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Prospects for Peace in Myanmar:  
Opportunities and Threats 

  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး AလားAလာမ်ား:  

Aခြင့္Aလမ္း ႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ား ရွ္ေလေဆာက္ဒ္ Aက္္

Prospects for Peace in Myanmar: Opportunities and Threats 

 This paper examines the 
peace process in Myanmar 
from the perspectives of the 
Myanmar government and 
Army, and non-state armed 
groups, as well as ethnic na-
tionality political and civil 
society actors and conflict 
affected communities. It ar-
gues that this is the best op-
portunity to resolve ethnic 
conflicts in the country since 
the military coup of 1962. 
However, the peace process 
will not ultimately succeed 
unless the government 
demonstrates a commitment 
to engage on the political is-
sues which have long struc-
tured armed conflicts in My-

anmar, and can also bring 
fighting to an end in Kachin 
and Shan States.  
 
The paper sketches different 
- sometimes contested - posi-
tions regarding the peace 
process in Myanmar, on the 
part of different ethnic ac-
tors, and analyses their strat-
egies. It goes on to describe 
and discuss some of the 
winners and losers in the 
peace process. The paper ar-
gues that, in order to build a 
sustainable and deep-rooted 
peace process, it is necessary 
to involve conflict-affected 
communities and civil socie-
ty organisations and above-

ground ethnic political par-
ties; it is also necessary to re-
imagine peace and conflict in 
Myanmar as issues affecting 
the whole of society, includ-
ing the Burman majority. 
The paper concludes by 
sketching a ‘framework 
agreement’, by which the 
government and representa-
tives of minority communi-
ties could move onto a sub-
stantial political discourse. 
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ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲသည္။ မည္သည့္ ပုံစံ ႏွင့္ မည္သည့္ Aခ်ိန္တြင္ စိတ္Aားထက္သန္စြာ စတင္မည္ကို 
မသိရွိရေသာ္လည္း ျမန္မာAစုိးရသည္ ႏုိင္ငံေရးAရ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ သံႏၵိ႒ာန္ ခ်ထားပုံ 
ရေလသည္။ Aမ်ဳိးမ်ဳိးAဖုံဖုံAားျဖင့္ ျမန္မာAစုိးရAတြက္ Aတုိက္Aခံမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြး 
ညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ား  ျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး စကား၀ုိင္းမ်ားကို စတင္ Aေကာင္Aထည္ရျခင္းသည္၊ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္Aေပၚ ေလးစားလိုက္နာေAာင္ ျပဳလုပ္ရျခင္းထက္ 
ပုိမုိလြယ္ကူေလသည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးAဖြဲ႔(ေကAုိင္Aုိ)ျဖင့္ မႀကားေသမီက  ေဆြးေႏြး 
ညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ားသည္လည္း လုိရာခရီးမေရာက္ဘဲ၊ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္း တြင္ စုိးရိမ္ဘြယ္ရာ 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးလ်က္ ရွိေနျခင္းသည္သာ Aက်ဳိးရလာဒ္Aျဖစ္  
က်န္ရွိခဲ့ေလသည္။ 
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး၊ ကြဲျပားျခားနားသည့္ Aျမင္မ်ား(တခါတရံ 
Aျငင္းပြါးလ်က္ရွိသည့္Aျမင္မ်ား)ကို  ဤစာတမ္းတြင္  တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေနရာမွ 
တင္ျပထားျပီး၊ ယင္းတို႔၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း ေလ့လာဆန္းစစ္ ထားပါသည္။ 
ဆက္လက္၍လည္း ဤျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္တြင္ ပါ၀င္သည့္  Aက်ဳိးAျမတ္ ရရိွသူမ်ား ႏွင့္ 
ဆံုးရွဳံးသူမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမျဲပီး 
Aျမစ္တြယ္ႏုိင္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္တခု ေပၚထြန္းလာရန္၊ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ 
ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ ေျမေပၚတိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 
ပါ၀င္ရန္ လိုAပ္သည္ဟုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ 
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ပဋိပကၡကိုလည္း၊ ျမန္မာလူမ်ားစုမ်ားAပါA၀င္ တမ်ဳိးသားလံုး၏ ျပသနာမ်ားAေနျဖင့္ ရွဳျမင္ရန္  
လိုAပ္ေႀကာင္းကိုလည္း တင္ျပထားပါသည္။ ဤစာတမ္းAား ျမန္မာAစိုးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ားAႀကား၊ ပုိမုိေလးနက္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္  လိုAပ္သည့္ 
မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္တခုကို ေရးဆြတဲင္ျပျခင္းျဖင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ထားပါသည္။ 
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နိဒါန္း။နိဒါန္း။နိဒါန္း။နိဒါန္း။    
 
လတ္တေလာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္သည္ 
Aႏွစ္ငါးဆယ္ခန္႔Aတြင္း တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္၊ ဤဒုကၡဆင္းရမဲ်ား 
ခံစားေနရသည့္  တိုင္းျပည္Aတြက္ Aေကာင္းဆံုးေသာ Aခြင့္Aလမ္းပင္ ျဖစ္ေလသည္။ 
Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား မျပိဳလဲဘဲ  ရွိေနသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
ျပည္သူလူထု၏ AေျခAေနမ်ားသည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
သို႔ေသာ္ျငားလည္း ပဋိပကၡမ်ား ျမစ္ဖ်ားခံရာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး ႏွင့္  လူမွဳေရးျပသနာမ်ားသည္ 
လြယ္ကူစြာ ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္  Aရာမ်ားေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ Aျမစ္တြယ္ေနသည့္  ပဋိပကၡ၏ 
AေျခခံAေႀကာင္းတရားမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာAစိုးရ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAေနျဖင့္ သတိၱ ႏွင့္  စိတ္ကူးစိတ္သန္း ရိွရန္လိုAပ္ေလသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ 
လက္ရွိ Aခြင့္Aလမ္း ျပတင္းတံခါးသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္၏ Aရွိန္Aဟုန္ 
က်ဆင္းသြားျခင္းႏွင့္Aတူ ျပန္လည္ ပိတ္ပင္သြားမည္ျဖစ္ေလသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္ 
ပ်က္ျပယ္သြားမွဳသည္၊ သမၼတႀကီး Uီးသိန္းစိန္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး AစီAစU္Aေပၚတြင္ 
ဆိုးက်ဳိးမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေလသည္။ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားကို  ေျဖရွင္းႏုိင္ျခင္းမွ Aမ်ားဆံုး 
Aက်ဳိးေက်းဇူး ရရိွသူမ်ားမွာ ကာလရွည္စြာ ျဖစ္ပြါးေနသည့္ လက္နက္ကိုင ္ပဋိပကၡမ်ား၏ ဒဏ္ကုိ 
Aမ်ားဆံုးခံစားရသည့္  ေဒသခံ Aရပ္သား တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားပင ္ ျဖစ္ေလသည္။ 
သို႔ေသာ္ျငားလည္း  လက္နက္ကိုင္  ပဋိပကၡျဖင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ားထမွဲ Aခ်ဳိ႕ေသာ 
သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ Aတၱကိုသာ ေရွ႕တန္းတင္ျပီး လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးေနျခင္းကို လိုလားလ်က္ရွိေနသည္။ ထိုသူမ်ားထတဲြင္ လက္ရွိAစုိးရ 
ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၏ Aတိုင္းAတာ ႏွင့္ ေျပာင္းလမဲွဳႏွဳန္းကို 
မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ ယခင္စစ္AစုိးရAဖြဲ႔၀င္မ်ား ႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနသည့္  
Aေထြေထြ AေျခAေနတြင္ ၄င္းတို႔Aေနျဖင့္  ေနရာရရန္ မလြယ္ကူျဖစ္ေနသည့္ Aတိုက္Aခံ 
Aုပ္စုမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါ၀င္ေလသည္။ Aကယ္၍ ျမန္မာAစုိးရAေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစU္ကို ေသြဖီမသြားဘဲ၊ တႏုိင္ငံလံုးAတိုင္းAတာျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏုိင္မည့္ 
AေျခAေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေစမည့္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ပါက  Aဆိုပါ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္ကို  ထိခုိက္ဖ်က္ဆီးႏုိင္သူမ်ားAေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္ကို  
သိသာထင္ရွားစြာ ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။  ႏုိင္ငံတကာAသိုင္းA၀ုိင္းသည္ 
(Aနည္းဆံုး  Aေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္မ်ားကို 
Aခုိင္Aမာ ေထာက္ခံလ်က္ရွိသည္ကို ၂၀၁၂ခုႏွစ္  ႏုိ၀င္ဘာလ၁၂ရက္ေန႔၌ Aေမရိကန္ သမၼတ 
ဘဲရက္Aုိဘာမား၏ ခ်စ္ႀကည္ေရးခရီးစU္က သက္ေသျပခဲ့သည္။  
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကာျမင့္ခဲ့ျပီးခ်ိန္တြင္၊Aစုိးရေပၚ၌ Aထူးသျဖင့္  
တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားသည္ ယံုႀကည္မွဳ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနေလသည္။ ယံုႀကည္မွဳ 
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တည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္Aတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ေလးနက္ 
သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳ လုပ္ငန္းစU္ကို ျမန္မာAစိုးရAေနျဖင့္ စတင္သင့္ေလသည္။ 
Aေကာင္းဆံုးစတင္ရန္မွာ ႏုိင္ငံေရး စကား၀ုိင္းမ်ားAတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ AစီAစU္ ႏွင့္  
Aခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ကခ်င္ ႏွင့္ ရုမ္းျပည္ Aခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ 
ဆက္လက္ျဖစ္ပြါးလ်က္ရွိသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို  Aဆံုးသတ္ရန္လည္း လိုAပ္ 
ေလသည္။ Aတိုက္Aခံမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးAရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား စတင္ျခင္း ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားကို ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ရပ္တန္႔ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာAစိုးရ၏ 
တႏုိင္ငံလံုးတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္းေရးAတြက္ AေလးAနက္ထားေႀကာင္းကို  ျပသႏုိင္ 
ေလသည္။  
Aနိမ့္ဆံုး ေရတိုမွသည္ Aလယ္Aလတ္ ကာလထိ သမၼတ Uီးသိန္းစိန္ ႏွင့္ သူ၏ 
Aႀကံေပးမ်ားAတြက္ Aတိုက္AခံAုပ္စုမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ 
Aေတာ္Aတန္ လြယ္ကူႏုိင္လိမ့္မည္။ Aမွန္စင္စစ္ သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မွဳမ်ားကုိ  
မႀကာေသမီ Aခ်ိန္Aတြင္း ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေလသည္ (ေAာက္တြင္ဖတ္ပါ)။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း 
ႏွစ္ဘက္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားရွိ သေဘာထား တင္းမာသူမ်ား၏ ေႏွာက္ယွက္ႏုိင္မွဳမ်ားကို 
မွန္းဆႀကည့္ထားပါက၊ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမႏဲုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္  ရရွိရန္မွာ 
လြယ္ကူသည့္ Aရာမဟုတ္ေခ်။ ထိုAတြက္ေႀကာင့္ လာမည့္လမ်ားတြင္ ျမန္မာAစိုးရAေနျဖင့္ 
ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို စတင္ရန္မွာ၊ ယင္း၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး AစီAစU္ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းထက္ ပုိမုိလြယ္ကူႏုိင္သည္ကို  ေတြ႔ရွိေကာင္းေတြ႔ရလိမ့္မည္။   
 
စီးပြါးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ Aလ်င္Aျမန္ လိုAပ္ခ်က္ AပါA၀င္၊ ျပသနာ 
Aမ်ားAျပားသည္  က်န္ရွိေနလိမ့္မည္ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔Aျပင္ မႀကားေသးမီက ရခုိင္ 
ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ ေႀကာက္မက္ဖြယ္ Aႀကမ္းဖက္မွဳမ်ားသည္၊ တိုင္းရင္းသား ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရးAရ ကြဲျပားျခားနားမွဳမ်ားကို ေကာင္းစြာ မထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါက AေျခAေနမ်ားသည္ မည္မွ် 
ဆိုး၀ါးသြားေစႏုိင္သည္ကို ညႊန္ျပေနျခင္း ျဖစ္ေလသည္။  
 
သို႔ေသာ္ျငားလည္း လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္သည္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္၊ စစ္တပ္Aုပ္ခ်ဳပ္မွဳ စတင္ခဲ့သည့္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ 
မွတင္မကဘဲ၊ ျမန္မာ့သမုိင္း တေလွ်ာက္တြင္ Aေကာင္းဆံုး  Aခြင့္Aလမ္းျဖစ္ေလသည္။  
 
လက္ခံႏုိင္ဘြယ္ရာ မယံုႀကည္မွဳမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ၄င္းတို႔ ကိုယ္စားျပဳလိုသည္ ့ ရပ္ရြာ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္  သက္ဆိုင္သည့္ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္၊ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ လက္ရွိ Aခြင့္Aလမ္းကို Aရယူ၍ ျမန္မာAစုိးရ ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းသင့္ေလသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တြင္ ပါ၀င္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမွဳ ပ်က္ျပယ္သြားေသာ ေဒသခံ 
ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္ ျပည္လည္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံႏုိင္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ Aဓိက ႏုိင္ငံေရး 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားAျဖင့္ ျပည္လည္ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေလသည္။ ဤAခြင့္Aလမ္းကို 
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မယူပါက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား Aေနျဖင့္  ဆက္လက္ျပီး 
ဖယ္က်U္ထားျခင္းကို ခံရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔Aျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို ေထာက္ခံမွဳ 
မျပဳျခင္းသည္ ျမန္မာAစုိးရ၏ Aေထြေထြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး AစီAစU္ကိုပါ ထိခုိက္ 
ႏုိင္ေလသည္။ Aခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားAေနျဖင့္ ယင္းတို႔သည္ Aနာဂတ္တြင္ 
ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ Aညီ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ Aစုိးရျဖင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ 
သေဘာတူညီခ်က္ကို ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ထင္ေကာင္းထင္ႏုိင္ေသာ္လည္း၊  
Aနာဂတ္တြင္ Aာဏာရလာမည့္  Aစုိးရသည္ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ AသိAမွတ္ျပဳမွဳကုိ 
ျမင့္မားစြာ ရရွိႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေလသည္။ Aဓိပၸါယ္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား Aေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားAေရးAေပၚ စာနာမွဳ မရွိေကာင္း မရိွႏုိင္သည့္ 
ဗဟိုAစုိးရ Aသစ္မ်ား၏ ကမ္းလွမ္းသမွ်ကို လက္ခံရမည့္ AေျခAေန ျဖစ္ေလသည္။ 
Aျပစ္AနာAဆာ မည္မွ်ပင္ ရွိေစကာမူ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လိုလားသည့္ လက္ရွိ Aစုိးရသည္ 
တိုင္းျပည္၏ ကာလရွည္ႀကာစြာ  ျဖစ္ပြါးေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
AေလးAနက္ရွိျပီး၊ ေျဖရွင္းရန္လည္း တြန္းAားေပးထားေလသည္။ Aနာဂတ္ Aစုိးရမ်ားတြင္ 
ထိုသို႔ တြန္းAား ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ ရွိမည္ဆိုသည္မွာ မေသျခာ မေရရာေပ။ ၄င္းတို႔ 
ကိုယ္စားျပဳလိုသည့္ ရပ္ရြာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္  သက္ဆိုင္သည့္ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္၊ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ လက္ရွိ Aခြင့္Aလမ္းကို Aရယူ၍ 
ျမန္မာAစိုးရ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းသင့္ေလသည္။ ဤAခြင့္Aလမ္းကို မယူပါက တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား Aေနျဖင့္ ဆက္လက္ျပီး ဖယ္က်U္ထားျခင္းကို ခံရမည္ 
ျဖစ္ေလသည္။ ထို႔Aျပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို ေထာက္ခံမွဳ မျပဳျခင္းသည္ ျမန္မာAစုိးရ၏ 
Aေထြေထြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး AစီAစU္ကိုပါ ထိခုိက္ ႏုိင္ေလသည္။ Aတိုက္Aခံ Aဖြဲ႔မ်ားမွ 
Aခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား Aေနျဖင့္ လက္ရွိ စစ္တပ္၏ ေထာက္ခံမွဳျဖင့္ Aာဏာရရိွလာသည့္ 
AစုိးရAား Aင္Aားခ်ိန႔ဲေAာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးAရ ေAာင္ျမင္မွဳ ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္ဟု 
ထင္ျမင္ႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ထိုသို႔ Aင္Aားခ်ိန႔ဲေAာင္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ လက္ရွ ိ ဒီမုိကေရစီ 
Aသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို ဆုိး၀ါးစြာ ထိခုိက္သြားေစႏုိင္ေလသည္။ 
 
ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္းပုိင္း၏ တြက္ခ်က္မွဳမ်ားAျပင္၊ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမျဲပီး Aျမစ္တြယ္သည့္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိရန္၊ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင္ ့ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳကို လိုAပ္ေလသည္။ ယင္းတို႔၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳကို ရရွရိန္ နည္းလမ္းတစ္လမ္းမွာ 
Aစုိးရ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAႀကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဒသခံ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရွဳေရးAဖြဲ႔မ်ားမွ ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရွဳျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစU္တြင္ ေျမေပၚ တိုင္းရင္းသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုလည္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ပါ၀င္ 
လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ေပးAပ္သင့္ေလသည္။ 
  



 10 | Prospects for Peace in Myanmar: Opportunities and Threats 

        



