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(National Reconciliation) ကို ျမန္မာလို ျပန္ဆိုရာတြင္ “အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး” ဟု ဆိုဆို၊ “အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ဟု
ေျပာေျပာ

လြတ္လပ္ေရးေခတ္ဦးကစ၍

ပဋိပကၡတို႔ႏွင့္

နပမ္းလံုးခဲ့ရသည့္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အနာဂတ္ကို ထုဆစ္ ပံုေဖာ္ၾကဖို႔
လိုရင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပံုေဖာ္ရာတြင္
ေခတ္အဆက္ဆက္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ႏွစ္ေပါင္း
(၇၀)

ေက်ာ္လာသည္အထိ

ဆက္လက္

အေျဖမွန္

ႀကိဳးပမ္းေနၾကရသည္။

ရွာမေတြ႔ႏိုင္ေသးသျဖင့္

သမၼတ

(ၿငိမ္း)

ယေန႔အထိ

ဦးသိန္းစိန္

အစိုးရ

လက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို ပံုစံသစ္ျဖင့္ စတင္ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သည္။
ထိုက္သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရခဲ့ပါသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔ အမ်ားစု ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။
၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ စုဖြဲ႔ေဆြးေႏြးမႈပံုစံ စတင္ခဲ့ၿပီး (Nationwide Ceasefire
Agreement

-

NCA)

ေခၚ

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ

ရပ္စဲေရး

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ရရွိေရး အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးပြဲေျမာက္မ်ားစြာျဖင့္ (၂) ႏွစ္
နီးပါး ခရီးဆက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းေနာက္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅)
ရက္တြင္ အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၈) ဖြဲ႔တို႔ (NCA) စာခ်ဳပ္
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

ေရွ႕တစ္ဆင့္တက္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ခရီးလမ္းမွာ အၿမဲတေစ ခက္ခဲေလ့
ရွိသည့္အတိုင္း

အပစ္ရပ္

အလႊဲအေျပာင္းျဖင့္

စာခ်ဳပ္တြင္

အစိုးရသစ္က

အဖြဲ႔အားလံုးပါမလာျခင္း၊

အထိုင္က်ေရး

အခ်ိန္ယူရန္

အစိုးရအဖြဲ႔
လိုအပ္ခဲ့

ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ခရီးမေပါက္ႏိုင္ခဲ့ပါ။
ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကို ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္တြင္
တစ္ႀကိမ္၊ (National League for Democracy - NLD) အစိုးရလက္ထက္တြင္
ႏွစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း သံုးႀကိမ္သာ က်င္းပႏုိင္ ေသးသည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရး အဆင့္တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းၾကရဦး
မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳးပမ္းစဥ္ ကာလအတြင္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားက မ်က္ေျချပတ္မသြားရန္

1

လိုအပ္ပါသည္။ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အားသာခ်က္၊ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

အဝန္းအဝိုင္းတြင္

ပါဝင္ေနသူမ်ားက

ေကာင္းစြာ

သေဘာေပါက္ နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းကာ
အားသာခ်က္မ်ားကို က်ားကန္ရင္း ခရီးဆက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူအမ်ားစု
ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အတိမ္အနက္ကို အၾကမ္းဖ်င္း နားလည္
ေနရန္လိုအပ္ၿပီး

မီဒီယာမ်ား၊

အရပ္ဘက္

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း

အေရးပါသည့္ အခန္းက႑၌ ပါဝင္ေနသည္ကို သတိျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ အမ်ိဳး
သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးခရီးကို ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ သြားၾကရမည္
ျဖစ္ရာ ျဖစ္စဥ္အမွန္ကို နားလည္သိရွိႏိုင္မွသာ ယံုၾကည္မႈရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။
(၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္
က်င္းပခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ ႀကိဳးစားရသည္မွာ အခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ခန္႔
ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ အေျခအေနမ်ိဳး
ႀကံဳရသည့္အခါမိ်ဳးတြင္

ပကတိျဖစ္စဥ္ကို

သေဘာေပါက္

နားလည္မွသာ

ေရွ႕ဆက္တိုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အတိမ္အနက္ကို
နားလည္ သေဘာေပါက္ၾကရန္ အတြက္လည္း ဦးေဆာင္သူမ်ားက မ်ားမ်ား
ေဆြးေႏြး၊ မ်ားမ်ား အသိေပးၾကရန္ လိုအပ္သည္။ (Norwegian People’s Aid NPA)

၏ပံ႔ပိုးမႈျဖင့္

သင့္ျမတ္ေရး

(CPR)

မွ

ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္

ေပၚထြက္လာေသာ

ဤစာအုပ္ပါ

အေၾကာင္းအရာမ်ားက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး၏
မ်က္ေမွာက္

အေျခအေနတြင္

တစ္စိတ္တစ္ေဒသ

ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၊

အမ်ားျပည္သူမ်ား သိရွိနားလည္ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္
ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးစင္တာ
(Center for Peace and Reconciliation “ CPR)
		

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၄) ရက္။
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National Reconciliation \t"dyÜg,f
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (National Reconciliation) ဟူေသာ စကားရပ္မွာ
လတ္တေလာ အသံုးအမ်ားဆံုး ျဖစ္လာသည့္ စကားရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
(National

Reconciliation)

သင့္ျမတ္ေရးဟု

ကုိ

လည္းေကာင္း၊

ျမန္မာျပန္ဆိုရာတြင္
အမ်ိဳးသားျပန္လည္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္
ရင္ၾကားေစ့ေရး

ဟု

လည္းေကာင္း ဘာသာျပန္ဆိုၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း (National) ဟူေသာ
စကားရပ္ကို “အမ်ိဳးသား” ဟု ဘာသာျပန္ရာတြင္ မျပည့္စံုသျဖင့္ (National
Reconciliation) ကို “ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသားမ်ား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး” ဟူ၍
ဘာသာျပန္သင့္သည္ဟုလည္းဆိုၾကသည္။

(National

Reconciliation)

ကို

အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုၾကရာတြင္လည္း အခ်ိဳ႕က ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို လက္ခံျခင္း၊
ပ်က္စီးသြားေသာဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဟု ဖြင့္ဆိုၾကသလို
အခ်ိဳ႕ကမူ သည္းခံျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ရိုေသေလးစားျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ
ယွဥ္တြဲ၍

သဟဇာတျဖစ္စြာ

ေနထိုင္ျခင္း၊

ခြင့္လႊတ္ျခင္းႏွင့္

ယံုၾကည္မႈ

တည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ စကားရပ္မ်ားျဖင့္ ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။
ထိုကဲ့သို႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟု အၾကမ္းဖ်င္း ျမန္မာျပန္၍ရေသာ
(Reconciliation) ဟူသည့္ စကားလံုးကို (Oxford Dictionary) က (The
restoration

of

friendly

relations)

ရင္းႏွီးခင္မင္ေသာ

ဆက္ဆံေရးကို

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ (The action of making one view or
belief compatible with another) တစ္ဦး၏အျမင္ သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို
အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ျပဳလုပ္ရေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဟု အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုပါသည္။ ထို႔အတူ (Merriam – Webster Dictionary) တြင္မူ (The act of
two people or groups to become friendly again after an argument or
disagreement) လူႏွစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အုပ္စုႏွစ္ခုအၾကား သေဘာမတူ ျငင္းခုံၾကၿပီး
သည့္ေနာက္ ျပန္လည္၍ ရင္းႏွီးခင္မင္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
(The process of finding a way to make two different ideas, facts, etc.,
exist or be true at the same time) မတူညီသည့္ အေတြးအေခၚ၊ အခ်က္အလက္
စသည္တို႔ကို တခ်ိန္တည္းတြင္ မွန္ကန္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ တည္တံ့သြားေအာင္
နည္းလမ္းရွာေဖြေသာျဖစ္စဥ္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆိုထားသည္။
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(Reconciliation) ဆိုသည့္ စကားလံုး၏ပင္ရင္းမွာ လက္တင္ဘာသာ
စကား “Re” (back) ႏွင့္ “Conciliare” (bring together) ကို ေပါင္းစပ္ထားျခင္း
ျဖစ္ၿပီး (၁၄) ရာစုမွ စတင္သံုးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ (National Reconciliation) မွာ မသင့္မျမတ္ျဖစ္ေနသူမ်ား
အၾကား

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစရန္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္မူ

ရင္ၾကားေစ့ေပးေသာ

ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး

ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားမ်ားအၾကား၊

စစ္ဘက္

အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအၾကား၊ မတူကြဲျပားျခားနားၾကေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား
အၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျဖစ္စဥ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။
ဆိုခဲ့သလိုပင္ (National Reconciliation) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္
လြန္စြာအေရးႀကီးသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ယင္းစကားရပ္ကိုလည္း
ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ

ေခါင္းေဆာင္မ်ား/

(Stakeholders) မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး သုေတသီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား

တြင္တြင္

က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲေနၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုသို႔ သံုးစြဲၾကရာတြင္
(National Reconciliation) အေပၚ နားလည္ခ်က္၊ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တို႔မွာ
တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊

တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕၊

တစ္အုပ္စုႏွင့္တစ္အုပ္စု

အၾကားတြင္

ထပ္တူက်ျခင္းမရွိၾကပါ။ မိမိတို႔အက်ိဳးစီးပြား၊ ေနာက္ခံအေျခအေန၊ သမိုင္းေၾကာင္း၊
သိမႈဗဟုသုတမ်ားေပၚတြင္ အေျခခံ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပား အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ မတူကြဲျပားမႈ ကြာျခားခ်က္ ႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ိဳးတြင္ (National
Reconciliation) ကို နားလည္ၾကပံုျခင္း မတူညီၾကသည္မွာ အံ့ၾသစရာေတာ့
မဟုတ္ပါေခ်။

ကမာၻေပၚရွိ

ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

ထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊

ပညာရွင္မ်ားအၾကားတြင္လည္း (National Reconciliation) အေပၚ အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုမႈမ်ားက ျခားနားၾကပါသည္။
ေတာင္အာဖရိက၏

သမၼတေဟာင္း

နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားက

“(Reconciliation) ဆိုသည္မွာ ပဋိပကၡ၏ နာက်င္မႈကို ေျမျမႇဳပ္ပစ္ရန္ သို႔မဟုတ္
ေမ့ေလ်ာ့ပစ္ရန္

ႀကိဳးစားျခင္းကို

မဆိုလို၊

အတိတ္ကာလက

ခံစားခဲ့ရသည့္

မတရားမႈ အေမြဆိုးမ်ားအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ရန္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသာ
ျဖစ္သည္” ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ ကေနဒါ ဥပေဒျပဳ အထက္လႊတ္ေတာ္
အမတ္ (Murray Sinclair) က “(Reconciliation) ဆိုသည္မွာ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္
ေရွ႕ဆက္သြားရသည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိေသာဆက္ဆံေရးကို
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ထိန္းသိမ္းရမႈ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျဖတ္လမ္းဟူ၍ မရွိပါ” ဟု ၎၏ နားလည္ခ်က္
ကို ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။
ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ စာေရးဆရာ (Alan Paton) က (Reconciliation)
ကို “ဘာအမွားမွ မျဖစ္ခဲ့ဟုဆိုကာ ခြင့္လႊတ္ၿပီး ေမ့ပစ္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္
အနာဂတ္သစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းျဖင့္ ေမြးဖြား
လိုက္ေသာ စြမ္းအားႏွင့္ အတိတ္၏ အမွားအယြင္းမ်ား အေပၚ တည္ေဆာက္ရင္း
ခြင့္လႊတ္ၿပီးေရွ႕ဆက္သြားျခင္းျဖစ္သည္” ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ခဲ့သည္။ အသားအေရာင္
ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းကို

ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားခဲ့သည့္

မာတင္လူသာကင္းက

(Reconciliation) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “အၾကမ္းမဖက္ေသာ နည္းလမ္းဟူသည္မွာ
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္သူအား ေအာင္ႏိုင္ေရး၊ ၎၏ ဂုဏ္သိကၡာ ပ်က္ျပားေစေရးကို
မတတ္သာေသာ္လည္း ၎၏ ခင္မင္မႈႏွင့္ နားလည္မႈကိုရရွိေအာင္ စြမ္းႏိုင္
ေပသည္။ အဆိုပါ အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းလမ္းမွာ (Reconciliation) သာ
ျဖစ္သည္” ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတေဟာင္း (Corazon C. Aquino) က
“(Reconciliation) မွာ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ဒြန္တြဲလာသင့္သည္၊ သို႔မဟုတ္က
တာရွည္ခံမည္မဟုတ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေနခ်ိန္
တြင္

ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ

စရိတ္စက

မႀကီးသင့္ပါ၊

အေျခခံစည္းမ်ဥ္း၊

တရားမွ်တမႈတို႔ အေပၚ အေျခခံထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ ျဖစ္သင့္သည္” ဟူ၍
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

(Reconciliation)

ႏွင့္

တရားမွ်တမႈတို႔ကို

ဆက္စပ္သံုးသပ္

ထားသည္။
ထိုသို႔

ကမာၻေပၚမွ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက

(Reconciliation)

အေပၚ

အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ သံုးသပ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ၾကသလို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ (Stakeholder)
မ်ားကလည္း (Reconciliation) အေပၚ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကပါသည္။ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္တြင္ စတင္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
အစိုးရ လက္ထက္တြင္ (Reconciliation) ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးပို၍ က်ယ္က်ယ္
ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံု အစည္းအေဝးမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စကားဝိုင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ယင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားတြင္ ပိုမို
ေျပာဆိုၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ကရင္အမ်ိဳးအသားအစည္းအရံုး
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ဥကၠ႒

ေစာမူတူးေစးဖိုး က “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းမရွိဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မျဖစ္
ေပၚလာႏိုင္သလိုျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းမရွိတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ကိုလည္း ရွာလို႔မေတြ႕ႏိုင္ပါဘူး” ဟု ၎၏ ခံယူခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လံု ပထမ အစည္းအေဝးမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။
တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္၏

မိန္႔ခြန္းတြင္လည္း “အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဓိက ႏွလံုးသြင္းၾကရမယ့္
အခ်က္ႏွစ္ခ်က္က တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာကို မ်က္ေျခ
မျပတ္ က်င့္သံုးေရးနဲ႔ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူရန္ အမွန္တကယ္ ဆႏၵရွိျခင္းပဲ
ျဖစ္ပါတယ္” ဟု (Reconciliation) ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားကို ေဖာ္ျပ
ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အတူႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ကလည္း “ကၽြန္မတို႕ႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး နဲ႕ ညီညြတ္ေရး
မတည္ေဆာက္ႏိုင္ရင္

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

ဘယ္လိုမွ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔အားလုံး ညီညြတ္မွ
ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းပါမယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းမွ အျခားေဒသတြင္း
ႏိုင္ငံေတြ

ကမာၻတစ္ဝန္းရွိႏိုင္ငံေတြနဲ႕

ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္မွာပါ”

ဟု

(Reconciliation) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ အနာဂတ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အေရးႀကီးပံုကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အထက္တြင္
ႏိုင္ငံတကာမွ

ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ

အဆိုအမိန္႔မ်ားမွာ

အထင္ကရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

ထားရွိေသာခံယူခ်က္

သေဘာထားမ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္

(Reconciliation)
အနည္းငယ္

အေပၚ

တို႔ထိတင္ျပျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။ သာမန္ ျပည္သူ လူထုမ်ား အၾကားတြင္လည္း (Reconciliation) ႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အသိအျမင္၊ ဗဟုသုတ၊ နားလည္မႈမ်ားတိုးပြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
သို႔မွသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း မ်ားအတြင္း ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေဆာင္ရြက္ၾကရာ
တြင္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိမည္ဟုယူဆပါ သည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟု
ဆိုလွ်င္ အမွန္တကယ္ ျမင့္ျမတ္ ႀကီးက်ယ္ေသာ စကားရပ္အျဖစ္ အားလံုးက
လက္ခံထားၾကပါသည္။

သို႔ေသာ္

ယင္းစကားရပ္အေပၚတြင္

နားလည္မႈကို

မိမိလိုရာဆြဲ၍ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ အသံုးခ်႐ံု သက္သက္ အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက
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(Reconciliation) ၏ အႏွစ္သာရမွာ ေပ်ာက္ပ်က္သြားႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ
အခ်ိဳ႕ကလည္း

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းကို

လိုလားသည့္တုိင္

ယင္းစကားရပ္၏

အမွန္တကယ္

နက္နဲမႈႏွင့္က်ယ္ျပန္႔မႈကို

အေသအခ်ာ

နားမလည္ပါက (Reconciliation) အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ခက္ခဲမႈမ်ား
ရွိႏိုင္ပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (Reconciliation) ကိုလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက ယခု
အေတြ႕ရမ်ားေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တြင္
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾက႐ံုျဖင့္

မလံုေလာက္ပါ။

ယခုလက္ရွိ

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး

အေနအထားတြင္ စိန္ေခၚမႈအႀကီးဆံုးျဖစ္ေနေသာ ရခိုင္ ျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္
ႏွင့္ ရွမ္း/ေျမာက္ေဒသမ်ားမွ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း (Reconciliation)
ျဖစ္စဥ္မွာ

အေရးႀကီးေသာ

အခန္းက႑တြင္

ရွိေနပါသည္။

ထို႔အျပင္

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ အေျခခံအက်ဆံုး အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
သည္လည္း (Reconciliation) အတြက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္
ထဲတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာမက ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊
မီဒီယာရပ္ဝန္း စသည္တို႔သည္လည္း (Reconciliation) အတြက္ အေရးပါသည့္
နယ္ပယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္တြင္မဆို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းၾကရာဝယ္
(Reconciliation) ကို ဦးတည္ေသာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား ျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
မတူညီႏိုင္ပါ။

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ပင္လွ်င္

ေနရာေဒသ

တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္

တစ္ႏိုင္ငံ

ကြဲျပားသြားသည့္အခါ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကြဲျပားသြားႏိုင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္
ျဖစ္ေစ (Reconciliation) ၏ အဓိပၸါယ္ႏွင့္ အေျခခံသေဘာတရား အႏွစ္သာရမ်ား
ကိုေလ့လာၿပီး

မိမိႏိုင္ငံႏွင့္

ကိုက္ညီမႈရွိသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ခ်မွတ္

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ေယဘုယ်က်ေသာ
(Reconciliation) ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုမႈမ်ား၊ ယူဆခ်က္မ်ား၊ အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပ
လိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင္႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မွ သင္ခန္းစာမ်ား
ေက်းလက္ေျမယာ အခြင့္အေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုေသာ လယ္သမား
အံုႂကြမႈ တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ကုိလံဘီယာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ား (Revolutionary
Armed Forces of Colombia - FARC) ကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္
တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၅၂) ႏွစ္

ၾကာျမင့္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားတြင္

လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႕၊ ျပည္သူ႔စစ္အဖဲြ႕ႏွင့္ အစိုးရတပ္ဖဲြ႕ စသည္ျဖင့္
မ်ဳိးစံု

ပါဝင္လာခဲ့ၾကၿပီး

အတည္ျပဳထားေသာ

ေသဆံုးသူဦးေရ

အနည္းဆံုး

(၂၂၀၀၀၀) ခန္႔၊ စာရင္း ေပ်ာက္ေနသူ ေျခာက္သန္းႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြါတိမ္းေရွာင္သူ
ရွစ္သန္းခန္႔ရိွသည္။

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံရိွ

ျဖစ္ေသာ

မ်ားက

(FARC)

၎တို႔၏

အဓိကလက္ဝဲေတာ္လွန္ေရးအုပ္စု
တိုက္ခုိက္ေရးသမား

အားလုံးအား

ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ (၅း၀၀) နာရီမွစ၍
အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈကို လိုက္နာၾကရန္ အမိန္႔ထုတ္ခဲ႔ကာ ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္
ခဲ႔သည္။
စာမ်က္ႏွာ (၃၀၀) ေက်ာ္ ပါဝင္ေသာ ကုိလံဘီယာႏုိင္ငံ၏ အၿပီးသတ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္၌ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေက်းလက္ေဒသျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏
အမွန္တရား

မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရး

ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးပုိင္ခြင့္တို႔ကုိ

ေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မရွင္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊

အာမခံခ်က္ေပးထားျခင္း၊

ဖဲြ႔စည္းေရးအပါအဝင္

ကုိလံဘီယာ

ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ား (FARC) ကုိ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း ျပန္လည္ေနရာ
ခ်ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ ပါဝင္သည္။ (FARC) ပါတီအတြက္ လႊတ္ေတာ္
ႏွစ္ရပ္လံုးတြင္ (ေရြးေကာက္ပဲြ မဝင္ဘဲ) အမတ္ေနရာ ငါးေနရာစီကို သက္တမ္း
ႏွစ္ခု (၂၀၂၆ ခုႏွစ္ထိ) အတြက္ ေပးအပ္ထားၿပီး ၂၀၁၈ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ
အတြက္

ေရြးေကာက္ခံခြင့္စသည့္

အခြင့္အေရးမ်ား

ပါဝင္သည္။

အဆိုပါ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္အား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔
တြင္ (FARC) ေခါင္းေဆာင္ တီမိုခ်င္ကို ႏွင့္ ကိုလံဘီယာသမၼတ ဆန္းတို႔စ္တို႔သည္
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ (ၿငိမ္း) ဘန္ကီမြန္း၊ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး
ဝန္ႀကီး (ၿငိမ္း) ဂၽြန္ကယ္ရီ အပါအဝင္ ဧည့္သည္ေတာ္ (၂၅၀၀) ေရွ႕ေမွာက္တြင္
လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ႔သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ျပဳေရး
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အတြက္

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ

ရက္ေန႔တြင္

၂၀၁၆

ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူခဲ႔သည္။

ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာလ

ေတာင္အေမရိက၏

(၂)

အရွည္ၾကာဆံုး

စစ္ပဲြအျဖစ္ တင္စားခံရေသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရပ္တန္႔ေစရန္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္
ပစိဖိတ္ႏွင့္

ကာေရဘီယံကမ္း႐ိုးတန္းေဒသအမ်ားစုက

ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾက

ေသာ္လည္း (FARC) တို႔၏ဒဏ္ကိုမ်က္ဝါးထင္ထင္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့သည့္ အတြင္းပိုင္း
က်ေသာ

နယ္ေျမ

အမ်ားစုတြင္မူ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သေဘာတူညီခ်က္ကို

ပယ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ လက္ရိွအေျခအေနအေပၚ သမၼတ ဆန္းတို႔စ္၏ တံု႔ျပန္မႈေရွ႕တိုး
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေၾကာင္႔

၂၀၁၆

ခုႏွစ္၊

နိုဝင္ဘာလတြင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္
အစိုးရႏွင္႔ (FARC) တို႔အၾကား သေဘာတူထားသည္႔ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရးလု
ပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။
ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္တြင္ အထူးျခားဆံုး အခ်က္
တစ္ခုမွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မပါရိွဘဲ အစိုးရႏွင့္ (FARC)
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အထူး စစ္ခံု႐ံုးတစ္ရပ္ အတူတကြဖဲြ႔စည္းရန္ သေဘာတူညီကာ
ကိုလံဘီယာလံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားႏွင္႔
စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ား

က်ဴးလြန္ခဲ့မႈ

(FARC)

ရိွ-မရိွ

ေတာ္လွန္ေရး

အဖဲြ႔မ်ားပါ

အစစ္ေဆးခံရမည္ျဖစ္ၿပီး

အမ်ိဳးသား

ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္
ကိုလံဘီယာ

ႏိုင္ငံလႊတ္ေတာ္မွ

ျပည္တြင္းပဋိပကၡအတြင္း

ျပစ္မႈငယ္မ်ား

က်ဴးလြန္သည္ ဟု စြပ္စဲြခံရသူမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးသည့္ ဥပေဒ
တစ္ရပ္အား

အတည္ျပဳခဲ႔သည္။ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံအစိုးရက ဒုတိယအႀကီးဆုံး

လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႕ျဖစ္ေသာ (National Liberation Army - ELN)
အပါအဝင္ က်န္ေတာ္လွန္ေရးအဖဲြ႔ငယ္မ်ားႏွင္႔ ေစ႔စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္
ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အတြက္ ပစ္ခတ္ရန္လုိမႈမ်ားရပ္စဲေရးႏွင့္ သေဘာ တူညီခ်က္ပါ
လက္နက္စြန္႔ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အထူးေကာ္မရွင္
တစ္ရပ္က

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ
ႏွစ္ႀကိမ္ ပ်က္ျပားခဲ့သည္။ ယခု ေနာက္ဆံုး အႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈကို က်ဴးဘားနုိင္ငံ၌
ေလးႏွစ္ၾကာ

ေစ႔စပ္ညိွႏိႈင္းခဲ႔ရသည္။

ကိုလံဘီယာ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈ

ထူးျခားခ်က္မွာ အစိုးရႏွင္႔ (FARC) တို႔အၾကားတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ား
မလုပ္ဘဲ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို
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ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

(တစ္ဘက္တြင္

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္

ပစ္ခတ္မႈမ်ားရိွေနသည္။)

ရရိွလာေသာ

အျခားတစ္ဘက္

တြင္လည္း

ဘံုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို

အတည္ျပဳရန္ ကိုလံဘီယာ၏ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူကာ
အတည္ျပဳခဲ႔သည္။ ႏုိင္ငံကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဒုကၡျဖစ္ေစခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ား၏
လက္သည္၊ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးသမား ျဖစ္သည့္ (FARC) မ်ားက
အလြယ္တကူ လက္နက္စြန္႔ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲ အခန္႔သားေနရာဝင္ယူလာမည္ကို
မလိုလားသည့္

ကိုလံဘီယာ

ႏုိင္ငံသားျပည္သူမ်ားက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မခံေၾကာင္း ဆႏၵမဲေပးမႈရလဒ္္ (၅၀.၂) ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင္႔
အသာရရိွခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါရလဒ္ အေပၚ သမၼတဆန္းတို႔စ္က “ဆႏၵမဲရလဒ္ကို
ေလးစားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို

ေနာက္မဆုတ္တမ္း

ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္” ဟု ဆိုကာ ေနာက္ဆက္တဲြ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ခဲ႔သည္။ ထိုသေဘာတူညီ
ခ်က္မ်ားတြင္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပန္လည္ေပါင္းစည္းျခင္း (Security Sector Reform
- SSR) အစီအစဥ္မ်ား လံုးဝမပါရိွပါ။

(FARC) အေနျဖင္႔ အၿပီးတိုင္ လက္နက္

စြန္႔လႊတ္ျခင္းကို သေဘာတူခဲ႔သည္။ (လက္ရိွျမန္မာနုိင္ငံ၏ နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ
အေျခအေနမ်ားအရ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားဘက္မွ (SSR)
ကို ေရွ႕တန္းတင္ ေဆြးေႏြးေနၾကသည့္အေလ်ာက္၊ တပ္မေတာ္ ဘက္မွလည္း
နုိင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ (Disarmament, Demobilization and
Reintegration - DDR) ကို ဦးစြာျပဳလုပ္ပါက အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ပိုမုိျမန္ဆန္လာနုိင္မည္ဟုယူဆကာ (DDR) ကို ဦးစားေပး
ေစလိုသည့္္ သေဘာထားအရိပ္အေယာင္ ျမင္ေတြ႔ရသည္။
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နီေပါႏိုင္ငံ၏ ပဋိပကၡ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင္႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ သင္ခန္းစာမ်ား
ကြန္ျမဴနစ္ ေမာ္ဝါဒီလက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ
(၁၃)

ရက္တြင္

နီေပါႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း

႐ိုလ္ပါခ႐ိုင္ရိွ

ရဲကင္းတစ္ခုကို

စတင္တုိက္ခုိက္ရာမွ ျပည္တြင္းစစ္ ပဋိပကၡအစပ်ိဳးခဲ့သည္။ စစ္ပဲြအတြင္း လူေပါင္း
(၁၇၀၀၀) ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ကာ လူရာႏွင့္ခ်ီ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီး ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သူ
တစ္သိန္းခန္႔ရိွသည္။

နီေပါဘုရင္၊

နီေပါႏုိင္ငံ

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္

ေမာ္ဝါဒီ

လက္နက္ကိုင္တို႔အၾကား ေစ႔စပ္ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္အခ်က္
(၇) ခ်က္ ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ႔သည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၂၄၀) ေက်ာ္
အုပ္စိုးခဲ့သည့္ ဘုရင္စနစ္အဆံုးသတ္ကာ ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္း
ေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့သည္။ ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္
အေျခခံဥပေဒ၊

နုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ

တရားမွ်တမႈမ်ား

ပါဝင္သည္။

ေမာ္ဝါဒီ

လက္နက္ကိုင္မ်ားဘက္မွ လက္နက္စြန္႔လႊတ္ေရးႏွင့္ လူမႈ ဝန္းက်င္တြင္ ျပန္လည္
ေပါင္းစည္းခြင့္ကုိ သေဘာတူသကဲ့သို႔ အစုိးရဘက္မွလည္း ပါတီ တည္ေထာင္ခြင့္
ႏွင့္

ဘုရင္စနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးကုိ

သေဘာတူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္

အစိုးရက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ၾကန္႔ၾကာမႈရိွသည္။
ေမာ္ဝါဒီ လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္
ေရးထိုးခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္နက္စြန္႔လႊတ္ေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းသို႔
ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကို နီေပါရိွ ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ အထူးေကာ္မရွင္
တစ္ရပ္က ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္
ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေမာ္ဝါဒီတို႔ အနုိင္ရရိွသည္။ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရက ဖဲြ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ ေရးဆဲြျခင္း ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ရာတြင္ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရိွဘဲ ပ်က္ကြက္ခဲ့သျဖင့္ နီေပါလႊတ္ေတာ္
ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီတြင္ ေမာ္ဝါဒီလက္
နက္ကိုင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ႏုိင္ခဲ့သူ (၁၉၀၀၀) အနက္ (၆၅၀၀) (သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔)
ကို နီေပါစစ္တပ္တြင္ ပူးေပါင္းရန္ အခြင့္အေရးေပးခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕ကို ျပန္လည္
ထူေထာင္ေရးအဖဲြ႔တြင္

ပါဝင္ခြင့္ေပးခဲ့ကာ၊

က်န္အခ်ိဳ႕ကို

အသက္ေမြးမႈ

ေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမ်ား တက္ေရာက္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ အၿငိမ္းစား ခံစားခြင့္
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အျဖစ္ ႐ူပီး ရွစ္သိန္း (အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၇၄၀၀) ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေမာ္ဝါဒီလက္နက္ကိုင္တုိ႔သည္ အစုိးရ စစ္တပ္၏ အင္အား
သံုးပံုတစ္ပံုသာရိွၿပီး ေက်းလက္ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈလည္း ရိွေသာေၾကာင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးတြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔ခဲ့သည္။
ေမာ္ဝါဒီလက္နက္ကိုင္မ်ားသည္

လက္နက္ႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအလဲအထပ္

ျပဳလုပ္ခဲ့

ၿပီးေနာက္ လူမႈအေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ ခုိင္မာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္
ဟု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္
မဲဆြယ္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပဲြ၌ အႏိုင္ရခဲ့သည္။
(DDR – SSR) လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေမာ္ဝါဒီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတြင္
တရားမွ်တမႈမရိွဘဲ ဘက္လိုက္မႈမ်ားရိွေနသည္ဟု စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ တပ္တြင္း
ပုန္ကန္မႈမ်ားရိွေနခဲ့ၿပီး ေပါင္းစည္းမႈကို မလုိလားေသာ ေမာ္ဝါဒီ တပ္သားမ်ားကို
ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔ တြင္ နီေပါတပ္မေတာ္က
ေမာ္ဝါဒီတပ္မ်ား၏ စိုးမိုးနယ္ေျမ (၁၅) ခုႏွင့္ လက္နက္ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ကို
က႑သံုးပိုင္းခဲြကာ (DDR) လုပ္ငန္းစဥ္ အၿပီးသတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ (Army
Integration Special Committee -AISC) ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ေမာ္ဝါဒီ
တပ္သားမ်ား၏ ရာထူးအဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ နီေပါတပ္မေတာ္၏ စံႏႈန္း
သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း
ေပါင္းစည္းထားေသာ

ျဖစ္ၿပီး နီေပါတပ္မေတာ္ အရာရိွ၏ ဦးေဆာင္မႈတြင္
တပ္သားမ်ားကိုထားသည္။

(ေယဘုယ်အားျဖင့္

ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ နယ္ျခား ေစာင့္တပ္ဖဲြ႔ (Border Guard Force - BGF) တစ္ဖဲြ႔လွ်င္
အပစ္ရပ္အဖဲြ႔မွ အင္အားအမ်ားဆံုး (၃၀၀) ခန္႔ ပါဝင္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္ဘက္မွ (၃၀)
ခန္႔ျဖင့္ ပါဝင္ဖဲြ႔စည္းထားသည္။ (BGF) ဖဲြ႔စည္းပံုသည္ အရာရိွ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)
ရာထူးအတြက္ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အတြက္ အရာရိွေနရာ
အမ်ားဆံုး (၁၅) ေနရာ၊ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ (၇၅) % ခန္႔ ႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြက္
အရာရိွ (၄) ေနရာ၊ (၂၅%) ခန္႔ ပါဝင္သည္။)
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ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ သင္ခန္းစာမ်ား
ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံတြင္ လူျဖဴမ်ားက ကိုလိုနီစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား
ျပဳလာခဲ့ၿပီး ေဒသခံလူမည္းမ်ားအေပၚ ေက်းကၽြန္ျပဳ အလုပ္ေစခိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။ ၁၇၉၅ ခုနွစ္တြင္ ဂြတ္ဟုတ္အငူကို ၿဗိတိသွ်တို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီး ေဒသတြင္း
ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား

ျပဳလုပ္လာႏိုင္ခဲ့သည္။

၁၈၃၄

ခုႏွစ္တြင္

ေက်းကြၽန္စနစ္ကို

ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့သည္။
၁၉၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔က ေတာင္အာဖရိက ျပည္ေထာင္စု အျဖစ္
ကဲြျုပားေနသည္႔

နယ္ေျမေဒသ အသီးသီးကို စုစည္းသတ္မွတ္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒကိုျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္သည္ လူမည္းမ်ားအတြက္ ဆံုး႐ံႈး
နစ္နာေစမည့္ ဥပေဒပုဒ္မ အမ်ားအျပား ပါဝင္ေသာ (Mines and Work Act,
1911) ႏွင့္ (Natives Land Act, 1913) တို႔ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၈ တြင္
လူျဖဴမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားေသာ “အမ်ိဳးသားပါတီ (National Party- NP)” က
လူမည္းအေပၚခဲြျခား အသံုးခ်မည့္ မူဝါဒေရးဆဲြခဲ့သည္။ ၎ပါတီအနိုင္ရလာၿပီး
လူမည္းမ်ား၏ အခြင္႔အလမ္းမ်ားကို ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း
ခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ဆန္႔က်င္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္
အစိုးရက

လူမည္းေက်ာင္းသားမ်ားအား

လူျဖဴမ်ား၏

ဘာသာစကားကို

အတင္းအၾကပ္သင္ခိုင္းခဲ့ရာမွ အစျပဳကာ (Soweto) ၌ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား
ဦးေဆာင္ေသာ

လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး

ေပၚထြက္လာခဲ႔သည္။

လူထု

အေရးေတာ္ပႀံု ကီးသည္ (၂) ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာခဲၿ့ ပီး လူတစ္ေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ေသဆံုးကာ
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ (The Sharpeville
Massacre) ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ကို လူထု လႈပ္ရွားမႈ အသြင္ျဖင့္
က်င္းပခဲ့ေသာေၾကာင့္ အစိုးရကနုိင္ငံကို အေရးေပၚအေျခအေန တစ္ရပ္ေၾကျငာ
ခဲ့သည္။
လူထုလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ႔ေသာ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလားကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္
ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္

လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး

လူျဖဴအစိုးရႏွင့္

ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား
ဦးေဆာင္ေသာ (African National Congress - ANC) ႏွင့္ အစိုးရအၾကား
သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးနုိင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္
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တြင္

ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား

အဆံုးသတ္ေရး၊

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးကို ႏွစ္ဖက္လံုးမွ အေလးအနက္ထား
ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊

ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ကို

အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစမည့္

အတားအဆီးမ်ားကို ႏွစ္ဖက္လံုးမွ ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရး၊ ထိုသို႔ရွင္းလင္း ဖယ္ရွား
ၿပီးပါက

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား

လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္

ဆက္ဆံေရး

လမ္းေၾကာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေရးႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကျငာထားမႈမ်ားအား ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ စသည့္
အခ်က္မ်ား သေဘာတူညီခဲ့သည္။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ (The Group Areas Act) ႏွင့္ (The Population
Registrations Act)တို႔ကို အစိုးရက ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့သည္။ ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမ်ား၊
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္စဥ္ ကာလ တေလွ်ာက္ လူျဖဴအစိုးရႏွင့္
(ANC)

တို႔၏

အဖဲြ႔တြင္း

အခ်င္းခ်င္းတြင္လည္း

သေဘာထားကဲြလြဲမႈမ်ား၊

ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက စိတ္ရွည္သည္းခံကာ
ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရန္ႏွင့္
ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚလာေရး၊

ေရြးေကာက္ပဲြက်င္းပေရးတို႔

အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလတြင္ (Convention for a
Democratic South Africa - CODESA) ညီလာခံကို က်င္းပခဲ့သည္။ အုပ္စုတြင္း
သေဘာထားကဲြလြဲမႈသည္ ႀကီးမားလာၿပီး ညီလာခံအေပၚဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား
ျဖစ္လာသည္အထိ ရိွခဲ့သည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ

ေရးဆဲြရန္အတြက္

ပါလီမန္အသစ္ဖဲြ႔စည္းရန္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခဲ့ၾကၿပီး၊ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
မူၾကမ္းကို ေရးဆဲြသည့္အခါ ပါလီမန္၏ ၇၅% လက္ခံမွသာ ဖဲြ႔စည္းပံုမူၾကမ္းပါ
အခ်က္မ်ား အတည္ျပဳရန္ အစိုးရက အဆိုတင္သြင္းမႈေၾကာင့္ သေဘာထား
ကဲြလြဲမႈမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ျပန္သည္။
(ANC) က ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို တြန္းအားေပးသည့္ အေနျဖင့္
နုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ဆႏၵျပပဲြမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ေစ့စပ္
ေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္သည္
တည္ရိွေနသည္။

(Deadlock)

ထိုအခ်ိန္တြင္

ေရွ႕မတိုးသာသည့္

နယ္လ္ဆင္မန္ဒဲလားႏွင့္

အေနအထားျဖင့္
လူျဖဴအစိုးရ

သမၼတေဟာင္း ဒီကလပ္ခ္တို႔ နုိဗယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုကို ပူးတဲြ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း
ခံခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၃ တြင္ လူျဖဴအစြန္းေရာက္မ်ားက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသူမ်ား ကို
တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ၾကားျဖတ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
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ကာလ က်င့္သံုးရန္ သေဘာတူခဲ့ၿပီး ၾကားျဖတ္အစိုးရ ဖဲြ႔စည္းပံုတစ္ခုကို ေရးဆဲြကာ
သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၇) ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္အာဖရိက
နုိင္ငံ၏ သမိုင္းဝင္ေရြးေကာက္ပဲြကို က်င္းပနုိင္ခဲ့ၿပီး နယ္လ္ဆင္ မင္ဒဲလား အနိုင္ရ
လာခဲ့သည္။
အစိုးရသည္ လူမည္းမ်ားအေပၚခဲြျခားထားေသာ ဥပေဒမ်ား ျပန္လည္
႐ုပ္သိမ္းေပးျခင္း၊
အစိုးရတစ္ရပ္
အခ်ိဳ႕ေသာ

ၾကားျဖတ္အစိုးရအဖဲြ႔တြင္
ဖဲြ႔စည္းနုိင္ရန္

အင္အားစုအားလံုး

သေဘာတူလိုက္ေလ်ာမႈမ်ား

အခက္အခဲျပႆနာမ်ားတြင္

ပါဝင္ေသာ

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အျပန္အလွန္တြန္းအားေပးျခင္း

နည္းလမ္းကိုအသံုးျပဳရသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း
နည္းလမ္းကို

အသံုးျပဳကာလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

လူျဖဴအစုိးရႏွင့္

(ANC)

တို႔အၾကား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျမင္မတူသည္မ်ားကို တူညီသည့္
ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာေအာင္ ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား

တင္းမာမႈမ်ား၊ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားစသည့္ ကိစၥရပ္အားလံုးအေပၚ စိတ္ရွည္ေခါင္းေအး
စြာျဖင့္ ညိွႏိႈင္းအေျဖရွာခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ေျမာ္ျမင္နုိင္
မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဓိကအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ခဲ့သည္။

သီရိလကၤဿာနိုင္ငံ၏ ပဋိပကဿၡ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းနွင့္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ သင္ခန္းစာမ်ား
သီရိလကၤာနုိင္ငံသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔ထံမွ လြတ္လပ္ေရး
ရရိွခဲ့သည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အမ်ားစု ျဖစ္ေသာ ဆင္ဟာလီလူမ်ိဳး
၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရိွၿပီး တမီးလ္ ၉ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ သီရိလကၤာမြန္းလူမ်ိဳး ၇
ဒသမ

၉

ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔

အဓိကေနထိုင္ၾကသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္

လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဆင္ဟာလီတို႔က ၎တို႔၏ဘာသာစကားကို ရံုးသံုးဘာသာ
စကားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အိႏိၵယမွၿဗိတိသွ်မ်ားေခၚသြင္းလာေသာ လယ္ကူလီ
တမီးလ္မ်ား၏ နုိင္ငံသားအခြင့္အေရးကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္
လူမ်ားစု ျဖစ္ေသာ ဆင္ဟာလီတို႔က ႏိုင္ငံအမည္ကိုေျပာင္းလဲခဲ့သလို ဗုဒၶဘာသာ
နုိင္ငံအျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ရာမွ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈမ်ား စတင္ခဲ့သည္။
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၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ တမီးလ္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့ၿပီး တမီးလ္
ခဲြထြက္ေရး လူနည္းစုအတြက္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုရရိွရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့
ၾကသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၃) ရက္တြင္ အစိုးရတပ္မေတာ္သား (၁၃)
ေယာက္ကို ျခံဳခိုတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာမွ ပဋိပကၡ စတင္ခဲ့သည္။ တမီးလ္က်ား တို႔သည္
နယ္ေျမမ်ား

သိမ္းပိုက္ရာမွ

သီရိလကၤာေျမာက္ပိုင္း

သုံးပုံတစ္ပုံေက်ာ္ကို

သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎သိမ္းပိုက္ထားေသာ နယ္ေျမတြင္ ကိုယ္ပိုင္တပ္မ်ား၊
ရဲစခန္းမ်ား ထားရိွသည္။ ပဋိပကၡအတြင္း လူေပါင္းရွစ္ေသာင္းမွ တစ္သိန္းခန္႔
ေသဆံုးခဲ႔သည္။ အေသခံဗံုးခဲြ တုိက္ခိုက္မႈ အႀကိမ္ (၃၀၀) ေက်ာ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
အေမရိကန္၊

အိႏိၵယ၊

ကေနဒါႏွင့္

ဥေရာပသမဂၢနုိင္ငံမ်ား

အပါအဝင္

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေပါင္း (၃၂) နုိင္ငံက တမီးလ္ အီလန္က်ားအဖဲြ႔ကို အၾကမ္းဖက္
အဖဲြ႔အစည္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၁ တြင္ အိႏိၵယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (Rajiv
Gandhi) အား တမီးလ္အီလန္က်ားအဖဲြ႔မွ ဗံုးခဲြလုပ္ၾကံမႈေၾကာင့္ တမီးလ္ျပည္သူ
မ်ားက ၎တို႔အေပၚ ေၾကာက္ရြံ႕လာၾကသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္
ေနာ္ေဝႏုိင္ငံက တမီးလ္အီလန္က်ားႏွင့္ သီရိလကၤာအစိုးရတို႔အၾကား ၾကားဝင္
ေစ့စပ္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူၿပီးေနာက္
ေရြးေကာက္ပဲြဝင္ရန္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ျငင္းပယ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ေနာက္ပိုင္းတြင္
အစိုးရဘက္မွ တမီးလ္အီလန္ က်ားမ်ား၏ အေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း အီလန္
နယ္ေျမမ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့သည္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၁၈) ရက္တြင္ တမီးလ္အီလန္က်ားတို႔သည္
အစိုးရထံ

အညံ့ခံ

လက္နက္ခ်ခ႔ဲသည္။

လက္နက္ခ်သည့္ေန႔တြင္

တမီးလ္

အီလန္က်ား အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ ဗီလူးပီေလး ပရာဘာခါရန္ႏွင့္ လက္ေထာက္
ႏွစ္ေယာက္ အပါအဝင္ မိသားစုဝင္အခ်ိဳ႕ ပစ္သတ္ ခံခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍
သီရိလကၤာ၏

ျပည္တြင္းပဋိပကၡသည္

အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။သီရိလကၤာနုိင္ငံ၏

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအၾကား အိႏိၵယ၊ ေနာ္ေဝ၊ အေနာက္ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္
အစိုးရတို႔က ၾကားဝင္ေစ့စပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၅တြင္ တမီးလ္အီလန္က်ား
ႏွင့္ သီရိလကၤာအစိုးရတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈစတင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ခ်က္ခ်င္း
ဆိုသလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြ ပ်က္စီးကာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ခဲ့သည္။
စုစုေပါင္း

ေလးႀကိမ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျပႆနာကို

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ပ်က္ျျပားခဲ့ရသည္။

ေတာင္းဆိုမႈမ်ား

တမီးလ္

အမ်ိဳးသားေရးျပႆနာအျဖစ္
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ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း

အီလန္က်ားတို႔က

တမီးလ္တို႔၏

လက္ခံသေဘာထားရန္၊

တမီးလ္

လူမ်ိဳးမ်ား အတြက္ နုိင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊
ရံုးသံုးဘာသာစကားႏွင့္
သတ္မွတ္ေပးရန္

ပတ္သက္ၿပီး

တမီးလ္ဘာသာစကားကို

စသည့္အခ်က္မ်ားကို

မူအားျဖင့္

ပူးတဲြ

ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

တမီးလ္ျပည္သူမ်ားသည္ မူလက တမီးလ္ အီလန္က်ားတို႔ကို ေထာက္ခံ အားေပးခဲ့
ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္
၎တို႔ကို ဆန္႔က်င္လာခဲ့ၾကသည္။
သီရိလကၤာၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြါးအတြက္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ

တမီးလ္နုိင္ငံေရးပါတီ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

တမီးလ္

ျပည္သူမ်ား၊ ဆင္ဟာလီႏွင့္ တမီးလ္ အရပ္ဖက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက သီရိလကၤာ
နိုင္ငံ

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္

စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကျခင္း

ျဖစ္သည္။ လူနည္းစု တမီးလ္ႏွင့္ ဆင္ဟာလီတို႔အၾကား လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း
ေစေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး
အတြက္ အစိုးရႏွင့္ နုိင္ငံေရးပါတီတို႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရေပလိမ့္မည္။

ေျမာက္အိုင္ယာလန္၏ ပဋိပကဿၡ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းနွင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ သင္ခန္းစာမ်ား
ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္တြင္ (၁၉၆၉ မွ ၁၉၉၈) ထိ ဆယ္စုႏွစ္ သံုးခုနီးပါး၊
ကိုယ္ပိုင္မူ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ အမ်ိဳးသားေရး ေရွ႕တန္းတင္သည့္ ကက္သလစ္
ဘာသာဝင္ႏွင့္

ေျမာက္အိုင္ယာလန္ကို

ၿဗိတိန္အတြင္း

ဆက္လက္တည္ရိွ

ေစလိုေသာ ၾသဇာႀကီးမားေသာ ပရိုတက္စတင့္တို႔ အၾကား ခဲြျခားဆက္ဆံခဲ႔ရာမွ
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြါးခဲ့ၿပီး လူေပါင္း (၃၀၀၀) ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္။
(၁၉၆၉ မွ ၂၀၀၃) ခုႏွစ္အထိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေပါင္း (၃၇၀၀) ေက်ာ္ႏွင့္
ေဖာက္ခဲြတိုက္ခိုက္မႈေပါင္း

(၁၆၀၀၀)

ေက်ာ္

ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။

ပဋိပကၡသည္

သမိုင္းေၾကာင္းအရ (၁၆) ရာစု ေျမယာျပႆနာ အၾကမ္းဖက္မႈမွ အေျခတည္ခဲ့ၿပီး
၁၉၆၀ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၌

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္

သက္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အုပ္စုႏွစ္ခုၾကား ဆက္ဆံေရး၊ အလုပ္အကိုင္၊
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး စသည့္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈ မရိွဘဲ
ခဲြျခားဆက္ဆံခံခဲ့ရာမွ ေပၚေပါက္လာသည္။
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၁၉၆၇ မွ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ထိ ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္ နုိင္ငံသားအခြင့္အေရး
အဖဲြ႔ (Northern Ireland Civil Rights Association - NICRA) က ဦးေဆာင္ကာ
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းတန္းတူရရိွေရး (အစိုးရဌာန)၊ အိုးအိမ္ႏွင့္ လူမႈဖႈလံုေရး
ကိစၥတို႔တြင္ ခဲြျခားဆက္ခံရျခင္း အဆံုးသတ္ရန္၊ ၿဗိတိန္တြင္ အရြယ္ေရာက္သူတိုင္း
မဲေပးခြင့္ရိွခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္၌ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ဦးသာ မဲေပးခြင့္
ရိွျခင္း အေပၚ (One man one vote) ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ ပရိုတက္စတင့္ ၉၀% ေက်ာ္
ပါဝင္ေသာ ရဲတပ္ဖဲြ႔ (Royal Ulster Constabulary- RUC) ျပန္လည္ ဖဲြ႔စည္းရန္၊
အထူးအခြင့္အာဏာ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းေပးရန္ စသည့္ နုိင္ငံသား အခြင့္အေရး
ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ (Irish Republican Army - IRA)
ႏွစ္ဖဲြ႔ကဲြၿပီး အသစ္ယာယီ ဖဲြ႔စည္းလိုက္ေသာ (IRA) (Provisional IRA) က
လူနည္းစု ကတ္သလစ္တို႔ကို အကာအကြယ္ေပးကာ ေျမာက္ပိုင္း အိုင္ယာလန္ကို
ၿဗိတိန္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွ ခဲြထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိန္
အစိုးရ၏ တပ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡအတြင္း ၾကားေနၿပီး ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္
ျပည္သူမ်ား အတြက္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အစရိွသည္တို႔အတြက္
ဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။၁၉၈၅ တြင္ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္
အစိုးရတို႔အၾကား (Anglo - Irish Agreement) တစ္ခုကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ
သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္၏ အေျခခံ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္
မ်ားကို ၿဗိတိန္နုိင္ငံသားမ်ားအားလံုး လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း
အိုင္ယာလန္

