လြောမှုကနြောက်ပ ိုင််း 
ကနြောက်ဆက်တ   ပဖစ်ကပေါ်ခ  ကသြော ပဖစ်စဉ်/ပဖစ် ပ်မျြော်း မည်သ ို့ မည်ပံို  ှ ခ  သည်ဆ ိုသည်က ို သ  ှ နြော်းလည် 

သ ြော်းန ိုင်ကစ န ်  ည်  ယ်၍ ကလ လြောပပြုစိုထြော်းကသြော စြောတမ််းတစ်ကစြောင်မ သြောပဖစ်သည်။ ပပဿနြောမျြော်းက ို 
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ကပဖ ှင််းသ ြော်းန ိုင်ဖ ို့အတ က် ပထမဦ်းဆံို်းအကနပဖင ် ပပဿနြောမျြော်းက ို သ  ှ နြော်းလည်ဖ ို့ နှင်  ထ ိုပပဿနြောမျြော်းက ို 
လက်ခံဖ ို့လ ို အပ်က ကြောင််း  ယူဆမ သည်။ ထ ို့အတ က်က ကြောင ် ယခိုစြောတမ််းမှြော ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ က် 

ကပဖ ှင််း ကပ်းန ိုင်မည ် နည််းလမ််းမျြော်း၊ အကပဖမျြော်းက ို  ှြောကဖ ကဖြ်ောထိုတ်သ ြော်းဖ ို့ထက် ၂၀၁၅ ခိုနှစ်မှစ၍ 

စစ်အြောဏြောမသ မ််းခင် ကြောလအထ  ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း ပဖစ်ကပေါ်ခ  ကသြော ပဖစ် ပ်မျြော်းက ို  ှြောကဖ  
ကဖြ်ောထိုတ် သ ြော်းန ိုင်ဖ ို့က ိုသြော အဓ က  ည်  ယ်ပါသည်။  

အလြော်းတူ ဤသိုကတသနစြောတမ််းတ င် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း အဓ ကကျခ  သည ် စ နက်ခေါ်မှုမျြော်း၊ 
ပဖစ် ပ်မျြော်းက ို  ှြောကဖ ကဖြ်ောထိုတ်ထြော်းပါသည်။ ထ ို့အတ က်က ကြောင ် ဤသိုကတသန စြောတမ််းမှကန၍ ပလက်ဝ 

 မ ြို့နယ်နှင ် ပတ်သက် ပီ်း ဆံို်းပဖတ်လိုပ်က ိုင်ကနသူမျြော်းနှင ် ပါဝင်ပတ်သက်သူ သက်ဆ ိုင် ြော အင်အြော်းစိုမျြော်း 
အြော်း ပလက်ဝ မ ြို့နယ်နှင ် ၎င််း၏ပဖစ်စဉ်/ ပဖစ် ပ်မျြော်းက ို သ  ှ နြော်းလည်က ်းတ ို့ မတ င် တစ်စံိုတစ် ြော 
အကထြောက် အကူပပြုကပ်းန ိုင်လ မ ်မည်ဟို ကမ ြ်ောလင် မ ပါသည်။  

 

၂။ သုနတသန နည ်းနာ 

ဤသိုကတသနမှြော အ ည်အကသ ်း စံထြော်းသိုကတသန (Qualitative Research) တစ်ခို ပဖစ်သည်။ 
အလြော်းတူ ဤသိုကတသနမှြော ပဏြောမ စူ်းစမ််းကလ လြောမှုပပြုသည ် သိုကတသန တစ်ခိုလည််းပဖစ်သည်။ 
သိုကတသနအတ က် လ ိုအပ်သည ် အချက်အလက်မျြော်းက ို စိုကဆြောင််း ြောတ င်လည််း တစ်ဆင ်ခံသိုကတသန 
နည််းလမ််းက ို အသံို်းပပြု ပီ်းစိုကဆြောင််းခ  သည်။ အထူ်းသပဖင ် စြောအိုပ်စြောကပမျြော်း၊ ကဆြောင်ပါ်းမျြော်း၊ သတင််းမျြော်း၊ 
အစီ င်ခံစြောမျြော်းနှင ် သက ြောထြော်းထိုတ်ပပနခ်ျက်မျြော်းက ို ကလ လြောစိုစည််းကြော အက ို်းအကြော်းပပြုထြော်းပါသည်။ 
ထ ိုအထ တ င် ကမြောင်ကမြောင်စ ို်း၏ ကပမြောက်ဦ်းစစ်တမ််း၊ တ ိုင််း င််းသြော်း လက်နက်က ိုင်မျြော်းအက ကြောင််း တကစ တ 

ကစြောင််းနှင ် သန  မ်ပမင ်ဦ်း၏ တရိုတ်၊ အ နဒ ယဆံိုမှတ်တ ို့က ို အဓ က က ို်းကြော်းထြော်း ပီ်း RFA, BBC, Myanmar Now, 

Mizzima, Frontier,BNI, ဧ ြောဝတီ၊ VOA, Chin World, ကခါနူ်းသိုမ်၊ Eleven Media စသည ် သတင််း 
မီဒီယြောမျြော်း၏ သတင််းထိုတ်ပပနခ်ျက်မျြော်းနှင်  ကဆြောင််းပါ်းမျြော်းက ိုပါ စိုစည််း ထိုတ်နိုတ်ခ  ပါသည်။ အလြော်းတူ 
အစီ င်ခံစြောမျြော်းဆ ို၌လ င် ပလက်ဝ မ ြို့နယ် အကထ ကထ အိုပ်ချြုပ်က ်း ဦ်းစီ်းဌြောနရံို်း၏ ကဒသဆ ိုင် ြော အချက် 
အလက်မျြော်း၊ ချင််းလူ့အခ င ်အက ်းအဖ   (CHRO)နှင ်  င မ််းချမ််း က ်းနှင ် လံိုပခံြုက ်းဆ ိုင် ြော ပမနမ်ြောအင်စတီကျြု 
MIPS တ ို့၏ နှစ်ပတ်လည် အစီ င်ခံစြောမျြော်းက ို အဓ က က ို်းကြော်းခ  ပါသည်။ ကနြောက်ဆံို်း အကနပဖင ်  ခ ိုင်အမျ  ြု်း 
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သြော်းအဖ  ချြုပ်/ က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ော(ULA/AA)၊ ခူမီ်းချင််းမျ  ြု်းန ယ်စိုက ်း ြောကပါင််းစပ်ည  နှြု င််းက ်းကကြောင်စီ(KACC)၊ 
ချင််းလူ့အခ င ်အက ်းအဖ  (CHRO)နှင ် ခူမီ်းအမျ  ြု်းသြော်းပါတီတ ို့၏ သတင််းထိုတ်ပပနခ်ျက်မျြော်းနှင်  သက ြော 
ထြော်း ထိုတ်ပပနခ်ျက်မျြော်းက ိုပါ ကလ လြော ပီ်း အချက်အလက်မျြော်း  ှြောကဖ စိုကဆြောင််းခ  ပါသည်။ ထ ို့ ကနြောက် 
တစ်ဆင ်ခံ သိုကတသန နည််းလမ််းပဖင ် စိုကဆြောင််း ှြောကဖ ၍   ှ လြောကသြော အချက်အလက်မျြော်းက ို အက ကြောင််း 
အ ြောအလ ိုက် အချက်အလက်မျြော်း စီစစ်ကဝဖနသ်ည ် နည််းလမ််း (Thematic Analytical Method) ပဖင ် စီစစ် 
သံို်းသပ်မှုမျြော်း ပပြုလိုပ်ထြော်းသည်။ 
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၃။ နတွေ့ရိှချက မျာ်း 

၃.၁။ ပလက ဝမမိြို့နယ  

Source: https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Tsp_Map_VL_paletwa_-

_Chin_MIMU154v05_22Apr2020_A1_MMR.pdf 

https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Tsp_Map_VL_paletwa_-_Chin_MIMU154v05_22Apr2020_A1_MMR.pdf
https://themimu.info/sites/themimu.info/files/documents/Tsp_Map_VL_paletwa_-_Chin_MIMU154v05_22Apr2020_A1_MMR.pdf
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၃.၁.၁။ ပလက ဝအန ကာင ်း အကျဉ ်း 

ပလက်ဝသည် ချင််းပပည်နယ် ကတြောင်ပ ိုင််း မတူပီခရ ို င်၏  မ ြို့နယ်တစ်ခို ပဖစ်သည်။ ပမနမ်ြောန ိုင်ငံ၏ 
အကနြောက် က်အကျဆံို်း  မ ြို့နယ်မျြော်းထ မှ တစ်ခိုပဖစ်ကြော  ဂဂလြော်းကဒ  ်ှန ိုင်ငံနှင ် ၁၈ ကီလ ိုမီတြော အက ြော၌ 
တည် ှ ကနသည်။  မ ြို့နယ်၏ဧ ီယြောမှြော ၃၁၂၇.၀၄ စတို န််းမ ိုင်  ကျယ်ဝန််း ပီ်း ထ ိုအထ တ င်မှ အက ှှေ့မှ 
အကနြောက်သ ို့  ၅၉.၂ မ ိုင်နှင ် ကတြောင်မှ ကပမြောက်သ ို့  ၉၈.၄ မ ိုင်အထ  ကျယ်ဝန််းသည်။  

အက ှှေ့ က်တ င် ကနပ်က်လက် မ ြို့နယ်နှင ် မတူပီ မ ြို့နယ်၊ ကတြောင် က်တ င်  ခ ိုင်ပပည်နယ် ှ  
ကကျြောက်ကတြ်ော၊ ကပမြောက်ဦ်းနှင ် မင််းပပြော်း မ ြို့နယ်၊ အကနြောက် က်တ င်  ဂဂလြော်းကဒ  ်ှန ိုင်ငံ  နဒ်ါ နခ်ရ ို င်နှင ် 
 ခ ိုင်ပပည်နယ ်  ူ်းသီ်းကတြောင် မ ြို့နယ်၊ ကပမြောက် က်တ င် အ နဒ ယန ိုင်ငံ မီဇ ို မ်ပပည်နယ်တ ို့ နှင ် နယ်န မ တ် 

ချင််း ထ စပ်ကနသည်။ မတ်ကစြောက်ကသြော ကတြောင်ကိုန််း၊ ကတြောင်စ ယ်မျြော်း ကပါမျြော်းကြော ကပမပပန်  မလ င်ပပင်ငယ် 
မျြော်းလည််း ကျယ်ပပန  မ်စ ြော ှ  ကနသည်   မ ြို့နယ်တစ်ခို ပဖစ်ပါသည်။ ထင် ှြော်းကသြော ကတြောင်မျြော်းမှြော ကီမ ိုကတြောင် 
ကခေါ် ကကျြောက်ပန််းကတြောင် (အဖ ိုကတြောင် ၃၇၇၃ ကပ၊ အမကတြောင် ၄၂၆၉ ကပ)နှင ် ကြော်းကတြောင်ကခေါ် တင််းလင််း  
ကတြောင် ၃၀၆၉ ကပပမင ် ပီ်း ကပမြောက်မှကတြောင်သ ို့  သ ယ်တန််းလျက် ှ  ကသည်။ 

 ပလက်ဝ မ ြို့နယ်သည် ချင််းပပည်နယ်အတ င််း ပမစ်ကချြောင််းကပါမျြော်းသည ် ကဒသတစ်ခိုပဖစ် ပီ်း 
ပမစ်ကချြောင််းမျြော်းမှြော ကပမြောက်မှကတြောင်သ ို့  စီ်းဆင််းလျက် ှ  ကသည်။ ထင် ှြော်းကသြော ပမစ်မျြော်းမှြော ကိုလြော်းတန ်
ပမစ်နှင ် ကလ်း မ ြို့ပမစ်တ ို့  ပဖစ် ကသည်။ ကိုလြော်းတနပ်မစ်မှြော ချင််းပပည်နယ်၊ ဟြော်းခါ်း မ ြို့၏ အကနြောက်ကပမြောက် 
 က်တ င် ပမစ်ဖျြော်းခံ၍ တီ်းပမစ်၊ က  နူ်းပမစ်အမည်ပဖင ် စီ်းဆင််းသ ြော်းသည်။ ထ ိုမှတစ်ဆင ် အ နဒ ယန ိုင်ငံတ င် 
သီပီ်းအမည်ပဖင ် ဆက်၍စီ်းဆင််းကြော ပလက်ဝ မ ြို့နယ်နှင ်  ခ ိုင်ပပည်နယ်တ ို့က ို ပဖတ် ပီ်း ကိုလြော်းတနပ်မစ် 

အပဖစ်  ဂဂလြော်း ပင်လယ်ထ သ ို့  စီ်းဝင်သ ြော်းသည်။ ကလ်း မ ြို့ပမစ်မှြော ချင််းပပည်နယ်၊ မတူပီ မ ြို့ အက ှှေ့ကပမြောက် 

 က်တ င် ပမစ်ဖျြော်းခံ၍ ကတြောင် က်သ ို့  စီ်းဆင််း ပီ်းကနြောက် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်မှတစ်ဆင ်  ခ ိုင်ပပည်နယ်၊ 
ကပမပံို မ ြို့အန်ီး ဟနတ်ြော ပင်လယ်ကအြ်ောထ သ ို့  စီ်းဝင်သ ြော်းသည်။  မ ြို့နယ်တ င််း အပခြော်းထင် ှြော်းကသြော 
ကချြောင််းမျြော်းမှြော ပီကချြောင််း ၊ ကိုလက်ကချြောင််း၊  ှင််းလက်ကချြောင််း၊ မီ်းကချြောင််းနှင ် ရူ်းကချြောင််းတ ို့  ပဖစ် ကသည်။ 
ပလက်ဝ ှ  ကဒသခံပပည်သူမျြော်းမှြော အဆ ိုပါပမစ်ကချြောင််းမျြော်းက ို လမ််းပန််းဆက်သ ယ်က ်းအပဖစ် အသံို်းပပြု 
 က ပီ်း ၎င််းတ ို့က ိုပင်အမီှပပြုကြော စ ိုက်ပျ  ြု်းက ်းလိုပ်ငန််းမျြော်း လိုပ်က ိုင်လ က်  ှ  ကသည်။ ထ ို့အတူ က ချ  ြု 
ကဒသမျြော်း ပဖစ်ကသြောက ကြောင်  အချ  ြို့ကဒသမျြော်းတ င် ကသြောက်သံို်းက အပဖစ်ပါ အသံို်းပပြုလျက် ှ  ကသည်။  
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ပလက်ဝ မ ြုနယ်အတ င််း အကလ ကျ ကပါက်က ြောက်ကန ကသည ် သ ြောဝကပါက်ပင်မျြော်းမှြော ကျွန််း၊ 
ပျဉ််းကတ ို်း၊ ကညင်၊ ကထြောက် ကံ ၊ က မကန၊ သကပပ၊ သစ်ဆ မ ်၊ သစ်ကတ ို်း၊ လက်ပံ၊ စံကြော်း၊ ကံ ကကြ်ော၊ ပျဉ််းမ၊ 
သစ်မကကီ်း၊ ကထြောက် ှြော၊ က ကဝ်းနှင ် ဒီဒူ်းတ ို့  ပဖစ် က ပီ်း သစ်ကတြောကက ြု်းဝ ိုင််းကတြော/ကက ြု်းပပင်ကတြောမျြော်း (ဧက 
၁၈၂၂၇၀.၄) ပဖင ် ထ န််းသ မ််းမှုမျြော်း ှ ကနက ကြောင််း ကတ  ှ  သည်။  မ ြို့နယ်၏ ၂၅.၃%မှြော သစ်ကတြော ဖံို်းလွှမ််း 
လျက် ှ  ပီ်း ၎င််းအနက်မှ ၇.၇၃%မှြော ကက ြု်းဝ ိုင််းသစ်ကတြော ဖံို်းလွှမ််းမှုနှင ် ၈၄.၉၂%မှြော ကက ြု်းပပင်ကြောက ယ်ကတြော 
မျြော်းပဖစ် ကသည်။  

ချင ်းဖပည နယ ၊ ပလက ဝမမိြို့နယ အတွင ်း နနထုိင  ကသည   လူမျိို်းမျာ်းစာရင ်း 

စဉ  လူမျိို်း နနထုိင သည   လူဦ်းနရ မမိြို့နယ လူဦ်းနရ မမိြို့နယ လူဦ်းနရ၏ ရာခုိင နှိုန ်း 
၁။ ချင််း ၈၈၅၇၇ ၁၀၇၁၁၉ ၈၂.၆၉ 

၂။  ခ ိုင် ၁၈၂၃၄ ၁၀၇၁၁၉ ၁၇.၀၂ 

၃။ ဗမြော ၁၄၉ ၁၀၇၁၁၉ ၀.၁၃ 
၄။ မ န ် ၄ ၁၀၇၁၁၉ ၀.၀၀၃ 
၅။  ှမ််း ၄ ၁၀၇၁၁၉ ၀.၀၀၃ 
၆။ အ နဒ ယ ၄၃ ၁၀၇၁၁၉ ၀.၀၄ 
၇။  ဂဂလြော်းကဒ  ်ှ ၁၀၃ ၁၀၇၁၁၉ ၀.၀၉ 
၈။ မြော မြောကကီ်း ၅ ၁၀၇၁၁၉ ၀.၀၀၄ 

 မမိြို့နယ ချိုပ  ၁၀၇,၁၁၉ ၁၀၇,၁၁၉ ၉၉.၉၉ 
၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်၊ ပလက်ဝ မ ြို့နယ်ကထ အိုပ်ရံို်း၏ ကဒသဆ ိုင် ြောအချက်အလက်မှ ကကြောက်နိုတ်ချက် 

၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်၊ ပလက်ဝ မ ြို့နယ် အကထ ကထ အိုပ်ချြုပ်က ်း ဦ်းစီ်းဌြောနရံို်း၏ ကဒသဆ ိုင် ြော အချက် 
အလက်မျြော်းအ   ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း  မ ြို့နယ် ၁ ခို၊  မ ြို့ ၁ ခို၊  ပ်က က် ၇ ခို၊ ကကျ်း  ြောအိုပ်စို ၉၅ အိုပ်စို၊ 
ကကျ်း  ြောကပါင််း ၃၈၈   ြောနှင ် အ မ်ကပခကပါင််း ၂၀,၃၆၅ အ မ် ှ  ပီ်း လူဦ်းက မှြော ၁၀၇,၁၁၉ ဦ်း ကနထ ိုင် က 
သည်ဟို သ  ှ  သည်။ ချင််းမျ  ြု်းန ယ်စိုမျြော်း ပဖစ် ကသည ် ခူမီ်း၊ မ ြော၊ ဒ ိုင်နှင ် ကလ်းတူမျ  ြု်းန ယ်စိုမျြော်း 
အမျြော်းဆံို်းကနထ ိုင် က ပီ်း အပခြော်း  ခ ိုင်၊ ဗမြော၊ မ နနှ်င  ်  ှမ််းလူမျ  ြု်းမျြော်းလည််း  ှ  ကသည်။ အလြော်းတူ 
အပခြော်းကသြောအ နဒ ယ၊  ဂဂလြော်းကဒ  ်ှနှင ် မ ြောမြောကကီ်း လူမျ  ြု်းမျြော်းလည််း ကနထ ိုင်လျက်  ှ  ကသည်က ို ကတ  ှ   
သည်။ ယံို ကည်က ို်းက ယ်မှုအြော်းပဖင ် ခ စ်ယြောန ်ြောသြော၊ ဗိုဒဓ ြောသြော၊  အစစလြောမ် ြောသြော၊ ဟ နဒူ ြောသြော 
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စသပဖင ်  ြောသြောကကီ်း ၄ မျ  ြု်းစလံို်း ှ  ကန ပီ်း ခ စ်ယြောန ်ြောသြောမှြော  မ ြို့နယ်တ င််း ပပည်သူမျြော်း အမျြော်းစို 
က ို်းက ယ် ြော  ြောသြောတစ်ခိုအပဖစ်လည််း တည် ှ ကနသည်။ 

စီ်းပ ြော်းက ်းအြော်းပဖင ်ဆ ိုလ င် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်မှြော ချင််းပပည်နယ်အတ င််း အဆင််း  ဆံို်း မ ြို့နယ်တစ်ခို 
ပဖစ်ကြော ဖ ံ ဖ ဖ ြု်းတ ို်းတက်မှု ကနှ်းကက ်းကလ်းလံကသြော ကဒသတစ်ခိုလည််း ပဖစ်သည်။  မ ြို့နယ်အတ င််း ှ  ကဒသခံ 
ပပည်သူမျြော်းမှြော စ ိုက်ပျ  ြု်းက ်းလိုပ်ငန််းမျြော်းက ို အဓ က လိုပ်က ိုင် ကဆြောင်  က်လ က် ှ  က ပီ်း အဓ က 
ထ က်ကိုနမ်ျြော်းမှြော နှမ််း၊ ကပမပ ၊ ဂမိုန််းနှင ် ဂျင််းတ ို့ပင် ပဖစ် ကသည်။ အဆ ိုပါ ထိုတ်ကိုနမ်ျြော်းက ို က က ကြောင််း 
ခ ီ်းပဖင ်  ခ ိုင်ပပည်နယ်သ ို့  သယ်ယူ က  ပီ်း ထ ို့ မှတစ်ဆင ် မနတကလ်းတ ိုင််းကဒသကကီ်းသ ို့  အမျြော်းဆံို်း တင်ပ ို့  
က ြောင််းချ ကက ကြောင််း ကလ လြောကတ  ှ  သည်။ 

၃.၂။ ရကိ္ိုင  တပ နတာ  (AA) 

၃.၂.၁။ နတာ လှန နရ်းတပ  အစဖပိုမှုနှင   ကကိို်းပမ ်းမှု 

 က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ော(AA)ဟူ၍ ပဖစ်ကပေါ်လြောန ိုင်ဖ ို့အတ က် ၁၉၉၇ ခိုနှစ်မျြော်းမှပင် အစပပြုခ   ကသည်ဟို 
ဆ ို ကသည်။ ထ ိုကြောလမှကန၍ ကတြ်ောလှနက် ်း ခံယူချက်မျြော်း တူညီခ   ကသည်   ခ ိုင်ပပည်နယ်အတ င််းမှ 
ကကျြောင််းသြော်း၊ လူငယ်မျြော်း စိုဆံိုမှုမျြော်းပပြုလိုပ်ခ   က ပီ်း စြောကပ၊ ယဉ်ကကျ်းမှု၊ သမ ိုင််းက ကြောင််း အစ ှ သပဖင ် 
အသ င်သဏ္ဌြောနမ်ျ  ြု်းစံိုပဖင ်  ခ ိုင်အမျ  ြု်းသြော်းက ်း လှုပ် ှြော်းမှု မျြော်းက ို ကဖြ်ောကဆြောင်ခ   ကကြော ညီည တ်မှုနှင်  
စိုစည််းမှုမျြော်းက ို အြော်းကကြောင််းကအြောင် တည်ကဆြောက်ခ   ကသည်။ “အွဲ ဒီလုိ လှုပ ရှာ်းမှု နတွကပွဲ မျာ်းမ ကာမီ 

နှစ အနည ်းငယ အတွင ်း ရကိ္ိုင  တပ  နတာ  (AA) ဆုိမပီ်း ဖြစ နပေါ်လာနိုင ြိို့အတွက  ကနဦ်းပနနက နတွ ဖြစ ခွဲ  
ဟန တူပါတယ ”ဟူ၍ ကမြောင်ကမြောင်စ ို်းမှ သူ၏ ကပမြောက်ဦ်းစစ်တမ််းတ င် သံို်းသပ် ကဖြ်ောပပထြော်းခ  သည်။ 

 က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ော (AA) ထူကထြောင်ဖ ို့  ကက ြု်းပမ််း ကသူမျြော်းထ တ င်မှ  ခ ိုင်လူထို၏ စ တ်ဝင်စြော်းမှုက ို 
အချ  နတ် ိုအတ င််း၌   ှ လြောန ိုင်ခ   ကသူနှစ်ဦ်းမှြော စစ်ကတ မှ က ိုထ န််းပမတ်န ိုင်နှင ် ကကျြောက်ပဖူမှ ကဒါက်တြော 
ည ြုထ န််းကအြောင်တ ို့  ပဖစ် ကသည်။ ထ ိုအချ  နက်ြောလ၌ သူတ ို့၏  ခ ိုင်အမျ  ြု်းသြော်းက ်း ကမ ြ်ောမှန််းချက်မှြော 
အဖ  သစ်တစ်ခို ဖ  စည််းတည်ကထြောင်သ ြော်းဖ ို့ထက် အက  က  အပပြောပပြော်း ပဖစ်ကန ကသည ်  ခ ိုင ်ကတြ်ောလှနက် ်း 
အင်အြော်းစိုမျြော်းက ို အလံကတြ်ော တစ်ခိုတည််းကအြောက်မှြော ပပနလ်ည်စိုစည််း န ိုင် ကဖ ို့ ပင် ပဖစ်သည်။ သ ို့ ကသြ်ော 
သူတ ို့၏ အဆ ိုပါ ကမ ြ်ောမှန််းချက်မှြော ပါတီစ  ၊ ဂ ိုဏ််းဂဏစ  မျြော်းက ကြောင ် ၂၀၀၅ ခိုနှစ်၊ နှစ်ကိုနခ်ါန်ီးအထ  အြော်း   
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ကကျနပ်စ ြောအပဖစ်  ှ မလြောခ  ကပ။ ထ ို့အတ က်က ကြောင ်  က္ ြုင ်ကတြ်ောလှနက် ်းတပ် တည်ကဆြောက်က ်းအတ က် 
လမ််းသစ်တစ်ခိုက ို ထပ်မံ၍ကဖြောက်လိုပ်ဖ ို့  ဆံို်းပဖတ်ခ   က ပပနသ်ည်။  

