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“ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီ
အစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ သတင္းဌာနက စေနေန႔တုိင္း ရိုက္ကူး
ၿပီး ဒီဗြီဘီရပ္သံလုိင္းမွာ အထက္ပါ အစီအစဥ္အတိုင္း
ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။
DVB Debate ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္ အ
ယူအဆေတြကို လြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲႏုိင္ဖို႔၊ အ
ျပန္အလွန္ နားလည္မႈေတြကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖုိ႔၊ ျမန္
မာ့အနာဂတ္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစဖုိ႔၊ လူ႔အဖဲြ႔အစည္း
အတြင္းမွာရွိေနတဲ့ ျပႆနာေတြကို အေျဖရွာႏိုင္ဖုိ႔၊ လူ
တုိင္းပါဝင္ႏုိ္င္ၿပီး မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံေပးႏုိင္
ဖုိ႔၊ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ေပၚထြက္လာ
ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
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Debate on DVB TV
Sunday: 19:15 (New), 21:00
Monday: 10:15, 15:15, 21:00
Wednesday: 10:15, 15:15
Friday: 15:15, 21:00

ယခုအပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့

မီဒီယာေတြနဲ႔ အသင္းအဖဲြ႔ေတြကိုလည္း အခု
လို လြတ္လပ္ပြင့္လင့္တဲ့ ဒီဘိတ္ရဲ႕ အေခ်အတင္ ေဆြး
ေႏြးပြဲမွာ ပါဝင္ဖုိ႔ကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။
အပတ္စဥ္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ၊ သတင္း
ဓာတ္ပံုေတြနဲ႔ ဒီဘိတ္ကာတြန္းကို ရုပ္သံရိုက္ကူးၿပီး မ
ၾကာခင္မွာပဲ ဒီဗြီဘီဒီဘိတ္ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာနဲ႔
ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မွာ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။
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“ကခ်င္စစ္ပြဲေနာက္ကြယ္မွာ
ဘာအေၾကာင္းေတြရွိမလဲ”

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇ လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းႏွင့္
ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ျဖစ္ပါတယ္။
မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ
အၾကံျပဳလိုတာ
ေမးျမန္းလိုတာေတြ ရွိပါက ရုံးခ်ိန္အတြင္း
ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅ ၉၄ ၅၉၈ ၆၅ ၉၄၀ နဲ႔
debate@dvb.no ကို ဆက္သြယ္ၿပီး
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“ကခ်င္စစ္ပြဲေနာက္ကြယ္မွာ ဘာအေၾကာင္းေတြရွိမလဲ”
(သာလြန္ေဇာင္းထက္)
ျမန္မာႏုုိင္ငံဟာ သဘာ၀သယံဇာတ  ေပါႂကြယ္၀ၿပီး  ေျမာက္ဖ်ား
ပိုင္းကခ်င္ျပည္နယ္ဟာ ေက်ာက္စိမ္းအပါအ၀င္ အဖုုိးတန္ သဘာ၀သယံ
ဇာတေတြ  ေပါႂကြယ္၀တဲ့ျပည္နယ္  ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေပမယ့္  ႏွစ္ေပါင္း ၆၀
ေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဟာ မၿငိမ္းခ်မ္း
တဲ့ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္  စစ္ေဘးဒုုကၡသည္ သိန္းခ်ီ  ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္
ေနရတဲ့ ဆင္းရဲမဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ ျပည္နယ္တစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္
ဒီႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ  စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနရပါလဲ။ ဘာေၾကာင့္
လွပတဲ့ျပည္နယ္မွာ စစ္ေဘးဒုုကၡသည္ေတြနဲ႔ အရုုပ္ဆုိးအက်ဥ္းတန္ ေနရ
ပါလဲ။ ကခ်င္စစ္ပြဲေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာအေၾကာင္းေတြ ရွိေနပါသလဲ။
ကခ်င္စစ္ပြဲ မူလအစ
ကခ်င္ျပည္နယ္က စစ္ပြဲေတြဟာ ျမန္မာႏုုိင္ငံ  လြတ္လပ္ေရးရၿပီး
ေနာက္ပုိင္း ၁၉၄၉   ခုုႏွစ္ေလာက္ကတည္းက စခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အစကေတာ့
