ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုငင
် ံထတော်အစုိုးရ နုင်ငံထတော်စီမ္ံအုြ်ခ ျုြ်ထရိုး
ထက္ောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ နင
ု ်ငံထတော်ဝန်ကက္ီိုးခ ျုြ်၊

အမ္ ျုိုးသောိုးစည်ိုးလံုိုးညီညွတ်ထရိုးနှင် ငငမ္်ိုးခ မ္်ိုးထရိုးထ ော်ထ

ောင်မ္ှု

ဗဟထ
ု က္ော်မ္တီဥက္ကဋ္ဌ၊ တြ်မ္ထတော်က္ောက္ွယ်ထရိုးဦိုးစီိုးခ ျုြ် ဗုလ်ခ ျုြ်မ္ှ ိုးကက္ီိုး
မ္င်ိုးထအောင်လှုင်က္ တစ်နင
ု ်ငံလံုိုး ြစ်ခတ်တုက္်ခုက္်မ္ှုရြ်စဲထရိုး
သထ

ောတူစောခ ျုြ် (NCA) ခ ျုြ်

ုပခင်ိုး (၆) နှစ်ထပမ္ောက္်

နှစ်ြတ်လည်ထနေ့တွင် ထပြောကက္ောိုးသည်မ္နေ့်ခွန်ိုး
ခ စ်ခင်ထလိုးစောိုးအြ်ြါထသော ပြည်ထ
ဒီကန ေ့ဟာ ပြညန

ောင်စု ွောိုးတုငိုး် ရင်ိုးသောိုး ညီအစ်က္ုထမ္ောင်နှမ္မ္ ောိုး ခင်ဗ ောိုး-

ာငစုသမ္မတပမ္ မ္ာနုငငံနတာအစုိုးရ ေ့ တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုင အဖွဲ့အစညိုး

မ္ျာိုးအကကာိုး အမ္ျျုိုးသာိုးစညိုးလံုိုးညီညတနရိုးနှင ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးအတက ချျုြဆုနသာ တစနုငငံလိုးံု ြစခတ
တုကခုကမ္ှုရြစနရိုး သန

ာတူစာချျုြ (NCA) ချျုြဆုခတ (၆)နှစနပမ္ာက နှစြတလညန ေ့ြ ပဖစြါတယ။

ယခငကNCA ချျုြဆုပခငိုး နှစြတလညန ေ့ အခမ္ိုးအ

ိုးနတကု န ပြညနတာမ္ှာ လူချငိုးနတွဲ့ဆံုကာ ကျငိုးြ

ပြျုလုြခငြီိုး (၅)နှစနပမ္ာကနှစြတလညန ေ့ကုနတာ ကုဗစ-၁၉နရာဂါပဖစြာိုးန တအတက သဝဏလာ
နြိုးြပုေ့ ခငိုး ေ့ Onlineမ္ှ မ္ ေ့ခ ိုးနပြာကကာိုးပခငိုးြပြျုလုြခရြါတယ။ ယန ေ့ကျနရာကတ တစနုငငံလိုးံု ြစခတ
တုကခုကမ္ှုရြစနရိုး သန
အခမ္ိုးအ
ေ့ပြညစံုငြီိုး

ာတူစာချျုြ (NCA) လကမ္ှတနရိုး

ိုးု ပခငိုး (၆)နှစပြည နှစြတလညန ေ့

ိုးမ္ှာ တုငိုးရငိုးသာိုးညီအစကနမ္ာင
ု
နှမ္မ္ျာိုးအာိုးလံိုးု စတ၏ချမ္ိုးသာပခငိုး၊ ကုယ၏ ကျ ိုးမ္ာပခငိုး
နုငငံနတာအကျျုိုး၊

ပြညန

ာငစုအကျျုိုး ေ့

ပြညသူပြညသာိုးအာိုးလံုိုး

န ကကနသာ နရရှညတညတံခုငငမ္တ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးရရှနစရ အတက ဆတက

လုလာိုးနတာငတ

မ္ိုးြုိုးတုိုးတက နဆာငရွကနုင

ကကြါနစနကကာငိုး ဆုနတာငိုးနမ္တတာြသ
ုေ့ ရငိုး နှုတခ ိုးဆကသအြြါတယ။
ကျွ နတာတန
ုေ့ ုငငံရွဲ့ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလုြင ိုးစဉဆုတာ သမ္ုငိုး ခ
ေ့ ျီငြီိုး ကကီိုးမ္ာိုးကျယပြ ေ့လှတ လုြင ိုး
စဉကကီိုးပဖစြါတယ။ နုငငံနတာအစုိုးရအဆကဆက ေ့ တြမ္နတာအန
ပြညတငိုးလက ကကုင

ေ့ လတလြနရိုး ရငြီိုးကတညိုးက

ြဋြကခမ္ျာိုး ချျုြငငမ္ိုးနရိုး၊ ပြညတငိုးငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးအတက နတွဲ့ဆံုနဆိုးနနိုး

ညနှုငိုးပခငိုးနတ အကကမ္ကကမ္ပြျုလုြခြါတယ။ လတလြနရိုးရယူခမ္ှုအနြေါ် သန

ာ

ာိုးကလမ္ှုနကကာင

ဗကြနတ နတာခုငြီိုး တစလနကျာအကကာမ္ှာြ သခငနုက က ပမ္ြူ စနတ ေ့ ငငမ္ိုးချမ္ိုးမ္ှုရရှနစနရိုး လကဝ
ညီညတနရိုးမ္ူ ၁၅ချကကု

ုတပြ ခြါတယ။ ပမ္ မ္ာနုငငံရွဲ့ လတလြနရိုးကကျုိုးြမ္ိုးမ္ှုကာလ၊ လတလြနရိုး

ရငြီိုးစကာလမ္ှာ လတလြနရိုးကု ကကျုိုးြမ္ိုးခကကတ အငအာိုးစုနတာနတာမ္ျာိုးမ္ျာိုးဟာ လကဝယမ္ိုးသူနတ
မ္ျာိုးြါတယ။ ဒါနကကာင ဒီအဖွဲ့နတကကာိုး မ္တူတာနတကု န

ိုးဖယ၊ တူညီတကစစနတကု စုနြါငိုးငြီိုး

ပြညတငိုးညီညတမ္ှုရနစဖုေ့ ၊ဒီကမ္ှ တစဆင ပြညတငိုး ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးရနစဖုေ့ နဆာငရွကခတာပဖစြါတယ။

2
က ပမ္ြူ စ၊ ဆုရှယလစ ေ့

ပြညသူူ့ရန

ာတက
ုေ့
ကုယအဖွဲ့ကုယဖျကငြီိုး တစြါတီတညိုးအပဖစ ြူိုးနြါငိုး

ြါဝငကကျုိုးြမ္ိုးကကဖုေ့ရညရွယချက ေ့လုြနဆာငခြါတယ။ ဖဆြလအစုိုးရအန

ေ့ က ပမ္ြူ စနတ ေ့ တုကခုက

န တစစကုရြစငြီိုး လကဝညီညတနရိုးအတက ဇူလင
ု လမ္ှာ လကဝစညိုးရံုိုးနရိုးနကာငစီကု တြမ္နတာ
ကာကယနရိုးဦိုးစီိုးချျုြ ဗုလချျုြကကီိုး န ဝငိုးက ဥကကဋ္ဌအပဖစြါဝငတ အဖွဲ့ဝင ၂၁ဦိုး ေ့ နဆာငရွကနစြါတယ။
မ္နအာငပမ္ငခြါ