    Prospects for Peace in Myanmar: Opportunities and Threats | 11 

    
AဓိကAဓိကAဓိကAဓိက    စိန္ေခၚမွဳမ်ားစိန္ေခၚမွဳမ်ားစိန္ေခၚမွဳမ်ားစိန္ေခၚမွဳမ်ား    
 
ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္Aား Aဓိက စိန္ေခၚေနမွဳမ်ားသည္ 
၁။ Aစိုးရ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAႀကား ေလးနက္သည့္ ႏုိင္ငံေရးAရ 
ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား စတင္ေရး (ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို ျမွင့္တင္ျခင္း) 
၂။ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစU္တြင္ ပါ၀င္လာေAာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း (ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို 
နက္ရွဳိင္းလာေAာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း) 
၃။ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး AစီAစU္Aေပၚ 
ေထာက္ခံရန္ စိတ္Aားထက္သန္ေႀကာင္းကို ျပသႏိုင္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။ 
AစုိးရAတြက္ Aဓိက ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမွဳသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ တႏုိင္ငံလံု၌ 
လြတ္လပ္၍ တရာမွ်တျပီး Aႀကမ္းမဖက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေရး ျဖစ္ေကာင္း 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ ေကာင္းစြာလည္ပတ္ႏုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုAဆင့္ ႏွင့္ 
တိုင္း/ျပည္နယ္Aဆင့္ Aစုိးရ Aသီးသီး ေပၚထြန္းလာမည္။ Aျခားရင္ဆိုင္ရႏုိင္သည့္ 
ျပသနာမ်ားကေတာ့ Aထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ Aာဏာ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ၏ Aစြန္းAျဖားမွာ ရွိေနသည့္ 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားတြင္ လိုAပ္ေနသည့္ ထိေရာက္သည့္ Aုပ္ခ်ဳပ္စီမံမွဳ ႏွင့္ 
တရားUပေဒ စုိးမုိးေရးတို႔ကို တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ Aဆိုပါ ေဒသမ်ားရိွ 
Aရပ္သားမ်ားသည္ Aစိုးရ ႏွင့္ Aစုိးရမဟုတ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္း Aသီးသီးမွ 
Aာဏာပိုင္မ်ား၏ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးေAာက္ မႀကာခဏ ေရာက္ရွိႀကရေလသည္။ ေAာက္တြင္  
ေဖၚျပထားသကဲ့သို႔ Aစုိးရ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAႀကား 
ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းလ်က္ရွိသည့္ Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ Aဆိုပါ 
ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းလာႏုိင္လိမ့္မည္။ ယခင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ေ၀းလံသည့္ 
Aရပ္ေဒသမ်ားAတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္လာမည့္ သဘာ၀ သံယာဇတမ်ား၊ 
သတၳဳတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ လိုAပ္မွဳ 
ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ျပသနာျဖစ္ေလသည္။ ဤကိစၥသည္ မႀကာမီက 
Aာဏာခြဲေ၀ေပးထားျခင္းခံရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္Aစုိးရမ်ားAား စြမ္းေဆာင္ရည္ 
ျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္ Aဓိက Aေႀကာင္းAရာ  ျဖစ္သင့္ေလသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ 
ျပည္နယ္Aဆင့္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ Aေတာ္Aသင့္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ 
ရွိေလသည္။ 
ျမန္မာ့Aသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေရရွည္တည္တ့ံခိုင္ျမဲရန္ မရွိမျဖစ္ လိုAပ္သည့္ Aရာကေတာ့ 
စီးပြါးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳ ျဖစ္ေလသည္။ တႏုိင္ငံလံုးAတိုင္းAတာ ႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ 
ေAာက္ေျခေဒသမ်ား ၂မ်ဳိးစလံုးAတြက္ စီးပြါးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳ ျပဳလုပ္ရန္ လိုAပ္ေလသည္။ 
စီးပြါးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳ ႏွင့္ Aလုပ္Aကိုင္ Aခြင့္Aလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ျခင္းသည္ 
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ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင္ Aထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားAတြက္ စီးပြါးေရး ႏွင့္ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းတြင္ 
Aက်ဳိးစီးပြါး ဆက္စပ္ပတ္သက္မွဳမ်ား ပုိမိုရွိလာမည္ျဖစ္ျပီး၊ Aႀကမ္းဖက္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္ 
ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း (ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားAတြက္)ကို 
Aစားထိုးႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုAတြက္ေႀကာင့္ Aသက္ ေမြး၀မ္းေႀကာင္း ႏွင့္ 
Aျခားသင္တန္းမ်ား Aထူး လိုAပ္ေလသည္။ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား၏ ေဒသမ်ားတြင္ 
AေျခခံAေဆာက္AAံုမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးAတြက္ Aေကာင္Aထည္ ေဖၚႀကမည့္  
စီမံခ်က္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ မည္သည့္ Aခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္က်မည္ကို Aစုိးရ၊ 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ Aရပ္ဘက္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားAားလံုး AေလးAနက္ စU္းစားထားရန္လည္း လိုAပ္ေလသည္။  Aဆိုပါ ဖြံျဖိဳးေရး 
စီမံခ်က္မ်ားမွ Aက်ဳိးAျမတ္ Aမ်ားAျပား ရရွိႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ယင္းတို႔သည္ Aထူးသျဖင့္ 
ထိခုိက္လြယ္သည့္  ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကို ေဘးဒုကၡေပးႏိုင္ေလသည္။ 
ေနာက္ထပ္ ထင္ရွားသည့္  စိန္ေခၚမွဳ တစ္ခုကေတာ့ Aစုိးရ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAတြင္းရွိ Aဖြဲ႔Aစည္း Aသီးသီး ႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားAႀကား Aျပဳသေဘာ ပူးေပါင္းေဆာက္ရြက္ေရး ႏွင့္ AယူAဆမ်ား 
ညွိႏွဳိင္းေရး ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္း Aမ်ားAျပားတြင္ ေငြေႀကးAင္Aား၊ 
လူAင္Aား၊ ပစၥည္းAင္Aား Aျမတဲေစ လိုAပ္ေနသည့္ Aစုိးရပုံစံ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားရိွႀကသည္။ 
Uပမာ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဒသႏၱရ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ Aဆိုပါ Aစုိးရမဟုတ္္သည့္ ေဒသႏၱရ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္ မည္သို႔ဆက္ဆံ ေပါင္းစည္းမည္ဆိုသည္ကုိ 
ေျဖရွင္းရန္ မဆိုထားႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းပင္ မရွိေသးေခ်။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား 
ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားAတြက္ Aဆိုပါကိစၥသည္ Aေရးႀကီးသည့္ ကိစၥျဖစ္ေလသည္။ 
ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ Aာဏာပိုင္ Aမ်ဳိးမ်ဳိး၏ Aုပ္ခ်ဳပ္မွဳေAာက္သို႔ ေရာက္ရွိႀကေလသည္ 
(Aစုိးရ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္း တစ္ဖြဲ႔ သုိ႔မဟုတ္ Aမ်ားAျပား၊ 
ျပည္သူ႔စစ္ Aဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ Aျခား ႀသဇာAာဏာရိွသူမ်ား)။ ပဋိပကၡ နယ္ေျမေဒသမ်ားAတြင္းရိွ 
ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသူမ်ား ႏွင့္ Aျခား ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAတြက္ လက္နက္ကိုင္ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားေAာက္ရွိ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး Aဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပုိမုိ၍ 
တရား၀င္သလို၊ Aစုိးရ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားထက္လည္း ပုိမုိထိေရာက္သည္ဟု ယူဆႀကသည္။ 
Aထက္တြင္မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သလို သိသာထင္ရွားသည့္ Aတိုင္းAတာတခုထိ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
AစုိးရUီးေဆာင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္Aေပၚတြင္ 
မီတည္ေနေလသည္။ လက္ရွိႀကိဳးပမ္းAားထုတ္မွဳမ်ားကို နက္ရွဳိင္းေစရန္ ႏွင္ ့ က်ယ္ျပန္႔စြာ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာသာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္၏ Aရွိန္Aဟုန္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မည္ 
ျဖစ္ေလသည္။ ပထမဆံုးAေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္တြင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ 
ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား 
ကဲ့သို႔ေသာ AျခားAက်ဳိးစီးပြါး ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ 
လိုAပ္သလို၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္တြင္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ား တန္းတူပါ၀င္ႏုိင္ရန္လည္း 
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လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ေရရွည္တည္တ့ံခုိင္ျမဲသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးAတြက္ Aပစ္Aခတ္ 
ရပ္စဲေရး ႏွင့္ ယင္းတို႔ျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ား (Uပမာ ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ား 
ေနရာခ်ထားေရး၊ ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ား လိုက္နာရမည့္ က်င့္၀တ္မ်ား ႏွင့္ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲ ေရးမ်ားကို 
ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရွဳျခင္း) ျဖင့္သာ မလံုေလာက္ဘဲ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းAတြင္း 
ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ လူမွဳေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 
ျပသနာမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းရန္ လိုAပ္ေလသည္။  
လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္၏ Aရွိန္Aဟုန္ကို Aခ်ိန္ Aကန္႔Aသတ္မရွ ိ ထိန္းသိမ္း 
ထားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ေလးနက္ျပီး ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည ္ Aစုိးရ ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္Aဖြဲ႔မ်ားမွ ေပးထားသည့္ ကတိက၀တ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာမွဳ Aဆင့္ 
ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္သာ ေပၚထြန္းလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ေလသည္။ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ားAတြက္  
စိန္ေခၚမွဳ ေနာက္တခုကေတာ့ လက္ရွိ Aလြန္ထူးျခားျပီး ျမန္ဆန္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
Aေျပာင္းAလဲ AေျခAေနမ်ားAႀကားတြင္ Aေရးပါသည့္  Aုပ္စုမ်ားAျဖင့္ AသိAမွတ္ျပဳ 
ပါ၀င္ႏုိင္ေစရန္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ Aံ၀င္ဂြင္က်ေAာင္ ႀကိဳးပမ္းရမည့္Aခ်က္ ျဖစ္ေလသည္။ 
လက္နက္ကိုင္Aဖြဲ႔မ်ားAေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ပင္မေရစီးေႀကာင္းAတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရန္ 
ႏွင့္  သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား၊ လိုလားေတာင့္တမွဳမ်ား (ႏွင့္ 
နစ္နာခ်က္မ်ား) ကို ကိုယ္စားျပဳရန္ Aခြင့္Aလမ္း နည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကာျမင့္ျပီျဖစ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္  သက္ဆိုင္သည့္ Aဖြဲ႔Aစည္း 
Aားလံုးသည္ Aႀကမ္းဖက္မွဳမ်ား ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳေႏွာင့္ေႏွးမွဳတို႔ကုိ Aဆံုးသတ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္ရန္ ယခုAခ်ိန္Aခါကို AမိAရ ဆုတ္ကိုင္သင့္ေလသည္။  
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစU္သည္ ျပည္တြင္းAဖြဲ႔မ်ား Aခ်င္းခ်င္းသာ 
ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းက်သည့္ သေဘာသဘာ၀ရွိသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာAသိုင္းA၀ုိင္း၏ Aခန္းက႑ 
သည္ Aကန္႔Aသတ္ျဖင့္သာ ရွိေလသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ႏုိင္ငံတကာ 
Aသိုင္းA၀ုိင္းAေနျဖင့္ Aစုိးရ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAား ႏိုင္ငံတကာ 
လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ား ႏွင့္ လူ႔သားခ်င္းစာနာမွဳဆိုင္ရာ Uပေဒမ်ားAရ ေပးAပ္ထားသည့္ 
ကတိက၀တ္မ်ား ႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာရန္၊ ႀကာျမင့္ေနျပီျဖစ္သည့္ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡမ်ားကို  Aဆံုးသတ္ရန္ ႏွင့္ Aဓိက Aုပ္စုမ်ားAားလံုးမွ လက္ခံႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွေAာင္ ႀကိဳးပမ္းရန္ ဆက္လက္ တိုက္တြန္း သင့္ေလသည္။ ႏုိင္ငံတကာ 
Aသိုင္းA၀ုိင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တြင္ ယံုႀကည္မွဳတည္ေဆာက္ရန ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
တည္ေဆာက္မွဳဆိုင္ရာ AစီAစU္မ်ားကို ပံ့ပုိးကူညီႏုိင္ျပီး၊ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္သူမ်ား 
လိုလားေတာင့္တေနသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚထြန္းေရးကို Aမွန္တကယ္ ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ Aစိုးရ 
ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားတြင္ ရွိမရွိကိုလည္း စမ္းသပ္ႏုိင္ေလသည္။ 
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ေနာက္ခံသမိုင္းေနာက္ခံသမိုင္းေနာက္ခံသမိုင္းေနာက္ခံသမိုင္း    
 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဗမာမဟုတ္သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်းက လူUီးေရ စုစုေပါင္း၏ Aနည္းဆံုး 
၃၀ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႔ ရွိေလသည္။ ကိုလိုနီေခတ္ မတိုင္မီက လူမ်ဳိးေရး-ဘာသာစကား မတူ 
ကြဲျပားမွဳမ်ားသည္ လူမွဳ-ႏုိင္ငံေရး Aဆင့္Aတန္းျပ Aမွတ္Aသားမ်ား၏ တခုေသာ 
Aသြင္လကၡဏာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ လူမ်ဳိးေရး၏ ႏုိင္ငံေရးAရ Aေရးပါမွဳကို ကိုလိုနီေခတ္Aတြင္း  
AေလးAနက္ျဖစ္ေAာင္ ျဖစ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထိုAတြက္ေႀကာင့္လည္း လြတ္လပ္ေရး ရရိွမည့္ 
၁၉၄၈ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ လူမ်ဳိးေရးသည္ ႏုိင္ငံေရး Uီးတည္ခ်က္၏ Aဓိက AဆံုးAျဖတ္ေပးသည့္  
Aရာျဖစ္လာခဲ့သည္ (ေတလာ ၁၉၈၂)။ လြတ္လပ္ေရး ရရိွခါနီးတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး Aရင္းAျမစ္မ်ား ရရိွႏုိင္ရန္ ႏွင့္ 
ယင္းတို႔႔ကိုယ္စားျပဳသည့္ Aုပ္စုမ်ားAတြက္ တရားမွ်တမွဳ ႏွင့္ တန္းတူညီမွ် 
ဆက္ဆံေရးတို႔Aတြက္ ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားႏွင့္Aတူ ယင္းတို႔၏ လူမ်ဳိးမ်ားကို သိမ္းသြင္း 
စည္းရုံးခဲ့ႀကသည္။ ျမန္မာ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားAႀကား 
လြတ္လပ္ေရးရယူရာတြင္ Aသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တခုကို ေAာင္ျမင္စြာ 
ရရွိေAာင္ ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့သျဖင့္  ၁၉၄၀ခုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ 
လက္နက္ကိုင္ Aႀကမ္းဖက္မွဳမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ 
ကရင္Aမ်ဳိးသား Aစည္းAရုံး (ေကAန္ယူ) လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မွဳ စတင္သည့္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ 
ဇန္န၀ါရီလAခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္သည္ ႏွစ္ေပါင္း၆၀ခန္႔ ႀကာျမင့္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ လမ္းေႀကာင္း 
ေပၚတြင္ တည့္တည့္ႀကီး တည္ရွိေနျပီ ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡတြင္ က်ယ္ျပန္႔ျပီး ဆိုး၀ါးသည့္ လူ႔Aခြင့္Aေရး ခ်ဳိးေဖါက္မွဳမ်ား ရွိခဲ့သည္ကို ထင္ရွားစြာ 
ေတြ႔ရေလသည္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္သည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသည္ ဗမာ 
လူမ်ားစုမ်ားက လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ စစ္တပ္Aစုိးရ(ေဟာ့မန္ ၁၉၉၉) ႏွင့္ တစ္ဒါဇင္ခန္႔ေသာ 
လက္နက္ကိုင္ ေသာင္းက်န္းသူ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAႀကား ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡမ်ား၏ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္ ခံစားခ့ဲရပါသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား သူပုန္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ေဒသAေတာ္မ်ားမ်ားကို 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲဲ့ႀကပါသည္။ ၁၉၇၀ခုႏွစ္မ်ားမွစျပီး လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔ 
က်ယ္ျပန္႔စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည့္ လြတ္လပ္သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို လက္လႊတ္ခဲ့ရျပီး၊ 
Aက်ဳိးဆက္Aားျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး ႏွင့္ လူသားျခင္းစာနာမွဳဆိုင္ရာ ျပသနာ 
မ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။ မ်ဳိးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ဖ်က္စီးျခင္း၊ 
စိတ္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိျခင္း ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရမွဳမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ရပါသည္။ 
၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူ (Aုိင္ဒီပီ) စုစုေပါင္း ၅၀၀၀၀၀ခန္႔ ႏိုင္ငံ 
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Aေရွ႕ေတာင္ပုိင္း တခုတည္းတြင္ ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းႀကျပီး၊ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ 
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ Aမ်ားAားျဖင့္ ကရင္ဒုကၡသည္ စုစုေပါင္း ၁၅၀၀၀၀ခန္႔ (တီဘီဘီစီ 
၂၀၁၂) ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ၁၂လAတြင္း Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရး 
ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ားAျပီးတြင္ ႏိုင္ငံ Aေရွ႕ေတာင္ပုိင္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး Aေရ 
Aတြက္သည္ သိသာထင္ရွားစြာ ေလွ်ာ့က်ခဲ့ေသာ္လည္း (တီဘီဘီစီ ၂၀၁၂)၊ ကခ်င္ ႏွင့္ 
ရခုိင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးေရး ႏွင့္ ျပည္တြင္စစ္ေႀကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူ Aေရ 
Aတြက္သည္ မ်ားစြာတိုးပြါးခဲ့ေလသည္။  
 
ျပီးခဲ့သည့္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ားAတြင္းက ေရးထိုးခဲ့ေသာ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
မ်ားသည္  ပဋိပကၡဒဏ္ခံ Aရပ္သားမ်ားကို မ်ားစြာ ေAးခ်မ္းေစခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ခုႏွစ္တြင္ 
ျပိဳလဲခဲ့သည့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ(စီပီဘီ)ကို ပုန္ကန္ျပီး ခြဲထြက္လာခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္ Aဆိုပါ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို 
စတင္ခဲ့ေလသည္။ Aဆိုပါ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆိုထားႀကသည့္ 
Aဖြဲ႔မ်ားတြင္ Aင္Aား ၂၀၀၀၀ရိွ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးAဖြဲ႔ (ယူဒဗယူAက္စ္ေA) 
လည္းပါ၀င္သည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Aင္AားAႀကီးမားဆံုး လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္း 
ျဖစ္လာခဲ့ေလသည္။ Aျခားေသာ Aဓိက Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား 
ခ်ဳပ္ဆိုထားႀကသည့္ Aဖြဲ႔မ်ားမွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (၁၉၉၄) ႏွင့္ 
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (Aန္Aမ္Aက္စ္ပီ ၁၉၉၅)တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ Aဆိုပါ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (စုစုေပါင္း ၂၅ဖြဲ႔ခန္႔ရွိ) ခ်ဳပ္ဆိုထားမွဳေႀကာင္ ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား 
ေနထိုင္ရာ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားတြင္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား (ျပန္လည္) ေပၚေပါက္ 
လာခဲ့ေလသည္ (South ၂၀၀၈: Aခန္း ၅)။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္Aစုိးရသည္ တိုင္းရင္းသား 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားကို  ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းရန္ စိတ္မျပင္းျပခဲ့ေခ်။ 
ထိုAတြက္ေႀကာင့္ Aျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မွဳမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း၊ 
၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ားAတြင္းက ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ 
တိုင္းရင္းသား Aမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီမ်ား ႏွင့္ Aစုိးရတို႔Aႀကား ရွိေနသည္ ့ မယံုႀကည္မွဳကို 
မဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့ေခ် (Transnational Institute ၂၀၁၂)။  ၂၀၀၉ခုႏွစ္တြင္ Aစုိးရ တပ္မေတာ္ 
စစ္တိုင္းမွဴးမ်ား၏ တိုက္ရုိက္ ကြပ္ကဲမွဳေAာက္တြင္ထားရွိမည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားAျဖင့္ 
Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲ ထားသည့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ားကို ေျပာင္းလဲခုိင္းသည့္Aခါတြင္ Aစုိးရ ႏွင့္ 
Aပစ္Aခတ္ရပ္စထဲားသည့္ လက္နက္ကိုင္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAႀကား ယံုႀကည္မွဳသည္ ပုိမိုပ်က္ျပား 
ခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ယူဒဗယူAက္စ္ေA၊ ကိုးကန္႔၊ ေကAုိင္Aုိ ႏွင့္ Aန္Aမ္Aက္စ္ပီ 
AပါA၀င္ Aင္Aားေကာင္းသည့္ Aပစ္Aခတ္ရပ္စထဲားသည့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔ 
Aစည္းမ်ားသည္ Aဆိုပါ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ AစီAစU္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ႀကသည္။ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကိုးကန္႔Aဖြဲ႔Aား Aင္Aားျဖင့္ Aႏုိင္ယူခဲ့ျပီး လက္နက္ျဖဳတ္ခဲ့ေလသည္။ 
ျပီးလွ်င္ ႏုိင္ငံေတာ္ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေAာက္ရိွ ျပည္သူ႔စစ္Aျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့ေလသည္။ 
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ႏွင့္ ေကAုိင္AုိAႀကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္ 
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(၂၀၁၁ႏွစ္လည္ပုိင္းမွစတင္ျပီး)။ ယူဒဗယူAက္စ္ေA ႏွင့္ Aန္Aမ္Aက္စ္ပီတို႔ကိုေတာ့ 
Aရင္Aတိုင္း ထားရွိခဲ့ေလသည္။  
 
၂၀၁၀ႏို၀င္ဘာလတြင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ Aာဏာရရိွလာသည့္ Aရပ္သားတပုိင္း 
AစုိးရAဖြဲ႔သည္ Aတိတ္က Aစုိးရမ်ားျဖင့္ လံုး၀ မတူသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ Aတိုက္Aခံ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ (လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aမ်ားစု ႏွင့္ Aမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္) ၂၀၀၈ 
ဖြဲ႔စည္းပုံAေျခခံUပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ Aခ်က္Aခ်ဳိ႕ကို ဆက္လက္ ကန္႔ကြက္လ်က္ ရွိေသာ္လည္း၊ 
ဤဖြဲ႔စည္းပုံAေျခခံUပေဒAား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား Aဓိက ေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္၇ႏွစ္ခုAား 
Aကန္႔Aသတ္ျဖင့္ Aာဏာကို ခြဲေ၀ေပးသည္ဟု ရွဳျမင္ႀကေလသည္။ ၂၀၁၀ 
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ႀကီးမားသည့္ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳမ်ားAတြက္ AလားAလာမရိွဟု 
သံုးသတ္ျပီး၊ ေAာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ Aမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔က သပိတ္ေမွာက္ 
ခဲ့ႀကသည္။ တႏုိင္ငံလံုးတြင္ ၀င္ေရာက္ယွU္ျပိဳင္ႏုိင္သည့္  Aတိုက္Aခံပါတီ မရွိသည့္Aတြက္ 
စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စု 
Aဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုး (Aထက္ ႏွင့္ ေAာက္လႊတ္ေတာ္မ်ား) ႏွင့္ 
တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ၁၄ခုစလံုးတြင္ Aမတ္ေနရာ Aမ်ားဆံုးရရွိျပီး လႊမ္းမိုး 
ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ မွတ္သားဘြယ္ရာမွာ လြတ္လပ္သည့္ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ 
၁၈၂Uီးတို႔ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ Aႏိုင္ရရွိျခင္း ျဖစ္ေလသည္။  
 
ထိုAေတာAတြင္း ေဒသဆိုင္ရာ သံတမန္ Aခင္းAက်င္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံAား Aာဆီယံ Uကၠ႒ 
ရာထူးကို ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ရယူရန္ Aာဆီယံ Aဖြဲ႔ႀကီးမွ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ တာ၀န္ 
ေပးAပ္ခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာAစုိးရမ်ားသည္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေနရာယူမွဳမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀ 
သံယံဇာတမ်ား ရွာေဖြထုတ္ေဖၚျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ေပးAပ္ျခင္းျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံမ်ား မိမိတို႔Aစုိးရမ်ားကို ေထာက္ခံAားေပးရန္၊ Aိႏၵိယ၊တရုတ္ ႏွင့္  Aာဆီယံ (Aထူးသျဖင့္ 
ထိုင္း)တို႔Aႀကား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညွိျခင္းကို ကြ်မ္းက်င္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္ကို ေတြ႔ရသည္ 
(ေရာဘတ္ ၂၀၁၀၊ သန္႔ ၂၀၁၁)။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာAစုိးရသည္  တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ 
ႀသဇာလႊမ္းမုိးမွဳမွ ကင္းေ၀ရန္၊ ခပ္ခြာခြာေနခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔  တရုတ္လႊမ္းမုိးမွဳမွ ဖယ္ခြာျခင္းကုိ 
Aေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ Aက်ဳိးAျမတ္ ျဖစ္ထြန္းရန္ Aားတက္သေရာ ရွိေလသည္ (ႏုိင္ငံတကာ 
ပဋိပကၡ Aဖြဲ႔ ၂၀၁၂)။ Aသစ္ေပၚထြန္းလာသည့္ ႏုိင္ငံေရး AေနAထားသည ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ Aခြင့္Aလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာ္ျဖတ္ရမည့္ 
စိန္ေခၚမွဳ Aမ်ားAျပားလည္း ရွိဆျဲဖစ္ေလသည္။  
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၂၀၁၂၂၀၁၂၂၀၁၂၂၀၁၂: ျ: ျ: ျ: ျငိမ္းခ်မ္းေရးငိမ္းခ်မ္းေရးငိမ္းခ်မ္းေရးငိမ္းခ်မ္းေရး    AလားAလာမ်ားAလားAလာမ်ားAလားAလာမ်ားAလားAလာမ်ား    
 
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္ စစ္တပ္မွ Aာဏာသိမ္းယူသည့္ Aခ်ိန္မွစတင္ျပီး မည္သည့္ 
Aခါႏွင့္မွ် မတူညီသည့္ ႏိုင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ေနရေလသည္။ သမၼတ 
Uီးသိန္းစိန္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး  လုပ္ငန္းစU္ကို Uီးေဆာင္လ်က္ရွိျပီး၊ လက္နက္ကိုင္ 
Aဖြဲ႔Aစည္း ႏွစ္ဒါဇင္ေက်ာ္မွ Aမ်ားစုျဖင့္ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ နဂိုမူလ 
Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားကို ျပန္လည္Aတည္ျပဳျခင္းမ်ား ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစU္ စတင္ရန္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္၏ Aႏွစ္သာရကို သမၼတ၏ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ 
ေမလ၁ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာႀကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းတြင္ ေတြ႔ရႏုိင္သည္။ 
သမၼတက Aားလံုးပါ၀င္ႏုိင္မည့္  ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို(ေမလ၂ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့Aလင္း 
သတင္းစာ) ခ်ျပခဲ့ေလသည္။ ႏုိင္ငံ၏ သမုိင္းတြင္ ပထမဆံုးAႀကိမ္Aျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ AႀကီးAကမဲွ 
တိုင္းရင္းသား Aတိုက္Aခံ Aဖြဲ႔မ်ား၏ Aဓိက ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို မူAားျဖင့္ 
လက္ခံခဲ့ေလသည္။ ယင္းတို႔မွာ ဖယ္ဒရယ္ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံAေျခခံUပေဒ 
ျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်မ်ား သို႔တည္းမဟုတ္ သိသာထင္ရွားသည့္ Aာဏာကို ေဒသႏၱရ 
Aစုိးရမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးေရးတို႔ ျဖစ္သည္။  
 