၂၀၀၆ ခိုနှစ်၊ ကမလ လယ်ကလြောက်တ င် ထ ိုစဉ် က ိုထ န််းပမတ်န ိုင်နှင ် ကချင်ကကျြောင််းသြော်း လူငယ် 
ကခါင််းကဆြောင်တ ို့   နက်ိုန ်မ ြို့၌ အဆက်သ ယ်   ှ ခ   က ပီ်း၊ မျြော်းမ ကြောမီ အ နဒ ယန ိုင်ငံ၊ နယူ်းကဒလီ မ ြို့မှြော 
ထပ်မံ၍ ကတ ဆံိုခ   ကသည်။ ထ ိုမှတဖန ် ဇ နလ်ထ မှြောပင် KIO/KIA ဌြောနချြုပ် ှ  ြော လ ိုင်ဇြောသ ို့ က ြောက် ှ ခ   ပီ်း 
ကချင်လူငယ် ကခါင််းကဆြောင်မျြော်းနှင် သြောမက ကတြော    ထ ိုစဉ် မဟြောဗျူဟြောနှင ် သိုကတသနဌြောနမ ်း ဗ ိုလ်မ ်း 
ကကီ်း ဆ နလ် တ်ဂ မ်ကမြ်ော (ယခို KIO ဒို-ဥကက ဌ)နှင ် ကတ ဆံိုည  နှြု င််းလျက် ၂ နှစ်ခန   ် အချ  နယ်ူကြော ယံို ကည်မှု 
တည်ကဆြောက် ယူခ   သည်ဟိုလည််း သ  ှ  သည်။ ၂၀၀၈ ခိုနှစ်၊ ဩဂိုတ်လဆန််းပ ိုင််းတ င် KIO ထံမှ 
 ခ ိုင်လူငယ်မျြော်းအြော်း စစ်သင်တန််းကပ်းန ိုင်ဖ ို့  သက ြောတူညီမှုက ို စတင်  ှ ခ  သည်။ 

၃.၂.၂။ ပီပီဖပင ဖပင  နမွ်းြွာ်းလာမှု 

သ ို့ ဖပဖင ် ၂၀၀၉ ခိုနှစ်၊ နှစ်ဆန််းပ ိုင််းတ င် ထ ိုစဉ် က ိုထ န််းပမတ်န ိုင်နှင ် ကဒါက်တြော ည ြုထ န််းကအြောင်တ ို့  
အပါအဝင်  ခ ိုင်လူငယ် ၂၆ ဦ်းတ ို့သည် KIO/KIA ဌြောနချြုပ် ှ  ြော လ ိုင်ဇြော၌ပင် KIA ၏ သင်တန််းဆ ြော၊ 
စြော်းနပ်  က္ြောနှင ် တပ်နယ်ကပမမျြော်းက  သ ို့ ကသြော အကထြောက်အပံ မျြော်းက ိုယူကြော စစ်သင်တန််း အပတ်စဉ် (၁) က ို 
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စတင်ခ   ကသည်။ တစ်ဖက်တ င်လည််း  က္ ြုင ်ကတြ်ောလှနက် ်းတပ် ဖ  စည််းန ိုင်က ်းအတ က်  ခ ိုင် ပပည်နှင ် 
 နက်ိုနတ် ို့လ ို ကန ြောမျ  ြု်းတ င် စည််းရံို ်းက ်းလိုပ်ငန််းမျြော်း လှုပ် ှြော်းကဆြောင်  က်ခ   ကသည်။ ၂၀၀၉ ခိုနှစ်၊ ဧ ပီလ 
(၁၀) က်ကန  မတ င် စစ်သင်တန််း အပတ်စဉ် (၁)  ပီ်းဆံို်းခ   ပီ်း ထ ိုကန  မှြောပင်  က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ော (AA)က ို လူငယ် ၂၆ 

ဦ်းပဖင ် ဖ  စည််းထူကထြောင် ခ   ကသည်။ က ိုထ န််းပမတ်န ိုင်မှ စစ်ဦ်းစီ်းချြုပ်အပဖစ် တြောဝနယ်ူ ပီ်း ကဒါက်တြော 
ည ြုထ န််းကအြောင်မှ ဒို-စစ်ဦ်းစီ်းချြုပ်အပဖစ် တြောဝနယ်ူခ  သည်။ အလြော်းတူ  က္ ြုင်အမျ  ြု်းသြော်းအဖ  ချြုပ် 
ပဖစ်သည ် United League for Arakan (ULA)တ င်လည််း AA စစ်ဦ်းစီ်းချြုပ် ဗ ိုလ်ချြုပ်ထ န််းပမတ်န ိုင်မှ ဥကက ဌ၊ ဒို-
စစ်ဦ်းစီ်းချြုပ် ကဒါက်တြော ည ြုထ န််းကအြောင်မှ အကထ ကထ  အတ င််းက ်းမ ်းအပဖစ် တြောဝနယ်ူကဆြောင်   က်ကန 
 ကသည်။ 

၃.၂.၃။ နိုင ငံနရ်း ရည မှန ်းချက  
ULA/AA ၏ န ိုင်ငံက ်း  ည်မှန််းချက်မျြော်းမှြော “ ခ ိုင်အမျ  ြု်းသြော်း လ တ်ကပမြောက်က ်း၊ အမျ  ြု်းသြော်း တန််း 

တူက ်း၊ က ိုယ်ပ ိုင်ပပဌြောန််းခ င ်၊  က္ ြုင ်ကံ ကမမြောနှင ်  က္ ြုင ်သယံဇြောတတ ို့က ို  ခ ိုင်လူမျ  ြု်းမျြော်း က ိုယ်တ ိုင် 
ဖနတီ််းန ိုင်က ်း”ဟူ၍ နြော်းလည် သည်။ ဤသည်က ိုပင် ULA မှကန၍ ၂၀၁၆ ခိုနှစ်၊ ဇနန်ဝါ ီလ (၂၁) က် ကန  မ၌ 
ထိုတ်ပပနခ်  သည ် ထိုတ်ပပနခ်ျက်ထ တ င် ထည ်သ င််းကဖြ်ောပပ ထြော်းခ  သည်။ တစ်ဖက်တ င်လည််း ဗ ိုလ်ချြုပ် 
ထ န််းပမတ်န ိုင်က ိုယ်တ ိုင် “ဝ”ထက် မညံ သည ် က နဖ်က်ဒက ်း ှင််းပံိုစံမျ  ြု်း လ ိုချင်သည်ဟူ၍ အတ အလင််း 
ကပပြောဆ ိုခ  သည်။ အလြော်းတူ  ခ ိုင်လူထို၏ န ိုင်ငံက ်းဆနဒနှင ်  ခ ိုင်လူထိုက ို ကနထ ိုင် လ ို့မ ကအြောင် ပပြုမူသည်  
အကပေါ်တ င် မူတည် ပီ်း လ ိုအပ်လ င် “ ခ ိုင်န ိုင်ငံ” အထ ပဖစ်ကအြောင် ကက ြု်းပမ််းသ ြော်း  လ မ် မည်ဆ ိုသည် 

က ိုလည််း  “နိုင ငံဆုိတာ နကာလာဟာလ မဟုတ ပါဘူ်း။ ကျွန နတာ တိို့ ရခုိင ဖပည သူ နတွရွဲှေ့  ုိ်းသာ်းတွဲ  
အသံပွဲ ဖြစ ပါတယ ။ ကျွန နတာ တိို့ရွဲှေ့ ပကတိအနနအထာ်းနွဲ   ကျွန နတာ တိို့ လုိလာ်းတွဲ  နိုင ငံနရ်းဆနဒကုိ 
ကျွန နတာ တိို့ နဖပာတာ ဖြစ ပါတယ ။ တကယ  ရခုိင ဖပည ရွဲှေ့ ကံ ကမမာကုိ ဆုံ်းဖြတ ရမှာက ရခုိင လူထုပွဲ 
ဖြစ ပါတယ ။ အနကာင ်းဆုံ်းကနတာ  တစ အိမ တည ်းမှာ မငိမ ်းမငိမ ်းချမ ်းချမ ်း နနနိုင ရင  အနကာင ်းဆုံ်းပွဲ။ 

ဒါနပမယ   ကျွန နတာ တိို့ လုံ်းဝ နနထုိင လိို့မရနအာင  နှိပ စက ရင နတာ  အိမ န်ီးချင ်းနကာင ်း ဖြစ နအာင  
ကကိို်းစာ်းရလိမ  မယ ။”ဟူ၍ ဗ ိုလ်ချြုပ်ထ န််းပမတ်န ိုင် က ိုယ်တ ိုင် ဧ ြောဝတီသတင််းဌြောန၏ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ 
ဧ ပီလအတ င််း ပပြုလိုပ်ခ  ကသြော အင်တြောဗျူ်းတစ်ခိုတ င် ကပဖ ကြော်းခ  သည်။ (စစ်အြောဏြောသ မ််းမှု ကနြောက်ပ ိုင််း 
ကြောလမျြော်းတ င်ကတြော  ULA သည် န ိုင်ငံက ်းအ  က နဖ်က်ဒ  က်အဆင ်က ို တ င်တ င်ကျယ်ကျယ် 
ကပပြောဆ ိုလြောခ   ပီ်း တစ်ဖက်တ င်လည််း အြောဏြောသ မ််းမှုက ကြောင ် ကနြောက်ဆက်တ   ကပါက်ကပါက်လြောခ   ကကသြော 
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ကတြ်ောလှနက် ်း အင်အြော်းစိုအချ  ြို့က ို စစ်က ်းအ  အကူအညီကပ်းပခင််းမျြော်း  ှ လြောခ  သည်။ အလြော်းတူ 
က နဖ်က်ဒ  က်က ို လက်ခံသည ် မည်သည ်လက်နက်က ိုင် အင်အြော်းစိုမျြော်းနှင ်မဆ ို လက်တ  ကဆြောင်  က်သ ြော်း 
မည်ပဖစ်က ကြောင််း ကပပြောဆ ိုမှုမျြော်း  ှ ခ  သလ ို တစ်ဖက်တ င်လည််း  ဂဂလြော်းကဒ  ်ှ က  သ ို့ ကသြော န ိုင်ငံပခြော်း 
ဆက်ဆံက ်းက ို ချည််းကပ်ခ  သည်မျြော်းလည််း  ှ လြောခ  သည်။ က ိုယ်ပ ိုင်န ိုင်ငံ  ှ န ိုင်က ်း အ မ်မက်မှြော ကအြောက် 

ကပခအဆင ် ခ ိုင်ပပည်သူမျြော်းက ို လွှမ််းမ ို်းမှုအြော်းကကြောင််းလ က်  ှ သည်ဟိုပင် ဆ ို မည်။) 
၃.၃။ အိနဒိယ၏ အနရှှေ့နမ ာ ဝါဒ တံခါ်းနပါက  

၃.၃.၁။ အိနဒိယ၊ တ ုတ နှင   သူတိို့၏ဆုံမှတ  

“အိနဒိယနှင   တ ုတ ဟာ အနာဂတ မှာ ပုိမပီ်း အတူတူ ဩဇာ နညာင ်း ကလိမ  မယ လိို့  
ကျွန နတာ  ထင တယ ” 

၁၉၃၈ ခိုနှစ်မှြော တရိုတ်ပပည်သ ို့  က ြောက် ှ လြောခ  သည ် ကနြောင်အ နဒ ယ၏ ပထမဦ်းဆံို်း ဝနက်ကီ်းချြုပ် 

ပဖစ်လြောမည ် ပဏ္ဍ တ်ဂျဝါဟလြော ကနရူ်းမှ ထ ိုစဉ်တရိုတ်ပပည်၏ သမမတ ချနက်က ှ တ်က ို ကပပြောခ  ပခင််းပဖစ် 
သည်။ သူသည် တရိုတ်က ို မ တ်ကဆ အပဖစ် ပမင်ထြော်းခ  သူ တစ်ဦ်းလည််း ပဖစ်သည်။ က ိုလ ိုနကီခတ်အလ န် 
စစ်ကအ်း ကြောလသစ်အတ င််း၌ က နပ်မူနစ်တ ို့ မှ တရိုတ်ပပည်က ို သ မ််းပ ိုက်ခ   ပီ်းသည်  အချ  နတ် င်လည််း 
ကနရူ်း၏  က်မလ ိုက်၊  ကြော်းကနက ်း ဝါဒကအြောက်မှြောပင် အ နဒ ယနှင်  တရိုတ်တ ို့ မှြော ချစ် ကည် င််းနှ်ီးစ ြော 
အတူပူ်းကပါင််း ကဆြောင်  က်က ်းက ခ ိုင် မ လ က်ပင်  ှ ကနခ  သည်။ ကနရူ်းသည် အ နဒ ယက ိုသြောမက တရိုတ် 



Paletwa and Arakan Army  

 - 14 - 

က ိုပါ “ဖ ံ ဖ ဖ ြု်းဆ  ကမဘြောသစ်”၏ အဓ က အခန််းကဏ္ဍကန ြော၌ ပါဝင်ကစလ ိုခ  သူတစ်ဦ်း ပဖစ်ပါသည်။ သ ို့ ကသြ်ော 
ပဏ္ဍ တ်ကနရူ်း၏ အ နဒ ယ၊ တရိုတ် အတူတူပူ်းကပါင််း ကဆြောင်  က်က ်းမှြော ၁၉၅၀ ခိုနှစ်အလ နက်နှြောင််းပ ိုင််း 
နယ်န မ တ် ပပဿနြောမျြော်းက ကြောင ် တင််းမြောမှုမျြော်းတ ို်းလြော င််း ကမှ်းမှ နသ် ြော်းခ   သည်။  

တရိုတ်က နပ်မူနစ်ပါတီ ကခါင််းကဆြောင်ပ ိုင််းမျြော်းသည် ကသ ်းစ န််းကသြော ပပည်တ င််းစစ် မျြော်းမှတစ်ဆင်  
အြောဏြောက ို   ှ လြောခ   ကသူမျြော်း ပဖစ်သည်။ ထ ို့အတ က်က ကြောင ် ထ ိုသူတ ို့ မှြော အတ တ်မှ မနခ်ျူ်းအင်ပါယြောပ ိုင် 

နယ်န မ တ်မျြော်းအတ ိုင််း နယ်ကပမမျြော်းက ို ပပနလ် ိုချင်ခ   ကသည်။ ၁၉၅၁ ခိုနှစ်တ င် တရိုတ်ပပည်သူ့ လ တ် 
ကပမြောက်က ်းတပ်မကတြ်ောမှ တ  က်က ို ကျူ်းကကျြ်ောသ မ််းပ ိုက်ခ   ပီ်း တ  က်၏ တနပ်ပနက်တြ်ောလှန ်ပိုနက်နမ်ှု 
မျြော်းက ိုလည််း ၈ နှစ် ကြောမ  ကချမှုန််းခ   က ပါသည်။  ိုန််းကတြ်ောကကီ်း ဒလ ိုင််းလြော်းမြော်းသည်လည််း တ  က် 

အက ်းန မ ် ပီ်း ၁၉၅၉ ခိုနှစ်မှြောပင် အ နဒ ယန ိုင်ငံသ ို့  ထ က်ကပပ်းခ   သည်။။ အ နဒ ယအစ ို်း မှလည််း ကန ်းကထ ်း 
စ ြောပဖင ် လက်ခံခ   ကကြော  ိုန််းကတြ်ောကကီ်းသည်လည််း အ နဒ ယမှြောပင် ကနထ ိုင်ခ   သည်။ ဤပဖစ် ပ်မျြော်း 
ကနြောက်ပ ိုင််း အ နဒ ယအကပေါ် တရိုတ်၏ ဖ အြော်းမျြော်း ပ ို၍တ ို်းလြောကစခ  သည်။ 

တရိုတ် ကခါင််းကဆြောင်မျြော်းသည် ၁၉  ြောစို အကစြောပ ိုင််းအထ  မနခ်ျူ်းအင်ပါယြော အစ တ်အပ ိုင််းထ ၌ 
ပါဝင်ခ  သည ် တ  က်  ကဒသတစ်ခိုလံို်းက ို တရိုတ်အပ ိုင် နယ်န မ တ်ဟိုဆ ိုလြော ပီ်း နယ်ကပမချ  ှေ့ထ င် လြောခ   က 
သည်။  မက်မဟ နမ်ျဉ််း ( ဗ တ သ အ နဒ ယပ ိုင် အြောသံနယ်န မ တ်နှင ် မနခ်ျူ်း အင်ပါယြောပ ိုင် တ  က်နယ်န မ တ် 

တ ို့ မှြော  ှင််းလင််း ပပတ်သြော်းမှု မ ှ ခ   ၍ ၁၉၁၄ ခိုနှစ်မှြော  ဗ သ သ  သံတမန ်မက်မဟ န၏် ည  နှြု င််းကပ်းမှုက ကြောင ် 
ကပေါ်ကပါက်ခ  ကသြော နယ်ပခြော်းမျဉ််း။) ကတြောင်ကပခ ကဒသအြော်းလံို်း တရိုတ်အပ ိုင်ဟူ၍ စတင်ကပပြောဆ ိုခ  သည်။ 
ထ ို့ ကနြောက် အနဒ ယပ ိုင် ဟ မဝနတြော၏ တစ်ဖက်စ န််း က်၌ ှ ကသြော အက်ဆ ိုင်ချင််းကဒသ ကသမီယ ပပည်နယ်အထ  
လမ််းကဖြောက်ခ   သည်။ အ နဒ ယမှ သံတမန ်နည််းလမ််းအ  ကပဖ ှင််းခ  ကသြ်ောလည််း အလိုပ်မပဖစ်ခ  ကပ။   

တစ်ဖက်တ င်လည််းပ  တရိုတ်သည် တ  က်သူပိုနမ်ျြော်းက ို ကထြောက်ပံ ကပ်းကနသည်  အကမ  ကန ်

အစ ို်း နှင ် အ နဒ ယတ ို့  ပူ်းကပါင််းသ ြော်း ကမည်က ိုလည််း စ ို်း  မ်ခ   သည်။ ထ ို့အတ က်က ကြောင ် ၁၉၆၂ ခိုနှစ်၊ 
ကအြောက်တ ို ြောလတ င် တရိုတ်မှ လူလှု င််းလံို်း စစ်ဆင်က ်းနည််းနှင ် အက်ဆ ိုင်ချင််းအန်ီး အ နဒ ယတပ်စခန််း 
မျြော်းက ို တ ိုက်ခ ိုက် သ မ််းပ ိုက်ခ  သည်။ အနဒ ယတပ်မျြော်းသည်လည််း အကျအဆံို်း မျြော်းခ   သည်။ န ိုဝင် ြော 
လလယ်ကလြောက်တ င် အ နဒ ယ၏ တပ်စခန််း အြော်းလံို်းန်ီးပါ်းကလြောက်က ို တရိုတ်တပ်မျြော်းမှ သ မ််းပ ိုက်န ိုင် 

ခ   ကသည်။ အြောသံ၏ အလယ်ပ ိုင််း တက်စ်ပူ မ ြို့က ိုပင် သ မ််းခ   ကသည်။ န ိုဝင် ြော (၂၁)  က်ကန   
အက ြောက်တ င် တရိုတ်မှ အပစ်အခတ်ပပန ်ပ်စ ခ   ပီ်း မက်မဟ န််းမျဉ််း အကနြောက် က်က ို ပပနဆ်ိုတ်ခ  သည်။ 
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တရိုတ်သည် စင််းကျနမှ်ကန၍ တ  က်လမ််းက ို ထ န််းချြုပ်န ိုင်ခ   ပီ်း အ နဒ ယ၏  ခ မ််းကပခြောက်မှု နက်လည််းပ  
သူ့အတ က် ပူစ ြောမလ ိုကတြော ကပ။ တရိုတ်မှြော သူအလ ို ှ သည်က ို   ှ သ ြော်းခ  ကတြော သည်။ ထ ိုကနြောက်ပ ိုင််း 
မျြော်းတ င် တရိုတ်က “ယဉ်ကကျ်းမှုကတြ်ောလှနက် ်း”၊ အနဒ ယက ပါကစစတနနှ်င ် စစ်ပဖစ်ကြော နှစ်န ိုင်ငံစလံို်း 
ပဋ ပက္က ိုယ်စီနှင ် နပန််းလံို်းကနခ    က ကတြော သည်။  

၁၉၈၀ ကနြောက်ပ ိုင််းနှစ်မျြော်းတ င် အ နဒ ယနှင ် တရိုတ်တ ို့၏ ဆက်ဆံက ်း ပပနလ်ည်ကကြောင််းမ န ်

လြောခ  သည်။ ထ ိုစဉ် အ နဒ ယတ င်  ြောဂျစ်ဂနဒ(ီကနရူ်း၏ကပမ်း)မှြော ဝနက်ကီ်းချြုပ်ပဖစ် ပီ်း တရိုတ်ပပည်၌ 
တ န  က် ှြောက်ဖ န ် ဦ်းကဆြောင် ကသြော ကြောလပဖစ်သည်။  ြောဂျစ်ဂနဒ၏ီ ၁၉၈၈ ခိုနှစ် တရိုတ်ပပည် ခ ီ်းစဉ်၌ 
တ န  က် ှြောက်ဖ နမှ် “နနာင လာမယ   ရာစုဟာ အာရှနခတ သာ ဖြစ မယ ဆုိရင  အိနဒိယနွဲ   တ ုတ နှစ ခုလုံ်းဟာ 
စီ်းပွာ်းနရ်းတုိ်းတက တွဲ  နိုင ငံနတွ ဖြစ မှာပွဲ” ဟူ၍ ဆ ိုခ  သည်။ ထ ိုကနြောက်ပ ိုင််းနှစ်မျြော်းအတ င််း အက ှှေ့အြော ှ 
န ိုင်ငံမျြော်းသည်  အ နဒ ယနှင်  တရိုတ် နှစ်န ိုင်ငံစလံို်းတ ို့၏ ကိုနသ် ယ်မှုန   ကေ်းက က်သစ်   ှ န ိုင်မှုမျြော်းအတ က် 
အက ်းပါသည ် ကဒသမျြော်း ပဖစ်လြောခ  သည်။ 

၁၉၇၀ ကနှြောင််းပ ိုင််း တ န  က် ှြောက်ဖ န၏် ပပြုပပင်ကပပြောင််းလ မှုမျြော်းက ကြောင ် တရိုတ်စီ်းပ ြော်းက ်း ပပနလ်ည် 
ဦ်းကမြော လြော ခ   သည်။ အလြော်းတူ တရိုတ်သည် အက ှှေ့ကတြောင်အြော ှကဒသတ င််း န ိုင်မျြော်းနှင ်ပါ စီ်းပ ြော်းက ်းအ  
ဆက်ဆံက ်း ပ ိုအြော်းကကြောင််း လြောခ   သည်။ တစ်ဖက်တ င်လည််း စီ်းပ ြော်းက ်း တံခါ်းဖ င် ဝါဒနှင် အတူ တ ို်းတက် 

ကပပြောင််းလ လြောကနခ  သည ် အနဒ ယမှကန၍ ၁၉၉၀ ဝန််းကျင်ခန်  အတ င််း၌ “အနရှှေ့နမ ာ  နပေါ်လစီ” က ို ချမှတ် 

လြောခ  သည်။  ည်  ယ်ချက်မှြော အက ှှေ့ဖျြော်းမှ ကကီ်းကကီ်းမြော်းမြော်း ချမ််းသြောကန က ကသြော န ိုင်ငံမျြော်းနှင်  ဆက်ဆံ ပီ်း 
ကေ်းက က်သစ်၊ မ တ်ကဆ သစ်မျြော်း  ှြောကဖ သ ြော်းန ိုင်ဖ ို့ ပင်ပဖစ်သည်။  

တရိုတ်တ င် ဆင််း  လ န််းသည ် ကိုန််းတ င််းပ တ် ပပည်နယ်မျြော်းနှင်  က ိုယ်ပ ိုင်အိုပ်ချြုပ်ခ င ်  ကဒသမျြော်း 
သည် အကနြောက်နှင်  အကနြောက်ကတြောင် က်တ ို့  ပဖစ် ကသည်။ အနဒ ယတ င်ကြော်း ဆင််း  သည ် ကိုန််းတ င််း ပ တ် 
ပပည်နယ်မျြော်းမှြော အက ှှေ့နှင ် အက ှှေ့ကပမြောက် က်ကဒသတ ို့  ပဖစ် ကသည်။ ထ ိုကဒသနှစ်ခို၏ ကြော်းတ င် ပမနမ်ြော 
န ိုင်ငံမှြော သူတ ို့၏ ဆင််း  တ င််း ထ က်ကပါက်ကကီ်းတစ်ခိုပမြော တည် ှ ကနသည်။  

၃.၃.၂။ အနရှှေ့နမ ာ ဝါဒ တံခါ်းနပါက  

တရိုတ်သည် ပမနမ်ြောစစ်အစ ို်း နှင ် ၁၉၈၀ ကနှြောင််းပ ိုင််းမှစ၍ ကိုနသ် ယ်မှုမျြော်း တ ို်းလိုပ်လြောခ  သည်။ 
ပမနမ်ြောစစ်အစ ို်း တ ို့ မှြောလည််း အကနြောက်န ိုငံမျြော်း၏ စီ်းပ ြော်းက ်း ဒဏ်ခတ် ပ တ်ဆ ို့ မမှု မျြော်းက ကြောင ် အြော်းက ို်းမီှခ ို 
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စ ြောဆ ို၍ တရိုတ်န ိုင်ငံတစ်ခိုသြော  ှ လြောခ  သည်။ ထ ိုကနြောက်ပ ိုင််းမျြော်း၌ တရိုတ်သည် ပမနမ်ြောန ိုင်ငံအကပေါ် 
ဩဇြောလ မ််းမ ို်းမှု ကကီ်းသထက် ကကီ်းလြောခ  သည်။ အဆ ိုပါပဖစ် ပ်က ို တရိုတ် ပ ြုင် က်ပဖစ်သည်  အ နဒ ယမှ 
သူ့အတ က် အနြောဂတ် စီ်းပ ြော်းက ်းနှင်  လံိုပခံြုက ်းဆ ိုင် ြော ကကီ်းမြော်းကသြော စ နက်ခေါ်မှုတစ် ပ်အပဖစ် ရရှုပမင်လြောခ   
သည်။  

ထ ို့အတ က်က ကြောင်  အ နဒ ယအစ ို်း သည် ဖ ံ ဖ ဖ ်းမှုနည််းပါ်း လှ ပီ်း ကိုန််းတ င််းပ ိုင််း ကဒသတစ်ခိုပဖစ်ကသြော 
မီဇ ို မ်ပပည်နယ်က ို ပင်လယ်ထ က်ကပါက်   ှ န ိုင်ကစ နနှ်င ် အက ှှေ့ကတြောင်အြော ှ ကဒသတခ င် န ိုင်ငံမျြော်းနှင ် 
ချ  တ်ဆက်မှုမျြော်း ပပြုလိုပ်န ိုင် နတ် ို့က ို  ည်  ယ်၍ ကိုလြော်းတနပ်မစ်  က်စံိုဖ ံ ဖ ဖ ြု်းမှု စီမံက န််းက ို ၂၀၀၂ နှစ် 