အစိုးရအား

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္

အျပည့္အဝေပးရန္

စသည့္

အခ်က္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ လံုျခံဳေရးအရ
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လည္းေကာင္း မူဝါဒမ်ား ေရးဆဲြရာတြင္
လည္းေကာင္း၊

၁၉၉၄

ၿငိမ္ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္

အထေျမာက္

ေစရန္အတြက္

လည္းေကာင္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳခဲ့သည္။
၁၉၉၀ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ခဲြထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္
အျခား တစ္ဖက္၌လည္း (IRA) ေခါင္းေဆာင္သည္ ၿဗိတိန္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္
(Sir.Peter Brooke) ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေတြ႔ဆံုကာ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအတြက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အိုင္ယာလန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (Albert
Reynolds) သည္ ၎၏ (Sinn Fein) ပါတီ အရာရိွမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုေနသည္႔

ေနာက္ကြယ္လမ္းေၾကာင္းကို

ၿဗိတိန္အစိုးရတို႔

အမႈမထားမိေသာ္လည္း

အက်ိဳးရလဒ္အေနျဖင့္ ႏွစ္ဖက္အစုိးရအၾကား တူညီေသာအဆံုးသတ္သို႔ ဆဲြေခၚ
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သြားခဲ႔သည္။ ၁၉၉၄ ေအာက္တိုဘာတြင္ (IRA) ႏွင့္ (Loyalist Paramilitary
Organizations) တို႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကသည္။ ေပါင္းစည္းမႈကို
လိုလားေသာ ပရိုတက္စတင့္ (Unionist) မ်ားသည္ ၎တို႔ သံသယျဖစ္ေနေသာ
(IRA) အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို (Sinn Fein) ပါတီႏွင့္ မ်က္ႏွာစံုညီ
ေဆြးေႏြးၾကၿပီး တည္တံ့သည့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး တည္ေဆာက္နိုင္သည္ အထိ
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္

(Sinn

Fein)

ပါတီႏွင့္

(Democratic

Unionists) ပါတီတို႔ အၾကား နုိင္ငံေရးအရ တင္းမာေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅
ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ေျမာက္ပိုင္း အိုင္ယာလန္ရိွ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေျခခံ၊ စံထားအသံုးျပဳနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ခ်ဥ္းကပ္ပံု စံႏႈန္းသံုးမ်ိဳး
ပါဝင္ေသာ (Frameworks for the Future) စာအုပ္ကို ၿဗိတိန္ ႏွင့္ အိုင္ယာလန္
အစိုးရတို႔က ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ေလဘာပါတီ အနုိင္ရ
လာေသာအခါ (Sinn Fein) ပါတီကို နုိင္ငံေရးျဖစ္စဥ္ အတြင္းဆဲြသြင္းခဲ့သည္။
၁၉၉၇ ဇူလိုင္ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ (IRA) မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ထပ္မံ ေၾကျငာ
ခဲ့သည္။ (Democratic Unionists) ပါတီသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပဲြ
တေလွ်ာက္လံုး (Sinn Fein) တို႔ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးမႈ မရိွခဲ့ပါ။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္
ဧၿပီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္ အစိုးရအဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ၿဗိတိန္
အစိုးရၾကား (Good Friday Agreement) ဟု လူသိမ်ားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူညီမႈကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ၾကာ ေျမာက္ပိုင္း
အိုင္ယာလန္ ခဲြထြက္ေရး ပဋိပကၡမ်ားကို အဆံုးသတ္ ႏိုင္ခဲ့ ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ
လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။

အဆိုပါ

စာခ်ဳပ္အေပၚေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္မွ

ေထာက္ခံမဲ (၇၁) ရာခိုင္ႏႈန္း ရရိွခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ
ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ (Unionists) ႏွင့္
(Nationalists) တို႔ၾကား ပဋိပကၡမ်ား စသည့္ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားစြာ
ရိွခဲ့သည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ (Unionist) ဘက္မွ (IRA) တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး
ေတာင္းဆိုခဲ့သလို (Nationalist) ဘက္မွ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊
စစ္မဲ့ဇုန္သတ္မွတ္ေရးႏွင့္

မိမိတို႔

မူလအဖဲြ႔အစည္းသို႔

ျပန္သြားေရးစသည့္

အခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အဆိုပါ ႏွစ္ဖက္ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ညိွႏိႈင္း
ေျဖရွင္းရာတြင္

မတိုးသာမဆုတ္သာအေျခအေန၌

ဆိုင္းငံ့ သြားခဲ့ျပန္သည္။
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

၂၀၀၇
Unionist)

ခုႏွစ္၊

ပါတီႏွင့္

ေမလတြင္ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္အတိုင္း
(Sinn

Fein)

ပါတီတို႔

(Democratic

အစိုးရဖြ႔ဲႏိုင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္

ေျမာက္ပိုင္းအုိင္ယာလန္ ျပႆနာမ်ား (The Troubles) သည္ ဆံုးခန္းတိုင္ခဲ့သည္။
ေျမာက္ပိုင္းအိုင္ယာလန္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၈) ႏွစ္ၾကာ ၿဗိတိန္စစ္တပ္၏ တာဝန္ယူမႈ
က႑သည္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္တြင္ တရားဝင္အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ (IRA)
ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း (Martin Mc Guinness) က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္
အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း
ယံုၾကည္လက္ခံထားသည္ ဟု ဆိုသည္။

အာေခ်းေဒသ၏ ပဋိပကဿၡ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းနွင့္
ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ သင္ခန္းစာမ်ား
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံကို အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (Special Administrative
Status) ငါးေနရာႏွင့္ ျပည္နယ္ (၃၄) ျပည္နယ္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားၿပီး အာေခ်းသည္
အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသငါးခုတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။
အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္မ်ား ရရိွထားေသာ အာေခ်းေဒသသည္
သဘာဝသယံဇာတ ေပါႂကြယ္ဝေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္
အေမရိကန္

ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ကုမၸဏီက

အင္ဒိုနီးရွား

ဗဟိုအစိုးရႏွင့္

သေဘာတူခ်က္အရ အာေခ်းေဒသရိွ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို အျမတ္ထုတ္
ခဲ့သည္။ အာေခ်းအထူးေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးမည္ဆိုသည့္ ကတိပ်က္ကြက္
ခဲ့သည္။
ဆူဟာတိုအစိုးရသည္

၁၉၇၆

ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္

ဆူဟာတို၏

စီးပြါးေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ခ်မွတ္ၿပီး ဗဟို
ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ တင္းက်ပ္သည့္ စနစ္ႏွင့္အတူ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ေနာက္ပိုင္း
မွစ၍ အာေခ်းခဲြထြက္ေရး လႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္သည့္ (Free Aceh Movement
- GAM) အဖဲြ႔ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္္။ ၁၉၉၀ တြင္ အင္ဒိုနီးရွား အစိုးရက (GAM) ကို
ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အာေခ်းနယ္အတြင္း စစ္တပ္ေစလႊတ္ကာ စစ္ဆင္ေရး ျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္
အာေခ်းေဒသရိွ အရပ္သားမ်ား ေသေၾကခဲ့ရသည္။ အာရွစီးပြါးေရး အၾကပ္အတည္း
ဂယက္သည္

အင္ဒိုနီးရွားသို႔

ရိုက္ခတ္လာၿပီး

စီးပြါးေရး၊

နုိင္ငံေရး

အၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၀) ေက်ာ္ အင္ဒိုနီးရွားကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ
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သမၼတ ဆူဟာတိုသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ရာထူးမွ ဆင္းေပးခဲ့ရသည္။
သမၼတဆူဟာတို

ဆင္းသြားၿပီးေနာက္

၎၏အရိုက္အရာကို

ဆက္ခံေသာ ဒုသမၼတ ဘီ ေဂ် ဟာဘီဘီ (B.J. Habibie) ထံတြင္ အာေခ်းေဒသရိွ
သဘာဝ သယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခဲြခြင့္ အပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အတြက္
ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ (GAM) တို႔၏ လက္နက္ကိုင္လႈပ္ရွားမႈသည္
၂၀၀၃ တြင္ ျပန္ျဖစ္လာၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ျပန္သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္
ဆူနာမီ သဘာဝေဘးက အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရႏွင့္ (GAM) အာေခ်းလက္နက္ကိုင္မ်ား
အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေရွ႕တိုးႏိုင္ရန္ တြန္းပို႔ေပးခဲ႔သည္။ ၂၀၀၆
ခုႏွစ္တြင္ သမၼတဆူဟာတို ေနာက္ပိုင္း (၈) ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တိုင္ကို စိုက္ထူနိုင္ခဲ့သည္။
အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရ၏ ဒီမိုကေရစီေရးကို ေရွး႐ႈေသာ ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚျခင္း၊ စစ္တပ္၏ နုိင္ငံေရးဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ က်ဆင္း
သြားျခင္း၊ အာေခ်းေဒသ လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားသူ (GAM) တို႔ကလည္း
လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္မွ ေရြးေကာက္ခံ နုိင္ငံေရးပါတီ အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း
စသည့္အခ်က္မ်ားက အာေခ်းေဒသ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အတြက္ ပဓါနက်ေသာ
အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ၾကားဝင္ကူညီေပးေသာ ဖင္လန္
သမၼတေဟာင္း မာတီ အာတီဆာရီ (Martti Ahtisaari) ၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္
မ်ားေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရႏွင့္ အာေခ်း ေဒသ လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားသူမ်ား
အၾကား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ

(Memorandum

of

Understanding - MoU) ကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။
ယင္းတြင္ (GAM) ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္တြင္ နုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ သဘာဝ
သယံဇာတခဲြေဝမႈမ်ား၊

ႏိုင္ငံသားႏွင့္

လူ႔အခြင့္အေရး

ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ အာေခ်းေဒသ လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ လက္နက္ကိုင္
အဖဲြ႔ (GAM)ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး လက္နက္စြန္႔ကာ အာေခ်းေဒသရိွ ႏိုင္ငံေရးအရ
ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားတြင္

ဝင္ေရာက္

ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရိွျခင္း

စသည့္

အခ်က္မ်ား၊

စီးပြါးေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အာေခ်းေဒသ လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္
ပါဝင္သူအားလံုး အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္စသည့္ အာမခံခ်က္မ်ား ပါဝင္
ခဲ့သည္။

23

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္
ထိုးၿပီးေနာက္

အာေခ်းေဒသ

နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ

(MoU)

လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ

လက္မွတ္

လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔

(GAM) ကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီး လက္နက္ ေပါင္း (၈၄၀) ကို အစိုးရထံ အပ္ႏံွခဲ့သည္။
တစ္ဖက္တြင္လည္း

အာေခ်းေဒသတြင္

အင္ဒိုနီးရွား

တပ္အင္အား

အေျမာက္အမ်ားခ်ထားရာမွ တပ္အင္အား အနည္းငယ္ သာထားရိွၿပီး လႈပ္ရွား
သြားလာရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ အဖဲြ႔ကို ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီးမွ
ဝင္ေရာက္ သြားလာခြင့္၊ အာေခ်းေဒသ၏ ျပည္ပရန္ကာကြယ္မႈအတြက္ အာေခ်း
ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာပိုင္မ်ား ဖဲြ႔စည္းေပးထားသည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ တာဝန္ယူရန္
စသည့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ပါဝင္သည္။
အာေခ်းေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရႏွင့္ အာေခ်းေဒသ
လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား အၾကား စိတ္အားထက္သန္ခဲ့ၾကသလို၊ (MoU)
ပါ အခ်က္မ်ားအတိုင္း ႏွစ္ဖက္ အေလးထား လိုက္နာခဲ့ၾကသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အဓြန္႔ရွည္ၿပီး အာေခ်းေဒသသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ အထူးကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ
ေဒသအျဖစ္ ရပ္တည္နုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
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trsdK;om;jyefvnfoifhjrwfa&;qdkif&m aqG;aEG;yJGrsm;rS
oHk;oyftMuHjyKcsufrsm;
(Center for Peace and Reconciliation - CPR) သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊
ေအာက္တုိဘာလမွ စတင္၍ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ေသာ
အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ အစု အဖဲြ႔ငယ္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အလုပ္႐ံု

ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွာ

သံုးသပ္သူမ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊

ဝါရင့္စာေရးဆရာမ်ား၊

အဖဲြ႔အစည္းမ်ားစသည့္
စိတ္ဝင္စားၾကေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
နယ္ပယ္စံုမွ

ႏိုင္ငံေရး

ပညာရွင္မ်ားႏွင့္

ေလ့လာ

အရပ္ဘက္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို

(Stakeholders)

မ်ားက

အခ်င္းခ်င္း

အျပန္အလွန္ ၎တို႔၏ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ဖလွယ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဆြးေႏြး
ၾကျခင္းျဖစ္ကာ အစုအဖဲြ႔ငယ္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကမူ နယ္ပယ္တူညီေသာပညာရွင္မ်ား၊
ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊
မ်ားက

မီဒီယာႏွင့္အရပ္ဘက္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ

(Reconciliation)

ကို

အေထာက္အကူျပဳမည့္

(Stakeholders)

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာရန္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယခု အခန္းတြင္ ယင္းေဆြးေႏြးပဲြ အသီးသီးမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ပါဝင္
ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏

သေဘာထားအျမင္မ်ားကို

အေၾကာင္းအရာတူသည္မ်ား

စုစည္း၍ ေဖာ္ျပ သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပဲြ အသီးသီးမွာ (Chatham
House Rule) အရ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူက မည္သည့္ ေနရာ
တြင္ေျပာဆိုသည္ကိုခ်န္လွပ္ထားၿပီး သံုးသပ္ခ်က္ အျမင္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားပါ
သည္။ (CPR) မွေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေဆြးေႏြးပဲြ အေၾကာင္းအရာမ်ား မွာ (၁)

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ျခံဳငံု သံုးသပ္ျခင္း၊

(၂)

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ 			

		
(၃)
		
(၄)
		

သေဘာတရားမ်ားႏွင့္လက္ေတြ႔ နည္းနာမ်ား၊
ဖက္္ဒရယ္စနစ္၊ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ 		
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ 					
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊
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(၅)
		
(၆)
		
(၇)

သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ 			
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊
ရခုိင္ျပည္နယ္မွ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ 				
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ 		
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး တည္ေဆာက္ျခင္း၊

(၈)

အန္စီေအ (NCA) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊

(၉)

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္၊

(၁၀)

လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊

(၁၁)

ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ 				

		

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

(မွတ္ခ်က္ - ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို ဆက္လက္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ
သံုးသပ္ခ်က္ စာတမ္းမ်ားကိုလည္း ထုတ္ေဝသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။)
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(၁ ) အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျခံဳငံုသံုးသပ္ ေဆြးေႏြး
ၾကရာတြင္ အျမင္မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာပါသည္။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
ဆိုသည္မွာ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ ႏွစ္ပိုင္း၊ သံုးပိုင္း (သို႔မဟုတ္) အကဲြကဲြ
အျပားျပားျဖစ္ေနေသာ
(ဘံုသေဘာ

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း

တူညီမႈရိွေသာ)

အေျခအေနမွ

အနာဂတ္တစ္ခုသို႔

ေဝမွ်ႏိုင္ေသာ

ေရာက္ရိွေစရန္

ခ်ီတက္

ေလွ်ာက္လွမ္းေသာျဖစ္စဥ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးမွာ လက္စားေခ်ေရး လုပ္ငန္းမဟုတ္၊ အမွန္တရား ေဖာ္ထုတ္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကပါသည္။
ပို၍တိတိက်က်ဆိုရလွ်င္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရး မွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔တို႔အၾကား၊
ဒီမိုကေရစီအေရး

လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္

တပ္မေတာ္အၾကား၊

ဘာသာမတူေသာ

အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား၊ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာသူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသူမ်ား
အၾကားတြင္ ရင္ၾကားေစ႔ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူ
ဆက္ဆံေရး

ကို

အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္
မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္

တည္ေဆာက္ထားၿပီးေသာ

တန္ဖိုးထား

အသိအမွတ္ျပဳၾကကာ

တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေျပလည္သြားၾကေစရန္ တစ္ဦးခ်င္းက မိမိကိုယ္ကို ေပါင္းကူး
တံတားသဖြယ္ ရပ္တည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို

ျပဳလုပ္ေနသလို

ပတ္သက္ၿပီး

တစ္ဖက္မွလည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အမ်ိဳးသားျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ အသိပညာ
ေပးျခင္းျဖင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ တားျမစ္ျခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း
လုပ္ေဆာင္သြား

ၾကရန္

လိုအပ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို

(Popular

Culture)

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သလို

မွတဆင့္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရး ပ်က္ျပား ေစႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ ရပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ
ယခုေခတ္တြင္ လူအမ်ားစု စိတ္ဝင္စား အသံုးျပဳၾကသည့္ လူမႈကြန္ရက္ကဲ့သို႔
ေနရာမ်ိဳးတြင္ လူႀကိဳက္မ်ား သူမ်ား၊ လူႀကိဳက္မ်ားသည့္ စာမ်က္ႏွာမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊
နယ္ပယ္တူ

အုပ္စုမ်ားအတြင္း

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို
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အေထာက္အကူ

ျပဳႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစကာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္စဥ္ကို
အားေပးႏိုင္သလို

ယင္းေနရာမ်ားမွလည္း

အခ်င္းခ်င္း

စိတ္ဝမ္းကဲြေစသည့္

အမုန္းစကားမ်ား၊ ရန္ - ငါ ကဲြျပားမည့္ အျမင္မ်ား မွ်ေဝျခင္းအားျဖင့္လည္း
အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ထိခိုက္ေစ ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက ယင္းသို႔ေသာ ယံုၾကည္မႈ
ပ်က္ျပားေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး တားဆီးရန္ လိုအပ္သည္ဟု
ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
ထို႔အျပင္

(National

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊

Reconciliation)

အတြက္

အစုအဖဲြ႔လိုက္ျဖစ္ေစ၊

သက္ဆိုင္ေသာ

နယ္ပယ္စံု

လူမ်ိဳးစံု

ဘာသာစံုျဖစ္ေစ အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ ရင္ဖြင့္စရာေနရာ (Platform) မ်ား
လိုအပ္သည္။

မိမိတို႔၏

ထင္ျမင္ခ်က္

အယူအဆမ်ားကို

မ်ားမ်ားေျပာ၊

မ်ားမ်ားေဆြးေႏြးၿပီး အထူးသျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားက မ်ားမ်ား နားေထာင္ေပး
ႏိုင္မည့္ (Platform) မ်ား ဖန္တီးေပး ထားရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မတူကဲြျပားေသာ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမ်ား စုစည္းထားသည့္
တိုင္းျပည္ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ တိုင္းရင္းသား ညီေနာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား
ေတြ႔ဆံုမႈ

မ်ားမ်ားလုပ္ရန္၊

တစ္ဦးတစ္ဖဲြ႔၏

ေျပာစကားမ်ား၊

ခံယူခ်က္၊

ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို က်န္ပုဂၢိဳလ္အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက နားေထာင္ေပးၿပီး နားလည္မႈ၊
ယံုၾကည္မႈ

တည္ေဆာက္ၾကရမည္

ျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔

နားလည္ေပးရန္

နားေထာင္ရာတြင္ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းကို ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ (Judgment) ေပးရန္
မလိုအပ္ပါ။

ေနာက္ခံ

ယူဆခ်က္မ်ားကို

အေျခအေနခ်င္း မတူညီမႈမ်ားရိွသည့္အတြက္

ပြင့္လင္းစြာ

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကသည္ကို

မိမိတို႔

အားေပးရန္သာ

လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ထိခိုက္သြား
ႏိုင္ၿပီး လူမ်ားစုက (သို႔မဟုတ္) အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားက လူနည္းစုကို ႏွိမ့္ခ်သည့္
သေဘာသက္ေရာက္သြားႏိုင္သည္ကိုလည္း

သတိျပဳရပါမည္။

အိမ္နီးခ်င္း

တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ပိုမို အခြင့္အေရးေပးသည့္စနစ္
တစ္ခုကိုက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္သည္ကို အတုယူဖြယ္ ေတြ႔ရပါသည္။ ဥပမာ စာသင္ခန္းတစ္ခုတြင္

တရုတ္ႏိုင္ငံ၏လူမ်ားစု

လူမ်ိဳးႀကီးျဖစ္ေသာ

ဟန္လူမ်ိဳး

ေက်ာင္းသားတစ္ဦးႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးတို႔
စာေမးပဲြ၌အမွတတ
္ ရ
ူ ရိပ
ွ ါက လူနည္းစုကဥ
ို ီးစားေပးသည့္ သေဘာျဖင္တ
့ င
ို ္းရင္းသား
ေက်ာင္းသားအား

အဆင့္(၁)

သတ္မွတ္ေပးျခင္းကဲ့သို႔
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လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳး

ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသူတစ္ဦးက သာဓကျပဳ တင္ျပသြားခဲ့ ပါသည္။
လက္ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အေသးအဖြ႔ဲမွ
စၿပီး

ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကိုလည္း

သင့္ျမတ္ေရးကို

ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္

ႀကီးျမတ္မႈရိွရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာကို

ကဲြျပားစြာသံုးစဲြျခင္းျဖင့္

လိုပါသည္။

အမ်ိဳးသား

ေတြ႔ေနရသည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္

အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၏
အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း
ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို

ႏွလံုးသား
ဗမာႏွင့္

ကိုင္စဲြမထားၾကရန္
တည္ေဆာက္ရာတြင္

တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ႏိွမ္ခ်ဆက္ဆံေသာ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုမ်ားကို
အထူး ေရွာင္ရွားရန္ လိုပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ လြတ္လပ္ေရး အတူတူရခဲ့ေသာ္လည္း
လူဦးေရပိုမ်ားေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားႏိုင္ၿပီး
လူဦးေရ သန္းငါးဆယ္ခန္႔သာရိွေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေန
ရျခင္းမွာ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ စိုးမိုးသည့္ စနစ္ေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ (Decentralization)
မက်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ မွားယြင္းျခင္းတို႔သည္ တိုင္းျပည္၏ ပဋိပကၡ
မ်ားကိုပိုမိုဆိုးရြားေစသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏စိတ္တြင္

ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ

က်င့္သံုးသည္ဟု ယူဆခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးအေရးကို ပိုမိုေရွ႕တန္းတင္
လာရျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္
အစြန္းေရာက္ အယူအဆမ်ား မရိွသည့္အတြက္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာမ်ား
တခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ေျပလည္သြားမည္ ဟု ယူဆပါသည္။

(၂) အမ် ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ နည္းနာမ်ား
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

(National

Reconciliation)

ဆိုသည္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရိွ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ လူထုလူတန္းစားအသီးသီး၊
အလႊာ အသီးသီး၊ အဖဲြ႔အစည္း အသီးသီးက ပဋိပကၡမ်ားကို ေက်ာ္လႊားၿပီး
ျပန္လည္သင့္ျမတ္သည့္ အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္းဟု ရည္ညႊန္း
ႏိုင္ပါသည္။

(Reconciliation)

ဆိုသည့္စကားလံုးမွာ

လက္တင္ဘာသာမွ

ဆင္းသက္လာၿပီး (re) ဆိုသည္မွာ (again) “ျပန္လည္” ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။
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(conciliation) ဆိုသည္မွာ
ရန္သူဘဝမွ

(friendly) “မိတ္ေဆြ” ျဖစ္ျခင္းဟုဆိုပါသည္။

မိတ္ေဆြျပန္ျဖစ္ျခင္းကို

ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္
ခံစားခ်က္မ်ား၊

႐ုပ္ပိုင္း၊

(reconciliation)

ဟု

ဆိုပါသည္။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာမွ

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေအာင္

နစ္နာခ်က္မ်ား

လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ အေျပာလြယ္
သေလာက္ လက္ေတြ႔တည္ေဆာက္ရန္ ခက္ခဲေသာကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (Reconciliation) ကို ေလ့လာမည္ဆိုပါက ပဋိပ
ကၡျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကုိ ဦးစြာသိရမည္။ (Violation) ေခၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
(လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈ၊ ဖိႏိွပ္မႈ၊ အမႈအခင္း တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္မႈမ်ား)
ေၾကာင့္ (Revenge) ေခၚ လက္စားေခ်မႈမ်ား ျဖစ္လာသည္။ လက္စားေခ်ျခင္းေၾကာင့္
တဖန္

ရာဇဝတ္မႈမ်ား

ျဖစ္ေပၚလာရသည္။

ပဋိပကၡသံသရာလည္ၿပီး

မဆံုးႏိုင္ျဖစ္ရသည္။ ထိုသံသရာႀကီးကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟု

ေခၚပါသည္။

ျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရးတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရိွရန္ လိုပါသည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
အတြက္ဆိုလွ်င္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္၊ အားလံုးလက္ခံႏိုင္ေသာ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ စသည္ျဖင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ရိွရေပမည္။ထို႔အျပင္
ညီညြတ္မွ်တရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လူမ်ိဳးစုႀကီးတစ္စု (သုိ႔) အာဏာ ရရိွထားသူ
လူတစ္စုမွအသာစီးယူထားသည္ဟု ခံစားရလွ်င္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ရန္
မလြယ္ကူေခ်။ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ လူသားဆန္ဆန္ အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ ၾကျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။ ဘာသာ၊ လူမ်ိဳးမည္မွ်ကဲြျပားသည္ျဖစ္ေစ လူသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္
အားေလ်ာ္စြာ လူတိုင္းရရိွရမည့္ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရိွရန္
လိုအပ္ပါသည္။ ဘာသာလူမ်ိဳးမတူကဲြျပားမႈကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အင္အားႀကီးသူ
လူမ်ိဳးစုက

အင္အားနည္းသူမ်ားကို

ခဲြျခားဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္းျဖင့္

ျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္

ျပည္သူလူထုၾကားတြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္ႏိုင္ေလေလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေလေလ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ခန္႔
ပဋိပကၡမ်ားၾကားတြင္ ရွင္သန္ခဲ့ရသျဖင့္ မိမိတို႔၏ မူလအစြဲမ်ားလည္း ရိွႏိုင္သည္။
ထိုအစြဲေပၚအေျခခံၿပီး မီဒီယာအခ်ိဳ႕မွ ေရးသားေျပာဆိုလိုက္သည့္အခါ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို

အားေပးရာမေရာက္ဘဲပိုမို

31

ကြာဟသြားသည္မ်ား

ကိုလည္း ႀကံဳရေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ားကို သတိိထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (Reconciliation) ကို စိတ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ဟုဆိုၾကသည္။ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (Reconciliation)
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္

လူမ်ိဳးစုတိုင္းက

မိမိတို႔၏သေဘာထားအျမင္မ်ား၊

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
အယူဝါဒအစြဲမ်ားကို

ေျပာင္းလဲရန္လိုသည္။
မေျပာင္းလဲႏုိင္ပါက

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွရန္မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ယခင္က ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္
အမုန္းတရားမ်ားေၾကာင့္
တည္ေဆာက္ယူရမည္

ျပတ္ေတာက္ခဲ့သည့္
ျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡ

ဆက္ဆံေရးကို

ျပန္လည္

အလြန္ကာလတြင္

ျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရး (Reconciliaion) သည္ မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္
ပင္ျဖစ္ပါသည္။ (Democratic Practice) ဟုေခၚသည့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား
ျဖစ္သည့္ တူတာကိုတဲြလုပ္၊ မတူတာကိုခဲြလုပ္၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသည့္
နည္းလမ္း၊ တန္ျပန္လက္စားေခ်ျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ဖိႏိွပ္မႈ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို
ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ကာ အတိတ္ကို သင္ခန္းစာယူၿပီး တစ္ဆင့္
ခ်င္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (Reconciliation) ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ နည္း
(၂) ခုရိွပါသည္။ တစ္ခုမွာ (National (or) Political Negotiation) - ႏိုင္ငံေရးအရ
ေျပလည္ေအာင္ ညိွႏိႈင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုအဆင့္သည္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္
သက္ဆိုင္သည့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (Reconciliation) ျဖစ္ၿပီး မူဝါဒမ်ား
ခ်မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ (Individual Reconciliation)
ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီက မိမိတို႔၏ စိတ္ေန သေဘာထားမ်ားကို
ေျပာင္းလဲၿပီး
ျဖစ္သည္။

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
ပုဂၢိဳလ္ေရး

နစ္နာမႈ၊

(Reconciliation)

ခံစားမႈမ်ားကို

တည္ေဆာက္ရျခင္း

ေက်ာ္လႊားၿပီး

(Individual

Reconciliation) လုပ္ရျခင္းသည္ ပို၍ ခက္ခဲသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္
တစ္ခုတြင္ နစ္နာခဲ့ရသူ၊ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသူမ်ားအတြက္မူ မိမိတို႔၏ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ား
ကိုေမ့ေဖ်ာက္ၿပီး

ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရန္

ႀကိဳးစားရသည္မွာ

ပို၍ခက္ခဲေပမည္။

ႏိုင္ငံေရးအရ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုအပ္သလို တစ္ဦးခ်င္း
တစ္ဖဲြ႔ခ်င္း လူမ်ိဳးတစ္မိ်ဳးခ်င္းစီမွလည္း အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးအတြက္ ေရွး႐ႈကာ
မိမိတို႔၏ အာဃာတႏွင့္ အမုန္းတရားမ်ားကို ဦးစားမေပးဘဲ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးကိုတည္ေဆာက္မွသာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရိွမည္ ျဖစ္သည္။
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ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (Reconciliation) ကို လက္ေတြ႔က်င့္သုံးျခင္း
လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၌

ေဆြးေႏြးရန္ ခ်မွတ္ထားသည့္ က႑ႀကီး (၅) ရပ္ ရိွေသာ္လည္း လံုၿခံဳေရး က႑
ကိုမူ ယခုခ်ိန္ထိ စတင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေခ်။ လံုၿခံဳေရးက႑ကို ေဆြးေႏြး
လွ်င္ တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး ကိစၥမ်ားအေၾကာင္း မျဖစ္မေနေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္သည္။
မူလကရိွေနၿပီးသားျဖစ္ေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို စုေပါင္းရမည္ ျဖစ္သည္။
ထိုကိစၥကို ေဆြးေႏြးရန္ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားရိွေနၿပီး ယံုၾကည္မႈ အားနည္းေနသည္။
အားလံုး

လက္ခံႏိုင္သည့္

ႏိုင္ငံေရး

အစီအစဥ္ထဲတြင္

လံုၿခံဳေရးက႑ႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ပါဝင္လာႏို္င္ရန္ အတားအဆီးမ်ား ရိွေန
ေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (Reconciliation) ဆိုသည္မွာ
ဘာကို ကိုယ္စားျပဳသလဲဟု ေမးရန္ရိွသည္။
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (Reconciliation) ဆိုသည္မွာ ေနရာ/ နယ္ပယ္
(Space) ပင္ ျဖစ္သည္။ မတူညီသည့္အေတြးအေခၚ အယူအဆ၊ အဖဲြ႔အစည္း
တြင္းမွ လူမ်ားက စားပဲြတစ္ခုတြင္ ထိုင္ကာ အျမင္မတူသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
ကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္းသည္ (Reconciliation) ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို
လက္နက္ျဖင့္ မေျဖရွင္းဘဲ ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း၊ မတူညီေသာ မူဝါဒႏွင့္
အေတြးအျမင္မ်ားကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးနယ္ပယ္ (Reconciliation Space) တစ္ခုလိုပါသည္။ ထို႔အတူ
ရရိွထားၿပီးသား နယ္ပယ္ (Space) တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ လက္ရိွ လုပ္ေဆာင္
ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို မူလအေျခအေနမွ ပ်က္ယြင္းမသြားေစရန္
ထိန္းသိမ္းရသည့္ လုပ္ငန္းသည္လည္း ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (Reconciliation)
ပင္ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (National Reconciliation) တြင္ (Identity, Value, Attitude, Behavior) မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရသည္။
တရားမွ်တမႈ ေပၚေပါက္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
ပါဝင္သည္။ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (Reconciliation) အတြက္ အတိတ္က
အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အေရးယူရန္၊ လက္စားေျခရန္ မဟုတ္ဘဲ အမွန္တရား
ေပၚေပါက္ရန္အတြက္ ၾကားနာေပးျခင္း၊ ဝန္ခံေပးျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးရသည္။
စိတ္ဒဏ္ရာ၊

အနာတရမ်ားကို

ကုစားေပးျခင္း၊
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ခ်ိဳးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္

သာမက ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည့္သူမ်ား၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ား
ပါဝင္သည္။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးအတြက္
အေရးႀကီးသလို မိမိေနထိုင္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုက္အဝန္း အတြက္လည္း
အေရးႀကီးသည္။
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို
ေမးလာလွ်င္

မတူကဲြျပားမႈမ်ား၊

ဘာေၾကာင့္လုပ္ဖို႔လိုသလဲ

ပဋိပကၡမ်ား

ဟု

ရိွေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

လူ႔အဖဲြ႔အစည္းသည္ ျပန္႔က်ဲေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ မတူကဲြျပား
ျပန္႔က်ဲေနသည့္ အဖဲြ႔အစည္းမွသည္ မွ်ေဝသံုးစြဲၿပီး အတူတကြ စုစည္းေနထိုင္သည့္
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းအျဖစ္သို႔

ေရာက္ေအာင္သြားျခင္းသည္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္

သင့္ျမတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အားလံုးပိုင္သည့္အနာဂတ္ အားလံုးကလက္ခံသည့္
အေျခအေနသို႔ ခ်ီတက္ေနျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ အားလံုးလက္ခံႏိုင္သည့္ အနာဂတ္သည္ ဖက္ဒရယ္
စနစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ကာလကဆိုလွ်င္ ဖက္ဒရယ္
ဆိုသည့္ စကားလံုး သံုးရန္ပင္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္
ကို အားလံုးေျပာႏိုင္ဆိုႏိုင္ လက္ခံႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ အပါအဝင္
အားလံုးကဖက္ဒရယ္သည္ ခဲြထြက္ျခင္းမဟုတ္၊ အားလံုးအတူတကြ ေပါင္းစည္း
ေနႏိုင္ေရးအတြက္ ဆိုသည္ကို လက္ခံေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္
ပံုစံႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ထူေထာင္မည္ဆိုသည္ကို ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္
ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။
ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္
သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဟူသည္ က႑ႀကီး (၅) ရပ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးၾက
သည္ျဖစ္ရာ အေရးႀကီးဆံုး က႑ႀကီး (၂) ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး က႑မ်ား
ပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိ္ုင္ငံေရး က႑တြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဖက္ဒရယ္ပံုစံႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို
ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္သလို လံုၿခံဳေရးက႑တြင္လည္း လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားကို
မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းၿပီး တစ္စု တစ္စည္းတည္း ေပါင္းစည္းႏိုင္မည့္ပံုစံ ကို
ေဆြးေႏြးရမည္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္ မၿပိဳကဲြရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည္တြင္းမွ ခဲြမထြက္ရန္
မည္သို႔မည္ပံု အာမခံမည္ ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရ
မည္ကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၏ အခန္းက႑သည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ မည္မွ်
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အေရးပါေၾကာင္းသိႏိုင္ေပသည္။

ေဆြးေႏြးမႈတိုင္းတြင္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရး အႏွစ္သာရကို ကိုင္စြဲထားမွသာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ေအာင္ျမင္ေခ်ာေမြ႔
မည္ ျဖစ္သည္ကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ပါဝင္သူတိုင္းက သေဘာေပါက္
နားလည္ထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ အဓိပၸါယ္အရ
တူသည္ဟု

ထင္ရေသာ္လည္း

လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္

မတူညီေပ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္စဥ္သည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔
နက္နဲသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား မပါဝင္ပါက ထာဝရ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ေတြ႔ႏို္င္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ သေဘာသဘာဝသည္ အကဲဆတ္လွသည္ျဖစ္ရာ အခ်ိန္မေရြး
ပ်က္ျပယ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တြန္းအားေပးသည့္ အေျခအေနမ်ား
သည္ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္လာပါက ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေမွ်ာ္မွန္း၍
ရႏိုင္ေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ရရိွရန္ႏွင့္ ရရိွထားၿပီးျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရရွည္တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေစမည့္
အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္ပါသည္။

(၃) ဖက္္ဒရယ္စနစ္၊ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
ဖက္ဒရယ္ ဆိုသည္မွာ (Resource Sharing, Power Sharing) သာမက
(Sovereignty Sharing) လည္းျဖစ္သည္။

(Reconciliation)

အစား

(Federation) ကိုသံုးၿပီး ရေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ဆိုပါက မိမိတို႔ တိုင္းရင္း
သားမ်ားလိုအပ္ေနေသာအရာကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္ မိပါသည္။
ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏိုင္ငံမ်ား
ၿပိဳကဲြသြားေသာ သာဓကရိွေသာ္လည္း ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယား ၿပိဳကဲြသြားျခင္း၊
ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီး

ၿပိဳကဲြသြားျခင္းတို႔သည္
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ဖက္ဒရယ္စနစ္ေၾကာင့္

ၿပိဳကဲြသြားျခင္း မဟုတ္ပါ။ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းပိုဆန္ၿပီး ၎၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေ
ဒအရခဲြထြက္ပိုင္ခြင့္ရိွ္သည္ဟု

ေရးသားထားေသာေၾကာင့္ဟု

ျမင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၀) အရ ခဲြထြက္ ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ခဲြထြက္ရန္ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရိွခဲ့သည္။
အျခားႏို္င္ငံမ်ား၏ ဥပမာမ်ားကိုေလ့လာၿပီး မိမိတို႔တိုင္းျပည္ႏွင့္ အကိုက္ညီဆံုး
ဖက္ဒရယ္စနစ္ ကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုပါသည္။ဖက္္ဒရယ္သည္ ခဲြထြက္ခြင့္ႏွင့္
မသက္ဆိုင္ပါ။ ခဲြထြက္ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းျပည္မ်ားသည္လည္း ခဲြထြက္ခြင့္ရိွသည္
ဟူေသာ

ဥပေဒရိွေသာေၾကာင့္

မဟုတ္ပါ။

လြတ္လပ္ျခင္း၊

တရားမွ်တျခင္း၊

တန္းတူညီမွ်ျခင္း ရိွေနေသးသ၍ ခဲြထြက္လိမ့္မည္ဟု မထင္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒို႔တာဝန္
အေရး

(၃)

ပါးကိုေနာက္မွာထားၿပီး

တန္းတူညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ

လြတ္လပ္ျခင္း၊

တရားမွ်တျခင္း၊

ေလာကပါလတရားသံုးပါးကိုေရွ႕တန္းတင္

ေဖာ္ေဆာင္မည္ ဆိုပါက ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ျမင္ပါသည္။
(၂၁)
(Secular

ရာစုပင္လံုတြင္

State)

ဆိုသည္မွာ

တိုင္းရင္းသားမ်ား
(၁)

ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ

လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္ရိွရမည္၊

(၂)

ႏိုင္ငံတြင္းရိွ လူအားလံုးသည္ မည္သည့္ ဘာသာကို ကိုးကြယ္သည္ျဖစ္ေစ တန္း
တူအခြင့္အေရးရရိွေစႏိုင္ရပါမည္။ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သီအိုရီမ်ားကို
ေလ့လာေဆြးေႏြးေနေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဖက္္ဒရယ္လစ္ဇင္
ကို

ယခုအခ်ိန္ထိ

ပံုမေဖာ္ႏို္င္ေသးပါ။

ယခုေဆြးေႏြးေနၾကေသာ

ဖက္ဒရယ္

စနစ္ဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားသာမက ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းစနစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
ဗဟုသုတမ်ား ကိုပါ ေပးႏိုင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ကခ်င္၊ နာဂ၊ ခ်င္း၊ ရခိုင္
ပူးေပါင္းၿပီး (Confederation) လုပ္ရန္ အယူအဆအသစ္တစ္ခုကို စဥ္းစားမိ
ပါသည္။ ခဲြထြက္ရန္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေစရန္
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္

မည္သည့္အယူအဆ

အသစ္ကိုမဆို

လက္ခံ

ေဆြးေႏြး

သင့္ပါသည္။
တပ္မေတာ္က ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မေက်ာ္သေရြ႕ ျပည္နယ္
ဖဲြ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒမ်ားကို

မူအားျဖင့္သေဘာတူထားပါသည္။

သို႔ေသာ္

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္
ညိွႏိႈင္းရာ၌ “ခဲြမထြက္ရ” ဟူေသာ စကားလံုး သံုးရာတြင္ အဆင္မေျပသျဖင့္
ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံုကိစၥတြင္လည္း အဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့သည္။ ယခုလာမည့္ ညီလာခံ
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တြင္ ျပည္နယ္မ်ားဘက္က လိုအပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္ကို အေျခခံရမည့္ ျပည္နယ္
အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြႏိုင္ရန္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြင္းမွ ဖက္ဒရယ္
ႏွင့္ နီးစပ္ေသာအခ်က္မ်ားကိုမည္သို႔ျပင္ဆင္ၾကမည္ကိုစဥ္းစားႏိုင္ပါက လက္ေတြ႔
ႏွင့္ နီးစပ္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ လႊတ္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြး
ၾကၿပီးလွ်င္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၌ ဖက္္ဒရယ္ႏွင္႔ မကိုက္ညီသည့္အခ်က္ကို
ျပင္ဆင္မည့္

ခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံအတုိင္း

သြားသင့္ပါသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္

ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္အခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာကိုယ္ပိုင္ျပဌာ
န္းခြင့္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္ ျဖစ္သည္။ (Division of Power
- DoP) ႏွင့္ (Separation of Power - SoP) ကိုလည္း ကဲြကဲြျပားျပား နားလည္ရမည္
ျဖစ္သည္။ (Division of Power) ဆိုသည္မွာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ
ဇယား (၂) ႏွင့္ ဇယား (၃) တုိ႔ျဖစ္ၿပီး (Separation of Power) ဆိုသည္မွာ ဥပေဒ
ျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔ကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔
ခဲြေဝက်င့္သံုးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ေရးသားျပဌာန္း
ထားျခင္း မရိွသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား ရိွသကဲ့သို႔ ျပည္နယ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒ ေရးသားျပဌာန္းထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ရိွသည္။ ျပည္နယ္
ဖဲြ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒ

ရိွသည္ျဖစ္ေစ

မရိွသည္ျဖစ္ေစ

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္

ျပည္နယ္ၾကား အာဏာ (၃) ရပ္ကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ ခဲြေဝက်င့္သံုး
ႏိုင္လွ်င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ထူေထာင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ဖက္ဒရယ္စနစ္ထူေထာင္ေရးႏွင့္

ပတ္သက္၍

ျပည္ေထာင္စု

ဥပေဒျပဳေရးတြင္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳးအစား
မွ်တမႈ

မရိွသည့္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေခၚယူဆံုးျဖတ္ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ား

အပါအဝင္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

ဘာသာေရးေရာယွက္ျခင္း

မရိွသည့္

ႏိုင္ငံျဖစ္ေရး၊

ျပည္နယ္သစ္ ေပၚထြန္းခြင့္ျပဳေရး၊ ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသား
ျဖစ္ျခင္း

တိုင္းရင္းသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္

ဆိုင္ေသာကိစၥရပ္မ်ား၊

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ

ဥပေဒခံု႐ံုး၊ ေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္၊ ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔ထားရိွရန္ သင့္-မသင့္၊
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ

ဥပေဒႏွင့္ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊

တိုင္းရင္းသား

အခြင့္အေရး တို႔ကို ျပဌာန္းသည့္ဥပေဒမ်ားစေသာ အခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္း
စဥ္းစား သြားရမည္ျဖစ္သည္။ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ပံုေသနည္းမရိွပါ။ တည္ေဆာက္
ယူရသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚရိွ ဖက္ဒရယ္စနစ္တိုင္း
တြင္ တူညီေသာ အေျခခံအခ်က္ႀကီး (၅) ခ်က္ရိွသည္။

37

(က)
		

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အတူတကြ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း 		
(Self-rule and Share-rule)

(ခ)

အနည္းဆံုး အစိုးရႏွစ္ရပ္ရိွျခင္း (ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရ)

		
(ဂ)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္အၾကားတြင္ 			

		

အာဏာခဲြေဝက်င့္သံုးျခင္း (Division of Power)

(ဃ)

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္အၾကားတြင္ျဖစ္ေစ၊ 			

		

ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရအၾကားတြင္ ျဖစ္ေစ ပဋိပကၡမ်ား		

		

ေပၚေပါက္လာပါက ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ အျမင့္ဆံုးေသာ

		

တရားစီရင္ေရး ရိွျခင္း၊

(င)

(Institution)

အသီးသီးသည္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရိွျခင္း

တို႔ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ဖက္ဒရယ္

၂၀၀၈

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္

ပံုသဏၭာန္ေဆာင္ေသာ္လည္း

ဖဲြ႔စည္းမႈအရ

အႏွစ္သာရအေနျဖင့္မူ

ဖက္ဒရယ္

မက်သည့္အခ်က္မ်ားရိွသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ရိွႏွင့္ၿပီးသား ဖဲြ႔စည္းမႈအတိုင္း အသက္ဝင္
အေကာင္အထည္ေပၚလာေစရန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရမည္ ျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးကို
အေျခခံသည့္
အခြင့္အလမ္း

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို

တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက

နည္းပါးလိမ့္မည္ဟု

တည္ေဆာက္႐ုံျဖင့္လည္း

ယူဆပါသည္။

လြယ္လင့္တကူ

ေအာင္ျမင္ရန္

လူမ်ိဳးကိုအေျခမခံဘဲ

ေအာင္ျမင္သြားမည္

မဟုတ္ပါ။

အေနာက္ႏိုင္ငံအမ်ားစုသည္ လူမ်ိဳးေရးကို အေျခမခံဘဲ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ညီညြတ္စြာ ေနထိုင္ၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္
ကို တည္ေဆာက္ရန္ စဥ္းစားခ်ိန္တြင္ တစ္ဘက္တည္းမွ စဥ္းစားျခင္း မဟုတ္ဘဲ
႐ႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ယဥ္ေက်းမႈ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္
ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ နိမ့္က်ေနသည့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ခ်မ္းသာမႈကို
မွ်ေဝေပးျခင္းႏွင့္

အားလံုးသည္

ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္ဟူေသာ

စိတ္ဓာတ္ျဖင့္

တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္သာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္
ေပလိမ့္မည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ခဲြျခားမရပါ။ တိုင္းရင္းသားမ်ား
လက္နက္ကိုင္ျခင္းမွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ မရျခင္းေၾကာင့္၊ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္
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မပါဝင္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ဆိုသည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ်တြင္ ေအာင္ျမင္ ႏိုင္မည္ ဆိုသည္ကိုခန္႔မွန္း၍
မရႏိုင္ပါ။ ေနာင္အနာဂတ္တြင္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြျဖင့္ တက္လာသည့္ အစိုးရ
မ်ားက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္သြားရမည္သာ

ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ရိွစြာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
တာဝန္ယူသည့္အဖဲြ႔ဖဲြ႔စည္းကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ အစဥ္အၿမဲ
ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။

( ၄ ) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ
မ်ားကို

အေျခခံၿပီးသြားရမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွတဆင့္

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို သြားရာ၌ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားသည္ ျဖစ္စဥ္ကို နားလည္မႈ အားနည္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ျဖစ္စဥ္၏

လုိအပ္ေနမႈကို

မျဖည့္ဆည္းဘဲ

ျဖစ္ေနသည္ဟု ယူဆသည္။

ျဖစ္စဥ္ကိုသာ

တြန္းပို႔သကဲ့သုိ႔

ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို

ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ ျဖင့္ သြားရာတြင္ျဖစ္စဥ္ကို နားလည္မႈ ႏွင့္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္မႈတို႔
လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ပဋိပကၡသက္တမ္းရွည္ၾကာသည္
ႏွင့္အညီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္ ယႏၲရားက ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာသည္။ ၂၀၁၁
ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္သည့္အဓိက အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အမ်ားအျပား ေပၚထြက္
ခဲ့သည္။

ယေန႔

ဆက္လက္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အဆိုပါ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္သည္။
ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ ပို၍ ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ႏိုင္လွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယႏၲရားကို
တာဝန္ရိွသူမ်ားက

ေၾကညက္စြာ

နားလည္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။

အစိုးရ

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ မည္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းက မည္သည့္အပိုင္း
အတြက္ အဓိက တာဝန္ရိွသည္ ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွတစ္ဆင့္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

လုပ္ေဆာင္မည္ ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို မည္သည့္ပံုစံျဖင့္ မည္သူတို႔က
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ဦးေဆာင္က်င္းပၿပီး အခ်ိန္မည္မွ် ၾကာမည္၊ ၾကားကာလတြင္ အဆင့္မည္မွ်ကို
ျဖတ္ေက်ာ္ရမည္ စသည့္ အဓိက အခ်က္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္
ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနရသူ အနည္းစုကသာ အေသအခ်ာ နားလည္သည့္
အေနအထားကို ေတြ႔ျမင္ရသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ ေပၚထြက္လာေသာ အဓိက ယႏၲရားႏွစ္ခုရိွၿပီး
ယင္းႏွစ္ခု၏ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပည္သူအမ်ားစုက အၾကမ္းဖ်င္းမွ်ပင္
နားလည္သည့္ အေနအထား မရိွေသးပါ။
ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊
အရပ္ဘက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၊ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူမ်ားကသာ
တီးမိေခါက္မိ

နားလည္သည့္

အေနအထားကို

ျမင္ေတြ႔ရပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပဲြ ေအာင္ျမင္မွသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ႏိုင္မည္။
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား

ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္

လူထုေထာက္ခံမႈက

အေရးပါသည့္

အခန္းက႑တြင္ တည္ရိွသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၏ ျဖစ္တည္ရာႏွင့္
ဦးတည္ရာကို ျပည္သူအမ်ားစု ေကာင္းစြာ သိရိွနားလည္ေစရန္ အစိုးရက ႐ုပ္/
သံမ်ား၊ သတင္းစာ၊ေရဒီယိုမ်ားမွတစ္ဆင့္ အသိပညာျဖန္႔ေဝမႈမ်ား အရိွန္အဟုန္ျဖင့္
လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္မူလက ႐ႈပ္ေထြးရင္းစြဲရိွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္ေရး
လုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ျပည္သူအမ်ားက ကဲြကဲြျပားျပား နားမလည္ျခင္း
၏အက်ိဳးဆက္က အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကိုပါ ထိခိုက္လာႏိုင္ပါသည္။
အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္
ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပရာတြင္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအပိုင္း၌ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ
ေတြ႔ရသည္။

အထူးသျဖင့္

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင

ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားတြင္

လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွေနသည္ဟု ေဆြးေႏြးပဲြ တက္ေရာက္လာသူတစ္ဦးကဆိုသည္။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ်က္မရိွဘဲ က်င္းပ
ၾကသည္။ မူဝါဒပိုင္းကို အထက္မွ ခ်ေပးသည့္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ရ သည့္အတြက္
နုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ား၏

ပါဝင္မႈအခန္းက႑

နည္းပါးလာသည္။

ျပည္ေထာင္စု

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား
ပါဝင္ခြင့္ရိွသည္ဟု တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(NCA) တြင္ ဆိုထားေသာ္လည္း လက္ရိွ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အႏိုင္မရရိွေသာ
တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား ပါဝင္ခြင့္မရိွသည့္ အေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ား
အေနျဖင့္

မ်ားစြာ

စိတ္မေကာင္း

ျဖစ္ရသည္ဟု
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ဆိုၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပပံုႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းမေၾကလည္မႈမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈမ်ား
မၾကာခဏ ေတြ႔ေနရၿပီး ယင္းမေၾကလည္မႈမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေဒသအလိုက္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ လူမ်ိဳးအလိုက္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား အတြက္ တိက်ေသာ
လုပ္ငန္း လမ္းညႊန္မ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေရးဆဲြ သတ္မွတ္ထားရန္ လိုအပ္ၿပီး
အဆိုပါ

လမ္းညႊန္မ်ား၊

ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း
ရိွေစသင့္ပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ

အျခားတစ္ဘက္

တြင္လည္း

ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း၏ ဇစ္ျမစ္ကို ရွာေဖြကာ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ယခု အစိုးရလက္ထက္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ က်င္းပႏိုင္ ေသးသည့္ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစုပင္လံုသည္ ေနာက္ထပ္ က်င္းပ မည့္
အႀကိမ္အမ်ားအတြက္ သင္ခန္းစာ ျဖစ္သင့္သည္။ သုိ႔ႏွင့္တိုင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား က
ပို၍ပို၍သာ

မ်ားလာေနၿပီး

သတ္မွတ္အခ်ိန္အတိုင္း

ညီလာခံမ်ား

မက်င္းပ

ႏိုင္ျခင္းက ဦးေဆာင္သူမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ အေနအထား
ျဖစ္လာသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား

က်င္းပခ်ိန္

ၾကားကာလ

ပိုေဝးလာေလေလ

ျပႆနာမ်ား ပို၍ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေလ ဆိုသည္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္
လိုအပ္ပါသည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၏

မူရင္းအႏွစ္သာရသည္

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ တိုင္းရင္းသား
အားလံုး ညီရင္းအကို ေမာင္ရင္းႏွမသဖြယ္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရိွရိွ ယွဥ္တဲြ
ေနထိုင္ၾကေရးျဖစ္သည္။ နားလည္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈတို႔ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္
ဆိုလွ်င္ မ်ားမ်ားေတြ႔၊ မ်ားမ်ားေဆြးေႏြး၊ မ်ားမ်ား နားေထာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အစည္းအေဝး ကာလ၌သာ တာဝန္တစ္ခုသဖြယ္ ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္ ေဆြးေႏြးၿပီး
က်န္အခ်ိန္မ်ား၌ မဆိုင္သလို ေနၾကပါမူ ျပႆနာတို႔၏ ဇစ္ျမစ္ကို ရွာမေတြ႔ႏိုင္ပါ။
အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အၾကား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္မ်ားအၾကား၊ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား အၾကား မ်ားမ်ားေတြ႔
မ်ားမ်ားေျပာၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔မွာ တိုက္႐ိုက္ အခ်ိဳးက်လ်က္
ရိွသည္ျဖစ္ရာ ျပႆနာမ်ားကို စားပဲြဝိုင္းသို႔ ယူမလာႏိုင္လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာရန္ အခြင့္မသာလွ်င္ ေျမျပင္၌ ပဋိပကၡတို႔သာ
တစ္စတစ္စ ႀကီးထြားလာဖြယ္ရာရိွသည္။ ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားအတြင္း အဆိုပါ
ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ခပ္စတ
ိ စ
္ တ
ိ ္ ေတြလ
႔ ာရၿပီး အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပင
္ န္းစဥ္၏
ပင္မေရစီးေၾကာင္းတြင္

ပါဝင္ေနသူအခ်ိဳ႕ပင္
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လက္ရိွ

ေဆာင္ရြက္

ေနသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဦးတည္ရာႏွင့္ ပန္းတိုင္ကို သဲသဲကဲြကဲြမရိွေတာ့ဘဲ သံသယမ်က္စိတို႔
ပိုက်ယ္လာေတာ့သည္။
သို႔ျဖစ္ရာ

ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးပဲြမ်ား

ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပၿပီး

အမ်ိဳးသား

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ ပံုသဏၭာန္၊
ဦးေဆာင္ၾကသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ ၾကာျမင့္ႏိုင္ခ်ိန္ စသည္တို႔ကို
လူထုက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရိွ နားလည္ၾကရန္ လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္
ပဋိပကၡႏွင့္

တိုက္႐ိုက္ဆက္ႏြယ္ေနသူမ်ား

ေကာင္းစြာ

သိရိွနားလည္ၾကရန္

လိုအပ္ပါသည္။ ျဖစ္စဥ္ ၾကာရွည္လာသည္ႏွင့္အမွ် စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ ယံုၾကည္
ေမွ်ာ္လင့္မႈတို႔ အားေပ်ာ့လာတတ္သည္ျဖစ္ရာ ေရရွည္ခ်ီတက္ရမည့္ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဗဟုသုတ၊ အသိပညာႏွင့္ ယံုၾကည္
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ ေလ်ာ့ပါးမသြားရန္ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးပဲြ၏
အႏွစ္သာရမွာ ျပႆနာကို အေျဖရွာေရး ျဖစ္ရာ အေျဖထြက္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း
ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ၾကသူ
အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ မၾကာခဏ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကရန္ လိုအပ္ၿပီး ယင္းသို႔
ေတြ႔ဆံုမႈ၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အခါခပ္သိမ္း တရားဝင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား
ျဖစ္ရန္

မလိုအပ္ပါ။

အလြတ္သေဘာ

ေတြ႔ဆံုျခင္းမ်ားကသာ

ႏွစ္ဘက္

လက္ခံႏိုင္မည့္ ဆံုမွတ္သို႔ အျမန္ေရာက္ရိွႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသား အခ်င္းခ်င္း
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အခ်င္းခ်င္း ဦးစြာ သင့္ျမတ္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။ မိတ္ေဆြရင္းခ်ာ ျဖစ္မလာသည့္တိုင္ ရန္သူအျဖစ္မွ ရပ္စဲႏိုင္မွသာ
အားလံုးလက္ခံႏိုင္မည့္ ဘံု အေျခအေနသို႔ လက္တဲြသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။
မ်ားမ်ားေတြ႔၊ မ်ားမ်ားနားေထာင္၊ မ်ားမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္
အႀကံျပဳၾကပါသည္။

( ၅ ) သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အမ် ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
“မီဒီယာ” ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထု၏ အေတြးအျမင္ကို ပံုေဖာ္သည့္
ေနရာတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနၿပီး တစ္ဘက္၌လည္း ျပႆနာ
ကို

ေျဖရွင္းသူ

ျဖစ္ႏိုင္သလို

ျပႆနာကို

ဖန္တီးသူလည္း

ျဖစ္ႏိုင္သည္။

မီဒီယာသည္ ပဋိပကၡ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလည္း ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။ မီဒီယာသမား

42

အေနျဖင့္ ေသြးထြက္သံယို ကိစၥရပ္ကို စိတ္ဝင္စားသည္။ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္
ရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳးအတြက္ သတင္းေရးသားရန္ စိတ္ဝင္စားမႈ နည္းပါးၾကသည္။
စစ္ပဲြတစ္ခုျဖစ္လွ်င္

အမွန္တရားသည္

ဦးစြာက်ရံႈးသည္ဟု

ဆိုေသာ္လည္း

မီဒီယာသမား အေနျဖင့္ အမွန္တရားအတြက္ အားထုတ္ အလုပ္လုပ္ရန္ မ်ားစြာ
လိုအပ္ပါသည္။ မီဒီယာ သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔ အားသန္ရာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း
ေရးသား ေလွ်ာက္လွမ္းတတ္ၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သတင္းမ်ား ေရးၾကရာတြင္
(War Journalism) ဆိုေသာ (Negative Side) မွ ေရးၾကသူမ်ား၊ (Peace
Journalism) ဆိုေသာ (Positive Side) မွ ေရးၾကသူမ်ား ရိွသလို အမွန္တရား
ဘက္ကသာ ရပ္တည္ေသာ (Truth Journalism) လည္း ရိွသည္။
မီဒီယာမ်ားသည္ ေပၚလစီေရးဆဲြသူဟု ဆိုၾကသည္။ ဥပမာ (CNN)
ကဲ့သို႔ေသာ သတင္းဌာနႀကီးမ်ိဳးက သတင္းတစ္ပုဒ္ ေဖာ္ျပလုိက္လွ်င္ အစိုးရက
ထိုသတင္းအေပၚ အေျခခံ၍ မူဝါဒေရးဆဲြတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္
ျပႆနာမတိုင္မီ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ အေမရိကန္ သံအမတ္အေနျဖင့္ မူဝါဒ၊
သေဘာထားမ်ား ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈရိွခဲ့ေသာ္လည္း (CNN) ၏ ရခုိင့္အေရး သတင္း
ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ ၎တို႔၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထားမ်ား သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲ
သြားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ (Traditional Media) တြင္ (Gate Keeper) ျဖစ္သည့္
အယ္ဒီတာ အခန္းက႑သည္လည္း အေရးႀကီးလွသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္
(Gate Keeper) မရိွေသာ (Facebook)၊ (Twitter) စေသာ မီဒီယာအသစ္မ်ား၏
အခန္းက႑ ၾသဇာႀကီးမားလာသည္။ (International Republican Institute IRI) ၏ သုေတသန အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ (Facebook)
သံုးစြဲသူ (၁၄) သန္းရိွသည္။ ဖုန္းျဖင့္ (Facebook) သံုးစြဲသူ (၉၃) ရာခိုင္ႏႈန္း
ရိွသည္။ ျမန္မာေလးဦးတြင္ တစ္ဦးမွာ (Facebook) သံုးၿပီး၊ ေန႔စဥ္သံုးစြဲသူ (၇၀)
ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရိွသည္။ (Facebook) ေပၚရိွ အေၾကာင္းအရာမ်ား အေပၚ အားလံုး
နီးနီးမွန္သည္ဟု ယူဆသူ (၅၅) ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး၊ အားလံုး လိုလုိမွန္သည္ဟု
ယူဆသူ (၂၉) ရာခိုင္ႏႈန္းရိွသည္။ ထိုႏွစ္ခုကို ေပါင္းလိုက္လွ်င္ (၈၄) ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး
ဆယ္ေယာက္တြင္ ရွစ္ေယာက္က သတင္းအားလံုးအေပၚ မွန္သည္ဟု ယံုၾကည္
ေနၾကသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ ပို႔စ္ကို ေန႔တုိင္းနီးနီး ေတြ႔သည္ဟု ေျဖဆိုသူ
(၂၄) ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ေတြ႔သည္ဟု ေျဖဆိုသူ (၃၆) ရာခိုင္ႏႈန္း
ရိွသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဆယ္ႀကိမ္တြင္ ေျခာက္ႀကိမ္သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစေသာ ပို႔စ္ကို
တင္ေနသည္ကို စိုးရိမ္ဖြယ္ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ (Gate Keeper) မရိွေသာ
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(New Media) ၏ (Impact) ကိုလည္း ထည့္သြင္း စဥ္းစားၾကရန္ လိုအပ္သည္။
(Social Media) မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသံုးျပဳလာျခင္းႏွင့္ မီဒီယာတြင္
ေၾကာ္ျငာျခင္းထက္

(Digital

Marketing)

ကိုသာ

အသံုးျပဳၾကျခင္းေၾကာင့္

မီဒီယာမ်ား ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲလာသည္။ ေနာက္ဆက္တဲြ ျပႆနာအေနျဖင့္
သတင္းမ်ားသည္

(Donor

Oriented)

ပံုစံျဖစ္လာၿပီး

အေႏွာင္အဖဲြ႔ကင္းစြာ

ေရးသားႏုိင္ျခင္း မရိွေတာ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။
အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုသည္မွာ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္
သြားရေသာ ျဖစ္စဥ္ဟု ျမင္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ ကိုယ္လိုခ်င္သမွ် အကုန္မရလင့္
ကစား အရင္ရတာကိုယူၿပီး ညိွႏိႈင္း သြားၾကပါက အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ
ေျပလည္လာႏိုင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ျပည္သူလူထုက စိတ္ခံစားမႈ ျမင့္မား
ေနသည့္ အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ မီဒီယာမ်ားသည္ အေျခအေနကို မည္သို႔ ထိန္းေက်ာင္း
ေရးသားမည္ဆုိသည့္ ႐ႈေထာင့္က ေရးသားျခင္းမ်ိဳး နည္းသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
အစိုးရပိုင္

မီဒီယာမ်ားတြင္လည္း

မီဒီယာ၏

သေဘာသဘာဝကို

တတ္သိ

နားလည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ထားရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မီဒီယာသမားမ်ား အေနျဖင့္
၎တို႔၏ ၾသဇာသည္ မည္မွ် ႀကီးမားေၾကာင္း သိရိွရန္ လိုပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
မီဒီယာမ်ားမွာ (Donor) ျဖင့္ ရပ္တည္ေနရသည့္အတြက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္
ေရးသားႏုိင္မႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ား
လြတ္လပ္စြာ ေရးသားႏိုင္ရန္ (Platform) တစ္ခု ဖန္တီးေပးသင့္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုျပည္သူလူထုက

စိတ္ဝင္စားမႈနည္းျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားကလည္း လူႀကိဳက္နည္းသည့္ သတင္းမ်ားကို
ေဖာ္ျပရန္ခက္ခဲျခင္း စသည္တို႔ေၾကာင့္ အစိုးရ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပည္သူ
လူထုက မသိရိွႏိုင္သည့္အတြက္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ စနစ္ (Check and
Balance) ေပ်ာက္လာသည္။ အစိုးရတာဝန္ရိွသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း က႑ရပ္
တိုင္းတြင္

ေျပာေရးဆိုခြင့္ရိွသူထားျခင္း

ႏွင့္

မီဒီယာမ်ား၏အခန္းက႑ကို

အားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သင့္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မီဒီယာ
သမားမ်ားကို တည္ဆဲဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲေသာ ျပႆနာ ေၾကာင့္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

ပတ္သက္ၿပီး

ထဲထဲဝင္ဝင္ေရးသားရာတြင္

အဟန္႔အတား

ျဖစ္ေစသည္။ တစ္ခါတရံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သတင္းရယူရာ၌ ႏွစ္ဘက္မွ်တေသာ
သတင္းရယူႏိုင္မႈ အေျခအေနမရိွသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္
သတင္းမီဒီယာႏွင့္ ပို၍ ထိေတြ႔သည့္ ဘက္ကို ျပည္သူလူထုက ပို၍ ယံုၾကည္
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ၾကသည္။ တဖန္ မီဒီယာကို သံုး၍ ဝါဒျဖန္႔ျခင္းမ်ားလည္း ရိွလာတတ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းမီဒီယာက႑တြင္ အေရးႀကီးေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ
(Resourcefull Person) မရိွျခင္းျဖစ္သည္။ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑ အေရးႀကီး
သည္ဟု ယူဆလွ်င္ မီဒီယာမ်ားကို ေနရာ ေပးရန္လည္း လိုပါသည္။ သတင္း
မီဒီယာသမား အမ်ားစုမွာလည္း ေခါင္းစဥ္တစ္ခုတည္းကို အာ႐ံုစိုက္ေရးရျခင္းမ်ိဳး
မဟုတ္ဘဲ

က႑စံုကို

ေရးရသည့္အတြက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကို

အေသးစိတ္ ေလ့လာႏိုင္မႈ မရိွသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေနာက္ထပ္ အားနည္းခ်က္
ႏွစ္ခုမွာ မီဒီယာသမားမ်ား၏ အရည္အခ်င္းႏွင့္ မိမိေရးသားလိုက္ေသာ သတင္း
အေပၚ တာဝန္ယူႏိုင္မႈတို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ မီဒီယာသမားမ်ားအား
အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၊ သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္၍ သတင္း အခ်က္အလက္ ေဝမွ်
ေပးျခင္းျဖင့္

ပိုမိုနားလည္မႈ

ရိွလာၿပီး

သတင္းေဖာ္ျပမႈမ်ား

အေကာင္းဘက္

အမွန္ဘက္သို႔ ေရာက္ရိွလာႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

( ၆ ) ရခုိင္ျပည္နယ္မွ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အမ် ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ျပႆနာမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္၏
အဓိက ျပႆနာ (၃) ရပ္မွာ (၁) ရိုဟင္ဂ်ာ အေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဝင္ေရာက္
စြက္ဖက္မႈ ျပႆနာ၊ (၂) တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြ
ႏိုင္မႈမရိွျခင္း ျပႆနာ၊ (၃) ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ (Arakan Army - AA)
လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔

ေပၚလာၿပီး

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

အဆင္မေျပမႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာကာ ျပည္တြင္းစစ္ သက္ဆိုးရွည္ႏိုင္သည့္
ျပႆနာပင္ ျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘက္ေပါင္းစံုမွ
ျမင္ေသာအျမင္မွာ ခိုးဝင္ဘဂၤါလီကိစၥႏွင့္ လူဦးေရ ေပါက္ကဲြမႈ ျပႆနာအေပၚ
အေျခခံေနသည္ဟု ႐ႈျမင္သံုးသပ္သည္။
အေခၚအေဝၚႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဘဂၤါလီႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မည္သို႔ တရားဝင္
သံုးႏႈန္းရမည္ကို

မသိဘဲ

အခက္ခဲျဖစ္ေစခဲ့သည္။

၎တုိ႔ကို

ရိုဟင္ဂ်ာဟု

လက္ခံလိုက္လွ်င္ တစ္ကမာၻလံုးမွ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ား ရခိုင္ေဒသတြင္ လာေရာက္
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စုစည္းလာၿပီး (Ethnic Identity) ေတာင္းဆိုလာႏိုင္ဖြယ္ ရိွပါသည္။ ထို႔ျပင္
ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးဖြါးေသာ ကေလးကို ျမန္မာနုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရမည္ ဆိုသည့္
ကိုဖီအာနန္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါဝင္သည့္ နုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္သည္
ျမန္မာနုိင္ငံတည္ဆဲဥပေဒအရ

လံုးဝမျဖစ္နုိင္ပါ။

ယခင္

ဦးသိန္းစိန္

အစိုးရ

လက္ထက္ ရခိုင္ေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ယခု အာနန္ေကာ္မရွင္တို႔တြင္ ကြာျခားခ်က္မွာ
၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒ ျပင္ဆင္မႈတစ္ခုသာရိွၿပီး အေျဖထုတ္ရန္ မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္
မွ ဘဂၤါလီမ်ားက ႐ိုဟင္ဂ်ာကို ေရြးမည္လား၊ ႏိုင္ငံသားကို ေရြးမည္လားဆိုသည့္
အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။
၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက ခ်မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္
လက္ရိွတြင္

အစိုးရဖဲြ႔စည္းပံု၌

ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ

ဖဲြ႔စည္းထားျခင္းမရိွပါ။

ထိုဥပေဒသည္ လက္ရိွ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ႏွင့္လည္း လိုက္ေလ်ာညီ
ေထြမႈ မရိွပါ။ အကယ္၍ ထိုႏိုင္ငံသားဥပေဒကို ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ
အတည္မျပဳခင္ကတည္းကသာ

ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္လွ်င္

ယေန႔ျဖစ္ပြားေနေသာ

ရခိုင္ကိစၥကို ေျဖရွင္းၿပီးသား ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။
ႏိုင္ငံသားဟုဆိုရာ၌ ေမြးရာပါ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားဟူ၍
ႏွစ္မ်ိဳးရိွရာ ၁၉၈၂ ဥပေဒအရ ဘဂၤါလီမ်ားအား ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္သာ
လက္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသည္ကို လက္ခံလိုက္ပါက ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို

ဆက္လက္၍

ေတာင္းဆိုလာႏိုင္ပါသည္။

ဘူးသီးေတာင္

ေမာင္ေတာ ေဒသတြင္ ဘဂၤါလီ ၉၈% ခန္႔ရိွေနၿပီး ၎တို႔က အေျခခံဥပေဒအရ
ျပည္နယ္

ေတာင္းဆိုလာပါက

ျပည္နယ္အမည္ကို

ရိုဟင္ဂ်ာ

အခက္ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း၊
ဟု

ေတာင္းဆိုကာ

ထိုမွတဆင့္

တိုင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္ပါ

ဆက္လက္ ေတာင္းဆို လာလွ်င္ ျပည္တြင္းမွ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား
ပိုမိုတင္းမာလာႏိုင္ပါသည္။
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း
ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီမ်ားကို လူမ်ိဳးသုဥ္း
သတ္ျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မရိွခဲ႔ပါ။ ထိုသို႔ ရည္ရြယ္မႈ (Intent) မရိွျခင္းကို ယခင္
အစိုးရအဆက္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား (White Card) ထုတ္ေပးျခင္း၊ ယခု
(National Verification Card - NVC) ကဒ္ စီစဥ္ေပး၍ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒႏွင့္
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ကိုက္ညီမႈ ရိွ-မရိွ စိစစ္ေပးျခင္း၊ ေျမပံုတြင္ ဘဂၤါလီ ၁၀၀၀ ခန္႔ကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္
ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း စသည္တို႔ျဖင့္ သက္ေသျပႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာအစိုးရဘက္မွ

ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားကို တုန္႔ျပန္မႈ ေႏွးေကြး ေနခဲ႔သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္
နယ္စပ္ျခံစည္းရိုးႏွင့္

လံုျခံဳေရးအရ

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားမႈမ်ားႏွင့္

ျဖစ္ေပၚ

လာႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားအား တုန္႔ျပန္မႈ မရိွေသးသလို မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္
ေဆာင္ရြက္မႈအပိုင္း အားနည္းသည္ဟု ေဆြးေႏြးပဲြ တက္ေရာက္လာသူ တစ္ဦးက
သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
ရိုဟင္ဂ်ာကိစၥကို

ယခင္အစိုးရ

အဆက္ဆက္တြင္

ႏိုင္ငံတကာကိစၥ

အျဖစ္မခံခဲ့ပါ။ ထိေရာက္မႈရိွေသာ (Communication Strategy) ကို အစိုးရက
ခ်မွတ္ရန္

လိုအပ္ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္

ျပႆနာကို

ေျဖရွင္းရန္အတြက္

ဗဟိုအစိုးရတစ္ခုတည္းက ကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္ရံုႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ။
ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအၾကားတြင္ ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားစြာ ရိွေန
ပါသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးမထားသလို ျဖစ္ေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ
ပဋိပကၡမ်ားအား မည္သို႔ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနေၾကာင္း သိရိွမေနပါ။ ဗဟိုမွ ခ်မွတ္
လိုက္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ျပည္နယ္အဆင့္မွ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္

ျပႆနာေျဖရွင္းသည့္

မည္သည့္ေကာ္မတီတြင္မဆို

ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား က (Mandate) ျပဳထားသည္႔သူမ်ားလည္း ပါဝင္သင့္သည္။
၎တို႔ပါဝင္မွသာ

၎တို႔မွတစ္ဆင့္

ရခိုင္လူထု၏

ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကိုရၿပီး

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို ေျဖရွင္းနုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္လူထုကို မ်က္ကြယ္ျပဳ
ထားသလို မလုပ္သင့္သကဲ့သို႔ ဘဂၤါလီ အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ ယံုၾကည္မႈကိုလည္း
စည္း႐ုံးရယူသင့္ပါသည္။

ဘဂၤါလီအသိုင္းအဝိုင္းကို

ရိုဟင္ဂ်ာမေတာင္းဆိုဘဲ

ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ စည္းရံုးေျပာဆိုသင့္ပါသည္။
ရခိုင္လူထု အသိုင္းအဝိုင္းကိုလည္း ရိုဟင္ဂ်ာ လက္မခံလွ်င္ေသာ္မွ ႏိုင္ငံသား
ျဖစ္သင့္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေပးသင့္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္ ႏွင့္ ရွင္းျပ
စည္းရံုးသင့္ပါသည္။ အဓိကမွာ (Public Consultation)
လိုအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳထားပါသည္။
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မ်ားမ်ားလုပ္ရန္

( ၇ ) ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္
အမ် ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး တည္ေဆာက္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္မည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါ
အေၾကာင္းအရာတို႔ကို

နားလည္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ဖဲြ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒ

တိုင္းတြင္ ၎၏ ဖဲြ႔စည္းမႈ (Structure) ရိွသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒတြင္ ပါဝင္သည့္ ဖဲြ႔စည္းမႈ (Structure) ပံုစံ၊ ထူးျခားခ်က္မ်ား၊ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္၊
၁၉၃၅ ခုႏွစ္၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းမႈ (Structure)
မ်ားႏွင့္ ကြာျခားခ်က္မ်ား၊ တူညီခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ၎၏ အႏွစ္သာရ (Essence) (သုိ႔) (Substance)
ရိွသည္။ ဖဲြ႔စည္းမႈ (Structure) ႏွင့္ အႏွစ္သာရ (Essence) ကို ကဲြျပားစြာ
သိရိွနားလည္ရန္ လိုပါသည္။ (Structure) ႏွင့္ (Essence) ကို ကဲြျပားစြာ မသိရိွဘဲ
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ပါက ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
ထို႔ေၾကာင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္မည္ ဆိုပါက (Structure) ႏွင့္
(Essence)

တြင္

လိုအပ္ပါသည္။

“ဘာကိုအရင္ျပင္မွာလဲ”

ဆိုသည္ကို

ဦးစြာေဆြးေႏြးရန္

ထို႔ေနာက္ အမ်ိိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖဲြ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး မည္သို႔ဆက္စပ္ေနသည္ကိုလည္း သိရိွနားလည္ရမည္
ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒကို ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပံုေဖာ္ၾကပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္
တူညီသည့္အခ်က္မွာ အေျခခံဥပေဒဆိုသည္မွာ နံပါတ္
(၁)

(Role) - ဤဥပေဒကျပည္သူတို႔အတြက္ဘာလုပ္ ေပးရမလဲ၊

(၂)

(Power) - အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေနေသာ အာဏာမ်ား၊

(၃)

(Structure) - အာဏာမ်ားကို မွ်မွ်တတ ခဲြေဝႏိုင္ရန္ 		

		

ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းမႈ (Structure) (Structure တြင္

		

ပါလီမန္စနစ္၊ သမၼတစနစ္၊ ဘုရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ သည့္ စနစ္ 		

		

စသည္တို႔ ရိွၾကသည္။)

(၄)

(Devision of Power – DOP) ကိ(ု Separation of Power –SOP)

		

ႏွင့္ ေရာေထြးေနၾကသည္မ်ားလည္းရိွသည္။ 			

		

(ဥပမာ - ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တြင္ 		
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ပုဒ္မ - ၁၁ ႏွင့္ ၁၂ တို႔သည္ (DOP / SOP) ကဲြျပားမႈ 		

		

မရိွသည္ကို ေတြ႔ရမည္။)

ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးေသာႏိုင္ငံျဖစ္ေစ၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးေသာ
ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ (Power) ႏွင့္ (Structure) ကို အလြဲသံုးစား မလုပ္ႏိုင္ေစရန္ (Check
and Balance of Power) ႏွင့္ ျပန္လည္ထိန္းညိွ ထားသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖဲြ႔စည္းမႈ (Structure) အရ (Check and Balance of Power)
ရိွေသာ္လည္း အႏွစ္သာရ (Essence) အရ (Check and Balance)ကို အသံုးျပဳ၍
မရႏိုင္ေသာ အေနအထားမ်ားရိွေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးသားရာ၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ
အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ရမည္
ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အခြင့္အေရးအခြင့္အေရး (Rights) ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္
(Privilege) ကို ကဲြျပားစြာ သိရိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ အေရးႀကီး
သည္မွာ အခြင့္အေရး (Rights) ျဖစ္ၿပီး ရပိုင္ခြင့္ (Privilege) ဆုိသည္မွာ (By
Law) အရ ဖန္တီးသည့္အရာျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံတကာ၏ အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာခ်ိန္တြင္ အေရးတႀကီး
အေလးထားရမည့္ ကိစၥမွာ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ အခြင့္အေရး (Right of Citizens)
ျဖစ္သည္။

ႏို္င္ငံတစ္ခု၏

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္

ပါဝင္ေသာ

ဖဲြ႔စည္းမႈ

(Structure) ျဖစ္ေစ၊ (Division of Power) ျဖစ္ေစ၊ (Separation of Power)
ျဖစ္ေစ၊ (Check and Balance) ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္
အစိုးရၾကား အာဏာခဲြေဝျခင္းျဖစ္ေစ အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အခြင့္အေရး
(Rights

of

Citizens)

ေပၚတြင္

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းရိွ

အေျခခံၿပီးေရးသားထားျခင္း
အစိုးရအသီးသီး၏

ျဖစ္သည္။

ဆက္ႏြယ္မႈပံုစံသည္

အေျခခံဥပေဒ၏ အေရးႀကီးေသာ အႏွစ္သာရ ျဖစ္ပါသည္။

ဓေလ့ထုံးတမ္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Customary Law)
အေျခခံဥပေဒကို စဥ္းစားသည့္ေနရာတြင္ (Customary Law) ကို
ပစ္ပယ္ထား၍ မရပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ (Customary Law) ကို အေျခခံၿပီး
(Irritant Law) ျဖစ္ေပၚ လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒဆိုသည္မွာ
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(Customary Law) ကို အေျခခံ၍ စာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ ဥပေဒျဖစ္သည့္
အတြက္ (Customary Law) ကို နားလည္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ညီလာခံ (Convention)
ညီလာခံ (Convention) မရိွဘဲ အေျခခံဥပေဒ ေရးသားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။
အမ်ိဳးသားညီလာခံ က်င္းပၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြခဲ့သလို
၂၁

ရာစု

ပင္လံုညီလာခံကို

က်င္းပၿပီး

ထိုညီလာခံမွ

ထြက္ေပၚလာေသာ

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္
သြားရမည္ ျဖစ္သည္။

Statutory Law & Judge-made Law
(Statutory

Law)

ဆိုသည္မွာ

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွ

ဥပေဒျပဳၿပီး

ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ၿပီ၊ (Judge-made Law) ဆိုသည္မွာ တရားသူႀကီးမွ
ဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားျခင္း

မရိွေသာ္လည္း

၎၏တရားစီရင္ႏိုင္ခြင့္ရိွသည့္

အာဏာေဘာင္အတြင္းမွ စီရင္ခ်က္ ခ်ၿပီးေနာက္ ဥပေဒကဲ႔သို႔ လိုက္နာရေသာ
စီရင္ခ်က္ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါ (Statutory Law) ႏွင့္ (Judge-made
Law) တို႔မွာ (British System) တစ္ခုျဖစ္သည္။ စာျဖင့္ေရးသားထားေသာ ဥပေဒ
မရိွေသာအခါ

တရားသူႀကီး၏

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေစ၊

လႊတ္ေတာ္၏

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ေစ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုအေျခခံဥပေဒမူအျဖစ္ လက္ခံ
က်င့္သံုးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

International Rules & Norms
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေရးသားရာတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္
ပါဝင္ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္မႈ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏို္င္ငံတကာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္
ပါဝင္မႈတို႔ကိုလည္း အေျခခံ ရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုလသမဂၢ အဖဲြ႔ဝင္ျဖစ္လိုလွ်င္
လိုက္နာရမည့္စံႏႈန္းမ်ားသည္ မိမိႏိုင္ငံ ကလည္း လိုက္နာရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္
ထိုစံႏႈန္းမ်ားကိုလည္း ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္
ျဖစ္သည္။
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Limited the Powers
အေျခခံဥပေဒပညာရပ္တြင္အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္မွာအေျခခံ ဥပေဒကို
အာဏာေပးထားေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒသည္ စာရြက္ သာျဖစ္ေနသည့္အတြက္
ထိုစာရြက္ေပၚတြင္ ေရးသားထားသည္ကိုက်င့္သံုး သူသည္ အာဏာရိွသူျဖစ္သည္။
ထိုအာဏာရိွသူကို အာဏာ အလြဲသံုး စားမျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ (Limited Power)
ျဖင့္ျပန္လည္ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားရသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးသည့္
ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒတိုင္းတြင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အေရးႀကီး
သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကို နားလည္ျခင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို

ျပင္ဆင္ေရးသားမည္၊

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ျမန္မာႏို
င္ငံ၏အေျခခံဥပေဒသမိုင္းကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ေလ့လာ သိရိွရန္လိုပါသည္။

The Government of India Act (1919)
ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၿဗိတိသွ်တို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ (The Government of
India Act, 1919) ကို က်င့္သံုးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကို အိႏၵိယလက္ေအာက္ခံ ျပည္နယ္
တစ္ခုအျဖစ္ ထားရိွကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေလ့လာခဲ့ရသမွ်တြင္ ၁၉၁၉ မတိုင္မီ
အထိ စနစ္တက် စီစဥ္ေရးဆဲြထားေသာ အေျခခံဥပေဒဟူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
မရိွခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ (The Government of India Act, 1919) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ပထမဦးဆံုးေသာ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၃၅ အထိ
ထိုအေျခခံဥပေဒ ေအာက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုကာလတြင္ ၿဗိတိသွ် တို႔တြင္
(Constitution) ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္း မရိွခဲ့၍ အဓိပၸါယ္တူသည့္ (Act) ကိုသာ
သံုးခဲ့ပါသည္။

Government of Burma Act (1935)
(Government of Burma Act - 1935) ကို ၿဗိတိသွ်တို႔က ျမန္မာႏ္ိုင္ငံအား
အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လက္ေအာက္မွ ခဲြျခား၍ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္က က်င့္သံုး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္

(ကရင္နီျပည္နယ္မွလြဲ၍)

ပထမဦးဆံုးေသာ

သီးသန္႔

အေျခခံဥပေဒဟု ေခၚဆိုႏိုင္ေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒကို ၁၉၃၅ ခုႏွစ္မွ
၁၉၄၃ ခုႏွစ္အထိ က်င့္သံုးခဲ့သည္။

The Constitution of Burma (1943)
၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ဂ်ပန္တို႔ ဝင္လာခ်ိန္တြင္ စာမ်က္ႏွာ (၅) မ်က္ႏွာခန္႔ရိွေသာ
(The Constitution of Burma, 1943) ကို ၁၉၄၃ မွ ၁၉၄၅ ထိ က်င့္သံုးခဲ့သည္။

The Constitution of the Union of Burma (1947)
၁၉၄၇ မွ ၁၉၅၈ ထိ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ (The Constitution of the Union
of Burma) သည္ ျပင္ပစြက္ဖက္မႈ မပါဝင္ဘဲ ေရးခဲ့သည့္ ျမန္္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး
အေျခခံဥပေဒျဖစ္သည္။

ျပင္ပစြက္ဖက္မႈ

မပါဝင္ခဲ့ဟု

ဆိုေသာ္ျငားလည္း

ထိုအေျခခံဥပေဒသည္ ၿဗိတိသွ်လႊမ္းမိုးမႈ အေတာ္အတန္ ရိွသည္ဟုဆိုႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္

သမၼတစနစ္အစား

ၿဗိတိသွ်တို႔

က်င့္သံုးခဲ့သည့္

ပါလီမန္စနစ္ကို

ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

The Constitution of the Socialist Republic of the Union of
Burma (1974)
၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ (The Constitution of the Socialist Republic of the
Union of Burma, 1974) ကို ေရးဆဲြအတည္ျပဳကာ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ္လည္း
အလုပ္မျဖစ္ခဲ့သည့္အတြက္ ၁၉၈၈ တြင္ အဆိုပါ အေျခခံ ဥပေဒ ၿပီးဆံုးခဲ့သည္။

Constitution of the Republic of the Union of Myanmar (2008)
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အမ်ိဳးသား
ညီလာခံမ်ား က်င္းပၿပီးေရးသားခဲ့သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္တြင္ လူထု ဆႏၵခံယူပဲြ
က်င္းပ၍ အတည္ျပဳခဲ့ရာမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အသက္ဝင္ၿပီး ယေန႔ ထက္တိုင္
က်င့္သံုးေနသည့္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒ အနည္းဆံု (၆) ခု ရိွခဲ့ၿပီး အေျခခံဥပေဒ
တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ၎တို႔၏ (Structure) သည္ မတူညီၾကပါ။ ထို႔အတူ အႏွစ္သာရ
(Essence) လည္း မတူညီခဲ့ပါ။ (Government of India Act) ႏွင့္ (Government
of Burma Act) ႏွစ္ခုသည္ (Structure) အရ တူညီသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
အႏွစ္သာရအားျဖင့္မူ ၿဗိတိသွ်တိို႔သည္ ကိုလိုနီအျဖစ္ သိမ္းပိုက္ ထားေသာ
အိႏၵိယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုကို မည္သုိ႔ စီမံခန္႔ခဲြမည္လဲ ဆိုသည္သာ
၎ဖဲြ႔စည္းပံုမ်ား၏

အႏွစ္သာရျဖစ္ခဲ့သည္။

(Structure)

အရ

ဘုရင္ခံစနစ္

က်င့္သံုးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ေခၚယူျခင္း စသည္တို႔ ရိွေသာ္လည္း အႏွစ္သာရအရမူ
အိႏၵိယႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ဘုရင္က ပိုင္ဆိုင္သည့္
အရာဝတၳဳေလးမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ (The Constitution of the Union of Burma)
သည္ (Essence) အရ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္း ရာတြင္ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္
ခန္႔အပ္ၿပီး ဂ်ပန္စစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဒုတိယကမာၻစစ္ကို ႏိုင္ေအာင္ တိုက္မည့္
ရည္ရြယ္ခ်က္

ျဖစ္သည္ဟု

နားလည္ရပါသည္။

၁၉၄၇

ခုႏွစ္

ဖဲြ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒသည္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္လိုသည့္ (Essence)
ျဖစ္ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္ပါက

၁၉၃၅

ခုႏွစ္မွ

၂၀၀၈

ခုႏွစ္အထိ

အသံုးျပဳခဲ့ေသာ

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အသီးသီး၏ အႏွစ္သာရမ်ားမွာ ၿဗိတိသွ်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊

လြတ္လပ္ေရးရရိွရန္၊

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ထူေထာင္ခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္က
အခန္းက႑တစ္ခုမွေန၍

ပါဝင္ရန္

စသည့္

သမိုင္းေၾကာင္းအရ

ဖဲြ႔စည္း

တည္ေဆာက္ပံုႏွင့္ အႏွစ္သာရမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရေပမည္။
အေျခခံဥပေဒတစ္ခုကို ေလ့လာမည္ဆိုပါက ၎၏ ဒႆန (Premble)
ကိုလည္း

ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္

လြတ္လပ္ေရး

ေၾကညာစာတမ္းတြင္

ႏိုင္ငံ၏

ႀကီးမားမႈတို႔ကို

ေဖာ္ညႊန္းလိုသည္ႏွင့္တကြ

ဓေလ့ထံုးတမ္း

နယ္ခ်ဲ႕တို႔အေပၚ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အစဥ္အလာ
နာက်ည္းခ်က္၊

ခံစားခ်က္အားလံုးကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကို
ေလ့လာၾကည့္ပါကလည္း ပုဒ္မ (၆) တြင္ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါး ပါဝင္ရသည့္
အေၾကာင္းအရင္းကို

ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

တပ္မေတာ္

အရာရိွႀကီးမ်ားႏွင့္

ပညာရွင္မ်ားကို ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္၌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ (ၿငိမ္း)
က တပ္မေတာ္ အရာရိွမ်ားကို ေခၚယူေတြ႔ဆံု ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုေတြ႔ဆံုမႈတြင္
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ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစတင္၍ လက္ရိွ (၁၉၉၂)
အခ်ိန္ထိ တိုင္းျပည္ၿပိဳကဲြမည့္ အႏၲရာယ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရသည္။
ထို႔ေၾကာင့္

ျပည္ေထာင္စု

မၿပိဳကဲြေရးသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏

အဓိက

အႏၲိမ

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးကလည္း သူပုန္ထသည့္အခ်ိန္
ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ ၿပိဳကဲြေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ၾကရန္ လိုသည္။
တဖန္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုး ညီညြတ္ေရး ၿပိဳကဲြဲလာပါက အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ
တည္တံ့မႈတြင္ အႏၲရာယ္ ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္ သည္တို႔ကို ေရွး႐ႈကာ ဒို႔တာဝန္အေရး
(၃) ပါးကို ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍ တဆင့္ေျပာ စကားမ်ားအရ သိခဲ့ရဖူးသည္။
၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုမွာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု၏ မူရင္းအစ
တည္ရာသည္

၁၉၈၈

ဒီမိုကေရစီ

အေရးအခင္းကာလက

ျဖစ္ပြားမႈမ်ားႏွင့္

ဆက္စပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္။ ၂၀၀၈ တြင္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးရန္
ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ဦးေနဝင္း၏ လူထုအေပၚ သေဘာထား
ေမးျမန္းခဲ့သည့္အေပၚတြင္ အေျခခံေနသည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု၏ အႏွစ္သာရသည္
အေျခခံမူ ၁၀၄ ခ်က္ (104 Principle) ေပၚတြင္ အေျခခံေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
အမ်ိဳးသား

ျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရးကို

ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္

၂၀၀၈

ဖဲြ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးသား လိုပါက ထို အေျခခံမူ ၁၀၄ ခ်က္ (104
Principle) ကိုလည္း ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏
ေနာက္ထပ္အႏွစ္သာရ

တစ္ခုမွာ

ေလာကပါလတရား

(၃)

ပါး

ျဖစ္သည္။

ေလာကပါလတရား (၃) ပါးကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံုတြင္ စတင္က်င့္သံုးခဲ့ၿပီး
ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကလည္း ထိုအႏွစ္သာရကို လက္ခံ
က်င့္သံုးခဲ့သည္။

စကားလံုး

အသံုးအႏႈန္း

မတူညီေသာ္လည္း

အေျခခံ

အႏွစ္သာရမွာ အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း လြတ္လပ္ျခင္း၊
တန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ တရားမွ်တျခင္းတည္းဟူေသာ အႏွစ္သာရကို ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုႏွင့္ပတ္သက္၍
ေနာက္ထပ္ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္လိုသည့္အခ်က္မွာ တပ္မေတာ္၏ႏိုင္ငံေရးတြင္
ပါဝင္မႈအခန္းက႑ျဖစ္သည့္အတြက္

၎တို႔၏ရပ္တည္ခ်က္၊

ယူဆခ်က္မ်ား

ကိုလည္း ေလ့လာ သေဘာေပါက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ လက္နက္
ျပည့္စံုမႈ မရိွခဲ့၍ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရၿပီး လြတ္လပ္ေရးကိုလည္း
လက္နက္ျဖင့္တိုက္၍ယူခဲ့ရသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္
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လြတ္လပ္ေရးကို

လက္နက္ျဖင့္
ေနာက္ပိုင္းတြင္

ကာကြယ္ရမည္ဟူေသာ
တပ္မေတာ္၏

ယခင္က

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္၊

ဟူေသာ

စြမ္းရည္သံုးရပ္

ယူဆခ်က္ရိွေနသည္။

၂၀၀၈

ခုႏွစ္

အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို

သံုးသပ္မိပါသည္။

တိုက္ခိုက္ေရးစြမ္းရည္၊

စည္း႐ံုးေရးစြမ္းရည္

ရိွခဲ့ေသာ္လည္း

တိုင္းျပည္ကို

ဒီမိုကေရစီစနစ္

က်င့္သံုးမည္ ဆိုပါက ထိုစြမ္းရည္ သံုးရပ္တည္းျဖင့္ မရႏိုင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္
အေနႏွင့္နားလည္လာသည့္အတြက္ ဥပေဒျပဳေရး စြမ္းရည္ကိုရရိွရန္ လႊတ္ေတာ္
ထဲတြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္ခဲ့သည္ဟု ေလ့လာ
ေတြ႔ရိွရသည္။ ထိုတပ္မေတာ္သား ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား တာဝန္မွ ရပ္နားခ်ိန္တြင္
ဥပေဒျပဳေရး

စြမ္းရည္ရိွၿပီးျဖစ္ေသာ

လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ အေျမာ္အျမင္ျဖင့္ ထည့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ၾကားသိ
ရပါသည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြစည္
့ းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးသားရန္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္
အခ်က္မ်ား
၂၀၀၈
(Structure)

ဖဲြ႔စည္းပံုကို
ႏွင့္

ျပင္ဆင္ေရးသားမည္ဆိုပါက

အႏွစ္သာရ

(Essence)

တို႔ကို

၎၏

ဖဲြ႔စည္းပံု

ရွင္းရွင္းလင္းလင္း

သေဘာေပါက္ရန္ လိုပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တိုင္း (၇) တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ (၇) ခု
ဖဲြ႔စည္းထားျခင္းသည္ ဖဲြ႔စည္းပံု (Structure) အရ အာဏာရရိွမႈ တူေသာ္လည္း
အႏွစ္သာရ (Essence) အရမူ ဗမာအမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ ေနရာမ်ားသည္
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ျဖစ္ေနၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေဒသမ်ားသည္
ျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ႏို္င္သည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္မ်ား ၾကားတြင္ အာဏာခဲြေဝမႈ (Division of Power)
မရိွျခင္းသည္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု၏ အႀကီးမား ဆံုးေသာ အားနည္းခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။
(Division of Power) သည္ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တစ္ခု၏ (Structure) တြင္
မျဖစ္မေန ပါဝင္ရမည္ျဖစ္သည္။ (Division of Power) ဟူ၍ အေသအခ်ာ
မပါဝင္ေသာ္ျငားလည္း ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံ၏ အားသာခ်က္တစ္ခုမွာ ပုဒ္မ (၁၁) ရိွ
ဥပေဒျပဳေရး အာဏာကို (Separation of Power) အေနျဖင့္ စဥ္းစားၿပီး (Check
and Balance) လုပ္ႏိုင္ရန္ ထည့္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
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ဇယား (၂) သည္ ဥပေဒျပဳရန္ စာရင္းသာ ျဖစ္ၿပီး (Power) ခဲြေဝထားျခင္း
မဟုတ္ေပ။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသည္ (Division of Power) ႏွင့္
(Separation of Power) ေရာေထြးေနသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး ဖဲြ႔စည္းပံု (Structure)
အရ ယိုင္နဲ႕ ေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဖဲြ႔စည္းရာတြင္လည္း
(Structure)

အရ

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္

တစ္ခုလွ်င္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္ (၁၂) ေယာက္စီျဖင့္ အညီအမွ် ဖဲြ႔စည္းထားေသာ္လည္း လူမ်ိဳးအရ
ၾကည့္လွ်င္မူ ဗမာလူမ်ိဳးအမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး (၇) ခု ရိွေနသည့္
အတြက္

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္

ဗမာကိုယ္စားလွယ္က

ထက္ဝက္ခန္႔

ရိွေနသည့္အျပင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနေသး
သည္ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ မွ်တသည့္ကိုယ္စားျပဳမႈ မရိွေခ်။
ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သည္ တန္းတူ အာဏာ
မရရိွဘဲ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္သည့္အခါ ေခၚယူ ဆံုးျဖတ္
ရသည့္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္လည္း

မရိွသည္ကို

ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသားႏွင့္

ဗမာ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္

မွ်တမႈ

လူဦးေရအရ

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုး ဗမာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေနသလို
ကိုယ္စားလွယ္ကသာ

လႊတ္ေတာ္

အမ်ားစု

(၂)

ရပ္

ေပါင္းပါကလည္း

ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

ဗမာ

ထို႔ေၾကာင့္

(Structure) အရ မွန္ေသာ္လည္း (Essence) အရ လြဲေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
(Structure)

အရ

ေနာက္ထပ္မွားယြင္းေနသည့္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တြင္

သမၼတစနစ္ျဖင့္

အခ်က္မွာ

အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး

ျပည္ေထာင္စု

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ပါလီမန္စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း (Hybrid System) ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းခါစ တိုင္းျပည္ျဖစ္ရာ (Hybrid
System) ကို သံုးျခင္းသည္ (Structure) အရ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။
၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ (Essence) ကို တိုင္းတာ
မည္ဆိုပါက

ေလာကပါလ

အတိုင္းအတာထိ

တရား

(၃)

ပါးႏွင့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနလဲ

ပတ္သက္၍

ဆိုသည္ကို

မည္သည့္

ေလ့လာရမည္

ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - (Justice) ဆိုသည့္ တရားမွ်တျခင္းကို တိုင္းတာရာတြင္ လည္း
တရားဥပေဒတစ္ခုတည္းကိုမၾကည့္ဘဲ

ဗမာလူမ်ားစုႏွင့္

တိုင္းရင္းသား

လူနည္းစုၾကားတြင္ တရားမွ်တမႈ မည္မွ်ရိွသနည္း (ကိုယ္စားျပဳမႈအရ၊ ရာထူး
ခန္႔အပ္မႈအရ)၊ လြတ္လပ္ျခင္းကို တိုင္းတာရာတြင္လည္း မည္မွ်လြတ္လပ္သနည္း