ယင္းမိန္႔ခြန္းAျပီး လAနည္းငယ္Aတြင္း Aစုိးရသည္ လႊတ္ေတာ္Aား ယင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး Aက်U္းသားမ်ားAား လႊတ္ေပးျခင္း၊ 
Aတိုက္Aခံ Aုပ္စုမ်ားျဖင့္ နားလည္မွဳ တည္ေဆာက္ျခင္း (Uပမာ ေဒၚေAာင္ဆန္းစုႀကည္ ႏွင့္ 
Aမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ လူထုလွဳပ္ရွားမွဳကို Aစုိးရ၏ တုန္႔ျပန္မွဳ (Uပမာ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ လူမွဳဘ၀ကို ဖ်က္ဆီးႏုိင္သည့္ Aေျခခံ Aေဆာက္AAုံမ်ား တည္ေဆာက္ေရး 
စီမံခ်က္မ်ားကို ဆိုင္းငံ့ျခင္း) ႏွင့္ ဆင္ဆာ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ 
Aသင္းAဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းခြင့္ဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မွဳမ်ား AပါA၀င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို 
Aေကာင္Aထည္ ေဖၚခဲ့သည္။ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား၏ Aဓိက နမိတ္ သေကၤတမွာေတာ့ 
၂၀၁၂ခုႏွစ္ Eျပီလ ၁ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ႀကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ Aမ်ဳိးသား 
ဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ၀င္ေရာက္ Aေရြးခံခဲ့ျပီး လစ္လပ္သည့္ Aမတ္ေနရာမ်ားတြင္ 
၂ႏွစ္ရာမွလႊဲ၍ Aားလံုးကို Aႏုိင္ရရိွျခင္း ျဖစ္ေလသည္။   
 
သို႔ေသာ္ျငားလည္း ထိုAလ်င္Aျမန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနသည့္ Aခ်ိန္Aတြင္း Aျခား Aျပဳသေဘာ 
မေဆာင္သည့္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမွဳမ်ားလည္း ရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ 
ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္းရွိ Aဓိက ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္း ေကAုိင္ကို စစ္ေရးAရ 
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ထိုးစစ္ဆင္မွဳမ်ား စတင္ခဲ့ျပီး၊ ၁၇ႏွစ္ႏွစ္ႀကာ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပယ္ခဲ့ေလသည္။ 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြါးျခင္း၏ Aက်ဳိးရလာဒ္Aျဖင့္ ျမန္မာ-တရုတ္ 
နယ္စပ္တေလွ်ာက္ လူေပါင္း ၈၀၀၀၀ခန္႔ Aုိးမဲ့Aိမ္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရျပီး၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ 
ေနရပ္စြန္ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ားလည္း တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြါးေနသည့္ နယ္ေျမမ်ားAတြင္း ႏွင့္ Aစုိးရ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ရွိေနေလသည္ (လူ႔Aခြင့္Aေရး ေစာင့္ႀကည့္ေရးAဖြဲ႔ 
၂၀၁၂)။  
 
သို႔ေသာ္ျငားလည္း ၂၀၁၁ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္း ႏွင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ၀၊ မုိင္းလား၊ ခ်င္း၊ ရုမ္း၊ 
ပAုိ႔၀္AပါA၀င္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္ Aႀကိဳ Aပစ္Aခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာ 
တူညီခ်က္မ်ား သို႔တည္းမဟုတ္ လက္ရွိ Aပစ္Aခတ္ရပ္စထဲားသည့္ Aဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ 
ျပန္လည္Aတည္ျပဳျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ႀကသည္။ Aဆိုပါ ထင္ရွားသည့္ ျဖစ္ေပၚ 
တိုးတက္မွဳမ်ားသည္ နဂုိ ရွဳပ္ေထြးျပီးသား လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ AေနAထားကို ပုိမုိ 
ရွဳပ္ေထြးသြားေစသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္ပုိင္းတြင္ Aဓိက လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္း 
၁၁ဖြဲ႔Aနက္ ေကAုိင္Aုိမွလႊဲ၍ ၁၀ဖြဲ႔ျဖင့္ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ 
ေလသည္။  Aျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ AေနAထားသည္ ပုိမုိ 
မေသခ်ာ မေရရာေပ။ က်န္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ (Aခ်ဳိ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္Aဖြဲ႔မ်ား၏  
Aဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ေတာျပန္ခုိျခင္း သို႔မဟုတ္ Aရပ္သားAျဖစ္ခံယူျခင္းရိွ) Aနည္းဆံုး Aမည္ခံ 
ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကမဲွဳေAာက္တြင္ ရွိေလသည္။ ထိုAစုိးရလက္ေAာက္ခံ 
နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တပ္ရင္းေပါင္း ကရင္ျပည္နယ္တခုတည္းတြင္ ၁၅တပ္ရင္း ရွိေလသည္။ 
နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ (ရုမ္းျပည္နယ္ တခုတည္းတြင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း Aထူးသျဖင့္ 
ရုမ္းျပည္နယ္တြင္) ေဒသခံ  ျပည္သူ႔စစ္မ်ားသည္ စီးပြါးေရးAရ၊ စစ္ေရးAရ Aေတာ္ Aာဏာ 
ရွိေလသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္ ျပဳလုပ္၍၊ Aဖြဲ႔ေတာ္ေတာ္ 
မ်ားမ်ားသည္ ေမွာင္ခုိလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနခဲ့ႀကသည္ (Aထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး  
ေရာင္း၀ယ္ျခင္း)။   
 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္သာ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ 
မဟုတ္ေခ်။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏွစ္လယ္ပုိင္း ႏွင့္  ႏွစ္ကုန္ခါနီးတြင္ ၀န္ႀကီး UီးေAာင္မင္းသည္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား တပ္Uီး (ေAဘီAက္စ္ဒီဖက္ဖ္) ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား တပ္Uီး (ေAဘီAက္စ္ဒီဖက္ဖ္)သည္  
၁၉၈၈ခုႏွစ္ ဒီမုိကေရစီ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို စစ္တပ္မွ ရက္စက္ႀကမ္းႀကဳတ္စြာ ႏွိမ္နင္းAျပီး နယ္စပ္ 
ေဒသမ်ားသို႔ တိမ္းေရွာင္လာႀကေသာ ျမိဳ႕ေပၚAေျခစုိက္ ဒီမုိကေရစီ လွဳပ္ရွားသူ ေက်ာင္းသား 
မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ Aဖြဲ႔Aစည္းျဖစ္ျပီး၊ ယင္းသည္ စစ္Aစုိးရကို ဆန္႔က်င္ တိုက္ခုိက္ 
ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း၂၅ႏွစ္ေက်ာ္ ႀကာျမင့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ေလသည္ (Aဆိုပါ ၂၅ႏွစ္တာ ကာလAတြင္း 
ေAဘီAက္စ္ဒီAက္ဖ္သည္ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း ႏွင့္ မူ၀ါဒပိုင္းတြင္ Aေျပာင္းAလမဲ်ားစြာ 
ရွိခဲ့ေလသည္)။ ထိုAျပင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္Aတြင္း ျပည္ေျပး ဒီမုိကေရစီ ေထာက္ခံသူ 
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ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား ႏွင့္ လွဳပ္ရွားသူမ်ားသည္ Aစုိးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ႀကျပီး၊ 
Aက်ဳိးရလာဒ္Aားျဖင့္ ၄င္းတို႔ထမဲွ ထင္ရွားသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျပည္ေတာ္ျပန္ခဲ့ႀကသည္။ Aခ်ဳိ႕ေသာ 
Aဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ထိုင္း၊ Aိႏၵိယ ႏွင့္  Aေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ေနထိုင္ခဲ့ႀကသူမ်ား ျဖစ္ေလသည္။  
 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ ကုန္ဆံုးခါနီး Aခ်ိန္ထိ သမၼတ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္Aဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ 
သမၼတရုံး ၀န္ႀကီး UီးေAာင္မင္းသည္ (Aျငိမ္းစား ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ယခင ္ မီးရထား ၀န္ႀကီးေဟာင္း) 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကို မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု Aေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးမွဳ မျပဳဘဲ၊ 
တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီသာ ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းသည့္ မူ၀ါဒကို ကုိင္စြဲ ထားခဲ့သည္။ UီးေAာင္မင္း၏ 
လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရးAဖြဲ႔တို႔Aား 
Aစုိးရတပုိင္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟို႒ာနမွ စတင္တည္ေထာင္သည့္ Aခ်ိန္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
ေAာက္တိုဘာလမွ စတင္၍ ပံ့ပုိးကူညီခဲ့ေလသည္။ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟို႒ာနသည္ ယခင္ 
Aစုိးရ မဟုတ္သည့္ Aဖြဲ႔Aစည္း Aန္ဂ်ီAုိ ျမန္မာ Aီးဂရက္စ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး Aေထာက္Aကူျပဳ 
လုပ္ငန္းမ်ားကို မူေဘာင္ခ်မွတ္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္  Aဖြဲ႔Aစည္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားဘက္တြင္ ေရာယွက္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ မဟာမိတ္ Aဖြဲ႔၂ဖြဲ႔ကုိ 
၄င္းတို႔Aား ကိုယ္စားျပဳ၍ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ထားပါသည္။ ယင္းတို႔မွာ ျပည္ေထာင္စု 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ေကာင္စီ (လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ Aရပ္ဘက္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္  ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ တိုင္းရင္းသား Aတိုက္Aခံ မဟာမိတ္Aဖြဲ႔) 
ႏွင့္ ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီ (၂၀၁၂ခုႏွစ္ မတိုင္မီထိ 
Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲရန္ သေဘာမတူညီခဲ့ေသာ ထင္ရွားသည့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္ 
ဖြဲ႔စည္းထားသည့္  ယူAန္ဖက္A္စီေခၚ မဟာမိတ္Aဖြဲ႔ တို႔ျဖစ္သည္။  
 

ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား ႏွင့္  ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တြင္ ပါ၀င္သည့္  ဇာတ္ေကာင္ Aမ်ားစုက 
UီးေAာင္မင္း ႏွင့္  သူ၏Aဖြဲ႔သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္Aေပၚ AေလးAနက္ရွိသည္ဟု 
လက္ခံယံုႀကည္ထားႀကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း Aေပၚတြင္ေတာ့ 
သံသယ ရိွႀကေလသည္။ AစိုးရAေပၚတြင္  ယံုႀကည္မွဳ Aထူး ကင္းမဲ့လ်က္ ရွိေနေသးသည္။ 
Aထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ကို ျဖစ္ေလသည္။ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းျခင္း ႏင့္ွ နစ္နာခ်က္မ်ားသည္ 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ ဆိုး၀ါးစြာ ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိျပီး ယင္းတို႔ကုိ 
ျဖစ္ေစသည့္  Aေႀကာင္းရင္းမ်ားကေတာ့ ဆိုး၀ါးသည့္ ဆင္းရမဲြဲေတမွဳ၊ ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳေႏွာင့္ေႏွးျခင္း ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားAတြင္း က်ယ္ျပန္႔သည့္ လူ႔Aခြင့္Aေရး ခ်ဳိးေဖါက္မွဳမ်ားေႀကာင့္ 
ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းေဒသမ်ားတြင္ ဗဟို Aစုိးရ၏ Aာဏာကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ Aဖြဲ႔Aစည္းမွာ 
ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္သာ ျဖစ္ျပီး၊ ေဒသခံမ်ားက လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
႒ာနမ်ားAား Aစုိးရ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္တို႔ထက္ ပုိ၍ တရား၀င္သည္ ယင္းတို႔Aား 
ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ယူဆထားႀကသည္။  
 



 22 | Prospects for Peace in Myanmar: Opportunities and Threats 

သို႔ေသာ္ျငားလည္း ေဒသခံ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္း Aမ်ားAျပားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္၏ 
AသီးAပြင့္မ်ားကို ရရွိ ခံစားခဲ့ႀကရသည္။ Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲေရး ခုိင္ျမဲေနသည့္ နယ္ေျမ 
ေဒသမ်ားတြင္ ခရီး သြားလာရန္ ယခင္ကထက္  ပုိမုိ လြယ္ကူလာခဲ့သည္။ ယခင္က 
ရြာသူရြာသားမ်ား Aေနျဖင့္ စစ္တပ္ ႏွင့္ ေသာင္က်န္းသူမ်ား၏ မတရား ျပဳက်င့္မွဳ ခံရမည္ကို စုိးရိမ္ 
ေႀကာက္ရြံ႕ေနခဲ့ႀကရသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ခရီး သြားလာမွဳမ်ားAေပၚ တားျမစ္ခ်က္မ်ားကို 
သိသာစြာ ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့သည့္Aတြက္ ရြာသူရြာသားမ်ား Aေနျဖင့္ ယခင္ကထက္ ပုိမုိ 
လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏုိင္သလို၊ ယင္းတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားတြင္လည္း  Aခ်ိန္မ်ားစြာ ေနထိုင္ 
ႏုိင္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔၏ လယ္ယာေျမမ်ားမွ ထြက္ကုန္မ်ားကိုလည္း ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ် 
ႏုိင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားAတြက္ Aဆိုပါ Aက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည္ 
သိသာထင္ရွားသည့္ Aရာမ်ား မဟုတ္ဟု ယူဆႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားAတြက္ 
Aင္မတန္ ႀကီးမားသည့္ Aက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ပဋိပကၡဒဏ္ခံ 
နယ္ေျမ ေဒသမ်ားတြင္ လူ႔Aခြင့္Aေရး AေျခAေနသည္ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏွဳန္းမ်ားျဖင့္  
ကိုက္ညီရန္ မ်ားစြာ တိုးတက္ရန္ လိုAပ္လ်က္ရွိေသးသည္။  
 
 ထိုAေတာAတြင္း  ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္Aဆင့္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွဳ Aေပၚ မ်ားစြာ တည္မွီ ေနေလသည္။ Aစိုးရ၏ 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳမ်ားကို ေႏွာင့္ယွက္ေနသည့္ Aရာမ်ားကေတာ့ Aျမစ္တြယ္ေနသည့္ ေရွးရုိးစြဲ-
Aာဏာရွင္ Aဖြဲ႔Aစည္း ယU္ေက်းမွဳ ႏွင့္ နည္းပညာ လိုAပ္မွဳတို႔ ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္Aေနျဖင့္  ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို Aေကာင္Aထည္ေဖၚရန္ ႏွင့္  Aရပ္သား 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကို ထူေထာင္ရန္ လိုAပ္ေလသည္။ သမၼတသည္ ကတိက၀တ္ မ်ားစြာကို 
ေပးAပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ေလသည္။ ျပည္သူမ်ားတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ တိုးပြါးလ်က္ရွိျပီး၊ 
Aေျပာင္းAလႏဲွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမွဳမ်ား ရွိေနခဲ့ပါသည္။ Aကယ္၍ Aစုိးရ ႏွင့္ 
ယင္း၏မိတ္ဘက္မ်ား Aေနျဖင့္ ေပးထားသည့္ ကတိက၀တ္မ်ားAတိုင္း မေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ပါက 
ျပည္သူမ်ား Aေနျဖင့္ စိတ္ပ်က္Aားေလွ်ာ့သြားမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ 
ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစU္Aား ဟင္းေပါင္းAုိး Aဖုံးကို  ဖြင့္လိုက္သည္ႏွင္ ့ တူသည္ဟု ႏွဳိင္းယွU္ 
ႏုိင္ေလသည္။ ႏွစ္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္ တင္းမာမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္းတြင္၊ လူမ်ဳိးေရး 
ႏွင့္ Aျခား နစ္နာခ်က္မ်ားသည္ ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးႏုိင္သည့္  Aက်ဳိးဆက္မ်ား ႏွင့္Aတူ 
လြယ္လြယ္ကူကူပင္ လွ်ံက်လာႏုိင္ေလသည္။ နမူနာ တခုျပရလွ်င္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေဒသAခ်ဳိ႕တြင္ 
မႀကာေသးမီက ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္  Aႀကမ္းဖက္မွဳမ်ား ႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး မုန္းတီးမွဳတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ 
Aဆိုပါ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားက ကြ်ႏု္ပ္တို႔Aား ပဋိပကၡသည္ Aစုိးရ၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား Aႀကားတြင္သာ ရွိသည္မဟုတ္ဘဲဲ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု 
Aသိုင္းA၀ုိင္းမ်ားAႀကားတြင္လည္း လူမ်ဳိးေရး Aႀကမ္းဖက္မွဳမ်ား ရွိႏုိင္သည္ဆိုသည္ကို 
ျဖစ္ေလသည္။ ေႀကာက္မက္ဘြယ္ Aႀကမ္းဖက္မွဳမ်ား ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြါးမွဳသည္ 
ဤစာတမ္းျဖင့္ တိုက္ရုိက္ မသက္ဆိုင္သည့္ ရွဳပ္ေထြးသည့္ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ေလသည္။ လူမ်ဳိးျခား 
မ်ားAား မယံုႀကည္မွဳ၊ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မွဳဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူ၀င္မွဳ ႀကီးႀကပ္ေရး ႏွင့္ 
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ကိုယ္စားျပဳမွဳတို႔ျဖင့္  သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္  ျဖစ္ေလသည္။ Aဆိုပါ ျပသနာမ်ားAား 
ေဒသဆိုင္ရာ ႏွင့္  ႏုိင္ငံေတာ္Aဆင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက  ယင္းတို႔Aား ေထာက္ခံမွဳ ရရွိေAာင္ 
စည္းရုံးလွဳပ္ေဆာ္မွဳတို႔ေႀကာင့္ ပုိမုိဆိုး၀ါးေစခဲ့သည္။ Aဆိုပါ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ားသည္ နဂုိမူလ 
တင္းမာမွဳမ်ားကို Aသံုးခ်၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ Aႀကမ္းဖက္မွဳမ်ားကို  
ေသြးထိုးလွဳံ႕ေဆာ္ေနသည့္ ေဘးမွ Aဖ်က္မ်ားထမဲွ Aခ်ဳိ႕ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းAဖ်က္မ်ားတြင္ 
ယခင္ Aစုိးရတြင္းမွ ေျပာင္းလမဲွဳ Aတိုင္းAတာ ႏွင့္  ျမန္ႏွဳန္းကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ားလည္း 
ပါ၀င္ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းတို႔သည္ လတ္တေလာတြင္ ေဘးဖယ္ခံရထားျခင္း 
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ စီးပြါးေရး မက္လံုးမ်ားျဖင့္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းထားျခင္းတို႔ ခံထားရႀကပါသည္။   
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ျမန္မာAစိုးရျမန္မာAစိုးရျမန္မာAစိုးရျမန္မာAစိုးရ    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္    တပ္မေတာ္တပ္မေတာ္တပ္မေတာ္တပ္မေတာ္    
    
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တြင္ Aဓိက စုိးရိမ္ပူပန္စရာ ရွိသည္မွာ Aစိုးရ  ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူ ခ်မွတ္ထားသည့္  လမ္းစU္Aတိုင္း ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က 
မလိုက္နာမည္ကို ျဖစ္ေလသည္။ Uပမာျပရလွ်င္ ရုမ္းျပည္ေတာင္ပုိင္း တပ္မေတာ္ျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ၃ႀကိမ္ က်င္းပAျပီးတြင္၊ တိုက္ပြဲေပါင္း ၃၀ (မႀကာေသးမီ ေမလ၁၉ရက္ေန႔က 
ေနာက္ဆံုးတႀကိမ္) ျဖစ္ပြါးခဲ့ေလသည္။ ရုမ္းလူမ်ဳိး ဒုသမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း 
Uကၠ႒Aျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ျပည္ေထာင္စုAဆင့္  ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး ေကာ္မတီတြင္ 
ဒုတိယ ကာကြယ္ေရး Uီးစီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ Aျခား Aဆင့္ျမင့္ တပ္မေတာ္ Aရာရိွမ်ား (Aာဏာထြားသည့္ 
စစ္တိုင္းမွဴးမ်ား AပါA၀င္)ကို ထည့္သြင္းျခင္းသည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးAေပၚ 
သံႏၶိ႒ာန္ခ်ထားမွဳကို ျပသရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူထားသည့္ 
နယ္ေျမမ်ားတြင္  တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြါးေနျပီး၊ ယင္းAခ်က္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစU္ကို Aက်ပ္Aတည္း ျဖစ္ေစေလသည္။  Aခ်ဳိ႕ ေနရာမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ 
Aဖြဲ႔မ်ား၏  တပ္မွဴးမ်ားက ျမန္မာစစ္တပ္ကို တိုက္ပြါးမ်ား ျဖစ္ပြါးေAာင္ ရန္စတတ္ေသာ္လည္း၊ 
Aမ်ားAားျဖင့္ ျမန္မာ စစ္တပ္မွ ရန္ရွာျခင္း ျဖစ္ေလသည္။  
 
Aစုိးရ ႏွင့္ ေကAုိင္AုိAႀကား Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ ခ်ဳပ္ဆိုျပီး ၁၇ခုႏွစ္ 
Aႀကာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြါးေနသည့္  ကခ်င္ ပဋိပကၡသည္ 
Aဆိုး၀ါးဆံုး ျဖစ္ေလသည္။ Aကယ္၍ Aဆိုပါ ကခ်င္ ပဋိပကၡကို မေျဖရွင္းႏုိင္ပါက ျငိမ္းခ်မ္းေရး  
လုပ္ငန္းစU္ တခုလံုး ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး AစီAစU္ တခုလံုးကိုပါ  
Aႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္ေလသည္။  
 