ကလြောက်တ င် စတင်၍ လိုပ်ကဆြောင်ခ  သည်။ ထ ို့ ကနြောက် အနဒ ယအစ ို်း သည် စီမံက န််းက ို ကဆြောင်  က်သ ြော်း 
န ိုင် နအ်တ က် ပမနမ်ြော စစ်အစ ို်း နှင ် နှစ်န ိုင်ငံ သက ြောတူလက်မှတ်က ို ၂၀၀၈ ခိုနှစ်အတ င််းတ င် က ်းထ ို်း 
သ ြော်းခ  သည်။ အဆ ိုပါစီမံက န််းမှြော အကမ  ကနက်ဒေါ်လြော သန််းကပါင််း ၅၀၀ ခန   ်  င််းနှ်ီးပမ ပ်နှထံြော်းကသြော 
စီမံက န််းတစ်ခိုလည််း ပဖစ်သည်။ အလြော်းတူ အဆ ိုပါ ကိုလြော်းတနစီ်မံက န််းသည် အ နဒ ယအက ှှေ့ကမ ြ်ောဝါဒ၏ 

အဓ က ည်  ယ်ချက်ပဖစ်ကသြော အက ှှေ့ကတြောင်အြော ှ န ိုင်ငံမျြော်းနှင်  ချ  တ်ဆက်သ ြော်းန ိုင် န ်တစ်ခိုတည််းကသြော 

 ကိုလြော်းတနပ်မစ်က ကြောင််း  က်စံိုဖ ံဖ ဖ ြု်းမှု စီမံက န််း လမ််းက ကြောင််းပပကပမပံို (ဓြောတ်ပံို -  Wikipedia) 
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တံခါ်းကပါက်တစ်ခို ပဖစ်ကနသည ်အပပင် ပမနမ်ြောန ိုင်ငံအကပေါ် တရိုတ်န ိုင်ငံ၏ဩဇြော လွှမ််းမ ို်းမှုက ို ကလ ြော ချသ ြော်း 
န ိုင် နအ်တ က် တရိုတ်နှင်  အြောဏြောချ  နခ် င်လ ြော ည  ကနသည်  စီမံက န််းလည််း ပဖစ်သည်။ 

အ နဒ ယအစ ို်း သည် သူ၏န ိုင်ငံတ င််း ှ  ဆင််း   ပီ်း ကိုန််းတ င််းပ ိုင််း ကဒသမျြော်းပဖစ် ကကသြော  အက ှှေ့ 
ကပမြောက်ကဒသမျြော်းက ို န ိုင်ငံ၏ အက ှှေ့၊ အကနြောက်နှင ် ကတြောင်ပ ိုင််းကဒသမျြော်းနှင်  ချ  တ်ဆက်ကြော ကိုနသ် ယ်မှု 
မျြော်း ပပြုကနကစချင်သည်။  တစ်ဖက်တ င်လည််း အ နဒ ယအစ ို်း သည် န ိုင်ငံ၏ ကြော်းတ င် တည် ှ ကနသည ် 
 ဂဂလြော်းကဒ  ်ှန ိုင်ငံက ို က ှြောင် ှြော်းသ ြော်းကြော ပလက်ဝမှကန၍တစ်ဆင သ်ြော အ နဒ ယန ိုင်ငံတ င််း ကိုနသ် ယ်က ်း 
လမ််းက ကြောင််းနှင ် ပပနခ်ျ  တ်ဖ ို့  ကက ြု်းစြော်းကနသည်။ ထ ို့အတ က်က ကြောင ် ပလက်ဝသည် ပထဝီအကနအထြော်း အ  
ကိုလြော်းတန ် စံမံက န််းအတ က် အလယ်ဗဟ ို အချက်ချြောကျ ြော ကန ြောတစ်ခို ပဖစ်လြောခ  သည်။ တစ်ဖက် 
တ င်လည််း ပလက်ဝသည် အ နဒ ယ အက ှှေ့ကမ ြ်ောဝါဒ၏ မဟြောဗျူဟြောအ  အချက်အချြောကျကသြော တံခါ်း 
ကပါက်တစ်ခိုလည််း ပဖစ်လြောကနသည်။   

အ နဒ ယ၏ အက ှှေ့ကပမြောက်ကဒသ၊ မီဇ ို မ်ပပည်နယ်၊ ဇ ို မ်ပူ်း ်မှကန၍ ပလက်ဝ မ ြုနယ်၊ စက်ပစ်ပပင် 

ကကျ်း  ြောအထ  ၁၂၉ ကီလ ိုမီတြော အ ှည် ှ ကသြော အကဝ်းကပပ်းလမ််းမကကီ်း၊ ထ ိုမှတစ်ဆင ် ၁၅၈ ကီလ ိုမီတြော 
အ ှည် ှ ကသြော ကိုလြော်းတန ် ပမစ်က ကြောင််းအတ ိုင််း  ခ ိုင်ပပည်နယ်၊ စစ်ကတ ဆ ပ်ကမ််း၊ ကနြောက်ဆံို်း စစ်ကတ  
ဆ ပ်ကမ််းမှ က မ ိုင် ၅၃၉ ကီလ ိုမီတြော အက ြောအကဝ်း ှ ကသြော  ဂဂလြော်းပင်လယ်ပပင်က ိုပဖတ်ကြော အ နဒ ယန ိုင်ငံ 

အက ှှေ့ပ ိုင််းကဒသ၊ အကနြောက် ဂဂလြော်းပပည်နယ်၊ က ိုလ်ကတတ ြော်းဆ ပ်ကမ််းနှင ် ချ  တ်ဆက် ပီ်း ကိုနသ် ယ်မှုမျြော်း 
ပပြုသ ြော်းန ိုင်မည် ပဖစ်သည်။   

အဆ ိုပါစီမံက န််းအတ က် စစ်ကတ  ဆ ပ်ကမ််း တည်ကဆြောက်မှု၊ ကိုလြော်းတနပ်မစ်က ကြောင််း တူ်းကဖြ်ောမှုနှင ် 
ပလက်ဝ ဆ ပ်ကမ််း တည်ကဆြောက်မှုတ ို့ မှြော အ ပီ်းအသတ် ကဆြောင်  က် ပီ်းသ ြော်း က ပီ်းပဖစ်သည်။ သ ို့ ကသြ်ော 
လည််း အပခြော်းတစ်ဖက်တ င် ပမနမ်ြော ပပည်တ င််းစစ် (နယ်စပ် ကဒသ မတည် င မ်မှု) ပပဿနြောမျြော်းသည် အဆ ိုပါ 
စီမံက န််း အ ပီ်းသတ် ကဆြောင်  က်သ ြော်းန ိုင် န ် (ကနြောက်ဆံို်း ကျန ှ် ကနကသ်းသည ် ပလက်ဝ-ဇ ို မ်ပူ်း ် 
အကဝ်းကပပ်းလမ််းမ ကဖြောက်လိုပ်က ်းမှြော) အတြော်းအဆီ်းကကီ်းတစ်ခို ပဖစ်လြောကနကတြော သည်။ အက ကြောင််းမှြော 
 က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ော (AA)နှင  ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့သည ် ပလက်ဝ-ဇ ို မ်ပူ်း ် အကဝ်းကပပ်းလမ််းမ ကဖြောက်လိုပ်မည ် 
လမ််းက ကြောင််းမျြော်းကပေါ်တ င် တ ိုက်ပ  မျြော်း ပပင််းထနစ် ြော ပဖစ်ပ ြော်းကန က ပီ်း လမ််းကဖြောက်လိုပ်မည ် စီမံက န််းမှြော 
လည််း အဆ ိုပါတ ိုက်ပ  မျြော်းက ကြောင ်ပင်  ပ်တန  မ်သ ြော်းခ   ကတြော သည်။  
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ပမနမ်ြောစစ်တပ်၊ ထ ိုစဉ် NLD အစ ို်း နှင်  အ နဒ ယအစ ို်း တ ို့သည်  က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ော(AA)က ို ကိုလြော်းတန ်
စီမံက န််းအတ က် အဓ က အတြော်းအဆီ်း တစ်ခိုအပဖစ် သက ြောထြော်းခ   ကသည်။ အ နဒ ယအစ ို်းသည် AA နှင ် 
ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့  ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း တ ိုက်ပ  မျြော်းပပင််းထနခ်ျ  န ်၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ကဖကဖြ်ောဝါ ီလ(၁၆) က် 

ကန  မတ င် အ နဒ ယတပ်မကတြ်ောက ို ပလက်ဝနယ်စပ် မီဇ ို မ်ပပည်နယ်၊ ကလြောင ်တလ ိုင်ခရ ို င်မှြော တပ်ချကစခ   
သည်။ ဤပဖစ် ပ်က ို AA   က်မှ “အိနဒိယစစ တပ သည  ဖမန မာစစ တပ နှင   နပါင ်းမပီ်း AA ကုိ ဆန   ကျင နန 

သည ”ဟူ၍ အ နဒ ယက ို သံသယ ှ ကနခ  သည်။  

ပလက်ဝ သက ဂြောဆ ပ်ကမ််း တည်ကဆြောက်ကနပံို (ဓြောတ်ပံို - ကခါနူ်းသိုမ်/BNI) 

၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ မတ်လ (၁၆) က်ကန  မတ င်ကတြော  AA မှ ကိုလြော်းတနတံ်တြော်း စီမံက န််းအတ က် တံတြော်း 
သံကပါင်မျြော်း တင်ကဆြောင်လြောခ  သည ် က ယြောဉ်က ို “စစ သာ်းမျာ်း လုိက ပါလာသည ”ဆ ိုသည ် အက ကြောင််းပပ 

ချက်ပဖင ် စတင်တ ိုက်ခ ိုက်ခ  သည်။ ထ ို့ ကနြောက် မတ်လ ၃၀  က်ကန  မတ င်လည််း အဆ ိုပါစီမံက န််းအတ က် 

လမ််းလိုပ်သြော်း ၁၃ ဦ်းက ို AA မှ ဖမ််းဆီ်းခ   ပီ်း ၅ ဦ်းက ို ဧ ပီလ (၁) က်ကန  မတ င် ပပနလ်ွှတ်ကပ်းခ  ကြော ကျန ်၈ 
ဦ်းက ို ဩဂိုတ်လ (၁၆)  က်ကန  မတ င်မှ ပပနလ်ွှတ်ကပ်းခ  သည်။ အလြော်းတူ  န ိုဝင် ြော ၃  က်ကန  မတ င်လည််း 
အ နဒ ယ န ိုင်ငံသြော်း ၅ ဦ်း၊ ပပည်သူ့လလွှတ်ကတြ်ောအမတ် ဦ်းကဝှေ့တင််းနှင ် အပခြော်း ၄ ဦ်း၊ စိုစိုကပါင််း ၁၀ ဦ်းက ို AA မှ 

ထပ်မံ ဖမ််းဆီ်းခ   ပီ်း ဦ်းကဝှေ့တင််းမှအပ ကျန ် ၈ ဦ်းက ို ကနြောက်တစ်ကန  မနက်တ င် ပပနလ်ွှတ်ကပ်းခ  သည်။ 
အ နဒ ယန ိုင်ငံသြော်း တစ်ဦ်းပဖစ်သည ် Mr. Vinoogopal မှြော AA ကခေါ်ကဆြောင်သ ြော်း ချ  နမှ်ြောပင် ကသဆံို်းသ ြော်းခ   
သည်။ န ိုဝင် ြော ၂၂  က်ကန  မတ င်လည််း စစ်ကတ မှ ပလက်ဝသ ို့  ထ က်ခ ြောလြောသည်  က ယြောဉ်က ို AA မှ 
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ကကျြောက်ကတြ်ော မ ြို့မက ြောက်မီ၊ ကသစ်ကတြော  ြောအန်ီးမှြောပင် ထပ်မံ၍ပစ်ခတ်တ ိုက်ခ ိုက်ခ  သည်။ ကနြောက်ဆံို်း  
၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်၊ မတ်လ (၂၂)  က်ကန  မတ င်လည််း ပလက်ဝဆ ပ်ခံတံတြော်း တည်ကဆြောက်က ်း စီမံက န််း 
လိုပ်သြော်း (၁၅)ဦ်း က ို AA မှ ထပ်မံဖမ််းဆီ်းခ  ကြော ကနြောက်တစ်ကန  မနက်ပ ိုင််းတ င် ပပနလ်ွှတ်ကပ်းခ  သည်။  

အဆ ိုပါ ပစ်ခတ်တ ိုက်ခ ိုက်မှုနှင ် စီမံက န််းလိုပ်သြော်းမျြော်းအြော်း ဖမ််းဆီ်းမှုမျြော်းတ ိုင််းတ င် AA သည် 
“ဖမန မာစစ တပ နှင   ပတ သတ  ဆက နွယ နသာန ကာင  ” ၍ဟူ အက ကြောင််းပပခ  ကသြ်ောလည််း အပခြော်းတစ်ဖက် 
တ င်မူ အ နဒ ယအစ ို်း က ို လှန  မ် ပီ်း သတ ကပ်းခ  ပံိုလည််း သည်။ ဤသည်က ို AA စစ်ဦ်းစီ်းချြုပ် ဗ ိုလ်ချြုပ် 

ထ န််းပမတ်န ိုင်မှ “ကုလာ်းတန  ဖမစ န ကာင ်းကုိ အသုံ်းဖပိုမပီ်း သွာ်းလာနနတွဲ  ကုလာ်းတန စီမံကိန ်းဆုိင ရာ 
သနဘဘာနတွက သွာ်းလာခွင  အတွက  AA ကုိ အန ကာင ်း ကာ်းြိို့လုိအပ မပီ်း အိနဒိယဘက ကလည ်း AA 

တည ရိှနနမှုကုိ အသိအမှတ ဖပို နပ်းရမယ ”ဟို ဆ ိုခ  သည်။ အ နဒ ယ က်ကမူ ထ ိုစဉ် တရိုတ်နှင ် 
နယ်စပ်ပပဿနြော အပငင််းပ ြော်းကနသည ် အချ  နပ်ဖစ်ကသြောက ကြောင ် ကိုလြော်းတနစီ်မံက န််းအြော်း အကနှြောင ်အယှက် 
ပပြုကနမှု၏ ကနြောက်က ယ်၌ တရိုတ် ှ ကနက ကြောင််း ကပပြောဆ ိုခ  သည်။ အလြော်းတူ AA သည် ကိုလြော်းတနစီ်မံက န််း 
အတ က် အ နဒ ယအစ ို်း က ို သူတ ို့ နှင ်လြော ပီ်း ည  နှြု င််းမှု ပပြုကစချင်ခ  သည်။ ဤသည်က ိုလည််း  “ရခုိင ဖပည မှာ 
လုပ မယ ၊ ကုိင မယ ဆုိရင  ကျွန နတာ တိို့နွဲ   ည ိနှိုိ င ်းမပီ်း လုပ မယ ဆုိရင  ပုိမပီ်းအကျိို်းစီ်းပွာ်း ရိှနိုင တယ ။”ဟူ 
၍ ဗ ိုချြုပ်ထ န််းပမတ်န ိုင်မှ ဧ ြောဝတီ၏ အင်တြောဗျူ်းမှြော ထိုတ်ကဖြ်ော ကပပြော ကြော်းခ  သည်။  

အ နဒ ယအစ ို်း သည် ကိုလြော်းတနစီ်မံက န််းက ို ကဆြောလျင်စ ြော အ ပီ်းသတ်န ိုင်ဖ ို့  တ န််းတ န််းတ ိုက်တ ိုက် 
ပဖင ် လိုပ်ကဆြောင်ခ  သည်။ ထ ို့အတ က်က ကြောင ် ၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်၊ ကဖကဖြ်ောဝါ ီလ ၂၆  က်မှကန၍ ၂၉  က်ကန   
အထ  အ နဒ ယန ိုင်ငံသ ို့  သ ြော်းက ြောက်ခ  ကသြော ထ ိုစဉ် သမမတ ဦ်းဝင််းပမင ်၏ နှစ်န ိုင်ငံချစ်  ကည်က ်း ခ ီ်းစဉ် 

တ င်လည််း “ပလက ဝ - ဇုိရမ ပူ်းရ လမ ်း နြာက  လုပ မှုကုိ နဆာလျင စွာ မပီ်းစီ်းနစနရ်းအတွက  ကတိဖပိုခွဲ  
တယ ”ဟူ၍ အ နဒ ယသံရံို်းမှ ထိုတ်ပပနခ်  သည်။ ၂၀၂၁ ခိုနှစ်၊ ကဖကဖြ်ောဝါ ီလ (၁)ကန   စစ်တပ် အြောဏြောသ မ််းမှု 
ကနြောက်ပ ိုင််းမျြော်းတ င် ပမနမ်ြောန ိုင်ငံတ င််းနှင ် နယ်စပ်ကဒသ မတည် င မ်မှုမျြော်း ပ ိုမ ိုတ ို်းမျြော်းလြောခ    ကသြောက ကြောင ် 
အဆ ိုပါ “ပလက ဝ - ဇုိရမ ပူ်းရ လမ ်း” ကဖြောက်လိုပ်မှုက ို ထပ်မံ၍  ပ်တန  ခ်    ပပနသ်ည်။  

၃.၃.၃။ ကုလာ်းတန  စီမံကိန ်းနှင   ပလက ဝနဒသ ြွေ့ံဖမြိို်းနရ်း 

ပလက်ဝသည် ကတြောကတြောင် လ  ြုကပမြောင်မျြော်းနှင ် ကတြောင်ကိုန််း ကတြောင််းတန််းမျြော်း ကပါမျြော်းသည ် ကဒသ 
တစ်ခိုပဖစ်ကနသက  သ ို့  လမ််းပန််းဆက်သ ယ်က ်းနှင ် ကဒသဖ ံဖ ဖ ြု်းက ်းတ ို့ပါ ခက်ခ ကနှ်းကက ်းသည ် ကဒသတစ်ခို 
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လည််း ပဖစ်သည်။ ပမနမ်ြောန ိုင်ငံတ င််း အဆင််း  ဆံို်း ပပည်နယ်ထ မှ အဆင််း  ဆံို်း ကဒသတစ်ခိုဟိုလည််း 
ဆ ို ကပါသည်။ ပလက်ဝကဒသခံ အမျြော်းစိုမှြော ကိုလြော်းတနပ်မစ်ကကီ်းက ိုပင် အဓ ကအမီှသဟ  ပပြုကန က  ပီ်း 
သြော်းငါ်း ှြောကဖ မှုမျြော်း၊ ကိုနက် ြောင််းကိုနဝ်ယ်ပပြုမှုမျြော်း၊ ခ ီ်းသ ြော်းလြောမှုမျြော်းနှင ် ပမစ်ကမ််းနကံ ်းမျြော်းကပေါ်၌ 
သီ်းနှစံ ိုက်ပျ  ြု်းမှုမျြော်း ပပြုလိုပ် ကကြော အသက်ကမ ်းဝမ််းက ကြောင််း ပပြုကန ကသည်။ 

ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း ကကျ်း  ြောကပါင််း ၃၈၈   ြော ှ သည် အနက်   ြောကပါင််း ၃၀၀ ကကျြ်ောတ ို့သည် 
ကိုလြော်းတန ်ပမစ်က ကြောင််းတစ်ကလ ြောက်၌ တည် ှ ကန က ပီ်း ကဒသခံလူဦ်းက  ၁ သ န််းကကျြ်ော မီှတင််းကနထ ိုင် က 

သည်ဟိုလည််း ဆ ို ကသည်။ ကိုလြော်း တနစီ်မံက န််းသြော အထကပမြောက်သ ြော်းခ  လ င် ကိုလြော်းတနပ်မစ်က ကြောင််း 
တ စ်ကလ ြောက်မှ အဆ ိုပါ  ြောကပါင််း ၃၀၀ ကကျြ်ောတ ို့သည် နယ်စပ်ကဒသမျြော်း ပဖစ်မှုက ကြောင ် ဖ ံ ဖ ဖ ြု်းစည်ကြော်းလြော 
လ မ ်မည်ဟို ကဒသခံမျြော်းနှင်  ထ ိုစဉ် ချင််းပပည်နယ် အစ ို်း ဖ  ဝင်မျြော်းက ယံို ကည်ခ   ကသည်။ အလြော်းတူ 
ကိုလြော်းတနစီ်မံက န််းသည် ချင််းပပည်နယ်၏ စီ်းပ ြော်းက ်းနှင်  ကဒသဖ ံဖ ဖ ြု်းက ်းအတ က်လည််း ဆင််း  တ င််း 
တံခါ်း ထ က်ကပါက်တစ်ခိုပမြော ပဖစ်လြောလ မ ်မည်ဟိုပင် ယံို ကည် ခ   ကသည်။ အဆ ိုပါစီမံက န််းမှြော ပလက်ဝ 

နှင  ်စစ်ကတ  မ ြို့က ို ဗဟ ိုပပြု ပီ်း အ နဒ ယန ိုင်ငံ အက ှှေ့ကပမြောက်ကဒသမှကန၍ အက ှှေ့ က်ကဒသက ို ချ  တ်ဆက်မည ် 
ကိုနသ် ယ်က ်း လမ််းက ကြောင််းကကီ်းတစ်ခို ပဖစ်ကန ကသြောက ကြောင ် စီမံက န််းကအြောင်ပမင် ပီ်း ကဒသဖ ံဖ ဖ ြု်းမှုမျြော်း 
အြော်းကကြောင််းလြောခ  လ င် ပလက်ဝကဒသခံမျြော်းသည် သူတ ို့၏ စ ိုက်ပျ  ြု်းသီ်းနှမံျြော်းက ို အ ည်အကသ ်းပမ င ် 
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တင်ကြော ကိုနက်ူ်းသန််းက ြောင််းဝယ်မှုမျြော်း ပပြုန ိုင် ကမည ်အပပင် ကိုနသ် ယ်က ်း လမ််းက ကြောင််းနှင်  ဆက်စပ် 

ကသြော အလိုပ်အက ိုင် အခ င ်အလမ််းမျြော်းလည််း   ှ လြောန ိုင် ကမည် ပဖစ်သည်။ 

တစ်ဖက်တ င်လည််း စီမံက န််းက ို အကပခခံ ပီ်း ထ ိုစဉ် ချင််းပပည်နယ်အစ ို်း သည် ပလက်ဝက ို 
ပပည်နယ်၏ အပခြော်းကသြောကပမြောက်ပ ိုင််း  မ ြို့နယ်မျြော်းနှင ်  ချ  တ်ဆက်န ိုင် န ် ကက ြု်းစြော်းခ   ကသည်။ ထ ို့အတ က် 
က ကြောင ် ပလက်ဝ - မတူပီ - မင််းတပ် - ဟြော်းခါ်းလမ််း စတင်ကဖြောက်လိုပ်ကနမှုက ို ထ ိုစဉ် ချင််းပပည်နယ် 
ဝနက်ကီ်းချြုပ် ဦ်းလျနလ် ယ်က “ပလက ဝမမိြို့က အဆင ်းရွဲဆုံ်း။ အဓိကနတာ  လမ ်းပန ်းနကာင ်းသွာ်းရင  
တုိ်းတက သွာ်းမယ ။ အခုဖပည  နထာင စုအစုိ်းရ အဆင  ကနနမပီ်းနတာ  ပလက ဝကနန မတူပီ၊ မင ်းတပ ၊ 
ဟာ်းခါ်းလမ ်းကုိ စနြာက  နနတယ ။ ကုန သွယ  စီ်းဆင ်းနိုင နအာင  ကုလာ်းတန ဖမစ ကုိ အနဖခခံရမယ ။ 

ကုလာ်းတန  စီမံကိန ်း မပီ်းဆုံ်းတွဲ နနာက  ပလက ဝမမိြို့ ြွေ့ံဖမြိို်းလာမယ ”ဟူ၍ ၂၀၁၆ ခိုနှစ်တ င် ဧ ြောဝတီ 

သတင််းဌြောနသ ို့  ကပပြော ကြော်းခ  သည်က ို  ကတ  ှ  သည်။ အလြော်းတူ ထ ိုစဉ် ချင််းပပည်နယ် စည်ပင်သြောယြောက ်း၊ 
လ ပ်စစ်နှင ် စက်မှုလက်မှုဝနက်ကီ်း ဆလ ိုင််းအ ိုက်ဇက်ခင်မှလည််း  “ချင ်းဖပည နယ နတာင ပုိင ်း ပလက ဝနွဲ   
နဖမာက ပုိင ်း တွန ်းဇံ၊ မတူပီ၊ ဟာ်းခါ်းတိို့ ဆက သွယ မယ   လမ ်းန ကာင ်းကုိနြာက မယ ။ အွဲ မှာထွက တွဲ  
ကုန ပစစည ်းနတွကုိ ပလက ဝပိို့ ပမပီ်း ပလက ဝကနန ကုလာ်းတန ဆိပ ကမ ်း၊ အွဲ ကတစ ဆင   အိနဒိယကုိ 
ဖပန ပိို့မယ ” ဟို ဆ ိုခ  သည်က ို ကတ  ှ  သည်။ 

ပလက်ဝကဒသခံမျြော်းသည်လည််း ကိုလြော်းတနစီ်မံက န််းကကီ်းက ို အပပြုသက ြောကဆြောင် ရရှုပမင်ခ   ကကြော 
အနြောဂတ် စီ်းပ ြော်းက ်းနှင ် ကဒသဖ ံဖ ဖ ြု်းက ်းတ ို့အတ က် အခ င ်အလမ််းကကြောင််းဟူ၍ သက ြောထြော်းခ   ကသည်။ 
ပလက်ဝ မ ြို့နယ် ှ  ခူမီ်းစြောကပနှင ် ယဉ်ကကျ်းမှုကကြ်ောမတီ ဥကက ဌ ဦ်းဇနကီအြောင်မှ “စီမံကိန ်းရိှတာ ကျွန နတာ တိို့  
အနနနွဲ   ကကိိုဆုိပါတယ ။ ဘာလိို့လည ်းဆုိနတာ  ကျွန နတာ တိို့ ပလက ဝမမိြို့နယ က ဆက သွယ နရ်း အရမ ်း 
ခက ခွဲတယ ။ နနာက ပုိင ်းမှာ အိနဒိယက ကာ်းလမ ်းနြာက မယ ဆုိနတာ  ကျွန နတာ တိို့  နဒသထွက ကုန  
အမျာ်းကကီ်း ထုတ လိို့ရနိုင တွဲ အတွက  နဒသခံအနနနွဲ   အမျာ်းကကီ်းကကိိုဆုိပါတယ ”ဟို ၂၀၁၆ ခိုနှစ်အတ င််း 
ဧ ြောဝတီသတင််းဌြောနသ ို့  ကပပြော ကြော်းခ  သည်က ို ကတ  ှ  သည်။။ အလြော်းတူ ပလက်ဝ မ ြို့နယ် ကိုလြော်းတန ်
ကဒသထ မှ ကဒသခံ က ိုဟ ိုက်လင််းမှလည််း “ဒီမှာသာ လမ ်းပွင  မပီ်း ြွေ့ံဖမြိို်းသွာ်းရင  ကျွန နတာ နတာ  သူန ်း 
ဖြစ မပီ”ဟူ၍ သူ၏ ကိုလြော်းတနစီ်မံက န််းအကပေါ် ထြော်း ှ သည ် အနြောဂတ် စ တ်ကူ်းအ မ်မက်က ို ၂၀၂၀ ပပည ်နှစ် 