56

(ႏိုင္ငံသားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္မႈ၊ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအေနျဖင့္ လြတ္လပ္မႈ)
၊ ညီမွ်မႈတြင္လည္း ထိုနည္းလည္းေကာင္း လူမ်ားစုႏွင့္ လူနည္းစုၾကားတြင္ မည္သို
႔ညီမွ်ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္လဲ ဆိုသည့္အခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု၏
အႏွစ္သာရမ်ားကို တိုင္းတာႏိုင္ရန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးရာတြင္ (Essence) အရ မွန္ကန္မႈ
ရိွမရိွ၊ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးမႈရိွမရိွ ေလ့လာရမည္ ျဖစ္သည္။ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ
စနစ္ကို က်င့္သံုးသည္ ဆိုေသာ္လည္း အႏို္င္ရပါတီႀကီးမ်ားကသာ လႊမ္းမိုးၿပီး
လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဆိုပါက (Essence) အရ မွန္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္သည့္ ေနရာတြင္ အားနည္းခ်က္ရိွေနသည္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ ေတြ႔ရိွႏိုင္
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (Essence) တစ္ခုခ်င္း စီသည္ မွန္ကန္ေသာ္လည္း ၎ကို
ေဖာ္ေဆာင္သည့္ေနရာတြင္

ရလာဒ္သည္

အေကာင္းေရာ

အဆိုးပါ

ျဖစ္ႏိုင္

သည္ကိုလည္း အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စဥ္းစားရာ၌ သတိျပဳရမည္
ျဖစ္ေပသည္။

(၈) အန္စီေအ (NCA) ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

၂၀၁၁

ခုႏွစ္၌

အစိုးရအေျပာင္းအလဲ

ျဖစ္ေပၚၿပီး

ဒီမိုကေရစီကို ျပန္လည္ အသက္သြင္းလာခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္ ေျပာင္းလဲသည့္
အခါတိုင္းတြင္

တိုင္းျပည္တစ္ခု၏

မူဝါဒမ်ား

ေျပာင္းလဲသြားၿပီး

တိုင္းျပည္

အေျခအေနလည္း ေျပာင္းလဲတတ္သည္ျဖစ္ရာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ တက္လာၿပီး
ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းျပည္အေျခအေန ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္ကို ျမင္ေတြ႔ရမည္
ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကို သမၼတဦးသိန္းစိန္ စတင္ဖိတ္ေခၚခဲ့စဥ္က
တိုင္းရင္းသား မ်ားက မယံုၾကည္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးေအာင္မင္း
ေခါင္းေဆာင္ေသာအဖဲြ႔ႏွင့္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊

ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ယံုၾကည္မႈ အတန္အသင့္ ရရိွခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႔ဆံုၿပီး
တစ္လအတြင္း

သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ

(RCSS)

က

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။
(NCA) ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ
လုပ္ေဆာင္ခဲ့

ၾကရသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္
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ယံုၾကည္မႈ

တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရး သာမက ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား
ေပၚတြင္လည္း

မ်ားစြာမူတည္ေနသည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း
တိုးတက္ေနသည့္

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္

ႏိုင္ငံေရးကိုကြ်မ္းက်င္ၾကသူမ်ားျဖစ္ရာ

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို

ေလ့လာၿပီးမွသာ

ျဖစ္ေပၚ

အစိုးရအေပၚ

ယံုၾကည္မႈ အထိုက္အေလ်ာက္ ရိွလာေပလိမ့္မည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားကလည္း
တစ္ဖဲြ႔ခ်င္းအလိုက္ (Bilateral) ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ တြန္းပို႔ေပးခဲ့
သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖိတ္ေခၚၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ (၁၄) ဖဲြ႔ႏွင့္ တစ္ဖဲြ႔ခ်င္း (Bilateral) အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္မ်ား
လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးအတြက္

(Institutions)

မ်ား

လိုအပ္သည္ကို နားလည္လာၿပီးေနာက္ (Myanmar Peace Center - MPC) ကို
ထူေထာင္ၿပီး အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုပ္ေဆာင္
ခဲ့ၾကသည္။ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ (၁၄) ဖဲြ႔ႏွင့္ (Bilateral Agreement)
မ်ားရရိွၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခိုက္တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စဲေရးကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းသည္ပင္ (NCA) ၏ လမ္းေၾကာင္းအစ ျဖစ္ေပ
သည္။

ထိုအဆင့္အထိ

တတ္ႏိုင္သေလာက္

ေရာက္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသလို

အစိုးရဘက္မွ
တိုင္းရင္းသား

လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားကို
လက္နက္ကိုင္မ်ား

ဘက္မွလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။
ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္အရ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ (၁) တိုင္းျပည္
အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈ (၂) ဘက္တိုင္း တြင္ ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားႏွင့္ (၃) ေဆြးေႏြးပဲြ
အတြက္ တိက်ေသာ အစီအစဥ္ (Agenda) မ်ား ရိွရန္ လိုအပ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။
(NCA) ကို ေလ့လာၾကည့္ပါက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြ
က္ ခိုင္မာေသာ စကားလံုး၊ စကားစုမ်ားသာမက အျငင္းပြားဖြယ္ရာ စကားရပ္
မ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႔ႏိုင္ေပသည္။ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ရန္
အတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရၿပီး (Side Bar) ဟု
ေခၚသည့္ ေဆြးေႏြးပဲြ ျပင္ပတြင္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ျငင္းခုန္ ေဆြးေႏြးၾကရင္းျဖင့္
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ရရိွခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အတြက္ တူညီသည့္
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္မ်ား
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ရိွသလို

တစ္ဘက္ႏွင့္

တစ္ဘက္ ညိွႏိႈင္းရန္ ခက္ခဲသည့္ အတားအဆီးမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အမ်ိဳး
သားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ (NCA) ေဆြးေႏြးေနစဥ္ ကာလ
တစ္ေလွ်ာက္လံုးႏွင့္

(NCA)

ပါ

သေဘာတူညီခ်က္မ်ား

အားလံုးသည္

ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ ပံုစံမ်ားကို အုတ္ျမစ္ခ်
ေပးခဲ့သည္ဟု

ယူဆပါသည္။

(NCA)

တြင္

ပါဝင္ေသာ

စကားစုမ်ားသည္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ထင္ဟပ္သည့္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ သ႐ုပ္ လကၡဏာ
မ်ားကို ေရြးခ်ယ္သံုးႏႈန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ (NCA) အရ ျဖစ္ေပၚလာေသာ
(Institutions) မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ (UPDJC) ႏွင့္ (JMC) တို႔သည္လည္း သံုးပြင့္ဆိုင္
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏
ဖဲြ႔စည္းမႈပံုစံ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။
(UPDJC) တြင္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားပါဝင္ၿပီး (JMC) တြင္ အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ႏွင့္ အရပ္သား
ျပည္သူလူထုတို႔ ပါဝင္သည္ကို ေတြ႔ရမည္။ ထိုသံုးပြင့္ဆိုင္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္
ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးသည့္

အေလ့အထမ်ား

ထြန္းကားလာျခင္းသည္

ေနာင္တြင္

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္ၿပီး
(Multi-party negotiation) ေခၚ ဘက္ေပါင္းစံုပါဝင္ေသာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျဖစ္ေပၚ
လာျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ (Institution) မ်ား ေပၚေပါက္
လာသည္ဟု ယူဆပါသည္။
(NCA) တြင္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ စကားလံုးမ်ား တိတိက်က်
ပါဝင္သလို မတိက်၊ မေရရာေသးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားလည္း ရိွေနဆဲ ျဖစ္သည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အေပးအယူ သေဘာသဘာဝအရ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္
မ်ားတြင္ တိက်ေသာ စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္ျခင္း မရိွေခ်။ (NCA) ကို
လက္ေတြ႔

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခ်ိန္တြင္

ဝိဝါဒ

ကဲြျပားေသာ

စကားရပ္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္အတြက္ စကားလံုးမ်ားကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္
လိုအပ္ ေနေသး သည္။ (Joint Institution) မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္း
စိတ္မပ်က္ဘဲ

သည္
တက္ညီ

အစပိုင္းတြင္
လက္ညီ

အခက္အခဲမ်ား

ရိွႏိုင္ေသာ္လည္း

အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမွသာ

မိမိတို႔

ေမွ်ာ္မွန္းေသာ ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ (NCA) သည္ ရာႏႈန္းျပည့္
ေကာင္းမြန္ ျပည့္စံုေနေသာ စာခ်ဳပ္တစ္ခု မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ခန္႔
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ျပည္တြင္းစစ္

အျမစ္တြယ္ေနေသာ

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္အမ်ိဳးသားျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ပထမဦးဆံုးစနစ္တက် ထြက္ေပၚလာေသာ လမ္းျပေျမပံု
တစ္ခုျဖစ္သည္။ (NCA) ကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး

အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆဲြမည္ဟု

ေျပာေနသည္မ်ား ရိွေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ဆန္ေသာ ကိစၥတစ္ခု မဟုတ္ေပ။
ယခင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္
အတိုင္းပင္

သူမ်ားသာ

ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္၍

ျပန္ထြက္ေပၚလာေပလိမ့္မည္ဟု

ယူဆသည္။

(NCA)

(NCA)

ကို

ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း (Review) ျပဳလုပ္မည္ဟု ေျပာေနသည္မ်ားလည္း ရိွသည္။
မိမိအျမင္အရမူ (NCA) ကို အသစ္ျပန္လည္ ေရးဆဲြျခင္း၊ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းတို႔
သည္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ လူပင္ပန္းၿပီး အက်ိဳးမရိွႏိုင္သည့္အတြက္ ထိုသုိ႔
လုပ္ေဆာင္မည့္အစား (NCA) ၏

အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအပိုင္းကို ျပန္လည္

သံုးသပ္ျခင္းက ပို၍ အက်ိဳးရိွလိမ့္မည္ ဟု ျမင္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္
တစ္ခုလံုးကိုလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။

NCA မွ တဆင့္ ဖဲြ႕စည္းပံျု ပင္ဆင္ေရးလမ္းေၾကာင္းသို႕သြားျခင္း
၂ဝဝ၈

အေျခခံဥပေဒျဖင့္

သြားေနရာမွ

ေျခ/ဥ

ျပင္ဆင္သည့္

အေနအထားတြင္ (NCA/JMC) မ်ား ပါဝင္ျခင္း မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ (NCA)
မွာ ထပ္မံေပၚေပါက္လာေသာ အစီအစဥ္ (Agenda) ျဖစ္ၿပီး အျပဳသေဘာ
ေဆာင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္
အတြင္း၌ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီမ်ား ဖဲြ႔စည္းခဲ့ သည္။
တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ ျငင္းဆုိမႈ မရိွခဲ့ေသာ္လည္း
မည္သည့္ အခ်ိန္၌ မည္သည့္အခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မည္ ဆိုသည္ကိုမူ
သေဘာတူညီခ်က္ မရရိွခဲ့ေပ။ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ လက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ရရိွၿပီးမွသာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ျပည္ေထာင္စု
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (UPC) သည္ (By Pass) လုပ္ငန္း သေဘာေဆာင္သည့္
(State Process) အသြင္ျဖစ္ေနသည္။ တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ ၂ဝဝ၈
အေျခခံဥပေဒ၊ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ (NCA) ႏွင့္ (NLD) အစိုးရလက္ထက္
ဆက္လက္အေကာင္ထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ရာ

(Ownership)

တြင္

အျငင္းပြား

လာေစသည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္မွလည္း ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအား ရပ္ခံ
ကာကြယ္လ်က္ရိွရာ (UPC) အား လူထုဖိအားကဲ့သို႔ေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္
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ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပေစရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းသည္ အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္သည္။
ခဲြထြက္ေရးမူအား အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ရႈျမင္ပံု နည္းပါးသည္။ ျပည္ေထာင္စု
မၿပိဳကဲြေစရန္ တပ္မေတာ္မွ တာဝန္ယူထိန္းသိမ္းရျခင္းဟူသည့္ အယူအဆသည္
တပ္မေတာ္ အတြက္ အခြင့္အေရးအျဖစ္ အသံုးခ်စရာ ျဖစ္ေနၿပီး ခဲြမထြက္ေစရန္
ေရွးဦးစြာ

လက္မွတ္ထိုးရမည့္

အသြင္သည္

တိုင္းရင္သားလက္နက္ကိုင္မ်ား

အတြက္ ဘေဘာတူညီမႈ တစံုတရာမရရိွဘဲ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း သေဘာ
ေဆာင္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ရလဒ္မရိွဘဲ လက္နက္စြန္႔လႊတ္ခိုင္းျခင္း သည္
လြဲမွားေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား
ႏိုင္ငံေရးပါတီ (Ethnic Political Parties) မ်ား အားေကာင္းလာေအာင္ အားေပး
ျမႇင့္တင္ႏိုင္ျခင္း မရိွဘဲ ပါတီေထာင္ျခင္း၊ လက္နက္စြန္႔ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြက္ မေရရာသည့္ အနာဂတ္သာ ျဖစ္ေစသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးရႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ရာ၌ တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ
(Ownership) အား စဥ္းစားရာတြင္ သူတစ္ပါးမွေပး၍ ရရိွသည့္ပံုစံ မဟုတ္ဘဲ
မိမိကုိယ္တုိင္ ဖန္တီး တည္ေဆာက္ယူ သည္ဟု ရႈျမင္ေစရမည္ ျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားမ်ား

ထဲထဲဝင္ဝင္

ပါဝင္လာေစရန္

Constitutional Reform /Decentralize Issues)

(Ethnic

Participation,

မ်ားအား အေလးအနက္

လုပ္ေဆာင္ေစလုိသည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ တစ္ရပ္လံုးသည္ အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာ သက္ေရာက္မႈ ျဖန္႔က်က္ရာ၌ ႏုိင္ငံတဝန္းလံုး သေဘာေဆာင္သည္။
သို႔ေသာ္ လက္မွတ္ မထုိးမီကာလ၌ ေဒသတြင္း တိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ ေနၾကသည္။ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမေဒမ်ားတြင္
အလုပ္မျဖစ္ ခဲ့သည္ကို (Sovereignty is not integrity in local area.)
လက္ေတြ႔ရႈျမင္ႏိုင္ရန္ လုိအပ္သည္။
ထိုေၾကာင့္ ၾကားကာလ အစီအမံ (Joint Concept) အား တပ္ပုိင္း၊
အစိုးရပိုင္းမွ

လက္ခံမွသာ

ဆက္လက္

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္။

တိုင္းရင္းသား

ေဒသမ်ားတြင္ (Local) ႐ုံးမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ နယ္ေျမ စိုးမုိးေရးအျဖစ္ ရႈျမင္ၿပီး
ယံုၾကည္မႈကို ပ်က္ျပားေစသည္။ (Pre-concept) ျဖင့္သာ ခ်ဥ္းကပ္ပါက စိုးရိမ္မႈ
အေျခအေန၌

ရိွေၾကာင္း

ေတြ႔ရသည္။

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း

အေျပာင္းအလဲ၊

ပုဂၢိဳလ္ေရး အခန္းက႑သည္လည္း နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အေရးပါသည္ကို
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ႀကိဳတင္စဥ္စား ထားသင့္သည္။ အားလံုးပါဝင္ေရး (All-inclusiveness) မူအား
သေဘာေပါက္

ေသာ္လည္း

အေျခအေနတစ္ရပ္အား
ေသာ္လည္းေကာင္း

လူအမ်ားပါဝင္မႈျဖင့္

တပ္မေတာ္မွ

ယံုၾကည္

အလုပ္မျဖစ္ေသာ

ေသာ္လည္းေကာင္း၊

လက္ခံထားသည္။

အစိုးရဘက္မွ

(National

Dialogue)

အခ်ိန္အခါမ်ိဳး၌သာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္
(Ceasefire Agreement) သည္ လူထုပါဝင္ရန္ မလိုအပ္ေသာ အခ်ိန္အခါ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

(Top

Down)

ခ်ဥ္းကပ္မႈျဖင့္သာ

အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္သည္။

လူထုပါဝင္မႈ ေဝါဟာရတြင္ (Citizen Participation) ႏွင့္ (Civic Engagement –
CE) ဟူ၍အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးရိွသည္။ လူထုအသံမ်ားျမႇင့္တင္ေပးျခင္း သေဘာတရားမ်ား
အား (NGOs) လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ေတြ႔ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္
(Decision Making) အပိုင္းမ်ားတြင္ လူထုပါဝင္မႈ/ လူထုအသံမ်ားျမႇင့္တင္မႈ
ရိွလာပါက လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႔ ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္
လြတ္လပ္ခြင့္အား မ်ားစြာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးလွ်င္ ညီညြတ္မႈကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္း
ေဖာ္ေဆာင္ ခ်မွတ္ျခင္းသည္ အလြန္တရာအေရးႀကီးသည္။ ထုိေၾကာင့္ (CE) ျဖင့္
အျပန္အလွန္

နားလည္မႈရိွေသာ

ေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္

သေဘာထားမ်ား

တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အခြင့္အလမ္း ရရိွႏုိင္မည္။ ထို႔အျပင္ (NCA) ၏
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ဖန္တီးရာတြင္ (Targeted)
နည္းဗ်ဴဟာျဖင့္ (Major Actor) မ်ား စိစစ္ေရြးခ်ယ္၍ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္
ျဖစ္သည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္

အဓိကပါဝင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ

အစိုးရ၊

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဦးေဆာင္ေသာ
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

ညီလာခံႀကီးတစ္ခု

လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

ထိုညီလာခံႀကီးမွ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အေပၚအျမင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္

နည္းလမ္းမ်ားကို

လြတ္လပ္

ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ယင္းအေပၚတြင္ အေျခခံသည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး
လုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ပါက

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္

နီးစပ္ႏိုင္သည္ဟု ျမင္ပါသည္။
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ပို၍

(၉) အမ် ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနရျခင္း
သည္ တိုင္းရင္းသား အားလံုး သေဘာတူလက္ခံသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္ဟု

ဆိုႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားက ပို၍ ေလ့လာ
အားေကာင္းၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ နယ္ေျမမဟုတ္သည့္
တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္

ေနထိုင္ၾကသူမ်ားမွာမူ

ဖက္ဒရယ္

ႏွင့္ပတ္သက္၍

ဗဟုသုတ နည္းပါးၾကသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ကို တိုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား
က်င္းပရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယခုအခါ

ဖက္ဒရယ္သည္

မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန ေဆြးေႏြးရမည့္၊ မျဖစ္မေန သိရိွရမည့္ ကိစၥရပ္
တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အစပိုင္းေလာက္အထိ
ဖက္ဒရယ္ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ဤႏိုင္ငံတြင္ ပြင့္ပြင့္ လင္းလင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆို၍
မရခဲ့ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းဆိုင္ရာ ေရးသားခ်က္
မ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္ဆိုလွ်င္ ခဲြထြက္ေရးဟုသာ ျမင္ေလ့ရိွခဲ့ၾကၿပီး ဖက္ဒရယ္
အေၾကာင္း ေျပာသူသည္ တိုင္းျပည္ၿဖိဳခဲြမည့္သူဟု တံဆိပ္ကပ္ခံခဲ့ၾကရသည္။
သမၼတ

(ၿငိမ္း)

ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္

၂၀၁၁

ခုႏွစ္တြင္

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ၿပီး တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္မ်ားက ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
တိုင္းျပည္ တည္ေဆာက္မည့္ ပံုသဏၭာန္ကို ေဆြးေႏြးမွ သာလွ်င္ ေရရွည္တည္တံ့
ခို္င္ၿမဲသည့္
ခဲ့ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား

နားလည္

ျပဳလုပ္ပါကလည္း

သေဘာေပါက္
ဖက္ဒရယ္ကိစၥကို

လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခြင့္မရိွပါက ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ အေျဖမထြက္ ႏိ္ုင္သည့္
အတြက္ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္၍ ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္းကို လြတ္လပ္စြာေျပာဆို
ေဆြးေႏြးခြင့္၊ ေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ရရိွလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေလ့လာ
ခဲ့ရာမွ

ဖက္ဒရယ္သည္

ခဲြထြက္ျခင္းမဟုတ္၊

တရားမွ်တစြာ

အတူယွဥ္တဲြ

ေနထိုင္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ သေဘာကို နားလည္လာခဲ့ၾကၿပီး
ဖက္ဒရယ္ကိစၥကို ေဆြးေႏြးရန္ အစိုးရက လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
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ဘာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္နိုင္ငံထူေထာင္ၾကသလဲ
ကမာၻေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၉၂) ႏိုင္ငံ ရိွသည့္အနက္ ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၈)
ႏိုင္ငံက ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးၾကသည္။ အထင္ရွားဆံုးႏွင့္ အေအာင္ျမင္ဆံုး
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ တိုင္းျပည္
မ်ားတြင္ ယူနစ္ (ျပည္နယ္) အနည္းဆံုး (၂) ခုရိွရမည္။ လူမ်ိဳး၊ ကိုးကြယ္သည့္
ဘာသာ၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ မတူကဲြျပားသည့္ လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္သည့္
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သံုးေလ့ရိွသည္။ အမ်ားစု ယူဆၾကသည္မွာ
ဖက္ဒရယ္တိုင္းျပည္ျဖစ္လွ်င္

တိုင္းျပည္ၿပိဳကဲြႏိုင္သည္

(သို႔တည္းမဟုတ္)

ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကို္ယ္ပိုင္
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အျပည့္အဝ ရရိွႏိုင္မည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုအယူအဆသည္
အျပည့္အဝမမွန္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္တိုင္းျပည္မ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ဟု
ဆိုေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႀကီးေသာ တိုင္းျပည္မ်ား ရိွသကဲ့သို႔ လက္ေအာက္ခံ
ျပည္နယ္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးထားေသာ တိုင္းျပည္မ်ားလည္း
ရိွသည္။ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို က်င့္သံုးပံုသည္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ မတူညီပါ။
မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ေဒသ၊ လက္ရိွႀကံဳေတြ႔ ေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေန၊
မိမိတို႔ေဒသ၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ကို္ယ့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္
ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကို က်င့္သံုးရျခင္းျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္
တစ္ခုျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ

ဖက္ဒရယ္တိုင္းျပည္မ်ားသည္ ပါလီမန္စနစ္ျဖင့္

အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္ (ဥပမာ - ဂ်ာမနီ)။ သမၼတစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ဖက္ဒရယ္
ႏိုင္ငံမ်ားလည္းရိွသည္ (ဥပမာ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)။ ပါလီမန္စနစ္ျဖင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္

အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြမ်ား

က်င္းပ၍

လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရသည္။ ထိုမွတဆင့္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုႏိုင္သည့္ ပါတီက အစိုးရဖဲြ႔ခြင့္ရသည္။ သမၼတ စနစ္တြင္မူ
သမၼတကို ျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
သမၼတစနစ္ က်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူ လူထုသည္ မိမိတို႔ ေဒသအတြက္
လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္ကို မဲေပးရသလို သမၼတ အတြက္လည္း မဲေပးရသည္။
ေရြးေကာက္ခံရသည့္ သမၼတသည္ မိမိအစိုးရအဖဲြ႔ကို မိမိပါတီက ျဖစ္ေစ၊ ပါတီ
ျပင္ပက ျဖစ္ေစ ေရြးခ်ယ္ဖဲြ႔စည္းခြင့္ ရိွသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သမၼတစနစ္ႏွင့္
ပါလီမန္စနစ္ ေရာျပြန္း (Hybrid) စနစ္ကို က်င့္သံုးေနျခင္းျဖစ္သည္။
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ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ၀ိေသသလကၡဏာမ်ား
ဖက္ဒရယ္တိုင္းျပည္တြင္ အနည္းဆံုး အစိုးရ (၂) ရပ္ ရိွရမည္။ ဗဟိုအစိုးရ
ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ (၃) ရပ္ရိွသည့္ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း
ရိွသည္။ အနည္းဆံုး လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္ရိွရမည္။ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ႏွင့္
သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တို႔ ျဖစ္သည္။ စာျဖင့္ ေရးသားျပ႒ာန္းထားသည့္
ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ရိွရမည္။ အဆိုပါ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္
ဗဟိုအစိုးရ၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္၊

ျပည္နယ္အစိုးရ၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္၊

ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္၏ ဥပေဒ ျပဳခြင့္အာဏာ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာမ်ားကို
တိတိက်က် ျပ႒ာန္းထားသည္။ ျပည္နယ္မ်ားတြြင္ ကိုယ္ပုိင္

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဗဟိုအစိုးရက အာဏာအမ်ားစု
ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားရိွသကဲ့သို႔ ျပည္နယ္အစိုးရကို အာဏာ
အမ်ားစု ခဲြေဝေပးထားသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ မ်ားလည္း ရိွသည္။
ဖက္ဒရယ္အဖဲြ႔ဝင္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ျပည္နယ္အႀကီးအေသး၊ လူဦးေရ
အနည္း အမ်ား ေပၚတြင္ အေျခမခံဘဲ တူညီသည့္အေရအတြက္ျဖင့္ ေရြးေကာက္
ထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္း ထားသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္
ရိွသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျပည္နယ္တစ္ခုလွ်င္

(၁၂)

ဦးစီ

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ဖဲြ႔စည္းထားသည္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကဲ့သို႔ေသာ
လႊတ္ေတာ္ရိွသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္

ျပည္နယ္အၾကား

အျငင္းပြားမႈမ်ားကို

ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုးရိွရမည္။
မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အထက္ေဖာ္ျပပါ
ဖက္ဒရယ္စနစ္၏

ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ား

ရိွႏွင့္ၿပီး

ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္

တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ကို ေတာင္းဆိုေနပါသနည္း။
အေၾကာင္းရင္းမွာ

၂၀၀၈

ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏

ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ား ရိွေနေသာ္လည္း အႏွစ္သာရမရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသား အားလံုးက လက္ခံသေဘာတူညီေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ရန္
ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးေနရျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
မ်ားကစိုးရိမ္ေနသည့္ ကိစၥမ်ားလည္းရိွေပသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား
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မွလိုလားေနေသာ အခ်က္မ်ားလည္းရိွသည္။ အားလံုး လက္ခံႏိုင္ရန္ ညိွယူရမည္
ျဖစ္သည္။

ဖဲြ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္

လက္ေတြ႔

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ရာတြင္ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ အေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ျပင္ဆင္
ေျပာင္းလဲရသည္သာ

ျဖစ္သည္။

လက္ရိွ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း

ႏိုင္ငံေရး

ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား၏ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားမွတဆင့္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒကို

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ဟူသည့္

ရည္ရြယ္ခ်က္ကို

ပါဝင္

ပတ္သက္သည့္ (Stakeholder) အားလံုးက သေဘာတူညီထားၿပီး ျဖစ္သည္။
တပ္မေတာ္ဘက္မွလည္း

၂၀၀၈

ဖဲြ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒ

ျပင္ဆင္ရမည္ကို

လက္ခံထားၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ခဲြထြက္ျခင္းကို
စိုးရိမ္မႈရိွေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ (NCA) တြင္ ဒို႔တာဝန္အေရးသံုးပါး ျဖစ္ေသာ
ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး၊
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ

တည္တ့ံခုိင္ၿမဲေရးတို႔ကို

မၿပိဳကဲြေရး၊

အေျခခံမူအျဖစ္

သေဘာတူ

လက္ခံကာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ မ်ားကို က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၊ လူမ်ိဳးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္
ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ခဲြထြက္ခြင့္မပါဘဲ ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းရမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္
အေနျဖင့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္မွ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမည္ကို လက္ခံ
ေသာ္လည္း

ဖက္ဒရယ္စနစ္မွ

ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း

(ေခၚ)

ေလ်ာ့ေလ်ာ့ရဲရဲ

စုစည္းထားေသာ ျပည္ေထာင္စု စနစ္သို႔ေရာက္ရိွ သြားမည္ကိုမူ စိုးရိမ္မႈရိွေနသည္။
ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းအျဖစ္သို႔

ေရာက္ရိွသြားမည္ဆိုပါက

ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကဲြမည့္

အႏၱရာယ္ႏွင့္ နီးစပ္ ႏို္င္သည္ကို ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၊ ယူဂိုဆလားဗီးယား
ျပည္ေထာင္စု သင္ခန္းစာမ်ားအား ၾကည့္လွ်င္ သိႏို္င္သည္။

ဘယ္လိုဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ထူေထာင္ၾကမလဲ
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို

က်င့္သံုးသည့္ႏိုင္ငံမ်ားကို

ေလ့လာၾကည့္ပါက

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ထူေထာင္ရာတြင္ ပံုစံ (၂) မ်ိဳးေတြ႔ႏိုင္သည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ
(Coming Together) ဟု ေခၚသည့္ လြတ္လပ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အတူတ
ကြေပါင္းစည္းေနထိုင္သြားၾကသည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ က်င့္သံုးျခင္းကို ဆိုလိုသည္
(ဥပမာ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု)။ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ (Devolution) ဟု
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ေခၚသည့္ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ လူမ်ိဳးစုမ်ား ရိွျခင္းေၾကာင့္
တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္မွဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို

ေျပာင္းလဲက်င့္သံုး

ၾကသည့္ ပံုစံျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ (Holding Together) ဟုလည္း
ေခၚဆိုၾကသည္ (ဥပမာ - အိႏၵိယႏိုင္ငံ)။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ပံုစံျဖင့္
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ထူေထာင္ရမည္ကိုမူ အေျဖရွာေနဆဲ ျဖစ္သည္။
ကမာၻေပၚတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေစခဲ့သည့္ လိႈင္းႀကီး
(၃) ခု ရိွသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ပထမဆံုးလိႈင္းသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ ၿပီးခ်ိန္တြင္
ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ ကမာစစ္ ၿပီးခ်ိန္တြင္ ကိုလိုနီႏို္င္ငံမ်ား လြတ္လပ္ေရးရၿပီး
ဖက္ဒရယ္ႏို္င္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ ခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယလိႈင္းသည္ ၁၉၉၀
ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ ေနခဲ့သည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ
တိုင္းျပည္မ်ားက

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို

ထူေထာင္လာခဲ့ၾကျခင္း

ျဖစ္သည္။

တတိယလိႈင္းသည္ ျပည္တြင္း စစ္ပဋိပကၡမ်ား ေျပလည္သြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္
ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပဋိပကၡမ်ား
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္ ျပဳလုပ္ကာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္
ျဖစ္ရာ တတိယလိႈင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
ဖက္ဒရယ္တိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ အနည္းဆံုး အစိုးရ (၂) ရပ္ရိွရမည္ ျဖစ္ရာ
မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ အထူး
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (၆) ခု၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ (ေနျပည္ေတာ္) ဟူ၍
ရိွသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္

အျငင္းပြား

ေနသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုအဖဲြ႔ဝင္ နယ္ေျမ မည္မွ်ထားရိွ တည္ေဆာက္မည္နည္း
ဆိုသည့္

ကိစၥျဖစ္သည္။

အနာဂတ္ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ

ျပင္ဆင္ရာတြင္

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုက်င့္သံုးေနေသာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒအရ

ဖဲြ႔စည္းထားသည့္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္

အမ်ိဳးသား

လႊတ္ေတာ္သည္ တိုင္းေဒသႀကီး (၇) ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ (၇) ခုကို အေျခခံၿပီး
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သကဲ့သို႔
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္လည္း လူဦးေရကို အေျခခံၿပီး ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္
ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ဗမာအမ်ားစု ေနထိုင္ၾကသည့္
တိုင္းေဒသႀကီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္မွာ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၏
ကို္ယ္စားျပဳ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ထက္ မ်ားေနသလို ျပည္သူလႊတ္ေတာ္
တြင္လည္း လူမ်ားစု ျဖစ္သည့္ ဗမာကိုယ္စားလွယ္က မ်ားေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
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ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္လံုးတြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ (၂၅)
ရာခိုင္ႏႈန္းကလည္း ပါဝင္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ တိုင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူ
ညီမွ်သည့္ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားကို
မည္သို႔ဖဲြ႔စည္းသင့္သည္ကို အေျဖရွာရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္မည္ကို သက္ဆိုင္ရာ (Stakeholders) အသီးသီးက
လက္ခံသေဘာတူထားၿပီး ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သို႔မည္ပံု တည္ေဆာက္
ရမည္ကိုမူ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းအေျဖရွာေနရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

(၁၁ ၀) လူငယ္ႏွင့္ အမ် ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
ျပည္တြင္း

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္

အကဲြအလဲြမ်ားအား

ျပန္လည္

စုစည္း

ျခင္းသည္ ကာလရွည္ၾကာစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္၏
လူ႔အဖဲြ႔အစည္း အေျခအေနသည္ လြန္ခဲ႔သည့္ (၂) ႏွစ္အတြင္း ပိုမိုကဲြျပား
လာသည္ကို

ေတြ႔ရသည္။

ထုိေၾကာင့္

အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္

ပိုမုိအခ်ိန္ယူ၍

နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း လုပ္ေဆာင္ရမည္။
ႏိုင္ငံတကာမွ

အမ်ိဳးသား

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

(National

Reconciliation) ဥပမာတို႔ကို ေလ့လာလွ်င္ အတိတ္မွျဖစ္ရပ္မ်ားအား တတ္ႏိုင္
သေလာက္ ေမ့ေဖ်ာက္႐ုံသာမက လံုေလာက္ သည့္ အခ်ိန္ရရိွရန္ လုိအပ္သည္။
ထို႔အျပင္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္လည္း မည္မွ် စိတ္ဝင္စား၍ ညိွႏိႈင္းလိုသည့္
စြမ္းေဆာင္ရည္ ရိွမည္ဆိုသည့္ အေျခအေနကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ဆရမည္။
ထို႔ေနာက္ တစ္ဦးခ်င္း၏ ဆႏၵမ်ားကိုလည္း အေလးထားရမည့္ အစိတ္အပိုင္း
မ်ားစြာပါဝင္သည္။၊ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ပင္ ျဖစ္သည္။
ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

(National

Reconciliation) ရႏုိင္ရန္ မိမိတို႔ လူငယ္မ်ားဘက္မွ မည္ကဲ့သုိ႔ ပါဝင္ ေဆြးေႏြး
ႏုိင္မည္ ဆိုသည္ကို ျပင္ဆင္ရမည္။
လုပ္ငန္းစဥ္အရ

တပ္မေတာ္သည္ (NCA) အတုိင္းသြား၍

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္

(Union

Accord)

ရရိွရန္

လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ (Union Accord) တြင္လည္း တိက်ေသာ ဖက္ဒရယ္
ပံုစံ၊ တပ္မေတာ္၏ အနာဂတ္အခန္းက႑၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏
အနာဂတ္အခန္းက႑၊ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းေရး (Federal Design, Tamattaw
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Position,

EAO

Position/

DDR)

စေသာ

ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍

ေၾကလည္ေသာ အေျခခံမႈမ်ား ထြက္ေပၚ လာေစရန္ လူငယ္မ်ားဘက္မွလည္း
အစဥ္တစိုက္ ေလ့လာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၌ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ကူညီ ပံ့ပိုးႏုိင္သည္။
တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္လည္း နယ္ေျမေဒသ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ေနထိုင္မႈ
အခ်င္းအရာမ်ား၌ ပိုမို အခက္အခဲေတြ႔ေစေသာ အေနအထားမ်ား ရိွေနသည္။
ဥပမာအားျဖင့္

ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားသာမက

ေရာယွက္ေနထုိင္ေသာ

လူမႈပံုစံမ်ား

အျခားမ်ိဳးႏြယ္စု

တိုင္းရင္းသားမ်ားပါ

ျဖစ္လာသည့္အတြက္

ရွမ္းလူမ်ိဳးသည္

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ လူဦးေရအမ်ားဆံုး (Majority) လူမ်ိဳးစုအျဖစ္ မရိွေတာ့ေပ။
ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ အရိွတရား ေပၚတြင္သာ အတူတကြ ယွဥ္တဲြေနထုိင္ႏုိင္ရန္
ႀကိဳးစားရမည္။ ထုိ႔အတူ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား အတူယွဥ္တဲြေနႏုိင္ရန္
အတြက္ ယံုၾကည္မႈရိွရန္လည္း လုိအပ္သည္။

လူငယ္မ်ားမွ လက္ဆင့္ကမ္းယူ

သည့္အခါတြင္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားမ်ားအားနားလည္ထားရန္နွင့္ ယံုၾကည္မႈ
တည္ေဆာက္သည့္ ေနရာ၌ အလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ (Informal
Meeting) မ်ားလုပ္ေဆာင္၍ မ်ားမ်ား ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ား ထြက္ေပၚရာမွ
တရားဝင္ေဆြးေႏြးမႈပံုစံ (Formal Meeting) အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ (National Reconciliation) အား ရႈျမင္ပံုမွာ အစုအဖဲြ႔
ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံမ်ား၏ သဘာထား အယူအဆမ်ားကိုပါ
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ မွားျခင္း/မွန္ျခင္းျဖင့္
အျပစ္တင္ေျပာဆုိမႈမ်ားသည္ အလုပ္မၿပီးေျမာက္ေစဘဲ ၾကန္႔ၾကာမႈသာ ျဖစ္ေစ
သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈကို တြန္းအား ျဖစ္ေစ
မည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ (Failed State) ျဖစ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ (Criteria) ေလ့လာ
သံုးသပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္

ကူညီေထာက္ျပေစလုိပါသည္။

ထုိ႔အျပင္

အတူတကြ

လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္း (CSO) အစုအဖဲြ႔မ်ားအေနျဖင့္
ႀကိဳတင္ေလ့လာရန္ လုိအပ္သည္။ ထိုမွတဆင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး ေတြ႔ြဆံု
သည့္ စကားဝိုင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ျပင္ဆင္ထားရန္လုိသည္။ စနစ္ေဟာင္း မွ
စနစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းခ်ိန္၌ အခ်ိန္ေပး ရမည္ ျဖစ္သည္။
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၏

အနား

(Dimensions)

ႏွစ္ခုမွာ

(National/ Political Reconciliation) ႏွင့္ (Individual Reconciliation)
တို႔ျဖစ္သည္။

ထုိ (Dimensions) ႏွစ္ခုအား သတိခ်ပ္ရန္ လုိသည္။ သို႔မွသာ
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အတူတကြပိုင္ဆုိင္ေသာ အနာဂတ္ကိုဖန္တီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။အေျခခံအားျဖင့္
အဆင္႔ (၃) ဆင့္တြင္ (၁) ထိပ္သီးအဆင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း (၂) အလယ္
အလတ္အဆင္႔

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္း

(၃)

ေအာက္ေျခအဆင့္

ျပန္လည္

သင္႔ျမတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အဘယ္ေၾကာင့္
လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သနည္း ဆုိရာ၌ အျမင္ႏွစ္မ်ိဳးရိွသည္။ ပထမအျမင္တြင္
တရားမွ်တမႈရလုိၿပီး အနာဂတ္တြင္ ႏိွပ္စက္ ညႇင္းပန္းမႈမ်ားကို ကာကြယ္ တားဆီး
ႏိုင္ရန္၊ ဒုတိယအျမင္၌ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ နားလည္ျခင္း၊ သည္းခံျခင္းမ်ားရိွရန္ႏွင့္
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေသာ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ရန္ စသည့္ ဘံုတူညီခ်က္မ်ား
ျဖစ္သည္။

(၁ ၁ ) ေဒသဆိုင္ရာ ဖံံြ႕ၿဖိဳးတို္းတက္ေရးႏွင့္ အမ် ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
ႏုိင္ငံတြင္း

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ

မရိွဘဲ

ယင္းႏိုင္ငံ၏ေဒသဆိုင္ရာ

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မရရိွႏုိင္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရိွဘဲ ဒီမိုကေရစီလည္း မရိွႏုိင္ပါ။
တနည္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ ရာတြင္ တရားမွ်တျခင္း၊ လံုၿခံဳျခင္းႏွင့္
ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားကို

ဦးစားေပး

လုပ္ေဆာင္ျခင္း

မရိွပါက

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရိွႏို္င္မည္ မဟုတ္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ျခင္းသည္

ဘက္ေပါင္းစံု၊

အလႊာေပါင္းစံုျဖင့္

အလြန္ေလးနက္

႐ႈပ္ေထြးေသာ

လုပ္ေဆာင္မႈလည္း

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာ

တည္ေဆာက္ရၿပီး
ျဖစ္ေပသည္။

ေနရာေဒသ၏ အေတြ႔အႀကံဳ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ား၊ ျပင္းျပေသာဆႏၵမ်ားႏွင့္
အရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္

အေျခခံၿပီး

လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ပဋိပကၡ

ျဖစ္ပြားမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သူတို႔၏ သေဘာထားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေၾကညာလိုက္ရံုျဖင့္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ ပဋိပကၡလြန္
ေဒသမ်ားတြင္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ ခရီးဆံုး ပန္းတိုင္မဟုတ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ
အတူယွဥ္တဲြေနထိုင္ေရးအတြက္မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမည့္

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု

ျဖစ္လာသည္။
ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ်ားသည္

အမ်ားအားျဖင့္

စီးပြားေရး၊

ပညာေရး၊

က်န္းမာေရးစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့သည့္ ေဒသမ်ား
ျဖစ္ေပရာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွပါက အခ်ိန္မေရြး ပဋိပ
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ကၡျပန္လည္ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးေဖာ္ေဆာင္မႈကို ေအာက္ပါ အတိုင္းအလႊာ (၃) ခုခဲြ၍ ေလ့လာ
ဆန္းစစ္ႏိုင္သည္။ အလႊာတစ္ခု ခ်င္းစီတြင္ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္နည္းစနစ္ျဖင့္
ပါဝင္သူမ်ား ရိွၾကသည္။
Top-down - တရားဥပေဒခ်ဳပ္ရံုးမ်ားသည္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားေသာ
ပဋိပကၡျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္းပဋိပကၡတြင္ျဖစ္ေစ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္
အတြက္ အဓိကေနရာတြင္ ပါဝင္ေနသည္။ ထိုသို႔ ပါဝင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း (၂)
ရပ္ရိွၿပီး

ပထမတစ္ခုမွာ

အခ်ိဳ႕ေသာ

ရာဇဝတ္မႈမ်ားအတြက္

တာဝန္ယူမႈ၊

တာဝန္ခံမႈ ႏွင့္ အျပစ္ေပးမႈတို႔သည္ ျပန္္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ မျဖစ္မေန
ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒုတိယ အေၾကာင္းရင္းမွာ
ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ေသာ တရားေရးမ႑ိဳင္တစ္ခုသည္ လူ႔အသိုက္အဝန္း၏
လံုၿခံဳမႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္

ပဋိပကၡမ်ား

ျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရး

ႏွင့္

ရရိွထားၿပီးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္အတြက္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္

အမ်ိဳးသားျပန္လည္

ေခါင္းေဆာင္တိုင္းက

သိရိွ

သင့္ျမတ္ေရး

နားလည္သင့္သည္။

ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္
သို႔မွသာ

၄င္းတို႔

လုုပ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ျပည္သူ လူထု
(တနည္းအားျဖင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ကို ခံစားေနရေသာ ေဒသတြင္းရိွ ျပည္သူလူထု) ၏
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ ထိေရာက္မႈရိွမည္
ျဖစ္သည္။
Middle-range - ဤအလႊာတြင္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား သာမက
ေအာက္ေျခ ျပည္သူလူထု၏ စိတ္ခံစားမႈ၊ သေဘာထားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို
လႊမ္းမိုးမႈရိွသူမ်ား (Middle-range) တြင္ ပါဝင္သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအထဲတြင္
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (Non-Governmental Organization –
NGO) အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔ အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္
မီဒီယာတို႔ ပါဝင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အတြက္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈလည္း လိုအပ္သည္။ အရပ္ဘက္
လူ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ ဘက္ႏွစ္ဘက္ၾကား ေစ့စပ္ ညိွႏိႈင္းေပးျခင္း၊ ျပည္သူ
လူထုအား

ပညာေပးျခင္းႏွင့္

ေဒသတြင္း
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ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔တြင္

အဓိက

ေနရာတြင္ ပါဝင္သည္။ မီဒီယာ၏အခန္းက႑သည္ တစ္ခါတရံအမ်ိဳးသားျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရး

အတြက္

ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ

အေထာက္အကူျဖစ္ေစ
ဘက္ႏွစ္ဘက္ၾကားတြင္

ႏိုင္သလို

တစ္ခါတရံတြင္

ရန္တိုက္ေပးသကဲ့သို႔လည္း

ျဖစ္ေနတတ္သည္။
Bottom-up - ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေနရာရိွ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုကို
အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္
အေျခခံေကာင္း တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ မူလကရန္သူဟု
သတ္မွတ္ထားသူမ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အတိတ္က
နာက်င္မႈမ်ားရိွခဲ့သည့္တိုင္ ပစၥဳပၸန္ တြင္ ရရိွေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၏တန္ဖိုးေၾကာင့္
စစ္ပဲြထပ္မံျဖစ္ပြားရန္ လိုလားမည္မဟုတ္ေခ်။ ယခင္ ပဋိပကၡ နယ္ေျမတြင္းရိွ
ၿမိဳ႕မ်ားကို သြားလာရာတြင္ ႏွစ္ရက္သံုးရက္ခန္႔ သြားလာရေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ရရိွၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခရီးလမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူျမန္ဆန္
လာသည္။
ခရီးသြား

နယ္ေျမ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒသတြင္း
ဧည့္သည္မ်ားလည္း

ပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး

ေဒသခံမ်ားအတြက္

အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အရသာကို
ေဒသခံ

ျပည္သူလူထု

ကိုယ္တိုင္က

နားလည္သေဘာေပါက္လာၿပီျဖစ္ရာ

ရရိွထားၿပီးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျဖစ္ေစရန္ ေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ အားတက္သေရာ
ပါဝင္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေ
ရးအတြက္ ေဒသတြင္းျပည္သူ လူထု၏ ျပင္းျပေသာ လိုလားမႈ၊ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္
ထိန္းသိမ္းလိုမႈမ်ားလည္းရိွရန္ လိုအပ္ လွသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို
ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အလႊာတိုင္းရိွပါဝင္သူမ်ားက မိမိ အခန္းက႑ႏွင့္ အေရးပါပံုကို
ေကာင္းစြာသိရိွနားလည္ၿပီး

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လိုသည္။

အလႊာတစ္ခု

ႏွင့္တစ္ခု ညိွညိွႏိႈင္းႏိႈင္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမွသာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေရရွည္
တည္တံ့ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

ရရိွမည္ျဖစ္သည္။

မ်ားမၾကာမီ

ကာလက

မြန္ျပည္သစ္ပါတီ မွ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔ၿပီးေနာက္ မြန္ေဒသဆိုင္ရာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြခဲ႔သည္။ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ား
အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ား (CSO)
၏ အခန္းက႑သည္လည္း မ်ားစြာ အေရးပါလွသည္။ မြန္ျပည္နယ္ရိွ (CSO) ၏
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အခန္းက႑ (၄) ခု ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အနည္းငယ္ ရွင္းလင္းလိုပါသည္။ (၁)
ျပည္နယ္အစိုးရ အား အျပန္အလွန္ ထိန္းေၾကာင္းသည့္စနစ္ (Check and
Balance) အတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ (၂) ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၏ လာဘ္စားမႈ
ကိစၥရပ္အတြက္

ေစာင့္ၾကည့္ေပးျခင္း၊

အရည္အေသြးရိွစြာ

(၃)

(Community

အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္

Budget)

ကို

ဝိုင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္

ေပးျခင္း၊ (၄) ေအာက္ေျခရိွေဒသခံျပည္သူလူထု၏ အသံကို (CSO)မွတဆင့္
အစိုးရက ၾကားသိႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း စသည့္တို႔ကို အဓိက လုပ္ေဆာင္
ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ အားနည္းခ်က္တစ္ရပ္မွာ (CSO) မ်ား၏
အခန္းက႑ကို ေကာင္းစြာအသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း မရိွသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ မြန္ျပည္နယ္ရိွ
အရပ္ဖက္

လူမႈအဖဲြ႔အစည္းမ်ားက

ယခု

(NLD)

အစိုးရလက္ထက္

တြင္

ေဘးဖယ္ခံထားရသည့္ အေျခအေနမ်ား ရိွခဲ႔သည္။ မြန္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ေႏွးေကြးေနသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္တြင္မြန္လူမ်ိဳး အျပင္ အျခား
တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ကရင္၊ ပအို႔ဝ္၊ ဗမာ တို႔လည္း ေနထုိင္ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္သူမ်ားက စီးပြါးေရးလုပ္ေဆာင္
ရာတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရး ပိုရေနသည့္အတြက္ လက္နက္ကိုင္မွ အခြင့္အေရး
ပိုရေနသလားဆုိသည့္ ျပည္သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္မ်ား လည္းရိွေနသည္။
မြန္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ပမွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာ
ျခင္းကို

ေဒသခံမ်ားက

စိုးရိမ္မႈမ်ား

ရိွေနသည္။

ဥပမာ

-

ေရးၿမိဳ႕နယ္ရိွ

ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစီမံကိန္းအတြက္ “တစ္ယူနစ္
(၃၅) က်ပ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရမည္၊ လိုခ်င္လွ်င္ လက္မွတ္ထိုးပါ” ဟု ဆိုရံုမွ်ျဖင့္
မလံုေလာက္ဘဲျပည္သူလူထုအေပၚ စီမံကိန္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္
မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပဋိပကၡလြန္ေဒသမ်ား တနည္း
(NCA) လက္မွတ္ထိုးထားၿပီးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအသီးအပြင့္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားက
လက္ဝယ္ပိုင္ပိုင္ ခံစားခြင့္ေပးႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေဒသတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
အစီအမံမ်ားလုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ယံုၾကည္မႈခိုင္မာေစရန္ တည္ေဆာက္သင့္ပါ
သည္။ သိပ
႔ု ါ၍ေဒသတြင္း ျပည္သမ
ူ ်ား၏လိအ
ု ပ္ခ်က္မ်ားကို ပံုေဖာ္ေပးႏုင
ိ ရ
္ န္အတြက္
ျပည္သူလူထုႏွင့္ လက္ပြန္းတသီး ရိွေနေသာ အရပ္ဖက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား (CSO)
၏အခန္းက႑ကိုျမႇင့္တင္ေပးရန္

လိုအပ္သကဲ႔သို႔

ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအဖဲြ႔ဝင္

မ်ားႏွင့္ (CSO) အၾကားတြင္လည္းရင္ၾကားေစ႔ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးသည္ လက္ရိွတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ
ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) ၏ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ႐ုံး
အဖဲြ႔၏ အလုပ္ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ျဖစ္သည္။ သူသည္ (Myanmar
Peace Center) ၏ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဥ္ (Political Dialogue) ဌာန ၏
ဒါရုိက္တာ ႏွင့္ အစိုးရဘက္မွ အက်ဳိးေဆာင္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ခ်င္းမုိင္
တကၠသုိလ္အေျခစုိက္

ဗဟုဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ

အစီအစဥ္၏

ဒုတိယဒါရုိက္တာႏွင့္

တည္ေထာင္သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးသည္ (ABSDF) ၏
ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနတြင္