ေနာက္ထပ္ သတိထားရမည့္ Aခ်က္မွာ သမၼတ ႏွင့္ သူ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 
ရုိသားမွဳ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ျငိမ္းရန ္ Aေျဖရွာလိုသည့္  ဆႏၵ 
ျပင္းျပစြာ ရွိသည္ဆိုသည္မွာ ထင္ရွားေသာ္လည္း၊ ယင္းတို႔၏ ျပသနာမ်ားAေပၚ နက္နစဲြာ 
နားလည္မွဳ မရွိျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ဤသည္မွာလည္း AထူးAဆန္း မဟုတ္ေပ။ ယင္းတို႔Aားလံုး 
သည္ Aျငိမ္းစား တပ္မေတာ္ Aရာရွိႀကီးမ်ားျဖစ္သလို၊ ဗမာ လူမ်ားစ ု Aဖြဲ႔၀င္မ်ားလည္း 
ျဖစ္ေသာေႀကာင့္  ျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ ပုိမုိ ေလးနက္သည့္  Aဆင့္သုိ႔  
ေရာက္ရွိရန္၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ား ပုိမို 
နက္နဲစြာ နားလည္ရန္ လိုAပ္သည္။ ထိုAျပင္ ယင္းတို႔Aား ကိုယ္ခ်င္းစာမွဳ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္  
ထိုကဲ့သို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာ နားလည္သူမ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တြင ္ ထည့္သြင္းျခင္းတို႔  
ျပဳလုပ္ရန္လည္း လိုAပ္သည္။  
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Aထူးသျဖင့္ Aစုိးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡ ျဖစ္ရျခင္း Aေႀကာင္းရင္းမွာ 
စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ ေနာက္က်ျခင္းေႀကာင့္  ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းေႀကာင့္ တိုင္းရင္းသား 
ေခါင္းေဆာင္ Aခ်ဳိ႕ႏွင့္ မိတ္ပ်က္ခဲ့ရသည္။ သင့္တင့္သည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳသည္  ေ၀းလံျပီး 
ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားAတြက္ လိုAပ္သည္ဆိုသည္မွာ ေသခ်ာေသာ္လည္း၊ ယင္းသည္ 
တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡ၏ Aဓိက Aေႀကာင္းရင္းေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ားAတြက္ ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းပုိင္ခြင့္ ႏွင့္ လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ားAား ေလးစားလိုက္နာမွဳ 
သည္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ရံပံုေငြမ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြါးေရး Aခြင့္Aလမ္းမ်ား ရရွိျခင္းထက္  ပုိမုိ Aေရးႀကီး 
ေလသည္။ 
 
ဤေလ့လာသံုးသတ္ခ်က္သည္ Aမ်ဳိးသား  ရင္ႀကားေစ့ေရး ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ စုိးရိမ္ 
ပူပန္မွဳကို ျဖစ္ေစပါသည္။ Aစုိးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAႀကား 
Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲဲေရး ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး  သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုAပ္ေသာ္လည္း၊ 
ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ ယင္းတို႔သည္ မလံုေလာက္ေခ်။ လိုAပ္သည္မွာ ဗမာ လူမ်ားစု 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ျပီး ယင္းတို႔မွ ညီေနာင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္  ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ 
ျပန္လည္ သံုးသတ္မည့္ ေလးနက္ျပီး က်ယ္ျပန္႔သည့္ Aမ်ဳိးသား  စကား၀ုိင္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
မႀကာေသးမီက ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္  Aႀကမ္းဖက္မွဳမ်ားက ျပည္သူမ်ား၏ ပါ၀င္မွဳ 
AစU္Aလာ Aနည္းAက်U္းသာ ရိွသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ငန္းစU္သည္  မည္မွ် 
ခက္ခဲမည္ဆိုသည္ကို  ျပသေနေလသည္။  
 
ထိုသတိထားရမည့္ Aခ်က္မ်ား ရွိေနေသာ္လည္း၊ လက္ရွိ Aခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္  ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကာေျငာင္းခဲ့ျပီ ျဖစ္သည့္ 
Aႀကမ္းဖက္မွဳမ်ား၏ Aေမြဆိုးကို ေျဖရွင္းရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာAတြင္း Aေကာင္းဆံုး 
Aခြင့္Aလမ္းပင္  ျဖစ္ေလသည္။ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားလိုပင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစU္သည္လည္း သမၼတ ႏွင့္ သူ၏ Aနီးကပ္ Aႀကံေပးမ်ား Aေပၚ မ်ားစြာ တည္မီေန 
ေလသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဘက္တြင္လည္း လူပုဂၢိဳလ္ေပၚ  မူတည္သည္ ့ ႏုိင္ငံေရး  ႏွင့္  
ေက်းဇူးရွင္-ေက်းဇူးခံ  ဆက္ဆံေရးမ်ားသည္ လႊမ္းမုိးလ်က္ ရွိေလသည္။ 
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တိုင္းရင္းသားတိုင္းရင္းသားတိုင္းရင္းသားတိုင္းရင္းသားမ်ား၏မ်ား၏မ်ား၏မ်ား၏    AဓိကAဓိကAဓိကAဓိက    ဇာတ္ေဆာင္မ်ားဇာတ္ေဆာင္မ်ားဇာတ္ေဆာင္မ်ားဇာတ္ေဆာင္မ်ား    
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ Aသိုင္းA၀ုိင္းမ်ားသည္ AေသြးAေရာင္ စုံညီလွသည္။ 
Aဓိက ဇာတ္ေကာင္မ်ားထတဲြင္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ယင္းတို႔ထတဲြင္ 
ႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ Aနည္းငယ္ သို႔တည္းမဟုတ္ လံုး၀ မရိွသည့္ နယ္ေျမခံ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား 
လည္းပါ၀င္သလို (Uပမာ ရုမ္းျပည္နယ္တြင္ Aမ်ားAျပား ရွိသည္)၊ ႏုိင္ငံေရးAရ ရင့္က်င့္သည့္ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ Aင္Aား Aေတာင့္တင္းဆံုး ၀ျပည္ ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရး 
Aဖြဲ႔ကဲ့သို႔ေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ မွ ခြဲထြက္လာသည့္ Aခ်ဳိ႕ေသာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ကိုယ္ပုိင္ 
Aုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္Aတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနက်သည့္  Aဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 
Aဓိက စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္ Aက်ဳိးစီးပြါးမ်ား ရွိေနႀကသည္ (မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္ပါ)။ Aျခား Aဖြဲ႔မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးAရ ပိုမုိ ရင့္က်က္မွဳရွိျပီး ဖယ္ဒရယ္ ႏုိင္ငံ 
တည္ေထာင္ေရးကို Aျမင့္ဆံုး သႏၶိ႒ာန္ ခ်ထားႀကသည္။ ထိုAဖြဲ႔မ်ားထတဲြင္ သမုိင္းေႀကာင္းAရ 
ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသကၤတAရ Aေရးႀကီးဆံုး လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းျဖစ္သည့္ ေကAန္ယူ 
ကဲ့သို႔ေသာ Aဖြဲ႔မ်ားလည္း  ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေသာင္းက်န္းသူAဖြဲ႔မ်ား၏ Aက်င့္ 
စရုိက္မ်ားကို ေကAန္ယူတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။ ေကAန္ယူသည္ ကရင္လူမ်ဳိးမ်ားထမဲွ မ်ဳိးႏြယ္စုတခု 
(စေကာ စကားေျပာ ခရစ္ယာန္ ကရင္မ်ား) ကလႊမ္းမုိးထားေသာလည္း၊ ယင္းသည္ ခရစ္ယာန္၊ 
ဗုဒၶဘာသာ ႏွင့္  နတ္ကိုးကြယ္သူ ဘာသာစကားကြဲ Aမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာဆိုသည့္ ကရင္လူမ်ဳိး 
AားလံုးAား ကိုယ္စားျပဳလိုေလသည္။ ေကAန္ယူသည္ ကရင္Aသိုင္းA၀ုိင္း Aမ်ားAျပား 
(Aထူးသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ ကရင္မ်ား)ကို စည္းရုံးသိမ္းသြင္းႏုိင္မွဳ Aားေကာင္းေသာ္လည္း၊ ယင္း၏ 
ခရစ္ယာန္မဟုတ္သည့္ ကရင္မ်ား ႏွင့္ စေကာမဟုတ္သည့္  ကရင္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္သည့္ 
Aရည္Aေသြးကေတာ့ ျပသနာရွိႏိုင္ေလသည္ (South 2011)။ 
 
ထိုAျပင္ ကမာၻမွာရိွသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနႀကသည့္ 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ားလိုပင္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aဖြဲ႔၀င္မ်ား 
သည္လည္း လက္နက္စြဲကိုင္ရျခင္း Aေႀကာင္းရင္းမ်ားတြင္ စစ္မွန္သည့္ လူမွဳ-ႏုိင္ငံေရး 
နစ္နာခ်က္မ်ား ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္သလို၊ ခုိင္မာသည့္ စီးပြါးေရး Aေႀကာင္းရင္းမ်ားလည္း 
ပါ၀င္ေလသည္ (ေလာဘ ႏွင့္ နစ္နာခ်က္မ်ား Aေပၚ  Aေျခခံ လွဳံ႕ေဆာ္မွဳမ်ား)။ 
ထိုAတြက္ေႀကာင့္ Aခ်ဳိ႕ေသာ Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲေရး  လိုလားသူ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ားမွ 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စီးပြါးေရး မက္လံုးမ်ားေႀကာင့္ လိုလာျခင္း ျဖစ္သည္ဆိုသည္မွာ မထူးဆန္းေပ။ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို ေထာက္ခံAားေပးေနသူမ်ားသည္ ထိုAခ်က္မ်ား ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ 
ထိခုိက္ နစ္နာလြယ္သည့္ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ Aျခား ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား၏ စုိးရိမ္ 
ပူပန္မွဳမ်ားကိုလည္း သိထားသင့္ေလသည္ (ေAာက္တြင္  ဖတ္ရွဳပါ)။  
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Aျခား Aဓိက တိုင္းရင္းသား ဇာတ္ေကာင္မ်ားထဲဲတြင္  ေျမေပၚ  တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရး 
ပါတီမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ယင္းတို႔ထမဲွ Aခ်ဳိ႕သည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ Aမတ္ေနရာ 
Aေတာ္မ်ားမ်ား Aႏုိင္ရရွိခဲ့ေလသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းတို႔Aား ယခုAခ်ိန္္ထိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစU္တြင္ ပါ၀င္ခြင့္ မရရွိခဲ့ေခ်။ Aျခား Aေရးပါသည့္ Aဖြဲ႔မ်ားကေတာ့ တိုင္းရင္းသား 
ရပ္ရြာမ်ား Aတြင္းႏွင့္ Aခ်င္းခ်င္းတို႔တြင္ လွဳပ္ရွားလုပ္ကိုင္ေနက်သည့္ Aစုိးရ မဟုတ္သည့္ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား (Aန္ဂ်ီAုိ)၊ ရပ္ရြာAေျချပဳ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား(စီဘီAုိ) ႏွင့္ စနစ္တက် 
ဖြဲ႔စည္းမထားသည့္ Aသင္းAဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ရပ္ရြာAေျချပဳ ကြန္ရက္မ်ားလည္း  ပါ၀င္ေလသည္။ 
ဘာသာေရးသည္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ သေကၤတလကၡဏာျဖစ္သည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ 
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ကြန္ရက္မ်ားသည္လည္း Aေရးပါသည့္ 
Aခန္းက႑တြင္ ရွိေလသည္။  
 
ျပည္တြင္း ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို ေယဘူယ်Aားျဖင့္ ၂မ်ဳိးခြဲျခား ႏုိင္ေလသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ 
လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနက်သူမ်ား ႏွင့္ နယ္စပ္ ႏွင့္ Aိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ Aေျခစုိက္သည့္ 
Aတိုက္Aခံ ကြန္ရက္မ်ားကို Aေျချပဳသူမ်ားဟု ၂မ်ဳိး ခြဲျခားႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆံုးAုပ္စုကေတာ့ 
သာမန္ ျပည္သူမ်ား၊ Aရပ္သားမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔သည္ Aေရးမႀကီးသည္ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡဒဏ္ကို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ႀကရသည့္ တိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား (ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ ျပည္ေျပးမ်ားလည္း) 
ပါ၀င္သည္။ ေယဘူယ်Aားျဖင့္ ျမိဳ႕ေပၚ ႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား Aေျခစိုက္ Aရပ္ဘက္ Aဖြဲ႔ 
Aစည္းမ်ားသည္ သတင္း မီဒီယာတြင္ မႀကာခဏ ေဖၚျပခံက်ရျပီး၊ Aာဏာပိုင္တို႔Aား 
ခ်U္းကပ္ရန္လည္း လမ္းေႀကာင္းမ်ား ရိွႀကေလသည္။ ျမိဳ႕ေပၚ ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား Aေျခစုိက္ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ မတူကြဲျပား ျခားနားသည္ကေတာ့ ေက်းလက္ေဒသ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား 
ႏွင့္ Aျခား သာမန္ ျပည္သူမ်ားသည္ ဖယ္က်U္ျခင္း ခံရေလ့ရွိျပီး၊ ေဆြးေႏြး 
ေျပာဆိုမွဳမ်ားတြင္လည္း ယင္းတို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို တင္ျပခြင့္ မရႀကေပ။ ထိုAတြက္ေႀကာင့္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး  လုပ္ငန္းစU္၏ AသီးAပြင့္မ်ားကို Aမ်ားဆံုး ခံစားႀကရမည့္ ဖယ္က်U္ျခင္း 
ခံထားႀကရသည့္ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aသံသည္ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
(Aမ်ားAားျဖင့္ ရန္ပုံေငြ ေတာင့္တင္းႀကသည္) Aတိုက္Aခံ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လွဳပ္ရွားသူ Aဖြဲ႔မ်ား၏ 
ဆူညံသံမ်ားႀကားတြင္ ေပ်က္ကြယ္သြားႀကေလသည္။  
 
ေနာက္ထပ္  Aေရးပါသည့္  ဇာတ္ေကာင္မ်ားကေတာ့ စီးပြါးေရးက႑ ျဖစ္သည္။ ေAာက္တြင္ 
ေဆြးေႏြးထားသကဲ့သို႔၊ ဤက႑တြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြါးေနသည့္ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနႀကသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္Aဆင့္ ျပည္တြင္း 
(ႏုိင္ငံတကာ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းႀကီး Aခ်ဳိ႕) ကုပၼဏီႀကီးမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံ ကုပၼဏီမ်ားလည္း 
ပါ၀င္ေလသည္။ ယင္းတို႔သည္ Aစုိးရ၊ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင ္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ 
စစ္တိုင္းမွဴးမ်ား  ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွဳ ရွိႀကေလသည္။  
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ယခု Aက်U္းခ်ဳံး၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ျဖင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ားကို တင္ျပျခင္းသည္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္၏ Aေရးႀကီးသည့္ Aစိတ္Aပုိင္းျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ျခင္းပင္ 
ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ Aုပ္စု ၂ခုျဖစ္သည့္ ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသာ ပါ၀င္ေနႀကသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစU္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေAာင္ ျပဳလုပ္ရန္ လိုAပ္ျပီး၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကို 
ထည့္သြင္းရန္ Aေရးႀကီးေလသည္။  
 
Aခ်ဳိ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား Aရပ္ဘက္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေရး Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေနႀကသည္။ ေဒသခံ 
မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳကို  ျမွင့္တင္ရန္Aတြက္ Aစိုးရ ႏွင့္ လက္နက္ကုိင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAႀကား 
ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားပါ Aခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဘက္ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားက လိုက္နာျခင္း ရွိမရွိ ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရွဳရန္ ရပ္ရြာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကို 
စုစည္းႏိုင္ေလသည္။ Uပမာတင္ျပရလွ်င္ ေမလ ၇ရက္ေန႔က ျမန္မာ Aစုိးရ ႏွင္ ့ ခ်င္းAမ်ဳိးသား 
တပ္Uီးတို႔Aႀကား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင ္ ခ်င္း ခရစ္ယာန္ 
ဘုရားေက်ာင္းမ်ားမွ Aမ်ဳိးသား ႏွင့္ Aမ်ဳိးသမီးမ်ားကို Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရးကို ေစာင့္ႀကပ္ 
ႀကည့္ရွဳရန္ တာ၀န္ေပးAပ္ခဲ့ေလသည္။ Aလားတူ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 
က Aပစ္Aခတ္ရပ္စဲေရးကို ေစာင့္ႀကည့္ႀကည့္ရွဳသည့္ AစီAစU္မ်ားကို ရုမ္း၊ ကယား/ ကရင္နီ 
ႏွင့္ ကရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးလ်က္ ရွိေလသည္။ 
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ႏွင့္ ကရင္နီ Aမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီတို႔သည္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို ပုိမုိ သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္ ႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ စုိးရိမ္ 
ပူပန္မွဳမ်ားကို ပုိမုိသိရွိရန္ မြန္ ႏွင့္ ကရင္နီ ရပ္ရြာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ား 
ျပဳလုပ္ခဲ့ႀကသည္။  
 
ရပ္ရြာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAား ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တြင္ ပါ၀င္လာေစျခင္းသည္၊ တုိင္းရင္းသား 
Aုပ္စုမ်ား၏ Aေျခခံ နစ္နာခ်က္မ်ား ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ 
လမ္းေႀကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိလာမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသား 
ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္မွာ လက္နက္ကုိင္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပြဲမ်ားကို ရပ္တန္႔ေAာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း 
တခုတည္းျဖင့္ မလံုေလာက္ေခ်။ စံတန္ဖုိးမ်ား ႏွင့္ Aေျခခံ လကၡဏာမ်ား ေျပာင္းလဲရန္ 
လိုAပ္သည္။ Aထူးသျဖင့္ ဗမာ လူမ်ားစုမ်ားဘက္မွ ေျပာင္းလဲရန္ လိုAပ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ 
တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡကို ေျဖရွင္းရန္Aတြက္ Aေျခခံက်သည့္ Aခ်က္ကေတာ ့ မတူကြဲျပားသည့္  
ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ားထမဲွ Aဓိက Aုပ္စုမ်ား လက္ခံႏိုင္မည့္ ႏုိင္ငံေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိဘို႔ ျဖစ္ေလသည္။ Aထူးသျဖင့္  ျမန္မာ Aစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္ခံႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ 
ျဖစ္ရမည္။ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္  ရရိွရန္ ျမန္မာ Aစုိးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ 
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Aျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ္လည္း၊ Aတိုက္Aခံမ်ားက လက္မခံလွ်င္ ေAာင္ျမင္မွဳ ရရွိမည္ 
မဟုတ္ေခ်။ ဤသည္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္၏ Aဓိက ျပသနာ ျဖစ္ေလသည္။  
 
တိုင္းရင္းသား ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားထတဲြင္ AယူAဆ ၂မ်ဳိး၂စား (သို႔မဟုတ္ စံ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ) 
ကိုေတြ႔ႏုိင္သည္။ ပထမ Aုပ္စု၀င္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကို 
Aဆံုးမသတ္မီ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို Aရင္ ရယူရန္ လိုAပ္သည္ဟု ယံုႀကည္ႀကသည္။ 
ဤရပ္တည္ခ်က္သည္ ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီ ႏွင့္ 
ေကAုိင္Aုိ(ေကAုိင္Aုိသည္ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုAေပၚ မ်ားစြာ လႊမ္းမုိးႏုိင္သည္) တို႔၏ 
ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဤ Aားလံုးရရင္ရ သို႔မဟုတ္ တခုမွမယူ ဆိုသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ကို 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားထမဲွ Aခ်ဳိ႕က စြဲကိုင္ထားႀကသည္။ Aခ်ဳိ႕ေသာ 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ားတြင္ Aဖြဲ႔တြင္း တင္းမာမွဳမ်ားသည္ ပဋိပကၡAဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 
နမူနာျပရလွ်င္ ေကAန္ယူ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို ဆက္လက္ 
တိုက္တြန္း လုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ား ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္မသြားလိုသည့္ ပုိမုိ သံသယႀကီးသည့္ 
တင္းမာသူမ်ားAႀကား ႀကီးမားသည့္ Aက္ကြဲေႀကာင္း ရွိေနေလသည္။ တင္းမာသူမ်ား၏ 
ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားသည္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို ေရာင္ျပန္ 
ဟပ္တပ္ေသာ္လည္း၊ ယင္းေတာင္းဆိုမွဳမ်ားသည္  လက္ေတြ႔မက်တတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း 
ကမာၻတြင္ ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ားသည္ ယင္းတို႔၏ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမွဳ 
ေလွ်ာ့နည္းသြားမည္ကို သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ လွဳပ္ရွားမွဳ Aတြင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ မလိုလားAပ္ 
သည့္ တုန္႔ျပန္မွဳမ်ား ရရွိမည္ကို စုိးရိမ္ ထိပ္လန္႔သျဖင့္၊ Aျခားတစ္ဘက္က လက္မခံႏုိင္သည့္ 
ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိုလည္း စြဲကိုင္တတ္ႀကေလသည္။  
 
ထိုAတြက္ေႀကာင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္း Aမ်ားAျပားသည္ တင္းမာသူမ်ား ႏွင့္ ပုိမုိ 
လက္ေတြ႔က်သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားAႀကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြါးျပီး AကြဲAျပဲမ်ား ရိွေနေလသည္။ 
လက္ေတြ႔ သမားမ်ားသည္ ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ ႏိုင္ငံေရး  သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးလိုသည္။ ယင္းတို႔Aေနျဖင္ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး  ဆိုသည္မွာ သတိျဖင့္ 
ေျဖးေျဖးခ်င္း ေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေထာင္ျခင္း၊ ႏွစ္ဘက္စလံုး ေရွ႕သို႔ 
တလွမ္းခ်င္းဆီ တက္လွမ္းျပီး ယံုႀကည္မွဳကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ဆြတ္ခူးႏုိင္သည့္ Aရာဟု 
ယူဆသည္။ ဤခ်ည္းကပ္ပုံAရဆိုလွ်င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးAရ  Aေျဖရွာမွဳဆိုသည္မွာ 
Aႀကမ္းဖက္မွဳမ်ား Aဆံုးမသတ္မီ၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းျဖင့္ သေဘာတူလို႔ ရသည့္ Aရာ မဟုတ္ေပ။ 
စစ္မွန္သည့္ ယံုႀကည္မွဳ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ Aျပန္Aလွန္ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္သာ 
ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားAေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ ရန္သူမ်ားကို ယံုႀကည္လာသည့္Aခါတြင္ ၄င္းတို႔၏ 
ေသြးေသာက္ ရဲေဘာ္မ်ားမွ ယံုႀကည္မွဳ ကင္းမဲ့လာႏုိင္သည့္ Aႏၱရာယ္ ရွိေလသည္။ 
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္နက္ကိုင္ Aတိုက္Aခံ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ရန္သူAေပၚ ဘံု 
မယံုႀကည္မွဳျဖင့္ စည္းလံုးညီညႊတ္မွဳကို တည္ေဆာက္ထားက်ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ Aဆိုပါ 
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ဘံုမယံုႀကည္မွဳ ေလွ်ာ့နည္းလာသည့္Aခါ ရန္သူျဖင့္ Aျပန္Aလွန္ ဆက္ဆံမွဳတြင ္
တက္တက္ႀကြႀကြ မပါ၀င္သူ ေခါင္းေဆာင္မ်ား Aေနျဖင့္ သစၥာေဖါက္ခံ ရသည္ဟု ခံစား 
ရႏုိင္သည္။ ယင္းျပသနာကို Aားေကာင္းသည့္ ေခါင္းေဆာင္မွဳ တခုတည္းျဖင္ ့ ေက်ာ္လႊား၍ 
မရႏုိင္ေခ်။ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္သည့္ လုပ္ငန္းစU္မ်ား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမွဳ ႏွင့္ 
ႀကီးမားသည့္ စိတ္ရွည္သီးခံမွဳတို႔ လိုAပ္ေလသည္။  
 
Aထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သလို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ 
ေနသူAားလံုးသည္ ႏုိင္ငံေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာမွဳ ႏွင့္ စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ လိုAပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ 
လိုလားခ်က္မ်ား ေပါင္းစပ္ျပီး ေစ့ေဆာ္မွဳေႀကာင့္ လက္နက္ကိုင္စြဲ လာႀကျခင္း ျဖစ္သည္။ 
Aခ်ဳိ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား ႏွင့္ 
ဒုကၡသည္မ်ား AပါA၀င္ ေဒသခံ  ျပည္သူမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေလ့ရွိသည္။ Aထူးသျဖင့္ 
ထိုင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္ Aေျခစိုက္သည့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ား ျဖစ္သည္။ ဒုကၡသည္ 
စခန္းမ်ားသည္ ယင္းတို႔Aတြက္ တပ္သား  ႏွင့္ ရိကၡာ စုေဆာင္းေရး ေနရာမ်ား ျဖစ္လာသည္။ 
တခ်ိန္တည္းမွာပင္ နယ္စပ္ Aေျချပဳ Aေထာက္Aပံ့ ေပးAပ္သည့္  AစီAစU္မ်ားသည္ 
ျမန္မာႏုိင္ငံ Aေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္ လွဳပ္ရွားေနႀကသည့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကုိ 
Aတိုင္းAတာ တခုထိ AသိAမွတ္ျပဳမွဳ  ေပးAပ္ခဲ့သည္ (South ၂၀၁၁)။ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား 
ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ားကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ Aေထာက္Aပံ့ေပးသည့္ 
AစီAစU္မ်ား ထိုင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္ တည္ရွိေနျခင္းသည္  လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ တည္ျမဲ 
ေနရျခင္း၏ Aဓိက Aေႀကာင္းရင္းဟု မဆိုလိုႏုိင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္၏ 
ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAေပၚ ရုိက္ခတ္မွဳမ်ားကို သက္သာေစရန္  ရည္ရြယ္ျပီး Aေကာင္Aထည္ 
ေဖၚေနႀကသည့္ Aဆိုပါ ႏုိင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာနာမွဳဆိုင္ရာ Aေထာက္Aပံ့မ်ား၊ ယင္းတုိ႔ကုိ 
ေပးAပ္သည့္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ Aလွဴရွင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ရွည္ႀကာမွဳကို 
Aေထာက္Aကူျပဳ  ေနသူမ်ား ျဖစ္ေနေလသည္ (South ၂၀၁၂း Horstmann ၂၀၁၁)။ နယ္စပ္ 
Aေျချပဳ ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားAတြက္ ႏုိင္ငံတကာ Aေထာက္Aပံ့မ်ား 
ေပးAပ္ျခင္းသည္ ထိုင္းနယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ Aင္မတန္ ထိခုိက္လြယ္သည့္ လူသားမ်ားကုိ 
လူသားခ်င္းစာနာမွဳဆိုင္ရာ Aေထာက္Aပံ့မ်ား ေပးAပ္မွဳ၏ ရည္ရြယ္မထားသည့္ ရလာဒ္တခု 
(Aမ်ားAားျဖင့္) ျဖစ္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္မွာလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတခုတည္းတြင္သာ 
မဟုတ္ေခ်။ မႀကာေသးမီ Aခ်ိန္ထိ Aလွဴရွင္မ်ား Aေနျဖင့္ Aေထာက္Aပံ့မ်ား ေပးAပ္ရန္ 
Aျခား နည္းလမ္းမ်ား သိပ္မရွိေခ်။ ျငိမ္းခ်မ္းေရ လုပ္ငန္းစU္ Aရွိန္Aဟုန္  ရလာသည္ႏွင့္Aမွ် 
ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားကို Aေထာက္Aပံ့မ်ား ေပးAပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ Aေျချပဳ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား Aေနျဖင့္ ေပးAပ္သည့္ AစီAစU္တိုင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျမွင့္တင္ေရးကုိ 
Aေထာက္ Aကူျပဳေစရမည္။ 
 
လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြါးေနသည့္ ေနရာေဒသမ်ား Aတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ 
ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္း Aမ်ားAျပားသည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကို 
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ေထာက္ခံႀကသည္ (မ်က္စိစုံမွတ္၍ေတာ့မဟုတ္)။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ား၏ 
ေခါင္းေဆာင္Aခ်ဳိ႕သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ယင္းတို႔ကုိ 
ေထာက္ခံAားေပးေနႀကသည့္ ေဒသခံမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္မွဳ ႏွင့္ ေထာက္ခံAားေပးမွဳ 
ဆံုးရွဳံးသြားမည္ကို စုိးရိမ္ႀကသည္။ Aဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္ Aရပ္သားမ်ားသည ္ Aစုိးရ ႀသဇာ 
လႊမ္းမုိးမွဳ ႀကီးမားသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ေျပာင္းေရြ႕ Aေျခခ်ေနထိုင္က်မည္ ျဖစ္ေသာေႀကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ Aျခား လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစU္Aား Aခြင့္Aလမ္း တခုAျဖင့္ ရွဳျမင္သံုးသပ္သည္။ ယင္းတို႔ႏွင့္ 
Aဆက္Aသြယ္ျပတ္သြားသည့္ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္ ဆက္ဆံရန္ႏွင့္ 
ယင္းတို႔Aေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပင္မ ႏုိင္ငံေရး ေရစီးေႀကာင္းတြင္ ပါ၀င္သည့္  Aဓိက 
ဇာတ္ေကာင္မ်ားAျဖင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ ယင္းတို႔၏ ေနာက္ဆံုး Aခြင့္Aလမ္းလည္း 
ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။ ဤေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးAရ တရား၀င္မွဳ ကိစၥကို 
စU္းစားဘို႔ လိုလာေလသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားAပါA၀င္ 
AားလံုးAတြက္ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တ လိမ့္မည္ဟုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား Aေပၚတြင္ 
မ်ားစြာမီွတည္ေနေလသည္။ Aခ်ဳိ႕ေသာ  တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားသည္ Aတိတ္ ႏွင့္ လက္ရွိ 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ Aဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ခုိင္မာသည့္ Aဆက္Aသြယ္မ်ား ရွိႀကသလို၊ 
Aခ်ဳိ႕သည္လည္း လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAတြက္ တနည္းတဖုံ ျပိဳင္ဘက္မ်ား 
ျဖစ္ေလသည္။  
 
သမုိင္းေႀကာင္းAရ စစ္Aစုိးရကို တရား၀င္ Aစုိးရဟု AသိAမွတ္ မျပဳခဲ့ႀကေခ်။ လက္နက္ကုိင္ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကိုလည္း ျပည္သူမ်ားက ႏုိင္ငံေရးAရ ယံုႀကည္မွဳရွိေႀကာင္းကို  ျပသရန္ မေတာင္း 
ဆိုခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္လည္း  Aစုိးရသည္ ျပည္တြင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ AသိAမွတ္ျပဳမွဳ 
တရား၀င္မွဳကို ရရွိလာသည္ႏွင့္Aမွ် Aတိုက္Aခံမ်ားAတြက္ လက္နက္စြဲကိုင္ရျခင္းကို 
Aေႀကာင္းျပခ်က္ေပးရန္ ခက္ခလဲာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုေႀကာင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား 
Aေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမွဳ ရရိွလိမ့္မည္ဟု ယံုႀကည္မွဳ မရွိခဲ့လွ်င္ ယင္းတို႔Aေနျဖင့္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္သည္ ယင္းတို႔၏ တရား၀င္မွဳ ႏွင့္ Aာဏာကို ထိခုိက္ဖ်က္ဆီးႏုိင္သည္ကို 
စုိးရိမ္လိမ့္မည္။ ထိုAတြက္ေႀကာင့္လလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တြင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးရန္ 
ခ်ီတံုခ်တုန္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ (ႏွင့္ Aေရွ႕ေတာင္Aာရွတြင္) တြင္ 
ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္Aတြင္း ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ ရွိသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္  
တေန႔တျခား ေဘးေရာက္သြားက်သည္ သို႔တည္းမဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားAျဖင့္  
ေျပာင္းလဲသြားႀကေလသည္ (Tornquist et al ၂၀၁၂)။  ထိုေႀကာင့္ ေနာင္လာမည့္ 
၁ႏွစ္၂ႏွစ္သည္ လက္နက္ကုိင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိရန္ 
ႏွင့္ ေဘးသို႔ ဖယ္က်U္ျခင္း မခံရဘဲ ႏိုင္ငံေရး Aင္Aားစုမ်ားAျဖင့္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္ 
ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိ္င္းဘို႔ ေနာက္ဆံုး Aခြင္Aလမ္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။  
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လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား Aေနျဖင့္  လက္ရွိAစုိးရထက္ ဒီမုိကေရစီAရ တရား၀င္မွဳ 
ပိုမုိရွိမည့္ ၂၀၁၅လြန္ Aစိုးရ (Aမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္ Uီးေဆာင္ရန္ AလားAလာမ်ား)ျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းျခင္းျဖင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ AေပးAယူ ျဖစ္ေပၚႏိုင္မည္လား သို႔တည္းမဟုတ္ 
Aေကာင္းဆံုး AေပးAယူ လုပ္ရန္မွာ ယခုAခ်ိန္လား ဆိုသည္ကို ႏိုင္ငံေရးAရ တြက္ခ်က္ျပီး 
မျဖစ္မေန ဆံုးျဖတ္ရမည္ ျဖစ္သည္။  ေAာင္ဆန္းစုႀကည္ Uီးေဆာင္သည့္ Aစိုးရသည္ ျမင့္မားစြာ 
ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ ေထာက္ခံမွဳ တရား၀င္မွဳကို ရရွိႏုိင္ေလသည္။ ထိုတရား၀င္မွဳကို 
Uာဏ္ပညာ ႀကီးမားစြာ Aသံုးျပဳႏုိင္သလို၊ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြး 
ညွိႏွဳိင္းရာတြင္ Aမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ Aဖြဲ႔ခ်ဳပ္ Uီးေဆာင္သည့္ Aစိုးရသည္  တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရး မပ်က္ေစရန္Aတြက္ ပုိAသာစီးရသည့္ AေပးAယူလုပ္ရန္ ေနရာတြင္ 
ရွိႏုိင္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ စU္းစားတြက္ခ်က္ႀကည့္ပါက လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား Aေနျဖင့္ 
လက္ရွိ Aစိုးရျဖင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းျခင္းက ေနာင္တက္လာမည့္ Aစုိးရျဖင့္  ေဆြးေႏြး 
ညွိႏွဳိင္းျခင္းထက္ ပုိမုိ Aသာစီးရႏုိင္ေလသည္။ လက္ရွိ Aစုိးရ Aဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ Aမ်ားစုသည္ 
၂၀၁၅ Aလြန္တြင္ Aစုိးရ Aဖြဲ႔တြင္းႏွဳိက္ ရွိေနလိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုAတြက္ေႀကာင့္ 
ယင္းတို႔သည္လည္း ေရွ႕လာမည့္ ၂ႏွစ္Aတြင္း ႏုိင္ငံ့သမုိင္းတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည္ ့ေနရာမ်ားတြင္ 
က်န္ရွိေနေစရန္ ယင္းတို႔၏ ႏုိင္ငံေရး Aေမြကို တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဤAခ်က္ေႀကာင့္ 
လက္ရွိ Aစိုးရသည္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္ Aလုပ္ျဖစ္ႏုိင္သည့္ AေပးAယူလုပ္ရန္ 
မက္လံုးမ်ား ပုိမုိ ရွိေလသည္။   
 
Aစုိးရ ႏွင့္  လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား AားလံုးAတြက္  Aျခား AတားAဆီးကေတာ့ 
ယင္းတို႔၏ Aားနည္းသည့္ Aုပ္ခ်ဳပ္ စီမံမွဳ စြမ္းရည္ ႏွင့္  နည္းပညာ မရိွျခင္း  ျဖစ္ေလသည္။ 
Aဓိက ဇာတ္ေကာင္းမ်ားသည္  Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲေရး ေနာက္ပိုင္းကာလတြင ္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ 
ေဒသမ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္လာမည့္ ျပင္ပႏုိင္ငံမ်ားမွ သဘာ၀ သံယံဇာတ ထုတ္လုပ္ေရး 
လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရန္ ႏိုင္ငံေရးAရ Uီးေဆာင္Uီးရြက္ ျပဳလိုမွဳ မရွိ သို႔မဟုတ္ လက္ေတြ႔ 
မည္သို႔ စီမံခန္႔ခြဲရမည္ကို ဗဟုသုတ မရွိႀကေခ်။ ကံေကာင္းစြာပင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စုိးရိမ္ 
ပူပန္မွဳမ်ားကို တစိတ္တေဒသAားျဖင့္  သက္သာရာရေစသည့္ Aေႀကာင္းကေတာ့ တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိး Aုပ္စုမ်ား Aတြင္း ႏွင့္ Aခ်င္းခ်င္းႀကားတြင္ တည္ရွိေနသည့္ တေန႔တျခား တိုးတက္ 
မ်ားျပားလာသည့္ Aရပ္ဘက္Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားပင္  ျဖစ္သည္။ သံယံဇာတ ေပါႀကြယ္၀သည့္ 
နယ္စပ္ ေဒသမ်ားတြင္ ယင္းတို႔၏ မည္သို႔မည္ပုံ ထုတ္ယူသံုးစြဲသည္ ဆိုသည္ကို ေစာင့္ႀကပ္ 
ႀကည့္ရွဳသည့္ တာ၀န္ကို ရပ္ရြာAေျချပဳ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ Aန္ဂ်ီAိုမ်ားက  Aဓိက Uီးေဆာင္ 
Uီးရြက္ ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။  
 
ကာလရွည္ႀကာ  တည္တ့ံခဲ့သည့္  Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲေရး Aခ်ိန္ကာလ ၁၉၈၉-၁၉၉၅ခုႏွစ္ 
Aတြင္းတြင္ Aင္Aားႀကီး လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္း Aမ်ားစုသည္ လက္နက္ ဆက္လက္ 
စြဲကိုင္ထးႀကျပီး၊ နယ္ေျမေဒသ Aေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားႀကသည္။ ၄င္းတုိ႔ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ၄င္းတို႔သည္ Aစစ္Aမွန္  ေဒသႏၱရ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး Aဖြဲ႔မ်ား 
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Aေနျဖင့္ လွဳပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ႀကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဒသႏၱရ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာ၀န္မ်ားကို 
Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲေရး Aဖြဲ႔က ဆက္လက္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နယ္ေျမေဒသကေတာ့ 
ရုမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း တြင္ တည္ရွိသည့္ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္ (ယူဒဗ္ယူAက္စ္ေA) 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္သည္  လက္နက္ကိုင္ 
Aဖြဲ႔မ်ားAား ၄င္းတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားAား ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ျပဳမည္လား 
သို႔မဟုတ္ ယခင္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား Aေနျဖင့္ 
Aသြင္ကူးေျပာင္းျပီး Aစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားAတြင္း ေနထိုင္သည့္ ရပ္ရြာ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ျခင္းကို  ျပဳႏုိင္မည္လားဆိုသည္ကုိ 
ေစာင့္ႀကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။  လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္  ယင္းတို႔၏ 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက  ပါတီ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္၊ လက္နက္မ်ား စြန္႔လႊတ္ျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ တပ္မ်ားAား ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ျဖင့္(မ်ားစြာ ေျပာင္းလဲသြားမည္ဟု  
ယူဆရသည့္)ေပါင္းစည္းျခင္း ျပဳလုပ္မလုပ္ ဆိုသည္မွာ မေရရာ မေသခ်ာေသးေခ်။ ထိုကဲ့သို႔ ပါတီ 
ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္သည့္ Aခါမွသာ ယခင္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ယင္းတို႔ 
ကိုယ္စားျပဳလိုသည့္  ရပ္ရြာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aားေပး  ေထာက္ခံမွဳ ရမရဆိုသည္ကို  စမ္းသပ္ 
ႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ ျပသနာသည္ ၀ိေရာဓိ ျဖစ္ေစသည္။ ၁၇ႏွစ္ႀကာ Aပစ္Aခတ္ 
ရပ္စဲေရး ျပီးသည့္ေနာက္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျပည္တြင္းစစ္ ျပန္လည ္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။ 
Aသစ္တဖန္ ျဖစ္ပြါးသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေႀကာင့္  ေကAုိင္Aုိ (Aထူးသျဖင့္ ၄င္း၏ 
လက္နက္ကိုင္တပ္  ေကAုိင္ေA)သည္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ား၏ တိုးတက္မ်ားျပားလာသည့္ 
ေထာက္ခံမွဳကို ျပန္လည္ ရရိွလာသည္ (မည္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမဆုိတြင္ ၄င္းတို႔သည္  
က်ယ္ျပန္႔သည့္  ေထာက္ခံမွဳကို ရရွိႏုိင္သည္)။  
 
လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္သည္  လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကို ယင္းတို႔ လက္ရွိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးသည့္  Aဆင့္ထက္ 
ေက်ာ္လြန္မည္ ဆိုပါက၊ Aစိုးရ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAႀကား ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ ျပင္ပ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ား၏ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္မ်ားAႀကား မည္သို႔ 
ေပါင္းစည္းရမည္ကို ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းရန္ လိုAပ္လာေလသည္။  လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္း 
Aမ်ားစုသည္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မ်ားတြင္ Aနိမ့္ဆံုး Aေျခခံ 
စနစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့ႀကသည္။ ေကAန္ယူ၊ မြန္ျပည္သစ္၊ ေကAန္ပီပီ၊ ေကAုိင္ေA ႏွင့္ 
Aျခား စနစ္တက် တည္ေထာင္ထားသည့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားတြင္ Aဆိုပါ 
စနစ္မ်ားကို တည္ေဆက္ထားသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကာျမင့္ျပ ီ ျဖစ္ျပီး ေဒသခံမ်ား၏ 
ေထာက္ခံAားေပးမွဳကို ရရွိထားသည္။ မႀကာေသးမီကစျပီးလည္း ႏုိင္ငံတကာ Aလွဴရွင္မ်ား၏ 
ေထာက္ပံ့မွဳကိုလည္း ရရွိထားႀကသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္၏ Aစိတ္Aပုိင္း တခု Aေနျဖင့္ 
ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ျပင္ပရွိ Aုပ္ခ်ဳပ္စီမံမွဳ စနစ္မ်ားကို မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ ေပါင္းစည္း 
သြားမည္ကို ေစာင့္ႀကည့္ရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ 
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ဤေလ့လာသံုးသပ္ခ်က္မ်ားက ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တြင္ Aက်ဳိးAျမတ္ ရရွိႏုိင္သူမ်ား 
ရွိသလို၊ နစ္နာႏုိင္သူမ်ားလည္း ရိွေႀကာင္းကို သတိေပးေနေလသည္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ 
ခ်ဳပ္ျငိမ္းမွဳမွ Aက်ဳိးAျမတ္ Aမ်ားဆံုး ရရွိမည့္ သူမ်ားမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဒုကၡ ဆင္းရမဲ်ား 
ခံစားခဲ့ႀကရသည့္ Aရပ္သားမ်ား ႏွင့္ ေနရပ္သို႔ ျပန္ႏုိင္ႀကမည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား 
ျဖစ္ႀကသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ ျပီးဆံုးသြားျခင္းသည္ တရား၀င္ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားAတြက္လည္း 
ေကာင္းေလသည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသား ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ Aပစ္Aခတ္ 
ရပ္စဲေရးမ်ားAျပီး သံယံဇာတ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ Aေျခခံ Aေဆာက္AAုံမ်ား 
တည္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားေႀကာင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမွဳ ႏွင့္ လူမွဳေရးဆိုင္ရာ 
Aက်ဳိးဆက္မ်ား ရရိွလာမည္ကို စုိးရိမ္ ပူပန္မွဳမ်ား ရွိေနသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို 
Aႏၱရာယ္ဟု ရွဳျမင္သူမ်ားထတဲြင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္စU္တြင္ Aဓိက ပတ္သက္သူမ်ား ပါ၀င္ေလသည္။  
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ျငိမ္းခ်မ္းေရးျငိမ္းခ်မ္းေရးျငိမ္းခ်မ္းေရးျငိမ္းခ်မ္းေရး    လုပ္ငန္းစU္ကိုလုပ္ငန္းစU္ကိုလုပ္ငန္းစU္ကိုလုပ္ငန္းစU္ကို    ဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္သူမ်ားဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္သူမ်ားဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္သူမ်ားဖ်က္ဆီးပစ္ႏိုင္သူမ်ား    
    
Aထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ား၏ Aဓိက 
Aေႀကာင္းရင္း ႏုိင္ငံေရး၊ လူမွဳေရး ႏွင့္ စီးပြါးေရး ျပသနာမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ 
မဟုတ္ေခ်။ နက္နျဲပီး လူAဖြဲ႔Aစည္း၏ Aေျခခံ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရငွ္းရန္ Aစုိးရ ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ သတိၱ၊ ေတြးေတာဆင္ျခင္Uာဏ္ ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မွဳတို႔ကို 
Aသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ျငိမ္းခ်မ္းေရး  လုပ္ငန္းစU္ Aရွိန္Aဟုန္ 
ေလွ်ာ့နည္းလာသည္ႏွင့္Aတူ လက္ရွိ Aခြင့္Aလမ္း ျပတင္းတံခါးသည္လည္း ျပန္လည္ 
ပိတ္သြားမည္ ျဖစ္ေလသည္။ 
 