တ င် ဧ ြောဝတီက ို ဖ င ်ချသ ြော်းခ  သည်က ိုလည််း ကတ  ှ  သည်။ 
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ချင််းတ ို်းတက်က ်းပါတီ (CPP)မှလည််း ကိုလြော်းတနစီ်မံက န််းသည် ချင််းပပည်နယ်အတ က် အဓ က 

အြော်းထြော်း မည ် စီမံက န််းပဖစ်သက  သ ို့  အဆ ိုပါစီမံက န််းက ကြောင ်ပင် စီ်းပ ြော်းက ်း အခ င ်အလမ််းမျြော်း ပ င ်လြော ပီ်း 
ချင််းပပည်နယ ်အစ ို်း အတ က်လည််း အခ နက်ကြောက်ခံမှုနှင်  ဝင်ကင မျြော်းကကြောင််းလြောန ိုင်ကြော က  ှည်အတ က် 
အနမ်တနမှ်ကကြောင််းသည်  အလြော်းအလြောတစ်ခိုဟူ၍ ယံို  ကည်ခ  ပါသည်။ သ ို့ ကသြ်ော တစ်ဖက်တ င်လည််း 
ချင််းမျ  ြု်းသြော်းပါတီ(CNP)နှင  ် ခ ိုင်ပမစ်ကချြောင််းမျြော်းက န ်က်တ ို့ မှ သူတ ို့၏ က င််းဆင််းကလ လြောချက် မျြော်းအ  
စီမံက န််းကဆြောင်  က် ြောတ င် ပ င ်လင််း ပမင်သြောမှုမ ှ က ကြောင််းနှင်  ကိုလြော်းတနပ်မစ်က ို အဓ က မီှခ ိုအြော်းထြော်းကြော 
အသက်ကမ ်းဝမ််းက ကြောင်ပပြုကန က  ကသြော ကဒသခံ   ြောသြော်းမျြော်းအတ က် ထ ခ ိုက်မျြော်းမှု ှ န ိုင်က ကြောင််း ကဝဖန ်
ကထြောက်ပပခ   ကသည်။  

၃.၄။ AA ပလက ဝသိို့  ဝင နရာက လာမှုနှင   နနာက ဆက တွွဲဖြစ ရပ မျာ်း (အာဏာ မသိမ ်းခင ) 

၃.၄.၁။ စစ နရ်းလှုပ ရှာ်းမှုမျာ်း 

(က)၂၀၁၅ မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ အတွင ်း 

ကချင်ပပည်နယ် KIO/KIA ဌြောနချြုပ် ှ  ြော လ ိုင်ဇြော၌ စတင်ဖ  စည််းခ  ကသြော  က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ော 
(AA)သည် သူ၏ အကစြောဆံို်း စစ်က ်းလှုပ် ှြော်းမှုမျြော်းက ို ကချင်ပပည်နယ်နှင ်  ှမ််းပပည်နယ် ကပမြောက်ပ ိုင််း 
မျြော်းတ င် စတင်ခ  သည်။ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်မှစ၍ AA သည် MNDAA က ို်းကန  တ် ိုင််း င််းသြော်း လက်နက်က ိုင်  

ပလက်ဝ မ ြို့၊  မ ြို့မကေ်းပမင်က င််း (ဓြောတ်ပံို - Kyaw Lin Htoon, Frontier) 
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တပ်ဖ  ၊ TNLA တကအြောင််း/ ပကလြောင်တ ိုင််း င််းသြော်း လက်နက်က ိုင် တပ်ဖ  မျြော်းနှင် အတူ  ှမ််းပပည်နယ် 
ကပမြောက်ပ ိုင််း စစ်က ်းလှုပ် ှြော်းမှုမျြော်းတ င် ထင်ထင် ှြော်း ှြော်း ပါဝင်လြောခ  သည်။ ထ ိုကနြောက်ပ ိုင််းတ င် 
အဆ ိုပါ (၃)ဖ  က ို ကပမြောက်ပ ိုင််း ညီကနြောင် မဟြောမ တ်တပ်မျြော်းဟူ၍ လူသ မျြော်းလြောခ  ပါသည်။ ကချင် 

ပပည်နယ ် တ ိုက်ပ  မျြော်းတ င်လည််း KIA န  အတူ ပူ်းတ  ပါဝင်ခ   ပီ်း “AA အနနဖြင   ထုိကွဲ သိို့  ပူ်းတွွဲ 
တုိက ပွွဲဝင ခွဲ ဖခင ်းမှာ မဟာမိတ မျာ်းကုိ တွွဲြက  ကူညီ နပ်း ခွဲ ဖခင ်းဖြစ သလုိ တစ ဘက တွင လည ်း 
စစ နရ်းအနတွေ့အ ကံိုမျာ်းကုိ ရယူခွဲ ဖခင ်းဖြစ သည ”ဟူ၍ ကမြောင်ကမြောင်စ ို်းမှ သူ့၏ တ ိုင််း င််းသြော်း 
လက်နက်က ိုင်မျြော်းအက ကြောင််း တကစ တကစြောင််းတ င် သံို်းသပ် ကဖြ်ောပပခ  သည်။ 

၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ နှစ်ဆန််းပ ိုင််းမှစ၍ AA တပ်ဖ  ဝင်မျြော်းသည် ချင််းပပည်နယ် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်၊ 
 ခ ိုင်ပပည်နယ် ှ  ကကျြောက်ကတြ်ောနှင ် ကပမြောက်ဦ်းတ ို့  က  သ ို့ ကသြော  မ ြို့ နယ်မျြော်း၏ ကတြောနက်သည ် 
ကန ြောကဒသ မျြော်းဆီသ ို့  က ြောက်နှင ် ကန က ပီ်းပဖစ် ကလြောက်သည်ဟို သံို်းသပ်မှုမျြော်းလည််း  ှ ခ  ပါသည်။ 
မတ်လထ တ င်ကတြော  ကပပြောက်ကျြော်း စစ်ဆင်က ်းနည််းနှင်  ပမနမ်ြောစစ်တပ်က ို ပခံြုခ ိုတ ိုက်ခ ိုက်မှုမျြော်း 
စတင်၍ ှ လြောခ  သည်။ ထ ကတ တ ိုက် ခ ိုက်မှုမျြော်းမှြော အနည််းငယ်သြော ှ ခ   ပီ်း ကကီ်းမြော်းပပင််းထနသ်ည်  
တ ိုက်ပ  မျြော်းအထ မပဖစ်ခ     ကနြောက်ပ ိုင််းတ င် AA လှုပ် ှြော်းမှုသတင််းမျြော်း အတန ်ကြော ကပျြောက်က ယ် 
သ ြော်းခ  ကလသည်။ ဒီဇင် ြောလ ၂၇  က်ကန  မတ င် ထ ကတ  တ ိုက်ခ ိုက်မှုမျြော်း ပပနလ်ည်စတင်ခ   ပီ်း ၂၀၁၆ 

ခိုနှစ်၊ ဇနန်ဝါ ီလ ၄  က်ကန  အထ  ချင််းပပည်နယ် ပလက်ဝ  မ ြို့နယ်နှင်   ခ ိုင်ပပည်နယ် ှ  
ကကျြောက်ကတြ်ော၊ ကပမြောက်ဦ်း မ ြို့နယ်မျြော်းတ င် AAနှင ် ထ ကတ တ ိုက်ခ ိုက်မှု ၁၅ ကက မ် ှ ခ  သည်ဟို 
ပမနမ်ြောစစ်တပ်မှ ပမဝတီမှ ကန၍ သတင််းထိုတ်ပပနခ်  သည်။ ထ ိုကနြောက်ပ ိုင််း ၂၀၁၆/၂၀၁၇ နှစ်မျြော်း တ င် 
AA ၏ စစ်က ်းလှုပ် ှြော်းမှု အချ  ြို့က ို  ခ ိုင်ပပည်နှင ် ချင််းပပည်နယ်ကတြောင်ပ ိုင််း ပလက်ဝ မ ြို့နယ် 
မျြော်းတ င်  ံဖန ံ်ခါ ကြော်း ကလ   ှ ခ   ကသည်။ 

(ခ) ၂၀၁၈ ခုနှစ  

၂၀၁၈ ခိုနှစ်၊ နှစ်လယ်ခန်   က ြောက်ကသြောအခါ  ပလက်ဝ မ ြို့နယ်  ှင််းလက်ဝ တဝ ိုက်၌ AA 
တပ်ဖ  ဝင်အင်အြော်း ၃၀၀၀ ခန   ်  က ြောက်နှင ်ကန က ပီ်းကလြောက် ပီဟို ခန  မှ်န််းမှုမျြော်း  ှ လြောခ  သည်။ 
အဓ က တ ိုက်ပ  စဉ်တစ် ပ်အကနပဖင ် AA သည် ဩဂိုတ်လ (၂၉)  က်ကန  မတ င် ပမနမ်ြောစစ်တပ်က ို 
ပလက်ဝ မ ြို့နယ် ကပမြောက်ပ ိုင််း၌ ချြံုခ ိုတ ိုက်ခ ိုက်မှုတစ်ခို ပပြုလိုပ်ကြော ပပနလ်ည်စတင်ခ  သည်။ ထ ကတ  
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တ ိုက်ခ ိုက်မှုမျြော်းမှြော ကနြောက်နှစ်လခန  အ်ထ  တပဖည််းပဖည််း အ ှ န  မ်ပမင ်လြော ပီ်း န ိုဝင် ြောလအစပ ိုင််း၌ 
 ခ ိုင်ပပည်နယ်  ူ်းသီ်းကတြောင်  မ ြို့နယ်အထ  ပျှံေ့နှသံ ြော်းခ  ကတြော သည်။ ထ ိုကနြောက်ပ ိုင််းမျြော်းတ င် 
တ ိုက်ပ  မျြော်း အ ှ နပ် ို၍ပမင ်တက်လြော ပီ်း တ ိုက်ပ  ပဖစ်ပ ြော်းမှု နယ်ကပမမျြော်းလည််း ပ ို၍ကျယ်ပပန   ်လြောခ   
သည်။ ဒီဇင် ြောလ ၂၁  က်ကန  မတ င် ပမနမ်ြောစစ်တပ်သည်  ှမ််းပပည်နယ်နှင ် ကချင်ပပည်နယ်တ ို့  
အတ င််း ှ  စစ်တ ိုင််း ၅ ခို၌ အပစ် ပ်က ကညြောခ   ပီ်း  ခ ိုင်နှင ် ချင််းပပည်နယ်ကတြောင်ပ ိုင််း ပလက်ဝ မ ြို့ 
နယ်မျြော်းတ င် စစ်ဆင်က ်းအ ှ နမ်ျြော်း ပ ို၍ပမ င ်လြောခ  သည်။ ပမနမ်ြောစစ်တပ်မှ AA က ို အပမစ်ပပတ် 

ကချမှုန််းက ်း အထ ကက ြု်းပမ််းလြောခ   ပီ်း နယ်ကပမ ှင််းလင််းက ်း စစ်ဆင်က ်းမျြော်းက ို ကျယ်ကျယ်ပပန  မ်ပပန   ်
ကဆြောင်  က်လြောကြော AA စစ်စခန််းမျြော်းက ို အကပမြောက်မျြော်းပဖင ်  ှင််းလင််းတ ိုက်ခ ိုက်မှုမျြော်း လိုပ်လြော 
ခ  သည်။ MIPS ၏ Annual Report အ  ၂၀၁၈ ခိုနှစ်အတ င််း  က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ော(AA)နှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ် 

တ ို့ ဖ ကြော်း ထ ကတ တ ိုက်ခ ိုက်မှု အကက မ်က  ၅၅ ကက မ်အထ  ှ ခ  ကြော ထ ိုအထ တ င်မှ ချင််းပပည်နယ် 
ပလက်ဝ  မ ြို့နယ်၌ ၂၇ ကက မ်ပဖင ် အက အတ က် အမျြော်းဆံို်း ပဖစ်ခ  သည်။ 

(ဂ) ၂၀၁၉ ခုနှစ  

၂၀၁၉ ခိုနှစ်သ ို့  က ြောက် ှ လြောသည်နှင ် AA နှင  ်ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့အ ကြော်း ထ ကတ တ ိုက်ခ ိုက်မှု 
အကက မ်က  ပ ိုမ ိုမျြော်းပပြော်းလြောခ    ပီ်း၊ တ ိုက်ပ  ပဖစ်ပ ြော်းမှု နယ်ကပမမျြော်းမှြောလည််း ပ ို၍ကျယ်ပပန  လ်ြောကြော 
ထ ကတ တ ိုက်ခ ိုက်မှုမျြော်းမှြောလည််း ပ ိုမ ို၍ ကကီ်းမြော်းပပင််းထန ်လြောခ  ကလသည်။ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ဇနန်ဝါ ီလ 
(၄) က်ကန   မနက်အကစြောပ ိုင််းတ င် AA မှ  ူ်းသီ်းကတြောင် မ ြို့နယ် ှ    တပ်ဖ   ကင််းစခန််း(၄)ခိုက ို 
တစ် ပ ြုင်နက်တည််း ဝင်က ြောက် တ ိုက်ခ ိုက်ခ  သည်။ ထ ို့ ကနြောက် ဇနန်ဝါ ီလ (၇)  က်ကန  မတ င် 
ကနပပည်ကတြ်ော ှ  သမမတအ မ်ကတြ်ော၌ အမျ  ြု်းသြော်းကြောက ယ်က ်းနှင်  လံိုပခံြုက ်းကကြောင်စီမှ အက ်းကပေါ် 
အစည််းအကဝ်းတစ် ပ်က ို ကျင််းပခ  ကြော AA အြော်း ကချမှုန််းသ ြော်း န ် သမမတရံို်းမှ ပမနမ်ြောစစ်တပ်က ို 
ညွှန ်ကြော်းမှု ပပြုခ  သည်။ ဤသည်က ို ထ ိုစဉ်သမမရံို ်း ကပပြောက ်းဆ ိုခ င ် ှ သူ ဦ်းကဇြ်ော ကဌ်းမှ “ကျွန နတာ တိို့  
တပ မနတာ ကုိ ညွှန  ကာ်းထာ်းတာက နသာင ်းကျန ်းသူ နှိမ နှင ်းနရ်း စစ ဆင နရ်းကုိ ထိနရာက စွာ 
နဆာင ရွက ြိို့  သမမတ ုံ်းအနနနွဲ   ညွှန  ကာ်းထာ်း မပီ်းဖြစ ပါတယ ” ဟို ဇနန်ဝါ ီလ (၇) က် ကန   
ညကနပ ိုင််းအတ င််း ပပြုလိုပ်ခ  သည ် သတင််းစြော ှင််းလင််းပ  တ င် ကပပြော ကြော်းခ  သည်။ ထ ိုကနြောက်ပ ိုင််းတ င် 
ပမနမ်ြောစစ်တပ်မှလည််း AA အြော်း ကချမှုန််းန ိုင် န ် ကလက ကြောင််းနှင ် အကပမြောက် စစ်ဆင်က ်းမျြော်းက ို 
 ခ ိုင်ပပည်နှင်  ပလက်ဝ မ ြို့နယ်တ ို့ မတ င် တ င်တ င်ကျယ်ကျယ် အသံို်းပပြုလြောခ  သည်။ အဆ ိုပါ 
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စစ်ဆင်က ်းမျြော်းနှင်  ပတ်သက်၍ ပမနမ်ြောစစ်တပ်၏ ပပန ်ကြော်းက ်းကကြ်ောမတီ ဒိုတ ယဥကက ဌ 
ဗ ိုလ်ချြုပ်ထ န််းထ န််းညီမှ “၂၀၁၉ ခုနှစ ၊ ဇန နဝါရီလ ၇ ရက နန  မှာ သမမတ ုံ်းမှာ ည ိနှိုိ င ်းအစည ်း 
အနဝ်း ဖပိုလုပ ပါတယ ။ အွဲဒီည ိနှိုိ င ်း အစည ်းအနဝ်းမှာ နိုင ငံနတာ  အတုိင ပင ခံ အနနနွဲ   AA အြွေ့ွဲဟာ 
နသာင ်းကျန ်းသူအြွေ့ွဲသာ ဖြစ တယ ။ ထိထိနရာက  နရာက  ဖပတ ဖပတ သာ်းသာ်း နချမှုန ်းြိို့  
မှာ ကာ်းခွဲ ပါတယ ။ အွဲ လုိမှာ ကာ်းခွဲ သလုိပွဲ တကယ လိို့  မနချမှုန ်းနိုင ခွဲ လိို့ ရိှရင  နိုင ငံတကာကနန 
မပီ်းနတာ  ARSA အြွေ့ွဲကုိ ဖပင ်းဖပင ်းထန ထန  တုိက ခုိက  ခွဲ တာဟာ ဘာသာဖခာ်းမိို့လာ်း။ AA ကုိကျနတာ  
တုိင ်းရင ်းသာ်း ဖြစ လိို့  မနချမှုန ်းသလာ်း စသဖြင  နပါ  ။ လက ည ိို်း ထုိ်းစရာ ဖြစ လာ နိုင တယ ။ 
ဒါန ကာင  မိို့  ဖပတ ဖပတ သာ်းသာ်း နချမှုန ်းြိို့  မှာ ကာ်းဖခင ်းဖြစ ပါတယ ” ဟို ဇနန်ဝါ ီလ ၁၈  က် 
ကန  မ၌ ပပြုလိုပ်ခ  သည်  တပ်မကတြ်ော သတင််းစြော  ှင််းလင််းပ  မှြော ကဒေါ်ကအြောင်ဆန််းစို ကည်က ို က ို်းကြော်း ပီ်း 
ကပပြောဆ ိုသ ြော်းခ  သည်။ 

ထ ိုစဉ် NLD အစ ို်း ၏ ထိုတ်ပပနခ်ျက်အ  ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ဇနန်ဝါ ီလမှကန၍ ကမလအထ  AA 
နှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့အ ကြော်း တ ိုက်ပ  ပဖစ်ပ ြော်းမှုမှြော အကက မ်ကပါင််း “၂၀၆” ကက မ်အထ   ှ ခ  သည်ဟို 
သ  ှ  သည်။ AA ၏ ထိုတ်ပပနခ်ျက်အ ဆ ိုလ င် ၂၀၁၈ ခိုနှစ်၊ ဒီဇင် ြောလ ၂၁  က်မှ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ 
ဧ ပီလ ၃၀  က်ကန  အထ   က်ကပါင််း ၁၃၀ အတ င််း၌ AA နှင  ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့ ဖ ကြော်း တ ိုက်ပ   
ပဖစ်ပ ြော်းမှုမှြော “မိနစ  ၃၀ နှင  အထက  ကာသည   တုိက ပွွဲနပါင ်း ၁၆၀ ပွွဲနှင   မိနစ  ၃၀ နအာက  ကာသည   
တုိက ပွွဲနပါင ်း ၂၀၀ ပွွဲ”  ှ ခ  သည်ဟို ကဖြ်ောပပခ  သည်။ အလြော်းတူ ကမလ (၁)  က်မှ (၂၃) က်ကန   အထ  
တ ိုက်ပ  ကကီ်း/ငယ် ၄၈ ပ  အထ   ှ ခ  သည်ဟိုလည််း သ  ှ  သည်။ တ ိုက်ပ  ပဖစ်ပ ြော်းမှု နယ်ကပမမျြော်း 
မှြောလည််း ချင််းပပည်နယ် ပလက်ဝ မ ြို့နယ် သြောမက ကတြော    “ရခုိင ဖပည နယ ရိှ ဘူ်းသီ်းနတာင ၊ 
နမာင နတာ၊ ရနသ နတာင ၊ ပုဏ္ာ်းကျွန ်း၊ နကျာက နတာ ၊ နဖမာက ဦ်း၊ မင ်းဖပာ်း၊ နဖမပုံနှင   
အမ ်းမမိြို့နယ တိို့ထိ” ကျယ်ပပန  မ်သ ြော်းခ  သည်။  ၂၀၁၉ ခိုနှစ်အတ င််း AA နှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့၏ 
ထ ကတ တ ိုက်ခ ိုက်မှုမျြော်းမှြော ၆၅၄ ကက မ်အထ  ှ ခ   ပီ်း ထ ိုအထ တ င်မှ ချင််းပပည်နယ်၊ ပလက်ဝ မ ြို့နယ် 
အတ င််း ၉၃ ကက မ်အထ  ပဖစ်ပ ြော်းခ   ကသည်ဟိုလည််း MIPS ၏ Annual Report အ  သ  ှ  သည်။  

(ဃ) ၂၀၂၀ ဖပည  နှစ  
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၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်၊ ဇနန်ဝါ ီလ ၁  က်ကန  မတ င် ညီကနြောင်မဟြောမ တ် (၃) ဖ  တ ို့ မှကန၍ တစ်ဖက် 

သတ် အပစ်အခတ် ပ်စ က ကြောင််း ပူ်းတ  က ကညြောချက် ထိုတ်ပပနခ်   ကသည်။ အပစ် ပ်ကြောလမှြော 
ဇနန်ဝါ ီလ (၁)  က်ကန  မှ ကဖကဖြ်ောဝါ ီလ (၂၉) က်ကန  အထ  နှစ်လတြော ပဖစ်သည်။ ထ ိုထိုတ်ပပန ်

ချက်ထ တ င် “အပစ အခတ  ရပ စွဲနရ်းဆုိင ရာ စာချိုပ  (Bilateral Ceasefire Agreement) သနဘာတူ 

လက မှတ မျာ်း နရ်းထုိ်းနိုင မည   နတွေ့ဆုံနဆွ်းနနွ်းနရ်း လုပ ငန ်းမျာ်းကုိ လက နတွေ့ကျကျ နဆာင ရွက  
နိုင ရန နှင   ၂၀၂၀ ခုနှစ  နရွ်းနကာက ပွွဲတွင  မငိမ ်းချမ ်းနသာ ပတ ဝန ်းကျင ကုိ တည နဆာက နိုင မပီ်း 
ဖပည တွင ်းစစ မျာ်း လုံ်းဝချိုပ မငိမ ်း၍ မငိမ ်းချမ ်းနရ်းကုိ နြာ နဆာင ရန ” ဟူ၍ ပါ ှ ခ  သည်။ 
ပမနမ်ြောစစ်တပ်၏ ပပန ်ကြော်းက ်းအဖ  မှ ဗ ိုလ်မ ်းချြုပ် ကဇြ်ောမင််းထ န််းကကတြော  “နဖမာက ပုိင ်း ၃ ြွေ့ွဲရွဲှေ့ 
အပစ ရပ  န ကညာချက ဟာ အနဖပာနွဲ  အလုပ  ညီြိို့လုိတယ ” ဟူ၍သြော တံို်းတ တ  တိုန  မ်ပပနခ်  သည်။ 
ထ ို့ ကနြောက် အဆ ိုပါ ဇနန်ဝါ ီလ ၁  က်ကန  မှြောပင် ချင််းပပည်နယ်၊ ပလက်ဝ မ ြို့နယ် ှ  ကကယ်ကတြောင်  ြော 
အကနြောက် က် ၄၈ ကီလ ိုမီတြောအက ြော (ပ  ြုင ် ၉၀၄)ကိုန််းတ င် ပမနမ်ြောစစ်တပ်နှင ် တ ိုက်ပ  ပဖစ်ပ ြော်းခ   
သည်ဟို AA မှ ထိုတ်ပပန ်လြောခ  ပါသည်။ တ ိုက်ပ  မှြော ပလက်ဝနှင ်  ခ ိုင်ကဒသတ ို့ မတ င် ဆက် ှ ကနခ   ပီ်း 
ဇနန်ဝါ ီလတ င် ၆၈ ကက မ်၊ ကဖကဖြ်ောဝါ ီလတ င် ၈၁ ကက မ်နှင ် မတ်လတ င် ၇၈ ကက မ်တ ို့ ဖပဖင ်  AA နှင ် 
ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့အ ကြော်း ထ ကတ တ ိုက်ခ ိုက်မှု အပမင ်ဆံို်းကြောလမျြော်းဟို ဆ ို မည် ပဖစ်ပါသည်။ AA 

နှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့သည်  ခ ိုင် ကဒသနှင ် ချင််းပပည်နယ် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်တ ို့ မတ င် န ိုဝင် ြောလ 
အကစြောပ ိုင််းအထ  နှစ်ဖက် ထ ကတ တ ိုက်ခ ိုက်မှုမျြော်း ဆက်လက် ှ ကနခ   ကသည်။  