ူိုး၊ မ္နအာငပမ္ငရတအနကကာငိုး မ္ျာိုးစာရှြါတယ။ အဒီ

ြါတယ။ ဒီလကဝညီညတနရိုးမ္ူ ၁၅ချကလညိုး
ီသာိုးငြီလေ့ု နရိုးသာိုး

ုတပြ နရာ အဂဂလ

နစလတငြီိုး ရှငိုးပြရတအဆင

ထလလောထရိုးအ ွဲွဲ့

ေ့ အနမ္ရက က ပမ္ မ္ာပြညကကီိုး

ာိုးတာနတ၊ နစာငကကညရဦိုးမ္ယလုေ့ ဟ ိုးနဟာကတာနတ လုြလာကကြါတယ။

အချငိုးချငိုးကက၊ လတလြနရိုးရငြီိုးစ အငအာိုးကလညိုး
လ ဒ အ

က အချကတစချကကု နပြာလု

ညိုးန နတာ အစုိုးရအန

နရာကခြါတယ။ ဒါ ေ့ လကဝညီညတနရိုးမ္ူ

ေ့ ဦိုးတင

ဋ ကု

က “မ္က္်စ်ဝါဒ

ွဲွဲ့ရန်” ဆုတ အချက ၁ချကကု ပဖျုတငြီိုး ၁၄ချက ပဖစလာရြါတယ။ ဒီန ရာမ္ှာ

နပြာချငတာက “အထနောက္်နုင်ငအ
ံ ခ ျုွဲ့အထနနဲေ့ ပမ္န်မ္ောနုငင
် မ္
ံ ှော ပမ္န်မ္ောပြည်သူလူ
ထြိုးနုင်မ္ယ်အစုိုးရ၊ ပမ္န်မ္ောငငမ္်ိုးခ မ္်ိုးထရိုးက္ု ထ ော်ထ

ောင်ထြိုးနုငမ္
် ယ် အစုိုးရ

ုအက္ ျုိုးက္ု ထ ော်ထ

ုတောမ္ ျုိုး

ောင်

က္် သူတုေ့ ကက္ျုိုးက္ုင်

ပခယ်လှယ်လုေ့ရမ္ယ် အစုိုးရမ္ ျုိုးတက္်လောတော၊ ရှထနတော က္ုြဲလုခ င်တော” ပဖစြါတယ။ နုငငံနတာအစုိုးရ၊
တြမ္နတာအန

ေ့ ပြညတငိုးငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးအတက ၁၉၄၈-၁၉၄၉ ခုနှစမ္ှာ KNU ေ့ စတင နဆိုးနနိုးခြါတယ။

၁၉၆၀ ပြညနှစမ္ှာ နကအင ယူ ေ့

ြနဆိုးနနိုးခြါတယ။ နတာလှ နရိုးနကာငစီ တကလာငြီိုး န

ကြုငိုး

၁၉၆၃ခုနှစ၊ ဇ လမ္ှာ “ပြည်တွင်ိုးငငမ္်ိုးခ မ္်ိုးထရိုးအတွက္် ထတောတွငိုး် လက္်နက္်က္ုင်အ ွဲွဲ့အစည်ိုးအောိုးလံုိုးသုေ့
ထတော်လှန်ထရိုးထက္ောင်စီ၏ က္မ္်ိုးလှမ္်ိုးခ က္်” ကု

ုတပြ ခြါတယ။ အဒီနှစ

မ္ှာြ ဗကြ ေ့ ၇ကကမ္ နဆိုးနနိုး

ခြါတယ။ KIA၊ KIOတုေ့ ေ့ ၃ကကမ္ နဆိုးနနိုးခြါတယ။ KNU၊ MNSP၊ KNPPသံုိုးြါတီ ၊ေ့ ၎ငိုးတြ
ုေ့ ါဝငတ မ္ဒညတ
အဖွဲ့နတကု ၅ကကမ္ခ ေ့ နဆိုးနနိုးခြါတယ။ ဒီ

က နစာဟ တာသာနမ္ိုး ဦိုးနဆာငတ ကရငနတာလှ နရိုး

နကာငစီ (KRC)တစဖွဲ့တညိုး သ
ေ့ ာ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုး တညနဆာကနုငခတာပဖစြါတယ။ လမ္ိုးစဉြါတီနခတ
၁၉၈၀-၁၉၈၁ ခုနှစ

မ္ှာ KIA ေ့ ၁၀ ကကမ္၊ ဗကြ ေ့ ၂ကကမ္ နဆိုးနနိုးခြါတယ။

နတာလှ နရိုးနကာငစီအန
အဖွဲ့အစညိုးနတ ေ့သာမ္ဟုတ

ေ့

ပြညတငိုးငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးကု

တညနဆာကခရာမ္ှာ

လက ကကုင

နုငငံနရိုးနခါငိုးနဆာငနတရွဲ့ အကကံဉာဏ ကုရယူငြီိုး နုငငံနရိုး၊ စီိုးြာိုးနရိုး၊

လူမ္ှုနရိုး ေ့ တုငိုးရငိုးသာိုးလူမ္ျျုိုးစုမ္ျာိုးအနရိုးစတ နုငငံ ေ့လူမ္ျျုိုးအကျျုိုးစီိုးြာိုးပဖစ

ိုးနစမ္ယ ကစစနတကု

နဆာငရွကနုငဖုေ့ ရညမ္ှ ိုးငြီိုး “ပြည်တွင်ိုး ညီညွတ်ထရိုးအကက္ံထြိုးအ ွဲွဲ့” ကု ၁၉၆၈ခုနှစ၊ ဒီဇင

ာလ ၄ရက

န ေ့မ္ှာ ဖွဲ့စညိုးခြါတယ။ စညိုးစညိုးလံုိုးလံုိုး ညီညီညာညာ ေ့ တုငိုးပြျုပြညပြျုကစစနတ နဆာငရွကနုငဖုေ့
ပဖစြါတယ။ ပြညတငိုး ညီညတနရိုးအဖွဲ့မ္ှာ အဖွဲ့ဝင ၃၃ဦိုး ြါဝငခြါတယ။

ငရှာိုးတြုဂ္ျုလနတ

က

ဦိုးနု(ဝ ကကီိုးချျုြနဟာငိုး)၊ ဦိုးနကျာငငမ္ိုး၊ ဝဓူရ သခငချစနမ္ာင၊ ဦိုးဗနဆ၊ မ္ ိုးဝငိုးနမ္ာင၊ဒူဝါနဇာလ ိုး၊
ဗုလမ္ှြူိုးနအာင၊ ဗုလမ္ငိုးနခါငတုေ့ ြါဝငခကကြါတယ။ အဒီ ၃၃ဦိုး စာရငိုးကု နလလာကကညရင တညငမ္
(ဖဆြလ)၊ သ ေ့ရှငိုး (ဖဆြလ) ေ့ ြမ္ညတ စတ နုငငံနရိုးအဖွဲ့မ္ျျုိုးစံုက ြုဂ္ျုလနတြါဝငသလု တုငိုးရငိုးသာိုး
မ္ျျုိုးစံုြါဝငခြါတယ။ ဒီအကကံနြိုးအဖွဲ့အန

ေ့ အကကံပြျုခရာမ္ှာ အုြစု ၄စုခ ေ့ ကပြာိုးခြါတယ။ အမ္ျျုိုးမ္ျျုိုး

ကပြာိုးတ အယူအဆနတ နတွဲ့ရြါတယ။ ဒီန ရာမ္ှာ နပြာလတ
ု ာကနတာ အမ္ျျုိုးသာိုးရငကကာိုးနစနရိုး

3
ဆုတအယူအဆ ေ့ လုြနဆာငချကဟာ အခုမ္ှ ရှတာမ္ဟုတြါ

ူိုး။ ရှခ၊ လုြခကကြါတယ။

ာနကကာင

နအာငပမ္ငမ္ှုမ္ရသလဆုတာ သမ္ုငိုးမ္ှာ ရှာဖတကကညနစလြ
ု ါတယ။
၁၉၈၈ခုနှစန

ကြုငိုးမ္ှာနတာ တြမ္နတာ အစုိုးရလက

ကမ္ှာ တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့

ကကီိုး ၁၇ဖွဲ့၊ အဖွဲ့ငယ ၂၃ဖွဲ့ ေ့ နတွဲ့ဆံုနဆိုးနနိုးငြီိုး ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးတညနဆာကနုငခြါတယ။ ၂၀၁၀ ပြညနှစ၊
န