ကံမေကာင္းစြာပင္ Aစုိးရ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွစ္ဘက္စလံုးတြင္ လက္နက္ကိုင္ 
ပဋိပကၡ Aဓြန္႔ရွည္ျခင္းမွ Aက်ဳိးAျမတ္ ျဖစ္ထြန္းသူမ်ား ရွိေလသည္။ AတိAက် သတင္း 
Aခ်က္Aလက္ မရရိွႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ယခင္ စစ္AစုိးရAတြင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳမ်ား၏ 
Aတိုင္းAတာ ႏွင့္ ႏွဳန္းကို မႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူမ်ား ရွိသလို၊ ထိုင္း ႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိ ျပည္ေျပး 
Aခ်ဳိ႕သည္လည္း မႀကိဳက္ႏွစ္သက္က်ပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာႀကာေAာင္ ျမန္မာ စစ္Aစိုးရကို 
ဆန္႔က်င္ေနသူမ်ား Aေနျဖင့္ ျပည္ပ Aေျချပဳ ႏွင့္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 
Aတိုက္Aခံ Aဖြဲ႔မ်ားAား ေထာက္ခံျခင္းမွတပါး Aျခားေရြးစရာ မရွိေပ။ ႏုိင္ငံAတြင္း 
Aျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲွဳမ်ားAတြက္ ေရြးစရာလမ္း မရိွခဲ့သည့္ 
Aတြက္ ႏုိင္ငံတကာ Aန္ဂ်ီAုိမ်ား ႏွင့္ Aလွဴရွင္မ်ား (ဘာသာေရး ႏွင့္ လူသားျခင္းစာနာမွဳဆိုင္ရာ 
Aဖြဲ႔Aစည္း ၂မ်ဳိးစလံုး)သည္ နယ္စပ္ရွိ Aတ္ိုက္Aခံ Aဖြဲ႔မ်ားကို ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖင့္သာ တင္းတိမ္ 
ေရာင့္ရဲေနရေလသည္။ ထိုကာလAတြင္းတြင္ AစုိးရAား ဆန္႔က်င္ျခင္းသည ္ ဘ၀ေနနည္း 
တခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ နယ္စပ္Aေျချပဳ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကို လႊမ္းမုိးထားႀကျပီး၊ Aလွဴေငြမ်ားကိုလည္း ယင္းတို႔ထံသို႔သာ စီးဆင္း 
ေစေလသည္။ 
 
ယခုAခါ ႏုိင္ငံတြင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစU္ Aရွိန္ရလာသျဖင့္၊ ႏုိင္ငံေရး 
ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားသည္လည္း Aလွဴရွင္မ်ား၏ ရန္ပုံေငြမ်ားႏွင့္Aတူ နယ္စပ္မွသည္ ျပည္တြင္းသို႔ 
ေရႊ႕လာခဲ့ေလသည္။ ဤAေျခAေနတြင္ နယ္စပ္Aေျခစုိက္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား Aေနျဖင့္ ေရြးစရာ 
လမ္း၂သြယ္ ရွိေလသည္။ Aနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယံုႀကည္လက္ခံႏုိင္သည့္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား 
Aျဖင့္ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မည္လား သို႔တည္းမဟုတ္ တေန႔တျခား ေဘးသို႔ 
ဖယ္က်U္ျခင္း ခံရျပီး Aမ်က္ေဒါသမ်ားထြက္ေနမည္လား ဆိုသည္ကို  ျဖစ္ေလသည္။  
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နယ္စပ္ရွိ ရပ္ရြာAေျချပဳAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စုိးရိမ္ 
ပူပန္မွဳမ်ားကို ဖြင့္ဆိုျပခဲ့သည္။ Aထူးသျဖင့္ ယင္းတို႔ စုိးရိမ္ပူပန္သည္မွာ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ရပ္ရြာ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ Aရပ္ဘက္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား Aေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တြင္ 
ပါ၀င္ႏုိင္မွဳ မရွိျခင္း ႏွင့္ Aစုိးရ Aေနျဖင့္ ေလးနက္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား မျပဳလုပ္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထိုAျပင္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္က ကခ်င္ ႏွင့္ ရုမ္းျပည္နယ္ ေနရာAခ်ဳိ႕တြင္ ထိုးစစ္မ်ား 
ဆင္ႏြဲေနသည့္Aတြက္ တႏုိင္ငံလံုး Aတိုင္းAတာျဖင့္ ေဒါင့္စုံဘက္စုံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို 
ေဆြးေႏြးရန္ ခက္ခမဲည္ ျဖစ္ေလသည္။ ကံဆိုးစြာပင္ Aဆိုပါ စုိးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ားသည္ နယ္စပ္ 
Aေျချပဳ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ ေဒါသတႀကီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားကို 
တိုက္ခုိက္ ေ၀ဖန္သံမ်ားႀကားတြင္ နစ္ျမွဳပ္သြားခဲ့သည္။ Aျခားေသာ နယ္စပ္ Aေျချပဳ Aဖြဲ႔ 
Aစည္းမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို Aျပဳသေဘာ တုန္႔ျပန္ခ့ဲႀကျပီး၊ Aစုိးရ 
ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ ေျမေပၚ လုပ္ငန္းမ်ား တရား၀င္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျပည္တြင္းသို႔ 
ျပန္၀င္က်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနႀကသည္။  
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ျငိမ္းခ်မ္းေရးျငိမ္းခ်မ္းေရးျငိမ္းခ်မ္းေရးျငိမ္းခ်မ္းေရး    လုပ္ငလုပ္ငလုပ္ငလုပ္ငန္းစU္Aားန္းစU္Aားန္းစU္Aားန္းစU္Aား    ပ့ံပိုးကူညီျခင္းပ့ံပိုးကူညီျခင္းပ့ံပိုးကူညီျခင္းပ့ံပိုးကူညီျခင္း----    ထိခိုက္နစ္နာေAာင္ထိခိုက္နစ္နာေAာင္ထိခိုက္နစ္နာေAာင္ထိခိုက္နစ္နာေAာင္    
မျပဳလုပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ျခင္း    
    
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ Aေရးပါေသာ္လည္း၊ ယင္းတို႔၏ 
Aခန္းက႑သည္ Aကန္႔Aသတ္ ရွိေလသည္။ ဤသည္မွာ Aဓိက လုပ္ေဆာင္မွဳမ်ား ႏွင့္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းကသာ ျဖစ္ေသာ 
ေႀကာင့္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ 
(ႏုိင္ငံAေတာ္မ်ားမ်ားတြင္) ႀကား၀င္ ေစ့စပ္ညွိႏွဳိင္းေပးျခင္း မရွိျခင္းသည္ Aျခား  ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူ 
ထူးျခားေနသည့္ Aခ်က္ ျဖစ္ေလသည္။ Aစုိးရသည္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္ 
Aျပန္Aလွန္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေႀကာင္းမ်ား တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ 
ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ္လည္း၊ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတိုင္ေAာင္ ႏုိင္ငံတကာ၏ Aခန္းက႑သည္ 
တခါတရံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေလ့လာသူAျဖစ္ ဖိတ္ေခၚခံရျခင္းေလာက္သာ 
ရွိေလသည္။ နည္းပညာ ႏွင့္ ရန္ပုံေငြ Aေထာက္Aပံ့ Aနည္းငယ္ ပါ၀င္သည္။ ဤပုံစံသည္ 
ႏုိင္ငံတကာမွ ႀကား၀င္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေပးသည့္ ၁၉၉၁ခုႏွစ္ ကေမာၻဒီးယား ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ ၂၀၀၅ခုႏွစ္တြင္ Aာခ်ီ လြတ္ေျမာက္ေရး လွဳပ္ရွားမွဳ ႏွင့္ Aင္ဒုိနီးရွား 
Aစုိးရတို႔Aႀကား ဖင္လန္ သမၼတမွ  ႀကား၀င္ ေစ့စပ္ေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္ ့(Tornquist et al ၂၀၁၂) 
Aာခ်ီ AေျခAေနတို႔ျဖင့္ ကြာျခားေလသည္။  ျမန္မာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္သည္ ဖိလစ္ပုိင္ 
ႏုိင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ႏွင့္လည္း ကြာျခားေလသည္။ ဖိလစ္ပုိင္ႏိုင္ငံတြင္ မေလးရွား 
Aစုိးရမွ ဖိလစ္ပုိင္ Aစုိးရ ႏွင့္ မုိရုိစ္ တို႔Aႀကား ညိွႏွဳိင္းေပးခဲ့သည္။ Aလားတူ ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံမွလည္း 
Aစုိးရ ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ား Aႀကား ေစ့စပ္ညွိႏွဳိင္းေပးခ့ဲသည္။ ျမန္မာ AေျခAေနသည္ 
ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ပုိဆင္တူေလသည္။ ထိုင္းAစုိးရသည္ ေတာင္ပိုင္း မေလးလူမ်ဳိး မြတ္စလင္ 
သူပုန္မ်ားႏွင့္ Aမ်ားAားျဖင့္ မေAာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားစြာကို Uီးေဆာင္ 
က်င္းပခဲ့ေလသည္။ Aိမ္နီးခ်င္း ၂ႏုိင္ငံ၏ Aဓိက ကြာျခားခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာ Aစုိးရသည္ 
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေလသည္။ ယင္းသည္ 
Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲေရးမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ညွိႏွဳိင္းႏုိင္ခဲ့သည့္ Aေတြ႔Aႀကံဳလည္း ရိွေလသည္။ 
Aခ်ဳိ႕ေသာ တြက္ခ်က္မွဳမ်ားAရ ျမန္မာ Aစုိးရသည္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္း ၂၀ျဖင့္ 
တျပိဳင္နက္တည္း ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းေနသည္ဟု ဆိုသည္။ 
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တြင္ ႏုိင္ငံတကာ၏ Aခန္းက႑သည ္Aကန္႔Aသတ္ျဖင့္သာ 
ရွိသည္ကို ျမန္မာ Aာဏာပိုင္မ်ား၏ ျပည္တြင္းေရးတြင္ ျပင္ပမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ 
ေနသည္ဟုေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ရွိေနခဲ့သည့္ သံသယစိတ္ကို သေဘာေပါက္ နားလည္ရန္ 
လိုAပ္သည္။ ကခ်င္ ပဋိပကၡတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ Aစုိးရ ႏွင့္  ေကAုိင္Aုိတို႔Aႀကား 
ႀကား၀င္ေစ့စပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမွဳမ်ားသည္လည္း မႀကာေသးခင္ထိ မေAာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။  
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ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္Aား Uီးေဆာင္မွဳျပဳသည္ထက္  ႏုိင္ငံတကာ၏ Aခန္းက႑သည္ 
ပံ့ပုိးကူညီသည့္ Aဆင့္တြင္သာ ရွိေလသည္။ ပိုမုိ ျမင္သာျပီး ထင္ရွားသည့္ ႀကား၀င္ 
ေဆာင္ရြက္မွဳကေတာ့ Aစုိးရ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲေရး 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ပံ့ပုိးကူညီျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္Aေပၚ ယံုႀကည္မွဳ ရွိလာရန္  
ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ထားသည့္  ျမန္မာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ပံ့ပုိးကူညီမွဳ AစီAစU္ 
(Aမ္ပီAက္စ္Aုိင္) ျဖစ္ေလသည္။ ျမန္မာ Aစုိးရမွ ေနာ္ေ၀း AစုိးရAား ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစU္Aား ပံ့ပုိးကူညီရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ Aမ္ပီAက္စ္Aိုင္ 
ကို တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း  ျဖစ္သည္။ ထိုAခ်ိန္မွစ၍ Aျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ Aစုိးရမ်ား ႏွင့္ 
Aလွဴရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္ ပတ္သက္လာခဲ့သည္။ Aမ္ပီAက္စ္Aုိင္သည္ ျမန္ဆန္သည့္ 
Aေျပာင္းAလမဲ်ားႀကားတြင္ ႏုိ္င္ငံေရးAရ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ Aရာမ်ားကို Aလ်င္Aျမန္ 
တုန္႔ျပန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ Aမ္ပီAက္စ္Aုိင္သည္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ရပ္ရြာ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ Aရပ္ဘက္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၊ Aစုိးရ ႏွင့္ Aစုိးရ မဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ AစU္တစုိက္ ေလးနက္သည့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳမ်ား 
ျပဳရန္ သံႏၶိ႒ာန္ ခ်ထားပါသည္။ ပဋိပကၡျဖင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူ Aသီးသီးျဖင့္လည္း 
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျခင္း ႏွင့္ သတင္း Aခ်က္Aလက္မ်ားကို မွ်ေ၀သြားရန္ကိုလည္း သံႏၶိ႒ာန္ 
ခ်ထားပါသည္။ Aမ္ပီAက္စ္Aုိင္သည္ ထိခုိက္နစ္နာလြယ္သည့္ ေဒသခံ  ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ Aျခား 
မိတ္ဖက္မ်ားAား ပုိမုိ Aႏၱရာယ္ က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ AေျခAေနမ်ဳိးသို႔ (Aနာဂတ္တြင္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ ပ်က္ျပားသြားျခင္းေႀကာင့္ က်ေရာက္ႏုိင္သည့္ Aႏၱရာယ္မ်ဳိး AပါA၀င္) 
ေရာက္ရွိေAာင္ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေခ်။ Aမ္ပီAက္စ္Aုိင္သည္  ေဒသခံ မိတ္ဖက္ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား (ရပ္ရြာ Aေျချပဳ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ား) Aား ရခုိင္၊ခ်င္း၊ 
ရုမ္း၊ ကရင္ ႏွင့္ မြန္၊ ပဲခူး ႏွင့္ တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေAာက္ေဖၚျပပါ 
က႑မ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စီမံခ်က္မ်ား Aေကာင္Aထည္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ရန္ ပံ့ပုိးကူညီလ်က္ 
ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ား၏ ဆက္ဆံေရးရုံးမ်ားကို Aကန္႔Aသတ္ျဖင့္ 
ပံ့ပုိးကူညီျခင္း၊ ရပ္ရြာ Aေျချပဳ Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲေရး ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရွဳမွဳမ်ားကို ပံ့ပုိးကူညီျခင္း၊ 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ား ရပ္ရြာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳကို ပံ့ပုိးကူညီျခင္း၊ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္Aေပၚတြင္ ယံုႀကည္မွဳရွိလာေစရန္ Aေကာင္Aထည္ေဖၚသည့္ စမ္းသပ္ 
ႏွင့္ Aျခား စီမံခ်က္မ်ား ႏွင့္  ထိခုိက္နစ္နာလြယ္သည့္  ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရးAတြက္ AကူAညီမ်ား ေပးAပ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ Aမ္ပီAက္စ္Aုိင္က့ဲသို႔ေသာ 
ႏုိင္ငံတကာ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္Aား တုန္႔ျပန္မွဳ ၁၆ခုသည္ ၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ားAတြင္းက 
ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲေရးမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာမွ ပံ့ပုိးကူညီမွဳ မျပဳခဲ့ျခင္းကဲ့သို႔ Aမွားမ်ဳိး 
ထပ္မွန္ မမွားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ပါ၀င္သည္။ ထိုသို႔ ယခင္ Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲေရးမ်ားကို 
ႏုိင္ငံတကာမွ ပံ့ပုိးကူညီမွဳ မျပဳခဲ့သည့္Aတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး  ျပဳလုပ္ျခင္း(peace-making)မွသည္ 
Aစစ္Aမွန္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း(peace-building) AေျခAေနကို ဖန္တီးရန္ 
Aခြင့္Aလမ္းကို လက္လႊတ္ဆံုးရွဳံးခဲ့ရသည္ (South ၂၀၀၈၊ Aခန္း ၃)။ 
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Aမ္ပီAက္စ္Aုိင္ ကဲ့သို႔ေသာ AစီAစU္မ်ဳိးကို ထူေထာင္ျပီးသည့္Aခါတြင္ Aလွဴရွင္မ်ားသည္ 
ေပးAပ္ထားသည့္ ကတိက၀တ္Aတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုAပ္သည္။ ထိုAျပင္ လံုေလာက္သည့္ 
Aရင္းAျမစ္မ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္ စီမံခ်က္မ်ားAတြက္ 
ပံ့ပုိးကူညီသြားရန္ လိုAပ္သည္။ Aရင္းAျမစ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးAရ ေထာက္ခံAားေပးမွဳ၊ 
ေငြေႀကး ရန္ပုံေငြမ်ား ႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ ထိုAျပင္ 
Aလွဴရွင္မ်ား ႏွင့္ သံတမန္မ်ားသည္ ျမန္မာ Aစုိးရကို ႏုိင္ငံေရးAရ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ 
ကခ်င္ ႏွင့္ ရုမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြါးေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္မွာ 
မရွိမျဖစ္ Aေရးႀကီးေႀကာင္း သတိေပးရန္လည္း လိုAပ္သည္။ Aထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သလုိ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္Aေပၚ သံသယရွိသူမ်ားတြင္လည္း ခုိင္လံုသည့္ သံသယျဖစ္ေစသည့္ 
စုိးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုစုိးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ားAား ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို ပ်က္စီးေAာင္ 
ျပဳလုပ္ခြင့္ ေပးAပ္ခဲ့ပါက Aမွားႀကီးတခုကို က်ဴးလြန္ရာ ေရာက္ေပသည္။ ျပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ 
တစ္ခုေက်ာ္Aတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူ႔Aခြင့္Aေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ Aသိုင္းA၀ုိင္းတြင္ 
ေရပန္းစားသည့္ Aေႀကာင္းAရာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ ထိုလူ႔Aခြင့္Aေရး ကိစၥမွလြဲျပီး ႏုိင္ငံတကာ 
Aသိုင္းA၀ုိင္းတြင္ Aမ်ားAားျဖင့္ မသိက်ဳိးကြ် ံ ျပဳျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 
လုပ္ငန္းစU္က ျမန္မာႏုိင္ငံAေပၚ Aင္Aားႀကီး ႏုိင္ငံမ်ား စိတ္၀င္စားလာေAာင္  ႏွဳိးဆြ 
ေပးခဲ့ေလသည္။  ယင္းစိတ္၀င္စားမွဳႏွင့္Aတူ တိုင္းရင္းသား ျပသနာမ်ားကိုလည္း သိသာ 
ထင္ရွားလာေစခဲ့သည္။ ဤAခြင့္Aလမ္း ျပတင္းတံခါးသည္ Aျမတဲေစ ပြင့္ဟေနမည္ မဟုတ္ေခ်။ 
ေပးဆပ္ရမည့္ ေလာင္းေႀကး တန္ဖုိးသည္ ျမင့္မားေလသည္။ ျမန္မာ Aစိုးရ Aေနျဖင့္ Aေျခခံ 
လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ား ႏွင့္ တရားUပေဒ စုိးမိုးေရးကို ေလးစားလိုုက္နာသည္ ့ AစုိးရAျဖင့္ ယင္း၏ 
ပုံရိပ္ကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏုိင္လွ်င္၊ ယင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလို ႏုိင္ငံတကာမွ ဖယ္က်U္ျခင္း 
ခံထားရသည့္ ႏုိင္ငံမ်ဳိးAတြက္ ႀကီးမားသည့္ ေAာင္ျမင္မွဳႀကီး ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ ပုံရိပ္ေကာင္း 
တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႀသဇာ စက္၀န္းAတြင္းမွ 
ဖယ္ခြာလာလိမ့္မည္ဟု ယူဆရသည္။ ထိုသို႔ တရုတ္ ႀသဇာ စက္၀န္းေAာက္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ 
ဖယ္ခြာလာျခင္းသည္ Aေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားAတြက္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္  
ျဖစ္ေလသည္။ 
 

စီးပြါးေရးစီးပြါးေရးစီးပြါးေရးစီးပြါးေရး    ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္ႏွင့္////သိုသိုသိုသို႔႔ ႔႔မဟုတ္မဟုတ္မဟုတ္မဟုတ္    ဖြံဖြဖံြံဖြံ ႔႔ ႔႔ျဖိဳးေရး။ျဖိဳးေရး။ျဖိဳးေရး။ျဖိဳးေရး။    
    
Aစုိးရ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAားလံုး (လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ 
Aရပ္ဘက္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ ေနာက္ဆံုး ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ား)Aတြက္ Aဓိက 
စိန္ေခၚမွဳ တခုမွာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနႀကသည့္ စီးပြါးေရး 
ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဒသခံ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းမ်ား မွသည္ 
ႏုိင္ငံေတာ္Aဆင့္ ကုပၼဏီႀကီးမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုပၼဏီမ်ား၊ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား 
ပါ၀င္သည္။ 
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Aထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သလို ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကာျမင့္ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ႏွင့္ 
ဖြံ႔ျဖိဳးမွဳ ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းတို႔ေႀကာင့္ စီးပြါးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ၊ Aလုပ္Aကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ 
ႏွင့္ Aသက္ ေမြး၀မ္းေႀကာင္း သင္တန္းမ်ားကို AထူးလိုAပ္ေလသည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား 
ေနထိုင္သည့္ စစ္ေဘးဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားသည္ ထင္ရွားသည့္ သဘာ၀ သံယံဇာတမ်ား 
ေပါႀကြယ္၀သည့္ ေနရာမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ Aခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ (Uပမာ သစ္ ႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း) 
ေဒသAတြင္းတြင္ပင္ တန္ဖုိးျမွင့္လုပ္ငန္းမ်ား ထူေထာင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ေလသည္။ ဗဟို ႏွင့္ ေဒသႏၱရ 
Aစုိးရမ်ားႀကား ၀င္ေငြကို Aခ်ဳိးက် ခြဲေ၀ရန္ AလားAလာရွိသျဖင္ ့Aခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ 
(Uပမာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ ႏွင့္ ေရနံသိုက္မ်ား) ျပည္ေထာင္စုAဆင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီး႒ာနမွ 
ခ်မွတ္ေပးသည့္  ၀င္ေငြသည္ Aခ်က္Aခ်ာ က်ေပသည္။ ကံAားေလ်ာ္စြာပင္ ေ၀လံသည့္ 
ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနႀကသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမွဳမ်ားသည္ 
Aမ်ားAားျဖင့္ သဘာ၀ သံယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ႀကသည္။ ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား လာဘ္လာဘမ်ား ရႀကသည္ကလႊဲ၍ ေဒသခံမ်ား Aေနျဖင့္ 
Aက်ဳိးAျမတ္ Aနည္းငယ္သာ ရရွိႀကသည္။ ပဋိပကၡတြြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသူမ်ားကို 
Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲေရးမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေစ့ေဆာ္တုိက္တြန္းခ်က္မ်ားမွာ စစ္ပန္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး 
ရည္မွန္းခ်က္ ႏွင့္ AေပးAယူ လုပ္လိုစိတ္ သို႔တည္းမဟုတ္ လူသားျခင္း စာနာမွဳ စိတ္ဆႏၵမ်ားသာ 
မကဘဲ၊ စစ္ေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စီးပြါးေရး Aခြင့္Aလမ္းမ်ားမွ Aက်ဳိးAျမတ္မ်ား 
ရလိုမွဳလည္း ပါ၀င္သည္။ ယင္းတို႔ထဲတြင္ သဘာ၀ သံယံဇာတမ်ားကို ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္းလည္း 
ပါ၀င္ေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သံယံဇာတ ထုတ္ယူသည့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ လူမွဳပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ 
သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ၂ခုစလံုးကို ထိခုိက္ နစ္နာေစေလသည္။  
 