အတြင္းေရးမွဴးလည္း

ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

ေတာတြင္း၌ရိွစဥ္

(Jungle University) ေခၚ ေတာတြင္းတကၠသုိလ္၏ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးလည္း
ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။
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NCA ESihftrsKd;om;jyefvnfoihfjrwfa&;
(NCA) ေခၚတစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရ အတြက္ အေျခခံ
ျဖစ္သည္။

ဤစာခ်ဳပ္ကုိရရိွရန္

အစုိးရ၊

တပ္မေတာ္

ႏွင့္

တုိင္းရင္းသား

လက္နက္ကုိင္ (၁၆) ဖဲြ႔တုိ႔ (၂၂) လၾကာေအာင္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း ခဲ့ၾကရသည္။
အခက္အခဲတိုက္ပဲြမ်ားၾကားမွ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းခဲ့ၾကရသည္။
ေနာက္ဆုံးတြင္ လက္နက္ကုိင္တုိင္းရင္းသား အင္အားစု (၈) စု (ယခု ၁၀ဖဲြ႔) သာ
လက္မွတ္ ထုိးခဲ့ေသာ္လည္း တစ္ႏုိင္ငံလုံး အတုိင္းအတာျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ (NCA) ပါ အခန္း (၇) ခန္းႏွင့္ အပိုဒ္ (၃၃) ပုိဒ္၊ အခ်က္ေပါင္း (၁၂၀)
တုိ႔သည္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္

အထူး

အေရးပါေသာ စကားလုံးမ်ားျဖစ္သည္။

NCA နိဒါန္း
(NCA)

၏နိဒါန္းတြင္

ေအာက္ပါစာပိုဒ္မ်ား

(စကားလုံးမ်ား)

ကို

ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။
(၁) ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထုိက္သူမ်ား (Inclusiveness)
(၂) တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ (Justice and Dignity)
(၃) ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ၿမဲေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး (Durable Peace)
(၄) တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ (Accountability)
(၅) ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ (Transparency)
(၆) စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၿပီးစီးေအာင္ျမင္သည္
အထိ (Promise /Pledge)
(၇) အတူတကြ ပူးတဲြအေကာင္အထည္ေဖာ္				
(Joint Implementation)
ယင္းစကားလုံးမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္

အဓိပၸါယ္အထူးျပည့္စုံၿပီး

ျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ အေျခခံမ်ားအေပၚ မူတည္၍ (NCA) ကုိအေကာင္အထည္
ေဖာ္လွ်င္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ဦးတည္ေပမည္။
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အခန္း ( ၁ ) အေျခခံမူမ်ား
အခန္း (၁) ကုိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၆) တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္
ဒုိ႔တာဝန္အေရး (၃) ပါးျဖင့္ စတင္အေျခခံထားသည္။ ယင္းတုိ႔သည္ ယခင္
တပ္မေတာ္အစုိးရ၏

ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖစ္သည္။

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလည္း

လက္ခံထားသည္။၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံတြင္လည္း ပါဝင္ေနသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား
အေနျဖင့္ ဤအခ်က္ကုိ သေဘာမတူေသာ္လည္း လက္ေတြ႕သေဘာေဆာင္ေန
ျခင္း၊ ဒုိ႔တာဝန္အေရးသုံးပါး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး အရ ျငင္းဆန္ရန္
ခက္ခဲျခင္း ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာမ်ားအရ အေပးအယူ
(Compromise) လုပ္ခဲ့သည့္ သေဘာျဖစ္ပါသည္။
ဤအခ်က္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ လက္ေတြ႕ဆန္မႈ၊ အေပးအယူ အေလွ်ာ့
အတင္းသေဘာ၊ နားလည္ေပးႏိုင္မႈႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး တို႔ အတြက္
အေရးပါေသာ

စဥ္းစားခ်က္၊

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

ျဖစ္သည္ကုိေတြ႕ရသည္။

ဤသေဘာထားမ်ားသည္ပင္လွ်င္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ကို ရည္ညႊန္း
ေနသည္ဟု ဆုိရမည္။ အခန္း (၁) အေျခခံမူမ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ေအာက္ပါ
အခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရမည္။
(၁) လြတ္လပ္မႈ (Freedom)
(၂) တန္းတူညီမွ်မႈ (Equality)
(၃) တရားမွ်တမႈ (Justice)
(၄) ပင္လုံစိတ္ဓါတ္ (Sprit of Panglong) တနည္းအားျဖင့္
အတူတကြ ပူးေပါင္း ေနထုိင္မည္ ဆုိေသာ အခ်က္
(၅) ဒီမုိကေရစီ (Democracy)
(၆) အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္			
(National Equality and Self-determination)
(၇) ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု
(A Union built on Democracy and Federalism)
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(၈) ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ (Base on the result of
the Political Negotiations)
ဤအခ်က္မ်ားကုိၾကည့္လွ်င္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အစဥ္တစုိက္ ေတာင္းဆုိ
ေနခဲ့ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးကုိ သေဘာတူျခင္း၊ ပင္လုံစိတ္ဓါတ္
ကုိ တုိင္တည္ျခင္း၊ ကုိယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း
အေျဖရွာရန္သေဘာတူျခင္း စေသာမူမ်ားကုိေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္
မ်ားသည္အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ေသာအခ်က္မ်ား မဟုတ္ဟု
မည္သူျငင္းႏုိင္မည္နည္း။
ထုိ႔အျပင္ အေျခခံမူ အပိုဒ္ (ခ) မွ (ဋ) အထိ ၾကည့္လုိက္လွ်င္လည္း
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ သေဘာတူထားသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္။
(၁) ညိွႏိႈင္းအေျဖရွာေရး (Negotiation)
(၂) စစ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္မေျဖရွင္းဘဲႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ 			
ေျဖရွင္း (Resolving conflicts through political means rather
than military means)
(၃) ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္ (A new political culture)
(၄) လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကုိ အဆုံးသတ္ရန္ 				
(To end the armed conflict)
(၅) တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး 				
(A Nationwide Ceasefire)
(၆) တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ပါဝင္ေသာ 			
ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္(A Union Tatmadaw Comparisons/
Representations all Groups)
(၇) ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳျခင္း (Non- discrimination)
(၈) တန္းတူအခြင့္အေရး (Equal rights)
(၉) ႏုိင္ငံေရးကိစၥအလို႔ငွါ ဘာသာ၊သာသနာကုိအလဲြသုံးစား မျပဳရန္
(Against abuse of religion for political gains)
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(၁၀) မတူကဲြျပားမႈကုိ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳရန္ 			
(Recognition of diversity)
(၁၁) လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ဘာသာစကားေပါင္းစံု
(Multiplicity of races and languages)
(၁၂) အေက်အလည္ညိွႏိႈင္း (Negotiate until Solutions are found)
(၁၃) တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္အခြင့္အေရးမယူ (Not ….. advantage)
(၁၄) ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး (For all the people)
ယင္းစကားလုံးမ်ားကုိလြယ္လြယ္ႏွင့္ ရသည္မဟုတ္ပါ။ အေက်အလည္
ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ ရလာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ေပၚမႈသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္
ရုံမက၊ ႏွစ္ဖက္လုံး၏ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုမႈ၊ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡကုိ
အဆုံးသတ္လုိမႈ၊

တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး

အသိအမွတ္ျပဳလိုမႈ၊

ခဲြျခားဆက္ဆံမႈကုိ

ဆန္႔က်င္ျခင္း၊ ကဲြျပားျခားနားမႈကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္နည္းျဖင့္
ေျဖရွင္းမည့္အစား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းလုိမႈ အစရိွေသာ ျပန္္လည္သင့္ျမတ္ေရး၏
အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကုိ ေတြ႕ရမည္။

အခန္း (၂) ဦးတည္ခ်က္နွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား
အခန္း (၂) တြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ရရိွရန္အတြက္
အေျခခံက်ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္။ ယင္းတို႔တြင္
ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားကုိ စတင္ရန္ႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ
ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ဖဲြ႔စည္းရန္တုိ႔ ပါဝင္သည္။ ထုိ႔အျပင္
တစ္ႏုိင္ငံလုံးလႊမ္းၿခဳံရန္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား
အားလုံးကို လက္မွတ္ထုိးရန္ဖိတ္ေခၚထားသည္။

အခန္း (၃) ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မွ ုရပ္စဲေရးဆုိင္ရာကိစဿၥရပ္မ်ား
အခန္း (၃) တြင္ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို
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ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္(၁) တိက်ေသာ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး အခ်ိန္ဇယား

		

(Time Frame for Ceasefire)
(၂) စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ လိုက္နာရမည့္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ား 		
(Military Code of Conduct)
(၃) ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ 			
(Multi Levels of Ceasefire Monitoring Committees) တို႔ကို
ေဖာ္ျပထားသည္။
ထို႔အျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ခုိင္မာေရး

အတြက္ အခ်က္ (၃)

ခ်က္ကုိလည္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းတုိ႔တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး
ရန္လိုမႈကင္းစင္ေရး၊ တုိက္ရုိက္ (သုိ႔) သြယ္ဝိုက္၍ ေစာ္ကားျခင္း၊ မိုင္းရွင္းလင္းေရး၊
မမွန္မကန္ဝါဒ

ျဖန္႔ခ်ီျခင္း၊

လက္မွတ္ထုိးၿပီး

(၂၄)

နာရီအတြင္း

မိမိတုိ႔၏ေအာက္ေျခအသီးသီးတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းၾကားေရးႏွင့္ အျခားအေရးပါေသာ
အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း သေဘာတူထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္။ ထိုမွ်သာမကေသး
ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈမ်ား

ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္၊

လြတ္လပ္စြာ

သြားလာႏုိင္ရန္၊

ဆက္သြယ္ေရးမ်ား စီမံေဆာင္ရြက္ရန္စေသာ အခ်က္ေပါင္း (၈) ခ်က္ကုိလည္း
ထည့္သြင္း သေဘာတူထားသည္ကုိ ေတြ႔ရမည္။

အရပ္သားကာကြယ္ေရး (Civilian Protection)
ယင္းအခ်က္မ်ားနည္းတူ အေရးပါေသာအခ်က္တစ္ခ်က္မွာ အရပ္သား
ကာကြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡတစ္ခုတြင္
ေျမဇာပင္ ျဖစ္ရေသာ အရပ္သားမ်ားအား ကာကြယ္ေရးအတြက္ စုစုေပါင္းအခ်က္
(၁၇)

ခ်က္ကို

ထည့္သြင္းထားသည္။

ယင္းတုိ႔တြင္

အရပ္သားမ်ားအေပၚ

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းျခင္း၊ ကၽြန္ျပဳ အဓမၼခိုင္းေစျခင္း၊
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ဗလကၠာယျပဳျခင္း၊ ေဆးရုံ၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆးခန္းႏွင့္
ဘာသာေရးအေဆာက္အဦးမ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးျခင္း အပါအဝင္ ေျမယာသိမ္းယူျခင္း၊
အမ်ားပုိင္ ပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးခုိးယူျခင္း၊ အတင္းအဓမၼ ေနရပ္စြန္႔ခြာေစျခင္း
စေသာအခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႕ရမည္။အရပ္သားကာကြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္
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အားလုံးကုိ

ႏွစ္ဖက္လုံးကလြယ္လြယ္ကူကူ

သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

အျခား

အပိုဒ္မ်ားကဲ့သုိ႔ အျငင္းပြားမႈ မရိွသေလာက္ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသည္ကုိ ၾကည့္လွ်င္
ႏွစ္ဖက္လုံးက
ေတြ႔ရမည္။

အရပ္သားကာကြယ္ေရးအေပၚ
ပဋိပကၡၡကာလအတြင္း

အထူးအေလးထားသည္ကုိ

ဒုကၡခံစားရေသာ

ျပည္သူမ်ားအား

ကာကြယ္ေရးကုိ အထူး အေလးေပးသည့အ
္ တြက္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
လကၡဏာေဆာင္သည္ဟု ဆုိရမည္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား
(NCA) တြင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးေရးကိုလည္း
ထည့္သြင္း ထားသည္။ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္
ၾကရေသာ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူ (IDPs) မ်ားအား အကူအညီ
ေပးေရး၊ ၎တို႔အား ေဘးကင္းလုံၿခဳံေစရန္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ျဖစ္ေစရန္
ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကိုေဖာ္ျပထားသည္။

အခန္း (၄) ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွ ုခုိင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း
ဤအခန္းတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတဲြေစာင့္ၾကည့္ေရး
ေကာ္မတီ (Joint Ceasefire Monitoring Committee - JMC) ဖဲြ႔စည္းေရး မည္
သို႔မည္ပံုဖဲြ႔စည္းရမည္တို႔အျပင္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မ်ား ေရးဆဲြေရး ႏွင့္
(JMC) ၏ တာဝန္မ်ားကို တိတိက်က်ထည့္သြင္း သေဘာတူထားသည္။
(JMC) ၏ အဓိကတာဝန္မွာ (NCA) ပါ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ စစ္ဘက္
ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ားကို

ထိန္းသိမ္းလိုက္နာျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေစာင့္ၾကည့္ေလ႔လာျခင္း၊

ေပၚေပါက္လာေသာ အျငင္းပြါးမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းရာတြင္ ဘက္လိုက္မႈကင္းၿပီး
ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အေျခခံျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳရန္”
ဟု ေဖာ္ျပထားရာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ (JMC)
၏ အေရးပါပံုကို ျမင္ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။
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အခန္း(၅) နုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္မ်ား
(NCA) သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ အေျခခံျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားအတြက္
အက်ယ္တဝင့္ ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႔ရမည္။ ယင္းတို႔တြင္ (NCA) လက္မွတ္
ေရးထိုးျခင္းမွသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ လိုအပ္ေသာႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ
ဆိုင္ရာ မူေဘာင္၊ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ
က်င္းပေရးႏွင့္

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္

ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမွ

ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းအတည္ျပဳခ်က္ ရယူျခင္းတို႔ကို ထည့္သြင္းထားသည္။
တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဤႏုိင္ငံေရး လမ္းျပေျမပံု (၇) ခ်က္သည္
ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ လုပ္ငန္းစဥ္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားေသာ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး

အမ်ိဳးသားျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရး

အတြက္

အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္
အတြက္ အေသးစိတ္ အခ်က္ (၇) ခ်က္ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ
ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္

စုစုေပါင္းအခ်က္

(၅)

ခ်က္

ကိုလည္း

ထည့္သြင္း

သေဘာတူထားသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ၌ ပါဝင္ သင့္သူမ်ား၊
အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ေရးႏွင့္

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍

ဖဲြ႔စည္းပံု

အေျခခံ ဥပေဒ အပါအဝင္ ဥပေဒမ်ားကို လိုအပ္သလိုျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း
ႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ ပါရိွသည္
တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ၿပီးျပည့္စံုမႈမရိွဟု ယူဆထားေသာ ၂၀၀၈
ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီမႈျဖင့္ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္
ျဖည့္စြက္ရန္ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္

ဒီမိုကေရစီအသြင္

ကူးေျပာင္းေရး

ေပၚေပါက္လာေသာ္လည္း

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အလိုအရ သေဘာတူညီမႈမ်ားအေပၚ မူတည္၍
ျပင္ဆင္ေရးကို

သေဘာတူထားျခင္းျဖစ္သည္။

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေျခလွမ္း ျဖစ္ပါသည္။
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တစ္နည္းအားျဖင့္

အမ်ိဳးသား

အခန္း (၆) ေရွလု့ ပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ အေထြေထြ
ဤအခန္းမ်ားသည္
ျဖစ္သည္။

ဤအခန္း၏

ယံုၾကည္မႈ

တည္ေဆာက္ေရး၏

ေနာက္ဆက္တဲြမွာ

(NCA)

အေျခခံမ်ား

လက္မွတ္ထိုးေသာ

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔မ်ားကို မတရားအသင္း အက္ဥပေဒမွ ကင္းလြတ္
ေစျခင္း၊ မတရားဖမ္းဆီးျခင္း၊ အျခားၿငိစြန္းႏုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေစျခင္း
တို႔အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊
(EITI)

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း

လူမ်ိဳးမ်ား၏

ဘာသာစကား၊

စာေပႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈ

တိုင္းရင္းသား

ထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေရး

တို႔ကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ စာခ်ဳပ္အေပၚ သေဘာထား
ကဲြလြဲမႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာလွ်င္ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ား၊ အဖဲြ႔မ်ားကို
ဖဲြ႔စည္းေဆာင္ရြက္ရန္တို႔ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး
(NCA) ကို ယခုအခါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ (NCA) ပါ
အခ်က္အလက္ အားလံုးကို အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ေသးပါ။ ယင္းအေပၚ
မေက်နပ္မႈမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ရိွေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

NCA သည္ သမိုင္းဝင္ျဖစ္
(NCA) သည္ သမိုင္းဝင္သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအသြင္ေဆာင္သည့္
သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။ တရားဝင္မႈ အထူးရိွၿပီး သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတမ်ား၊
လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမ်ား၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား
ႏုိင္ငံတကာအသိသက္ေသမ်ား

ေရွ႕ေမွာက္တြင္

လက္မွတ္ထိုးခဲ႔ၾကျခင္း

ျဖစ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အဓိဌာန္မ်ားကို
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။
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နိဂုံး
(NCA) သည္ ႏွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အေလ်ာ့အတင္းျပဳလုပ္ၿပီးမွ ရလာေသာ
သေဘာတူညီခ်က္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
အတြက္ ႏွစ္ဖက္လံုးက အေလ်ာ့အတင္း အေပးအယူလုပ္ကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည့္
သေဘာကို ေတြ႔ရသည္။ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားအားလံုးကို ၿခံဳၾကည့္လွ်င္ (NCA)
သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အေျခခံ အားလံုး ပါဝင္ေနရာ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ဟု ဆိုရပါမည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး မွသည္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆီသို႔။
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။

ေအာင္ႏိုင္ဦး

ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ံဳးလ်န္သည္ (Center for Peace and
Reconciliation - CPR) ၏ အဖဲြ႔ဝင္ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ (Myanmar
Peace Center) ၏ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳရံုးတြင္ ဥပေဒအႀကံေပး အျဖစ္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) အဖဲြ႔ဝင္ တစ္ဦးလည္း
ျဖစ္ခဲ့သည္။ (Indiana University Maurer School of Law) မွ (Doctor of
Juridical Science - S.J.D) ဘြဲ႔ကို ရရိွခဲ့သူျဖစ္သည္။
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ၿဗိတိသွ်တုိ႔ထံမွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရရိွၿပီးသည့္ေနာက္
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ ျပည္တြင္းစစ္သည္ တုိင္းရင္းသား
လူမ်ဳိးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡ (Ethno Political Conflict)၊
ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပဋိပကၡ (Constitutional Crisis) ႏွင့္
ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ နားလည္မႈကဲြလြဲသည့္ ပဋိပကၡ (Discord on Federalism)
တုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု

ဆုိႏုိင္ပါသည္။

ဤသုိ႔ေသာ

မတူကဲြျပားသည့္

အေၾကာင္းတရား (၃) ခု အေပၚတြင္ အေျခခံေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဋိပကၡမ်ားကုိ
ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္

လက္ရိွအေနအထားတြင္

တစ္ခုတည္းေသာ

ေပးထားခ်က္မွာ

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ေျခာက္ပစ္ကင္း သဲလဲစင္သည့္
ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

မဟုတ္ပါ။

ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေပါင္း

ကမာၻေပၚတြင္

(၂၀၀)

လက္ရိွ

နီးပါးသည္လည္း

က်င့္သုံးေနသည့္

ဘက္ေပါင္းစုံမွျပည့္ဝ

စုံလင္ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကမာၻေပၚတြင္
လက္ရိွ က်င့္သုံးေနသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အားလုံးတြင္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္
ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေရးဆဲြထားၾကပါသည္။ အခ်ဳိိ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္

ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ႏုိင္ရန္

အေလ်ာ့အတင္းျပဳရန္

မလြယ္ေသာ (Rigid) ျဖစ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္း အတည္ျပဳ
ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ႏုိင္ရန္
ေျပာင္းလဲ တုိးေလ်ာ့ရန္ လြယ္ကူေသာ (Flexible) ျဖစ္သည့္ နည္းလမ္းကုိေရြးခ်ယ္
ေရးဆဲြျပ႒ာန္း အတည္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ
တြင္လည္း အေလ်ာ့အတင္းျပဳရန္ မလြယ္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ
ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုိ ပုဒ္မ ၄၃၆ (က) တြင္ လည္းေကာင္း၊ ေျပာင္းလဲတုိးေလ်ာ့
ပုိမုိလြယ္ကူသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည့္နည္းလမ္းကုိ ပုဒ္မ ၄၃၆ (ခ)
တြင္ လည္းေကာင္း ေရးဆဲြျပ႒ာန္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရိွရပါသည္။ ဤေဆာင္းပါး
တြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ခန္႔ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသား ရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ ၂၀၀၈
ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအား ေပးထားခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ထားရိွၿပီး ျပင္ဆင္
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ျဖည့္စြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ
ဥပေဒဆုိင္ရာ အေျခခံသီအုိရီမ်ားကုိ သုံးသပ္တင္ျပ လိုက္ရပါသည္။

၁ ၉၄၇ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စျု မန္မာနုိင္ငံ ဖြ႔စဲ ည္းအုပ္ခ်ုပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒနွင့္
အမ် ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
၁၉၄၇

ခုႏွစ္

ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ

အေျခခံဥပေဒသည္

ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏

ဓနသဟာယ ဥပေဒ အေတြးအေခၚ လႊမ္းမုိးသည့္ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ
အေျခခံေသာ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္
အထိ (၁၀) ႏွစ္၊ ၁၉၆၀ မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္အထိ (၂) ႏွစ္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ္လည္း တုိင္း
ရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈကုိ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ လြတ္လပ္ေရး ႏွင့္အတူ
ေပၚေပါက္လာသည့္

လက္နက္ကုိင္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္

ပဋိပကၡမ်ားကုိလည္း

ပါလီမန္စနစ္ကုိ

မေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ပါ။

အေျခခံထားျခင္းေၾကာင့္

လူဦးေရ

နည္းသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ လူဦးေရပုိမ်ားသည့္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား
မတူကဲြျပားသည့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ အယူဝါဒ ကဲြျပားမႈမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရာတြင္
လူအုပ္ႀကီးအလုိက်

ေျဖရွင္းသည့္

နည္းလမ္းကုိ

အေျခခံထားေသာေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၄၇
ပါလီမန္စနစ္ကုိ

ခုႏွစ္

ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ

အေျခခံထားသျဖင့္

အေျခခံဥပေဒ၏
ပါလီမန္

အားနည္းခ်က္မွာ

အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ျခင္း

(Parliamentary Supremacy) ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏုိင္ရသည့္ ႏုိင္ငံေရး
ပါတီ၏ ျခယ္လွယ္မႈကုိ အႏုိင္မရသည့္ ပါတီမ်ားက ခံခဲ့ၾကရပါသည္။ ပါလီမန္
အထြတ္အထိပ္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ လူဦးေရပုိမ်ားသည့္ ဗမာမ်ား ဦးေဆာင္သည့္
ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားကုိ လူဦးေရနည္းပါးသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဦးေဆာင္သည့္
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား အေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ပါ။ ထုိ႔အျပင္ လူဦးေရ
ပုိမ်ားသည့္

ဗမာဦးေဆာင္သည့္

ပါတီမ်ားအေနျဖင့္

လူဦးေရပုိနည္းသည့္

တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိပါ ၎တုိ႔ ပါတီဝင္ျဖစ္ေစကာ နည္းနည္းေကြ်းမ်ားမ်ားစား
ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၄၈ မွ ၁၉၆၀၊ ၁၉၆၀ မွ ၁၉၆၂
ခုႏွစ္အထိ

ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား

ဦးေဆာင္သည့္

ဖဆပလပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

အလုိက် ဥပေဒျပဳျခင္း၊ အစုိးရဖဲြ႔ျခင္း၊ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ တရားသူႀကီးမ်ား
ခန္႔အပ္ျခင္းမ်ား ကုိသာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရိွရသည္။
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ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္သည္

လူမ်ဳိးကဲြျပားမႈမရိွေသာႏုိင္ငံမ်ားအတြက္

အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္စနစ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊
ဓေလ့ ကဲြျပားမႈမ်ားျပားသည့္ ႏုိင္ငံအတြက္ ႏုိင္လုိမင္းထက္ဒီမုိကေရစီ (Tyranny
of Democracy) ကုိသာ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အႏုိင္ရသည့္
ဖဆပလပါတီ ႏွစ္ျခမ္းကဲြသည့္ အခ်ိန္တြင္ လူနည္းစုမ်ားသည္လည္း ႏွစ္ျခမ္းကဲြကာ
ဗမာႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား

ဦီိးေဆာင္သည့္

ပါတီမ်ားတြင္

ကြ်ဲကူးေရပါအျဖစ္

ပါဝင္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီ ေခတ္ကာလတြင္ လူဦးေရ
မ်ားသည့္

ဗမာမ်ားႏွင့္

လူဦးေရနည္းသည့္

အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား

အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကုိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁ ၉၇၄ ခုနွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနွင့္ အမ် ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
၁၉၇၄

ခုႏွစ္မွ

၁၉၈၈

ဦးေဆာင္ျခယ္လွယ္ႏုိင္သည့္

ခုႏွစ္အထိ

လူအုပ္ႀကီး

တစ္ပါတီဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ

ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္နည္းတူ

တစ္ပါတီစနစ္ကုိ

ေခါင္းေဆာင္

က်င့္သုံးခဲ့ပါသည္။

အေျခခံသည့္

ဆုိရွယ္လစ္

စနစ္တြင္ လူဦးေရပုိမ်ားသည့္ ဗမာမ်ားကသာ ဗဟုိအဆင့္ ဦးေဆာင္မႈေနရာ
ယူထားၾကသည္ကုိ ေတြ႔ရိွခဲ့ရသည္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအမည္ခံ ျပည္နယ္ (၇)
ခု၏ အမ်ားစု ဦးေဆာင္မႈကို တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္မ်ားက ေနရာရရိွခဲ့ၾကေသာ္လည္း
တစ္ပါတီ စနစ္၏ ဗဟုိဦးေဆာင္မႈ ယႏၲယားေၾကာင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မရိွသည့္ အမည္ခံ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ၎အျပင္ ဗမာအမ်ားစု ေနထုိင္ၾကသည့္
ေဒသမ်ားကုိ တုိင္း (၇) တုိင္း ဖဲြ႔စည္းလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး
အမည္ခံသည့္ ျပည္နယ္ (၇) ခု၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္သည့္ တစ္ဆင့္ေလွ်ာ့ခံရသည့္
အေနအထားရိွခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အရ
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ မေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆုိရွယ္လစ္
စနစ္ကုိ

မယုံၾကည္ေသာ၊

လက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္

တစ္ပါတီစနစ္ကုိ

ဆုိရွယ္လစ္

လက္မခံေသာ

တစ္ပါတီစနစ္ကုိ

တုိင္းရင္းသား

အေကာင္အထည္ေဖာ္

ေနသည့္သူမ်ား အၾကားတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးသည္ မည္သည့္
နည္းလမ္းျဖင့္မဆုိမျဖစ္ႏုိင္သည့္ စိတ္ကူး တစ္ခုသာ ျဖစ္ခဲ့သည္။
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၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနွင့္ အမ် ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူ ေရးဆဲြကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရိွသကဲ့သုိ႔ အားသာခ်က္မ်ားလည္း
ရိွပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ေလ့လာ
သုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္သင့္သည့္
အခ်က္မ်ား ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္သင့္သည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား
ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ဆုိပါက အမ်ဳိိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ မည္ဟု
ယူဆပါသည္။ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား မွန္ကန္စြာ
ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ဒႆန (Philosophy or
Principle) ဖဲြ႔စည္းမႈသဏၭာန္ (Structure) ႏွင့္ အႏွစ္သာရ (Essence or
Substance) တုိ႔ကုိ နည္းစနစ္က်က် နားလည္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ဒႆန သုိ႔မဟုတ္ အေျခခံမူမ်ား
(Philosophy or Principle)
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁) ပုဒ္မ (၁) မွ (၄၈) တြင္
ပါရိွသည့္ အခ်က္မ်ား အားလုံးသည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ဒႆန
(Philosophy or Principle) မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအမ်ားစုတြင္
ဖဲြ႔စည္းပုံဆုိင္ရာဒႆနမ်ားကုိ

၎၏နိဒါန္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊

ဖဲြ႔စည္းပုံ

အေျခခံဥပေဒ ဖဲြ႔စည္းမႈသဏၭာန္ အခန္းအသီးသီး၏ အစပုိင္းမ်ားတြင္လည္းေကာင္း
ထည့္သြင္းေရးသားေလ့ ရိွၾကပါသည္။ ဥပမာ - အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဖဲြ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ နိဒါန္းတြင္ “ကြ်န္ပ္တုိ႔ အေမရိကန္ျပည္သူမ်ားသည္ ပုိမုိ ျပည့္စုံေသာ
ျပည္ေထာင္စုကုိ

တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္၊

ျပည္တြင္းတည္ၿငိမ္မႈကုိ

အာမခံေစျခင္း၊

တရားမွ်တမႈကုိ
အက်ဳိးတူသည့္

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊
ဘုံကာကြယ္ေရးကုိ

ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ လူမႈဖူလႈံေရးကုိဖန္တီးျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား
ကုိ

မိမိတုိ႔ႏွင့္

ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအားလုံး

ခံစားေစျခင္း

အလို႔ငွာ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒကုိ ဘိသိက္သြန္းေလာင္း
အတည္ျပဳၾကသည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ
အေျခခံမူ (၄၈) ခု အနက္ အဓိကအေရးႀကီးဆုံးေသာ အေျခခံမူ သုိ႔မဟုတ္
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ဒႆနကုိ ပုဒ္မ (၆) တြင္ ေတြ႔ရိွႏုိင္ပါသည္။ ပုဒ္မ (၆) တြင္ ျပ႒ာန္း ထားသည့္
“ဒုိ႔တာဝန္အေရးသုံးပါး၊

ေလာကပါလတရားသုံးပါး၊

ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ

စနစ္၊

အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈတြင္ တပ္မေတာ္ပါဝင္ေရး” တုိ႔သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ေက်ာ႐ုိးမ်ား
ျပ႒ာန္းထားခ်က္မ်ားကုိ

ျဖစ္ၾကသည္။

အုတ္ျမစ္အျဖစ္တည္ၿပီး

ပုဒ္မ

၂၀၀၈

(၆)

ခုႏွစ္

တြင္

ဖဲြ႔စည္းပုံကုိ

ေရးဆဲြျပ႒ာန္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ဖဲြ႔စည္းမႈသဏၭာန္မ်ား(Structure)
၂၀၀၈
ဒႆနမ်ားကုိ

ခုႏွစ္

ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏

အေျခခံၿပီး

အေျခခံမူမ်ား

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏

သုိ႔မဟုတ္

ဖဲြ႔စည္းမႈသဏၭာန္

(Structure) မ်ားကုိ ေအာက္ပါပုဒ္မမ်ားတြင္ ေတြ႔ရိွႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ - “အခန္း
(၂) ပုဒ္မ ၄၉ မွ ၅၆၊ အခန္း (၃) ပုဒ္မ ၅၉ မွ ၆၀၊ အခန္း (၄) ပုဒ္မ ၇၄၊ ၁၀၉၊ ၁၄၁၊
၁၆၁၊ အခန္း (၅) ပုဒ္မ ၂၀၀၊ ၂၀၁၊ ၂၄၈၊ ၂၇၆၊ အခန္း (၆) ပုဒ္မ ၂၉၃၊ ၂၉၄၊ ၃၀၅၊
၃၁၃၊ ၃၂၀၊ အခန္း (၁၁) ပုဒ္မ ၄၁၀၊ ၄၃၂ ႏွင့္ အခန္း (၁၂) ပုဒ္မ ၄၃၆ တုိ႔သည္
ျပည္ေထာင္စု

ဖဲြ႔စည္းမႈသဏၭာန္

(Structure)

ႏွင့္

သက္ဆုိင္ေသာပုဒ္မမ်ား

ျဖစ္ၾကသည္။ ပုဒ္မ ၄၃၆ သည္ ျပည္ေထာင္စု ဖဲြ႔စည္းမႈသဏၭာန္ (Structure) ႏွင့္
တုိက္႐ုိက္

မသက္ဆုိင္ေသာ္လည္း

ျပည္ေထာင္စု

ဖဲြ႔စည္းမႈသဏၭာန္ႏွင့္

သက္ဆုိင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ပုဒ္မ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖြ႔စဲ ည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏အနွစ္သာရ (Essence or Substance)
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၁ မွ ၄၈ အပါအဝင္ ဖဲြ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ၏ ဖဲြ႔စည္းမႈသဏၭာန္မ်ားတြင္ မပါဝင္သည့္ အခ်က္မ်ား အားလုံးသည္
ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ အသက္ဝင္ေစသည့္ အႏွစ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ဥပမာ
အခန္း (၄) အရ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ အဆင့္ဆင့္ ဖဲြ႔စည္းမႈ ပုံသဏၭာန္ (The
Structure of Hluttaws) ကုိ ဖဲြ႔စည္းသည္။ အဆုိပါ လႊတ္ေတာ္ ဖဲြ႔စည္းမႈသဏၭာန္
အသက္ဝင္ေစရန္ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံ
မည့္

လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔၏

အရည္အခ်င္းမ်ား၊

ေရြးေကာက္ပဲြ

က်င္းပသည့္စနစ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံျခင္းမွ ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းျခင္းမ်ား စသည့္
လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အႏွစ္သာရမ်ားကုိ အျခားပုဒ္မမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းပါသည္။
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အမ် ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ
ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရိွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားစြာအၾကား
တြင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ စည္းမရိွ ေဘာင္မထား လက္လြတ္
စပယ္ တည္ေဆာက္ပါက ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ လက္ရိွ အေနအထားအရ
၂၀၀၈

ခုႏွစ္

ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ

ေပးထားခ်က္အရ

တည္ထားၿပီး

လုပ္ေဆာင္ပါက ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္
နည္းစနစ္က်က် လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ကုိလည္း
နည္းစနစ္က်က် နားလည္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ
လုိလားသူတုိင္း ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကုိ အေျခခံၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

(၁) ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအေျခခံမူ သို႕မဟုတ္
ဒႆနမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၁) မွ (၄၈) အထိသည္
ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အေျခခံမူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒႆနမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။
အဆုိပါ

အေျခခံမူမ်ား

သုိ႔မဟုတ္

ဒႆနမ်ားတြင္

အမ်ဳိးသားျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ အေျခခံမူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒႆနမ်ားကုိ သိရိွ
နားလည္ရန္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္
အေျခခံမူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒႆနမ်ား ရိွပါက ျပင္ဆင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ ပုဒ္မ ၆ (စ) တြင္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္က
အစဥ္တစုိက္ပါဝင္ေရး ဆုိသည့္ အေျခခံမူ သုိ႔မဟုတ္ ဒႆန ပါရိွပါသည္။
အကယ္၍

အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးတြင္

တပ္မေတာ္က

အစဥ္တစုိက္ပါဝင္ေရးကုိ

အေျခခံမူ သုိ႔မဟုတ္ ဒႆနအရ လက္မခံပါက ျပင္ဆင္ သင့္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္
အဆုိပါ

အေျခခံမူ

သုိ႔မဟုတ္

ဒႆန

ပါဝင္လာရျခင္း၏

ေနာက္ခံ

အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ပကတိ အေနအထားမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္ေပၚ
လာႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီးမွသာလွ်င္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊
ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း မ်ားကုိ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ဥပမာ - ၿဗိတိသွ်တုိ႔ကုိ
စစ္ေရးအရ

မယွဥ္ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္

လြတ္လပ္ေရးဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။
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ၿဗိတိသွ်တုိ႔ထံမွ

လြတ္လပ္ေရးျပန္လည္ရရိွၿပီး ေနာက္ပုိင္း ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကဲြမည့္ အေနအထား
မ်ားကုိလည္း ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး တပ္မေတာ္က အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ေရး လု
ပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္သမို္င္းမ်ားလည္းရိွပါသည္။

ကူမင္တန္တုိ႔၏

က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ား

ကုိလည္း တပ္မေတာ္က ခုခံကာကြယ္ တြန္းလွန္ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားရိွခဲ့ပါသည္။
လူဦးေရ

အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္

အိႏၵိယႏုိင္ငံအၾကားတြင္

တည္ရိွေနျခင္း၊ လူဦးေရတုိးပြားမႈ အဆုိးရြား ဆုံးျဖစ္သည့္ ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္ႏုိင္ငံႏွင့္
နယ္နိမိတ္ ဆက္စပ္ေနျခင္း၊ သမုိင္းတြင္ က်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈ မ်ားေၾကာင့္
အခဲမေက်ျဖစ္ေနသည့္

ယုိးဒယားႏုိင္ငံႏွင့္

ထည့္သြင္း

လုိအပ္သည္။

စဥ္းစားရန္

နယ္နိမိတ္

၎အျပင္

ထိစပ္ေနျခင္းတုိ႔ကုိ

လက္ရိွအေနအထားတြင္

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အင္အားတစ္သိန္းခဲြမွ ႏွစ္သိန္းနီးပါးရိွေနသည့္
မၿငိမ္းခ်မ္းေသးေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္သည္။
အကယ္၍

ႏုိင္ငံေရး

ျပႆနာမ်ားကုိ

ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ

ေတြ႔ဆုံ

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး
တြင္ပါဝင္ရန္ မလုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ပါဝင္လုိသည့္ ဆႏၵလည္း ရိွမည္ဟု မယူဆပါ။
ထုိ႔ေၾကာင့္

အမ်ဳိိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္

အဟန္႔အတား

ျဖစ္ေနသည့္ အေျခခံမူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ဒႆနမ်ားကုိ စဥ္းစားရာတြင္ သမုိင္း
သင္ခန္းစာမ်ား၊ လက္ရိွ ပကတိ ျဖစ္တည္ေနသည့္ အမွန္တရားမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္
တြင္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေၾကာင္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ပါသည္။

(၂)၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြစည္
့ းပုံအေျခခံဥပေဒ ဖဲစည္
ြ ့ းမႈသဏၭာန္ ျပင္ဆင္ျခင္း
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္

၂၀၀၈

ခုႏွစ္

ဖဲြ႔စည္းပုံ

အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းမႈ သဏၭာန္ (Structure) မ်ားအနက္
မည္သည့္

ဖဲြ႔စည္းမႈသဏၭာန္သည္

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ

အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသည္ကုိ သိရိွရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ဥပမာ - ျပည္ေထာင္စု
အဆင့္တြင္

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္

အာဏာတူသည့္

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဟု
ဖဲြ႔စည္းမႈသဏၭာန္သည္

ဥပေဒျပဳခြင့္
ျပႆနာမရိွပါ။

၎အျပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္
ျပည္နယ္မ်ားမွ (၁၂) ဦးစီ အခ်ဳိးက် ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္လည္း ျပႆနာမရိွပါ။
သုိ႔ရာတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္
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တုိင္းေဒသႀကီးကုိ ကုိယ္စားျပဳသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း အႏွစ္သာရ
(Essence) ေပ်ာက္ေနပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ဖဲြ႔စည္းမႈ
သဏၭာန္သည္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ျပႆနာ မဟုတ္ပါ။
အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ၎တုိ႔၏ ဥပေဒျပဳ
ပုိင္ခြင့္ႏွင့္

အာဏာမ်ား၊

၎တုိ႔၏

ကုိယ္စားျပဳမႈဆုိင္ရာ

အခ်က္မ်ားသည္

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအား ထိခုိက္ေနသည္ကုိ နားလည္ရန္ လုိအပ္
ပါသည္။

(၃) ၂၀၀၈ ခုနွစ္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အနွစ္သာရ သုိ့မဟုတ္ 		
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အေျခခံမူ သုိ႔မဟုတ္ ဒႆန၊
ဖဲြ႔စည္းမႈသဏၭာန္တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အႏွစ္သာရ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္း
အခ်က္မ်ား မ်ားစြာပါရိွပါသည္။ ဥပမာ - သမၼတသက္တမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္၊
တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးမ်ား၏ သက္တမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္၊ ဖဲြ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး၏ သက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္၊ ဒုတိယသမၼတ ႏွစ္ဦး ထားရိွျခင္း
ဆုိင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံမူ သုိ႔မဟုတ္ ဒႆနမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု
ဖဲြ႔စည္းမႈ သဏၭာန္မ်ားကုိ အႏွစ္သာရ ျပည့္ေစရန္ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအခ်က္
ညီေစရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္
တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ား (The Justices of the Supreme Court)
၏ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ခန္႔အပ္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး ဥပေဒက်ဴးလြန္ျခင္း
မရိွပါက

အသက္ေသဆုံးသည္အထိ

တရားသူႀကီး

ျဖစ္ပုိင္ခြင့္ရိွပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ အသက္ (၇၀)
ျပည့္သည္အထိ ဥပေဒက်ဴးလြန္ျခင္း မရိွပါက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရိွပါသည္။
ဤသုိ႔ေသာ
ဖဲြ႔စည္းမႈ

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္

သဏၭာန္မ်ားကုိ

ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏

အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္

ဒႆနမ်ားႏွင့္
လုိအပ္သည့္

အေၾကာင္းအခ်က္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ

ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ခု၏

ဒႆနႏွင့္

ဖဲြ႔စည္းမႈ

သဏၭာန္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည့္ အေၾကာင္းအခ်က္
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကုိ

အမ်ဳိးသား

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအား
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ဦးတည္လွ်က္

ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္းႏွင့္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ဒႆနႏွင့္
ဖဲြ႔စည္းမႈ သဏၭာန္မ်ားကုိ မထိခုိက္ေစရန္ လိုအပ္ပါသည္။
စာေရးသူ အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ လုံးဝ
လက္မခံသူမ်ား၊

တစ္ပုိင္းတစ္စ

လက္ခံၿပီး

ျပင္ဆင္ျခင္း၊

ျဖည့္စြက္ျခင္း၊

ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လုိသည့္ သူမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္
အမ်ားစုမွာ အေျခခံမူျပင္ဆင္ေရး သုိ႔မဟုတ္ ဖဲြ႔စည္းမႈသဏၭာန္ ျပင္ဆင္ေရး
သုိ႔မဟုတ္ အႏွစ္သာရ သုိ႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ ျပင္ဆင္ေရး မသဲကဲြသည္ကုိ
ေတြ႔ရိွရပါသည္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီ

စာေရးသူသည္
အဖဲြ႔ဝင္မဟုတ္ပါ။

မည္သည့္အစုအဖဲြ႔၊
အစုအဖဲြ႔တစ္ခု၊

အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္
အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခု၊

ႏုိင္ငံေရးပါတီ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုႏွင့္ သက္ဆုိင္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပတ္သက္ျခင္းလည္း
မရိွပါ။

အေၾကာင္း

အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္

ႏုိင္ငံျခားသား

ခံယူထားေသာ္လည္း

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္သျဖင့္ မိခင္တုိင္းျပည္ျဖစ္သည့္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေအာင္ျမင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ
တုိးတက္သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လုိသည့္ဆႏၵရိွသူသာ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္
ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံ

အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္
ဥပေဒကုိ

ျပင္သင့္က

၂၀၀၈

ျပင္ရပါမည္ဆုိသည့္

ခုႏွစ္

အခ်က္ကုိ

လက္ခံပါသည္။ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကုိ ဦးတည္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ရာတြင္လည္း အေျခခံမူ သုိ႔မဟုတ္ ဒႆနကုိ
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖဲြ႔စည္းမႈသဏၭာန္ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အႏွစ္သာရႏွင့္ အေၾကာင္းအခ်က္
ကုိ ျပင္ဆင္ျခင္း စသည့္ နည္းလမ္းသုံးသြယ္ကုိ နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္
လုိအပ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ မဟုတ္ဘဲ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ၏ ပုဒ္ထီး
ပုဒ္မ တစ္ခုကုိ ေကာက္ၿပီး အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္
ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကမည္ ဆုိပါက အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ
မရရိွႏုိင္မည့္အျပင္၊

ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကဲြျခင္း၊

တုိင္းရင္းသားမ်ား

စိတ္ဝမ္း

ၿပိဳကဲြျခင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသား (ႏုိင္ငံသား) မ်ားထံမွ ဆင္းသက္သည့္ သုိ႔မဟုတ္
တုိင္းရင္းသား

(ႏုိင္ငံသား)

မ်ားထံတြင္

တည္သည့္

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ

ပ်က္သုဥ္းျခင္းတုိ႔ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မိပါသည္။ ။

			

ေဒါက္တာ ဆလိုင္းငြန္က်ံဳးလ်န္
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ဦးေဇယ်သူသည္ (The Voice Weekly) ဂ်ာနယ္၏ ဒါရိုက္တာႏွင့္
ဒုတိယအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ ႏို္င္ငံေရးႏွင့္ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္
စာအုပ္မ်ားကို ေရးသားသူျဖစ္သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံ ခ်ဴလာေလာင္ကြန္ တကၠသိုလ္မွ
(International Development Studies) ျဖင့္ မဟာဘြ႔ဲရရိွခဲ့သည္။
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&ifMum;aph acgif;avmif;oH
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္

ရွပ္နီႏွင့္

ရွပ္ဝါဟူၿပီး

အဖဲြ႔ႀကီးႏွစ္ဖဲြ႔

အျပင္းအထန္

တိုက္ခိုက္ေနၾကစဥ္က ထိုင္းမွ ပါေမာကၡတို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကၽြန္ေတာ့္အား
စိတ္လက္မေကာင္းစြာ ေျပာေသာ စကားကို ယခုထက္ထိ အမွတ္ရေနသည္။
“Zeya, Thailand is divided now” “တို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကေတာ့ ႏွစ္ျခမ္းကဲြေနၿပီ” တဲ့။
သူတို႔ကို

ႏွစ္သိမ္႔ခ်င္သည့္အတြက္

ေတြးေတြးဆဆႏွင့္

ကၽြန္ေတာ္

ျပန္ေျဖ

လိုက္တာက “Myanmar is fragmented” ။ “ျမန္မာက အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ
ကဲြေနတာ”။
တကယ္လည္း

ဟုတ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

လြတ္လပ္ေရး

ရကတည္းက၊ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္ေရးမရခင္က အေမြမ်ားေၾကာင့္ နယ္ပယ္
အမ်ားအျပား၊ အလႊာအမ်ားအျပားတြင္ ကဲြေနသျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ႏွစ္ျခမ္းပင္
မဟုတ္ဘဲ

အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ

ျမန္မာႏိုင္ငံကို

တည္ေဆာက္ရန္

ထိုအကဲြခန္းမ်ားကို

ကဲြေနသည္ဟု

ေျပာလိုက္ျခင္း

ႀကိဳးစားခဲ့သည့္

ေစ့ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

ျဖစ္သည္။

အစိုးရအဆက္ဆက္သည္

ဆက္စပ္သြားသည္မ်ားလည္း

ရိွသလို ပိုမိုဟသြား သည္မ်ားလည္းရိွသည္။ စနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳး အစိုးရအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
သုံးစြဲၿပီး ထိုအဟမ်ားကို ဆဲြေစ့ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ
ေရးဆဲြၿပီးေနာက္

ေပၚထြက္လာသည့္

ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

အစိုးရသည္လည္း ယခင္ ေနာင္ေတာ္ အစိုးရမ်ား နည္းတူပင္ အဟမ်ားကို
ဆဲြေစ့ရန္ ႀကိဳးစားၾကသည္။ သူတို႔၏ စည္းေဘာင္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ
ျဖစ္သည္။
ရင္ၾကားေစ့ရန္ ေနရာေပါင္းမ်ားစြာရိွေသာ္လည္း အဓိက အေရးႀကီးသည့္
(၃) ေနရာ ရည္ညႊန္းလိုပါသည္။
•

တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္ဖက္၊ တစ္နည္း အရပ္-တပ္ဆက္ဆံေရး။

•

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္

		
•

အစိုးရ။
တိုင္းရင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္းၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရး။
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တပ္-အရပ္
တပ္မေတာ္ႏွင့္

အရပ္ဖက္

ရင္ၾကားေစ့ေရးသည္

ျမန္မာ့ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အေရးႀကီး လွသည္။ ယင္းသို႔ ရင္ၾကားေစ့ေရးသည္ လြယ္သည္
ဟု ေျပာႏိုင္သလို ခက္သည္ဟုလည္း ေျပာရမည္။ စင္စစ္ တပ္မေတာ္ ႏွင့္
ဆက္စပ္ေသာ အစိုးရ (၂) ရပ္ အုပ္ခ်ဳပ္အၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အရပ္ဖက္
အၾကား

ဆက္ဆံေရး

ကြာဟသည္ထက္

ကြာဟသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့

ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ လက္ထက္တြင္ တပ္ႏွင့္ပါတီ ႏွစ္ခုခဲြထား ေသးသျဖင့္
မသိသာေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ႏွင့္ အုုပ္ခ်ဳပ္ခံ
သဖြယ္ ကဲြျပား သြားျခင္း၊ အရပ္သား အတိုက္အခံအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေပၚလာျခင္း၊ စစ္ေအး တိုက္ပဲြအၿပီး ဒီမိုကေရစီလိႈင္း ေပၚထြန္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္
တပ္ႏွင့္အရပ္ အကဲြႀကီး ကဲြသြားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းသို႔ တပ္ႏွင့္အရပ္ၾကား
ကဲြျပားေနျခင္းသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႀကီး ၂ ခုၾကား ရပ္တည္ ေနသည့္၊ လူဦးေရ
မ်ားျပားသည့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလြ
န္အႏၱရာယ္ႀကီးသည္။ျပည္တြင္းစစ္တြင္

ရန္သူမ်ား

ျဖစ္သည့္

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ တို႔ၾကား ကြာဟမႈ သည္လည္း သဘာဝက်စြာ
ႀကီးမားသည္။

သို႔ေသာ္

အၾကားတြင္သာ

တပ္မေတာ္ႏွင့္

ကြာဟေနသည္မဟုတ္၊

တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္

လက္နက္ကိုင္မ်ား
အခ်င္းခ်င္းၾကား

တြင္လည္း ကြာဟသည္။ ဘုံသံသယ ႀကီးၾကသည္။
တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကား အဟသည္ လူမ်ားစုဗမာႏွင့္ လူနည္းစု
တိုင္းရင္းသားမ်ား