ကြုငိုး ြါတီစံုဒီမ္ုကနရစီနခတမ္ှာ တစနုငငံလိုးံု ြစခတတုကခုကမ္ှုရြစနရိုး သန

လမ္ိုးနကကာငိုးကု နဖာနဆာငခငြီိုး ၂၀၁၅ ခုနှစမ္ှာ NCA လကမ္ှတနရိုး
လကမ္ှတနရိုး
နရိုး

ိုးု တ EAO အဖွဲ့ ၈ဖွဲ့၊ ၂၀၁၈ခုနှစမ္ှာ

ိုးု တအဖွဲ့ ၂ဖွဲ့ ၊ စုစုနြါငိုး ၁၀ဖွဲ့ ေ့ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးတညနဆာကနုငခြါတယ။ NCA လကမ္ှတ

ုိုးခတ အဖွဲ့အမ္ျာိုးစုဟာ တြမ္နတာအစုိုးရလက

ရြစနရိုး သန

ာတူစာချျုြ (NCA)

ာတူညီချကမ္ျာိုး လကမ္ှတနရိုး

ကကတညိုးက ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးအတက အြစအခတ

ိုးု ပခငိုး စတကစစရြမ္ျာိုးကု နဆာငရွကခကကတ အဖွဲ့မ္ျာိုး

ပဖစြါတယ။ ဒီန ရာမ္ှာ ၂၀၁၅ခုနှစ၊ (NCA လကမ္ှတနရိုး
အလ င်စလု လက္်မ္ှတ်မ္

ုိုးခါ ီိုး) မ္ှာ EAO မ္ျာိုးကု “NCA စောခ ျုြ်မ္ှော

ိုးု ကက္ ုေ့” ဆုတ သတငိုးစကာိုးြျံွဲ့လငလာမ္ှုကုလညိုး သတရနစလုြါတယ။

တြမ္နတာအန

ေ့

တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့အစညိုးအာိုးလံိုးု

NCA

လမ္ိုးနကကာငိုးမ္ှာ

နလ ာကလှမ္ိုးနုငဖုေ့ အငမ္တုကတ ိုးနှုိုးနဆာခြါတယ။ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလုချငရင တြမ္နတာက တစဖကသတ
ြစခတတုကခုကမ္ှုရြစနြိုးဖဆ
ုေ့ ုတ သန
အန

ေ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ၊ ဒီဇင

ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးအတက

ာ

ာိုး၊ အယူအဆနတကု နပြာလာခြါတယ။ တြမ္နတာ

ာလ ၂၁ရကန ေ့ကစငြီိုး ယန ေ့အ

ြစခတတုကခုကမ္ှုရြစနရိုး ေ့

ာဝရ

ုတပြ ချကနြါငိုး အကကမ္၂၀ ပြျုလုြခငြီိုး ြစခတတုကခုကမ္ှု ရြစနြိုးခြါတယ။

အခုလညိုး (၇၅)နှစနပမ္ာက စ ရတု ပြညန

ာငစုန ေ့ကု ကကျုဆုနသာအာိုးပဖင ကုဗစ-၁၉ နရာဂါ ကာကယ၊

ိုးချျုြ၊ ကုသနရိုးလုြင ိုးစဉမ္ျာိုးကု

နရာကနရာက နဆာငရွကနုငနရိုး၊ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလုြင ိုးစဉ

မ္ျာိုးကု တုိုးပမ္ငနဆာငရွကနုငနရိုးအတက ပမ္ မ္ာနုငငံတစဝ ိုးလံိုးု ၌ နုငငံနတာကာကယနရိုး ေ့ အုြချျုြမ္ှု
ဆုငရာကစစရြနတအပြင နုငငံနတာအစုိုးရရွဲ့ လံခု ခံျုနရိုး အ
ေ့ ြ
ု ချျုြနရိုးယနတရာိုးနတကု နနှ ငယှက
တုကခုကချ မ္ှအြ တြမ္နတာရွဲ့ စစနရိုးဆုငရာလှုြ
ူ ရှာိုးမ္ှုနတကု နအာကတု
နဖနဖာဝါရီလ ၂၈ရကန ေ့အ

၅လကကာ

ဖကဒရယစ စကု အနပခခံတ ပြညန

ာလ ၁ရကန ေ့မ္ှ ၂၀၂၂ခုနှစ၊

ြမ္ံတုိုးပမ္ငရြစနြိုးခြါတယ။ တြမ္နတာအန

ာငစုစ စကု အာမ္ခံ

ြါိုး

ေ့ ဒီမ္ုကနရစီ ေ့

ာိုးငြီိုးပဖစြါတယ။ ဒီမ္ုကနရစီစ စဆုတာက

တစနဒသ ေ့တစနဒသ၊ လူမ္ျျုိုးစုတစခု ေ့တစခု မ္တူညတ
ီ အခငအနရိုးနတမ္ဟုတ

တူညီတစ စ ေ့နဖာ

နဆာငရမ္ှာ ပဖစြါတယ။
ကျွ နတာအန
အထလိုး

ောိုး ထ

ေ့ “မ္မ္တုေ့အထနနဲေ့ နုငင
် ံထတော်တည်ထ

ောင်ရွက္်လ က္်ရှငြီိုး ြ

ခုင်ခုင်မ္ောမ္ောတည်ထ

ောက္်ရောမ္ှော အခ က္် ၂ခ က္်က္ု အဓက္

မ္အခ က္်အထနနဲေ့ ပြည်သူထတွရဲွဲ့

ောက္်ထရိုးက္ု နုငင
် ထ
ံ ရိုးရည်မ္ှန်ိုးခ က္်

ောိုးငြီိုး လုြ်ထ

ောိုး၍

နဒနဲေ့အညီ ြါတီစံုဒီမ္ုက္ထရစီ စနစ်
ောင်လ က္်ရှထကက္ောင်ိုး၊ ဒုတယအခ က္်

အထနနဲေ့ တုင်ိုးပြည်သောယောဝထပြောထရိုးနဲေ့ စောိုးထရရက္ခောထြါမ္ ောိုးထရိုးက္ု ဦိုးစောိုးထြိုးထ

ောင်ရွက္်လ က္်ရှထကက္ောင်ိုး”

နပြာကကာိုးခြါတယ။ ဒါကျွ နတာတုေ့အစုိုးရ ဆကလကနဆာငရွကသာိုးမ္ယ ဦိုးစာိုးနြိုးနုငငံနရိုးမ္ူဝါဒြ

4
ပဖစြါတယ။ ဒီနှစခုဟာ အပြ အလှ

ဆကစြလျကရှြါတယ။ တုငိုးပြညသာယာဝနပြာနရိုးအတက

နဆာငရွကတအခါ ကျွ နတာတန
ုေ့ ုငငံမ္ှာ အဓက လအ
ု ြချကကနတာ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးြါြ။
၂၀၂၂ ခုနှစ၊ နဖနဖာဝါရီလ ၁၂ ရကန ေ့ဟာ ကျွ နတာတန
ုေ့ ုငငံရွဲ့ (၇၅)နှစပြည စ ရတု ပြညန
န ေ့ပဖစြါတယ။ အလာိုးတူ ၂၀၂၃ ခုနှစ၊ ဇ

ာငစု

ဝါရီ ၄ ရကန ေ့ဟာ ကျွ နတာတုေ့ နုငငံရွဲ့ စ ရတုလတလြနရိုး

န ေ့ပဖစြါတယ။ တုငိုးပြညတစပြညအတက အနရိုးကကီိုးတသမ္ုငိုး ပဖစစဉ ပဖစရြ၊ န ေ့ရကကကီိုး ၂ ခု စ ရတု
တုငခြါငြီ။ ပမ္ မ္ာနုငငံရွဲ့ လူဦိုးနရသကတမ္ိုးစံနှု ိုးနှင တကချကရင လူတစနယာကရွဲ့သကတမ္ိုးတစခုစာ
နလာက ရှြါငြီ။ “အတတ်က္ုမ္သလျှင်

ြ်ထက္ ောအမ္ှောိုးထတွ က္ ိုးလွန်နုငတ
် ယ်။ အလောိုးတူ အတတ်က္ု

အစွဲသန်လွန်ိုးလျှငလ
် ည်ိုး အနောဂတ်လမ္်ိုးထြ ောက္်နုင်တယ်” ဆုတ စကာိုးရြကု သတချြဖုေ့ ကျွ နတာ
နပြာလုြါတယ။ နုငငံနတာအစုိုးရအန