န ိုဝင် ြောလ (၁၂) ကန  မတ င်မူ  က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ောမှ NLD အစ ို်း နှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့အြော်း 
က  ်းကကြောက်ပ   မကျင််းပန ိုင်ခ  သည ်  ခ ိုင်ကဒသ ှ   မ ြို့နယ်မျြော်း၌ ဒီဇင် ြောလ ၃၁  က်ကန   မတ ိုင်မီ 
က  ်းကကြောက်ပ   ပပနလ်ည်ကျင််းပန ိုင် န ် ကမတတ ြော ပ်ခံက ကြောင််း က ကညြောချက်တစ်ခို ထိုတ်လြောခ  ပါ 
သည်။ ထ ိုထိုတ်ပပနခ်ျက်ထ တ င် “ရခုိင ဖပည ၏ မမိြို့နယ အမျာ်းစု၌ နရွ်းနကာက ပွွဲမကျင ်းပနိုင ခွဲ  
ဖခင ်းန ကာင   ထုိနဒသရိှ ဖပည သူမျာ်းအနနဖြင   နိုင ငံသာ်းအခွင  အနရ်း၊ တုိင ်းရင ်းသာ်း အခွင  အ 
နရ်းနှင   ဒီမုိကနရစီအခွင  အနရ်းမျာ်း ဆုံ်းရ ှုံ်းခွဲ  ကရန ကာင ်း၊ နရွ်းနကာက ပွွဲ ဖပန လည ကျင ်းပရန  
လုိအပ န ကာင ်း၊ မိမိတိို့အြွေ့ွဲလည ်း နိုဝင ဘာလ (၁၁)ရက မှ ဒီဇင ဘာလ (၃၁)နန  အထိ တစ ြက သတ  
အပစ ရပ  သက တမ ်းတုိ်းဖမ င  ခွဲ မပီ်း ဖြစ န ကာင ်း၊ ဖမန မာ  တပ မနတာ ကလည ်း ထုိ်းစစ ဆင  တုိက  
ခုိက မှုမျာ်း ရပ တန   ပမပီ်း နရွ်းနကာက ပွွဲ အဖမန ဆုံ်းကျင ်းပနိုင နရ်းအတွက  NLD အစုိ်းရနှင   ပူ်းနပါင ်း 
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လုပ နဆာင သင  န ကာင ်း၊  ကာ်းဖြတ နရွ်းနကာက ပွွဲကုိ ဒီဇင ဘာ ၃၁ ရက နန   မတုိင မီ ကျင ်းပနိုင ရန  
နမတတ ာရပ ခံန ကာင ်းနှင   မိမိတိို့လည ်း တည မငိမ နရ်းအတွက  သင  နတာ သလုိ ပံ ပုိ်းကူညီသွာ်းရန  
ဆနဒရိှန ကာင ်း” တ ို့က ို ထည ်သ င််းခ   ကသည်။ ပမနမ်ြောစစ်တပ်မှလည််း “AA ၏ ထုတ ဖပန ချက ကုိ 
ကကိိုဆုိပါန ကာင ်းနှင   နရွ်းနကာက ပွွဲဖပိုလုပ ရန  ကျန ရိှနနနသ်းသည   နနရာမျာ်း၌  ကာ်းဖြတ နရွ်း 
နကာက ပွွဲ ဖပိုလုပ နိုင နရ်းကုိ အတတ နိုင ဆုံ်း ည ိနှိုိ င ်းနဆာင ရွက သွာ်းပါမည ”ဟို နြော ီပ ိုင််းအတ င််း 
ထိုတ်ပပနလ်ြောခ  ပါသည်။ ထ ိုကနြောက်ပ ိုင််း တ ိုက်ပ  မျြော်း  ပ်တန  မ်သ ြော်းခ   ပီ်း ၂၀၂၁ ခိုနှစ် ဇနန်ဝါ ီလ ၂၈ 
 က်ကန   ပမနမ်ြောစစ်တပ်၏ အပစ် ပ်ထိုတ်ပပနခ်ျက် ထ တ င်  ခ ိုင်နှင ် ပလက်ဝတ ို့ပါ ပါဝင်လြောခ   က 
သည်။ AA  က်မှလည််း ပမနမ်ြောစစ်တပ်၏ အပစ် ပ်ထိုတ်ပပနခ်ျက်က ို အပပြုသက ြောပဖင ် ကက ြုဆ ို 
ခ  သည်။  ၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်အတ င််း AA နှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့သည် ထ ကတ တ ိုက်ခ ိုက်မှု ၄၇၀ ကက မ် 
ပဖစ်ပ ြော်းခ   က ပီ်း ထ ိုအထ တ င်မှ ပလက်ဝ မ ြို့နယ်၌ ၉၄ ကက မ်အထ  ပဖစ်ပ ြော်းခ   ကသည်။ 

၃.၄.၂။ နဒသခံမျာ်း လူ့အခွင  အနရ်း ဆုံ်းရ ှုံ်းနစ နာမှုမျာ်း 

(က) အတင ်းအဓမမ လုပ အာ်းနပ်း နစခုိင ်းမှု (ဝါ) နပေါ်တာဆွွဲမှုမျာ်း 

 က္ ြုင် တပ်ကတြ်ောနှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့၏ စစ်က ်းလှုပ် ှြော်းမှုမျြော်းနှင ်အတူ ကဒသခံ ပပည်သူ 
မျြော်းအတ က် ကနြောက်ဆက်တ   ကပ်ပါလြောခ  သည ် ပပဿနြောတစ်ခိုမှြော အတင််းအဓမမ ကပေါ်တြောဆ  ခံ က  
ပခင််းပင် ပဖစ်သည်။ တ ိုက်ပ   ပဖစ်ပ ြော်း ြော ကဒသမျြော်းအတ င််း ကနထ ိုင် ကကသြော ကဒသခံပပည်သူမျြော်းမှြော 
နှစ်ဖက်တပ်မျြော်း၏ ကပေါ်တြောဆ  ခံ မှုမျြော်းနှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်မှ လူသြော်းဒ ိုင််းအပဖစ် အသံို်းပပြုမှုမျြော်း 
 ှ ခ   ပီ်း ၎င််းတ ို့က ိုပင် နှစ်ဖက်တပ်မျြော်းက ိုယ်တ ိုင် အပပနအ်လှန ်ပငင််းဆနခ်   ကသည်က ိုလည််း ကတ  ှ  
 သည်။ ၂၀၁၆ ခိုနှစ်အတ င််း ပမနမ်ြောစစ်တပ်မှ တ ိုက်ပ  ပဖစ်ပ ြော်း ြောကဒသပဖစ်သည ် ပလက်ဝ - 
 ဂဂလြော်းကဒ  ်ှ နယ်စပ်အန်ီး ှ  ကကျ်း  ြောမျြော်းမှ ကဒသခံ ချင််းလူမျ  ြု်းတ ို့အြော်း လမ််းပပအပဖစ် 
အတင််းအမမ ကခေါ်ကဆြောင်သ ြော်းပခင််း၊ စြော်းနပ်  က္ြောနှင ် ဓြောတ်ဆီတ ို့က  သ ို့ ကသြော ကိုနပ်စစည််းမျြော်းက ို 
သယ်ယူကပ်း န ်ဖ အြော်းကပ်း ကစခ ိုင််းပခင််းနှင ် စစ်လက်နက်ပစစည််းမျြော်းက ို ထမ််းယူကပ်း န ်ဖ အြော်းကပ်း 
ကခေါ်ကဆြောင်သ ြော်းပခင််းမျြော်း  ှ ခ  သည်ဟို CHRO ၏ ထိုတ်ပပနခ်ျက်အ  သ  ှ  သည်။  

၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ကအြောက်တ ို ြောလ အတ င််းတ င်လည််း ပလက်ဝ မ ြို့နယ်၊ မီ်းဇြောကကျ်း  ြောမှ 
ကဒသခံပပည်သူ ၄၉ ဦ်းတ ို့က ို ပမနမ်ြောစစ်တပ်မှ ကခေါ်ယူခ  ကြော မီ်းဇြောမှ ခကမြောင််းဝကကျ်း  ြော ှ  တပ်မ ၇၇ 
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လက်ကအြောက်ခံတပ် အထ  ကပခလျင်ခ ီ်းပဖင ် ဆနနှ်င ်စြော်းနပ်  က္ြောမျြော်းက ို သယ်ယူခ ိုင််းခ  သည်ဟို RFA 
မှ ကဖြ်ောပပခ  သည်။ ထ ိုသ ို့  ကခေါ်ကဆြောင်သ ြော်းခ  ပခင််းမှြော အဓမမသက ြောမျ  ြု်းမဟိုတ်ဟို ပမနမ်ြောစစ်တပ်မှ 
ကပပြောဆ ိုကသြ်ောခ  လည််း အချ  ြို့မှြော စ တ်ဆနဒမပါ   လ ိုက်ပါသ ြော်းခ   က သည်က ို ထ ိုစဉ် မီ်းဇြောကကျ်း  ြော 
အိုပ်ချြုပ်က ်းမ ်းမှ “တချြိို့ နတွနတာ  မလုပ ချင  ကဘူ်း။ တချြိို့နတွနတာ  လုပ ချင  ကတယ ။ 
ဒါနပမယ   မလုပ ရင လည ်း မနကာင ်းဘူ်း ဆုိမပီ်းနတာ  ထမ ်း ကရတာပွဲ။ ကျွန နတာ တိို့ အုပ ချိုပ  
နရ်းပုိင ်းကနန လူစုနပ်းရတယ ။ ကျွန နတာ  တိို့ဘက လည ်း အရမ ်းအခက အခွဲ ဖြစ တယ ။ 
ဘယ လုိလုပ ရမလွဲ  မသိဘူ်း။ ဘယ သူမှနတာ  ဒီကိစစကုိ မလုိချင  ကဘူ်း ”  ဟို Chin World သတင််း 
ဌြောနမှြော ကပပြောဆ ိုခ  သည်က ို ကတ  ှ  သည်။  

 က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ောသည်လည််း ဆနနှ်င ်   က္ြောပစစည််းမျြော်း သယ်ယူ န ်ပလက်ဝကဒသခံမျြော်းက ို 
အတင််းအဓမမ ခ ိုင််းကစမှုမျြော်း  ှ ခ  က ကြောင််း ကဒသခံမျြော်းက ိုယ်တ ိုင် ကပပြောဆ ို ကသည်။ ၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်၊ 
ဇနန်ဝါ ီလထ တ င် AA တပ်သြော်းမျြော်း ပလက်ဝ မ ြို့နယ်၊ ကျ်ီးကလ  ြောသ ို့  ဝင်က ြောက်လြောခ   က ပီ်း 
  ြောသြော်းမျြော်းနှင ် မကပပမလည်ပဖစ်ခ   ကကြော ရ ိုက်နှက်ပခင််း၊ ပစစည််းမျြော်း သယ်ခ ိုင််းပခင််းမျြော်း  ှ ခ  သည်။ 
ထ ိုသည်က ို “၂၀၂၀ ဇန နဝါရီ ၁၇ ရက နန  မှာ AA စစ သာ်းနတွက လာနဖပာတယ ။ တစ နယာက မှ 
နတာမထွက နွဲ  တွဲ ။ တစ ခုခုဖြစ ရင  ငါတိို့တာဝန မယူဘူ်းတွဲ ။ ကျွန နတာ တိို့လည ်း တစ နယာက မှ 
နတာမထွက ပွဲ အိမ မှာ နနတယ ။ လူထုဗဟုိဖပို နဘာလုံ်းကွင ်း အနကာင အထည  နြာ နနတာ 
ရိှနတာ   ကျွန နတာ တိို့လည ်း အိမ မှာ ဒီအတုိင ်း နနနနတာထက စာရင  လုပ အာ်းနပ်း ရပ ရွာကိစစ 
လုပ ရနအာင နပါ  ။ ဒီလုိနွဲ   နပါက ဖပာ်းနတွ၊ နဂေါ်ဖပာ်းနတွနွဲ   ကျွန နတာ တိို့က တူ်း ကတယ ။ တူ်းနန 
တုန ်း သူတိို့က ဟုိ်းနကျာက ဖပင ကုိ အာ်းလုံ်းလာခွဲ တွဲ ။ 

ဖမစ ဆိပ ကုိနခေါ်တာ။ အွဲ ဒီမှာ သူတိို့ စက နလှရပ ခုိင ်းထာ်းတယ ။ နလှမှာ ဆန အိတ နတွ၊ 
ဘီယာ၊ အရက ၊ ဆာ်း၊ င ုတ သီ်းကအစ အကုန ပါတယ ။ အွဲ ဒီကုန နတွကုိ သယ ြိို့  ကျွန နတာ တိို့ကုိ 
အကုန နခေါ်တယ ။ စက နလှထွဲက ကုန မှန သမ  အထက ရွာ ဇရပ ကုိ နဖပာင ်းနပ်းရတယ ။ နနာက  
နယာက ျာ်းနတွချည ်း မနိုင နတာ  မိန ်းမနတွနရာ အကုန ထွက ထမ ်း။ မနက  ၉ နာရီနကျာ နလာက  
ကနန စထမ ်း ကတာ နန  လယ  ၁၂ ရာရီနလာက ကျနတာ  မပီ်းတယ ။ ဆန အိတ က ၁၅၀ နကျာ  ၂၀၀ 
နလာက ရိှမယ ။ ကျွန နတာ တစ နယာက တည ်းနတာင  ဆန အိတ  ၆ အိတ  ထမ ်းလုိက ရတယ ။ 
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မုန   တစ ထုပ ထမ ်းတယ ။ ကျွန နတာ  ၇ နခါက  အသွာ်းအဖပန  ထမ ်းရတယ ။ ကျွန နတာ အမျိို်းသမီ်း 
ဆုိ ၈ နခါက  ထမ ်းရတယ ။ ဆန အိတ က ၆ နခါက ။ ဆန အိတ နတွ အကုန ထမ ်း ကရတာပွဲ။ 

နနာက မပီ်း သူတိို့က လူလတ ပုိင ်းကုိ တစ ြက စုတယ ။ လူကကီ်းပုိင ်းကုိ တစ ြက စုတယ ။ 
လူကကီ်းပုိင ်းကုိ ထမင ်းချက ခုိင ်းတယ ။ လူလတ ပုိင ်းကုိကျနတာ  ဆန အိတ နတွ ထမ ်းခုိင ်းတယ ။ 
လူလတ ပုိင ်း ၄၀ နကျာ နလာက ရိှတယ ။ ဆန နတွက စက နလှကနနယူမပီ်း အထက ရွာဇရပ ကုိ 
သယ ခုိင ်းထာ်းတွဲ  ဆန နတွ။ နမာင နှမရွာဘက ကုိ ထပ ထမ ်းခုိင ်းတာ။ ၂ နာရီနလာက  ကာတယ ။ 
ထမ ်း ကတာ။ မုိ်းချိုပ နတာ  စာနလ်းနခွန ကာ နတွကုိ တစ နယာက  ၁ ထုပ စီ နပ်းတယ ။ စာ်းခုိင ်း 
တယ ။ စာ်းမပီ်းနတာ  ထပ ထမ ်းခုိင ်းတယ ။” ဟူ၍ ကျ်ီးကလ  ြောမှ  ပ်မ  ပ်ဖ တစ်ဦ်းမှ ဧ ြောဝတီတ င် 
ကပပြောဆ ိုသ ြော်းခ  သည်က ို ကတ  ှ  သည်။ တစ်ဆက်တည််းအ ကနပဖင ် “ပစစည ်းနတွ ထမ ်းနပ်းရတွဲ  
အတွက နရာ ရွာသာ်းနတွကုိ ဘာနပ်းလွဲ။ အခန က်းနငွရသလာ်း”ဟူသည ် ဧ ြောဝတီ၏ အကမ်းက ို 
အဆ ိုပါ  ပ်မ  ပ်ဖမှ “ဘာမှ မနပ်းဘူ်း။ ဝရမ ်းတုတ ပွဲ ရတယ ”ဟူ၍ ပပနက်ပဖသ ြော်းခ  ပါသည်။ AA 
တပ်ဖ  ဝင်မျြော်းသည် ကျ်ီးကလ  ြောသြော်းမျြော်းက ို ဝါ်းလံို်းမျြော်းပဖင ် ရ ိုက်နှက်ခ   ကသည် အပပင် ကပခကထြောက် 
မျြော်းပဖင ် ကနက်ကျြောက်ခ   ကသည်မျြော်းက ိုပါ ပပြုလိုပ်ခ   ကသည်ဟိုလည််း ကပပြောဆ ိုသ ြော်းခ  သည်။  

(ခ) စစ နဘ်းဒဏ သင   ဖပည သူမျာ်း 

 က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ောနှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့၏ ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း ၂၀၁၅ မှစ၍ စစ်က ်း 
လှုပ် ှြော်းမှုမျြော်းက ကြောင ် ကဒသခံပပည်သူမျြော်း ကနြောက်ထပ်   င်ဆ ိုင် ကံြုကတ  ခ   က သည ် ပပဿနြောမှြော 
“နနရပ စွန    ခွာ ထွက နဖပ်းတိမ ်းနရှာင  ကရမှု”ပင် ပဖစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခိုနှစ်၊ ကမလ ၁၈  က် ကန  မတ င် 
ပမနမ်ြောစစ်တပ်နှင ် တ ိုက်ပ  ပဖစ်ပ ြော်း ြော နယ်ကပမမျြော်းအတ င််း ှ  AA တပ်ဖ  ဝင်မျြော်းမှ စြော်းနပ်  က္ြောနှင ် 
အလိုပ်သမြော်းမျြော်းက ို ဖ အြော်းကပ်းကတြောင််းဆ ိုခ  မှုက ကြောင ် မ ြောချင််းမျ  ြု်းန ယ်စို ၃၀၀  ြောခန   ်အ နဒ ယန ိုင်ငံ 
သ ို့  ထ က်ကပပ်းခ   က ပီ်း ၂၀၀ ကကျြ်ောတ ို့ မှြော န်ီးစပ် ြောကကျ်း  ြောမျြော်း၌ စစ်က ်းက ှြောင်အပဖစ် တ မ််းက ှြောင် 
ခ   ကသည်။  

ထ ိုကနြောက်ပ ိုင််းတ င် AA နှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့၏ တ ိုက်ပ  ပပင််းထနမ်ှု၊ လိုပ်အြော်းကပ်း ခ ိုင််းကစမှု၊ 
အတင််းအဓမမ ဆနက်တြောင််းခံမှုနှင ် ဖမ််းဆီ်းရ ိုက်နှက်မှုမျြော်းက ကြောင ် နယ်စပ်ကဒသ ှ  ကကျ်း  ြောမျြော်းမှ 
ကဒသခံပပည်သူမျြော်းသည် မီဇ ို မ်ပပည်နယ်၊ ကလြောင ်တလ ိုင်ခရ ို င်သ ို့  စစ်က ်းဒိုက္သည်မျြော်းအပဖစ် 
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တစ်စတစ်စပဖင ် ထ က်ကပပ်း ခ ိုလံိုသ ြော်းခ   ကသည်။ CHRO မှလည််း ၂၀၁၇ နှစ်အတ င််း  နယ်စပ်အန်ီး ှ  
ကကျ်း  ြောကပါင််း ၂၀ ကကျြ်ောတ ို့ မှ မ ြောနှင ် ခူမီ်းချင််းမျ  ြု်းန ယ်စို ၆၀၀၀ ကကျြ်ောတ ို့သည် အ နဒ ယန ိုင်ငံ၊ 
မီဇ ို မ် ပပည်နယ်သ ို့  ဒိုက္သည်မျြော်းအပဖစ် ထ က်ကပပ်းသ ြော်းခ   ကက ကြောင််း သူ၏ Annual Report တ င် 
ထည ်သ င််း ကဖြ်ောပပခ  သည်။ 

၂၀၁၈ ခိုနှစ်၊ ဇူလ ိုင်လထ သ ို့  က ြောက်လြောကသြောအခါတ င်လည််း အ နဒ ယန ိုင်ငံ၊ မီဇ ို မ်ပပည်နယ်၊ 
ကလြောင ်တလ ိုင်ခရ ို င်မှြော ပလက်ဝ မ ြုနယ်မှ စစ်က ်းဒိုက္သည် ၆၀၀၀ ကကျြ်ော က ြောက်နှင ်ကန က ပီ်း 
ပဖစ်က ကြောင််း ကလြောင ်တလ ိုင ်ခရ ို င်   မ ်းတစ်ဦ်းမှ အတည်ပပြုကပပြော ကြော်းခ  သည်။ ထ ို့ ကနြောက် ဇူလ ိုင်လ 
၁၈  က်ကန  မှစ၍ ပမနမ်ြောစစ်တပ်မှ ပလက်ဝ မ ြို့နယ်၊ ပီကချြောင််းကဒသအတ င််း ှ  ကဒသခံ စစ်က ်းသင ် 
ပပည်သူမျြော်းအြော်း အ မ်ကထြောင်စိုတစ်ခိုစီက ို တစ်လလ င် ဆန ်(၁၂)ပပည်စီသြော ဝယ်ယူခ င ်ပပြုက ကြောင််း 
ကန  သ်တ်မှုမျြော်း  ှ လြောခ  သည်။  

၂၀၁၉ ခိုနှစ်အတ င််း ပလက်ဝ မ ြို့နယ် ှ   ှင််းလက်ဝကကျ်း  ြောနှင ် မီ်းဇြောကကျ်း  ြောတ ို့ မတ င် 

ကကျ်း  ြော ၁၁   ြောခန  တ် ို့ မှ စစ်က ်းက ှြောင်ပပည်သူ ၃၀၀၀ န်ီးပါ်း ှ လြောခ  သည်ဟို သတင််းမီဒီယြောမျြော်း၏ 

ကဖြ်ောပပချက်မျြော်းအ  သ  ှ  သည်။ ဇူလ ိုင်လနှင ် ဩဂိုတ်လသ ို့  က ြောက်လြောကသြောအခါ ပလက်ဝ ှ  
စစ်က ်းက ှြောင် ပပည်သူမျြော်းမှြော စြော်းနပ်  က္ြောပပတ်လပ်မှုမျြော်းနှင ်  င်ဆ ိုင်ခ   က ပါသည်။ လမ််းပန််း၊ 
ဆက်သ ယ်က ်း ခက်ခ မှုနှင ် နှစ်ဖက်တ ိုက်ပ   ပပင််းထနမ်ှုမျြော်းက ကြောင််း ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း ှ  စစ် 
က ်းက ှြောင်/ စစ်က ်းသင ် ပပည်သူမျြော်း၏ လူဦ်းက စြော င််းနှင ် လူ့အခ င ်အက ်း ချ  ြု်းကဖြောက်ခံ မှု 
ကဒတြော အချက်အလက် အတ အကျတ ို့က ို စိုကဆြောင််း  ှ န ိုင် န ်မျြော်းစ ြော အခက်အခ မျြော်း  ှ ခ  သည်ဟို 
CHRO မှ ဆ ိုခ  သည်။ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ဒီဇင် ြောလအထ  ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း စစ်က ်းက ှြောင် ၄၀၀၀ 

အထ   ှ ခ  သည်ဟိုလည််း CHRO ၏ ထိုတ်ပပနခ်ျက်အ  သ  ှ  ပါသည်။ အလြော်းတူ “ပလက ဝမမိြို့နယ  
အတွင ်း စစ န ကာင   နကျ်းရွာ ၁၀ ရွာခန    လုံ်းဝ ပျက သွာ်းမပီဖြစ မပီ်း နနအိမ ၊ စာသင နကျာင ်းနတွပါ 
နဖပာင ်းနရွှေ့သွာ်း ကမပီ” ဟို ထ ိုစဉ် ချင််းပပည်နယ် စည်ပင်၊ လ ပ်စစ်နှင ် စက်မှုဝနက်ကီ်း ဦ်းစ ို်းထက်က 
BBC က ို ကပပြောဆ ိုခ  သည်က ိုလည််း ကတ  ှ  သည်။  

၂၀၂၀ ပပည် နှစ်အတ င််းသ ို့  က ြောက် ှ လြောကသြောအခါ ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း AA နှင ် ပမနမ်ြော 
စစ်တပ်တ ို့၏ တ ိုက်ပ  မျြော်း ပ ိုမ ိုပပင််းထနလ်ြောခ   ကသည်။ ပမနမ်ြောစစ်တပ်၏ ကလက ကြောင််းတ ိုက်ခ ိုက် 
မှုမျြော်းက ကြောင ် ကဒသခံပပည်သူမျြော်း၏ အသက်၊ အ ို်းအ မ် ထ ခ ိုက်ပျက်စီ်းမှုမျြော်း  ပ ိုမ ို ှ လြောခ  ကြော 
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 မ ြို့နယ်တ င််း ကန ပ်စ န  မ်ခ ြော ထ က် ကပပ်းခ   က သူ အက အတ က်မှြောလည််း အဆမတန ်တ ို်းမျြော်းလြော 
ခ   သည်။ ထ ိုကနြောက်ပ ိုင််း စစ်က ်းဒိုက္သည် စခန််း ကပါင််း ၃၆ ခိုအထ  ှ လြောခ   ပီ်း စစ်က ှြောင်ပပည်သူ 

၁၁,၀၁၀ ဦ်းအထ   ှ လြော ခ  က ကြောင််း UNOCHA မှ န ိုဝင် ြောလ ၂  က်ကန  မှြော ထိုတ်ပပနခ်  သည်။ ထ ိုစဉ် 

ချင််းပပည်နယ် အစ ို်း မှလည််း ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း လူဦ်းက  တစ်သ န််းတစ်ကသြောင််းကကျြ်ော 
 ှ ကနသည ်အနက် ကန ပ်မစ န  မ်ခ ြောန ိုင်   စစ်က ်းဒဏ်ခံကန သူ ၆၀,၀၀၀ ခန်  အထ  ှ ကနသည်ဟို ဆ ိုခ   
သည်က ို ကတ  ှ  သည်။ ထ ို့အတူ အဆ ိုပါ စစ်က ှြောင်ပပည်သူမျြော်းနှင ်  စစ်က ်းသင ်ပပည်သူမျြော်းမှြော 
စြော်းနပ်  က္ြော ပပတ်လပ်မှုမျြော်းနှင ်လည််း မ ကြောခဏပင်  င်ဆ ိုင်ခ   က သည်မျြော်း  ှ ခ  သည်။  

(ဂ) ြမ ်းဆီ်းခံရမှု၊ နပျာက ဆုံ်းမှုနှင   ထိခုိက  နသဆုံ်းမှုမျာ်း 

ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း ှ  ကဒသခံချင််းလူမျ  ြု်းမျြော်းမှြော AA ပလက်ဝသ ို့  ဝင်က ြောက်လြော ပီ်း 
ကနြောက်၊ စစ်က ်းလှုပ် ှြော်းမှုမျြော်း စတင်၍မပပြုလိုပ်မီကတည််းကပင် အဖမ််းဆီ်းခံ မှုမျြော်းနှင ်  င်ဆ ိုင် 

ကနခ   က သည်ဟို ဆ ို မည်ပဖစ်သည်။ အထူ်းသပဖင ် ပလက်ဝကဒသခံ ချင််းလူမျ  ြု်းမျြော်းမှြော 
ထ ိုအချ  နက်ြောလ၌ ပမနမ်ြောစစ်တပ်ထက် AA ၏ ဖမ််းဆီ်းပခင််း၊ ရ ိုက်နှက်ပခင််းနှင ်   က္ြောကတြောင််း 
ပခင််းက  သ ို့ ကသြော လူ့အခ င ်အက ်း ချ  ြု်းကဖြောက်မှုမျြော်းက ို ခါ်းစည််းခံကန က ဟန ်တူသည်။ အလြော်းတူ 
AA ၏ မဆင်မပခင် မ ိုင််းကထြောင်မှုမျြော်းက ကြောင ် မ ရ ို ်းဖလြော ကတြောင်ယြောအလိုပ်ပဖင ် အသက်ကမ ်း 
ဝမ််းကကျြောင််း ပပြုကန က ကသြော ကဒသခံချင််းလူမျ  ြု်းမျြော်း ထ ခ ိုက်ကသဆံို်းမှု  ှ ခ   က သည ်အပပင် 
ပမနမ်ြောစစ်တပ်၏ ကလက ကြောင််းပဖင ်  မ််းတမ််း ပစ်ခတ်မှုမျြော်းက ကြောင ်လည််း ကဒသခံ ချင််းလူမျ  ြု်း 
မျြော်း၏ အသက်၊ အ ို်းအ မ်၊ စည််းစ မ်နှင ် ကကျ်း  ြောမျြော်းပါ ပျက်စီ်းဆံို်းရရှုံ်းခ   က သည်မျြော်း  ှ ခ  သည်က ို 
ကတ  ှ  သည်။  