ကခ်င္ကိုယ္စားျပဳတပ္အေနနဲ႔ မဟုုတ္ဘဲ အျခားေသာ တုုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔
ပူးေပါင္းၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္  လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာ
ျဖစ္ပါတယ္။  ၁၉၆၁ ခုုႏွစ္မွာေတာ့ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး တပ္မေတာ္(KIA)
ကုုိဖြဲ႔စည္းၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္  စစ္ပြဲေတြ တရား၀င္
စတင္ တုုိက္ခုိက္ခဲ့ပါတယ္။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း  အာဏာရွင္ အစုုိးရလက္
လက္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အစိုးရလက္ထက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
ေစာေမာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ လက္ထက္အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါဘူး။ ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ
၂၄ ရက္ေန႔မွာေတာ့ KIA က အစုုိးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလက္မွတ္
ေရးထုုိးခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ကစလို႔ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ KIA နဲ႔ စစ္ပြဲက
၁၉၉၄ ခုုႏွစ္မွာကေတာ့ ေသနတ္သံ တိတ္သြားခဲ့ပါတယ္။
အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ က်ဳိးပ်က္ျခင္း
၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဇြန္လ ၉  ရက္ေန႔မွာေတာ့ KIA နဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကား
အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ က်ဳိးပ်က္ၿပီး စစ္ပြဲေတြ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ အဓိက
ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ  ေဆာက္လုပ္မယ့္  ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ
ကိန္းအတြက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုုပ္ရာကေန အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး
စာခ်ဳပ္ က်ဳိးပ်က္သြားခဲ့တာပါ။ အဲဒီေနာက္ ေတာက္ေလွ်ာက္ဆုိသလို တိုက္
ပြဲေတြျဖစ္ပြားၿပီး စစ္ေဘးဒုုကၡသည္ ၁ သိန္းေက်ာ္ရွိလာတဲ့အထိ တိုက္ပြဲေတြ
ျပင္းထန္လာခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဇြန္လက စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့တုိက္ပြဲေတြ
ဟာ အခုုအခ်ိန္အထိ ရပ္တန္႔ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
စာခ်ဳပ္က်ဳိးပ်က္မႈဟာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းအတြက္ နယ္ေျမရွင္းလင္းရာ
က တုုိက္ပြဲေတြျပန္လည္ စတင္ခဲ့တာမုုိ႔ သယံဇာတအေပၚ အေျခခံၿပီး တိုက္
ပြဲေတြ စတင္ခဲ့တာလုုိ႔ဆိုရင္ မမွားႏုုိင္ပါဘူး။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ စတင္ျခင္း
သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုုိးရဟာ အာဏာ  စတင္ရယူၿပီးတာနဲ႔ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအတြက္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ တုုိက္ပြဲေတြျဖစ္ပြားေနေပမယ့္
လည္း KIA ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္
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စဲေရးစာခ်ဳပ္ ေရးဆြဲေရးေတြမွာ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးလာပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္
ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔မွာေတာ့ KIA နဲ႔ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား   ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အႀကိဳ သေဘာတူညီခ်က္ ၇ ခ်က္ ရရွိခဲ့တဲ့အထိ  တုုိးတက္မႈေတြ  ျဖစ္ထြန္း
ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရနဲ႔  KIA အၾကား (၁) အစုုိးရနဲ႔ KIO တို႔ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး
မႈေတြ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားဖုုိ႔ သေဘာတူျခင္း (၂) ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႔က  
ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ တိုက္ပြဲေတြ ထပ္မံ  မျဖစ္ပြားေအာင္ ထိန္း
သိမ္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူျခင္း (၃) ႏႇစ္ဖက္ ကိုယ္စား
လႇယ္ေတြပါ၀င္တဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ (Joint Monitoring Committee) ဖြဲ႔စည္းရန္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူျခင္း (၄) နယ္ေျမလံုျခံဳေရးအရ
ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္
ေရးကိစၥေတြ ညႇိႏိႈင္းကာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ သေဘာတူျခင္း
(၅) တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေနရာခ်ထားမႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဆက္လက္ ညႇိႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ဖို႔  (၆) လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး
KIO ကိုယ္စားလႇယ္နဲ႔ အလုပ္အဖြဲ႕ (Technical Team) ကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွာ
ထားရႇသ
ိ ြားေရး  (၇) ေနာင္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွာ  တက္ေရာက္တဲ့ အဖြ႕ဲ မ်ားမွ
ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား ျပန္လည္တက္ေရာက္ေရးနဲ႔ အျခားဖိတ္ၾကားလိုေသာ
အဖြဲ႔မ်ားရႇိပါက ႏႇစ္ဖက္ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားေရးတုုိ႔ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္လည္း သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ အစြန္႔မရွည္ဘဲ ျပန္လည္
ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့ရပါတယ္။
အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မွာ KIA မပါခဲ့
တႏုုိင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္
ညႇိႏႈိင္းမႈေတြမွာ KIA က ပါ၀င္ခဲ့ေပမယ့္လည္း တကယ္တန္း လက္မွတ္
ထုုိးတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ KIA မပါ၀င္ခဲ့ပါဘူး။ TNLA တအာင္းပေလာင္တပ္ဖြဲ႔၊
ရခိုင္တပ္မေတာ္ AA ၊ ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္ -  ျမန္မာအမ်ိဳးသား  ဒီမိုကရက္
တစ္မဟာမိတ္တပ္ (MNDAA) တုုိ႔ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္မွာ ပါ၀င္ လက္မွတ္
ထုုိးခြင့္မျပဳတာေၾကာင့္ အားလုုံးပါ၀င္ေရး မူလက္ကုိင္ထားတဲ့ KIA က
အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ မထုုိးခဲ့ပါဘူး။ ၂၀၁၅ ခုုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ
၁၅ ရက္ေန႔မွာ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕ ၈ ဖြဲ႔နဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ကုိ  လက္မွတ္ ေရးထုုိးႏုုိင္ခဲ့ေပမယ့္  KIA  ကေတာ့
လက္မွတ္ မထိုးခဲ့ပါဘူး။ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုုိးရ အာဏာ သက္တမ္းကုန္
ဆုုံးလုုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အစုုိးရတက္လာခ်ိန္အထိ KIA ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ မေရာက္ႏုိင္ေသးပါဘူး။
၂၁ ရာစုုပင္လုံညီလာခံ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဦးေဆာင္တဲ့ အစုုိးရသစ္ တက္လာၿပီးတဲ့
ေနာက္ပုိင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုုၾကည္က အဓိကဦးေဆာင္ၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ဆုုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းေတြကိုလည္း ျပင္ဆင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အရင္
အစိုးရလက္ထက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာ
ခံဆုိၿပီး အမည္ေျပာင္းလဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဦး
ေဆာင္တဲ့ အစုုိးရသစ္လက္ထက္ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုုပင္လုံ ညီလာခံကို
၂၀၁၆  ခုုႏွစ္  ႏွစ္ကုန္ပုိင္းအတြင္းမွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး  တုိင္းရင္းသားလက္နက္