ေ့ ကျနရာကလာနတာမ္ယ စ ရတုပြညန

လတလြနရိုးန ေ့နတ မ္တုငမ္ီမ္ှာ (တစ်) ပြညန

ာငစုန ေ့၊ စ ရတု

ာငစုစတဓာတရှငသ ခုငမ္ာနစနရိုး လုြင ိုးစဉ (နှစ်)

ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလုြင ိုးစဉမ္ျာိုးကု တုိုးပမ္ငနဆာငရွကသာိုးမ္ှာ ပဖစြါတယ။
ပြညန

ာငစုစတဓာတ ြုမ္ုရှငသ

ကပမ္ကနရိုးအတက လုြနဆာငမ္ယလုြင ိုးရြမ္ျာိုးချမ္ှတ

ပခငိုး၊ တုငိုးရငိုးသာိုးမ္ျာိုးြါဝငတနဖာနဆာငနရိုးအဖွဲ့မ္ျာိုး ဖွဲ့စညိုးပခငိုး ေ့ လကနတွဲ့လုြင ိုးရြမ္ျာိုး နဆာင
ရွကပခငိုးဆုတ အဆင၃ဆငကု နုငငံနတာအစုိုးရအန
နတအတက တုငိုးရငိုးသာိုးပြညသူလူ

ေ့ အဆငလက
ု နဆာငရွကသာိုးမ္ှာပဖစြါတယ။ ဒီကစစ

ု ေ့ ြါဝငြတသက ရမ္ယ အစုအဖွဲ့မ္ျာိုးအာိုးလိုးံု

ံမ္ှ အကကံပြျုချက

မ္ျာိုးရယူပခငိုး၊ အသနြိုးပခငိုး ေ့ ြညာနြိုးပခငိုးနတကု နဆာငရွကသာိုးမ္ှာပဖစြါတယ။
ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလုြင ိုးစဉမ္ျာိုးကု လကနတွဲ့ကျကျ တုိုးပမ္ငနဆာငရွကနုငနရိုးအတက ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုး
လုြင ိုးစဉမ္ျာိုး တုိုးပမ္ငနဆာငရွကရာမ္ှာ (၁)

သကဆုငရာတုငိုးရငိုးသာိုးမ္ျာိုး၊ သကဆုငသူမ္ျာိုးကုယတုင ြါဝငငြီိုး ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလုြင ိုးစဉ
မ္ျာိုး အကျျုိုးနဆာငနုငနရိုး ေ့ ပမ္ငတငနရိုး နဆာငရွကပခငိုး။

(၂)

အမ္ျျုိုးသာိုးစညိုးလိုးံု ညီညတနရိုးနှင ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးနဖာနဆာငမ္ှုညနှုငိုးနရိုးနကာမ္တီအဆငဆင၊
တြမ္နတာ၏ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးနဆိုးနနိုးမ္ှုနကာမ္တီနှင တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငမ္ျာိုး တုကရက
ု
နဆိုးနနိုးပခငိုး၊ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလုြင ိုးစဉ ပမ္ငတငနရိုးအဖွဲ့မ္ျာိုးနှင နဆိုးနနိုးပခငိုး။

(၃)

NCAလကမ္ှတနရိုး

ိုးု

ာိုးနသာ တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့အစညိုးမ္ျာိုးနှင ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုး

ြုမ္ုခုငမ္ာနအာငနဆာငရွကပခငိုး၊ NCAလကမ္ှတမ္
အဖွဲ့မ္ျာိုးကု NCA လကမ္ှတနရိုး
လာနစနရိုး၊ နှစဖကသန

ိုးု ရနသိုးသည တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုင

ိုးု နုငနအာင ရညရွယလျက ြစခတတုကခုကမ္ှု နလျာ ညိုး

ာတူညီချကမ္ျာိုးရရှနရိုးစတ လုြင ိုးစဉမ္ျာိုးကု နဆာငရွကလျက

ရှနကကာငိုး နပြာကကာိုးလုြါတယ။
ဒီန ရာမ္ှာ အချျုွဲ့နသာတုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့အစညိုးမ္ျာိုးအန
နကာကခံအစုိုးရမ္ဟုတလေ့ု နတွဲ့ဆံုနဆိုးနနိုးစရာမ္လု

ေ့ လကရှ အစုိုးရဟာ နရွိုး

ူိုးဆုတ အယူအဆနတ၊ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးကု အပြညအဝ
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အနကာငအ

ညနဖာနြိုးနုငမ္ှာ မ္ဟုတ

ူိုးဆုတ အယူအဆနတ ေ့ ြတသကငြီိုး စတကူိုးယဉမ္ဆ

လကနတွဲ့ကျကျသံုိုးသြဖလ
ုေ့ ြ
ု ါတယ။ ၁၉၈၈ခုနှစန
တညနဆာကမ္ှုလုြင ိုးစဉ

ကြုငိုး တြမ္နတာအစုိုးရလက

ယနလာကနအာငပမ္ငခတယ၊

ယနလာကြစခတတုကခုကမ္ှု နလျာ ညိုး

ခတယ၊ တုငိုးရငိုးသာိုး ယနပမ္နတမ္ှာ ဖံွဲ့ငဖျုိုးနရိုးလုြင ိုးနတ
အဖွဲ့

က အမ္ျာိုးစုကြ NCAလကမ္ှတနရိုး

ကမ္ှာ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုး

ယနလာကတညနဆာကနုငခတယ၊ အဒီ

ိုးု နုငခတယဆုတာ လကနတွဲ့ြပဖစြါတယ။ ကျွ နတာ အန

ေ့ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးနဆိုးနနိုးမ္ှုညီလာခံ၊ NCA နှစြတလညန ေ့နတမ္ှာ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးကု တကယ လလ
ု ာိုးရင
ရိုးု သာိုးတ စတရှဖုေ့၊ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုး

က အနရိုးကကီိုးတာ

တုကတ ိုးခြါတယ။ အစုိုးရနတ

ယနလာကြနပြာငိုးနပြာငိုး ကျွ နတာတန
ုေ့ ုငငံသည ပြညန

ပမ္ မ္ာနုငငံြပဖစြါတယ။ အစုိုးရဆုတာ

ာမ္ှမ္ရှ

ူိုးဆုတ ခံယူချကရှဖေ့ု အကကမ္ကကမ္

က ကျွ နတာတအ
ုေ့ ာိုးလံိုးု ကျွ နတာတုေ့ ပြညန

အနြေါ် သစစာရှဖ၊ုေ့ နုငငံနတာငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးအတက ရိုးု သာိုး စစမ္ှ တ စတရငိုးနစတ
အဓက ပဖစြါတယ။ ဒါနကကာင NCAလကမ္ှတနရိုး
အန

ေ့လညိုး လကရှအနပခအန

ေ့ နဆာငရွကဖေ့ုဟာ

ိုးု ရနသိုးတ တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုင

က ြုမ္ုတ ြစခတတုကခုကမ္ှုရြစနရိုးနှင ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုး

အဆငတစဆငကု တကလှမ္ိုးနုငနအာင၊ ၎ငိုးမ္ှ NCAစာချျုြ
ပြညန

ာငစုပမ္ မ္ာနုငငံ

ုိုးငြီိုး တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုင အဖွဲ့အစညိုးမ္ျာိုး

ေ့ NCA စာချျုြကု ြုမ္ုခုငမ္ာနအာင၊ NCA လကမ္ှတမ္နရိုး

အဖွဲ့အစညိုးမ္ျာိုးအန

ာငစု

မ္ှာ ြါဝငလကမ္ှတနရိုး

ုိုးနုငနအာင စ ရတု

ာငစုန ေ့ သနနဋ္ဌာ ပဖင တုကတ ိုးလြ
ု ါတယ။
ကျွ နတာတုေ့ ပြညန

ကူိုးနပြာငိုးငြီိုးန

ကြ

ာငစုသမ္မတပမ္ မ္ာနုငငံနတာကု ၂၀၁၁ ခုနှစမ္ှာ ြါတီစံုဒီမ္က
ု နရစီစ စသုေ့

မ္အစုိုးရကာလမ္ှာ ပြညသူလူ

ုရွဲ့ဆနဒ ေ့အညီ ြါတီစံုဒီမ္ုကနရစီစ စခုငမ္ာနအာင

တညနဆာကနရိုးမ္ှာ အနရိုးြါတ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလုြင ိုးစဉနတကု စတငနုငဖုေ့ ၂၀၁၁ ခုနှစ၊ ဩဂုတလ ၁၈
ရကမ္ှာ တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့အစညိုးနတကု ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးကမ္ိုးလှမ္ိုးမ္ှုမ္ျာိုး ပြျုလုြခြါတယ။
တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့အစညိုး (၁၈) ဖွဲ့ ေ့ (၄)နှစနကျာကကာ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးနဆိုးနနိုးမ္ှုမ္ျာိုးကု အကကမ္
ကကမ္နတွဲ့ဆံုနဆိုးနနိုးခငြီိုးန