AA နှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့  တ ိုက်ပ  မပဖစ်ပ ြော်းမီ “၂၀၁၅ ခုနှစ ၊ မတ လ (၂၈)ရက နန  ပတွင  ရကိ္ိုင   
တပ နတာ  ဗျျူဟာတပ ခွွဲ (၅)မှ ပျဉ စုိရွာသိို့  အသွာ်း၌ ခူမီ်းချင ်းအမျိို်းသာ်း ၈ ဦ်းကုိ ြမ ်းဆီ်းခွဲ  ကရာ 
၂ ဦ်းမှာ ထွက နဖပ်း လွတ နဖမာက ခွဲ န ကာင ်း” CHRO မှ ၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ ဇ နလ် (၁၅) က်ကန   သတင််း 
ထိုတ် ပပနခ်ျက်ထ တ င် ထည ်သ င််းကဖြ်ောပပခ  သည်။ အလြော်းတူ “ပျဉ စုိရွာမှ အသက  ၃၀ အရွယ  
ခူမီ်းချင ်း အမျိို်းသာ်း လိန ်းမင ်းမှာ အဆုိပါနန  ပတွင ပင  အမွဲလုိက သွာ်းခွဲ ရာ နပျာက ဆုံ်းသွာ်း 
န ကာင ်း၊ နပျာက  ဆုံ်းသွာ်းသည  နနရာမှာ ပျဉ စုိရွာသာ်း ၈ ဦ်း အြမ ်းခံရသည   နနရာဖြစ နနနသာ 
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န ကာင   AA ြမ ်းဆီ်း သွာ်းဖခင ်းဖြစ နိုင န ကာင ်း” ထိုတ်ပပနခ်ျက်ထ တ င် သံို်းသပ်ကဖြ်ောပပထြော်းခ   
သည်။ သ ို့ ကသြ်ော အဆ ိုပါ လ န််းမန််းမှြော ၆ ခန်  လအ ကြော ၂၀၁၅ ခိုနှစ်၊ စက်တင် ြောလ (၂၆) က်ကန   
တ င်မှ AA ထံမှ ပပနလ်ည် လ တ်ကပမြောက် လြောက ကြောင််း CHRO မှပင် 2020 Annual Report တ င် ပပနလ်ည် 
ကဖြ်ောပပခ  သည်။  

၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ဖကဖကဖြ်ောဝါ ီ(၂) က်ကန  အတ င််း AAမှ ကင််းသလင််းကကျ်း  ြော ှ  ခူမီ်းချင််းတ ိုင််း 
 င််းသြော်း ၅၄ ဦ်းတ ို့က ို ကြောယကံ ှင်တ ို့၏ ဆနဒသက ြောမပါ    ဂဂလြော်းကဒ  ်ှနယ်စပ်တစ်ကန ြောသ ို့  
တစ်ဖက်သတ် ကခေါ်ယူသ ြော်းက ကြောင််း ခူမီ်းမျ  ြု်းန ယ်စိုက ်း ြော ကပါင််းစပ်ည  နှြု င််းက ်းကကြောင်စီ (KACC)မှ 
ထိုတ်ပပနခ်  သည်။ ထ ိုအထ တ င် သက်ကကီ်း  ယ်အ ိုမျြော်း၊ အမျ  ူ သမီ်းနှင ် က ိုယ်ဝနက်ဆြောင်မ ခင်မျြော်း၊ 
ကကလ်းငယ်မျြော်းလည််း ပါဝင်ခ   ကက ကြောင််း သ  သည်။ AA ပပန ်ကြော်းက ်းတြောဝနခံ် ဦ်းခ ိုင်သိုခက 

ကတြော  “ကျွန နတာ တိို့က သူတိို့ကုိ ဒုက္နရာက နနလိို့၊ သူတိို့အသက အနတရာယ   ကံိုနနရတွဲ အချနိ မှာ 
ကူညီနပ်းလာတာပွဲရိှတယ ။ အွဲ ဒီနနာက ပုိင ်းမှာ သူတိို့ လလွတ လွတ လပ လပ နနတာ၊ သူတိို့ လသွာ်းချင ရင  
သွာ်းတာပွဲ ဘာမှ နဖပာစရာမလုိပါဘူ်း၊ ကျွန နတာ တိို့နွဲ  ” ဟို ဖမ််းဆီ်းတြောမဟိုတ်ပ ၊ ကူညီကပ်းပခင််းသြော 
ပဖစ်က ကြောင််း၊ လ တ်လ တ်လပ်လပ် ကနလ ို့ က ကြောင််း ပပနလ်ည်ပငင််းဆ ိုခ  သည်။ သ ို့ ကသြ်ော ထ ိုထ မှကန၍ 
ထ က်ကပပ်းလြောခ   က သည ် အ မ်ကထြောင်စိုမျြော်း ှ ခ   ကကြော ဇ နလ် ၂၆  က်ကန  မ၌ ထ က်ကပပ်းလ တ် 
ကပမြောက်လြောခ   ကသူ ၁၂ ဦ်းထ မှ တစ်ဦ်းက “AA အြွေ့ွဲက သီ်းဖခာ်းစီထာ်းမပီ်း နတာင ယာလုပ ငန ်းအပါ 
အဝင  စာ်းနပ ရိက္ာစုနဆာင ်းဖခင ်း၊ ထင ်းနခွဖခင ်း၊ ထမင ်းဟင ်းချက  လုပ ငန ်းကုိ လုပ ကုိင နစဖခင ်း၊ 
ထွက နဖပ်းရန  တုိင ပင မှုမျာ်းရိှပါက ချိုပ နနှာင မှုမျာ်း ဖပိုလုပ ဖခင ်း၊ ကျန ်းမာနရ်း မနကာင ်းသည   
အမျိို်းသမီ်းတစ ဦ်းဆုိလ င  ကုသရန နဆ်းဝါ်းမရိှရ၍ နသဆုံ်းရဖခင ်းမျာ်း ဖြစ ခွဲ သည ” ဧ ြောဝတီ 
က ို ဆ ိုခ  သည်။ ကျန ှ် ကနခ  သည ် ကကျ်း  ြောသြော်း ၃၉ ဦ်းက ို ဩဂိုတ်လ ၂ ကန  မတ င် အ ပ်လူကကီ်းမျြော်း၏ 

လက်ထ သ ို့  ပပနအ်ပ်လ ိုက် ပီပဖစ်က ကြောင််း AA မှ ထိုတ်ပပနခ်  သည်။  

အလြော်းတူ AA ၏ ပလက်ဝကဒသခံမျြော်းအြော်း ဖမ််းဆီ်းမှုမျြော်းက ို ၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်အထ  
ကတ  ှ   ပီ်း ထ ိုအထ တ င် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ န ိုဝင် ြောလ ၃  က်ကန  အတ င််း အ နဒ ယန ိုင်ငံသြော်းမျြော်း အပါအ 

ဝင် အမျ  ြု်းသြော်းလွှတ်ကတြ်ော က ိုယ်စြော်းလှယ် ဦ်းကဝှေ့တင််း ဖမ််းဆီ်းခံ မှု၊ ၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ ဇနန်ဝါ ီလ 

အတ င််း ဆီ်းဖကလြောင််း  ြောသြော်း ၃ ဦ်းကသဆံို်းမှု၊ ကျ်ီးကလ  ြောသြော်း ၁၃၀ ကကျြ်ော ဖမ််းဆီ်းခံ မှုနှင ် ၂၀၂၀ 

ပပည ်နှစ်၊ ဇူလ ိုင်လ ၂၉  က်ကန  မတ င် ချင််းလူငယ် ၄ ဦ်း ဖမ််းဆီ်းခံ မှုတ ို့ မှြော ချင််းန ိုင်ငံက ်းအသ ိုင််း 
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ဝ ိုင််းမျြော်းအ ကြော်း ကျယ်ကလြောင်စ ြော ကပပြောဆ ိုမှုမျြော်း  ှ ခ   ကသည ်အပပင် AA နှင ် ကဒသခံချင််းလူမျ  ြု်းမျြော်း 
 ကြော်းတ င်လည််း ယံို ကည်မှု ပ ို၍ကင််းမ  သ ြော်းကစခ  သည်။  

AA ၏ ဖမ််းဆီ်းမှုက ကြောင ် ကပျြောက်ဆံို်းသ ြော်းခ   ကသည ် ချင််းလူမျ  ြု်းမျြော်း  ှ သက  သ ို့  မည်သည ် 
လက်နက်က ိုင်တပ်ဖ  မှ ဖမ််းဆီ်းသ ြော်းသည်က ိုပင် မသ    ၊ သတင််းအစအန ကင််းမ  စ ြောပဖင ် ပကဟဠ  
ဆနဆ်န ်ကပျြောက်ဆံို်းသ ြော်းခ   က ကသြော ချင််းလူမျ  ြု်းမျြော်းလည််း အမှနပ်င်  ှ ကနခ  သည်။ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ 
ကအြောက်တ ို ြောလ ၂၀  က်ကန  မတ င် ခူမီ်းချင််းမျ  ြု်းန ယ်စိုက ်း ြော ကပါင််းစပ်ည  နှြု င််းက ်း ကကြောင်စီမှ 
သက ြောထြော်းတစ်ကစြောင် ထိုတ်ပပနခ်  သည်။ ထ ိုထိုတ်ပပနခ်ျက်ထ တ င် “AA နှင   ဖမန မာစစ တပ တိို့၏ 
တုိက ပွွဲန ကာင   နအာက တုိဘာလ ၁၅ ရက နန  အထိ နပျာက ဆုံ်းသွာ်းရသည   ချင ်းတုိင ်းရင ်းသာ်း 
အနည ်းဆုံ်း ၁၅ ဦ်းအထိ ရိှနနမပီ ဖြစ န ကာင ်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ ၊ နအာက တိို့ဘာလအတွင ်း ရင ်းနချာင ်း 
နကျ်းရွာမှ ၃ ဦ်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ တွင  ၊ သံနတာင နကျ်းရွာမှ ၁ ဦ်း၊ ဇူလုိင လ ၁၆ ရက တွင  နဘာင ဝ 
နကျ်းရွာမှ ၄ ဦ်း၊ ဩဂုတ လ ၉ရက နန  ပတွင  သံနတာင ရွာမှ နနာက ထပ  ၁ ဦ်းနှင   စက တင ဘာလ ၁ 
ရက မှ နအာက တုိဘာလ ၁၅ ရက နန  အထိ နနာက ထပ  ၅ ဦ်းတိို့ ဖြစ န ကာင ်း” ကဖြ်ောပပထြော်းသည်။ 
အဆ ိုပါ ပဖစ်စဉ်က ို AA က ြော ပမနမ်ြောစစ်တပ်ပါ နှစ် က်စလံို်းမှ ၎င််းတ ို့လက်ချက်မဟိုတ်က ကြောင််းက ို 
ပငင််းဆ ိုခ   ကက ကြောင််း CHRO မှ ထိုတ်ပပနခ်  သည်။ 

ပမနမ်ြောစစ်တပ်၏  မ််းတမ််းပစ်ခတ်မှုမျြော်းက ကြောင ်လည််း ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း ှ  ကဒသခံ 
ပပည်သူမျြော်းမှြော အသက်၊ အ ို်းအ မ်၊ စည််းစ မ်နှင ် ကကျ်း  ြောမျြော်းပါ ပျက်စီ်းခ   က က ကြောင််းက ိုလည််း 
ကတ  ှ  သည်။ ၂၀၂၀ ပပည် နှစ်၊ မတ်လ (၁၄) က်ကန  မတ င် AA နှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့  တ ိုက်ပ   
ပပင််းထနခ်   က ပီ်း  ပမနမ်ြောစစ်တပ်၏ ကလက ကြောင််းပဖင ် ဗံို်းကက  တ ိုက်ခ ိုက်မှုမျြော်းက ကြောင ် မ တ်စြောဝ ၂ 

နှင ် ၃ တ ို့ မတ င်    ြောသြော်း ၁၂ ဦ်းကသဆံို်းခ   က  ပီ်း ၁၅ ဦ်း ဒဏ် ြော   ှ ခ   ကသည်။ အလြော်းတူ ဧ ပီလ ၇ 

 က်ကန  မတ င်လည််း ပမနမ်ြောစစ်တပ်မှ  ဟတ်ယြောဉ်ပဖင ်  မ််းတမ််းပစ်ခတ်မှုမျြော်းက ကြောင ် နှမဒါကကျ်း 
  ြောအိုပ်စို၊ နန််းကချြောင််းကကျ်း  ြောမှ ကဒသခံ ၇ ဦ်းကသဆံို်းခ   က ကြော ၉ ဦ်း ဒဏ် ြော   ှ ခ   ကသည်။ 
ထ ို့သ ို့  ပမနမ်ြောစစ်တပ်၏  မ််းတမ််းပစ်ခတ်မှုမျြော်းက ို CNLD မှ “နလန ကာင ်းဖြင   တုိက ခုိက ခံရသည   
နကျ်းရွာမျာ်းတွင  AA နှင   ရခုိင မျာ်း အနဖခချနနထုိင ဖခင ်းမရိှဘွဲ ချင ်းမျာ်းသာ နနထုိင  ကမပီ်း 
ယခုကွဲ သိို့  တပ မနတာ မှ မဆင မဖခင တုိက ခုိက မှုမျာ်းအနပေါ် အဖပင ်းအထန  ကန   ပကွက သည ”ဟို 
ထိုတ်ပပနခ်  သည်။ ပလက်ဝတ င် AA နှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့၏ တ ိုက်ပ  ပဖစ်ပ ြော်းမှု မျြော်းက ကြောင ် ကဒသခံ 
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ချင််းပပည်သူမျြော်းအကနပဖင ် ကပေါ်တြောဆ  ခံ မှုမျြော်း၊ ကပမပမ ပ်မ ိုင််းက ကြောင ် ကသဆံို်းမှုမျြော်း၊ ဆနနှ်င ် 
စြော်းနပ်  က္ြောမျြော်း လိုယူခံ မှုမျြော်းနှင ် ကကလ်းစစ်သြော်း စိုကဆြောင််းခံ မှုမျြော်း  ှ ကနက ကြောင််း သတင််း 
မီဒီယြောမျြော်း၏ ကဖြ်ောပပချက်မျြော်းအ  သ  ှ  သည်။  

(ဃ) တံခါ်းပိတ သွာ်းခွဲ  ကရနသာ စာသင နကျာင ်းမျာ်း 

၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်၊ မင််းတပ်ခရ ို င်၊ ပလက်ဝ  မ ြို့နယ်အကထ ကထ  အိုပ်ချြုပ်က ်းဦ်းစီ်းဌြောနရံို်း၏ 

ကဒသဆ ိုင် ြော အချက်အလက်မျြော်းအ  ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း ကကျ်း  ြောအိုပ်စို ၉၅ အိုပ်စို၊ 
ကကျ်း  ြောကပါင််း ၃၈၈   ြောနှင ် စြောသင်ကကျြောင််းကပါင််း ၃၈၄ ကကျြောင််း ှ က ကြောင််း သ  ှ  သည်။ သ ို့ ကသြ်ော 
ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း AA နှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့၏ တ ိုက်ပ   ပဖစ်ပ ြော်းမှုမျြော်းက ကြောင ် ၂၀၁၈ 

ခိုနှစ်ကလြောက်မှ စတင်ကြော စြောသင်ကကျြောင််း အချ  ြို့ ပ တ်ထြော်း က ကြောင််း RFA မှ ကဖြ်ောပပခ  သည်။ ၂၀၁၉ 

ခိုနှစ်၊ စက်တင် ြောလ အက ြောက်တ င် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်၌ စြောသင်ကကျြောင််းကပါင််း ၁၁၈ ကကျြောင််း 
ပ တ်ထြော်းခ    က ကြောင််း ချင််းပပည်နယ် စည်ပင်၊ လ ပ်စစ်နှင ် စက်မှုဝနက်ကီ်း ဦ်းစ ို်းထက်က ကပပြောဆ ိုခ   
သည်။ “မပီ်းခွဲ တွဲ  နှစ  ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ မှာ ပိတ ထာ်းရတွဲ  စာသင နကျာင ်း ၄၃ နကျာင ်း ရိှခွဲ နပမယ   
ဒီနှစ မှာနတာ  ၁၁၈ နကျာင ်းအထိ ရိှလာပါတယ ။ မူလတန ်း၊ အလယ တန ်း နွဲ   အထက တန ်း 
နကျာင ်းနတွ ဖြစ ပါတယ ” ဟို ဆ ိုခ  သည်။ ပညြောက ်း ဝနက်ကီ်းဌြောနမှ ကစတနြော ဝနထ်မ််း ဆ ြော၊ 
ဆ ြောမမျြော်းက ို ပဖည ်ဆည််းကပ်းခ  ကသြ်ောလည််း လံိုပခံြုက ်းအ  မသ ြော်း   က ူ်းဟူ၍လည််း ကပပြောဆ ိုခ   
သည်။  

၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်၊ ဇနန်ဝါ ီလထ သ ို့  အက ြောက်တ င် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်မှ ဆ ြော၊ ဆ ြောမမျြော်းမှြော 
 ြောနှင ်ချ၍ီ ကပပြောင််းက ွှှေ့ခ င ် ကလ ြောက်ထြော်းမှုမျြော်း  ှ လြောခ  သည်။ အက ကြောင််း င််းမှြော တ ိုက်ပ  မျြော်း 
မ ကြောခဏ ပဖစ်ပ ြော်းမှုမျြော်းက ကြောင ် နယ် ကပမလံိုပခံြုမှုမျြော်း ကင််းမ  လြောကြော အသက်အနတ ြောယ်အ  
စ ို်း  မ်မှုမျြော်း  ှ ခ  ကသြောက ကြောင် ပင် ပဖစ်သည်။ ထ ိုစဉ်ပလက်ဝ မ ြို့နယ် ပညြောက ်းမ ်းက “တုိက ပွွဲဖြစ တွဲ  
အချနိ မှာ သွာ်းလိို့မရတာတိို့၊ နဖပာရမယ ဆုိရင  န ကာက တာလာည ်း ပါတာ နပါ  နလ။ 

နကျာင ်းအုပ ဆရာ တစ နယာက  ရက ရက စက စက  သတ တာ နတွေ့ရမပီ်းနနာက မှာ ဆရာ၊ 
ဆရာမနတွက အမျာ်းအာ်းဖြင   လန   ပ ကတယ ။ မသွာ်းရွဲှေ့ ကဘူ်း ဖြစ နနတယ ” ဟူ၍ BBC  က ို 
ကပပြောသ ြော်းခ  သည်။  
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၂၀၂၀ - ၂၀၂၁ ပညြောသင်နှစ်အတ က် အထက်တန််း ကကျြောင််းသြော်းမျြော်းက ို ဇူလ ိုင်လ ၁၃ 

 က်ကနတ င် တစ်န ိုင်ငံလံို်း၌ ကကျြောင််းအပ်လက်ခံခ   က ပီ ပဖစ်ကသြ်ောလည််း ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း 
အထက်တန််းကကျြောင််း အမျြော်းစိုမှြော နယ်ကပမတည် င မ်ကအ်းချမ််းမှု မ ှ ပခင််းက ကြောင ် ကကျြောင််းအပ် 
လက်ခံ န ်အခက်အခ  ပဖစ်ကန ကသည်ဟို  မ ြို့နယ်ပညြောက ်းမ  ဆလ ိုင််းကအြောင်မင််းက ကပပြောခ  သည်။ 
ပလက်ဝ မ ြို့နယ်တ င် အထက်တန််းကကျြောင််းကပါင််း ၃၈ ကကျြောင််း  ှ သည ်အနက် ၁၃ ကကျြောင််းကသြော 
ကကျြောင််းအပ် လက်ခံန ိုင် ပီ်း ကျနအ်ထက်တန််းကကျြောင််းကပါင််း ၂၅ ကကျြောင််းမှြော ဆက်လက် ပ တ်ထြော်း 
ခ   က ကြောင််း ပညြောက ်းမ ်းက ကခါနူ်းသိုမ်သတင််းဌြောနက ို ကပပြော ကြော်းခ  သည်။ အလြော်းတူ အဆ ိုပါနှစ် 
တ င် အကပခခံပညြောကကျြောင််းကပါင််း ၃၉၁ ကကျြောင််း ှ သည ်အနက် ကကျြောင််းကပါင််း ၂၀၀ သြော ဖ င ်လှစ် 

န ိုင်ဖ ယ ှ်  ပီ်း စစ်က ်းဒဏ်က ကြောင ် ၁၉၁ ကကျြောင််းမှြော ဖ င ်လှစ်န ိုင်မည ် အကနအထြော်း၌ မ ှ က ကြောင််း 
ကခါနူ်းသိုမ်မှ ကဖြ်ောပပခ  သည်။  

(င) အင တာနက ပိတ ဆိို့ လမှု၊ ဖြတ သန ်းသွာ်းလာခွင   ကန  သတ မှုနှင   ကုန န ်းနှိုန ်း 
ဖမင  မာ်းမှု 

မူလကတည််းမှပင် ချင််းပပည်နယ်၊ ပလက်ဝ မ ြို့နယ်မှြော ဖ ံ ဖ ဖ ြု်းမှုနည််းပါ်းမှုနှင ် ဆက်သ ယ် 

က ်းအ  က လမ််း၊ ကိုန််းလမ််းမျြော်းအပပင် ဆက်သ ယ်ကပပြောဆ ို န ်ဖိုန််းလ ိုင််းမျြော်းပါ ခက်ခ မှု  ှ ကနခ   ြော 
မှ စစ်က ်းပဋ ပက္မျြော်းက ကြောင ် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ဇ နလ် ၂၁  က်ကန  မတ င် ထ ိုစဉ် NLD အစ ို်း မှ  ခ ိုင် ှ  
 မ ြို့နယ် ၆  မ ြို့နယ်အပါအဝင် ချင််းပပည်နယ်၊ ပလက်ဝ မ ြို့နယ်က ိုပါ အင်တြောနက် ပ တ်ပင်မှုမျြော်း ပပြု 
လိုပ်ခ  သည်။ အက ကြောင််းပပချက်မှြော “အဆုိပါ နဒသမျာ်းအတွင ်း တည မငိမ နအ်းချမ ်းနရ်းကုိ ပျက  
ဖပာ်းနစမည   အနဖခအနနမျာ်းနှင   အင တာနက ကုိ အသုံ်းဖပိုမပီ်း ဥပနဒနှင   မညီသည   လုပ ငန ်းမျာ်း 
ကုိ လုပ နဆာင နန ကသည ” ဟူ၍ ပဖစ်သည်။  

အင်တြောနက်ပ တ်ပင်မှုမျြော်းက ကြောင ် မူလကတည််းကပင် ဆက်သ ယ်က ်း၌ အခက်ခ  ကံြုကန 

 က သည ် ပလက်ဝကဒသခံမျြော်းမှြော စီ်းပ ြော်းက ်း အခက်အခ မျြော်း ပ ိုမ ို ှ လြောခ   ကကြော၊ သတင််းအချက် 
အလက်မျြော်းက ို အချ  နနှ်င ်တကပပ်းညီ   ှ န ိုင် န ် မလ ယ်ကူန ိုင်ခ   ကကပ။ အလြော်းတူ အင်တြောနက် 
ပ တ်ပင်မှုမျြော်းက ကြောင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်မှ ကဒသခံပပည်သူမျြော်းအကပေါ် လူ့အခ င ်အက ်း ချ  ြု်းကဖြောက်မှု 
မျြော်းက ို ကကီ်းမြော်းကျယ်ပပန  မ်စ ြောပဖင်  လိုပ်ကဆြောင်န ိုင် န ်အခ င ်အလမ််း ပ ို သ ြော်းသည်ဟို သံို်းသပ်မှုမျြော်း 
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လည််း  ှ ကနခ  သည်။  ထ ို့အပပင် လူ့အခ င ်အက ်း ကစြောင ် ကည ်ကလ လြောက ်းအဖ  မျြော်းနှင ် စစ်က ်းက ှြောင် 
ကူညီကထြောက်ပံ က ်းအဖ  မျြော်းမှြောလည််း အင်တြောနက်ပ တ်ဆ ို့ မမှုမျြော်းက ကြောင ်ပင် လ ိုအပ်ကသြော ကဒတြော 
အချက်အလက်မျြော်းက ို စို ကဆြောင််း  ှ န ိုင် န ် ခက်ခ မှုမျြော်း  ှ သ ြော်းခ   က သည်။ ထ ို့အတ က်က ကြောင ် 
ကဒသခံမျြော်းမှြော ယခင်ကြောလမျြော်းထက် အခက်အခ ပ ိုမ ို ကတ ခ   က က ကြောင််း စစ်က ်းက ှြောင်အက ်း 
လှုပ် ှြော်းသူမျြော်းမှ ဆ ိုခ   ကသည်။ (၂၀၂၁ခိုနှစ်၊ ကဖကဖြ်ောဝါ ီလ ၂ က်ကန  မတ င် အြောဏြောသ မ််းစစ်တပ်မှ 
အင်တြောနက် ပပနလ်ည်ဖ င ်ကပ်းခ  ကသြ်ောလည််း ၇ လမ  ကြောခ   ပီ်း စက်တင် ြောလတ င် ဒိုတ ယအကက မ် 
ပပနလ်ည် ပဖတ်ကတြောက်ခ  ပပနသ်ည်။ ) 