အၾကားတြင္ရိွသလို

နယ္ခ်င္းဆက္

ေနထိုင္ၾကသည့္

တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအၾကားတြင္လည္း ရိွသည္။ ဥပမာ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းအၾကား
တြင္ ရိွသလို ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း မွီတင္း ေနထိုင္ၾကသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ားျဖစ္ေသာ
ရွမ္းႏွင့္ ပေလာင္အၾကား၊ ပအို႔၀္ႏွင့္ ရွမ္းအၾကား၊ ဝႏွင့္ ရွမ္းအၾကားတြင္လည္း
အဟရိွသည္။ ထိုအဟမ်ားသည္ နဂိုက ရိွခ်င္မွရိွမည္ သို႔မဟုတ္ ကပ္လ်က္္
ေနထိုင္သူခ်င္း ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ သေဘာျဖစ္ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ
ရွည္ၾကာသည္ႏွင့္အမွ် အဟမ်ား ေပၚထြန္းလာျပီး ေခ်ာက္ကမ္းပါးသဖြယ္ ႀကီးမား
လာသည္။
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ရင္ၾကားေစ့နည္း
ရင္ၾကားေစ့ရန္

မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊

ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟု (၃) နည္း ရိွသည္။
ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလုံး
တစ္နယ္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ

ပိုလြယ္လာမည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာလွ်င္၊

တစ္နယ္ႏွင့္

ကြာဟခ်က္နည္းလာလ်င္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသြားပါမွ

အကဲြအျပဲ

ရင္ၾကားေစ့ရန္

နည္းသည္ထက္နည္း၊

တင္းမာမႈ နည္းသည္ ထက္နည္းၿပီး ရင္ၾကားေစ့မည္။ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရး
အရိွန္ျမန္လာသည္ ႏွင့္အမွ် အရပ္ႏွင့္တပ္အၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရး ပိုျမန္လာမည္။
အထက္ပါ

အေရး

(၃)

ပါးလုံးသည္

အခ်င္းခ်င္းလည္း

အျပန္အလွန္

ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရပါမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပိုထိထိေရာက္ေရာက္
လုပ္ႏိုင္မည္။ အထူးအားျဖင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရပါက
ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတြင္ အျခားေဒသမ်ားႏွင့္ ကြာဟခ်က္ မ်ားသထက္မ်ားၿပီး
ေနာက္က်န္ခဲ့မည္။
လာေလေလ

ေနာက္က်န္ၿပီး

လက္နက္ကိုင္

အျခားေဒသမ်ားႏွင့္

ကြာဟခ်က္ႀကီး

တိုက္ပဲြဝင္လိုသူမ်ားကိုေထာက္ျပစရာပိုျဖစ္မည္၊

ေဒသခံလူထု၏ နာက်ည္းခ်က္ ပိုမ်ားလာမည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျမင့္လာလွ်င္
ေယဘုယ်

အားျဖင့္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျမင့္လာ

ဒီမိုကေရစီ

အားပိုေကာင္းလာမည္၊

သည္ႏွင့္အမွ်

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ်

ၾကာရွည္ခံမည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ရလြယ္မည္။

စစ္တိုက္သည္ထက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ျခ

င္းက ကိုယ့္ေဒသ အတြက္ ပိုအက်ိဳး ရိွသည္ဟု ျမင္လာၾကမည္။ ဒီမိုကေရစီ
အားေကာင္း လာသည္ႏွင့္အမွ် ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က်
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ကာ အားႀကီးသူ အားနည္းသူမေရြး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတြင္ပါဝင္လာႏိုင္မည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ေဆာင္ရြက္ရာတြင္

ဒီမိုကေရစီနည္းနာမ်ားႏွင့္အညီ

စနစ္တက်

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္။
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အသစ္ေရးဆဲြျခင္းျဖင့္ အထက္ပါ
အေရးသုံးရပ္လုံးကို

ေျပလည္ေစျပီး

ရင္ၾကားျပန္လည္ေစ့ရန္

ေဆာင္ရြက္

ႏိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္သူမ်ား မ်ားျပားလွသည္။ သို႔ေသာ္ ရင္ၾကားျပန္လည္မေစ့ဘဲ
အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြႏိုင္မည္လား ဆိုသည္မွာ စဥ္းစားစရာ။ ရင္ၾကား
ျပန္လည္မေစ့ႏိုင္၊

မယုံၾကည္ၾကလ်င္

အေျခခံဥပေဒ

ျပင္ဆင္ေရးဆဲြရာတြင္

သို႔မဟုတ္ အသစ္ျပန္ေရးရာတြင္ ခရီးေရာက္မည္မဟုတ္။ ၾကက္ဥႏွင့္ ၾကက္မ
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ဘယ္ကစသလဲဆိုသည္မ်ိဳး ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆဲြျခင္း
သည္ အခ်ိန္ယူရမည္။ လြတ္လပ္ေရးရျပီး ေနာက္ပိုင္း ေရးဆဲြသည့္ ၁၉၇၄
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတို႔ ေရးဆဲြရန္ ၾကာခ်ိန္ကိုၾကည့္လ်င္
လက္ရိွအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ သို႔မဟုုတ္ ေရးဆဲြရန္ ၾကာမည့္အခ်ိန္ကို ခန္႔မွန္း
ႏိုင္သည္။

တစ္ဘက္က

ေရးဆဲြရန္

ၾကည့္ျပန္လွ်င္္

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၾကျခင္းသည္ပင္

ရင္ၾကားေစ့ေရး

သို႔မဟုတ္
ျဖစ္သည္။

ရင္ၾကားေစ့ေရး အေျခအေန လက္ရိွမည္သည့္ေနရာ ေရာက္ေနသလဲ။ ယခင္က
ရန္သူသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ (NLD) ႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္
အလုပ္တဲြလုပ္ေနၾကသည္။

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၊

အစိုးရ၊

တပ္မေတာ္တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ အလုပ္တဲြလုပ္ ေဆြးေႏြး
ေနၾကသည္။
တစ္ဘက္တြင္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ျဖစ္ေျမာက္ရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် အေရးႀကီး
လာသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ပထဝီ ႏိုင္ငံေရးမ်ား ေျပာင္းလဲလာသည္။
မဟာအင္အားႀကီးျဖစ္လာမည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ပိုးလမ္းမသစ္တြင္ တရုတ္ႏွင့္
အိႏၵိယသမုဒၵရာအၾကား “ေပ်ာက္ေနေသာ ကြင္းဆက္”

အျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို

ျမင္သည္။ ရခိုင္အေရးအေပၚ အေျခခံၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ သမိုင္းတေလွ်ာက္
ႏိုင္ငံတကာ

ဖိအားအမ်ားဆုံးခံရသည့္

အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

လူမ်ိဳးႀကီးလူမ်ိဳးငယ္

ဘာသာႀကီး၊ ဘာသာေလးမဟူ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ စိတ္မ်ားသည္ ကမာၻတြင္ပင္
တေက်ာ့ျပန္ႀကီးထြားလာသည့္အတြက္ လူမ်ိဳးစု၊ ဘာသာမ်ိဳးစုံ မွီတင္းေနထိုင္
ၾကျပီး

ရင္ၾကားေစ့ရန္

ႀကိဳးစားေနသည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္

အခ်က္ေပး

ေခါင္းေလာင္းသံပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရသင့္ရထိုက္သည့္ေနရာသို႔ ျပန္ရ
လိုလွ်င္္၊ ျပည္ေထာင္စုသားတို႔၏

ဘဝအေျခအေန တိုးတက္လိုလွ်င္ အကဲြကဲြ

အျပားျပား ျဖစ္ေနသည္မ်ားကို ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစရန္မွ လဲြၿပီး အျခားနည္းလမ္း
မရိွပါ။ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုုတ္ အသစ္ ေရးဆဲြျခင္း ႏွင့္လက္ရိွ
အေျခခံဥပေဒ

ေအာက္တြင္ပင္

အလုပ္အတူတဲြလုပ္ျခင္း

ႏွစ္နည္းလုံးျဖင့္

ရင္ၾကားေစ့ ရပါမည္။ အခ်ိန္သိပ္မက်န္ေတာ့ပါ။ ။
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ေဇယ်သူ

ဦးေအာင္သူၿငိမ္းသည္ (Institute for Strategy and Policy) ၏
ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ခ်င္းမိုင္တကၠသိုလ္အေျခစိုက္ ဗဟုဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဖဲြ႔ကို
တဲြဖက္တည္ေထာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသံုးသပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး
ေဆာင္းပါးမ်ားကို
ေရးသားေနသူလည္းျဖစ္သည္။
ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ
လူထုစီမံခန္႔ခဲြမႈပညာ မဟာဘြဲ႔ရရိွထားသူျဖစ္ၿပီး (National Institute of
Development
Administration
Thailand)
တြင္
(Development
Administration) ဘာသာရပ္ျဖင့္ (Ph.D) ဘြဲ႔ရရိွရန္ စာတမ္းျပဳစုေနသူ
တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။
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Nidrf;csrf;a&;eSifh trsKd;om;jyefvnfoifhjrwfrI 		
wnfaqmufa&;twGuf ta&;ygonfh 		
vpf[me,fwck - (NCA)yg Mum;umvtpDtpOfrsm;
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္း သက္တမ္း (၂)
ႏွစ္ေက်ာ္၊ (၃) ႏွစ္တြင္း ခ်ည္းခဲ့ပါၿပီ။ သို႔ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးကေဝးဆဲပင္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ႏိုင္ရိွေနပါတယ္။
(NCA) စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အတြက္ ေႏွာင့္ေႏွး
ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားရိွေနသလို၊ လက္မွတ္မထိုးႏိုင္ေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အဖဲြ႔မ်ားဟာလည္း အင္နဲ႔အားနဲ႔ တည္ရိွ ေနၾကပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ (NCA)
စာခ်ဳပ္အရ ေဆြးေႏြးက်င္းပေနတဲ့ (၂၁)ရာစုပင္လံု ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပဲြေတြဟာ ဘယ္လိုေအာင္ျမင္စြာ နိဂံုးခ်ဳပ္ အဆံုးသတ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ
မျမင္သာေသးဘဲ ရိွေနပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာေတာ့ က်ေနာ္ျမင္တဲ့ အေရးႀကီးတဲ့
အခ်က္တခ်က္ျဖစ္တဲ့၊ (NCA) စာခ်ဳပ္ပါ ၾကားကာလ အစီအစဥ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔
ေသခ်ာစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္သင့္တာ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္တာေတြကို
ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ႏိုင္ေရး
အတြက္လည္း အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ (NCA) စာခ်ဳပ္မွာ
“ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ား” နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထား
ပါတယ္။

ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား
(က) ဤသေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားၾကေသာ
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္
အပစ္ရပ္ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္
မ်ားတြင္
မိမိတို႔အဖဲြ႔အစည္း၏
အတိုင္းအတာအရ
တာဝန္ယူေနၾကေသာ
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ကာလအတြင္း ေအာက္ပါ
ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။
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(၁) ျပည္သူလူထု၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး ႏွင့္
စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အေျခခံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊

		

(၂) သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊
(၃) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ စာေပႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းျမႇင့္တင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
(၄) ေဒသဆိုင္ရာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္
စိုးမိုးေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

		

တရားဥပေဒ

(၅) ေဒသဆိင
ု ရ
္ ာဖြၿ႔ံ ဖိဳးေရးႏွင စ
့္ မ
ြ ္းရည္ျမႇငတ
့္ င္ေရးလုပင
္ န္းမ်ား
အတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပအလွဴရွင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၏
အကူအညီရယူျခင္း ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊

		

(၆) မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊
(ခ) အပစ္ရပ္ ေဒသအတြင္း ေဒသခံ ျပည္သူလူထုအေပၚ အက်ဳိး
သက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ရိွပါက၊ သဘာဝ
သယံဇာတမ်ားဆိုင္ရာ

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ

ေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖဲြ႔

(Extractive

Industries Transparency Initiative- EITI) လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း
ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္

ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္

သက္ဆိုင္ရာ

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းတို႔ႏွင့္ ညိႇႏိႈင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊
(ဂ) သက္ဆိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ တစ္ဖဲြ႔ခ်င္းစီ သီးျခားေဆာင္ရြက္ရန္
လိုအပ္ေသာကိစၥရပ္ကို အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာတူသည္။
အမွန္ကေတာ့ ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ားရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က ပစ္ခတ္
တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီမႈ
ရရိွၿပီးေသာ္လည္း၊
အၿပီးအပိုင္
မေက်လည္ႏိုင္ၾကေသးတဲ့ အေျခအေန၊ လံုးဝႏိုင္ငံေရး သေဘာတူညီမႈေတြ
မရႏိုင္ေသးတဲ့ အေျခအေနမွာ သူလည္း သူ႔ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္၊ ကိုယ္လည္း
ကိုယ့္ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္၊
တူတာတဲြလုပ္၊
မတူတာေတြ
ညိႇႏိႈင္းလုပ္ၾကဖို႔လို႔
သေဘာေပါက္မိပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးေတြမွာ လံုျခံဳေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊
က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥ
အမ်ားအျပား

ပါဝင္ပါတယ္။

ကိစၥအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ
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ျပည္သူလူထု

အက်ဳိးရိွမယ္ဆိုရင္ ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကလို႔လည္း ရႏိုင္ပါတယ္။ အားေကာင္းခ်က္
ကလည္း အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရင္း ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္တဲ့
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုပါ ကၽြဲကူးေရပါ ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ၾကတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္
ဒီကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့အခါမွာ အေျခခံစဥ္းစားခ်က္မ်ား၊ သိရိွထားေသာ
အခ်က္မ်ားနဲ႔ မသိရိွေသးေသာအခ်က္မ်ား၊ ဒါေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ေဆာင္ရြက္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

၁ ။ အေျခခံ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
၁ ။ (၁ ) ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔အမ်ဳ ိးသားၾကန္အင္လကၡဏာတည္ေဆာက္ေရး
(State Building & Nation Building)
ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး (State Building)
ဆိုတာကို ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ ၾသဇာအာဏာစက္ကို ႏိုင္ငံရဲ႕
နယ္နိမိတ္အတြင္းရိွ ေဒသအသီးသီးကို ေရာက္ရိွပ်ံ႕ႏွံ႔ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို
ေဖာ္ျပၾကတာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအေျခအေနမွာ
အင္အားသံုးရတာမ်ဳိးေတြ
ရိွတတ္ပါတယ္။ လံုျခံဳေရးကိစၥမပါဘဲနဲ႔ အျခားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဘူးလို႔လည္း ဆိုၾကပါတယ္။ အခု
အေျခအေနမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး ကိစၥေတြကို ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ
တည္ေဆာက္ေရး (Peace Building) နဲ႔လည္း ယွဥ္တဲြစဥ္းစားၾကတာေတြ
ရိွပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ျပင္ပႏိုင္ငံမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြကို
လာေရာက္ကူညီၾကတဲ့အခါ
အင္အားခ်ိနဲ႔ေနတဲ့၊
သို႔မဟုတ္
ပဋိပကၡလြန္
ႏိုင္ငံတစ္ခု၊ သို႔မဟုတ္ မတည္ၿငိမ္ၿပိဳကဲြလုျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခုကို ဝိုင္းဝန္းၿပီး
ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုအျဖစ္ ပီပီသသျဖစ္လာေအာင္ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရတာ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ (OCED) လို႔ေခၚတဲ့ ဥေရာပ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရးအဖဲြ႔က ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေလာက္က စတင္က်င့္သံုးလာတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈပါ။
အထူးသျဖင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး (State Building) ဆိုတာ
ႏိုင္ငံေတာ္-လူမႈအဖဲြ႔အစည္း (State-Society) တို႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရး ကိစၥမ်ားအေပၚ
အမ်ဳိးသားေရးလုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ၿပီး၊ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စတင္ေဆာင္ရြက္ၾကရတဲ့
လုပ္ငန္းစဥ္ပါ။ ဒါကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အကူအညီေပးမႈေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားခဲ့ပါတယ္။
အမ်ဳိးသားၾကန္အင္လကၡဏာ တည္ေဆာက္ေရး (Nation Building)
ကေတာ့ တမူကဲြျပားပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အာဏာကိုအသံုးျပဳၿပီး၊
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အမ်ဳိးသားေရးၾကန္အင္လကၡဏာတစ္ခု
(National
Identity)
ကို
တည္ေဆာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ေရရွည္တည္တံ့မႈ
အတြက္ ေရွ႕ရႈေဆာင္ရြက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာေပးရရင္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
ကရင္၊ ကခ်င္၊ ဗမာစသည္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ကဲြျပားျခားနားၾကေသာ္လည္း၊
“ျမန္မာႏိုင္ငံသား” ရယ္လို႔ အတူတကြ လက္ခံလာၾကေအာင္ ဘယ္လိုသိမ္းသြင္း
စည္းရံုးၾကမလဲ ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း၊
သရုပ္လကၡဏာ (အလံ၊ တံဆိပ္မ်ား၊ ေဘာလံုးအသင္း၊ အမ်ဳိးသားေန႔၊ အမ်ဳိးသား
အားကစားကြင္း၊ ေလေၾကာင္းလိုင္း၊ ဘာသာစကား) စသည္ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မႈမွာေတာ့
တစ္နည္းေျပာရရင္
ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕
စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္း လာေစဖို႔ လုပ္ရပ္မ်ဳိးစံု အက်ယ္အျပန္႔
လိုအပ္ပါတယ္။
ေျပာရရင္ေတာ့
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးေရာ၊
အမ်ဳိးသားၾကန္အင္လကၡဏာ တည္ေဆာက္ေရး (State Building) ေရာ၊ (Nation
Building) ပါ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရဖို႔ အမ်ားႀကီး ရိွေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြနဲ႔ အပစ္ရပ္စဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္ေတြ
ရယူခဲ့ၿပီး
ေနာက္မွာေတာ့
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
အာဏာစက္ဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ နယ္နိမိတ္ေဒသ အမ်ားအျပားကို ျဖန္႔က်က္
ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြကို ညိႇႏိႈင္းလို႔ျဖစ္ေစ၊
ၿခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကိုင္လို႔ျဖစ္ေစ၊ သိမ္းသြင္းၿဖိဳခဲြလို႔ျဖစ္ေစ နယ္စပ္ေဒသ
အေတာ္မ်ားမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရ (စစ္အစိုးရ) က ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ေတြက မတည္ၿငိမ္၊ ေထြျပားဆဲ ရိွေနပါေသးတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေၾကာင္းေလ့လာသူ ေမရီကယ္လာဟန္ (Mary P.
Callaham) ကေတာ့ “ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြက ႏိုင္ငံသားေတြ
ဟာ “ႏိုင္ငံေတာ္မ်ဳိးစံု” သို႔မဟုတ္ “ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဆင္တူေသာ” အာဏာပိုင္မ်ား
ေအာက္မွာ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ၾကရတယ္” လို႔ သံုးသပ္ပါတယ္။ အဲဒီအင္အားစုေတြက
ႏိုင္ငံသားေတြဆီက အခြန္ေကာက္ယူတာ၊ ပဋိပကၡေတြကို ဖ်န္ေျဖေပးတာ၊
ပဋိပကၡေတြကို ဖန္တီးတာ၊ ေဒသခံေတြကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာ၊ သို႔မဟုတ္
စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးတာေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္” လို႔
သံုးသပ္ပါတယ္။
(Callahan,
2007:
1)
ဒါေၾကာင့္
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ
အာဏာမွန္ကူကြက္ေတြက ႐ႈပ္ေထြးတယ္၊ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အရည္သေဘာ
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ေဆာင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သူက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းက
အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အင္အားစုမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ အေနအထားမ်ားကို ၃-မ်ဳိး
ခဲြျခားပါတယ္။ လံုးဝခဲြထြက္လုအေျခအေန (Near Devolution) – “ဝ”
ေဒသလိုမ်ဳိးမွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဝေဒသအာဏာပိုင္ေတြမွာ ျမန္မာအစိုးရၾသဇာ
မသက္ေရာက္ႏိုင္သေလာက္ပါပဲ။
စစ္ေရးအရ
က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္ထားမႈ
(Military Occupation) - ကိုးကန္႔လို၊ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက အခ်ဳိ႕ေသာ
တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားလို အေျခအေနပါ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသေတြ
မွာလည္း ယခုတိုင္ ေနဝင္မီးၿငိမ္းအမိန္႔ ထုတ္ထားရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတူတကြ
ပူးတဲြေနထိုင္မႈ (Co-existence) လည္းရိွၾကပါတယ္။ ဒီလို တတိယအမ်ဳိးအစား
ကိုေတာ့ အပစ္ရပ္ေဒသေတြမွာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ သူပုန္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊
ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ကုန္သည္ေတြ၊ ဘာသာေရး
ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဲန္ဂ်ီအို အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အစိုးရ
အရာရိွေတြ
ပူးေပါင္းေနထိုင္
လုပ္ကိုင္ေနၾကရတာမ်ဳိ္း
ျဖစ္ပါတယ္။1
ေမရီကယ္လာဟန္က အဲသည္စာအုပ္မွာပဲ မာ့ခ္ဒါ့ဖီးလ္ (Mark Duffied. 2001)
ရဲ႕ စကားလံုးကိုယူသံုးလို႔ ဒီအေျခအေနကို ဆန္းသစ္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏိုင္ငံေရး
ေထြျပားရႈပ္ေထြးမႈ အေျခအေန (Emerging Political Complex) လို႔ဆိုပါတယ္။
သူဆိုလိုခ်င္တာက ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ အျခားေသာ
အာဏာရိွသူေတြအၾကား ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ရိွတဲ့၊ ညင္သာတဲ့၊ အေျခအေနနဲ႔
လိုက္ေလ်ာညီေထြ ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ့္ ကြန္ရက္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား
လိုအပ္မယ္ ဆိုလိုျခင္းပါပဲ။ ဒီလိုခ်ိတ္ဆက္မႈေတြအထဲမွာ ျပည္တြင္းနဲ႔ျပည္ပ
(တရားဝင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္ သည္ျဖစ္ေစ) စီးပြားေရးအင္အားစုမ်ား၊
ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ လူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊
ျပည္ပေရာက္ ဒုကၡသည္နဲ႔ အျခားအင္အားစုမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြ၊
အဲန္ဂ်ီအိုအဖဲြ႔အစည္းေတြလည္း
ပါဝင္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုအင္အားစုေတြက
သူ႔ေဒသေတြအလိုက္ ဥပေဒေတြ ခ်မွတ္ေနတာ၊ အခြန္ေကာက္တာ၊ သဘာဝ
ရင္းျမစ္ထုတ္တာ၊ ကာကြယ္မႈေပးတာေတြ လုပ္ေနေလ့ရိွပါတယ္။ (Callahan,
2007: 2-4) ဒီလို ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးကို ထိန္းသိမ္းကိုင္တြယ္တဲ့
ေနရာမွာ၊ စိတ္ရွည္မႈ၊ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရိွမႈ၊ ေရရွည္ေျမာ္ျမင္မႈ ေတြလည္း
လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
1 Callahan, Mary P. (2007). Political Authority in Burma’s Ethnic Minority States:
Devolution, Occupationm and Coexistance, Policy Studies 31 (Southeast Asia),
Washington D.C.: East-West Center.
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၁ ။ (၂ ) သူပုန္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (Rebel Governance)
ယခုအခါမွာေတာ့ သူပုန္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (Rebel Governance)
ကို ဆန္းစစ္ ေလ့လာတာဟာ ပဋိပကၡဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္မွာ ဆန္းသစ္
လာတဲ့ ေလ့လာမႈ နယ္ပယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ပညာရွင္ေတြကေတာ့
သူပုန္အဖဲြ႔ေတြရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ‘တစ္နည္းတစ္ဖံုေသာ နည္းလမ္းအားျဖင့္
ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ျခင္း (Alternative State-Building) လုပ္ငန္းစဥ္’ တစ္ခု
အျဖစ္လည္း ဖြင့္ဆိုၾကပါတယ္။ ဒီလို သူပုန္ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
ေလ့လာမႈေတြကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလြန္နည္းေသးတယ္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။
အာရွေဖာင္ေဒးရွင္းက ေလ့လာထုတ္ေဝထားတဲ့ စာအုပ္အနည္းအက်ဥ္းမွ်ပဲ
ေတြ႔မိပါေသးတယ္။ Jolliffe, Kim. (2015). Ethnic Armed Conflict and
Territorial Administration in Myanmar. (ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ နယ္ေျမပိုင္နက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)၊ The Asia
Foundation; Jolliffe, Ken. (2016). Ceasefires, Governance and
Development: The Karen National Union in Times of Change.
(အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျပာင္းအလဲကာလမ်ား
ၾကားရိွ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး)၊ The Asia Foundation; The Asia
Foundation. (2017). The Contested Areas of Myanmar: Sub-national
Conflict, Aid, and Development စတဲ့ အစီရင္ခံစာ အနည္းအက်ဥ္းမွ်ပဲ
ရိွပါေသးတယ္။
သူပုန္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆိုတာ အဖဲြ႔ႀကီးငယ္အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့
အမ်ဳိးမ်ဳိး ကဲြျပားႏိုင္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေတာ့ ဗဟိုအစိုးရကို ဆန္႔က်င္
သူပုန္ထတဲ့ အင္အားစုမ်ားက သူတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသမ်ားတြင္ ထိန္းသိမ္းစီမံတဲ့
အုပ္ခ်ဳပ္ပံုစနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ေတာ့ ဆန္႔က်င္ေရးအင္အားစု
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုက္ခိုက္ေရးအင္အားစု မဟုတ္သူမ်ားထံမွ သူတို႔တပ္ဖဲြ႔
ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ သတင္း၊ စားနပ္ရိကၡာ၊ အမိုးအကာ၊ ေထာက္ပံ့ေရး
ပစၥည္းေတြ ရယူဖို႔ႀကိဳးစားတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုေကာက္ခံရယူမႈ
ေတြ သိပ္မ်ားလို႔လည္း မရပါဘူး။ အဲသလို မ်ားလာရင္လည္း လူထုဆန္႔က်င္ေရး
ျဖစ္လာၿပီး၊

ကိုယ့္ရဲ႕ဆန္႔က်င္ဖက္

ျဖစ္ပါတယ္။

2

ဆန္႔က်င္ေရး

အင္အားစုဘက္ကို

အင္အားစုေတြမွာ

ေထာက္ခံသြားၾကမွာ

စနစ္တက်စုစည္းထားတဲ့

2 Jones, Seth G.. Waging Insurgent Warfare: Lessons from the Vietcong to the
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အဖဲြ႔အစည္း ဖဲြ႔စည္းပံု လိုအပ္ပါတယ္။
အဲဒါအျပင္ အခြန္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းအားျဖင့္ ရန္ပံုေငြေကာက္ခံမႈ
(အစိုးရဘက္ကေတာ့ ဆက္ေၾကး တရားမဝင္ေတာင္းခံမႈလို႔ ဆိုပါလိမ့္မယ္)
ရိွသလို၊
ေဒသတည္ၿငိမ္ေရးအတြက္
အျပန္အလွန္အားျဖင့္
ရဲလုပ္ငန္း၊
တရားစီရင္ေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈေတြ လုပ္ေဆာင္
ေပးၾကတာလည္း ရိွပါတယ္။ ဗီယက္ေကာင္း (ဗီယက္နမ္ေျပာက္က်ား) ေတြကို
ေလ့လာထားတဲ့ သုေတသနစာတမ္းေတြမွာ သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေဒသေတြမွာ
က်င့္သံုးဖို႔ အခ်က္၁၀-ခ်က္ပါတဲ့ မူဝါဒေတြအျပင္၊ အဆင့္ ၅-ဆင့္ပါတဲ့
အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကိုပါ ေတြ႔ရိွရပါတယ္။ ဒီလို သူပုန္အင္အားစုေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စနစ္ ထူေထာင္တာဟာ၊ သူ႔ဆန္႔က်င္ဖက္ အင္အားစုေတြရဲ႕ အစိုးရ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ယႏၲယား၊ တပ္ဖဲြ႔၊ အဖဲြ႔အစည္း၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဖိႏိွပ္မႈပံုစံမ်ဳိးစံုနဲ႔ ရုပ္ေသး
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕
အတင္းအၾကပ္
တိုက္တြန္းမႈေတြကို
ဖ်က္ဆီးၿဖိဳခ်လိုတဲ့
ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြလည္း ပါဝင္တယ္လို႔ ဆက္သ္ဂ်ဳံး (Seth G. Jones) က
“Waging Insurgent Warfare: Lessons from the Vietcong to the Islamic
State” (သူပုန္စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲျခင္း - ဗီယက္ေကာင္းမွသည္ အစၥလမ္မစ္
ႏိုင္ငံေတာ္အဖဲြ႔တိုင္) ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲမွာ ေရးထားပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာ
ဗီယက္ေကာင္းေတြအတြက္
လမ္းညႊန္မွာ
“အသစ္ေသာ
လြတ္ေျမာက္
နယ္ေျမမ်ားမွာ ေစာလ်င္စြာ ျပည္သူ႔ေတာ္လွန္ေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အဆင့္တိုင္းမွာ
ထူေထာင္ၾကဖို႔”
တိုက္တြန္းလမ္းညႊန္ထားတာလည္း
ရိွပါေသးတယ္။
ဗီယက္ေကာင္းေတြက ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတိုင္ေအာင္ စနစ္က်အဆင့္ျမင့္တဲ့
အဆင့္ ၅ ဆင့္ပါ အရိပ္သဖြယ္ (shadow) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယားကို ထူေထာင္
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
အလားတူပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔ေတြ
ဟာလည္း သူတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသေတြမွာ ေဒသအက်ယ္အဝန္း အလိုက္
အခြန္ေကာက္တာ၊ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ဝန္ေဆာင္မႈ (လံုျခံဳေရး၊ ရဲလုပ္ငန္း၊
ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး) ေတြ ျပန္ေပးတာ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ရိွေနၾကပါတယ္။
အရင္တခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ဒီလို သူပုန္ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တည္ရိွမႈကို အစိုးရက
အသိအမွတ္မျပဳဘဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေခ်မႈန္းခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္ဆိုးနဲ႔
ေက်ာ္ၾကားတာကေတာ့ “ျဖတ္ ၄ ျဖတ္ စစ္ဆင္ေရး” ျဖစ္ပါတယ္။ ေသာင္းက်န္းသူ
ေခ်မႈန္းေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ သတင္း၊ လူသူ၊ စားနပ္ရိကၡာနဲ႔ အရင္းအျမစ္
Islamic State (p. 91). Oxford University Press.
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ျဖတ္ေတာက္ေရးေတြ အျပင္းအထန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဓမၼရြာေျပာင္း
ေရႊ႔တာ၊ စုစည္းေက်းရြာေတြ ထူေထာင္တာ၊ စားနပ္ရိကၡာဖ်က္ဆီးတာ၊ ကန္႔သတ္
တာေတြ လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဘက္က ဒီလိုေဒသေတြကိုလည္း
အျဖဴေရာင္၊ အညိဳေရာင္၊ အမဲေရာင္ စသည္ျဖင့္သတ္မွတ္ၿပီး တင္းၾကပ္္
ကန္႔သတ္မႈေတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။ တဖက္မွာလည္း မတရားအသင္း ဆက္သြယ္မႈ
အက္ဥပေဒ (ပုဒ္မ ၁၇/၁) နဲ႔ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ေထာင္နန္းစံခဲ့ၾကရပါတယ္။
အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီလိုေျဖရွင္းနည္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ယခုအခ်ိန္တိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ တပ္မေတာ္
ဘက္က “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခခံမူဝါဒ (၆) ခ်က္” ကို တစိုက္မတ္မတ္ ဆုပ္ကိုင္
အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြ
ေျပာဆိုေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ 3
ဘက္က လူသစ္စုေဆာင္းမႈ၊ အခြန္ဘ႑ာေကာက္ခံမႈေတြကို “ေဒသခံျပည္သူေတြ
ဝန္ထုပ္၀န္ပိုးျဖစ္ေစမယ္’’ အေၾကာင္းျပလို႔ တားဆီးကန္႔ကြက္တာလည္း ရိွတတ္
ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ မၾကာေသးမီက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ တပ္မေတာ္ေန႔
ေဟာေျပာမႈေတြမွာ
ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ကို
ေဖာ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာ
အေလးေပးေျပာဆိုလာခဲ့ၿပီး၊ ျပည္သူလူထုက ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့
အစိုးရတစ္ရပ္ကို
လက္နက္စြဲကိုင္ပုန္ကန္ေနတာဟာ
မွားတယ္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက မိမိရဲ႕လိုလားခ်က္ေတြကို တင္ျပေျပာဆို
ညိႇႏိႈင္းဖို႔ ဆိုတာမ်ဳိး အေလးေပးေျပာဆိုလာတာေတြ ျမင္ေတြ႔ရပါတယ္။

၂။ လက္ေတြကြ့ င္းထဲမွ စပ္ၾကားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္မွ ုစနစ္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သူပုန္ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တိတိက်က်
ေလ့လာထားတာ သုေတသနစာအုပ္စာတမ္းနယ္ပယ္မွာ အလြန္နည္းပါေသး
တယ္။ အထူးသျဖင့္ ေအးရွားေဖာင္ေဒးရွင္းက ထုတ္ေဝတဲ့ သုေတသန
အစီရင္ခံစာေတြမွာေတာ့ ကင္ဂ်ိဳးလစ္ဖ္ (Kim Jolliffe) က ေကအဲန္ယူ
ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အေၾကာင္းကို ေလ့လာေရးသားထားတာကို
3 တပ္မေတာ္ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒ ၆ ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူရန္ အမွန္တကယ္ဆႏၵရရန္
ွိ ၊
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား၌ ကတိတည္ရန္၊
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အျမတ္မထုတ္ရန္၊
ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မျဖစ္ေစရန္၊

•
•
•
•
•

ႏိုင္ငံေတာ္ကထုတ္ျပန္သည့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို တိတိက်က်လိုက္နာရန္၊
ဒို႔တာဝန္အေရး ၃ ပါးနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ အႏွစ္သာရမ်ားကိုလက္ခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကိုေလွ်ာက္လွမ္းရာတြင္
လိုက္ပါ ေဆာင္ရြက္ရန္တဲ့အခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
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ေတြ႔ရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ကရင္အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU)
ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ေဒသမ်ားမွာ အစိုးရနဲ႔မတူျခားနားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္ဖဲြ႔စည္းမႈေတြ
ရိွၾကပါတယ္။ ဒီလိုၿမိဳ႕နယ္၊ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြအတြက္လည္း ဥကၠ႒၊ ဒု-ဥကၠ႒၊
အတြင္းေရးမွဴး၊ တဲြဘက္အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ေကာ္မတီစနစ္
ထားရိွအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ပံုစံေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သူတို႔ေအာက္မွာမွ က႑
တခုခ်င္းစီကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ ဌာနအႀကီးအကဲေတြကိုလည္း ထားရိွပါတယ္။
ဗဟိုအဆင့္မွာေတာ့ ဌာန (၁၄) ခု ရိွတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။4 ႏိုင္ငံျခားေရး၊
ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး၊ တရားစီရင္ေရးဌာနေတြကေတာ့
ဗဟိုအဆင့္မွာ သာရိွၿပီး၊ ဒီလုပ္ငန္းေတြအထဲမွာ ရဲလုပ္ငန္းမ်ဳိး၊ ဘ႑ာေရးရန္ပံုေငြ
ခဲြေဝခ်ထားရျခင္း၊ အဆင့္ဆင့္ သင္တန္းေပးျခင္းမ်ဳိးလည္း ပါဝင္ၾကပါတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကြန္ရက္ေတြက ေအာက္ေျခအက်ဆံုး ေက်းရြာအဆင့္ထိ ထားရိွၿပီး၊
ဒီအဆင့္မွာေတာ့ ရြာသူႀကီးနဲ႔လက္ေထာက္ ေတြရိွပါတယ္။ စနစ္တခုလံုးမွာေတာ့
အခ်ိန္ပိုင္းအလိုက္ပံုမွန္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပဲြေတြ ရိွတတ္ပါတယ္။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္
ေလ့လာခ်က္အရ ေကအဲန္ယူ ခရိုင္တခုျဖစ္တဲ့ မူးထေရာ္ခရိုင္ (အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဖာပြန္ခရိုင္ႏွင့္ဆင္တူသည္) မွာ အမ်ဳိးသမီး ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္ အေရအတြက္က
၃၀-၄၀% အထိ ရိွတာကို ေလ့လာထားတဲ့ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတြ ရိွခဲ့ပါတယ္။
ေကအဲန္ယူအဖဲြ႔ရဲ႕ ပညာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈဌာန (Karen Education
Department - KED) ေအာက္မွာ အဲန္ဂ်ီအိုေတြ ေထာက္ပံ့ပူးေပါင္းမႈနဲ႔ ေက်ာင္းသူ
ေက်ာင္းသား (၁၆၇,၅၇၄) ဦးကို ပညာသင္ၾကားေပးေနတဲ့ စာသင္ေက်ာင္း
(၁၅၀၄) ေက်ာင္း ရိွတယ္လို႔ ကင္မ္ဂ်ဳိလစ္ဖ္က ေလ့လာေရးသားထားပါတယ္။
ဆရာ/ဆရာမ (၄၅၂၉) ဦးကိုလည္း လစာေထာက္ပံ့ ေပးေနတဲ့ စနစ္ေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္
သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြ ရိွေနၾကပါတယ္။ (ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေက်ာင္း (၅၅၃)
ေက်ာင္း မွာ အစိုးရ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းနဲ႔ ေပါင္းစပ္ သင္ၾကားေနမႈေတြ ရိွပါတယ္။)
ေကအဲန္ယူရဲ႕ က်န္းမာေရးနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရးဌာန စီမံမႈေအာက္မွာလည္း ေဆးခန္း
(၆၁) ခန္း၊ က်န္းမာေရးလုပ္သား (၇၀၀) ေက်ာ္နဲ႔ လူဦးေရ (၁၉၀,၀၀၀) ခန္႔ကို
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြ ေပးေနတယ္လို႔ ကင္မ္က ေရးပါတယ္။ အဲဒါအျပင္
ေကအဲန္ယူ
ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသေတြမွာ
အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး၊
လူငယ္
အစည္းအရံုး ေတြ လူထုအေျချပဳ အဖဲြ႔အစည္းေတြလည္း ရိွၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြနဲ႔
ေပါင္းစပ္ လုပ္ကိုင္ေနၾကတာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ နယ္စပ္
4 KNU ဌာနဖြ႔စဲ ည္းမႈေတြအေနနဲ႔ စိုက္ပ်ဳးေရး၊
ိ
မဟာမိတ္ေရးရာ၊ သစ္ေတာ၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ သာသနာေရး၊ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ငါးလုပ္ငန္း၊
တရားစီရင္ေရး၊ သတၱဳတြင္း၊ ကာကြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ စည္းရံုးေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၊ ဘ႑ာ-အခြန္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး၊
ႏိုင္ငံျခားေရး၊ ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဌာနမ်ား ပါဝင္ၾကပါတယ္။
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ဒုကၡသည္စခန္းေတြမွာ
ဒုကၡသည္စခန္း
ေကာ္မတီေတြ
ရိွၾကပါတယ္။
သစ္ေတာက႑နဲ႔ လယ္ယာက႑မွာ လူထုအေျချပဳ အဖဲြ႔အစည္းေတြက
မူဝါဒေရးဆဲြတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကေန၊ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္း အေကာင္အထည္
ေဖာ္ၾကတာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေကအဲန္ယူအဖဲြ႔အစည္းက
သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ ေျမယာမူဝါဒကို ေရးဆဲြခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမူဝါဒအရ ေျမပိုင္ခြင့္
လက္မွတ္ေတြကို ေကအဲန္ယူအာဏာပိုင္ေတြက ထုတ္ေပးေနတာေတြလည္း
ရိွပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရး၊
စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ေတြမွာ
ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့
လူထုအေျချပဳ
အဖဲြ႔အစည္းေတြလည္း ရိွေနၾကပါေသးတယ္။
အဲသည္ေတာ့ ၾကားကာလအစီအစဥ္မ်ားဆိုတာ ဒီလို အေျခအေနေတြကို
အသိအမွတ္ျပဳ သေဘာတူညီထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျပည့္အဝ
မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေသးတဲ့အခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အၿပီးအပိုင္ ေက်လည္မႈမရိွေသးတဲ့
အခ်ိန္မွာ သူတို႔စီမံေနမႈကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳ၊ အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့
ကိစၥေတြကိုလည္း ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ (NCA)
သေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ “ၾကားကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အစီအစဥ္မ်ား” မွာ
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔
လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားမွာ
အဖဲြ႔အစည္းေတြ
အတိုင္းအတာအရ
တာဝန္ယူေနၾကတဲ့ကိစၥေတြ
ဆက္လက္တာဝန္ယူၾကဖို႔
သေဘာတူထားပါတယ္။ လူထုေတြရဲ႕ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး
ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဘာသာစကား၊ စာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ေဒသဆိုင္ရာ
တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး
လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပအလွဴရွင္ အဖဲြ႔အစည္းေတြနဲ႔ အကူအညီ
ရယူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ မူးယစ္ေဆးဝါး တိုက္ဖ်က္ေရး စတာေတြကို
အက်ယ္အျပန္႔ ခြင့္ျပဳ ထားတာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥမ်ားမွာေတာ့ အစိုးရနဲ႔
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းေတြ ညိႇႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လည္း
လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို ညိႇႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ကိစၥေတြကိုေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ေပါင္းစည္းေရး
(Convergence)
ျပႆနာမ်ားလို႔
ေခၚဆိုေနၾကပါတယ္။
ညိႇႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ တိုးတက္မႈေတြလည္း ရိွတန္သေလာက္ ရိွေနပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင့္ဒုကၡသည္စခန္း၊
သို႔မဟုတ္
တိုင္းရင္းသား
ပညာေရးစနစ္ေတြက ေက်ာင္းၿပီးလာတဲ့ ကေလးေတြကို အစိုးရေက်ာင္းေတြမွာ
ဆက္လက္ တက္ေရာက္ေရး အသိအမွတ္ျပဳေပးဖို႔၊ တိုင္းရင္းသားေက်ာင္းေတြမွာ
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အစိုးရ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း သင္ၾကားႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား ပံ့ပိုးေရး၊
သူတို႔နဲ႔
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ့္
ပညာေရးစီမံေရးစနစ္၊
ေတာထဲက
ေက်ာင္းဆရာ/ ဆရာမေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ
ဆက္လက္ခန္႔ထားႏိုင္မယ့္ စနစ္၊ ေတာထဲကက်န္းမာေရးေဆးမွဴး၊ သူနာျပဳေတြကို
အသိအမွတ္ျပဳ ပူးေပါင္းၿပီး က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ေဖာ္ေဆာင္
ႏိုင္ဖို႔ စနစ္ေတြ ပူးေပါင္းေရး၊ ေဝးလံေခါင္းဖ်ားတဲ့ေဒသေတြမွာ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈကို တည္ရိွၿပီးသား စနစ္ေတြကတဆင့္ ပံ့ပိုးေပးေရး စသည္ျဖင့္
အက်ယ္အျပန္႔ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ပဋိပကၡရဲ႕အကဲဆတ္မႈကို သိရိွ
သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုအပ္သလို၊ စိတ္ရွည္သေဘာထားႀကီးစြာ ညိႇႏိႈင္းပူးေပါင္းမႈ
ေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္။
ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္မွာ တာဝန္က်ဖူးတဲ့ က်ေနာ့္မိတ္ေဆြ ၿမိဳ႕နယ္
ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ ကေတာ့ သူ႔ရဲ႕အခက္အခဲကို ေျပာျပတာ ၾကားဖူးပါတယ္။
အစိုးရက်န္းမာေရးဌာနက ကာကြယ္ေဆး ထိုးေပးခ်င္္ပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆး
ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးကလည္း အေအးခန္း စနစ္သယ္ပို႔မႈ (Cold change) လိုအပ္
ပါတယ္။ အဲဒါအျပင္ အလုပ္သေဘာအရ စနစ္တက် စာရင္းအင္း တင္ျပမႈေတြ
လိုအပ္ပါတယ္။ သူရင္ဆိုင္ရတာကေတာ့ ေဒသခံ ဒီေကဘီေအ အာဏာပိုင္ေတြပါ။
သူတို႔က ေဒသလူစာရင္းကို မေပးလိုဘူးလို႔ ယူဆရပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆး
ေတြေပးလိုက္၊ သူတို႔ဘာသာ သူတို႔ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ကာကြယ္ေဆးထိုးမယ္၊
ေဆးသာလႊဲေပးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးတာက လူဦးေရရဲ႕ ရာခိုင္ႏႈန္း
အနည္းငယ္သာ (ဥပမာ ၁၀%- ၂၀% သာဆိုရင္ ထိေရာက္လႊမ္းျခံဳမႈက
ကာကြယ္ေဆးထိုးတာနဲ႔ မထိုးတာ ဘာမွ မထူးျခားဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။) ဒီလို
လိပ္ခဲတည္းလည္းနဲ႔ ေနာက္ဆံုး ကာကြယ္ေဆးထိုးတဲ့ကိစၥေတြ အထမေျမာက္
ခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုျပႆနာေတြ ရိွေပမယ့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္တဲ့
သာဓကေတြလည္း ရိွပါတယ္။ မူးယစ္ေဆး တိုက္ဖ်က္ေရးမွာ ေအာင္ျမင္စြာ
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကတဲ့ ဥပမာေကာင္းေတြလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔
ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကိစၥ ေလ့လာေရး ဆင္းၾကရာမွာ ေရးေတာင္ပိုင္းေဒသ
(မြန္ျပည္နယ္) မွာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီနဲ႔ ေရးၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန
(GAD) က ေကာင္းေကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္လို႔ ေဒသတြင္း ေျမပံုေျမစာရင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ တရားဝင္ ထုတ္ေပးေရးကိစၥေတြမွာ ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့တာကို
ေတြ႔ရိွရ ပါတယ္။
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၃။ ဆက္ဆံေရး၊ ယံုၾကည္မွ ုတည္ေဆာက္ေရးမွသည္ ေရရွည္ျငိမ္းခ်မ္းေရးသို႕
ဒီေနရာမွာ
ၾကားကာလေဆာင္ရြက္ရမယ့္
အစီအစဥ္ေတြအတြက္
သတိျပဳစရာ၊ အၾကံျပဳ စရာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး
ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနနဲ႔ မတူျခားနားတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေတြနဲ႔ ပဋိပကၡရဲ႕
အကဲဆတ္မႈ သေဘာေတြကို ပိုမိုသိရိွနားလည္ရင္ ေကာင္းမယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။
လတ္တေလာမွာ
ကရင္နီအမ်ဳိးသား
တိုးတက္ေရးပါတီ
(KNPP)
ရဲ႕
စာသင္ေက်ာင္းေတြကို ကယားျပည္နယ္မွာ ပိတ္ခိုင္းတဲ့ သတင္းေတြ ၾကားရ
ပါတယ္။ ျပည္နယ္အစိုးရဘက္မွာ ပိတ္ခိုင္းရတဲ့ စဥ္းစားခ်က္၊ အေၾကာင္းအခ်က္
ေတြရိွႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီထက္ေရရွည္ေဆာင္တဲ့ ပညာေရး ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္မႈ (Education convergence issue) ကို ၾကည့္သင့္တယ္လို႔ ထင္မိ
ပါတယ္။ အလားတူပါပဲ တေလာက မဇၥ်ိမသတင္းဌာနနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းမႈမွာ
ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က
“အခက္အခဲကေတာ့
ေတာ္ေတာ္ေလး ရိွပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဘာအခက္
အခဲမ်ိဳးလဲဆုိေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲြ႔ေတြကလည္း သူတို႔ရဲ႕ မူဝါဒေတြရိွတယ္။
အန္တီတို႔အစုိးရကလည္း ကုိယ့္ရဲ႕မူဝါဒေတြရိွတယ္။ အဲဒီေတာ့ မူဝါဒႏွစ္ခု
ျဖစ္ေနတာေပါ့ေနာ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ သူတို႔ႀကီးစုိးတဲ့ ေဒသေတြမွာ သူတို႔မူဝါဒနဲ႔
သူတို႔ ရပ္တည္ၾကတာေပ့ါ။ အခုက်ေတာ့ အန္တီတို႔နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလာတ့ဲ
အခါက်ေတာ့ နယ္ေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြက
သူ႔ဟာနဲ႔သူ
ဝင္လာတ့ဲအခါက်ေတာ့
အဲဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ
ဝင္လာတ့ဲ
ေနရာတိုင္းက အန္တီတို႔ရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈက ဒီနယ္ေျမေတြမွာ ရိွရမယ္ေပါ့။
အဲဒီေတာ့
အေပၚကေတာ့
ဒီဟာကိုလက္ခံေပမယ့္
ေအာက္ကလည္း
သူတုိ႔ကလည္း သူတို႔နယ္ေျမေပါ့ကြယ္။ ဥပမာ- ေျမဆုိရင္လည္း သူတို႔ရဲ႕ေျမယာ
မူဝါဒေပါ့။ အဲဒီေတာ့ အန္တီတုိ႔ ဒါေတြကုိ လုိက္ညိွၿပီးေတာ့ ေျပာရတာေတြ။
ေနာက္ တရားစီရင္ေရး ဆိုရင္လည္း သူတို႔ ပါတာေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ တကယ္တမ္း
(NCA) မွာ ထိုးထားတ့ဲဟာေတြ ဒါေတြက မပါေတာ့ဘူး။ သူတို႔လည္း ေခါက္႐ုိးက်ဳိး
ေနသလိုေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔လည္း ဒီလုိမ်ဳိး လုပ္ငန္းေတြမွာ ေျပာရဆုိရတာ
ေတြရိွတယ္” လို႔ ေျဖၾကားထားတာ ဖတ္ရပါတယ္။5 က်ေနာ့္အျမင္အရေတာ့
ၾကားကာလအစီအစဥ္ (NCA) နဲ႔ ထူးျခားတဲ့ သူပုန္အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ (Rebel
5 ကရင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ နန္းခင္ေထြးျမင့္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခန္း (အပုိင္း ၁)၊ 				
မဇၥ်မသတင္
ိ
းဌာန တီဗ၊ြ ီ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္။ http://www.mizzimaburmese.com/article/35470
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Governance) ကို တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု သေဘာေပါက္ေနတယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။
အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း အစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳေျပာဆိုတဲ့အခါ အစိုးရဘက္က
ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး (State Building) သဖြယ္ စဥ္းစားလုပ္ေဆာင္
ေနမႈေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ေကအဲန္ယူနဲ႔ အစိုးရ အဓိကအားျဖင့္ သေဘာမ တိုက္ဆိုင္ျဖစ္ေနၾကတဲ့
ကိစၥကေတာ့ ေျမယာမူဝါဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖဲြ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၊
ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား ပုဒ္မ (၃၇) မွာ “ႏိုင္ငံေတာ္ရိွ ေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚ
ေျမေအာက္၊ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလထုအတြင္း သယံဇာတပစၥည္းမ်ား
အားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္” လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ျပဌာန္းခဲ့တဲ့
လယ္ယာေျမဥပေဒအရလည္း၊ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရိွဘဲ လယ္လုပ္သူ လယ္ယာေျမ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရိွတယ္လို႔ ဆိုထားပါတယ္။6
ျမန္မာႏိုင္ငံက ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို
သြားမယ္လို႔ ဆိုထားေသာ္လည္း၊ လယ္ယာေျမဥပေဒရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု
ကေတာ့ လယ္ယာ ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (လုပ္ပိုင္ခြင့္) ကို ဗဟိုအစိုးရက ေျမလက္မွတ္မ်ား
ထုတ္ေပးမႈနဲ႔ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ
ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို
ခြင့္ျပဳထားတာ
မဟုတ္ပါဘူး။
ေကအဲန္ယူ အဖဲြ႔အစည္းက ျပဌာန္းထားတဲ့ ၂၀၁၅ ေျမယာမူဝါဒမွာေတာ့ ေဒသခံ
ေတြရဲ႕ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ ေကအဲန္ယူ ေျမယာ
မူဝါဒေတြမွာ စာမ်က္ႏွာ ၆၆ မ်က္ႏွာအထိ ပါဝင္ၿပီး၊ ေျမအသံုးခ်မႈ ပံုစံေပါင္း ၂၀
ေက်ာ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ကင္မ္ဂ်ဳိးလစ္ဖ္ေလ့လာခ်က္အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ကစၿပီး ေျမဧက ၃၅၄,၅၁၂ (ေျမကြက္ေပါင္း ၆၁,၀၀၀ ေက်ာ္) ကို မွတ္ပံုတင္
ထုတ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေကအဲန္ယူဖက္ကေတာ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ေကအဲန္ယူ ႏွစ္ဖဲြ႔ခ်င္း အပစ္ရပ္သေဘာတူညီခ်က္မွာ
ေကအဲန္ယူရဲ႕ ေျမယာစီမံခန္႔ခဲြမႈစနစ္ကို အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳရမယ္လို႔
သေဘာတူညီ ထားတယ္လို႔ ဆိုေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥေတြနဲ႔ပဲ ထိပ္တိုက္ျဖစ္စရာ၊
အျငင္းပြားစရာ ျပႆနာ ေတြ ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။
ေသခ်ာတာကေတာ့ စိတ္ရွည္စြာ ညိႇႏိႈင္းၾကၿပီး၊ ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ေရွ႕႐ႈၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဂၽြန္ ေပါလ္ လာဒရခ္ (John Paul Lederach)
ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း - ကဲြျပားေနေသာ လူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား၌
ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း (Building
Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies) ဆိုတဲ့ စာအုပ္ထဲက
6 ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၁။ (လယ္ယာေျမဥပေဒ)၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္။
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ဘက္စံုခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ မူေဘာင္ေလးတစ္ခုကို တင္ျပအၾကံျပဳလိုပါတယ္။7
လက္ငင္း အက်ပ္အတည္းေတြကို ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္သလို၊ တိုးတက္အသြင္ေျပာင္းမႈ
နဲ႔ ေရရွည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး တို႔အတြက္လည္း
ေျမာ္ျမင္ထားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေရေသာက္ျမစ္ ျပႆနာေတြကို
ခ်ဥ္းကပ္ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္သလို၊ ပဋိပကၡေတြ ျပန္လည္မျဖစ္ေပၚေစေရး ႀကိဳတင္
ကာကြယ္မႈေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းမႈေတြမွာ ျပႆနာမ်ား
(Issue)၊ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္း (Relationship)၊ လက္ခဲြစနစ္ငယ္
(Sub-system)၊ စနစ္ (System) တို႔ကို ပစ္မွတ္ထား ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္သလို၊
ေဆာင္ရြက္ စီမံရမယ့္ ကာလကလည္း ရက္သတၱပတ္ ကေန- ႏွစ္ပိုင္း၊ ၅ ႏွစ္ ၁၀
ႏွစ္ေက်ာ္ အထက္ကို ေမွ်ာ္မွန္းျပင္ဆင္ထားၾကဖို႔ကိုလည္း ေပၚလ္လာဒရခ္က
တိုက္တြန္း ထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေတာ့ ေသခ်ာတာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေရရွည္
ျဖတ္သန္းၾကရဦးမွာပါ။ ၾကားကာလဆက္ဆံေရးနဲ႔ သင္ျ့ မတ္ေရး တည္ေဆာက္မႈ
7 John Paul Lederach. 1998. Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided
Societies. U.S. Institute for Peace.
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လုပ္ငန္းေတြမွာ
ဒီလိုဘက္စံုမူေဘာင္ေတြကို
စဥ္းစားျပင္ဆင္သင့္တယ္လို႔
ထင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ တစ္ဖက္မွာ တည္ရိွေနတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္
ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ ေပါင္းစည္းႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေတြလည္း လိုအပ္ပါတယ္။
က်န္းမာေရး-ပညာေရး ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္မႈ (Convergence) ေဆြးေႏြးပဲြေတြကို
ပိုလို႔ တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္။ ရန္ပံုေငြေတြတိုးလို႔ လိုအပ္မွာလည္း
အေသအခ်ာပါ။ အခုအေျခအေနက ပံုမွန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခအေန မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုစပ္ၾကားေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြမွာ တာဝန္ယူရတဲ့ အစိုးရ
ဝန္ထမ္းေတြ၊ အထူးသျဖင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (GAD) အရာရိွေတြက ပဋိပကၡ
အေပၚ အကဲဆတ္မႈ (Conflict Sensivity) ကို သိရိွနားလည္ ထားသူေတြျဖစ္ရင္
ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ အဲ သလို မဟုတ္ႏိုင္ရင္လည္း သူတို႔ အတြက္ ပဋိပကၡအေပၚ
အကဲဆတ္မႈ (Conflict Sensivity) နဲ႔ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို သင္တန္းပို႔ခ် နားလည္ထားေစသင့္ပါတယ္။
အားၿပိဳင္မႈမ်ားကေတာ့ ဆက္လက္ ရိွေနပါလိမ့္မယ္။ နည္းလမ္းၾကံဆၿပီး
အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
တည္ေဆာက္ၾကဖို႔လိုအပ္မည္ဟု
ယူဆ
ပါေၾကာင္း။ ။
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ေအာင္သူၿငိမ္း

tcef; (5)
Nidrf;csrf;a&;vkyfief;pOfwGif yg0ifcJYolrsm;ESifh
tar;tajzu@
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'' ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကဿၡကို တစ္ရက္တည္း၊ တစ္လတည္း၊
တစ္နွစ္တည္း အဆုံးသတ္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ေစ့စပ္ညိွနိွ ုင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္း ကသာ
တစ္ခုတည္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္ ""
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y'dkapmuG,fxl;0if; (KNU) ESifh awGUqHkar;jref;jcif;
သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈကို

ပံုစံသစ္ျဖင့္

စတင္ခ်ိန္တြင္ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းသည္ (KNU) ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိက အခန္းက႑မွ ထဲထဲဝင္ဝင္
ပါဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
(NCA)

ညိွႏႈိင္းစဥ္

ကာလတစ္ေလွ်ာက္

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္မ်ား

ကိုယ္စားျပဳ (NCCT) ၏ ဒုတိယ အဖဲြ႔ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူခဲ့သူ
ျဖစ္သည္။

လက္ရိွအခ်ိန္တြင္

(KNU)

၏

ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္

ထမ္းေဆာင္ရင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေရးအတြက္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္
ေနသူ ျဖစ္သည္။
ေမး။

ိ
လည္သင့္ျမတ္ေရး(National Reconciliation) ကို
။ အမ်ဳးသားျပန္

ဆရာ ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္ဖြင့္လိုပါသလဲ။

ေျဖ။

။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတာ မတူတဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြ၊ မတူတဲ့

ကိုးကြယ္

ယံုၾကည္မႈေတြ၊

သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္၊

မတူတဲ့

ေအးခ်မ္းခ်မ္း

လူတန္းစားေတြၾကားမွာ
အတူတကြ

လက္တဲြ

ျပန္လည္ၿပီး
ေနထိုင္ႏိုင္တဲ့

အခင္းအက်င္းကို ျပန္လည္ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ျခင္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ပါတယ္။

ေမး။

။

(National

Reconciliation)

နဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး

ျမန္မာ့

ေခါင္းေဆာင္အသီးသီး ေျပာၾကားခ်က္မ်ားနဲ႔ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္တဲ့ အပိုင္းမွာ
ကိုက္ညီခ်က္၊ ကြာျခားခ်က္ ဘယ္လို ရိွတယ္ဆိုတာ ဆရာ့အျမင္ကို သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။

။ ျပည္တြင္းစစ္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) နီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏို

င္ငံမွာအမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊
လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာကို
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သံသယရိွစရာ

မလိုပါဘူး။

ဒီလုိေဆာင္ရြက္

ေနေပမယ့္

လက္ေတြ႔မွာ

အခက္အခဲေတြရိွတယ္၊ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေလာက္ၾကာ တစ္ဘက္နဲ႕ တစ္ဘက္ ရိွခဲ့တဲ့
သံသယေတြ ပေပ်ာက္ၿပီး ျပန္လည္သင့္ျမတ္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေန
တစ္ရပ္ကို ဖန္တီးဖို႕ဆိုတာက ေတာ္ေတာ္ ႀကိဳးစားၾကရမယ့္ ကိစၥျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔
ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ နားလည္ပါတယ္။

ေမး။

။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းေတြ

အားလံုး (All Inclusive) မျဖစ္တဲ႔အတြက္ (National Reconciliation) ကို
ထိခိုက္မႈရိွတယ္လို႔ သံုးသပ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆရာ့ရဲ႕
အျမင္/ သံုးသပ္ခ်က္ကိုလည္း သိလိုပါတယ္။

ေျဖ။

။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚမွာ

အားလံုးပါဝင္ေရး

ဆိုတဲ့မူနဲ႕

ခ်ဥ္းကပ္ၾကတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းေတြ ရိွၾကပါတယ္။ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျဖစ္စဥ္ဟာ မူအားျဖင့္ အင္မတန္ ေကာင္းေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာ တိုင္းရင္းသား
အဖဲြ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႕ မတူတဲ့ အျမင္ သေဘာထား၊ မတူတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကို
အေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွေရးအတြက္ တစ္ဆင့္ၿပီး
တစ္ဆင့္ နားလည္မႈ ရိွရိွနဲ႕ေဆာင္ရြက္ေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။

။ အမိ်ဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး

ဆက္စပ္မႈအေပၚ သံုးသပ္ ေဆြးေႏြးေပးပါဦး။

ေျဖ။

။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မွာ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္

ဆက္ဆံေရးဟာ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း စစ္ဘက္အရပ္ဘက္

ဆက္ဆံေရးတစ္ခုတည္းကို

အမ်ိဳးသားျပန္လည္

သင့္ျမတ္ေရး

လုပ္ငန္းစဥ္လို႔ ေျပာဆိုလို႔ မရပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္လို ဘာသာစကား
ကဲြျပားတဲ့၊ လူမ်ိဳးစုအလိုက္ကဲြျပားျခားနားတဲ့၊ လူတန္းစားအရကဲြျပား ျခားနားမႈ
ရိွေနတဲ့တိုင္းျပည္မွာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတာ အဲဒီလို ကဲြျပားျခား
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နားမႈေတြကိုျပန္လည္သင့္ျမတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ အေရးႀကီးပါတယ္။

ေမး။

။ (၂၁) ရာစု ပင္လံုညီလာခံက ရရိွခဲ႔တဲ့ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္

အစိတ္အပိုင္းေတြက အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္

အေထာက္

အကူ ျဖစ္နုိင္ပါသလား။

ေျဖ။

။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁) ရာစု ပင္လံု

အစည္းအေဝးမွာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း (၁) အျဖစ္နဲ႕
အခ်က္

(၃၇)

ခ်က္ကို

ေဆြးေႏြး

သေဘာတူညီခ်က္

ရယူႏိုင္ခဲ့တယ္။

အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရရိွဖို႕အတြက္ ပါဝင္ေဆြးေႏြး ၾကတဲ့ အစုအဖဲြ႔ေတြက
စိတ္ရွည္လက္ရွည္နဲ႕ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးၾကလို႕ ရရိွခဲ့တာလို႕ျမင္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း
၇၀နီးပါး တစ္ဘက္နဲ႕တစ္ဘက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကတာေတြကို အဆံုးသတ္ၿပီး
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြမွာ

ေဆြးေႏြး

အေျဖရွာခဲ့ၾကလို႕

အဲဒီလိုရရိွခဲ့တာလည္း

ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ဆက္လက္ၿပီး ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္း အေျဖရွာႏိုင္ရင္ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။

။ (CSO)ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကေနၿပီး (National Reconciliation)

အတြက္ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ။

။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနဲ႕ပတ္သက္လို႕ (CSO) ေတြရဲ႕

အခန္းက႑က ေတာ္ေတာ္ေလး ႀကီးႀကီးမားမားရိွတယ္လို႔ နားလည္ ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ (CSO) ေတြအေနနဲ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို
အခက္အခဲျဖစ္ေစမယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႕ ေတာ့လိုပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ (CSO) ေတြ အေနနဲ႕ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေရွး႐ႈၿပီး
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင္ျ့မတ္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳဖို႕ အေရးႀကီးလွ ပါတယ္။
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ေမး။

။ (National Reconciliation) ကို အေထာက္အပံ႔ ျဖစ္ေစဖို႔အတြက္

မီဒီယာေတြရဲ႕အခန္းက႑အေပၚ

ဆရာရဲ႕

အျမင္

သံုးသပ္ခ်က္

ကိုလည္း

သိလိုပါတယ္။

ေျဖ။

။ မီဒီယာေတြအေနနဲ႕လည္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး နဲ႕

ပတ္သက္ၿပီး ေစာေစာကလုိပဲ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ ေျပာဆို ေရးသားမႈ
ေတြကိုသာ

ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္

တခ်ိဳ႕ေရးသားမႈေတြေၾကာင့္

အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းသူေတြ

မီဒီယာေတြမွာ

အခ်င္းခ်င္း

နားလည္မႈ

လြဲမွားတာေတြ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး။

ေမး။

။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္

တစ္ဦး အေနနဲ႔

လက္ရိွအခ်ိန္ထိရရိွခဲ႔တဲ့ (Lesson

Learnt)

မ်ားကိုလည္း

သိပါရေစ။
ေျဖ။

။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္လာခဲ့တာ

အခုဆိုရင္ ၆ ႏွစ္ေက်ာ္၊ ၇ ႏွစ္ေလာက္ရိွပါၿပီ။ လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ
အခက္အခဲေတြ ရိွေသာ္လည္း ဒါေတြကို ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားၾကဖို႕ အေရးႀကီး
ပါတယ္။

အနာဂတ္မွာ

ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲတဲ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို

ရဖို႕ဆိုရင္

တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္စဲၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာ
ေတြကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႕ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာႏိုင္ၾကဖို႕ အေရးႀကီး ပါတယ္။

ေမး။

။

(National Reconciliation) ကို အေထာက္အကူျပဳ ေစမယ့္ ေရွ႕ဆ

က္လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္းအၾကံျပဳ ေဆြးေႏြးေပးပါ။

ေျဖ။

။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳေစဖို႕အတြက္

ေစာေစာကေျပာခဲ့သလိုပဲ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲဲ႕အေျဖရွာႏိုင္
ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါး ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡကို တစ္ရက္တည္း၊ တစ္လတည္း၊ တစ္ႏွစ္တည္း အဆံုးသတ္ဖို႕ဆိုတာ
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မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္းကသာ တစ္ခုတည္း
ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး။

။ (National Reconciliation) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္

လူငယ္ေတြကို ဘာေတြျပင္ဆင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ တယ္လို႔ ထင္ပါသလဲ။

ေျဖ။

။

ဒီေန႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ

ဆိုတာ

တိုင္းျပည္ရဲ႕ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြအတြက္ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ ေနထိုင္ႏိုင္
တဲ့ အေျခအေနေရာက္ေအာင္ ရည္စူးၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေနာင္လူငယ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ အေနနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွေအာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ရရိွခဲ့ရင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မပ်က္စီးရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမယ့္တာဝန္ ရိွပါတယ္။
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'' ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ လက္ေလွ်ာ့လို႔ မရဘူး။ လူထု
အေနနဲ႔လည္း စိတ္ပ်က္လို႔ မရဘူး။ စိတ္မပ်က္ေကာင္းတဲ့
အရာ ျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႀကီးကို
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ေလွ်ာ့ၿပီး ထားခဲ့ေတာ့မယ္ ဆိုရင္..""
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a'gufwmqvdkif;vsefrIef;qmacgif;
(CNF) ESifh awGYqHkar;jref;jcif;
ေဒါက္တာဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္းသည္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)
၏ ဒုတိယ ဥကၠဌ တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအၾကား တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ (NCA) ညိွႏႈိင္းေရးဆဲြရာတြင္ ေရွ႕တန္းမွ ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ (CNF)
သည္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ အစိုးရႏွင့္ (NCA)
လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္
လ်န္မႈန္းဆာေခါင္းသည္

ပါဝင္ခဲ့သည္။
(NCA)

ယခုအခါ

ေဒါက္တာဆလိုင္း

လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ (PPST) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈ ပူးတဲြေကာ္မတီ
(UPDJC)

တို႔တြင္

ဦးေဆာင္ပါဝင္ကာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္

အတြက္

ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွသည္။ (Centre for Development and Ethnic Studies CDES) ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း အႀကံေပး အဖဲြ႔ဝင္တစ္ဦးလည္း
ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ဆီြဒင္ႏို္င္ငံ၊ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕၌ “မာတင္လူသားကင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု” ခ်ီးျမႇင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ေမး။ ။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး (National Reconciliation) ကိုဘယ္လို
အဓိပၸါယ္ဖြင့္လိုပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ (National Reconciliation) ဆိုတာ ျမန္မာလို အမ်ိဳးသား ျပန္လည္
သင့္ျမတ္ေရးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား ဘက္ကသံုးတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြက
အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး
အဓိပၸါယ္တူတယ္

ထင္တယ္။

ျပႆနာရိွခဲ့လို႔ေပါ့။

အဲ့ဒီ

လို႔သံုးတယ္။
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

ျပႆနာကို

ဘာပဲေျပာေျပာ
လုပ္တယ္ဆိုတာ

ေျဖရွင္းၿပီးရင္ေတာ့ဒီျပႆနာေတာ့

ေျပလည္သြားၿပီ ၊မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ျပန္ၿပီး ေတာ့ ခ်စ္ၾကည္ရေအာင္၊ ရင္းႏွီးရေအာင္၊
လက္တဲြရေအာင္ဆိုတဲ့

အဓိပၸါယ္

သက္ေရာက္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔

တိုင္းျပည္တစ္ခုလံုးအေနနဲ႔ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
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လုပ္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာ ဒီတိုင္းျပည္မွာ ျပႆနာရိွ လို႔ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ျပႆနာ
မေျဖရွင္းဘဲနဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္လို႔မရဘူး။ အဲ့ဒီျပႆနာက
ဘာလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အရင္ၾကည့္ဖို႔ လိုတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က အျမင္ကေတာ့ ဒီတိုင္းျပည္မွာ အႏွစ္
(၇၀)

နီးပါးရိွတဲ့

ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔

ရင္ဆိုင္ရတယ္။

အဲ့ဒီျပည္တြင္းစစ္

ျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းက ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို
ပင္လံုစာခ်ဳပ္ေနာက္ဆက္တဲြမွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ေဆာင္ရြက္ဖို႔

အခ်င္းခ်င္း

ကတိေပးတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြကို ၿပီးေတာ့ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ေတြကို ယေန႔တိုင္
အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ေသးလို႔ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေျပာတယ္။ တခါတေလက်ေတာ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၊ ပင္လံုကတိကဝတ္၊ ပင္လံု
စိတ္ဓာတ္ဆိုတာ ဘာကိုဆုိလိုသလဲ ဆိုတာကို လူတိုင္းနားလည္ဖို႔ ခက္တယ္။
အဲဒီမွာ တစ္ဆင့္ထပ္ၿပီး ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီ ျပႆနာျဖစ္တဲ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို
အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္လို႔၊ ပင္လံုကတိကဝတ္ကို အျပည့္အဝ အေကာင္
အထည္

မေဖာ္ႏိုင္လို႔၊

ပင္လံုစိတ္ဓာတ္

မရိွလို႔လို႔

ရည္ရြယ္ခ်က္က

ဘာလဲဆိုေတာ့

တိုင္းရင္းသားေတြ

တန္းတူရည္တူပူးေပါင္းတဲ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာတဲ့

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔
ျပည္ေထာင္စုကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔
ထူေထာင္ဖို႔။

အဲဒီျပည္ေထာင္စု ထဲမွာ တိုင္းရင္းသားေတြက တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး
ရရိွရမယ့္အျပင္ မိမိတို႔နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရိွရမယ္။
အဂၤလိပ္လိုေတာ့ (Full Autonomy) လို႔ သံုးတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ အတူတူပါပဲ။
(Full Autonomy) ပဲ ေခၚေခၚ၊ (Self-determination) ပဲေခၚေခၚ အဓိကကေတာ့
တိုင္းရင္းသားေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရရိွဖို႔ပဲ
ျဖစ္တယ္။ ယဥ္ေက်းမႈအရ ရသင့္ရထိုက္တဲ့အခြင့္အေရးေတြ ရရိွရမယ္။ လူမ်ိဳး
အလိုက္

ခံစားသင့္

ခံစားထိုက္တဲ့

အခြင့္အေရးေတြ

အျပည့္အဝရရိွရမယ္။

ဒါေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို ဘယ္လို
ပံုစံနဲ႔ ထူေထာင္ရမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို စၿပီးေတာ့ေမးခဲ့တာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပဲ။
စၿပီးေတာ့ ေျဖတာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပါပဲ။
ဗို္လ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕

မိန္႔ခြန္းထဲမွာ

ဘယ္လိုေဖာ္ျပထား

လဲဆိုေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီတိုင္းျပည္ကို ထူေထာင္မယ္ဆိုရင္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္လို႔ေခၚတဲ့
အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္ကိုထူေထာင္မလား၊

သို႔မဟုတ္

ျပည္ေထာင္စုစနစ္နဲ႔

သြားမလား။ သူပဲေျဖတာက ဒီတိုင္းျပည္မွာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေရာေႏွာ ေနထိုင္တယ္၊
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ဘာသာေပါင္း မ်ားစြာရိွတယ္၊ စကားေပါင္း မ်ားစြာရိွတယ္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္
အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္
ျပည္ေထာင္စုစနစ္နဲ႔

လို႔ေခၚတဲ့
သြားရမယ္။

တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္နဲ႔
ယေန႔အထိက

သြားလို႔မရဘူး၊

ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ

နာမည္ အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ထူေထာင္ႏိုင္ေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ရဲ႕
အႏွစ္သာရ

ကို

အေကာင္အထည္

မေဖာ္ႏို္င္ေသးဘူး။

တိုင္းရင္းသားေတြ

ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရး ေတြကို
အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို မထူေထာင္ႏိုင္ေသးဘူး။
အဲ့ဒီျပႆနာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္တယ္။ ဒီျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္လို႔ရိွရင္
ဒီျပႆနာကို

ေျဖရွင္းရင္း

နဲ႔

(Reconciliation)

လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့

(Reconciliation) ျပည့္စံုမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္ပါတယ္။
အခုလက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အပိုဒ္ (၁) မွာ ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသား တန္းတူေရး
ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရိွေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္
ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံေသာ ျပည္ေထာင္စု ကို ထူေထာင္ရ မည္ဆိုၿပီး
သေဘာတူထားတယ္။

ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကေန

ျပႆနာကို

ေျဖရွင္းႏိုင္

မယ္ဆိုရင္ (Reconciliation) ကလည္း ကၽြဲကူးေရပါ ပါလာမွာ ျဖစ္တယ္ လို႔
ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ေမး။

။ (National Reconciliation) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္

အသီးသီး

ေျပာၾကားခ်က္မ်ားနဲ႔

လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အပိုင္းေတြမွာ

ကိုက္ညီမႈ ရိွပါသလား။ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ကြာျခားမႈမ်ား ရိွေနသလဲ ဆိုတာ
ဆရာ့ရဲ႕ အျမင္ေလးကို ေျပာျပေစလိုပါတယ္။

ေျဖ။

။ (National Reconciliation) နဲ႔ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတာ

စကားလံုးက လွတယ္၊ အႏွစ္သာရလည္း ေကာင္းတဲ့အတြက္ လူေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ားက သံုးၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္အဆင့္မွာ ဘယ္လိုသံုးရမယ္ဆိုတဲ့
ဟာကိုေတာ့ အေသးစိတ္ပိုင္းျခားေလ့လာမႈ အားနည္း တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
(Reconciliation) လုပ္ဖို႔ကေတာ့ (Conflict) ရိွလို႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး က
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လိုအပ္တယ္။ အဲ့ဒီပဋိပကၡကို မေျဖရွင္းႏိုင္ဘဲနဲ႔ အေပၚယံ (Reconciliation)
လုပ္လို႔ မရဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ခုကၽြန္ေတာ္တို႔ဆင္ႏႊဲေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က
အဲဒီျပႆနာရဲ႕ အရင္းအျမစ္ (The Root Cause) ကို ေျဖရွင္းဖို႔ ႀကိဳးစား
ေနပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္

ႏွစ္ေပါင္း

(၇၀)

ရိွၿပီ။

တစ္ခ်ိန္လံုး

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္
ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့အခါက်ေတာ့
ဒီေန႔ထိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းက အေပၚယံပဲ လုပ္လို႔
ရတယ္။ တကယ့္ အႏွစ္သာရ လုပ္လို႔မရဘူး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔
အေနနဲ႔ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကို ေျဖရွင္းဖို႔လိုတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ေနာက္ထပ္
တစ္ခုရိွတာက ႏိုင္ငံေရးျပႆနာနဲ႔ ႏွီးႏြယ္ၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေနတဲ့ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာ
ျဖစ္ေနတဲ့

ျပႆနာတစ္ခုရိွတယ္။

အဲဒါဘာလဲဆိုေတာ့

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာ

မေျဖရွင္းဘဲနဲ႔လည္း အဲဒီလူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာ စၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ ရင္ၾကား
ေစ့ေရး လုပ္လို႔ရတာေတြရိွတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းတဲ့ ျပႆနာ ကိုလည္း
ေျဖရွင္းရမယ္။ တစ္ဘက္မွာ လည္း လူမႈေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအရ ေျဖရွင္းရမွာလည္း
ရိွတယ္။ အဲဒါကလည္း အမွန္စင္စစ္က ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ႏွီးႏြယ္တာပဲ။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔
ႏွီးႏြယ္တယ္ဆိုတာက

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္မယ္ဆိုရင္

နံပါတ္

(၁)

လိုအပ္ခ်က္က တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းပဲျဖစ္တယ္။
အဲလိုအသိအမွတ္ျပဳႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု လိုမ်ိဳး ထူေထာင္
ၿပီးေတာ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုးရဲ႕ လူမ်ိဳးေရးအရ ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရး
ေတြကို

ေပးဖို႔လိုတယ္။

အသိုင္းအဝိုင္းမွာ

ဒါေပမယ့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔

အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို

လူမႈေရး

အသိုင္းအဝိုင္း၊

လုပ္လို႔ရတာက

ဒီတိုင္းျပည္မွာ

အခ်င္းခ်င္း

အရင္ကထက္စာရင္

ယဥ္ေက်းမႈ
အျပန္အလွန္
ပိုၿပီးေတာ့

လုပ္လာတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္တုန္းက
ရန္ကုန္တကၠသိုလ္

ေက်ာင္းတက္လာၿပီဆိုရင္

စကားတစ္ခြန္းေျပာလိုက္တာနဲ႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသံဝဲတာနဲ႔ ဆိုက္ကားသမားကအစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဟာသ
လုပ္တယ္။

ေက်ာင္းသားေတြ

ေက်ာင္းသူေတြက

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို

ဟာသ

လုပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသံဝဲတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က ခ်င္းပဲ။ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီးေတာ့
ဗမာစကားက ကိုယ့္စကားမွမဟုတ္ဘဲ အသံဝဲမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအသံဝဲ
ေနတယ္ဆိုတာ

ခ်င္းက

သီးျခားစကားေျပာတဲ့

လူမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုတာ

အသိအမွတ္ျပဳလို႔ရိွရင္ ႏွိမ္စရာအေၾကာင္း မရိွဘူး။ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လက္ခံ
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ေပးဖို႔ပဲ။

ဒီအသိအမွတ္ျပဳမႈကေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္နဲ႔စာရင္

ပိုၿပီးေတာ့

ေကာင္းလာတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္
ျပဳတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသား လူငယ္ေတြကို ၾကည့္ရင္လည္း မရွက္ဘူး။
ခ်င္းျဖစ္ေနတာ

မရွက္ဘူး။

သိပ္အေရးႀကီးတယ္။

ကခ်င္ျဖစ္ေနတာ

အဲလိုအေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္မွာ

မရွက္ဘူး။

အဲဒါေတြက

ယဥ္ေက်းမႈ

က႑ျဖစ္တဲ့

စာေပ၊ အႏုပညာ၊ ေတးသီခ်င္း အဲဒါေတြကလည္း အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတယ္။
ဒီလို

လူေတြရဲ႕

စိတ္ေတြကို

ထိုးေဖာက္ႏို္င္ေအာင္

သီခ်င္းကလည္း

သိပ္အေရးႀကီးတယ္။

မႏၲေလးေရာက္

ရွမ္းတစ္ေယာက္

ဂုဏ္ယူပါတယ္ကြာ”

ဆိုတဲ့

လုပ္ခဲ့တဲ့အထဲမွာ

ဥပမာအားျဖင့္

စိုင္းထီးဆိုင္သီခ်င္း

“ေတာင္ေပၚသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာ

သီခ်င္း

ေပၚျပဴလာျဖစ္ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ေတာင္ေပၚသားေတြ တအား ဆိုၾကတယ္။ အဲလိုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္းကို
ကာဆီးေနတဲ့

တံတိုင္းေတြကို

တျဖည္းျဖည္း

ေက်ာ္ျဖတ္လို႔ရတယ္။

အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အႏုပညာက႑တို႔ ဘာတို႔မွာလည္း အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ဆိုတဲ့ဟာက

သိပ္အေရးႀကီးတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္က

အဓိက

ျပႆနာစျဖစ္ခဲ့တာ အဲဒီအျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆိုတဲ့ဟာ မရိွခဲ့လို႔ပဲ။
အဲလို

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

မရိွခဲ့တာ

ဘယ္ကေနစလဲဆိုရင္

ႏိုင္ငံေရးကေန

စခဲ့တယ္။ အစိုးရ အဆက္ဆက္က လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ၿပီးခဲ့တဲ့
ကာလတစ္ခုအထိ အဆက္ဆက္ေသာ အစိုးရက ဒီတိုင္းျပည္ကို နာမည္အားျဖင့္
ျပည္ေထာင္စုလို႔ေခၚေပမယ့္ တကယ့္ လက္ေတြ႔ အလုပ္လုပ္တဲ့ အခါက်ေတာ့
အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံ

ထူေထာင္ေရးကို

သြားေနတယ္။

အဲလို

အမ်ိဳးသား

ႏိုင္ငံထူေထာင္ေရး သြားတယ္ဆိုကတည္းက တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ကို ဦးတည္
ေနတယ္။

အဲဒီအထဲမွာလည္း

သူတို႔ေျပာေန

တာက

(Nation

Building)

လို႔ေျပာေနတယ္။ သူတို႔က (Nation Building) ကို အေျခခံ (၃) ခုအေပၚမွာ
လုပ္တယ္။ ဒီတိုင္းျပည္မွာ ဘာသာတရား တစ္ခု တည္းရိွရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္
ဦးႏုက

ဗုဒၶဘာသာကို

ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာလုပ္ခဲ့တယ္။

ဒီတိုင္းျပည္မွာ

႐ံုးသံုးဘာသာ၊ တရားဝင္ေက်ာင္းမွာ သင္ၾကားရတဲ့စကား တစ္ခုတည္းရိွရမယ္။
၁၉၆၆

ကတည္းက

တိုင္းရင္းသားစာေပ
လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတည္း
ကၽြန္ေတာ္တို႔က

ျမန္မာစာကိုပဲ

သူတို႔

အားလံုးကို

ပိတ္ပင္ထားတယ္။

ျဖစ္သြားေရးဆိုတဲ့မူကို

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ၿပီး
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တိုးတက္ေအာင္
သူတို႔သြားတယ္။
ဆန္႔က်င္ေနတာ

လုပ္တယ္။
ဒီတိုင္းျပည္မွာ
အဲဒီမူႀကီးကို
ပဲျဖစ္တယ္။

အမွန္စင္စစ္က

ခုနကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့

ေတာင္ေပၚသားတစ္ေယာက္ျဖစ္ရတာ

ဂုဏ္ယူပါတယ္ကြာ ဆိုၿပီး စိုင္းထီးဆိုင္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး လက္ခံ
ႏိုင္ေအာင္ ဦးႏုရဲ႕ ေပၚလစီထဲမွာ ဒါမ်ိဳးကို ထည့္ခဲ့တယ္ဆိုရင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္စရာ
အေၾကာင္းမရိွဘူး။

ခ်င္းကိုခ်င္းအျဖစ္နဲ႔

အသိအမွတ္ျပဳပါ။

ခ်င္းျပည္သည္

ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔ပိုင္သည္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔ပိုင္တဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္ထဲမွာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္
ျပဌာန္းခြင့္အရ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ၾကပါေစ။ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္ၾက ပါေစ။
သူတို႔ဘဝတိုးတက္ေအာင္ သူတို႔ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးပါ။ သူတို႔စာေပ ယဥ္ေက်းမႈ
တိုးတက္ေအာင္

သင္ၾကားခြင့္ေပးပါ။

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ဆိုတာ

ဒါေလးပါပဲ။

အဲဒါေလးကိုမွ အသိအမွတ္မျပဳတဲ့ အခါက်ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေန တာေပါ့။
အဲဒါေၾကာင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔

(Reconciliation)

လုပ္မယ္ဆိုရင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျဖစ္စဥ္က ျဖစ္ေနတဲ့ဟာႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျဖရွင္းၿပီးမွ လုပ္လို႔ရတဲ့ အပိုင္းေတြ
ရိွသလို

အဲဒါေတြကို

မေစာင့္ဘဲနဲ႔၊

ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးေတြကို

မေစာင့္ဘဲနဲ႔

လူငယ္ေတြအႏုပညာသမားေတြ စာေရးဆရာေတြက အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳ
လာေအာင္ အမ်ားႀကီးလုပ္လို႔ရတယ္။ ဒီလို အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
အားျဖင့္

အစိုးရတာဝန္ရိွတဲ့သူ

အာဏာရိွတဲ့သူေတြက

တိုင္းရင္းသားေတြကို

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္တို႔၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးတို႔ မေပးခ်င္ဘူး ဆိုရင္ေတာင္မွ
လက္ေတြ႔ဘဝမွာ ေပၚလာလို႔ရတယ္။ ခ်င္းက ခ်င္းသီခ်င္းဆိုမယ္။ ခ်င္းသီခ်င္းနဲ႔
အသံလႊင့္မယ္။ ခ်င္းစာနဲ႔ မဂၢဇင္းထုတ္မယ္။ တကၠသိုလ္မွာ သင္ၾကားခြင့္ရိွမယ္။
မူလတန္းမွာ သင္ၾကားခြင့္ရိွမယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္းဆိုတဲ့
ႏိုင္ငံေရးက ဒါပါပဲ။ ႏွစ္ဘက္ သံုးဘက္ကေန ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေတာ့ (Reconciliation)
ကို

လုပ္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတဲ့ဟာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

(Reconciliation)

လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အေပၚယံတစ္ခုတည္းလုပ္လို႔ မရဘူး။ အဲဒီ ျပႆနာအရင္း
အျမစ္က ရိွတယ္ဆိုတာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမ့လို႔မရပါဘူး။
ေမး။

။ အဲဒါဆုိ တိုးတက္လာတယ္လို႔ေတာ့ ေျပာလို႔ရမလား ဆရာ။

ေျဖ။

။

(Society) က ေျပာင္းလဲေနတယ္။ အဲဒီေျပာင္းလဲမႈ အားလံုးက

(Political Force) ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။ ယဥ္ေက်းမႈ (Cultural Force) ေၾကာင့္
ျဖစ္တယ္။ အဲဒီထဲမွာမွ အားအေကာင္းဆံုးကေတာ့ သီခ်င္းျဖစ္တယ္။
Music) လို႔ (Generally) ေျပာလို႔ရပါတယ္။
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(Pop

ေမး။

။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ တိုင္းရင္းသားအားလံုးပါဝင္ခြင့္ (All Inclusive)

မျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဒါေတြကလည္း (National Reconciliation) ကို ထိခိုက္ႏိုင္
တယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဆရာ ဘယ္လိုျမင္လဲ
ေျပာျပေပးပါဦး။

ေျဖ။

။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့ ကိစၥတစ္ခုကို ေရာေထြးၿပီးေတာ့ (English) လို

(Generalized) လုပ္တာေပါ့။ (Generalized) လုပ္ၿပီးေတာ့ ဒါေၾကာင့္ပါဆိုၿပီး
ေျပာရတာလြယ္တယ္။

ယံုရတာလည္း

လြယ္တယ္။

ဒါေပမယ့္

ျပႆနာ

မေျဖရွင္းႏိုင္ဘူး။ ဆိုေတာ့ (All Inclusive) ေၾကာင့္ (Reconciliation) မစႏိုင္ဘူးလို႔
ဆိုရေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (All Inclusive) မျဖစ္ေသးတဲ့အတြက္ ျပႆနာ
မေျဖရွင္းႏိုင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့

မွန္ေကာင္းမွန္မယ္။

ျပႆနာ

မေျဖရွင္းႏိုင္လို႔

(Reconciliation) မစႏိုင္ဘူးဆိုရင္လည္း မွန္တယ္။ (All Inclusive) မျဖစ္လို႔
(Reconciliation) မျဖစ္ဘူးဆိုတာထက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာသင့္တာက (All
Inclusive)

မျဖစ္လို႔

(Reconciliation)

အစပ်ိဳးႏိုင္ဖို႔အတြက္

ျပႆနာကို

မေျဖရွင္းႏို္င္ေသးဘူးလိို႔ ေျပာရင္ရမလားလို႔။ ဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ နည္းနည္း
ေတြးၾကည့္တာေပါ့ေလ။ လက္ေတြ႔မွာ အခုက (All Inclusive) မျဖစ္လို႔ အားလံုးက
(NCA) လက္မွတ္မထိုးဘူး။ (All Inclusive) မျဖစ္ဘူးဆိုတာ (NCA) လက္မွတ္
မထိုးတာကို ေျပာတာပဲ။ (NCA) လက္မွတ္ထိုးၿပီးရင္ အစိုးရနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔
မတိုက္ရဘူး။

တိုက္ပဲြတစ္ခါတေလ

ျဖစ္မိတယ္ဆိုရင္ေတာင္

ေျဖရွင္းရမယ့္

ယႏၲရား ရိွတယ္။ (JMC) ရိွတယ္။ (JMC) က ျပႆနာကို မျဖစ္ေအာင္
တားလို႔ရတယ္။

ျဖစ္ရင္လည္း

လက္မွတ္မထိုးေသးတဲ့ေဒသမွာ

ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းလို႔ရတယ္။
အဲဒီလို

ဒါေပမယ့္

သေဘာတူညီမႈလည္းမရိွဘူး။

ျဖစ္ၿပီးရင္လည္း ေျဖရွင္းမယ့္ ယႏၲရားမရိွဘူး။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းမွာ
တိုက္ပဲြျဖစ္တယ္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္

သြားေျပာခဲ့တာပဲ။

ခုလည္း

ဘယ္လိုရပ္မလဲဆိုတဲ့

လက္ထက္တုန္းကလည္း

ေျပာေနၾကတာပဲ။

ယႏၲရားမရိွဘူး

ဒါေပမယ့္

ျဖစ္ေနတယ္။

ရပ္ပါလို႔

ရပ္ပါေျပာ႐ံုနဲ႔
ခုဒီတိုင္းျပည္မွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးက ပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ ယႏၲရား ဆိုလို႔ အဲဒီ (NCA) စာခ်ဳပ္တစ္ခုပဲ
ရိွတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ (NCA) လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့
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အဖဲြ႔ေတြကို (NCA) လက္မွတ္ထိုးၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ ျပႆနာကို
ေျဖရွင္းရေအာင္ဆိုတဲ့ဟာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမဲတမ္း တိုက္တြန္းတာျဖစ္ပါတယ္။
လက္မွတ္

မထိုးေသးတာ

ကေတာ့

တစ္ဖဲြ႔ခ်င္းရဲ႕

မူတည္တာေပါ့ေနာ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔
ႏွစ္ဖဲြ႔ထပ္ထိုးမယ္။

(NMSP)

နဲ႔

(LDU)

အေနအထားေပၚမွာ

နက္ျဖန္ သဘက္ခါဆိုရင္

ေပါ့။

အဲဒါမ်ိဳးကေကာင္းတယ္။

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တိုးတက္လာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။

ေမး။

။ (National Reconciliation) နဲ႔ (Civil-Military Relationship)

အေပၚမွာေရာ သူတို႔ႏွစ္ခုရဲ႕ ဆက္စပ္မႈ အေျခအေနေလးေတြ သံုးသပ္ၿပီးေတာ့
ေျဖေပးေစခ်င္တယ္။

ေျဖ။

။ (Civil-Military Relationship) ဆိုတာေတာ့ (Very Big Topic)

ျဖစ္တယ္။ (Civil-Military Relation) ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္မေျပာခင္ အဲဒီအဆင့္ကို
ကၽြန္ေတာ္တို႔ မေရာက္ ေသးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နည္းနည္း ေနာက္တစ္လွမ္း
ဆုတ္ၿပီးေျပာခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္က ကံမေကာင္းဘူး။ ကံမေကာင္း
ေတာ့ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့
အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ စစ္ပဲြရိွေနမွ
ကၽြန္ေတာ္တို႔အားကိုးရမွာက တပ္မေတာ္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံျခားစစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊
ျပည္တြင္းစစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္။ အဲဒီအခါက်ေတာ့ ဒီလို ျပည္တြင္းစစ္ ရိွေနတဲ့ အခါက်ေတာ့
စစ္အာဏာရွင္စနစ္က ေခါင္းေထာင္လာတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းမွာ
စစ္အာဏာရွင္စနစ္

ေခါင္းေထာင္လာတဲ့အျပင္

လာတယ္။

အဲဒီအခါက်ေတာ့

အျပန္အလွန္

ျဖစ္လာတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြပါ

ဒီျပည္တြင္းစစ္နဲ႔
ျပည္တြင္းစစ္ရိွလို႔

ကိုင္တြယ္

စစ္အာဏာရွင္စနစ္က

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရိွတယ္။

စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ရိွလို႔ ျပႆနာ မေျဖရွင္း ႏိုင္ဘူး။ ျပႆနာ မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့
အခါက်ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္က သက္ဆိုးရွည္တယ္။ အဲ့ဒီ အျပန္အလွန္ၾကားမွာ
လံုးလည္လိုက္ေနတယ္။

အခုက

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔

ဒီဟာေတြ

အားလံုး

ရပ္ရေအာင္ ျပႆနာကို အတူတကြ ေျဖရွင္းရေအာင္။ ကၽြန္ေတာ္အၿမဲတမ္း
ေျပာေနတာက ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္တယ္ဆိုတာ အခ်င္းခ်င္း အျပစ္မတင္
ၾကနဲ႔ေတာ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုး လက္ခံဖို႔က ဒီတိုင္းျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္
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ရိွခဲ့တယ္။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္လည္း ရိွခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ဒီမိုကေရစီကို
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကူးေျပာင္းေနၿပီ။ ဒီအခ်ိန္မွာ
ျပည္တြင္းစစ္

မရပ္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္။

စစ္တပ္ကလည္း

ျပန္ေခါင္းေထာင္လာမွာပဲ။

အဲဒါမလြဲမေသြ ျဖစ္လာမယ့္ နိယာမ။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ (Civil-Military) လို႔
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ဟာက ပံုမွန္ဘဝကို ေရာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္
နံပါတ္တစ္ - ျပည္တြင္းစစ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရမယ္။ နံပါတ္ႏွစ္ - စစ္အာဏာရွင္
စနစ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစရမယ္။ အဲဒါပါပဲ။ ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္နည္းနည္း စိုးရိမ္တာ
တစ္ခုရိွတယ္။ လတ္တေလာ ျပႆနာေပါ့။ ခုကၽြန္ေတာ္တို႔ (NCA) စာခ်ဳပ္အရ
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို က်င္းပတဲ့အခါ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြကို
ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ အဲဒီအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို ေတာင္းဆိုေတာ့
လူထုနဲ႔ တိုင္ပင္တယ္။ (Public Consultation) လုပ္တယ္။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္
သံုးသပ္ၾကည့္တာက

တပ္မေတာ္ဘက္က

စိုးရိမ္တယ္။

ခု

ေနရာတိုင္းမွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ လုပ္လို႔မရဘူး။ တပ္မေတာ္
ဘက္က

တားေနတဲ့သေဘာရိွတယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြက
ထင္တယ္။

အမွန္စင္စစ္

လူထုအားကိုသံုးၿပီးေတာ့

တစ္နည္းအားျဖင့္

၈၈

လို

တပ္က

စိုးရိမ္ေနတာက

ဖိအားေပးမယ္

လူထုအံုႂကြမႈမ်ိဳး

ဆိုၿပီးေတာ့

ျပန္ေပၚလာမွာကို

သူတို႔ေၾကာက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္က အဲလိုပံုစံမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဟိုတုန္းကတည္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔အစည္းနဲ႔
အစိုးရၾကားမွာ

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးတို႔၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြတို႔

ခဏခဏ ျဖစ္တာပဲ။ လုပ္ခဲ့ၾကတာပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ အဲဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးက
လူထုပါဝင္ပတ္သက္မႈ

မရိွတဲ့အခါက်ေတာ့

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕

အေပၚယံပဲျဖစ္တယ္။

သေဘာတူညီမႈေလာက္ပဲ

စစ္တပ္နဲ႔

ျဖစ္သြားတယ္။

ဒါကို (Political Institution) ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ေျဖရွင္းတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္
ကၽြန္ေတာ္တို႔က
တပ္မေတာ္လည္း

လူထုပါဝင္သင့္တယ္။
ပါဝင္သင့္တယ္။

တစ္တိုင္းျပည္လံုး
လက္နက္ကိုင္

ပါဝင္သင့္တယ္။
အဖဲြ႔အစည္းလည္း

ပါဝင္သင့္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြလည္း ပါဝင္သင့္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား
အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာပဲ။
လူထုအားသံုးၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ကို (Pressure) ေပးဖို႔မဟုတ္ဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူထုအားသံုးၿပီးေတာ့ တပ္မေတာ္ကို (Pressure) ေပးၿပီးေတာ့
တပ္မေတာ္ မႀကိဳက္ဘူးဆိုရင္ ဒီျပႆနာေျပလည္မလား။ မေျပလည္ႏို္င္ဘူးေလ။
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အခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ (Win-Win Solution) တပ္မေတာ္လည္း ႏွစ္သက္တဲ့၊
ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ႏွစ္သက္တဲ့၊ တပ္မေတာ္လည္း သေဘာတူတဲ့၊ ကၽြန္ေတာ္
တို႔လည္း သေဘာတူတဲ့ ျပႆနာ ေျဖရွင္းနည္းကို ခ်ဥ္းကပ္ေနတာ။ အဲလို
ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး သေဘာတူတဲ့ အေျဖမရမခ်င္းက တစ္ဖက္သတ္ ဘယ္သူ
ကပဲ ဖိအားေပးေပး၊ တပ္မေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဖိအားေပးရင္လည္း ျပႆနာ
ေျပလည္မွာမဟုတ္ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔

လူထုအင္အားသံုးၿပီး

တပ္မေတာ္ကို

ဖိအားေပးရင္လည္း ဒီျပႆနာ ေျပလည္မွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္
ႏွစ္ဘက္လံုး ျပႆနာ ေျပလည္ဖို႔အတြက္က အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေနတဲ့ (NCA)
စာခ်ဳပ္မွာပါတဲ့ အဆင့္ (၇) ဆင့္ပါတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံုအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေဆာင္ရြက္တာ အေကာင္းဆံုးပဲ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ နံပါတ္ (၃)
အမ်ိဳးသားအဆင့္

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကို

တပ္မေတာ္ဘက္က

စိုးရိမ္ေနတာ

မစိုးရိမ္သင့္ဘူးလို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ျမင္တယ္။

ေမး။

။ (၂၁) ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝးမွာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္

အစိတ္အပိုင္းေတြ ရခဲ့တာကလည္း (National Reconciliation) မွာ အေထာက္
အကူ ျဖစ္ႏိုင္လား။

ေျဖ။

။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျဖစ္ဖို႔လုပ္တာပဲ။ (National Reconciliation) ကို

အဲဒီေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ လုပ္တာပဲ။ ခုန (Road Map) (၇) ခ်က္ကိုၾကည့္ရင္
ဘာျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြေတြကို က်င္းပသလဲ။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံေတြ က်င္းပသလဲဆိုတာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ရရိွဖို႔အတြက္ပဲ။
အဲဒီ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ရရိွႏိုင္ရင္ အဲဒီျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ဟာ (NCA) စာခ်ဳပ္ အပိုဒ္ ၂၂ (ဃ) မွာ “ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြရလဒ္ဟာ