က ၂၀၁၅ ခုနှစ၊ နအာကတု

ာလ (၁၅) ရကမ္ှာနတာ အစုိုးရ ေ့ တုငိုးရငိုးသာိုး

လက ကကုငအဖွဲ့အစညိုး(၈)ဖွဲ့တုေ့သည တစနုငငံလံုိုးြစခတတုကခုကမ္ှုရြစနရိုးသန
ကု လကမ္ှတနရိုး

ိုးု နုငခကကငြီိုး ၂၀၁၈ ခုနှစ၊ နဖနဖာဝါရီလ ၁၃ ရကမ္ှာ မ္ ပြညသစြါတီ(NMSP)

လာိုးဟူဒီမ္ုကရကတစအစညိုးအရံုိုး (LDU)တုေ့ လကမ္ှတနရိုး
လကမ္ှတနရိုး

ာတူစာချျုြ (NCA)

ိုးု နုငခတအတက လကရှအချ

ေ့

NCA

ိုးု ငြီိုးတ တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့ ၁၀ဖွဲ့ ရှငြီပဖစြါတယ။ ဒီအဖွဲ့နတ ေ့ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုး

အကျျုိုးနဆာငမ္ျာိုးရွဲ့ အဒီတု ိုးကရှခတ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးအတက ကကျုိုးြမ္ိုးမ္ှု၊ စတဓာတ ေ့ လုြရြနတကု
ြနလာငိုးအသအမ္ှတပြျု ဂုဏယူြါတယ။
NCA စာချျုြဟာ တစဦိုးတစနယာက၊ တစဖွဲ့တညိုးက နရိုးဆ

ာိုးတာမ္ဟုတ

တုငိုးရငိုးသာိုး

လက ကကုငအဖွဲ့အစညိုးနတရွဲ့ လလ
ု ာိုးချကနတ၊ က ဦိုးအဆုပြျုချကနတအနြေါ် မ္ူတညငြီိုး အစုိုးရ၊
လတနတာ၊

တြမ္နတာ ေ့

တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့အစညိုးမ္ျာိုးအာိုးလိုးံု

အနသိုးစတအနကျ
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အလည အကကမ္ကကမ္နဆိုးနနိုးညနှုငိုးသန

ာတူနရိုးဆ

စာချျုြလညိုး ပဖစြါတယ။ ပြညသူတစရြလံုိုးရွဲ့ န

ာိုးတ စာချျုြပဖစတအတက အာိုးလိုးံု ြုငဆုငတ

ာကခံ အာိုးနြိုးမ္ှုကုလညိုး ရရှခတအပြင နုငငံတကာရွဲ့

အသအမ္ှတပြျုမ္ှု၊ ဂုဏယူနလိုးစာိုးမ္ှုကု ရရှနုငခတာလညိုး ပဖစြါတယ။ ဒါနကကာင NCA စာချျုြဟာ
ကျွ နတာတုေ့အတက

အစဉအငမ္အနလိုး

ာိုးရမ္ယ

နမ္နဖျာကြစ

လေ့မ္
ု ရတ

စာချျုြပဖစတယလေ့ု

ဆုရမ္ှာပဖစြါတယ။
NCA စာချျုြကု ချျုြဆငု ြီိုးန

က NCA စာချျုြြါ အချကအလကမ္ျာိုးအတုငိုး ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးနဆိုးနနိုး

ြမ္ျာိုးကု စဉဆကမ္ပြတအခကအခအမ္ျျုိုးမ္ျျုိုးကကာိုးမ္ှ မ္နလ ာနသာဇပဖင ဆကလက နဆာငရွကနုငခကကလေ့ု
ပြညန

ာငစုငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးညီလာခံကု ၅ ကကမ္

ပြညန

ာငစုသန

သန

ကျငိုးြနုငခငြီိုး သန

ာတူစာချျုြ အစတအြုငိုး (၁)၊ သန

ာတူစာချျုြအစတအြုငိုး(၂) ေ့ သန

ာတူညီ ချက(၁၄) ချက ြါဝငတ ပြညန

ာတူညီချက (၂၁) ြါဝငတ ပြညန

အစတအြုငိုး(၃)တုေ့ကု ချျုြဆုနုငခငြီိုး စုစုနြါငိုး သန
ဒီနဆိုးနနိုးချက၊ သန
နတအာိုးလိုးံု ရညမ္ှ ိုး

ာငစုသန

ာငစု

ာတူစာချျုြ

ာတူညီချက (၇၂)ချကရရှခငြီိုး ပဖစြါတယ။

ာတူညီချကနတဟာ အစုိုးရ၊ တြမ္နတာ ေ့ တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့အစညိုး
ာိုးတ ဒီမ္ုကနရစီ ေ့ ဖကဒရယစ စကု အနပခခံတ ပြညန

နုငနရိုးကု ဦိုးတညနဆိုးနနိုးခကကတာပဖစငြီိုး ပြညန
ကနရစီ ေ့ ဖကဒရယစ စကု အနပခခံတ ပြညန
သာိုးကကမ္ယလေ့ု သန

ာ တူညီချက(၃၇) ချကြါရှတ

ာငစုသန

ာငစု တညနဆာက

ာတူစာချျုြ အစတအြုငိုး (၃) မ္ှာ ဒီမ္ု

ာငစုကု အဆငလုက၊ အြုငိုးလက
ု
ညနှုငိုးနဆာငရွက

ာတူညီခကကငြီိုးပဖစြါတယ။ ၂၀၁၉ ခုနှစနနှ ငိုးြုငိုးက စတငပဖစြာိုးလာခတ ကုဗစ-

၁၉ ကြနရာဂါပဖစြာိုးမ္ှုကုအနကကာငိုးပြငြီိုး ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးနဆိုးနနိုးြမ္ျာိုး မ္ပြျုလြ
ု နုငခ နသာလညိုး ယခုအခါ
ကာလမ္ှာ ကုဗစ-၁၉ကူိုးစကမ္ှုနှု ိုးနလျာကျလာခငြီပဖစလုေ့ အာိုးလိုးံု ရညမ္ှ ိုး
စ စကု အနပခခံတ ပြညန

ာငစုကကီိုးကု တညနဆာကနုငဖုေ့ လမ္ိုးနကကာငိုးမ္နြျာက

ပဖင ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးနတွဲ့ဆံုနဆိုးနနိုးြ လမ္ိုးနကကာငိုးနတကန
နရာကတအ

ာိုးတ ဒီမ္ုကနရစီနှင ဖကဒရယ

သန

ခုငမ္ာတ သနနဋ္ဌာ

ာတူညီချကနတရရှငြီိုး ရညမ္ှ ိုးချက

ဆကလကနလ ာကလှမ္ိုးသာိုးကကရမ္ှာပဖစနကကာငိုး တုကတ ိုးနပြာကကာိုးလုြါတယ။

မ္မ္တအ
ုေ့ ာိုးလိုးံု လကခံ

ာိုးတ ဒီမ္ုကနရစီနှင ဖကဒရယစ စတက
ုေ့ ု အနပခခံတ ပြညန

ာငစုကကီိုး

တညနဆာကရာမ္ှာ တုငိုးနဒသကကီိုး/ ပြည ယအာိုးလံုိုးမ္ှတုငိုးရငိုးသာိုးအာိုးလံုိုးသည တူညီတ ဖကဒရယ
အခငအနရိုးမ္ျာိုး အကု ရရှမ္ှာပဖစြါတယ။ ဒီမ္ုကနရစီနှငြတသက၍ အမ္ျာိုးဆနဒအတုငိုး နဆာငရွကန
သလု
သန