ပလက်ဝ မ ြို့နယ်မှ ကဒသခံပပည်သူမျြော်းမှြော ဆနနှ်င ်စြော်းကသြောက်ကိုနပ်စစည််းမျြော်းအတ က်  ခ ိုင် 
ပပည်နယ်၊ ကကျြောက်ကတြ်ော မ ြို့က ိုသြော အဓ က မီှခ ိုကန က သည်။ ပလက်ဝနှင ် ကကျြောက်ကတြ်ောမှြော ကိုန််း 
လမ််းက ြော က လမ််းပါ နှစ်မျ  ြု်းစလံို်းပဖင ် သ ြော်းလြောန ိုင်သည်။ ၂၀၁၉ ကနြောက်ပ ိုင််းတ င် တ ိုက်ပ  မျြော်း ပ ိုမ ို 
ပပင််းထနလ်ြောခ  ကြော ကနြောက်ပ ိုင််းတ င် ပမနမ်ြောစစ်တပ်က ြော AAကပါ တ ိုက်ပ  ပဖစ်ပ ြော်းမှုမျြော်းက ို အက ကြောင််း 
ပပခ   က ပီ်း ပလက်ဝ ကဒသခံမျြော်းအကပေါ် သ ြော်းလြောဆက်သ ယ်က ်းဆ ိုင် ြော လမ််းက ကြောင််းမျြော်း မ ကြော 
ခဏ ဆ ိုသလ ို ပ တ်ဆ ို့ကန  သ်တ်ချက်မျြော်း  ှ သည်ဟို CHRO မှ ကဖြ်ောပပခ  သည်။ ထ ို့အတ က်က ကြောင ် 
ကဒသခံ ပပည်သူ ကသြောင််းနှင ်ချ၍ီ ဆနနှ်င ် စြော်းနပ်  က္ြောမျြော်း ပပတ်လပ်ခ   ကသည်ဟို သတင််းမီဒီယြော 
မျြော်း၏ ကဖြ်ောပပချက်မျြော်းက ိုပါ ကတ  ှ  သည်။   

ထ ိုသ ို့  ပ တ်ဆ ို့ကန  သ်တ်မှုမျြော်း  ှ ကနစဉ် သ ြော်းလြောပါက ပစ်ခတ်မှုမျြော်း ှ ကန ပီ်း စက်ကလှသမြော်း 
အမျြော်းစိုလည််း စက်ကလှမျြော်းက ို  ပ်နြော်းခ   က သည်မျ  ြု်း  ှ ခ  သည်။ ထ ိုသည်က ို “သွာ်းရင  ပစ တယ ။ 

မသွာ်းဘွဲ နနရင လွတ တယ ။ ဘယ ကပစ မှန ်းလည ်း မသိဘူ်း” ဟို RFA ထံ စက်ကလှပ ိုင် ှင်တစ်ဦ်း၏ 

ကပပြောဆ ိုချက်က ို ကတ  ှ  သည်။ သ ြော်းလြောဆက်သ ယ်က ်းဆ ိုင် ြောလမ််းမျြော်း ပ တ်ဆ ို့ကန  သ်တ် ထြော်းမှု 
က ကြောင ် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း ကိုနစ်ည်စီ်းဆင််းမှု အြော်းနည််းသ ြော်းကြော အကပခခံစြော်းသံို်းကိုနမ်ျြော်း 
ပပတ်လတ်ကိုန ်ပီ်း ကိုန််းကေ်းနှြုန််းမှြောလည််း အဆမတန ် ပမင ်မြော်းလြောခ   သည်။ ကဒသခံပဖစ်သည ် 
ကကျြောင််းဆ ြောတစ်ဦ်းမှ “နရလမ ်းခရီ်းက ပိတ ဆိို့ထာ်းလိို့  ကုန စည နတွ မနရာက ဘူ်းနပါ  နနာ ။ လုံ်းဝ 
ကုိ။ ဒီဇယ ဓာတ ဆီနတွလည ်း အွဲဒီလုိပွဲ န ်းတက တယ ၊ အကုန လုံ်းက။ ဆန န ်းနှိုန ်းက ဆန  
နတာင  န ်းထွဲမှာ မရိှနတာ ဘူ်း။ ဝယ ြိို့အတွက နတာင  “ ဟူ၍ ကပပြောဆ ိုခ  သည်။  
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၂၀၂၀ ခိုနှစ်၊ ကဖကဖြ်ောဝါ ီလတ င် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်မှြော ယခင်ဆနက်ေ်း ၂၀,၀၀၀  ှ ကနခ   ြောမှ 
ထ ိုအချ  န ် ၅၀,၀၀၀ အထ   ှ ခ  သည်က ိုပါ ကတ  ှ  သည်။ ထ ို့အတူ အြောဏြောသ မ််းမှု ကနြောက်ပ ိုင််း 
စစ်ကကြောင်စီ၏ ဆနသ်ယ်ယူခ င ် ပ တ်ပင်ထြော်းမှုက ကြောင ် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း ဆနက်ေ်း အဆ 

မတနပ်မင ်မြော်းသ ြော်းခ   ပီ်း ယခင် ဆနတ်စ်အ တ်က ို ငါ်းကသြောင််းကကျြ်ောကကန ယခို  ှစ်ကသြောင််းအထ  
ကပ်းဝယ်ကန က သည်က ိုလည််း ကတ  ှ  သည်။  

၃.၄.၃။ မျိို်းနွယ စု ကိစစ 

မျ  ြု်းန ယ်စိုက စစမှြော  ခ ိုင်နှင ် ချင််းလူမျ  ြု်းမျြော်းအ ကြော်း သမ ိုင််းက ကြောင််းဆ ိုင် ြော ရရှုပ်ကထ ်းမှု တစ်ခိုပင် 
ပဖစ်ကနသည်။ အထူ်းသပဖင ်  ခ ိုင်ပပည်နယ် ှ  ခမီ်းမျ  ြု်းန ယ်စိုနှင ် ချင််းပပည်နယ်၊ ပလက်ဝ မ ြုနယ်ထ  ှ  ခူမီ်း 
မျ  ြု်းန ယ်စိုတ ို့က ို အကပခခံကြော ရရှုပ်ကထ ်းမှုမျြော်း ပဖစ်ကပေါ်ကလ   ှ သည်။  ခ ိုင်ပပည်နယ် ှ  ခမီ်းမျြော်းမှြော  ခ ိုင်မျ  ြု်း 
န ယ်စိုဝင်အပဖစ် ပါဝင်ကန ပီ်း ပလက်ဝ ှ  ခူမီ်းမျြော်းမှြော မ မ တ ို့က ိုယ်က ို ချင််းမျ  ြု်းန ယ်စိုတစ်ခိုအပဖစ် ခံယူ က 
သည်။  ခ ိုင်ပပည်နယ် ှ  ခမီ်း၊  မ ြုမျြော်းနှင ် ပလက်ဝ ှ  ခူမီ်းမျြော်းမှြော  ြောသြောစကြော်းနှင ် ယဉ်ကကျ်းမှု ဓကလ ထံို်း 
တမ််းမျြော်းအ  အကပခခံအြော်းပဖင ် တူညီမှုမျြော်း ှ ကန ကကြော တစ်ခိုနှင ်တစ်ခို ဆက်စပ်မှုမျြော်းပင်  ှ ကန ကသည်။ 
 ြောသြောစကြော်းနှင ် ယဉ်ကကျ်းမှုမျြော်းမှြော  ခ ိုင်လူမျ  ြု်းနှင ် က  ပပြော်းပခြော်းနြော်းစ ြော ပဖစ်တည်ကန ပီ်း ခူမီ်းချင််းမျ  ြု်းန ယ် 
စိုမျြော်းနှင ် ပ ိုမ ိုန်ီးစပ်မှုမျြော်း  ှ ကန ကသည်။ (သ ို့ ကသြ်ော ဤက စစမှြော သမ ိုင််းက ကြောင််းဆ ိုင် ြော က စစတစ်ခို ပဖစ်ကန 
ကသြောက ကြောင ် ကနြောက်ထပ် သိုကတသနပပြု ကလ လြော အံို်းမည ် က စစတစ်ခိုဟို မှတ်ယူပါသည်။ ထ ို့အတ က် 

က ကြောင ် ယခိုစြောပ ိုဒ်တ င် သမ ိုင််းက ကြောင််းဆ ိုင် ြော က စစ ပ်မျြော်းက ို ကလ လြောထည ်သ င််းပခင််း မပပြုကတြော    AA 

နှင ် ခူမီ်းချင််းမျ  ြု်းန ယ်စိုတ ို့၏ သက ြောထြော်းတ ို့က ိုသြော အကလ်းကပ်း ကဖြ်ောပပသ ြော်းမည် ပဖစ်သည်။) AA နှင ် 
 ခ ိုင်လူမျ  ြု်းအမျြော်းစိုမှြော အဆ ိုပါအိုပ်စိုက ို တစ်ခိုတည််းဟူ၍ မှတ်ယူ က ပီ်း  ခ ိုင်မျ  ြု်းန ယ်စိုဝင်မျြော်းဟူ၍ 

နြော်းလည်ထြော်း ကသည်။  

၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်၊ ဇနန်ဝါ ီလ ၂၁  က်ကန  မတ င် ULA/AA မှ ဦ်းကဝှေ့တင််းအြော်း ပပနလ်ွှက် ကပ်းလ ိုက် 

က ကြောင််း ထိုတ်ပပန ်ချက်ထ ၌ ခူမီ်းချင််းမျ  ြု်းန ယ်စိုက ို  ခ ိုင်မျ  ြု်းန ယ်စိုတစ်ခို ပဖစ်သကယြောင် က ်းသြော်းကဖြ်ောပပ 
ခ  သည်။ အဆ ိုပါထိုတ်ပပနခ်ျက်ထ တ င် “ရခုိင နှင   ခူမီ်းတိို့၏ သမုိင ်းသည  ခွွဲဖခာ်း၍မရနိုင ဘွဲ ရခုိင  ဘုိ်းဘွာ်း 
ပုိင နယ နဖမအတွင ်း မငိမ ်းချမ ်းစွာ ချစ ချစ ခင ခင  နနထုိင လာခွဲ  ကသည မှာ သမုိင ်းသက နသ အမှန တရာ်း 
တစ ခုပင  ဖြစ ပါသည ။ ခမီနှင   ခူမီ်းဟူသည  စာလုံ်းနပါင ်းကွွဲဖပာ်းနသာ လည ်း တစ မိတည ်းြွာ်း ညီကုိသ 
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ြွယ ပင  ဖြစ ပါသည ။ ရခုိင အမျိို်းသာ်း လွတ နဖမာက နရ်း တုိက ပွွဲသည  ရခုိင လူမျိို်း တစ မျိို်းတည ်းနှင   
သက ဆုိင ဖခင ်း မဟုတ ဘွဲ အြရခုိင ဖပည ဟုနခေါ်နသာ အာရကန  (Arakan) နဒသတွင  နရှ်းယခင ကတည ်း 
ကပင  အတူနနထုိင လာခွဲ  ကနသာ မျိို်းနွယ စု အာ်းလုံ်းနှင   သက ဆုိင သည ။ 

အမျိို်းသာ်း တန ်းတူနရ်းနှင   ကုိယ ပုိင ဖပ ာန ်း ဆုံ်းဖြတ ပုိင ခွင   ဖပန လည ရရိှနစနရ်းအတွက  
ULA/AA အနနဖြင   တုိက ပွွဲဆင နွှွဲနနဖခင ်းသည  ရခုိင တစ မျိို်းသာ်းလုံ်းတည ်းဟူနသာ ရခုိင မျိို်းနွယ စုမျာ်း 
အာ်းလုံ်းကုိ ရည ညွှန ်းပါသည ”ဟို ကဖြ်ောပပခ  သည်။ အဆ ိုပါထိုတ်ပပနခ်ျက်မှြော ခူမီ်းက ို  ခ ိုင်မျ  ြု်းန ယ်စိုအပဖစ် 
ပံိုကဖြ်ောက ်းသြော်းပခင််းပဖစ် ပီ်း ပလက်ဝကဒသက ိုပါ  ခ ိုင်ပပည်နယ်၏ အစ တ်အပ ိုင််းတစ်ခိုအပဖစ် ကဖြ်ောပပပခင််း 
ပဖစ်ကသြောက ကြောင ် ခူမီ်းချင််းမျ  ြု်းန ယ်စိုနှင ် ချင််းန ိုင်ငံက ်းပါတီတ ို့ မှ ပပင််းပပင််းထနထ်န ် ကန  မ်က က်မှုမျြော်း 
 ှ ခ  သည်။ ခူမီ်းချင််းမျ  ြု်းန ယ်စိုက ်း ြော ကပါင််းစပ်ည  နှြု င််းက ်းကကြောင်စီ (KACC)၏ က ကညြောချက်ထ တ င် “ မိမိ 
တိို့ ခူမီ်းမျိို်းနွယ စုမျာ်းသည  ဘာသာစကာ်း၊  ုိ်းရာယဉ နကျ်းမှုနှင   ဆက သက လာပုံ သမုိင ်းန ကာင ်းအရ 
ချင ်းမျိို်းနွယ စုသာ ဖြစ မပီ်း မည သည  အခါမှ အဖခာ်းနသာ မျိို်းနွယ စုအဖြစ ခံယူဖခင ်း၊ ဆက ခံဖခင ်း မရိှခွဲ  
 ကပါန ကာင ်း၊ ယခုအခါ မိမိတိို့ နနထုိင ရာ နဒသအာ်း ရခုိင ဖပည နယ နှင   သက ဆုိင နသာ နယ နဖမတစ ခု 
အဖြစ  နည ်းမျိို်းမျိို်းဖြင   ပုံနြာ နဖပာဆုိနနဖခင ်းနှင   မိမိတိို့ ခူမီ်းချင ်းမျိို်းနွယ စုအာ်း ရခုိင မျိို်းနွယ စုဝင  
အဖြစ  နရ်းသာ်းသုံ်းနှိုန ်းလာဖခင ်းတိို့သည  နိုင ငံနရ်း၊ လူမျိို်းနရ်းအရ မိမိတိို့ ခူမီ်းချင ်းမျိို်းနွယ စုတိို့၏ 

ဝိနသသနှင   နနထုိင ရာနဒသကုိ နမှ်းမိှန နပျာက ကွယ နစရန  ဦ်းတည ရည ရွယ သည   အဖပိုအမူမျာ်းအဖြစ  
သုံ်းသပ နတွေ့ဖဖမင နစန ကာင ်း၊ မိမိတိို့  ခူမီ်း (ခမီ်း) လူမျိို်းမျာ်းအာ်း ရခုိင မျိို်းနွယ စုဝင အဖြစ  နရ်းသာ်းသုံ်း 
နှိုန ်းဖခင ်းမျိို်းကုိ မည  သည  အြွေ့ွဲအစည ်း၊ လူပုဂိ္ိုလ အနနဖြင   နဖပာဆုိသုံ်းနှိုန ်းဖခင ်းမဖပိုရန  အသိနပ်း 
လုိက န ကာင ်း” ဟူ၍ ကဖြ်ောပပထြော်းသည်။ အလြော်းတူ ချင််းအမျ  ြု်းသြော်း ဒီမ ိုကက စီအဖ  ချြုပ်ပါတီ (CNLD)မှ 

လည််း “ခူမီ်းမျိို်းနွယ စုသည  ဘာသာနဗဒ၊  ုိ်းရာဓနလ ထုံ်းတမ ်းနှင   ဆင ်းသက လာပုံအရ ချင ်းလူမျိို်းထွဲ 
တွင  ပါဝင န ကာင ်း၊ ရကိ္ိုင အမျိို်းသာ်းအြွေ့ွဲချိုပ /ရကိ္ိုင  တပ နတာ ၏ ထုတ ဖပန ချက မှာ ချင ်းလူမျိို်းနွယ  
စုဝင မျာ်းဖြစ နသာ ခူမီ်းချင ်းမျိို်းနွယ စုအာ်း ရခုိင မျိို်းနွယ စုအဖြစ  နရ်းသာ်းနြာ ဖပဖခင ်း၊ ပလက ဝကုိ 
ရခုိင ဘုိ်းဘွာ်းပုိင နယ နဖမတွင  ပါဝင နနန ကာင ်း သွယ ဝုိက နြာ ဖပနနမှုမျာ်းသည  အမျာ်းထင နယာင  
ထင မှာ်း ဖြစ နစနိုင ဖခင ်း၊ ရခုိင နှင   ချင ်းလူမျိို်းမျာ်းအ ကာ်း နာ်းလည မှု လွွဲမှာ်းမပီ်း မငိမ ်းချမ ်းစွာ 
အတူနနထုိင မှုမျာ်းကုိ ထိခုိက  နိုင နစဖခင ်း၊ နနာက နနာက  ဤကွဲ သိို့  နရ်းသာ်းသုံ်းနှိုန ်းမှုမျာ်း မဖပိုလုပ ရန  
အနလ်းအနက  တုိက တွန ်းန ကာင ်း” ကဖြ်ောပပခ  သည်။ 
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အဆ ိုပါ ပဖစ် ပ်ကနြောက်ပ ိုင််း ဧ ြောဝတီသတင််းဌြောန၏ ကတ ဆံိုကမ်းပမန််းမှုတ င်  က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ော စစ်ဦ်း 
စီ်းချြုပ် ဗ ိုလ်ချြုပ်ထ န််းပမတ်န ိုင်သည် ခူမီ်းမျ  ြု်းန ယ်စိုမျြော်းက ို ချင််းမျ  ြု်းန ယ်စိုအပဖစ် မသံို်းနှြုန််းပ  “ပလက ဝမှာ 
ခူမီ်းက နပံါတ  ၁ နပါ  ။ မပီ်းရင  ရခုိင နပါ  ၊ မပီ်းရင  ချင ်းနတွ ရိှမယ ” ဟူ၍ ခူမီ်းက ို သီ်းသန   ်လူမျ  ြု်းတစ်ခိုအ 

ကနပဖင ် ကသ ်းခ   သံို်းနှြုန််းမှုမျြော်း  ှ ကနခ  သည်က ိုပါ ကတ  ှ  သည်။ 

၃.၄.၄။ နယ နဖမဆုိင ရာ စုိ်းရိမ မှု 

ချင််းပပည်နယ်၊ ပလက်ဝ မ ြို့နယ်သည် ပထဝီအကနအထြော်းအ   ခ ိုင်ပပည်နယ်၊ အ နဒ ယန ိုင်ငံနှင ် 
 ဂဂလြော်းကဒ  ်ှန ိုင်ငံတ ို့၏ ဗဟ ိုဆံိုချက်တစ်ခို ပဖစ်ကနသည်။ အလြော်းတူ ကကီ်းမြော်းကျယ်ပပန်  သည ် ကတြော ကတြောင် 

ထူထပ်မှုမျြော်း  ှ ကနသည ်အပပင်  ခ ိုင်ပပည်နယ် ှ  ကကျြောက်ကတြ်ော၊ ကပမြောက်ဦ်း၊ မင််းပပြော်း၊  ူ်းသီ်းကတြောင် 
စသပဖင ်  မ ြို့နယ်မျြော်း၊ အပခြော်းတစ်ဖက်တ င်  ဂဂလြော်းကဒ  ်ှန ိုင်ငံနှင ် နယ်န မ တ်ချင််း ထ စပ်ကန ြော AA အတ က် 
စစ်က ်းအ  အက ်းပါသည ် နယ်ကပမပဖစ်ကနသည်။ ထ ို့အတူ ကိုလြော်းတနစီ်မံက န််း စတင်သည ်ကန ြော 
ပဖစ်ကသြောက ကြောင ် အ နဒ ယအတ က်လည််း ပင်လယ်ထ က်ကပါက်   ှ ကစဖ ို့ နှင ် တရိုတ်နှင ် အဏြောချ  နခ် င်လ ြော 
ည  ယူန ိုင်ဖ ို့  ပလက်ဝမှြော အက ်းပါကနပပနသ်ည်။ ပမနမ်ြောန ိုင်ငံအတ က်လည််း တရိုတ်၏ လွှမ််းမ ို်းမှုက ို 
ကလ ြော ချသ ြော်းကြော ဒီမ ိုကက စီန ိုင်ငံနှင ် ဆက်ဆံက ်း ထူကထြောင်မှုပပြုလိုပ်သ ြော်းန ိုင်ဖ ို့ န   အကျ  ြု်း စီ်းပ ြော်းသစ် 
  ှ လြောန ိုင်ကစဖ ို့  ပလက်ဝမှြော အက ်းပါလြောခ  သည်။ ကနြောက်ဆံို်း ကိုနတ် င််းပ တ် ပပည်နယ်ပဖစ်ကသြော 
ချင််းပပည်နယ်အတ က်လည််း ပင်လယ်ထ က်ကပါက်   ှ ကစဖ ိုနှင ် စီ်းပ ြော်းက ်း ဦ်းကမြော လြော န ိုင်ကစဖ ို့တ ို့အတ က် 
ပလက်ဝမှြော အက ်းပါကနပပနသ်ည်။ ထ ို့အတ က်က ကြောင ် ချင််းပပည်နယ်၊ ပလက်ဝမှြော အကျ  ြု်းစီ်းပ ြော်းမျြော်း 
စိုဆံိုကနသည ်  မ ြို့နယ်တစ်ခို ပဖစ်ကနကတြော  သည်။ 

၂၀၁၅ မှစတင်၍ AA တပ်ဖ  ဝင်မျြော်း ပလက်ဝသ ို့  က ြောက် ှ လြောခ   က ပီ်း ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တ ို့သ ို့  
အက ြောက်တ င် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း စစ်က ်းလှုပ် ှြော်းမှုမျြော်းက ို ကျယ်ကျယ်ပပန်  မပပန   ် လိုပ်လြောန င်ခ  ကြော 
ပမနမ်ြောစစ်တပ်နှင ် ထ ကတ တ ိုက်ခ ိုက်မှုမျြော်းမှြောလည််း ကကီ်းမြောပပင််းထနလ်ြောခ  သည်။ အလြော်းတူ ကဒသခံ 
ချင််းလူမျ  ြု်းမျြော်းအြော်း ဖမ််းဆီ်းကခေါ်ကဆြောင်သ ြော်းမှု၊ အတင််းအဓမမခ ိုင််းကစမှု၊ ရ ိုက်နှက်မှု၊ ဆပ်က က်း ကကြောက်ခံ 
မှုနှင ် စြော်းနပ်  က္ြောမျြော်း လိုယူသ ြော်းမှုမျြော်းက ကြောင ် ကဒသခံချင််းလူမျ  ြု်းမျြော်းမှြော AA အြော်း ပလက်ဝနယ်ကပမက ို 
ကျူ်းကကျြ်ော ဝင်က ြောက်လြောသူအပဖစ် ရရှုပမင်လြောခ   က ပီ်း နယ်ကပမအတ က် စ ို်း  မ်ပူပနခ်   ကသည်။ ၂၀၂၀ 

ပပည ်နှစ်၊ နှစ်ဆန််းပ ိုင််းအစတ င် ချင််းတ ိုင််း င်သြော်းမျြော်းပါတီမှ AA က ို ပလက်ဝမှ ဖယ်ကပ်း နနှ်င ်  င မ််းချမ််း 
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က ်း စကြော်းဝ ိုင််းကပေါ်သ ို့  အပမနဆံ်ို်းသ ြော်းန ိုင်ဖ ို့  တ ိုက်တ န််းက ကြောင််း ထိုတ်ပပနခ်  သည်။ ထ ိုစဉ် KACC ဥကက ဌ 
ဦ်းကကျြ်ော င မ််းမှလည််း “ပလက ဝက ချင ်းဖပည နယ နလ၊ ချင ်းဖပည နယ မှာ မနနဘွဲ သူတိို့  (AA) ရခုိင ဖပည မှာ 
နနရင  ပုိနကာင ်းတာနပါ  ။ ကျွန နတာ တိို့ ပလက ဝလာနနရင  ဖပည နယ နွဲ   တုိင ်းနွဲ  လည ်းတစ ဖခာ်းစီ၊ ရခုိင  
ဖပည နယ လည ်း မဟုတ ဘူ်း။ ပလက ဝက နဒသခံက အင မတန  စုိ်းရိမ မှု ဖြစ တာနပါ  ဗျာ” ဟို RFA က ို ကပပြော 
ဆ ိုခ  သည်။ 

AA မှလည််း ပလက်ဝက ို သမ ိုင််းက ကြောင််းအ   ခ ိုင်ပ ိုင်နက်  နယ်ကပမအပဖစ်ရှု ပမင်ခ   ပီ်း AA တပ်သြော်း 
မျြော်းမှြောလည််း ပလက်ဝကဒသ ှ   ခ ိုင်  ြောမျြော်း၌ စည််းရံို်းက ်း လိုပ်ငန််းမျြော်း ကဆြောင်  က်ခ   က ြောတ င်  
လ တ်လပ်က ်း   ပီ်းကနြောက်ပ ိုင််း ပလက်ဝက ို  ခ ိုင်ကပမတ င် ပပနလ်ည် ထည ်သ င််း ကမည်ဟူ၍ ကဟြောကပပြော 
စည််းရံို်းမှုမျြော်း ှ ခ   ကြောင််း ကဒသခံ ချင််းလူမျ  ြု်းမျြော်းမှ ကပပြောဆ ိုခ   ကသည်။ အလြော်းတူ ဗ ိုလ်ချြုပ်ထ န််းပမတ်န ိုင် 

မှလည််း ဧ ြောဝတီ၏ အင်တြောဗျူ်း တစ်ခိုတ င် “ပလက ဝနဒသကနတာ  ကျွန နတာ တိို့ ပထဝီအရ နဖပာနဖပာ၊ 
သမုိင ်းအရနဖပာနဖပာ၊ လက ရိှ အနဖခအနနတွက  နဖပာနဖပာ၊ အနာဂတ အတွက နဖပာနဖပာ ဘယ လုိမှ 
ကျွန နတာ တိို့ လှုပ ရှာ်းမှုနှင   ခွွဲဖခာ်းလိို့မရတွဲ  နဒသတစ ခု ဖြစ တယ ” ဟူ၍ ဆ ိုခ  သည်က ို ကတ  ှ  သည်။ 
၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်၊ ဇနန်ဝါ ီလ ၂၁ ကန  မတ င် ထိုတ်ပပနခ်  သည ် ULA/AA ၏ ထိုတ်ပပနခ်ျက်ထ တ င် “ခူမီ်းကုိ 