ကုုိင္အားလုုံး  တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။  ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံဟာ တိုင္း
ရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြဘက္က  စာတမ္းေတြ  တင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး သက္
ဆုုိင္ရာ တုုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကပါ
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တယ္။ ဒုုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစုု ပင္လုံညီလာခံကုိ ၂၀၁၇ ခုုႏွစ္
ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔ကေန ေမလ ၂၉   ရက္ေန႔ အထိက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ၂၁
ရာစုုပင္လုံညီလာခံ ဒုုတိယအႀကိမ္ေျမာက္မွာ ထူးျခားခ်က္ေတာ့ တရုုတ္
ႏုုိင္ငံရဲ႕ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ညီလာခံကို တုုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ေတြ တက္
ေရာက္ခြင့္   ရခဲ့ၾကပါတယ္။   တရုုတ္ႏုိင္ငံဟာ   ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဦး
ေဆာင္တဲ့ အစုုိးရသစ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရး အေလးထားတဲ့အေနနဲ႔ ေျမာက္ပုိင္း
မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ ညီလာခံတက္ဖို႔ စည္းရုုံးခဲ့တဲ့အျပင္
တရုုတ္ႏုိင္ငံ ကူးမင္းေလဆိပ္ကေန ေနျပည္ေတာ္ေလဆိပ္အထိ ေတာက္
ေလွ်ာက္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ပါ စီစဥ္ေပးလုုိက္ပါတယ္။
UNFC  မွ KIO  ႏုုတ္ထြက္ျခင္း
၂၀၁၇ ခုုႏွစ္၊ ေမလမွာေတာ့  ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး
မ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) မွ KIO က ႏုုတ္ထြက္လိုက္ၿပီး ဒီႏုတ္ထြက္မႈ
က တုုိင္းရင္းသားေတြအၾကား  ဂယက္ ရုုိက္သြားခဲ့ပါတယ္။  UNFC  ကေန
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)၊ ဝအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (WNO)၊ ပေလာင္
ျပည္နယ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး/ တအာင္းအမ်ဳိးသားတပ္(PSLF/ TNLA)
ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီမဟာမိတ္တပ္ - ကုိးကန္႔တပ္ဖြဲ႔ (MNDAA) တုိ႔ကလည္း UNFC အဖြဲ႔ဝင္ကေန ႏုတ္ထြက္သြားၿပီး UNFC မွာ
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ကရင္နီအမ်ဳိးသား တုိးတက္ေရးပါတီ (KNPP)၊
ရခုိင္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ (ANC)၊ ရွမ္းျပည္တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊
လားဟူဒီမုိကရက္တစ္အဖြဲ႔အစည္း (LDU) စတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ၅ ဖြဲ႔သာ
က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။
FPNCC မွာ KIO  ပါ၀င္လာျခင္း
UNFC ကေန KIO ႏုုတ္ထြက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ UWSA ၀တပ္ဖြဲ႕
ဦးေဆာင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ (FPNCC)  မွာ
KIO က ပါ၀င္လာပါတယ္။ KIO ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လက FPNCC
မွာ ဒုုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူၿပီး ဥကၠ႒က UWSA ဥကၠ႒ ဦးေပါက္ယု
ခ်မ္း ျဖစ္ပါတယ္။ FPNCC ရဲ႕  လမ္းစဥ္ကေတာ့ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA  ကုုိ
လက္မခံဘဲ အျခားလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ႏုုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းသြား
မယ္ဆုိတဲ့ လမ္းစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ေထာင္စု  ႏိုင္ငံေရး  ေဆြးေႏြးေရးေကာ္မတီ  (FPNCC) မွာ
၀အဖြဲ႔ UWSA ၊ ကခ်င္အဖြဲ႔ KIO၊ ပေလာင္အဖြဲ႔ PSLF ၊ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ MNDAA၊ ရွမ္းအဖြဲ႔ SSPP ၊ ရခိုင္အဖြဲ႔ AA ၊  မိုင္းလားအဖဲြ႔ NDAA အဖြဲ႔ စတဲ့  ၇ ဖြဲ႔
ပါ၀င္ပါတယ္။