လူ ညိုးစုဆနဒကုလညိုး
ာ

အနလိုး

ာိုးရ လုအြြါတယ။

မ္မ္ဆနဒ ေ့

မ္ကုကညီတာ ေ့

ရ သူလေ့ု

ာိုးငြီိုး ခပခာိုးဆကဆံမ္ှုမ္ျာိုး၊ လူမ္ှုဆကဆံနရိုးအရ ပြစဒဏခတငြီိုး လူူ့အသုကအဝ ိုးမ္ှ ဖယကကဉ

ာိုးပခငိုးမ္ျျုိုးဟာ နကျိုးြုငကျွ ြုငနခတက လူတ ိုးစာိုးခပခာိုးသည အနတိုးအနခေါ်မ္ျာိုးပဖစငြီိုး ဒီမ္ုကနရစီ ေ့
ကုကညီမ္ှုမ္ရှတာကု နတွဲ့ရြါတယ။ တုငိုးပြညတစခုတင ဒီမ္ုကနရစီဖံွဲ့ငဖျုိုးတုိုးတကနစချငတယဆုရင
နုငငံနရိုးတညငငမ္ နအိုးချမ္ိုးမ္ှုရှရမ္ှာပဖစငြီိုး လံခု ခံျုနရိုးလညိုးတညငငမ္နအိုးချမ္ိုးရမ္ှာပဖစြါတယ။ နုငငံနတာ
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မ္ှာ လကရှပဖစြာိုးန နသာ ကစစရြမ္ျာိုးဟာ ဒီမ္ုကနရစီမ္ရငကျကနသိုးသပဖင ပဖစနြေါ်လာသည ကစစရြမ္ျာိုး
ပဖစနကကာငိုး သတပြျုနစလြ
ု ါတယ။
ဖကဒရယစ စ ြ
ေ့ တသက၍ မ္မ္တလ
ုေ့ ရ
ု ာကု အဓြပာယအမ္ျျုိုးမ္ျျုိုးဖငဆုငြီိုး နပြာဆုန ကကနသာလညိုး
အနှစသာရမ္ှာ နြါငိုးစညိုးပခငိုးနှငသဟဇာတပဖစမ္ှုြငပဖစြါတယ။ မ္တူကပြာိုးသည တုငိုးနဒသကကီိုးမ္ျာိုး၊
ပြည ယမ္ျာိုး၊

လူမ္ျျုိုးမ္ျာိုး၊

လူမ္ျျုိုးစုမ္ျာိုးကု

စုစညိုး

ာိုးရာမ္ှ

အာဏာ(၃)ရြကု

ခနဝကျငသံုိုး ပခငိုးြင

ပဖစြါတယ။ ဒီမ္ုကနရစီနှင ဖကဒရယစ စ ြ
ေ့ တသကငြီိုး မ္ညသုေ့ြင အယူဝါဒအမ္ျျုိုးမ္ျျုိုး ကပြာိုးန ြါနစ
မ္မ္တန
ုေ့ ုငငံ ေ့ သဟဇာတပဖစမ္ယစ စမ္ျျုိုးကု နရွိုးချယနဆာငရွကသာိုးကကရမ္ှာပဖစြါတယ။ မ္မ္တုေ့အန
ပြညန

ာငစုသမ္မတပမ္ မ္ာနုငငံနတာတငိုး

ငငမ္ိုးချမ္ိုးသာယာစာ အတူယှဉတ န
ြတသကငြီိုး သန

ာ

န

င
ု ကကတ

ညီအစကုနမ္ာငနှမ္မ္ျာိုးအာိုးလိုးံု

ေ့

အတူတက

င
ု ကကမ္ယဆုတအနပခခံစတဓာတ ေ့ ဒီမ္ုကနရစီ ေ့ ဖကဒရယစ စ ေ့

ာိုးကလမ္ှုနတကု နဆိုးနနိုးြမ္ျာိုးမ္ှတစဆင အနကျအလည ညနှုငိုးနပဖရှငိုးသာိုးကက

ရမ္ှာ ပဖစြါတယ။
တုင်ိုးရင်ိုးသောိုးညီထနောင်မ္ ောိုး ခင်ဗ ောိုးယန ေ့ကာလဟာ ၂၀၂၀ ပြညနှစနရွိုးနကာကြမ္ှာ NLDြါတီရွဲ့ မ္မ္သမ္ာမ္ှုအနြေါ် တြမ္နတာ ေ့
နုငငံနရိုးြါတီက ညနှုငိုးနဆိုးနနိုးအနပဖရှာဖေ့ု အကကမ္ကကမ္ ညိုးလမ္ိုးနြါငိုးစံု ေ့ ကကျုိုးစာိုးခနြမ္ယ မ္နအာငပမ္င
ခလုေ့ တြမ္နတာကဖွဲ့စညိုးြံုအနပခခံဥြနဒ(၂၀၀၈ခုနှစ)အရ နုငငံနတာတာဝ ကု
စီမ္ံအုြချျုြနရိုးနကာငစီအန
အန

ဦိုးနဆာငန တကာလပဖစြါတယ။

နုငငံနတာစီမ္ံအုြချျုြနရိုးနကာငစီ

ေ့ နုငငံနတာကု တာဝ ယူငြီိုးသညအချ မ္ှစငြီိုး နရှွဲ့လုြင ိုးစဉ(၅)ရြ ေ့ ဦိုးတညချက (၉)ရြကု ချမ္ှတ

နဆာငရွကလျကရှရာမ္ှာ
သန

ေ့

ိုးသမ္ိုးခငြီိုး နုငငံနတာ

ာဝရငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးရရှနရိုးအတက

ာတူစာချျုြ (NCA)ြါ သန

တစနုငငံလုိုးံ ြစခတတုကခုကမ္ှုရြစနရိုး

ာတူညီချကမ္ျာိုးအတုငိုး အနလိုး

ာိုးလုြနဆာငလျကရှြါတယ။ ၂၀၂၁

ခုနှစ၊ နဖနဖာဝါရီ ၁ရကန ေ့မ္ှာ တြမ္နတာ၏ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးနဆိုးနနိုးမ္ှုနကာမ္တီ ကု ပြငဆငဖွဲ့စညိုးနြိုးငြီိုး
နဖနဖာဝါရီလ၁၇ရကန ေ့မ္ှာ

အမ္ျျုိုးသာိုးစညိုးလံိုးု ညီညတနရိုး ေ့

ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးနဖာနဆာငမ္ှုဗဟနကာ
ု
မ္တီ၊

လုြင ိုးနကာမ္တီ ေ့ညနှုငိုးနရိုးနကာမ္တီတက
ုေ့ ု ဖွဲ့စညိုးခြါတယ။ လကရှကာလမ္ှာညနှုငိုးနရိုး နကာမ္တီ
အန

ေ့ NCA လကမ္ှတနရိုး

ိုးု ငြီိုးတ တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့မ္ျာိုး။ လကမ္ှတမ္နရိုး

ိုးု ရနသိုးနသာ

တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့မ္ျာိုးနှငနုငငံနရိုးြါတီတုေ့ကု စုစုနြါငိုး(၂၁)ကကမ္ နတွဲ့ဆံုညနှုငိုးနဆိုးနနိုးမ္ှု
မ္ျာိုး နဆာငရွကခငြီိုး ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုး လုြင ိုးစဉမ္ျာိုး ရြတ ေ့မ္ှုမ္ရှနအာင အရှ အဟု မ္ြျက ဆကလက
နဆာငရွကလျကရှြါတယ။
နုငငံနတာအစုိုးရအန ပဖင ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလုြင ိုးစဉမ္ျာိုးကု တုိုးပမ္ငနဆာငရွကလျက ရှနသာလညိုး
မ္မ္တန
ုေ့ ုငငံရွဲ့အကျျုိုးစီိုးြာိုးကုမ္လုလာိုးနသာ နုငငံကုဖျကလုဖျကဆီိုးလုြလုသည ပြညတငိုးပြညြ အဖွဲ့
အစညိုးမ္ျာိုး၊ မ္ီဒီယာမ္ျာိုးနှင အာဏာကုအကကမ္ိုးဖက ညိုး ေ့ရယူလုသူနတပဖစတ NLD ြါတီဝငအစ ိုးနရာက
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ေ့ PDF အမ္ညခံအကကမ္ိုးဖကအဖွဲ့အစညိုးမ္ျာိုးရွဲ့ အကကမ္ိုးဖကလုြရြမ္ျာိုးနကကာင