ရခုိင မျိို်း နွယ စုဝင နှင   ပလက ဝကုိ ရခုိင ပုိက နက  နယ နဖမ” ဟူ၍ အမျြော်းထင်ကယြောင်ထင်မှြော်း ပဖစ်ကအြောင် 
ကဖြ်ောပပခ  ကသ်းသည်။ အဆ ိုပါ ထိုတ်ပပနခ်ျက်က ို CNLD နှင ် KACC တ ို့ မှကန၍ ကန  မ်က က်က ကြောင််း သက ြောထြော်း 
မျြော်းထိုတ်ပပနခ်   ကကြော ကနြောက်ကနြောင် ထ ိုက  သ ို့  က ်းသြော်းကပပြောဆ ိုမှုမျ  ြု်း မပပြုလိုပ် န ်သတ ကပ်း တ ိုက်တ န််းခ   
 ကသည်။ ခူမီ်း (ခမီ်း)အမျ  ြု်းသြော်းပါတီမှ ဆ ိုလ င် “AA မှ ရခုိင တုိင ်းရင ်းသာ်းမျာ်း ကုိယ ပုိင ဖပ ာန ်းခွင  ၊ 
ကုိယ ပုိင အုပ ချိုပ နရ်း လှုပ ရှာ်းမှုတွင  ပလက ဝမမိြို့နယ  ကုိ ရခုိင ဖပည နယ  ပုိင နက ထွဲ ထည  သွင ်းရန  AA 

၏ နယ နဖမချ ွဲှေ့ထွင နရ်းဝါဒကုိ လုံ်းဝဆန   ကျင  ကန   ပကွက  ရ ှုတ ချန ကာင ်း” သက ြောထြော်းထိုတ်ပပနခ်  သည်။  

၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်၊ မတ်လတ င်ကတြော  CNF မှ ၎င််း၏ ဗဟ ိုဌြောနချြုပ်၌ ၄  က်တြော ညီလြောခံပပြုလိုပ်ခ   ပီ်း 
ထ ိုညီလြောခံအ ပီ်းတ င် ထိုတ်ပပနခ်ျက်တစ်ကစြောင် ထိုတ်ပပနလ်ြောခ  သည်။ အဆ ိုပါ ထိုတ်ပပနခ်ျက်ထ တ င် “AA 

အနနဖြင   ချင ်းဖပည နယ နှင   ချင ်းအမျိို်းသာ်းမျာ်း နနထုိင ရာနဒသမျာ်းတွင  စစ နရ်းအရ လှုပ ရှာ်းနနထုိင  
ဖခင ်း လုံ်းဝမဖပိုလုပ ရန  အနလ်းအနက  နတာင ်းဆုိသည ” ဟို ပါ ှ သည်။ AA ပပန ်ကြော်းက ်းတြောဝနခံ် 
ဦ်းခ ိုင်သိုခကကတြော  “ဒီဟာက သူတိို့နတွ်းတာက နဖပာင ်းဖပန ဖြစ နနတယ လိို့  နဖပာချင တယ ။ အဓိက 
တုိက ပွွဲ ဖြစ နနတာက ဖမန မာစစ တပ ကနန တုိင ်းရင ်းသာ်း နဒသနတွကုိ ကျျူ်းနကျာ တုိက ခုိက လိို့  တုိက ပွွဲ 
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ဖြစ တာ။ ဒါကုိ ချင ်းဖပည သူနတွအနနနွဲ   မှန မှန ကန ကန နတာ  ကျွန နတာ တိို့ ဖမင နစချင တယ ”ဟို 
တိုန  မ်ပပနခ်  သည်။ ထ ို့ ကနြောက် ဇူလ ိုင်လထ တ င် CNF မှ ဒိုတ ယအကက မ်အစည််းအကဝ်းက ို ကျင််းပ ပီ်း AA က ို 
ချင််းပပည် နယ်အတ င််းက ဆိုတ်ခ ြောသ ြော်း န ် ထပ်မံသတ ကပ်းခ  သည်။ CNF ကပပြောက ်းဆ ိုခ င ် ှ သူ ဆလ ိုင််း 
ထက်နမှီ “အ ကမ ်းနည ်းနွဲ   စစ နရ်းအရ ရှင ်းမလာ်း။ နိုင ငံနရ်းအရ နဖြရှင ်းမလာ်း။ ကျွန နတာ တိို့နတာ  
နဖပာလိို့မရဘူ်း၊ သူတိို့ ကျွန နတာ တိို့ ဖပည နယ မှာ မနနြိို့  တုိက ထုတ မယ ဆုိတာ စစ နရ်းအရလည ်း ဖြစ နိုင  
တယ ၊ ဒါနပမယ   နိုင ငံနရ်း နဆွ်းနနွ်းပွွဲအရလည ်း ဖြစ နိုင တာနပါ  ။ အမျိို်းမျိို်းနဖပာလိို့ရပါတယ ”ဟို 
ကပပြောခ  သည်။ ပလက်ဝ  မ ြို့နယ်အကပခစ ိုက် AA စစ်ကဒသအမှတ် ၂ က က်က က ်းရံို်းမှ ဗ ိုလ်ကကီ်းရူ ီကမူ 
ပလက်ဝက ို သ မ််းယူ န ်အထက်က ညွှန ်ကြော်းထြော်းပခင််း မ ှ ကသ်းက ကြောင််း “အွဲ လုိမူဝါဒလမ ်းညွှန ချက နတွ၊ 
မရိှနသ်းပါဘူ်းခင  ဗျ။ အခုအချနိ ထိနပါ  ။ မပီ်းနတာ  ကျွန နတာ တိို့က အမျိို်းသာ်းလွတ နဖမာက ြိို့  ကကိို်းစာ်း 
ရင ်းနွဲ   တဖခာ်းဘာ လူမျိို်းပွဲ ဖြစ ဖြစ ၊ ဘာမျိို်းနွယ စုမှာပွဲ ဖြစ ဖြစ  သူတိို့ကုိ ထိခုိက နအာင  ကျွန နတာ တိို့ရွဲှေ့ 
မူဝါဒနတွက မလုပ နဆာင ဘူ်း”ဟူ၍ ဧ ြောဝတီ၏ ကမ်းပမန််းမှုအြော်း ပပနလ်ည်ကပဖ ကြော်းချက်က ို ကတ  ှ  
 သည်။ အလြော်းတူ ဗ ိုလ်ချြုပ်ထ န််းပမတ်န ိုင်မှလည််း “ကျွန နတာ တိို့ ပလက ဝကုိ ဝင လာကတည ်းက 
သိမ ်းပုိက မယ ၊ လုယူမယ ဆုိတွဲ  သနဘာထာ်းမျိို်း တစ ခါမှလည ်း မရိှခွဲ ဘူ်း၊ ပလက ဝဟာ ရခုိင နဖမ ဖြစ ပါ 
တယ လိို့  နဖပာဆုိတာလည ်း တစ ခါမှမရိှပါဘူ်း”ဟို CCN Channel ၏ အင်တြောဗျူ်းတ င် ပပနလ်ည် ကပပြော ကြော်း 
ခ  သည်။ 

၄။ အနှစ ချိုပ  

၁။ ပလက်ဝ မ ြို့နယ်သည်  ခ ိုင်ပပည်နယ်၊  ဂဂလြော်းကဒ  ်ှနှင်  အ နဒ ယန ိုင်ငံတ ို့ နှင ် နယ်န မ တ်ချင််း 
ထ စပ်ကနသည ် ကဒသတစ်ခို ပဖစ်သည ်အပပင် ချင််းပပည်နယ်အတ င််း မတူက  ပပြော်းသည ် လူမျ  ြု်းမျြော်း 
က ြောကထ ်းစ ြောပဖင ် အတူယှဉ်တ  ကနထ ိုင် ကသည ်  မ ြို့နယ်တစ်ခို ပဖစ်သည်။ ချင််းပပည်နယ်အတ င််း 
ပမစ်ကချြောင််း၊ အင််းအ ိုင်အကပါမျြော်းဆံို်း ကဒသတစ်ခိုပဖစ်ကန ပီ်း ကကီ်းမြော်းကျယ်ပပန  သ်ည ် ကတြောကတြောင် 
မျြော်း၊ ကပမပပန  မ်လ င်ပပင်မျြော်း ကပါမျြော်းသည ် ကဒသတစ်ခို ပဖစ်လည််း ပဖစ်သည်။ 

၂။ ၂၀၀၉ ခိုနှစ်တ င် လ ိုင်ဇြော၌ လူငယ် ၂၆ ဦ်းပဖင ် စတင်ဖ  စည််းခ  ကသြော AA မှြော  ခ ိုင်အမျ  ြု်းသြော်း 
လ တ်ကပမြောက်က ်း၊ အမျ  ြု်းသြော်းတန််းတူက ်း၊ က ိုယ်ပ ိုင်ပပဌြောန််းခ င ်၊  က္ ြုင ်ကံ ကမမြောနှင ်  က္ ြုင ်သယံ 

ဇြောတက ို  ခ ိုင်လူမျ  ြု်းမျြော်းက ိုယ်တ ိုင် ဖနတီ််းန ိုင်က ်းတ ို့   ည်မှန််းခ   ကသည်။ အလြော်းတူ AA မှြော န ိုင်ငံ 
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က ်းအ  က နဖ်က်ဒက ်း ှင််းအဆင ် လ ိုလြော်းကန ပီ်း ၎င််းက ိုပင် တ င်တ င်ကျယ်ကျယ် ကပပြောဆ ိုခ  သည်။ 
အပခြော်းတစ်ဖက်တ င်ကတြော   ခ ိုင်ပပည်သူမျြော်းအြော်း လ တ်လပ်ကသြော အချြုပ်ပခြောအြောဏြောပ ိုင် က ိုယ်ပ ိုင် 
အမျ  ြု်းသြော်းန ိုင်ငံကတြ်ောက ို ထူကထြောင်သ ြော်းဖ ို့  ကဆြ်ောဩ ကသည်မျ  ြု်းလည််း  ှ ကနသည်။ 

၃။ တရိုတ်နှင ် အ နဒ ယတ ို့ မှြော ၁၉၃၈ ခိုနှစ်မျြော်းတ င် ဆက်ဆံက ်း အြော်းကကြောင််းခ   ကကသြ်ောလည််း ၁၉၅၀ 

ကနှြောင််းပ ိုင််းမျြော်းတ င် နယ်စပ်ပပဿနြောမျြော်းက ကြောင ် နှစ်န ိုင်ငံဆက်ဆံက ်း ကမှ်းမှ နသ် ြော်းခ   သည်။ 
၁၉၈၀ ကနြောက်ပ ိုင််း ဆက်ဆံက ်း ပပနလ်ည်အြော်းကကြောင််းလြောခ   ကကသြ်ောလည််း စီပ ြော်းက ်းနှင ် လံိုပခံြုက ်း 
ဆ ိုင် ြော အြော်း ပ ြုင်မှုမျြော်း ဆက် ှ ကနခ  သည်။ အဆ ိုပါ နှစ်န ိုင်ငံစလံို်းတ င် ဆင််း   ပီ်း ကိုနတ် င််းပ တ်ကဒ 
သမျြော်း  ှ ကန ကကသ်း ပီ်း ထ ိုကဒသမျြော်းအလယ်တ င် ပမနမ်ြောန ိုင်ငံက ထ က်ကပါက်တစ်ခိုပမြော တည် ှ  
သည်။ 

၄။ အနဒ ယသည် န ိုင်ငံတ င််း အက ှှေ့ကပမြောက်ပ ိုင််းကဒသက ို ပင်လယ်ထ က်ကပါက်   ှ ကစဖ ို့ ၊ န ိုင်ငံတ င််း 
အက ှှေ့ပ ိုင််း ပပည်နယ်မျြော်းနှင ် ကိုနသ် ယ်မှုပပြုန ိုင်ဖ ို့ ၊ အက ှှေ့အြော ှ ှ  ချမ််းသြောကသြော န ိုင်ငံကကီ်းမျြော်းနှင ် 
ဆက်ဆံက ်းတည်ကဆြောက် ပီ်း ကေ်းက က်သစ် ှြောကဖ န ိုင်ဖ ို့ နှင ် တရိုတ်နှင ် အြောဏြောချ  နခ် င်လ ြော 
ည  ယူန ိုင်ဖ ို့တ ို့အတ က် ကိုလြော်းတနစီ်မံက န််းက ို အကကြောင်အထည်ကဖြ်ောကဆြောင်  က်ခ  သည်။ ထ ိုသ ို့  
ကဖြ်ောကဆြောင်န ိုင်ဖ ို့  ပလက်ဝမှြော ပထဝီအကနအထြော်းအ  အက ်းပါသည ် ကန ြောတစ်ခို ပဖစ်လြောသည်။ 
သ ို့ ကသြ်ော  က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ောနှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့၏ ပလက်ဝ - အ နဒ ယ နယ်စပ်ကဒသ တစ်ကလျြောက် 
တ ိုက်ပ  ကဖြ်ောကဆြောင် မှုမျြော်းက ကြောင ် စီမံက န််း  ပီ်းဆံို်းကအြောင် မကဆြောင်  က်န ိုင် ကကသ်း   စီမံက န််း 
အတ က် ကနြောက်ဆံို်း ကျန ှ် ကနသည ် ပလက်ဝ - ဇ ို မ်ပူ်း ် လမ််းကဖြောက်လိုပ်မှုက ို  ပ်တန  ထ်ြော်း 
 သည်။  

၅။ ပလက်ဝ မ ြို့နယ်မှြော ချင််းပပည်နယ်အတ င််း အဆင််း  ဆံို်းနှင်  လမ််းပန််းဆက်သ ယ်က ်းအ  
အခက်ခ ဆံို်း ကဒသတစ်ခို ပဖစ်ကသြောက ကြောင ် ကိုလြော်းတနစီ်မံက န််းက ို ဆင််း  တ င််း တံခါ်းထ က်ကပါက် 
တစ်ခို အပဖစ် ကဒသခံမျြော်းမှ ယံို ကည်ကန ကသည်။ အလြော်းတူ ချင််းပပည်နယ် အစ ို်း သည်လည််း 
ချင််းပပည်နယ်၏ စီ်းပ ြော်းက ်းအတ က် ကိုလြော်းတနစီ်မံက န််းအကပေါ် ကမ ြ်ောလင ်ချက် ကကီ်းမြော်းခ  သည်။  

၆။  က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ော (AA) အကနပဖင ် ပလက်ဝတ င် ၂၀၁၅ ခိုနှစ်မှစ၍ စစ်က ်းလှုပ် ှြော်းမှုမျြော်း ပပြုလိုပ် 
လြောခ   ပီ်း ထ ိုကနြောက်ပ ိုင််း တစ်စတစ်စပဖင ် စစ်က ်းလှုပ် ှြော်းမှုမျြော်းက ို အ ှ နပ်မ င ်လြောခ  သည်။ ၂၀၁၈၊ 
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၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ နှစ်မျြော်းတ င် ပမနမ်ြောစစ်တပ်နှင ် AA တ ို့၏ တ ိုက်ပ  မျြော်းမှြော ကကီ်းကကီ်းမြော်းမြော်းနှင ် ကျယ် 
ကျယ် ပပန  မ်ပပန  မ်ပဖစ်လြောခ  ကြော တ ိုက်ပ  ပဖစ်ပ ြော်းမှု အက အတ က်လည််း သ သ သြောသြော တ ို်းလြောခ  သည်။ 

၆။ ပလက်ဝကဒသခံမျြော်းမှြော ပမနမ်ြောစစ်တပ်၏  မ််းတမ််းပစ်ခတ်မှုမျြော်း၊ ကပေါ်တြောဆ  မှုမျြော်း၊ သ ြော်းလြော 
က ်းနှင ် စြော်းနပ်  က္ြောကန  သ်တ်မှုမျြော်း၊ ကကလ်းစစ်သြော်းအပဖစ် စိုကဆြောင််းမှုမျြော်းတ ို့က ို  င်ဆ ိုင်ခ   က  
သည ်အပပင်  က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ော(AA)၏ ဖမ််းဆီ်းမှုမျြော်း၊ ရ ိုက်နှက်မှုမျြော်း၊ ဆပ်က က်းကကြောက်ခံမှုမျြော်း၊ 
အတင််းအဓမမ လိုပ်အြော်းကပ်း ကစခ ိုင််းမှုမျြော်းနှင ်  ခ မ််းကပခြောက်မှုမျြော်းတ ို့က ိုပါ  င်ဆ ိုင်ခ   က သည်။  

၇။ AAနှင ် ပမနမ်ြောစစ်တပ်တ ို့၏ တ ိုက်ပ  ပဖစ်ပ ြော်းမှုမျြော်းက ကြောင ် ၂၀၁၈ ခိုနှစ်အက ြောက်တ င် အ နဒ ယန ိုင် 
ငံ မီဇ ို မ်ပပည်နယ်၊ ကလြောင ်တလ ိုင်ခရ ို င်၌ ပလက်ဝ စစ်က ်းဒိုက္သည်ကပါင််း ၆၀၀၀ ခန   ်ထ က်ကပပ်း 
က ြောက် ှ ကန က ပီ်း ပဖစ်သည်။ ထ ိုမှတစ်စတစ်စပဖင ် တ ိုက်ပ  မျြော်း ကျယ်ကျယ်ပပန  မ်ပပန  နှ်င ် ပပင််းပပင််း 
ထနထ်န ်ပဖစ်ပ ြော်းလြောခ   ြော ၂၀၂၀ ပပည ်နှစ်၊ နှစ်ကိုနပ် ိုင််းကလြောက်တ င် ပလက်ဝ၌ စစ်က ်းဒိုက္သည် 
ကပါ်း တစ်ကသြောင််းကကျြ်ော ပဖစ်လြောခ  သည်။ အလြော်းတူ စစ်က ်းသင ် ပပည်သူ ၆၀,၀၀၀ ကကျြ်ောအထ  
 ှ ခ   သည်။ အဆ ိုပါ စစ်က ်းက ှြောင်/စစ်က ်းသင ်ပပည်သူမျြော်းမှြော စြော်းနပ်  က္ြောပပတ်လပ်မှုမျြော်းနှင ် 
လည််း မ ကြောခဏ  င်ဆ ိုင်ခ   က သည်။ 

၈။ တ ိုက်ပ  ပဖစ်ပ ြော်းမှုမျြော်းက ကြောင်  ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ မှ စတင်၍ ပလက်ဝကဒသအတ င််း စြောသင်ကကျြောင််း 
ကပါင််း ၄၃ ကကျြောင််း ပ တ်ထြော်းခ   သည်။ အလြော်းတူ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တ င် ၁၈၁ ကကျြောင််းနှင ် ၂၀၂၀ ပပည ် 
နှစ်တ င် ၁၉၁ ကကျြောင််းအထ  ပ တ်သ ြော်းခ   သည်။ 

၉။ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ဇ နလ် ၂၁  က်ကန  မတ င် အစ ို်း မှ အင်တြောနက် ပ တ်ပင်ခ  သည်။ ထ ို့အတူ ပမနမ်ြော 
စစ်တပ်နှင်  AA တ ို့ မှလည််း ဆက်သ ယ်သ ြော်းလြောက ်း လမ််းက ကြောင််းမျြော်းက ို ပ တ်ဆ ို့ကန  သ်တ်မှုမျြော်း 
မ ကြောခဏဆ ိုသလ ို ပပြုလိုပ်ခ   ကသည်။ အဆ ိုပါ ပဖစ် ပ်မျြော်းက ကြောင ် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အတ င််း 
ကိုနစ်ည်စီ်းဆင််းမှု အြော်းနည််းသ ြော်းကြော ကိုနက်ေ်းနှြုန််းမျြော်း အဆမတန ်ပမင ်မြော်းသ ြော်းခ   သည်။  

၁၀။  က္ ြုင်အမျ  ြု်းသြော်းအဖ  ချြုပ်/  က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ောမှ ခူမီချင််းမျ  ြု်းန ယ်စိုမျြော်းက ို  ခ ိုင်မျ  ြု်းန ယ်စိုဝင် 
အပဖစ် ပံိုကဖြ်ောက ်းသြော်းပခင််းတစ်ခို  ှ ခ   ပီ်း ၎င််းက ိုပင် ခူမီ်းချင််းမျ  ြု်းန ယ်စိုက ်း ြော ကပါင််းစပ်ည  နှြု င််း 
က ်း ကကြောင်စီ (KACC)နှင ် ချင််းအမျ  ြု်းသြော်း ဒီမ ိုကက စီအဖ  ချြုပ်ပါတီ (CNLD)တ ို့ မှ ကန  မ်က က် ပီ်း 
ကနြောက်ကနြောင် ထ ိုက  သ ို့  က ်းသြော်းကပပြောဆ ိုပခင််း မပပြုလိုပ် န ်သတ ကပ်းခ   ကသည်။ 
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၁၁။ ပလက်ဝ မ ြို့နယ် ှ  ချင််းမျ  ြု်းန ယ်စိုမျြော်းမှြော AA က ို နယ်ချ  ှေ့ကျူ်းကကျြ်ော ဝင်က ြောက်လြောသူမျြော်းအ 
ပဖစ် ရရှုပမင်သက ြောထြော်းခ   ကသည်။ အလြော်းတူ AA တပ်ဖ  ဝင်မျြော်းမှလည််း ကအြောက်ကပခတ င် ပလက်ဝ 
က ို “ ခ ိုင်ပ ိုက်နက် နယ်ကပမ”ဟို ကပပြောဆ ိုမှုမျြော်း ှ ကနခ   ပီ်း ကဒသခံ ချင််းလူမျ  ြု်းမျြော်းမှလည််း 
အဆ ိုပါကပပြော ဆ ိုချက်မျြော်းက ကြောင ် စ ို်း  မ်မှုမျြော်း  ှ ခ   ကသည်။ ၂၀၂၀ တ င် CNF မှ AA က ို ပလက်ဝမှ 
ထ က်ခ ြောသ ြော်း ဖ ို့  ၂ ကက မ်တ ိုင်တ ိုင် သတ ကပ်းခ  သည်။ သ ို့ ကသြ်ော AA မှ “ပလက ဝဟာ သူတိို့အတွက  
စစ နရ်းအရ အနရ်း ပါသည   နယ နဖမဖြစ နသာန ကာင   ဆုတ ခွာလိို့မရ” ဟူ၍ ကပပြောဆ ိုမှုမျြော်း 
 ှ သည်။  

၅။ နဂုံိ်း 

ဤသိုကတသန စြောတမ််းတ င်  ကလ လြောကတ  ှ ချက်မျြော်းက ို အပ ိုင််း ၄ ပ ိုင််းခ   ပီ်း ကဖြ်ောပပထြော်းပါသည်။ 
ပထမပ ိုင််းတ င် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်အက ကြောင််း အကျဉ််းမ ကဖြ်ောပပခ   ပီ်း ထ ိုအထ တ င် ပလက်ဝ မ ြို့နယ်၏ ပထဝီ 
အကနအထြော်း၊ လူဦ်းက ၊ လူမျ  ြု်းမျြော်းတည် ှ မှုနှင ် စီ်းပ ြော်းက ်းလိုပ်ငန််းမျြော်း မည်သ ို့ မည်ပံို ှ ပံိုက ို မ တ်ဆက် 
ကပ်းထြော်းသည်။ ဒိုတ ယပ ိုင််းတ င်  က္ ြုင ်တပ်ကတြ်ော ကပေါ်ကပါက်န ိုင်ဖ ို့  အစပပြုကက ြု်းပမ််းမှုမျြော်း၊  က္ ြုင် တပ် ကတြ်ော 
ပီပီပပင်ပပင်ကပေါ်ကပါက်လြောမှုနှင ်  က္ ြုင်တပ်ကတြ်ော၏ န ိုင်ငံက ်း ည်မှန််းချက်မျြော်းက ို အကျဉ််းမ ကဖြ်ောပပခ   
သည်။ တတ ယပ ိုင််းတ င်ကြော်း တရိုတ်နှင်  အ နဒ ယ ဆက်ဆံက ်း၊ အ နဒ ယ၏ အက ှှေ့ကမ ြ်ောဝါဒ တံခါ်းကပါက် 

တစ်ခို ပဖစ်လြောသည ် ပလက်ဝ၊ ကိုလြော်းတနစီ်မံက န််းအကပေါ် ထြော်း ှ သည ် ပလက်ဝကဒသခံမျြော်း၏ သက ြော 
ထြော်း မျြော်းက ို ဆက်လက်ကဖြ်ော ပပခ  သည်။ ကနြောက်ဆံို်း စတိုတထ အပ ိုင််းတ င် AA ပလက်ဝသ ို့  ဝင်က ြောက်လြောမှု 
ကနြောက်ပ ိုင််း ကနြောက်ဆက်တ   ပဖစ်ကပေါ်ခ  ကသြော ပဖစ်စဉ်/ ပဖစ် ပ်မျြော်းက ို အဓ ကထြော်းကြော ကဖြ်ောပပထြော်းခ  သည်။ 
ထ ိုသ ို့  ကဖြ်ောပပမှုမျြော်းတ င် တ ိုက်ပ  ကဖြ်ောကဆြောင်မှုမျြော်း၊ ကဒသခံမျြော်း လူ့အခ င ်အက ်း ဆံို်းရရှုံ်းနစ်နြောမှုမျြော်း၊ 
မျ  ြု်းန ယ်စိုဆ ိုင် ြော ပပဿနြော ကပေါ်ကပါက်မှုနှင ်   ကဒသခံမျြော်း၏ နယ်ကပမဆ ိုင် ြော စ ို်း  မ်ပူပနမ်ှုမျြော်းက ို အပ ိုဒ်ခ   
မျြော်းပဖင ် ဆက်လက်ကဖြ်ောပပထြော်းခ  ပါသည်။ အလြော်းတူ အဆ ိုပါကတ  ှ ချက်တစ်ခိုချင််းစီက ို ပ ိုမ ိုနြော်းလည် 

န ိုင် န ် အနှစ်ချြုပ် ၁၁ ခိုပဖင ် ပပနလ်ည်ကဖြ်ောပပ ကပ်းထြော်းပါသည်။ ထ ို့အတ က်က ကြောင ် ဤသိုကတသန 
စြောတမ််းမှြော  ခ ိုင်နှင ် ပလက်ဝအက ကြောင််းက ို စ တ်ဝင်စြော်း  ကသူမျြော်း၊ ပလက်ဝနှင ်ပါတ်သတ် ပီ်း 
ဆံို်းပဖတ်လိုပ်က ိုင်ကန သူမျြော်းနှင ် ပါဝင်ပတ်သက်သူ သက်ဆ ိုင် ြော အင်အြော်းစိုတ ို့အြော်း ပလက်ဝပဖစ်စဉ် 

အက ကြောင််းက ို ကလ လြော ြောတ င် တစ်ပ ိုင််းတစ်စအကနပဖင ် အကထြောက်အကူ ပပြုကပ်းန ိုင်လ မ ်မည်ဟို 
ယံို ကည်မ ပါသည်။  
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