ဒီတိုင္းျပည္မွာရိွတဲ့

ဥပေဒအားလံုး၊

ႏိုင္ငံေတာ္

ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ ဥပေဒအားလံုးကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊
ျပ႒ာန္းျခင္း” ဥပေဒအားလံုးကို ျပင္ဆင္၊ ျဖည့္စြက္၊ ျပ႒ာန္းတဲ့ေနရာမွာ အေျခခံ
ေပးရမယ္ ဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္
ဒီသေဘာတူစာခ်ဳပ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အားလံုးရဲ႕ အဓိက
အခ်က္က

ဒါပဲ။

ဒီသေဘာတူညီခ်က္
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ရရိွႏိုင္ဖို႔ပါပဲ။

ဒီသေဘာတူညီခ်က္

မရရိွႏိုင္ဘဲနဲ႔ ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ (Civil-Military Relation)
တို႔ (National Reconciliation) တို႔ ဒါေတြက တကယ့္ အဓိက ျပႆနာႀကီးကို
ေျဖရွင္းလို႔ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒါက သိပ္အေရးႀကီးတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ညီလာခံတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုခ်င္တာေတြ အားလံုးရခါနီးေနၿပီ။
ဒါေပမယ့္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မရလိုက္ဘူး။ မရလိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့
အဓိကအခ်က္ေတြ မရဘဲနဲ႔ အဲဒီရဲ႕ ေနာက္ဆက္တဲြ ဒါမွမဟုတ္ ဝန္းရံေနတဲ့
အခ်က္ေတြပဲရတယ္။ တကယ့္အႏွစ္သာရ အလယ္ဗဟိုကဟာ မရဘူး။ အဲဒီအခါ
က်ေတာ့ လူေတြအျမင္မွာ ဒါဘာလဲဆိုၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ကို အျပစ္တင္တယ္။
အမွန္အားျဖင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔က

ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္

မရႏိုင္ေသးလို႔ပါ။

အဲဒါရမယ္ဆိုရင္ေတာ့

တစ္ခုလံုးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

(National

Reconciliation) အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အားလံုးအတြက္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္
က

ဒါပဲျဖစ္

ရမယ္။

ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို

ဒီမိုကေရစီနဲ႔

ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို

အေျခခံၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ ထူူေထာင္တဲ့ အခါက် ဒီျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္က အႏွစ္သာရျဖစ္ရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီျပည္ေထာင္စု သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္လုပ္တယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္တယ္။
အားလံုးက ဒီအေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ ဒီအတြက္ပဲ ႀကိဳးစားေနတာ ျဖစ္တယ္။
ဒါက သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေနတာ (၂၁) ရာစု ပင္လံုလို႔
ေခၚတယ္။ အဲဒါကို ခု အစိုးရသစ္ကေန (Propose) လုပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
တိုင္းရင္းသားေတြ

ခ်က္ခ်င္းလက္ခံတယ္။

ဘာလို႔လက္ခံလဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ဒီျပည္ေထာင္စုကို စတင္ထူေထာင္ဖို႔ အတြက္ အေျခခံကဘာလဲ။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပဲ။
အခု ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစတဲ့ ဒီတိုင္းျပည္ကို
ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖို႔ အဲဒီကေန ဆက္လက္
ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ (National Reconciliation) ၊ (National Development)
အဲဒီအားလံုးက ဒီေပၚမွာ အေျခခံရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ၂၀ - ရာစု
ပင္လံု စာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ေပၚလာတယ္။ ၂၁ - ရာစု ျပည္ေထာင္စု
သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေၾကာင့္ ဒီတိုင္းျပည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းရမယ္။ ျပည္တြင္းစစ္လည္း
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရမယ္။ တိုင္းျပည္တိုးတက္သာယာဖို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္
ႏိုင္ရမယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလည္း လုပ္ႏို္င္ရမယ္။ (National Reconciliation)
လည္း လုပ္ႏိုင္ရ မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
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ေမး။

။ (National Reconciliation) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ (CSO) ေတြရဲ႕

အေရးပါပံုနဲ႔ အခန္းက႑ေတြအေပၚ ဆရာရဲ႕ အျမင္ေလး ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။

။ (CSO) ေတြရဲ႕ အခန္းက႑က ေတာ္ေတာ္ေလး အေရးႀကီးပါတယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ (CSO) လို႔ေခၚတဲ့ (Non-Governmental Organization –
NGO) က သူတို႔ရဲ႕ အႏွစ္သာရက အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတယ္။ ေကာင္းလည္း
ေကာင္းတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ ေျပာမယ္ဆိုရင္
ႏိုင္ငံေရးလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ ႏိုင္ငံေရးက အာဏာျပႆနာ။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ အာဏာ
ဘယ္လိုမွ ခဲြလို႔မရဘူး။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေထာင္တယ္ဆိုရင္လည္း ေရြးေကာက္ပဲြ
ဝင္မယ္ အာဏာရမယ္။ အာဏာရၿပီးရင္ သူတို႔ေပၚလစီကို အေကာင္အထည္
ေဖာ္မယ္။ အက်ိဳးစီးပြားေဆာင္ရြက္မယ္ စသည္ျဖင္ ဒါကႏိုင္ငံေရး။ အျခားစြန္း
တစ္ဘက္မွာကစီးပြားေရး။
ေထာင္ေတာ့မယ္

ဆိုရင္

အျမတ္အစြန္းရရိွေရး။

စီးပြားေရးလုပ္ေတာ့မယ္
စီးပြားေရးလုပ္ခ်င္ရင္

ႏိုင္ငံေရးက

အာဏာ

ကုမၸဏီတစ္ခု

ရည္ရြယ္ခ်က္က

စီးပြားေရးက

ဘာလဲ။

အက်ိဳးအျမတ္။

အဲဒီႏွစ္ခုကို ႏွစ္ဘက္လံုးကို ေရွာင္ၿပီးေတာ့လုပ္ေနတဲ့ အဖဲြ႔အစည္းက (CSO)။
(CSO) လို႔ လုပ္လိုက္ၿပီ ဆိုကတည္းက (Non-Governmental Organization)။
ဒါလုပ္ၿပီ ဆိုကတည္းက အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မျဖစ္ေစရဘူး။ အက်ိဳးအျမတ္တြက္
လုပ္တယ္ဆို ဒါ (CSO) မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ (Category) က (Non-Profit
Organization)

အက်ိဳးအျမတ္အတြက္

မဟုတ္ဘူး။

အဲဒီခါက်ေတာ့

စီးပြားေရးသမားေတြနဲ႔ မတူဘူး။ တစ္ဘက္မွာလည္းပဲ (CSO) ေတြက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔
ႏွီးႏြယ္ၿပီးလုပ္တာ ရိွေကာင္းရိွလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာထဲမွာ သူတို႔မပါဘူး။
အာဏာကိစၥေျပာမယ္

ရာထူးရရိွဖို႔အတြက္

လုပ္မယ္ဆိုရင္

အဲဒါက

(CSO)

မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ျဖစ္သြားၿပီ။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္
နည္းနည္း

(Unconfortable)

ျဖစ္ေနတာက

ဒီတိုင္းျပည္မွာရိွတဲ့

(CSO)

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ စီးပြားေရးသမားလား၊ (CSO) လား
ခဲြျခားႏိင
ု ္တဲ့ အတိင
ု ္းအတာက တစ္ခါတေလ ေရာသြားတယ္။ တစ္ခါတေလက်ေတာ့
(CSO)

လုပ္ရင္းနဲ႔

ႏိုင္ငံေရးသမား

ထက္ေတာင္

ႏိုင္ငံေရးစကား

ပိုေျပာတဲ့သူေတြလည္း ရိွလာတယ္။ ႏို္င္ငံေရးသမား ေတြကို ေထာက္ျပရမယ္၊
ေဝဖန္ရမယ္

ဆိုတာက

တစ္ပိုင္း။

ဒါေပမယ့္
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သူတို႔

(Policy)

အထိ

လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္

(CSO)

မလုပ္နဲ႔ေတာ့ေလ။

ပါတီေထာင္

ၿပီးေတာ့

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေပါ့။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ သူတို႔အခန္းက႑ သိပ္အေရးႀကီး တယ္
ဆိုတာကို သူတို႔ အတိအက် အသံုးမခ်ႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ဒါက
ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာေျပာတာ

မွားရင္မွားမယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့

(CSO)

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္က စီးပြားေရး သိပ္ဆန္တဲ့ဟာေတြရိွတယ္။
(CSO) ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ေနတာ ေတြက သိပ္ႏိုင္ငံေရးဆန္တာေတြ
ရိွတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ (CSO) ဆိုတာ အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မျဖစ္ေစရဘူး။
စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ မျဖစ္ေစရဘူး။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ
အတြက္

မျဖစ္ေစရဘူး။

ဒီေဘာင္ထဲမွာ

(National

Reconciliation)

နဲ႔

ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ သူတို႔လုပ္ႏိုင္တာ အမ်ားႀကီး ရိွတယ္။ ၿပီးေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈ
က႑လိုဟာမ်ိဳး၊ လူမႈေရးက႑လိုဟာမ်ိဳးမွာ သူတို႔လုပ္ႏိုင္တာ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ (CSO) လို႔ အရမ္းကို ေပၚျပဴလာျဖစ္ေနတဲ့ စကားလံုးေပါ့ေနာ္။
ကၽြန္ေတာ္က သမိုင္းသင္ တဲ့သူဆိုေတာ့ သမိုင္းအေၾကာင္း နည္းနည္းေျပာခ်င္
ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ အဲဒီ (Voluntary Organization) တစ္ခုမွာ ေစတနာ့
ဝန္ထမ္းမ်ိဳးက အေမရိကားတို႔ဘာတို႔မွာ စေပၚတာ ၁၈ ရာစု၊ ၁၉ ရာစုေလာက္က
ေပါ့။ သူတို႔ကေတာ့ ဘာသာေရးႏိုးၾကားမႈနဲ႔အတူ လုပ္ခဲ့တာပဲ။ အဲဒီ ကာလတုန္းက
ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ လူထုအက်ိဳးျပဳတဲ့အလုပ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအလုပ္ နာမက်န္းတဲ့
သူေတြကို

က်န္းမာေရးအတြက္

ေက်ာင္းထားႏိုင္ဖို႔

ကေလးေတြကို

ကူညီတဲ့အလုပ္၊
ကူညီတဲ့အလုပ္။

ေက်ာင္းမရိွတဲ့သူေတြကို
အဲလိုမ်ိဳးနဲ႔

စခဲ့တာ။

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ဒီလူထုကို ပိုၿပီးေတာ့ အကိ်ဳးျပဳလာေအာင္ သူတို႔က ႏိုင္ငံေရး
သမားေတြကို (Pressure) ေပးတယ္။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို အာဏာသံုးၿပီးေတာ့
လူထုအတြက္ လိုအပ္တာေတြကို လုပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေပးတယ္။ အဲလိုလုပ္ရင္းနဲ႔
ေလာ္ဘီအပိုင္းက နည္းနည္းမ်ားလာတယ္။

တိုးတက္မႈ ကေတာ့ အမ်ားႀကီး

ရိွတယ္ဆိုတာ လက္ခံရမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ အခုခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္တာက (CSO)
ေတာ္္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တို႔ ဘာတို႔မွာ အထဲမွာ ဘယ္လို
ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ ဘာေတြ လုပ္တယ္ဆိုတာကို မျမင္ဘဲနဲ႔
ေဘးကေနၿပီးေတာ့ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္တဲ့အတိုင္း ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္တဲ့အခါ ဆႏၵေစာၿပီး
အရမ္းေဝဖန္တာမ်ိိဳး၊ ဖိအားေပးတာမ်ိဳး မ်ားလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔
တိုင္းျပည္ အေျခအေနက အရမ္းႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႔ေနတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တယ္။
အာဏာရွင္ စနစ္ကေန ကူးေျပာင္းေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ (Pressure) ေပးတာကေတာ့
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မေပးရဘူးလို႔ ေျပာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေပးမတတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ကူညီခ်င္တဲ့လူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေလးေအာင္တြန္းမိၿပီးတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔
မျဖစ္ခ်င္တဲ့လူေတြက
(National

အႏိုင္ရသြားမယ့္ကိန္းမ်ိဳး

Reconciliation)

ခုကၽြန္ေတာ္တို႔

တုိင္းျပည္က

မွာ

ဆိုက္ႏိုင္မယ္။

သူတို႔အခန္းက႑

အရမ္းဆင္းရဲေနဆဲပဲ။

အဲဒီအတြက္

သိပ္အေရးႀကီးတယ္။
လူမႈဝန္ထမ္းေတြလုပ္ဖို႔

အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားစု (CSO) က သူတို႔ (Focus) က
(Political Activism) နဲ႔ (Economic Activist) ေတြ အထဲမွာမ်ား အာ႐ံုမ်ားသြား
သလားလို႔ စိုးရိမ္မိတယ္။ အဓိကကေတာ့ သူတို႔ဘာလဲဆိုတာကို နားလည္ဖို႔ပဲ။
သူတို႔ ဘာလုပ္သင့္တယ္၊ ဘာမလုပ္သင့္ဘူး ဆိုတာကို အဲ့ဒါသူတို႔ကိုယ္သူတို႔
သိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္စရာရိွပါတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာ ရိွေနတဲ့
(CSO) ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမိုင္းကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမ့လို႔မရဘူးေလ။
သူတို႔ကိုလည္း အျပစ္တင္လို႔ မရတာေတြရိွပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အခု
(CSO) လို႔ေခၚတဲ့ဟာေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘယ္ကေနဆက္ႏြယ္ၿပီးေတာ့
ေပၚလာ

သလဲဆိုေတာ့

၈၈

တုန္းက

ေက်ာင္းသားေတြ

ကိစၥျဖစ္ၿပီးေတာ့

အျပင္ေရာက္ သြားၾကတယ္။ အျပင္ေရာက္သြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဗမာျပည္အေရး
ေဆာင္ရြက္ဖို႔ (Activist) ေတြ ဖဲြ႔ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ပါဝင္ခဲ့တာဆိုရင္ (SwedishBurma Committee) လိုမ်ိဳး၊ (US-Burma Campaign၊ UK-Burma Campaign)
လိုမ်ိဳးေတြ အမ်ားႀကီးရိွခဲ့တယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မူရင္းက
(NGO) မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ၈၈ ကေန ႏုိင္ငံေရး၊ ျပည္တြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္လို႔မရလို႔
အျပင္ကေန

လုပ္လာတဲ့

အဖဲြ႔ျဖစ္တယ္။

အဲဒီတုန္းက

(Activist)

ေတြရဲ႕

အခန္းက႑နဲ႔ ခု (CSO) အခန္းက႑ သိပ္မတူဘူး။ တစ္ထပ္တည္းက်လို႔မရဘူး။
အဲဒီတုန္းက (CSO) က (Political Activist) ေတြ။ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ
လုပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ဘာမွမကြာဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခုကေတာ့
ဒီမွာပါတီေထာင္လို႔ရၿပီ။ စီးပြားေရးကုမၸဏီ ေထာင္လို႔ရၿပီ။ (CSO) လည္း (CSO)
အေနနဲ႔ သပ္သပ္လုပ္လို႔ ရၿပီ။ ၈၈ ကေနၿပီးေတာ့ ၂၀၂၀ အထိ လုပ္ေနတဲ့
ပံုစံတိုင္းခ်ည္းပဲ ပံုတူကူးၿပီးေတာ့ ျပန္ျပန္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေရရွည္မွာ (CSO) ရဲ႕
အင္မတန္မွ မြန္ျမတ္တဲ့ အခန္းက႑ ေပ်ာက္သြားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိုးရိမ္တယ္။
အဲဒါ ဘယ္ကေန ေပ်ာက္သြား ႏိုင္လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရး (Activist) လုပ္ရင္းနဲ႔
ပါဝါဘက္ႏြယ္သြားတာ၊

ရံပံုေငြ

ရွာရင္းနဲ႔

စီးပြားေရးဘက္

ေရာက္သြားတာ

အဲဒီႏွစ္ခုၾကားမွာ သတိထားဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာခ်င္တာ
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ျဖစ္တယ္။

ေမး။

။အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမွာ

မီဒီယာေတြရဲ႕

အခန္းက႑ကို

လည္း ေဆြးေႏြးေပးပါ။

ေျဖ။

။ မီဒီယာေတြက သိပ္အေရးႀကီးတာေပါ့။ ေစာေစာတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔

(Pop) သီခ်င္းအေၾကာင္းေျပာတယ္ေလ။ (Pop) ကလဲ ဟုိတုန္းကေတာ့ မီဒီယာ
လြတ္လပ္မႈမရိွေတာ့ ဒီတိုင္းျပည္မွာ ပထမဆံုး အာဏာရွင္စနစ္ကို ထိုးေဖာက္ခဲ့တာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္တုန္းက

ေခၚတာေတာ့

စတူဒီယိုသီခ်င္းေတြေပါ့။

အခုက

မီဒီယာက အမ်ားႀကီးလြတ္လပ္လာၿပီ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔အမ်ားႀကီးလုပ္ႏိုင္တာေပါ့။
သိပ္အေရးႀကီးတယ္ ဆုိတာထက္ ေနာက္ထပ္ေျပာစရာ မရိွေတာ့ပါဘူး။

ေမး။

။ ဆရာအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တယ္

ဆိုေတာ့ ရလာတဲ့ (Lessons Learnt) ေလး ေျပာျပေပးပါဦးဆရာ။

ေျဖ။

။

အခုလက္ရိွ

အခ်ိန္ထိကေတာ့

ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျဖစ္စဥ္

ဆိုတာ

ကၽြန္ေတာ္္တို႔ နားလည္တာက အင္မတန္မွ မြန္ျမတ္တဲ့အလုုပ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္
လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔

ဒီအလုပ္

လုပ္ႏိုင္တာထက္

ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးတည္း

အျမင္ေပါ့ အျပင္ထြက္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေနရာတိုင္းမွာဝင္လုပ္ၾကည့္တယ္။
ဒီထက္မြန္ျမတ္တဲ့အလုပ္

မရိွဘူး။

အင္မတန္မွ

မြန္ျမတ္ၿပီးေတာ့

လုပ္သင့္

လုပ္ထိုက္တဲ့ အလုပ္။ ဒါနံပါတ္ (၁) ေပါ့။ နံပါတ္ (၂) အေနနဲ႔ကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း
(၇၀) အတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္ အခ်င္းခ်င္း
ဘယ္လိုတိုက္မယ္ဆိုတာပဲ စဥ္းစားခဲ့ၾကတာ။ ဘယ္လိုတိုက္မလဲ ဆိုတာကေန
သင္ေပးတဲ့ သူေတြကေန ဘယ္လို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္မလဲဆိုတာကို ျပန္လုပ္တဲ့
အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ (mindset) က မေျပာင္းေသးဘူး ႏွစ္ဘက္စလံုးမွာ။
အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္
ဘယ္ေလာက္ပဲ

ဒါအခက္အခဲအမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။

ရိွရိွေပါ့ေလ

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔
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အခက္အခဲ

လက္ေလွ်ာ့လို႔မရဘူး။

လူထုအေနနဲ႔လည္း စိတ္ပ်က္လို႔မရဘူး။ စိတ္မပ်က္ေကာင္းတဲ့ အရာျဖစ္တယ္။
တကယ္လို႔ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့
ထားခဲ့ေတာ့မယ္

ဆိုရင္

ဘာျပန္ဝင္လာမလဲ။

တိုက္ပဲြေတြ

ျပန္လာမယ္။

ျပည္တြင္းစစ္ေတြ ပိုႀကီး လာမယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္လည္း ပိုႀကီးလာမယ္။
ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔လိုလား။

ဘယ္သူမွ

မလိုဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔

အားလံုးဟာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ (we deserve peace) ေပါ့။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွဖို႔အတြက္
ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးက

ထိုက္တန္မႈေတြ

ရိွပါတယ္။

လူသားတိုင္းက

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထိက
ု တ
္ န္ ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အားလံုးအသက္ရင
ွ သ
္ င္တ
့ ယ္။
လြတ္လပ္စြာ အသက္ရွင္ သင့္တယ္။ ကိုယ့္ဘဝတိုးတက္ေအာင္ လုုပ္သင့္တယ္။
ကိုယ့္လူမ်ိဳးတိုးတက္ေအာင္

လုပ္သင့္တယ္။

ကိုယ့္တိုင္းျပည္တိုးတက္ေအာင္

လုပ္သင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုက ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) အတြင္း ကိုယ့္ဘဝတိုးတက္ဖို႔
ကိုယ့္လူမ်ိဳးတိုးတက္ဖို႔ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာရိွေနတဲ့
စြမ္းအားရဲ႕ ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္ မသံုးႏိုင္ေသးဘူး။ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ၿပီး ေျပာတယ္လို႔
ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာေကာင္းေျပာမယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ဘတ္ဂ်တ္ကို
သြားၾကည့္။ အစိုးရဘက္က သံုးတဲ့ အသံုးစရိတ္ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) တြင္းမွာ
သံုးတဲ့အသံုးစရိတ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး
အဖဲြ႔အစည္း အသီးသီးက သံုးတဲ့ အသံုးစရိတ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခုထိ
စာရင္းအတိအက်မရိွဘူး။
ဒီျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္

ႏွစ္ေပါင္း
ဘယ္ေလာက္

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္

(၇၀)

အတြင္းမွာ

ေသေနၿပီလဲ။

အဖဲြ႔အစည္း

ဒီတိုင္းျပည္က

တပ္မေတာ္ဘက္က

အသီးသီးဘက္က

ဒီလူေတြရဲ႕

ဘဝတန္ဖိုး။ တိုက္ပဲြ ျဖစ္လိုက္လို႔ ပ်က္စီးသြားတဲ့ ရြာေတြ၊ ဘဝေတြ၊ မိသားစုေတြ။
စစ္ပဲြေတြရိွလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လမ္းေဖာက္လို႔မရတဲ့ ကိစၥေတြ၊ စစ္ပဲြေတြရိွလို႔
ေဆး႐ံုေဆာက္လို႔မရတဲ့ ကိစၥ၊ ေက်ာင္းမရိွတဲ့ ကိစၥ၊ ေက်ာင္းမရိွလို႔ ကေလးေပါင္း၊
လူငယ္ေပါင္း၊ (ခုေတာ့ လူႀကီးေတြျဖစ္ကုန္ပါၿပီ) ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္က
လူေပါင္းမ်ားစြာေသာဘဝကို စေတးလိုက္တယ္။ သူတို႔ပညာေရးကို ဖ်က္ဆီး
လိုက္တယ္။

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ပညာေရးကို

သူ႔ရဲ႕က်န္းမာေရးကို

ဖ်က္ဆီးတာနဲတူေနၿပီ။

ဖ်က္ဆီးတယ္

ဆိုကတည္းက

သူ႔စီးပြားေရးကို

ဖ်က္ဆီးတာနဲ႔

တူေနၿပီ။ ဒါဆိုရင္ဘာျဖစ္လာလဲ။ တစ္တိုင္းျပည္လံုးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖ်က္ဆီးေနတာပဲ မဟုတ္ဘူးလား။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဖ်က္ဆီးေန
ၾကတယ္ေလ။ အဲဒီဖ်က္ဆီးေနတဲ့ဟာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က အနည္းဆံုး အျမန္ဆံုး
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ရပ္ဆိုင္းၿပီးေတာ့ အဲဒီကေန ခုနကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာေနတဲ့ ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို
လုပ္ၿပီးေတာ့

ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ

အတူလက္တဲြေနထိုင္

ႏိုင္တဲ့

ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္သင့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္လိုလားတာ ဒါပဲ။ ခ်င္းကို
ခ်င္းအျဖစ္နဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳပါ။ ရွမ္းကို ရွမ္းအျဖစ္နဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳပါ။ ဗမာကို
ဗမာအျဖစ္နဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳပါ။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ကို ဗုဒၶဘာသာဝင္
တစ္ေယာက္အေနန႔ဲ လက္ခံပါ၊ အသိအမွတ္ျပဳပါ။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္ကို
ခရစ္ယာန္အျဖစ္နဲ႔ လက္ခံပါ အသိအမွတ္ျပဳပါ။ အဲဒီလိုနဲ႔ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္
အသိအမွတ္ျပဳၿပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူလက္တဲြ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔က
အျပင္းျပဆံုးဆႏၵပဲ။ အဲဒီဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္တယ္။
(Lessons

Learnt)

ဆိုတာေတာ့

မေအာင္ျမင္ေသးေတာ့

ခရီးတစ္ဝက္မွာ

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ (Lesson) ဆိုတာက ပိုၿပီးေတာ့ အားစိုက္ဖို႔လိုတယ္ ဆိုတာပဲ။

ေမး။

။ (National Reconciliation) အတြက္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္

လုပ္ငန္းစဥ္ကို အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြး ေစခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။

။ နံပါတ္ (၁) အေနနဲ႔ လုပ္ဖို႔လိုတာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

ဆိုရင္ ျပႆနာရိွလို႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ဖို႔ လိုအပ္ေနတာ။ ျပႆနာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့
အရင္းအျမစ္ကို နားလည္ဖို႔လိုတယ္။ အရင္းအျမစ္ကို နားလည္ၿပီးရင္ ေျဖရွင္းဖို႔
လိုတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ရဲ႕ ျပႆနာက ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ျပည္တြင္းစစ္
ျဖစ္တယ္။ အဲဒီျပည္တြင္းစစ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔လုိတယ္။ အဲလို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔အတြက္
ျပည္တြင္းစစ္ကို စတင္ဖန္တီးခဲ့တဲ့ ျပႆနာကို နားလည္ဖို႔လိုတယ္။ ဒီျပႆနာကို
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ခုကၽြန္ေတာ္တို႔ (NCA) စာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ က်င္းပေနတာျဖစ္တယ္။ ျပည္ေထာင္စု
သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို

အျပည့္အဝ

ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္လို႔ရိွရင္

ဒီျပႆနာ

အားလံုး

ၿပီးလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမင္တယ္။ အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ
ဒီတိုင္းျပည္မွာရိွတဲ့
အခ်င္းခ်င္း

ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၊

အျပန္အလွန္

တိုင္းရင္းသား

ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳဖို႔လိုတယ္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုက
ကၽြန္ေတာ္တို႔

အေနနဲ႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ နားလည္ဖို႔လိုတယ္။ ဒီျပႆနာကို ဘယ္သူေၾကာင့္
ဆိုၿပီး အျပစ္တင္ တာထက္ နားလည္မႈရိွရိွနဲ႔ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔လိုတယ္။
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အဲလိုေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ (National Reconciliation) မလြဲမေသြရမွာပဲ။ ခုေခတ္မွာ
(National Reconciliation Committee) တို႔ (Truth and Reconciliation
Agency) တို႔ စသည္ျဖင့္ (South Africa) တို႔ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံ အေတာ္
မ်ားမ်ားမွာလုပ္တယ္။

ဒါကေတာ့

လုိအပ္ရင္လဲလုပ္ေပါ့။

ဒါေပမယ့္

အဲလိုေကာ္မတီေတြ လုပ္ၿပီးေတာ့ ဒီေကာ္မတီမွာ ထြက္ဆိုၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္တဲ့
(Reconciliation) ထက္ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကေတာ့ လူထုဘဝကေန တက္လာ
ၿပီးေတာ့ လူထုအခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရိွရိွနဲ႔ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊
အျပန္အလွန္ ေလးစားျခင္း၊ အျပန္အလွန္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းတို႔နဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးက ပိုၿပီးေတာ့ အက်ိဳးရိွမယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။

ေမး။

။

အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ေတြအတြက္

(National

Reconciliation)

နဲ႔

ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဘာေတြလုပ္သင့္သလဲ ဆိုတာေလး ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ။
စကားကို

။ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (National Reconciliation) ဆိုတဲ့
မသံုးၾကဖို႔

ဆုေတာင္းဖို႔လိုတယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့

အနာဂတ္

မ်ိဳးဆက္က ဒီစကားလံုးကို ဆက္ၿပီးေတာ့ ေျပာမယ္၊ ဆုိမယ္၊ ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုရင္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္မွာ ပဋိပကၡဖန္တီးလို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္မွာ
ပဋိပကၡအားလံုးရပ္ဆိုင္းမယ္၊

ျပႆနာအားလံုး

ေျပလည္မယ္၊

ျပည္တြင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရမယ္ဆိုရင္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မွာေတာ့ အဲဒီ စကားလံုးကို လံုးဝ
မသံုးဘဲနဲ႔ သူတို႔ေခါင္းထဲက ရိွမွန္းမသိေအာင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ိဳး
ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားဖို႔လိုပါတယ္။
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'' ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ငါကပဲ ငါရခ်င္တာေတြ
အကုန္လုံးရေအာင္ မလုပ္နိုင္ဘူး။ တိုင္းျပည္အာဏာပို္င္ေတြကလည္း
သူတိုရခ်င္တာ အကုန္လုံးကိုပဲ လုပ္လို႕မရဘူး။
ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကိုပဲ ရေအာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့..""
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OD;cGefpdkif; (RCSS) ESifh awGYqHkar;jref;jcif;
ဦးခြန္စိုင္းသည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္ဂ်ာနယ္၏
အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ႏွင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး
ေကာင္စီ (RCSS) တြင္ အၾကံေပးအျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္

ျပည္ေထာင္စုအင္စတီက်ဳ

(Pyidaungsu Institute) ၏ အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးလည္း ျဖစ္သည္။

ေမး။

။ (National Reconciliation) အဓိပၸါယ္ကို ဆရာ့အေနနဲ႔ ဖြင့္ဆိုေပးပါ။

ေျဖ။

။

ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက

လူမ်ိဳးစုေပါင္းမ်ားစြာေနတဲ႔

ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။

အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ လာခဲ႔တာလည္း ၾကာလွၿပီျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္ကေျပာတဲ႔
ဒို႔တာဝန္အေရး (၃) ပါး လုပ္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္ အရင္လုပ္ရမွာကေတာ့ အမ်ိဳးသား
ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ႔ေရးပဲျဖစ္တယ္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္

ရင္ၾကားေစ႔ေရးကို

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ရမယ္။ တပ္မေတာ္က
ေႂကြးေၾကာ္ေနတဲ႔ ဒို႔တာဝန္အေရး (၃) ပါးလည္း ရလာမယ္။

ေမး။

။

(National

Reconciliation)

နဲ႔

ပတ္သက္ၿပီးေတာ့

ျမန္မာ့

ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးကေန လုပ္ကိုင္ေနတာရိွမယ္ ေျပာဆို ေနတာေတြ ရိွမယ္။
သူတို႔ရဲ႕ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္္ၿပီးေတာ့ ကိုက္ညီမႈ ရိွ-မရိွ၊
ကြာျခားမႈ ရိွ-မရိွဆိုတာေလး သိခ်င္ပါတယ္ ဆရာ။

ေျဖ။

။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ရိွရင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတာ

အားလံုးနဲ႔
ေရြးၿပီးေတာ့မွ

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္တယ္။
လူမ်ိဳးကိုေရြးၿပီးေတာ့မွ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ခုေလာေလာဆယ္ကေတာ့

လူကိုေရြးၿပီးေတာ့မွ

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး
ဘာျဖစ္ေနလဲဆိုေတာ့

အဖဲြ႔ကို

မဟုတ္ဘူး။
တခ်ိဳ႕

အဖဲြ႔အစည္း ကိုေတာ့ မဆက္ဆံဘူး တခ်ဳိ႕အဖဲြ႔အစည္းကိုေတာ့ ဆက္ဆံမယ္။
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အဲဒီလိုမ်ိဳး

လုပ္လို႔ရိွရင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

အမ်ိိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို

လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲကေတာ့ ေပၚမွာ မုခ်ျဖစ္တယ္။ ေပၚလည္းေပၚေနတာကို
ေတြ႔ရပါတယ္။

ေမး။

။ (Civil-Military Relationship) နဲ႔ (National Reconciliation)

ဆက္ႏြယ္မႈကိုလည္း သံုးသပ္ေပးပါဦး။

ေျဖ။

။ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆိုလို႔ရိွရင္ (Civilian Supremacy)

ရိွတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရးဆဲြထားတဲ့ က်င့္သံုးေနတဲ့
အေျခခံဥပေဒက

တပ္ဘက္က

ေရြးခ်ယ္

ထားတယ္ဆိုေတာ့

(Civilian-

Supremacy) မျဖစ္ဘဲနဲ႔ (Military Supremacy) ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေတာ့
လူထုကေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လာတဲ့ အစိုးရေတြဟာ အၿမဲတမ္း တပ္မေတာ္နဲ႔
တည့္ေအာင္ေပါင္းရမွာေပါ့။ ရင္ၾကားေစ့ေရး လုပ္ရတာေပါ့။ တကယ္လို႔ သူက
ရင္ၾကားေစ့ေရး မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆုိရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမေျပာနဲ႔ တိုင္းျပည္မွာရိွေနတဲ့
အေရးအခင္း ျပႆနာအားလံုး ဘယ္ျပႆနာကိုမွ ေျဖရွင္းဖို႔ မလြယ္ဘူးဆိုတာ
ဒါကေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုျဖစ္ေနတာကေတာ့ ဒီတိုင္းျဖစ္ေနတာ။
ဒီဟာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ။ တစ္လမ္းကေတာ့ တက္လာတဲ့
အစိုးရက တပ္မေတာ္ကို ဆန္႔က်င္ဖို႔က နံပါတ္ (၁) ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက
တပ္မေတာ္ကိုမဆန္႔က်င္ဘဲ လိုအပ္တာကို အကုန္လံုး လိုက္ေလ်ာလုပ္ေပးဖို႔က
နံပါတ္ (၂) ေပါ့။ နံပါတ္ (၃) က ဘာလဲဆိုေတာ့ အခု ေလာေလာဆယ္မွာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔က တပ္မေတာ္ကိုလည္း ေတာ္လွန္လို႔မရဘူး။ တကယ္လို႔ အကုန္လံုး
လိုက္ေလ်ာမယ္ဆိုလည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့အေျခအေန ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ သူက
ႏွစ္ဘက္သင့္ေလ်ာ္မယ့္ကိစၥ၊ ႏွစ္ဘက္စလံုး လက္ခံႏိုင္မယ့္ သေဘာတူညီခ်က္
မ်ိဳးကို ရွာရမွာေပါ့။ ဒါမွ (Civil) နဲ႔ (Military) ဆက္ဆံေရးက ေကာင္းလာမွာေပါ့။
သူတို႔က ကၽြန္ေတာ့္ထက္ ပညာရိွတာကို ကၽြန္ေတာ္ မေျပာပါဘူး။ ဒါေပမယ့္
ခုေလာေလာဆယ္ အေျခအေနက အစြန္းထြက္ လမ္းစဥ္ကို လိုက္လို႔မရေသးဘူး။
အစြန္းလမ္းစဥ္ကို လိုက္လို႔မရဘူးဆိုရင္ေတာ့ ႏွစ္ဘက္ ညိွႏိႈင္းေရးက အရင္လုပ္
ရမယ္။ ႏွစ္ဘက္ညိွႏိႈင္းေရးလုပ္ႏိုင္မွ ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ မယ္လို႔ပဲ
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။

145

ေမး။

။

(၂၁)

ရာစု

ပင္လံုအစည္းအေဝး ကေနရလာတဲ့ ျပည္ေထာင္စု

သေဘာတူညီခ်က္ အစိတ္အပိုင္းေတြကေရာ (National Reconciliation) ကို
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္လားရွင့္။

ေျဖ။

။ ရလာတဲ့ (၃၇) ခ်က္က ဘာမွ အထူးေျပာစရာမလိုပါဘူး။ အရင္ကထက္

တိုးတက္ လာတာကေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လက္ခံတယ္ဆိုတာ ပါလာတယ္။
ဒီဟာက အင္မတန္ ေကာင္းပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျပာေနၾကတာက
ဒီျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ အစိတ္အပိုင္းေတြက ၂၀၀၈ ထဲကဟာေတြကို
နည္းနည္းေလး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ၿပီးေတာ့မွ ေရးထားတာေတြပါလို႔ ေျပာတာေတြ
လည္း ရိွပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ေနာက္တစ္ဘက္က ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါက်ေတာ့
ဒီလို ၂၀၀၈ က ယူထားတယ္ ဆိုေပမယ့္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္
သူငယ္ခ်င္းႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္စိုး ေျပာသလိုေပါ့ဗ်ာ။ အေရွ႕မွ ေနထြက္သည္
အေနာက္မွ ေနဝင္သည္ဆိုတဲ့ ဆိုထံုးေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ စကားရပ္ေတြပဲ ျဖစ္ေတာ့
ဘာမွေျပာစရာ မလိုဘူးေပါ့ဗ်ာ။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ေနာက္ထပ္ တစ္ခါလာၿပီ
ဆိုလို႔ရိွရင္

ဒီပံုစံအတိုင္း

ဆက္ျဖစ္မယ္

ဆိုရင္ေတာ့

မတိုးတက္ႏိုင္ဘူးလို႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ့။ ေနာက္ထပ္ လာမယ့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံေတြမွာေတာ့ (၃၇) ခ်က္ထက္ ဘယ္လိုမ်ား ေရွ႕တိုးၿပီးေတာ့ သေဘာတူ
ႏိုင္မလဲဆိုတာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဝိုင္းႀကိဳးပမ္း ရမွာေပါ့ခင္ဗ်ာ။

ေမး။

။ (National Reconciliation) မွာ (CSO) ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကိုလည္း

ေျပာျပေပးပါဦးဆရာ။

ေျဖ။

။ ကၽြန္ေတာ္တို (RCSS) ဥကၠဌႀကီးက ေျပာတဲ့စကားကို မွတ္မိတယ္။

သူေျပာတာက အရင္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္လာခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြဟာ
အထူးသျဖင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးေတြဟာ မတည္တံ့ခဲ့ဘူး။ ဒီလိုမတည္တံ့ခဲ့
တာေတြက ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လက္နက္ကိုင္တဲ့အဖဲြ႔ေတြကို လာၿပီးေတာ့မွ
သေဘာတူျခင္း

ရယူတာပဲျဖစ္တယ္။

အဲေတာ့
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သူတို႔တည့္ေနတုန္းကေတာ့

ေကာင္းတာေပါ့။ သူတို႔က မတည့္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ တစ္ခါတည္း ပ်က္သြားတာေပါ့။
ဒီလိုမ်ိဳးသာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လုပ္ေနမယ္ဆိုရင္ ထပ္ပ်က္မွာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔
မပ်က္ႏိုင္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မယ့္နည္းကေတာ့ ဘာလဲဆိုေတာ့ လူထုဘက္က ပါဝင္ဖို႔
လိုတယ္။ လူထုပါဝင္ဖို႔ဆိုရင္ (CSO) ေတြရဲ႕ က႑ကလည္း သိပ္အေရးႀကီးတယ္။
သူတို႔ပါမွ

ဝိုင္းထိန္းေပးမွ

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကလည္း

တည္တံ့ႏိုင္မယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကလည္း တည္တံ့ ႏိုင္မယ္လို႔ ေျပာဖူးပါတယ္။ (CSO) ေတြရဲ႕ က႑
ဟာ အေရးထားရမယ့္ က႑ပါပဲလို႔ ေျပာခ်င္ ပါတယ္။

ေမး။

။ (National Reconciliation) ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ (Media)

ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကိုလည္း ေဆြးေႏြးေပးပါဦး။

ေျဖ။

။ မီဒီယာတို႔၊ ႐ုပ္ရွင္တို႔၊ တီဗီတို႔၊ ဂီတတို႔ ဒါေတြဟာ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့

ဟာေတြခ်ည္းပဲေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႔က လူၾကမ္းသမားကို ဇာတ္လိုက္လုပ္ေနတယ္
ဆိုလို႔ရိွရင္လည္း အားလံုးကေတာ့ ၾကမ္းဖို႔ဘက္ကိုပဲ လိုက္ၾကမွာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္
မို႔လို႔ မီဒီယာဘက္က သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတို႔က စာဖတ္တဲ့သူ၊ ၾကည့္တဲ့သူ
ေတြကို အမ်ားႀကီး ၾသဇာလႊမ္းမိုး တာကိုး။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ကလည္း
အမ်ားႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စိတ္ဓာတ္
ကေလးကို အရင္ေမြးရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာမွာ ဘယ္လိုေျပာလဲဆုိရင္
ဒီလမ္းတစ္ခုကို ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ဒီလမ္းျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။
ဆိုလိုတာက
ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့လူ

ဘာလဲဆိုေတာ့
ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္
အဲဒီေတာ့

မီဒီယာမွာ

လုပ္တဲ့လူက

လုပ္ေနတဲ့လူေတြက

အကုန္လံုးကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့လူေတြ ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးဆံုး
က ဘာလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပညာေရးပါပဲ။ ဘုရင့္ေနာင္ ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာ
တို႔၊ အေနာ္ရထာတို႔၊ အေလာင္းဘုရားတို႔ အဲဒီစစ္တိုက္ေကာင္းတဲ့သူေလာက္ပဲ
ဂုဏ္ယူလို႔ရိွရင္ ဒါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆက္လက္ တည္ေဆာက္ဖို႔ မလြယ္ဘူးေပါ့ဗ်ာ။

ေမး။

။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္ေနတဲ့သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လက္ရိွ

အခ်ိန္ထိ ဆရာရဲ႕ (Lesson Learnt) ေလး သိပါရေစ။
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ေျဖ။

။ ဒီ (Peace Process) လုပ္လိုက္တာဟာ အင္မတန္မွ ေက်းဇူးတင္စရာ

ေကာင္းတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းဇူးတင္ရမွာေတာ့ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္
ျဖစ္တယ္။ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၂ မွာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ႔ သတၱိရိွရိွနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ႏွစ္ေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ တိုက္လာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စစ္ပဲြႀကီး ရပ္သြားေအာင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႀကီးကို ဖြင့္လိုက္တာေပါ့။ အဲလိုမ်ိဳး ဖြင့္လိုက္တဲ့အခါ ဘယ္လို
ျဖစ္လဲ ဆိုေတာ့ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္ဆိုပါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလို႔ရိွရင္ အရင္တုန္း
ကေတာ့ အစိုးရကို အျပဳတ္တိုက္ဖို႔ကိုပဲ စဥ္းစားတဲ့သူတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္ေရးတဲ့စာေတြ ေျပာတာေတြ အကုန္လံုးကလည္း အဲဒီအတိုင္းျဖစ္တယ္။
သို႔ေသာ္

ဒီသမၼတႀကီး

ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕

ေက်းဇူးေၾကာင့္

ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ငါကပဲ ငါရခ်င္တာေတြ အကုန္လံုးရေအာင္
မလုပ္ႏိုင္ဘူး။ တိုင္းျပည္အာဏာပို္င္ေတြကလည္း သူတို႔ရခ်င္တာ အကုန္လံုးကိုပဲ
လုပ္လို႔မရဘူး။ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာကိုပဲ ရေအာင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
မရႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ ငါတို႔လုပ္ရမယ့္ဟာက (Win-Win Solution) ကို အတူတကြ
ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္။ ငါတို႔လည္း ကိုယ္လိုခ်င္တာေတြ အကုန္လံုး
ေတာင္းႏိုင္မွာ

မဟုတ္ဘူး။

ဟိုဘက္ကလည္း

သူတို႔လိုခ်င္တာ

အကုန္လံုး

ေျပာလို႔မရဘူး။ မဇၥ်ိမပဋိပဒါ ဆိုတဲ့ အလယ္အလတ္ လမ္းကို အတူတကြလိုက္မွ
အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတူတကြ ၿငိမ္းၿငိမ္း
ခ်မ္းခ်မ္းေနႏို္င္မွာေပါ့။

အဲလိုမ်ိဳးအေတြးအေခၚ

ေျပာင္းလာတယ္။

ဒီလိုမ်ိဳး

အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလာလို႔ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႀကီးကို ေက်းဇူးတင္တယ္။
ဒီသမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

ေမး။

။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစႏိုင္မယ့္

ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေလးေတြ ရိွရင္လည္း ေျပာျပေပးပါဦး
ဆရာ။
ေျဖ။

။ အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေထာက္အကူ

ျပဳႏိုင္တာက

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕

ပညာေရးဟာ

အင္မတန္မွ

အဓိကက်တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပညာေရး စနစ္ႀကီးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြ
သူတို႔စာေတြသင္ဖို႔လိုတယ္။ အဲေလာက္နဲ႔ မၿပီးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတူတကြ
ေနထိုင္ဖို႔အတြက္ ပညာရပ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က သင္ၾကားေပးရမွာျဖစ္တယ္။
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ဥပမာဆိုရင္

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ

သမိုင္းပညာရပ္ရိွတယ္။

သမိုင္း

ပညာရပ္က

အမ်ားအားျဖင့္ ဘာလဲဆိုေတာ့ ငါတို႔ဗမာေတြ အႀကီးမားဆံုး လူမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္။
ငါတို႔ဗမာေတြေနာက္ကို က်န္တဲ့တိုင္းရင္းသားေတြက လိုက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး
ေရးထား တာခ်ည္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြအကုန္လံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေျပာင္းရ
မယ္။ အဲဒါကို ေျပာင္းဖို႔ဆိုရင္ ဘယ္လိုျဖစ္မလဲဆိုေတာ့ ဒီႏိုင္ငံႀကီးက ငါတို႔
ဗမာခ်ည္းပဲ ပိုင္တာမဟုတ္ဘူး။ အားလံုးဝိုင္းပိုင္တာ ျဖစ္တယ္။ အားလံုး တာဝန္ရိွ
တယ္။ အားလံုးအက်ိဳးစီးပြားကို ညီတူညီမွ် ခံစားရမယ္။ အဲလိုမ်ိဳး အေတြးအေခၚ
ရိွေအာင္ သင္ေပးတဲ့ သမိုင္းပညာရပ္ျဖစ္ဖို႔လိုတယ္။ ဒီဟာက အေရးႀကီးတဲ့
ကိစၥျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္မွာရိွေနတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြက အထူးဂ႐ုျပဳ
ၿပီးေတာ့မွ သမိုင္း ပညာရပ္ကို ေျပာင္းလဲေပးၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။

ေမး။

။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အနာဂတ္

လူငယ္ေတြကို ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္လဲ ဆိုတာကိုလည္း ေျပာေပးပါဦး။

ေျဖ။

။ခုနေျပာခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာတိုင္းပါပဲ။

149

150

ed*Hk;
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးစင္တာ (Center for Peace and
Reconciliation – CPR) သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္
ဦးတည္ဖဲြ႔စည္းထားေသာ အဖဲြ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ (CPR) သည္ ျပည္တြင္း
အသင္းအဖဲြ႔ မွတ္ပံုတင္အမွတ္ - (၁/ျပည္တြင္း/၀၀၉၃) အရ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ
ထံတြင္ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္ပါသည္။
(CPR)

သည္

ေရရွည္တည္တံ႔ေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ႏွင့္အတူ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူ
စာခ်ဳပ္ (NCA) ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ ဆိုင္ရာ မူေဘာင္ (Framework for
Political

Dialogue)

အရ

ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူ
ျပဳရန္ ဦးတည္ပါသည္။ (CPR) ၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္၌ ပါဝင္
ပတ္သက္သူမ်ားအၾကား အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အႀကံဉာဏ္မ်ား၊
ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဖဲြ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထိုကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားကို (Norwegian People’s Aid NPA) မွ တစိတ္တပိုင္း ပံ့ပိုးကူညီထားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားအေပၚတြင္ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးေရးထက္

သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ဆိုသည့္

အေနအထားမ်ားေၾကာင့္

ယေန႔ထက္တိုင္

အျမင္ကို

ပဋိပကၡမ်ား

ဦးစားေပးသည့္

အေျဖရွာ၍

မရျခင္း

ျဖစ္သည္ဟု (CPR) အေနျဖင့္ ယူဆပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (CPR) သည္ ႏိုင္ငံေရး
ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္ျဖစ္ေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွတဆင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ

အေျဖရွာသည့္

လမ္းေၾကာင္းေပၚ

ေရာက္ရိွ

လာေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ (Chatham
House Rule) ကို က်င့္သံုးၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
(Chatham House Rule) အရ မည္သူက မည္သည့္ေနရာတြင္ ေျပာဆိုသည္ကို
ခ်န္လွပ္ထားၿပီး သံုးသပ္ခ်က္အျမင္မ်ားကိုသာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။
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(CPR)

အေနျဖင့္

ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို

ဤကဲ့သို႔ေသာ

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္

ႀကိဳးပမ္းလွ်က္ရိွေနပါသည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ မည္သည့္ အဖဲြ႔အစည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္မဆို
အတူ လက္တဲြ လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ဆႏၵရိွပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊
စာတမ္းမ်ား ေပးပို႔လိုပါက cprmyanmar@gmail.com သို႔ ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။
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Acronyms
AA		

Arakan Army

ABSDF		

All Burma Students’ Democratic Front

AISC		

Army Integration Special Committee

ALP		

Arakan Liberation Party

ANC		

African National Congress

BGF		

Border Guard Force

CNF		

Chin National Front

CNN		

Cable News Network

CODESA

Convention for a Democratic South Africa

CSO		

Civil Society Organization

DDR		

Disarmament, Demobilization and Reintegration

DoP		

Division of Power

EAO		

Ethnic Armed Organization

EITI		

Extractive Industries Transparency Initiative

ELN		

National Liberation Army

FARC		

Revolutionary Armed Forces of Colombia

Federal Political Negotiation and 			
FPNCC 		
			Consultative Committee
GAD		

General Administration Department

GAM		

Free Aceh Movement

IRA		

Irish Republican Army

IRI		

International Republican Institute

JMC		

Joint Ceasefire Monitoring Committee

KED		

Karen Education Department

KNPP		

Karenni National Progressive Party

LDU		

Lahu Democratic Union
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MoU		

Memorandum of Understanding

MPC		

Myanmar Peace Center

NCA		

Nationwide Ceasefire Agreement

NGO		

Non- Governmental Organization

NICRA		

Northern Ireland Civil Rights Association - NICRA

NLD		

National League for Democracy

NMSP		

New Mon State Party

NP		

National Party

NRPC		

National Reconciliation and Peace Center

NVC		

National Verification Card

OECD		
Organization for Economic Co-operation 		
			and Development
PC		

Peace Commission

RCSS		

Restoration Council of Shan State

RUC		

Royal Ulster Constabulary

SoP		

Separation of Power

SSR		

Security Sector Reform

UPC		

Union Peace Conference

UPDJC		

Union Political Dialogue Joint Committee

UWSA		

United Wa State Army
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