နုငငံနတာရွဲ့နဒသတချျုွဲ့မ္ှာ ယနပမ္တညငငမ္နအိုးချမ္ိုးနရိုး ေ့ တရာိုးဥြနဒစုိုးမ္ုိုးနရိုးကု
နရိုးလုြင ိုးစဉမ္ျာိုးအတက အတုငိုးအတာတစခုအ

ခုကနစငြီိုး ငငမ္ိုးချမ္ိုး

အဟ ေ့အတာိုးပဖစနြေါ်နစလျကရှန တာကုလညိုး

နတွဲ့ရှရမ္ှာပဖစြါတယ။
NCA လကမ္ှတနရိုး

ိုးု

အဖွဲ့အစညိုးအချျုွဲ့ရွဲ့ နသိုး
သန

ာ

ာိုးတ တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့ အချျုွဲ့ဟာလညိုး ပြညတငိုး/ပြညြ

ုိုးလံှုွဲ့နဆာမ္ှုနတနကကာင ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလမ္ိုးနကကာငိုးမ္ှ နသဖညလုြနဆာငလုတ

ာိုးနဆာငရွကချကမ္ျာိုး နတွဲ့ရှလာရသလု ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလုြင ိုးစဉကု ယံုကကညမ္ှုြျကပြာိုးနစမ္ည

မ္လုြသင မ္လုြ

က
ု တ လုြရြမ္ျာိုးလုြနဆာငငြီိုး နုငငံနတာအစုိုးရမ္ှ အကကမ္ိုးဖကအပဖစ သတမ္ှတ

ာိုး

တ အဖွဲ့အစညိုးမ္ျာိုးနှင ြါဝငြတသကမ္ှုနတရှန တာလညိုးနတွဲ့ရြါတယ။ သုေ့နြမ္ယလေ့ု နုငငံနတာအစုိုးရ
အန

က
ေ့ နတာ

ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလုြင ိုးစဉနတ

မ္

ခုကနအာင

သန

ာ

ာိုးကကီိုးစာ ေ့

တတနုငသမ္

ိုးသမ္ိုးနဆာငရွကလျကရှြါတယ။ ကျွ နတာအစမ္ှာနပြာခသလု NCA ဟာ ကျွ နတာတအ
ုေ့ ာိုးလံုိုး
အကကမ္ကကမ္နတွဲ့ဆံုညနှုငိုး၍ ခကခကခခ အနပဖရှာငြီိုးမ္ှ နှစနြါငိုး(၇၀) နကျာကာလမ္ှာ ြ

မ္ဆံုိုးရလာခတ

ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလမ္ိုးစပဖစြါတယ။ အကကမ္ိုးဖကလုြရြမ္ျာိုး၊ အဖျကအနမ္ှာငလုြရြမ္ျာိုး၊ ပြညတငိုးပြညြ
ြနယာဂမ္ျာိုး၊ မ္ီဒယ
ီ ာမ္ျာိုး၏နသိုး
ြျကမ္သာိုးဖုေ့ အ

ုိုးလန
ံှု ဆာမ္ှုမ္ျာိုးနကကာင NCAဆုတ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလမ္ိုးနကကာငိုး နြျာက

ူိုး သတပြျုနစလန
ု ကကာငိုးနပြာကကာိုးလြ
ု ါတယ။

မ္မ္တအ
ုေ့ စုိုးရအန

ေ့ စစမ္ှ ငြီိုးစညိုးကမ္ိုးပြညဝတ ြါတီစံုဒီမ္က
ု နရစီစ စ ခုငမ္ာနစနရိုးနှင ဒီမ္ု

ကနရစီနှငဖကဒရယစ စကု အနပခခံတ ပြညန
စဉမ္ျာိုး ချမ္ှတအနကာငအ
မ္ာမ္ာအာမ္ခံြါတယ။

ာငစုတညနဆာကနုငနရိုးတုေ့အတက နုငငံနရိုးလုြင ိုး

ညနဖာနဆာငရွကလျကရှြါတယ။ ဒီကစစကု ကျွ နတာတအ
ုေ့ စုိုးရက ခုငခုင

ဒါနကကာင

တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့မ္ျာိုးအန

ေ့

နုငငံနတာက

လုြနဆာငန တ လုြင ိုးစဉမ္ျာိုး ေ့ လကရှြကတအနပခအန မ္ှ မ္ျာိုးကု မ္ှ က စာသရှ

ချမ္ှတ

ိုးလညငြီိုး အချျုွဲ့

မ္ီဒယ
ီ ာမ္ျာိုး ေ့ မ္ဟုတ မ္မ္ှ သတငိုးမ္ျာိုးကု စစစစဉိုးစာိုးချငချ နုငဖုေ့ ေ့ မ္မ္တုေ့ နလ ာကလှမ္ိုးန နသာ ငငမ္ိုးချမ္ိုး
နရိုးလမ္ိုးနကကာငိုးကု

ခုကနစမ္ယအပြျုအမ္ူမ္ျာိုးကု နရှာငရှာိုးကကဖုေ့လအ
ု ြနကကာငိုး တုကတ ိုး နပြာကကာိုး

လြ
ု ါတယ။ NCA ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလမ္ိုးနကကာငိုးနြေါ်မ္ှာ ယံုယံုကကညကကည ေ့ ခုငမ္ာစာ ဆကလက နလ ာကလှမ္ိုး
ပခငိုးဟာ နုငငံနတာအစုိုးရက လကရှဦိုးတညသာိုးန နသာ လတလြငြီိုးတရာိုးမ္ တတ ြါတီစံုဒီမ္ုကနရစီ
အန

န

နရွိုးနကာကြမ္ျာိုးကု သတမ္ှတချ

အတငိုး ကျငိုးြနုငပခငိုးအာိုးပဖင ပြညသူကနရွိုးချယနြိုးတ

ဒီမ္ုကနရစီအစုိုးရသစတစရြ နြေါ်နြါကလာနရိုးကု အာိုးနြိုးကူညီရာနရာကမ္ှာပဖစနကကာငိုး နပြာကကာိုး
လြ
ု ါတယ။
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တုင်ိုးရင်ိုးသောိုးညီအစ်က္ုထမ္ောင်နှမ္မ္ ောိုးခင်ဗ ောိုးလကရှအနပခအန မ္ှာ တစကမ္ဘာလံိုးု ကဗ
ု စ-၁၉ကြနရာဂါကု ၂၀၁၉ ခုနှစ နနှ ငိုးြုငိုး မ္ှစ၍
ယခုအ

ခံစာိုးန ရတကာလ ပဖစြါတယ။ နုငငံနတာစီမ္ံအုြချျုြနရိုးနကာငစီ အန ပဖင “ပြည်သူ

က္်အထရိုးကက္ီိုးတော

ောမ္ျှမ္ရှ” ဟူနသာ မ္ူဝါဒ ေ့ တစနုငငံလုိုးံ ၊ ပြညသူလူ

နရာဂါကာကယ၊
ကကျုိုးြမ္ိုးအာိုး
“ပြည်ထ

ိုးချျုြ၊ ကုသနရိုးလုြင ိုးစဉမ္ျာိုးကု ရှသမ္

ုတလျကရှတယ။

ောင်စုအတွငိုး် ထန

ေ့ုသုေ့

ုင်ကက္ထသော

နဆာငရွကရာတင
တုင်ိုးရင်ိုးသောိုးမ္ ောိုး

ူ

ု

ုတစရြလံုိုးအတက ကုဗစ-၁၉

ခ အာိုး၊ စမ္ိုးအာိုးပဖင အစမ္ိုးကု

နုငငံနတာစီမ္ံအုြချျုြနရိုးနကာငစီသည

ုတော

က္်

လူမ္ ိုး

ောသောမ္ထရွိုး

လူသောိုး

အောိုးလံိုးု က္ု က္ န်ိုးမ္ောထရိုး ထစောင်ထရှောက္်မ္ှု တန်ိုးတူအခွင်အထရိုးခံစောိုးခွင်ရရှထစရမ္ယ်” ဆုတ မ္ူဝါဒနှငအညီ
NCA လကမ္ှတနရိုး

ိုးု

ာိုးတ တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့နတသာမ္က NCA လကမ္ှတ မ္နရိုး

နသိုးတ တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့အာိုးလံိုးု ေ့

ယစြနဒသန

ပြညသူ လူ

စခ ိုးရှ ပြညသူမ္ျာိုးအာိုးလံိုးု အတကြါ ကုဗစ-၁၉ နရာဂါ ကာကယ နဆိုး
ရှြါတယ။
ိုးု နှံငြီိုး

အချျုွဲ့တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့မ္ျာိုးအတက
ပဖစနကကာငိုး ေ့

ကျ ိုးမ္ာနရိုးအသအပမ္င ေ့သာရှုပမ္ငငြီိုး

ိုးု ရ

ုမ္ျာိုး၊ တုကြနရှာင

ိုးု နှံနုငနရိုး နဆာငရွကလျက

ဦိုးစာိုးနြိုးအနရအတကအလုက
ကာကယနဆိုးမ္ျာိုးအချ မ္ီ

စတင

ိုးု နှံနုငနရိုး

ညနှုငိုးနရိုးနကာမ္တီ ေ့ နြါငိုးစြ နဆာငရွကသာိုးရ လုအြနကကာငိုး အသနြိုးနပြာကကာိုးလုြါတယ။
ကျွ နတာတုေ့အစုိုးရအန

ေ့

ာဝရငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးရရှနရိုးအတက NCA စာချျုြြါအတုငိုး ဆကလက

နဆာငရွကသာိုးမ္ညပဖစနကကာငိုး ေ့ နတွဲ့ဆံုနဆိုးနနိုးနရိုးအတက အငမ္တံခါိုးဖင လှစ
အလငိုး နကကညာ

ာိုးရှနကကာငိုး အတ

ာိုးငြီိုးပဖစြါတယ။ တြမ္နတာအန ပဖင နုငငံနတာအစုိုးရတာဝ ကု ရယူ

လေ့ု ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးနဆိုးနနိုးမ္ှုမ္ျာိုး အနကာငအ

ညနဖာရာတင ပြညန

ာိုးချ

ပဖစ

ာငစုလတနတာတင အတညပြျု

သည အဆငမ္ှအြ ကျ သည အစတအြုငိုးမ္ျာိုး နဆာငရွက၍ရနုငနကကာငိုး နပြာကကာိုးလြ
ု ါတယ။ လကရှ
နုငငံနရိုးနတွဲ့ဆံု နဆိုးနနိုးမ္ှုမ္ျာိုးနှငစြလျဉိုး၍ နရွိုးနကာကခံအစုိုးရ၊ လတနတာမ္ျာိုးနှင လတနတာကုယစာိုး
လှယမ္ျာိုးမ္ရှသညအတကနကကာင နဆာငရွက၍မ္ရနုငဟု

ငပမ္ငယူဆဖယပဖစနသာလညိုး နရွိုးနကာကြ

ြမ္ံကျငိုးြငြီိုးစီိုးြါက နုငငံနရိုးြါတီမ္ျာိုးမ္ှ ကုယစာိုးလှယမ္ျာိုးကသာ နရွိုးနကာကခံလတနတာကုယစာိုး
လှယမ္ျာိုး၊ အစုိုးရအဖွဲ့ဝငမ္ျာိုးပဖစလာမ္ှာ ပဖစသညအတက ယခုကာလတင မ္မ္တအ
ုေ့ န ပဖင နုငငံနရိုး
နတွဲ့ဆံုနဆိုးနနိုးမ္ှုမ္ျာိုး ေ့ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလုြင ိုးစဉမ္ျာိုးကု သကဆုငသူမ္ျာိုး ေ့ စဉဆကမ္ပြတ နဆာငရွက
န ပခငိုးအာိုးပဖင ြုမ္ုခရီိုးနရာကနစမ္ညပဖစြါတယ။
မ္မ္တအ
ုေ့ န ပဖင ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးပဖစစဉမ္ှာ ပြညသူအာိုးလံုိုးအလုချငဆံုိုး၊ အနတာငတဆံုိုး ဆနဒပဖစတ
န

ငလာမ္ညမ္ျျုိုးဆကသစမ္ျာိုးအတက ငငမ္ိုးချမ္ိုးတ အနမ္နကာငိုးတစခု ချ

ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလုြင ိုးစဉကု အချ မ္ဆ

ာိုးခရ လုအြတအတက

ပဖစနုငသမ္ ပမ္ ပမ္ လုြနဆာငဖေ့ု လုအြြါတယ။ သ

သယံဇာတမ္ျာိုး နြါကကယဝတမ္မ္တန
ုေ့ ုငငံအန

ာဝ

ေ့ ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးအပမ္ ရရှနလ တုငိုးပြညတညငငမ္နအိုးချမ္ိုးငြီိုး
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ဖံွဲ့ငဖျုိုးတုိုးတကမ္ှု

ပမ္ ဆ နလပဖစမ္ှာပဖစြါတယ။

ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးကု
လကမ္ှတနရိုး

အနလိုးအ က
ုိုး

ာိုးအနကာငအ

နုငငံနတာအစုိုးရနှင
ညနဖာန ချ ပဖစလေ့ု

တြမ္နတာအန

ေ့

ာဝရ

ယန ေ့အချ ကာလဟာ

ာိုးတ တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့မ္ျာိုးနရာ၊ NCA လကမ္ှတမ္နရိုး

NCA

ုိုးရနသိုးတ

တုငိုးရငိုးသာိုးလက ကကုငအဖွဲ့မ္ျာိုးနရာ တုငိုးပြညအကျျုိုးစီိုးြာိုး၊ ပြညသူ ပြညသာိုးမ္ျာိုးအာိုးလံုိုးရွဲ့ အကျျုိုး
စီိုးြာိုးကန
ု ရှိုးရှုငြီိုး ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးလမ္ိုးနကကာငိုးနြေါ်နလ ာကလှမ္ိုးရ အတက အနကာငိုးဆံုိုးအချ ပဖစနကကာငိုး
နပြာကကာိုးလြ
ု ါတယ။
နဂံုိုးခ ျုြ်အနနဲေ့ ထပြောကက္ောိုးလတ
ု ောက္ထတောဆရာနဇာဂျီရွဲ့ ကဗျာနလိုးတစြုဒ ေ့ြ အဆံုိုးသတလုြါတယ။ အဒါကနတာ
“

ထလောပမ္န်မ္ော၊ ပမ္န်မ္ော

ထလော-အောိုးမ္ထြ ောနှင်၊ မ္ထလျှောလံေ့ုလ-သူက္စ၍ ငါက္အောိုးလံိုးု -လက္်ရံုိုး

ပမ္ောိုးထပမ္ောင်၊ ဥောဏ်ပမ္ောိုးထပမ္ောင်နှင် -စွမ္်ိုးထ
ဤယောစြါိုး၊

ယ်သူူ့စြါိုးလဲ-

ောင်ကက္ထလ၊ ထ

ောင်ကက္ထလထလော-ဤထပမ္ဤရွော၊

ောိုးထလောတောဝန်၊ ြွန်ထလောလုြ်ငန်ိုး -ဉောဏ်ထရှွဲ့ြန်ိုး၍-တစ်စတ်တစ်ဝမ္်ိုး

ညီထစသတည်ိုး”
ငငမ္ိုးချမ္ိုးနရိုးအတက ကျွ နတာတအ
ုေ့ ာိုးလံိုးု တစစတတစဝမ္ိုးညည
ီ တကကြါစုေ့ခငဗျာိုး။
အာိုးလံုိုးကုနကျိုးဇူိုးတငြါတယ။

ယ်သူူ့ရွောလဲ-