စစ္ေဘးဒဏ္ခံ ေဒသမ်ားတြင္ Aထူး စိုးရိမ္ေနသည္မွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား ေနထိုင္သည့္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ Aေနာက္ျခမ္း၊ ေျမာက္ ႏွင့္ Aေရွ႕ျခမ္းမ်ားတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစU္ထားသည့္ 
ေရAားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေလသည္။ Aမ်ားAားျဖင့္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားကို  ေရးဆြဲရာတြင္ 
လံုေလာက္သည့္ လူမွဳ ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္Aေပၚ ထိခုိက္နစ္နာႏုိင္မွဳမ်ားကို 
ဆန္းစစ္ေလ့လာထားမွဳမ်ား မရွိႀကေပ။ Aျခား စုိးရိမ္ပူပန္မ်ားကေတာ့ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ 
ေဆာင္ရြက္ေနႀကသည့္ သတၳဳတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရရွည္မတည္တ့ံႏုိင္သည့္ သစ္ထုတ္ 
လုပ္မွဳမ်ား (က်ယ္ျပန္႔စြာ  သစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ ယခင္က မေရာက္ရွိႏုိင္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ 
လမ္းကြန္ရက္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ႏုိင္သည္။ ယင္းသို႔ ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ ေဒသခံမ်ား 
Aတြက္လည္း ေစ်းကြက္သို႔ ေဒသထြက္ကုန္မ်ားကို တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန ္Aခြင့္Aလမ္းကိုလည္း 
ဖန္တီးေပးေလသည္။ Aေကာင္းAဆိုး ေရာယွက္ေနသည့္ Aရာျဖစ္သည္) ႏွင့္ စီးပြါးျဖစ္ 
လယ္ယာ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား (Aထူးသျဖင့္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ ဆီးAုန္း ျခံမ်ား) ႏွင့္ 
ယင္းတို႔ႏွင့္ဆက္စပ္ျပီး ေျမယာသိမ္းမွဳမ်ား ျဖစ္သည္။  
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ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ (ေဒသတြင္းတြင္လည္း) Aႀကီးဆံုး Aေျခခံ Aေဆာက္AAု ံ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းကေတာ့ ကရင္ ျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း တနသၤာရီ ေဒသ (မြန္၊ ထား၀ယ္ ႏွင့္ ဗမာမ်ား 
ေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားလည္းပါ၀င္) တြင္ စီစU္ထားသည့္ စီမံကိန္း ျဖစ္ေလသည္။ ဤစီမံကိန္း 
ကေတာ့ ထား၀ယ္ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။ Aဆိုပါ စီမံကိန္းတြင္ ကပၸလီ ပင္လယ္ ကမ္းေျခေပၚတြင္ 
ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ျခင္း၊ Aႀကီးစား စက္မွဳဇုန္ တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ Aိမ္နီးျခင္း 
ထိုင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္သြယ္မည့္ လမ္း ႏွင့္ Aျခား Aေျခခံ Aေျခခံ Aေဆာက္AAုံမ်ား 
တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။ ဤစီမံကိန္း၏ ပထမ Aဆင့္ တခုတည္းကပင္ Aေမရိကန္ 
ေဒၚလာ ၁၃ ဘီလီယံခန္႔ ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားႀကသည္။ ထိုင္းႏုိင္ငံမွ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခုိက္ ပ်က္စီးေစသည့္ စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား ေျပာင္းေရြ႕လာမည္ကို ႀကိဳျမင္ျပီး၊ 
သိသိသာသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္Aေပၚ စုိးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ား ရွိေနခဲ့ေလသည္။ Aျခား 
ေပၚေပါက္လာႏိုင္သည့္ ျပသနာမ်ားကေတာ့ Aလုပ္သမားမ်ား၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ား မရရွိျခင္း ႏွင့္ 
လယ္ယာေျမမ်ားကို လယ္လုပ္သူ ေတာင္သူမ်ားထံမွ Aတင္းAက်ပ္ သိမ္းယူျခင္းတို႔ 
ပါ၀င္ေလသည္။ ယခင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Aေကာင္Aထည္ေဖၚခဲ့သည့္ Aႀကီးစား Aေျခခံ 
Aေဆာက္AAုံ  တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားေႀကာင့္  ေဒသခံမ်ား၏ ေက်းရြာမ်ား 
ေရြ႕ေျပာင္းခံရမွဳ ႏွင့္ ယင္းတို႔Aေနျဖင့္ ပုိမုိ ထိခုိက္နစ္နာလြယ္ျခင္း Aစရွိသည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရး 
စီမံကိန္းမ်ားေႀကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ ျပသနာမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာ ႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံတို႔Aႀကား 
ႏုိင္ငံေရး စီးပြါးေရးAရ ဆက္ဆံမွဳမ်ား  တိုးတက္မ်ားျပား လာသည္ႏွင့္Aမွ်၊ ထိုင္းႏုိင္ငံAတြက္ 
ျမန္မာႏိုင္ငံ  Aေရွ႕ေတာင္ပုိင္း ေဒသမ်ား တည္ျငိမ္ေရးသည္  ပုိမို Aေရးပါလာေလသည္။ 
ထိုAတြက္ေႀကာင့္ ေကAန္ယူ ႏွင့္ Aျခား လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAေပၚတြင္ ထိုင္း၏ 
ဖိAားေပးမွဳသည္လည္း တိုးတက္မ်ားျပားလာမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ကရင္ ႏွင့္ Aျခား 
တိုင္းရင္းသားမ်ားAတြက္ Aဆိုပါ စီးပြါးေရး  ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ရြာ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မည္ကဲ့သို႔ ရပ္တည ္ တုန္႔ျပန္မည္နည္း 
ဆိုသည့္Aေပၚ မူတည္ေနေလသည္ (South ၂၀၁၁)။ 
 
 
ႏုိင္ငံ၏ Aျခား တဘက္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရုတ္၏ Aႀကီးမားဆံုး  ရင္းႏီွး 
ျမွဳပ္ႏွံမွဳျဖစ္သည့္ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႔ ပုိက္လိုင္း တည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ Aေျခခံ 
Aေဆာက္AAုံ စီမံခ်က္မ်ား (ရထား ႏွင့္ လမ္း စီမံခ်က္မ်ား) ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းပုိက္လိုင္းသည္ 
Aိႏၵိယ သမုဒၵယာေပၚရွိ ရခုိင္ ကမ္းရုိးတမ္းမွသည္ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ မရွိသည္ ့
ယူနန္ျပည္နယ္ထိ ရွည္လ်ားသည္။ ေရႊသဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပုိက္လိုင္း စီမံခ်က္သည္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရး  
မဟာဗ်ဴဟာAရ Aထူး Aေရးပါေလသည္။ ယင္းစီမံခ်က္Aရ  တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 
သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔မ်ားကို ထုတ္ယူခြင့္ ရရိွမည္ ျဖစ္သလို၊ Aက်ပ္ကိုင္ျခင္း ခံရႏုိင္သည့္ 
မဟာဗ်ဴဟာက် မလကၠာ ေရလက္ႀကားကို ျဖတ္စရာမလိုေတာ့ဘဲ တရုတ္ျပည္ Aေရွ႕ပုိင္း 
ပယ္လယ္ထြက္ေပါက္မ်ားသို႔ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို  တင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္လည္း Aိႏၵိယ သမုဒၵရာသို႔လည္း 
ထြက္ေပါက္  ရရွိသြားမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ Aျခား တရုတ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
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ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ Aေျခခံ Aေဆာက္AAုံ စီမံခ်က္မ်ားလိုပင္ ေရႊသဘာ၀ 
ဓါတ္ေငြ႔ စီမံကိန္းသည္လည္း Aျငင္းပြါးစရာမ်ား ရွိေနေလသည္။ Aဘယ္ေႀကာင့္ဆိုေသာ္  ေဒသခံ 
ရခုိင္ ႏွင့္ Aျခား ရပ္ရြာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားက ေျမသိမ္းမွဳမ်ား၊ တရားမွ်တျခင္း မရွိသည့္ 
ေလွ်ာ္ေႀကးေငြ ေပးမွဳမ်ား၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ ပ်က္စီးမွဳမ်ား ႏွင့္ Aျခား ထိခုိက္ 
နစ္နာႏိုင္သည့္ Aက်ဳိးဆက္မ်ား ရရွိမည္ကို စုိးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ား ရိွေနသျဖင္ ့ျဖစ္သည္။ 
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ေရွေရွေရွေရွ႕႕႕႕လမ္းစU္မ်ားလမ္းစU္မ်ားလမ္းစU္မ်ားလမ္းစU္မ်ား    
    
Aစုိးရ ႏွင့္ ယင္း၏ ယခင္ စစ္ေျမျပင္ ရန္သူမ်ားသည္ ကနUီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား 
ျပဳလုပ္ေနႀကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွလြဲျပီး ေနရာ Aႏံွ႔Aျပားတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြါးမွဳသည္ 
သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ Aခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ လံုး၀ ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့သည္။ 
တခ်ိန္တည္းမွာပင္  Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲထားသည့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ားသည္ ဆက္ဆံေရးရုံးမ်ား 
ဖြင့္လွစ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနက်သည္။ ႏုိင္ငံတကာ Aသိုင္းA၀ုိင္းသည္ ေဒသခံမ်ား 
Uီးေဆာင္Uီးရြက္ျပဳသည့္  စီမံခ်က္မ်ားကို ပံ့ပုိးကူညီျခင္းျဖင့္ တုန္႔ျပန္ခဲ့ႀကသည္။ ယင္းစီမံခ်က္မ်ား 
မွတဆင့္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္Aေပၚတြင္ ယံုႀကည္မွဳ ရွိလာေစရန ္
စမ္းသပ္ေလ့လာေနႀကသည္။ စစ္ေဘးဒဏ္ခံ ရပ္ရြာမ်ားAားလည္း Aေထာက္Aပံ့မ်ား 
ေပးAပ္ခဲ့သည္။  သို႔ေသာ္လည္းဘဲ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ မရရိွခဲ့ပါက၊ 
Aဆိုပါ Aျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚမွဳမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကုိ 
ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ Aေႀကာင္းရင္းမ်ားေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ Aစုိးရ 
ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ မိတ္ဖက္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ စနစ္တက် 
Aားေပးကူညီမွဳျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို ေနာက္ထပ္တဆင့္ မတက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ပါက၊ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို ပ်က္လိုပ်က္စီး လုပ္လိုသူမ်ား Aားေကာင္းလာမည္ ျဖစ္ျပီး၊ 
Aႏွစ္ငါးဆယ္Aတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ Aေကာင္းဆံုး Aခြင့္Aလမ္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ 
လိုက္မည္ ျဖစ္သည္။ Aစုိးရ၊ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ မိတ္ဖက္ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တြင္ ပါ၀င္သည့္ Aေျခခံမ်ားကို မွန္ကန္စြာ 
ထားရွိႏုိင္လွ်င္ေတာင္၊  လူမ်ဳိးေရး Aဓိကရုဏ္းမ်ား ရခုိင္ ႏွင့္ Aျခား ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြါးႏုိင္သည့္ 
AေျခAေနမ်ား ႏွင့္Aတူ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ Aမ်ဳိးသားေရး၀ါဒ ျပန္လည္ 
ေခါင္းေထာင္လာႏုိင္သည့္ Aႏၱရာယ္ ရွိေနေသးသည္။  
 
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ားကို  ေျဖရွင္းလိုသည့္ ဆႏၵ 
ရွိေႀကာင္းကို ထုတ္ေဖၚျပသခဲ့သည္။ ေမးျမန္းစရာမွာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစU္ မည္သည့္Aခ်ိန္တြင္ 
စမည္နည္း ႏွင့္ မည္သို႔ စမည္နည္း ျဖစ္ေလသည္။ Aကယ္၍ ႏုိင္ငံေတာ္ Aစုိးရသည္ 
Aဓိကက်သည့္ ႏုိင္ငံေရး ပေဟ႒ိမ်ားကို ေျဖရွင္းခဲ့လွ်င္၊ တိုင္းျပည္Aတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ား 
Aႀကားတြင္ Aေကာင္းျမင္စိတ္ Aမ်ားAျပား ေပါက္ဖြားလာမည္ ျဖစ္သည္။ ေလးနက္ျပီး 
Aဓိပၸါယ္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပရန္ Aခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ရန္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 
ျပသနာမ်ားကို တင္ျပရန္ Aခ်ိန္ကာလ က်ေရာက္လာျပီ ျဖစ္သည္။ Aစုိးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး  
Aက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကုန္ပုိင္း ႏွင့္ ၂၀၁၃ ႏွစ္Uီးပုိင္းတြင္ ေလးနက္ျပီး Aဓိပၸါယ္ရွိသည့္ 
ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ရန္ AလားAလာရွိေႀကာင္း ေျပာႀကားခဲ့သည္။ Aဆိုပါ 
ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ားတြင္ ပါ၀င္မည့္ Aေႀကာင္းAရာမ်ား ႏွင့္ မည္သို႔မည္ပုံ ေဆြးေႏြးက်မည္ 
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ဆိုသည္မွာ ရွဳပ္ေထြးသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သလို၊ Aျငင္းပြါးစရာ ကိစၥလည္း ျဖစ္ေလသည္။ 
သို႔ေသာ္ျငားလည္း သက္ဆိုင္သူAားလံုး ပါ၀င္ႏိုင္သည့္ ႏုိင္ငံေရး  စကား၀ုိင္းမ်ားကို တိုင္းရင္းသား 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ က်င္းပျခင္းျဖင့္ Aစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
ႀကာျမင့္ေနျပီျဖစ္သည့္ လူမွဳေရး၊ စီးပြါးေရး ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ သံႏၶိ႒ာန္ 
ခ်ထားေႀကာင္းကို  ျပသႏုိင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ သမၼတ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး Aက်ဳိးေတာ္ေဆာင္Aဖြဲ႔ 
ေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီး UီးေAာင္မင္း ႏွင့္  ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီမွ 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားAႀကား ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏု၀ိင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔က 
Aလြတ္သေဘာ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြတဲြင္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လမ္းေႀကာင္းသစ္ကို 
ေဖါက္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ မူAရ 
သေဘာတူညီခဲ့သည္ (၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၉ရက္ေန႔ထုတ္္ ရုမ္းသံေတာ္ဆင္ ့သတင္းစာတြင္ 
ေဖၚျပခဲ့သည္)။ UီးေAာင္မင္းသည္ ညီညႊတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီ 
AပါA၀င္ သက္ဆိုင္ရာ Aဖြဲ႔မ်ားAားလံုးျဖင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရန ္ ဆႏၵရွိေသာ္လည္း၊ 
AစုိးရAေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ားAား ဖြဲ႔စည္းပုံAေျခခံUပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို 
ေျဖရွင္းရန္ Aဆင့္ျမင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မက်င္းပမီ လက္နက္စြန္႔ရန္ ႏွင့္ တရား၀င္ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား Aျဖစ္ ရပ္တည္ရန္ ေတာင္းဆိုေနဆဲ ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား 
ဘက္ကလည္း ပင္မ ႏုိင္ငံေရး ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္း မဟုတ္ဘဲ၊ 
Aဖြဲ႔Aားလံုးပါ၀င္သည့္ ပူးတြဲ Aစည္းAေ၀းမ်ား က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 
 
တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပသည့္ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ေAာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ Aစုိးရ ႏွင့္ 
လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား Aားလံုးပါ၀င္သည့္ ပူးတြဲ ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား က်င္းပရန္ ခုိင္လံုသည့္ 
လက္ေတြ႔ Aေႀကာင္းျပခ်က္ ရိွေလသည္။ သင့္ေတာ္သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္Aဆင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည Aခ်ဳိ႕ေသာ 
ျပသနာမ်ားကို Aုပ္စု တစ္Aုပ္စုခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္း သြားႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 
တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလံုး ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ပင္မ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမွဳေရး ႏွင့္ စီးပြါးေရး 
ျပသနာမ်ားကိုေတာ့ ျပည္ေထာင္စု Aဆင့္ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္ျခင္းျဖင့္သာ ေျဖရွင္းႏုိင္လိမ့္မည္။ 
Aမွန္စင္စစ္ လက္နက္ကိုင္ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းစီျဖင့္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္း တခုခ်င္းစီျဖင့္ 
Aလြတ္သေဘာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းသည္ လက္ေတြ႔ မက်သလို၊ စီမံ 
ခန္႔ခြဲရန္လည္း ခက္ခဲေလသည္။ ေAာင္ျမင္ဘို႔ရန္လည္း ခက္ခဲေလသည္။ နမူနာ ျပရလွ်င္ 
ဖယ္ဒရယ္စနစ္ ထူေထာင္ရန္၊ Aာဏာကို ေဒသႏၱရ Aစုိးရမ်ားသို႔ ခြဲေ၀ေပးျခင္း၊ ဘာသာစကား 
ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မူ၀ါဒ၊ ေျမယာႏွင့္ဆိုင္သည့္ Aခြင့္Aေရးမ်ားတို႔ျဖင့္  သက္ဆိုင္သည့္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုAတြက္ေႀကာင့္ Aကယ္၍ ေလးနက္ျပီး Aဓိပၸါယ္ 
ရွိသည့္  ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိဘို႔ဆိုလွ်င္ Aစုိးရသည္ တိုင္းရင္းသား 
ေခါင္းေဆာင္မ်ားAားလံုး ႏွင့္ ပူးတြဲ ေဆြးေႏြးရန္ လိုAပ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ပူးတြဲ 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္  Aရပ္ဘက္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေျမေပၚ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား ႏွင့္ 
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စစ္ေဘးဒဏ္ခံ ရပ္ရြာAဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAား  ပါ၀င္ခြင့္ ျပဳျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို ပုိမုိ 
ေလးနက္ေAာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေလသည္။  
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေနာက္ထပ္ Aဓိက စိန္ေခၚမွဳကေတာ့  ျမန္မာ့ 
တပ္မေတာ္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ AစီAစU္Aတိုင္း လိုက္နာရန္ ျဖစ္ျပီး၊ ကခ်င္ ႏွင့္ 
ရုမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ Aဆံုးသတ္ရန္ ျဖစ္သည္။ Aေျဖ Aျပည့္Aစုံ 
မေပးႏုိင္ေသာ္လည္း ေလးနက္ျပီး Aဓိပၸါယ္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရး စကား၀ုိင္းမ်ား က်င္းပျခင္းျဖင့္ 
Aစုိးရသည္ ေကAုိင္Aို၏ ေတာင္းဆိုမွဳ တခုျဖစ္သည့္ Aပစ္Aခတ္ ရပ္စဲဲေရးမ်ား မျပဳလုပ္ခင္ 
ေလးနက္ျပီး Aဓိပၸါယ္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာတူညီခ်က္ ခ်မွတ္ရန္ဆိုသည့္ ေတာင္းဆိုမွဳကုိ 
ျဖည့္ဆီးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။  
 

သေဘာတူညီခ်က္သေဘာတူညီခ်က္သေဘာတူညီခ်က္သေဘာတူညီခ်က္    မူေဘာင္မူေဘာင္မူေဘာင္မူေဘာင္        ခ်မွတ္ရန္။ခ်မွတ္ရန္။ခ်မွတ္ရန္။ခ်မွတ္ရန္။    
    
မႀကာေသးမီ Aခ်ိန္ထိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္သည္ Aစုိးရ၏ AစီAစU္မ်ားသာ ျဖစ္ျပီး၊ Aျခား 
ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ားမွ ယင္းAစီAစU္မ်ားAား တုန္႔ျပန္ခဲ့က်သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစU္Aား Aျခား ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသူမ်ား၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို 
ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ထည့္သြင္း၍ မူေဘာင္ ခ်မွတ္ရန္ Aေရးႀကီးေလသည္။ လက္နက္ကုိင္ 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင္ Aျခား Aတိုက္Aခံ Aဖြဲ႔မ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ ေကာင္းစြာ 
ေရးဆြဲထားသည္ျဖစ္ေစ၊ Aစုိးရ တဘက္တည္းက တင္သြင္းသည့္  ျငိမ္းခ်မ္းေရး Aေျဖကုိ 
လက္ခံမည္ မဟုတ္ေခ်။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ကို လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား 
ႏုိင္ငံေရး ႏွင့္ Aရပ္ဘက္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို 
ထည္႔သြင္း စU္းစားသည့္၊ ေလးစားတန္ဖုိးထားသည့္ မူေဘာင္Aတြင္း ထည့္သြင္းရန္ လိုAပ္သည္။ 
ယင္းAဖြဲ႔Aသီးသီး၏ Aစစ္Aမွန္ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ငန္းစU္ ခ်မွတ္ရာတြင္ 
ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည့္  Aေႀကာင္းAရာမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္Aတြက္ ထည့္သြင္းစU္းစား 
ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရွ႕သို႔ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္Aတြက္ ႏွစ္ဘက္စလံုးသည္ 
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ရန္ လိုAပ္သည္။ Aတိုက္Aခံမ်ား၏ Aခ်က္ ၆ခ်က္ပါ လမ္းျပ ေျမပုံတြင္ 
Aစုိးရက လက္ခံရန္ AလားAလာ မရွိသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံAေျခခံUပေဒကို ဖ်က္သိမ္းရန္ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ ပါရိွသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင ္ Aမ်ားAျပားက 
ေျပာႀကားေနသည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမွဳျဖစ္သည့္ ဖယ္ဒရယ္ စနစ္ 
တခုထူေထာင္ရန္ကို၊ ျမန္မာ Aစုိးရ Aေနျဖင့္ AသိAမွတ္ျပဳရန္ ႏွင့္ Aျပဳသေဘာ 
တုန္႔ျပန္ရန္လည္း လိုAပ္သည္။ သို႔မွာသာ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး ျပသနာမ်ား ေျပလည္မည္ျဖစ္သည္။  
 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္Aတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ရာတြင္ ပင္လံု စာခ်ဳပ္ကို ရည္ညႊန္းျခင္းသည္ 
နမိတ္ ျပယုဒ္ ျဖစ္ေလသည္။ ရည္ညႊန္းသည္မွာ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ 
ေလးနက္၍ Aဓိပၸါယ္ရွိသည့္ ေဆြးေႏြးမွဳ လိုAပ္သည္ ဆိုသည္ကို  ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡမ်ားကို 
ျဖစ္ေပၚေစသည့္ Aေျခခံ  Aေႀကာင္းရင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းဘို႔ဆိုလွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပုံAေျခခံUပေဒ 
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ကိစၥလည္း ပါလာမည္ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းကို ျပင္ဆင္ေရးပါ ပါလာႏုိင္ေလသည္။ ေနာက္ထပ္ 
Aဓိကက်သည့္ Aေႀကာင္းAရာ တခုကေတာ့ လံုျခံဳေရး က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္သည္။ 
ပဋိပကၡလြန္ကာလတြင္ ျမန္မာ့  တပ္မေတာ္ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား မည္သည့္ 
Aခန္းက႑တြင္ ရွိမည္ဆိုသည္ကို မေျဖရွင္းဘဲ၊ ျပည္သူAမ်ားက ယံုႀကည္မွဳရွိသည့္ 
ေရရွည္တည္တ့ံမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္တခုကို ေဖၚေဆာင္ရန္ ခက္ခဲလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 
တိုင္းရင္းသားမ်ား Aတြင္း ယံုႀကည္မွဳ တည္ေဆာက္ရန္ လိုAပ္သည္ (တိုင္းရင္းသား 
လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး Aတြင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား Aခ်င္းခ်င္း Aႀကား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 
လူနည္းစုမ်ား ႏွင့္ ျမန္မာမ်ားAႀကား)။ Aလားတူပင္ မတူကြဲျပားသည့္ ဘာသာေရး Aုပ္စု၀င္မ်ား 
Aႀကား ယံုႀကည္မွဳ တည္ေဆာက္ရန္ လိုAပ္သလို၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္း 
Aႀကားတြင္လည္း (Aထူးသျဖင့္ Aရပ္သားမ်ား ႏွင့္ တပ္မေတာ္ Aႀကား) တည္ေဆာက္ရန္ 
လိုAပ္သည္။  
 
ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္၊ ခ်မွတ္သင့္သည့္  မဟာဗ်ဴဟာသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
လုပ္ငန္းစU္တြင္ တပ္မေတာ္ ပါ၀င္လာရန္ ျဖစ္သည္။ Aတူတကြ ရင္းႏီွးစြာ ဆက္ဆံႏုိင္သည့္ 
Aခြင့္Aလမ္းမ်ားကို  ဖန္တီးေပးရန္ ျဖစ္သသည္ (Uပမာ ပဋိပကၡႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး တိုက္ရုိက္ 
ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ၊ ေလ့လာေရး ခရီးမ်ား Aတူတကြ 
သြားေရာက္ျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား Aတူတကြ တက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ဆက္စပ္သည့္ 
AေျခAေနမ်ားတြင္ Aျပန္Aလွန္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို တိုးျမွင့္ေပးရန္)။ ယံုႀကည္မွဳကို 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ႏုိင္ငံတကာ ေလ့လာသူမ်ားAား တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳျခင္း ႏွင့္ 
ႀကားေန (ႏုိင္ငံတကာ) Aဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ 
ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရွဳခြင့္ ျပဳျခင္းတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေလသည္။  
 
Aထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သလို လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ Aဓိက ဇာတ္ေဆာင္မ်ား 
ျဖစ္ေနေသာ္လည္း၊ Aျခား ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားကိုလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစU္ 
Aတြင္းသို႔ ေခၚေဆာင္လာရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ရန္ Aဆင့္မ်ားစြာပါ၀င္သည့္ 
ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းမွဳ လုပ္ငန္းစU္ လိုAပ္သည္။ Aႀကံျပဳထားသည့္ ေရွ႕လမ္းစU္မွာ 
သေဘာတူညီခ်က္ မူေဘာင္တစ္ခုကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းမူေဘာင္ကို 
ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းျဖင့္ သေဘာထားျပီး၊ မတူညီသည့္ ဆက္စပ္ 
ပတ္သက္သူမ်ားသည္ ယင္းတို႔ သေဘာတူညီႏုိင္သည့္ Aဆင့္မ်ား ႏွင့္ သေဘာမတူႏုိင္သည့္ 
Aဆင့္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ႏုိင္ေလသည္။ ႏွစ္ဘက္ Aက်ဳိးစီးပြါး တူညီသည့္ ဘံုဆံုခ်က္ 
ကိုလည္း Aလ်င္Aျမန္ ရွာေဖြျခင္းထက္ ပုိမို ေကာင္းမြန္ေလသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ လူ႔Aဖြဲ႔Aစည္း 
Aႀကား ႀကီးမားသည့္ ကြာျခားခ်က္မ်ား ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡသည္ လြယ္ကူစြာ 
ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္ Aရာမ်ားေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ မူေဘာင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို 
Aသံုးျပဳျပီး ျပသနာမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ႏုိင္ေလသည္။ လ်င္ျမန္စြာ Aေျဖရွာျခင္းထက္ ပုိမို 
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ေကာင္းမြန္း၍၊ Aေျဖမ်ားသည္လည္း ေရရွည္ သက္ဆိုင္ရာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAားလံုး ပါ၀င္သည့္ 
ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားမွသာ ေပၚထြက္လာႏုိင္ေလသည္။  
Aဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ မူူေဘာက္မွသည္ Aစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ လက္နက္ကိုင ္
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား (Aပစ္Aခတ္ မရပ္စဲရေသးသည့္ ေကAုိင္Aုိကဲ့သို႔ Aဖြဲ႔မ်ားလည္းပါ၀င္) 
ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္ေလသည္။ ထိုAထတဲြင္ ထိပ္သီး 
Aစည္းAေ၀မ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီAဆင့္ Aစည္းAေ၀မ်ားလည္း (Aလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ 
စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ သင္တန္းမ်ားလည္း ပါ၀င္) ပါ၀င္ႏုိင္ေလသည္။ လုပင္န္း ေကာ္မတီAဆင့္ 
Aစည္းAေ၀းပြဲမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးမည့္ Aေႀကာင္းAရာမ်ားကို သတ္မွတ္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ 
Uပမာ- 
 

• ဖြဲ႔စည္းပုံAေျခခံUပေဒ ျပင္ဆင္ေရး (AေခၚAေ၀ါမ်ားကို ဂရုျပဳမည္ျဖစ္သည္။ Uပမာ 
ဖယ္ဒရယ္) 

• ေျမယာဆိုင္ရာ Aခြင့္Aေရးမ်ားျဖင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပသနာမ်ား (Aသိမ္းဆည္းခံ 
ေျမယာမ်ားAတြက္ ေလွ်ာ္ေႀကးေငြ ရပုိင္ခြင့္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ရပုိင္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ 
Aတင္းAက်ပ္ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား စြန္႔လႊတ္သြားသည့္ ေျမယာမ်ားAတြက္ 
ေလွ်ာ္ေႀကးေငြ ရပုိင္ခြင့္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ ရပုိင္ခြင့္ AပါA၀င္) 

•  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ စည္းမ်U္းမ်ား ႏွင့္ သဘာ၀ သံယံဇာတမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး 
(ဗဟို ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ Aစုိးရမ်ားAႀကား ၀င္ေငြ ခြဲေ၀ေရးကိစၥ AပါA၀င္) 

• ဘာသာစကားဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ ႏွင့္ ပညာေရး (Aစိုးရ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္၊ တရားစီရင္ေရး စနစ္ 
ႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လူနည္းစုမ်ား၏ ဘာသာစကားမ်ား၏  Aဆင့္Aတန္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ 
ျပင္ပ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး စနစ္မ်ား၏ AေျခAေနမ်ား AပါA၀င္) 

• တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ား ဖ်က္သိမ္းေရး၊ လက္နက္စြန္႔ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရး ႏွင့္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ ႏွင့္  လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aခန္းက႑ 
AပါA၀င္) 

• ေျမျမွဳပ္ဗုံးမ်ား ဖ်က္ဆီးရန္ ကိစၥ (တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ရာ၊ စစ္ေဘးဒဏ္ခံ  
ေဒသမ်ားသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေျမျမွဳပ္ဗုံးမ်ား Aမ်ားဆံုး တည္ရွိသည့္ ေနရာမ်ား 
ျဖစ္သည္) 

• ေဒသႏၱရ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ Aဆင့္ Aုပ္ခ်ဳပ္စီမံမွဳ ႏွင့္ တရားUပေဒ စုိးမုိးေရး 
(တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားကို လက္လွမ္းမီရန္ ေဆာင္ရြက္ 
ရာတြင္ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးရုံးမ်ား၏ Aခန္းက႑ ႏွင့္ 
ယင္းလက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔မ်ား Aေနျဖင့္ လက္ရွိ Aစုိးရ ႏွင့္ တပ္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ 
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မည္သို႔ ဆက္ဆံမည္ဆိုသည္ AပါA၀င္) 

• ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ ရသူမ်ား ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားမွဳ 
(ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ Aျခား ရပ္ရြာ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားသည္ ယခင္က 
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ပုိင္ဆိုင္သူ ရွိျပီးသား ေနရာမ်ားတြင္၊ ပုိင္ရွင္မ်ားေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္  ရသည့္Aခ်ိန္တြင္ 
၀င္ေရာက္ ေနထိုင္မွဳမ်ား AပါA၀င္) 

• စီးပြါးေရး  ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳ၊ Aလုပ္Aကိုင္  Aခြင့္Aလမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္း ႏွင့္ 
သက္ေမြး၀မ္းေႀကာင္း သင္တန္းမ်ား 

 
Aဆိုပါ နည္းလမ္းသည္ AစုိးရAား လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားျဖင့္ ပူးတြဲ 
ေဆြးေႏြးႏုိင္သလို၊ Aကယ္၍ မည္သည့္Aခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ တရား၀င္ ညီညႊတ္ေသာ 
တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖယ္ဒရယ္ ေကာင္စီျဖင့္ ေဆြးေႏြးမည္ဆိုသည့္ Aခ်က္ကို 
ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ထားႏုိင္ေလသည္။  
 
Aထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သည့္ Aေႀကာင္းAရာမ်ားက Aဓိက စုိးရိမ္ ပူပန္မွဳ တစ္ခုကို 
ေပၚေပါက္လာေစသည္။ ယင္းမွာ လက္နက္ကိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား၏ Aစုိးရ ပုံစ ံ Aုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားAႀကား (Uပမာ ေကAန္ယူ၏ ေျမယာ 
မွတ္ပုံတင္႒ာန၊  ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး Aဖြဲ႔မ်ား-Aခ်ဳိ႕Aဖြဲ႔မ်ားကို ထူေထာင္ထားသည္မွာ 
ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကာျမင့္ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္) မည္သို႔ေသာ ဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ျပီး၊ 
မည္သို႔ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ဆိုသည္ကို ျဖစ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ပိုမုိျပီး ထင္ရွားစြာ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ ့Aဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသည့္ 
Aခါတြင္ ေဒသႏၱရ Aုပ္ခ်ဳပ္စီမွဳ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။  
 
လုပ္ငန္း ေကာ္မတီသည္ Aဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ Aတိုင္ပင္ခံ 
Aစည္းAေ၀းပြဲမ်ားစြာကို က်င္းပမည္  ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 
တခုမွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ား ႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မွဳမ်ားကို လူမ်ားစုက သိရွိရန္ 
ျဖစ္ျပီး၊ ဗမာ လူမ်ားစုမ်ား၏ စုိးရိမ္ ပူပန္မွဳမ်ားကိုလည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား နားလည္ေစရန္ 
ျဖစ္သည္။ ညိွႏွဳိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လူမ်ားစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ 
Aရပ္ဘက္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ား AပါA၀င္ 
က်ယ္ျပန္႔သည့္ Aႀကံျပဳ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံသင့္ေလသည္။ ဤAဆင့္ျပီးလွ်င္ ပုိမုိ 
Aလုပ္သေဘာ ညီလာခံမ်ား က်င္းပျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။ ထိုညီလာခံမ်ားတြင္ လုပ္ငန္း 
ေကာ္မတီ၏ Aစီရင္ခံစာမ်ားကို Aမ်ားျပည္သူ ေလ့လာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ရန ္တင္ျပမည္ ျဖစ္သည္။ 
ပူးတြဲ ေကာ္မရွင္ တခုကုိ လုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား၏ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းႏုိင္ရန္ 
ထူေထာင္ႏုိင္ေလသည္။ လိုAပ္လွ်င္ Aဆိုပါ ေကာ္မရွင္သည္ ဖြဲ႔စည္းပုံကို ျပင္ဆင္ရန္ 
Aႀကံျပဳႏုိင္သလို၊ Aျခား သင့္တင့္သည့္ နည္းUပေဒ ႏွင့္ Aေကာင္Aထည္ 
ေဖၚေဆာင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုAပ္သည္မ်ားကိုလည္း Aႀကံျပဳႏုိင္ေလသည္။ 
ေနာက္ဆံုးAဆင့္တြင္ ပင္လံုညီလာခံသစ္ႀကီးကို ထိုAႀကံျပဳ တင္ျပထားသည့္ AစီAစU္ 
မ်ားကို ေထာက္ခံ  Aတည္ျပဳရန္ က်င္းပႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ Aေနျဖင့္ 
လႊတ္ေတာ္ကလည္း ယင္းAစီAစU္မ်ားကို ထပ္ေလာင္း ေထာက္ခံ Aတည္ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။ 
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ရခုိင္ တပ္မေတာ္ (ေAေA) 
ေAAန္စီ Aဖြဲ႔၀င္ 

 

စီAန္Aက္ဖ္ ခ်င္းAမ်ဳိးသား တပ္Uီး ခ်င္း Aမ်ဳိးသား တပ္မေတာ ္၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
ဇန္န၀ါရီလ ၆ရက္ 

Aိတ္ခ်္Aာပီ Hongwawatoi 
Restoration Party  

  

ေကAုိင္Aုိ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး 
Aဖြဲ႔ 

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္(ေကAုိင္ေA) 

(၁၉၉၄-၂၀၁၁) 

ေကေကAုိ ကလိုထူးေဘာ ကရင္ 
Aဖြဲ႔ 

ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ 
ဗုဒၶဘာသာ တပ္မေတာ္ 
(ဒီေကAီေA) 

(၁၉၉၄-၂၀၁၀) 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ 
ႏုိ၀င္ဘာလ 
၃ရက္ 

ေကAန္Aယ္လ္ပီ ကယမ္း ျပည္သစ္ ပါတီ ကယမ္း ျပည္သစ္ 
တပ္မေတာ္ 
(ေကAန္Aယ္လ္ေA) 

 

ေကAန္ပီပီ ကရင္နီ Aမ်ဳိးသား 
တိုးတက္ေရး ပါတီ 

ကရင္နီ တပ္မေတာ္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
မတ္လ ၇ရက္ 

ေကAန္ယူ ကရင္ Aမ်ဳိးသား 
Aစည္းAရံုး 

ကရင္ Aမ်ဳိးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္ 
(ေကAန္Aယ္လ္ေA) 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
ဇန္န၀ါရီလ 
၁၂ရက္ 

ေကပီစီ ကရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေကာင္စီ 

ေကAန္ယူ/ကရင္ 
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္စီ  

၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
ေဖေဖၚ၀ါရီလ 
၇ရက္ 

 ဒီမိုကရက္တစ္  ၁၉၈၉ 
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Aန္ဒီေAေA/AီးAီးAက္စ္ တိုင္းရင္းသားမ်ား 
မဟာမိတ္ 
တပ္မေတာ္/ရုမ္းျပည္ 
Aေရွ႕ျခမ္း (မုိင္းလား) 

စက္တင္ဘာလ 
၇ရက္-၂၀၁၁ခုႏွစ ္

Aန္Aမ္Aက္စ္ပီ မြန္ျပည္သစ္ ပါတီ မြန္Aမ်ဳိးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္ 

၁၉၉၅ခုႏွစ္ 
ေဖေဖၚ၀ါရီလ 
၁ရက္-၂၀၁၂ 

Aန္Aန္စီ နာဂ Aမ်ဳိးသား 
ေကာင္စီ 

  

Aန္Aက္စ္စီAန္-ေက နာဂျပည္ Aမ်ဳိးသား 
ဆိုရွယ္လစ္ ေကာင္စီ-
ကပ္ပလန္း Aုပ္စု 

 ၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
Eျပီလ ၉ရက္ 

ပီAန္လယ္လ္Aုိ ပAုိ႔ပ္ Aမ်ဳိးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရး Aဖြဲ႔ 

ပAုိ႔ပ္ Aမ်ဳိးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္ 
(ပီAန္လယ္လ္ေA) 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
ႀသဂုတ္လ 
၂၅ရက္ 

ပီAက္စ္လယ္လ္Aက္ဖ္ ပေလာင္ျပည္ 
လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္Uီး 

တီAန္လယ္လ္ေA 
(တAန္း Aမ်ဳိးသား 
လြတ္ေျမာက္ေရး 
တပ္မေတာ္) 

 

AာစီAက္စ္Aက္စ္ ရုမ္းျပည္ ျပန္လည္ 
ထူေထာင္ေရး ေကာင္စ ီ

ရုမ္းျပည္ ေတာင္ပုိင္း 
တပ္မေတာ္ 
(Aက္စ္Aက္စ္ေA-
ေတာင္ပုိင္း) 

၂၀၁၁ခုႏွစ္ 
ဒီဇင္ဘာလ 
၂ရက္ 

Aက္စ္Aက္စ္Aန္ပီလယ္လ္Aုိ ရုမ္းျပည္ တိုင္းရင္းသား 
ျပည္သူမ်ား 
လြတ္ေျမာက္ေရး Aဖြဲ႔ 

  

Aက္စ္Aက္စ္ပီပီ ရုမ္းျပည္ တိုးတက္ေရး 
ပါတီ 

ရုမ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္း 
တပ္မေတာ္ 
(Aက္စ္Aက္စ္ေA-
ေျမာက္ပုိင္း) 

၂၀၁၂ခုႏွစ္ 
ဇန္န၀ါရီလ 
၂၈ရက္ 

ယူဒဗလ္ယူAက္စ္ပီ ၀ျပည္ ေသြးစည္း 
ညီညႊတ္ေရး ပါတီ 

၀ျပည္ ေသြးစည္း 
ညီညႊတ္ေရး တပ္မေတာ္ 

၁၉၈၉ခုႏွစ္ 
စက္တင္ဘာလ 
၆ရက္-၂၀၁၁ 

ဒဗလ္ယူAန္Aုိ ၀Aမ်ဳိးသားမ်ား Aဖြဲ႔ ၀Aမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္  
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AစိုးရAစိုးရAစိုးရAစိုးရ    ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္    နယ္ျခားေနယ္ျခားေနယ္ျခားေနယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ားစာင့္တပ္မ်ားစာင့္တပ္မ်ားစာင့္တပ္မ်ား    Aျဖင့္Aျဖင့္Aျဖင့္Aျဖင့္    ေျပာင္းလဲဖြဲေျပာင္းလဲဖြဲေျပာင္းလဲဖြဲေျပာင္းလဲဖြဲ႔႔ ႔႔စည္းခ့ဲသည့္စည္းခ့ဲသည့္စည္းခ့ဲသည့္စည္းခ့ဲသည့္    
ယခင္ယခင္ယခင္ယခင္    လက္နက္ကိုင္လက္နက္ကိုင္လက္နက္ကိုင္လက္နက္ကိုင္    AဖြဲAဖြဲAဖြဲAဖြဲ႔႔ ႔႔Aစည္းမ်ားAစည္းမ်ားAစည္းမ်ားAစည္းမ်ား    
    
ဒီေကဘီေA     ဒီမိုကရက္တစ္ ကရင္ ဗုဒၶဘာသာ တပ္မေတာ္ 
      (Aခ်ဳိ႕ေသာ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသာ) 
ေကဒီေA     ကခ်င္ ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ 
ေကAန္ဒီေA     ကရင္နီ Aမ်ဳိးသား ကာကြယ္ေရး တပ္မေတာ္ 
ေကAန္ဂ်ီ     ကယမ္း Aမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္ 
ေကAန္ပီAယ္လ္Aက္ဖ္   ကရင္နီ Aမ်ဳိးသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္Uီး 
ေကပီAက္ဖ္     ကရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖြဲ႔ 
လယ္လ္ေAဒဗလ္ယူပီဂ်ီ   လဆန္းေAာ္ ၀ ျငိမ္းခ်မ္းေရး Aဖြဲ႔ 
Aမ္ေAAမ္ဒီ     မြန္တပ္မေတာ္ (ျမိတ္ခရုိင္) 
Aမ္Aန္ဒီေAေA    မြန္Aမ်ဳိးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္ 
      တပ္မေတာ္ 
Aန္ဒီေA-ေက     ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီသစ္-ကခ်င္ 
ပီAန္Aုိ     ပAုိ႔ပ္Aမ်ဳိးသားAဖြဲ႔ 
 
 
စာရင္းတြင္စာရင္းတြင္စာရင္းတြင္စာရင္းတြင္    ထည့္သြင္းမထားေသာထည့္သြင္းမထားေသာထည့္သြင္းမထားေသာထည့္သြင္းမထားေသာ    AဖြဲAဖြဲAဖြဲAဖြဲ႔႔ ႔႔မ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    

• Aမည္ေပးမထားသည့္ Aစုိးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပည္သူ႔စစ္ Aဖြဲ႔မ်ား (Uပမာ 
ရုမ္းျပည္ ေတာင္ပုိင္းတြင္ လီယန္စုိင္း Uီးေဆာင္သည့္ မာကီးယန္း ပီAမ္Aက္ဖ္) 

• Aျခား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းသြားေသာ လက္နက္ကိုင ္Aဖြဲ႔မ်ား (Uပမာ 
ရုမ္းျပည္ Aမ်ဳိးသား တပ္မေတာ္သည္ ရုမ္းျပည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီျဖင့္ 
ပူးေပါင္းသြားခဲ့သည္) 
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Prospects for Peace in Myanmar:  
Opportunities and Threats 

  

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး AလားAလာမ်ား:  

Aခြင့္Aလမ္း ႏွင့္ ျခိမ္းေျခာက္မွဳမ်ား ရွ္ေလေဆာက္ဒ္ Aက္္

Prospects for Peace in Myanmar: Opportunities and Threats 

 This paper examines the 
peace process in Myanmar 
from the perspectives of the 
Myanmar government and 
Army, and non-state armed 
groups, as well as ethnic na-
tionality political and civil 
society actors and conflict 
affected communities. It ar-
gues that this is the best op-
portunity to resolve ethnic 
conflicts in the country since 
the military coup of 1962. 
However, the peace process 
will not ultimately succeed 
unless the government 
demonstrates a commitment 
to engage on the political is-
sues which have long struc-
tured armed conflicts in My-

anmar, and can also bring 
fighting to an end in Kachin 
and Shan States.  
 
The paper sketches different 
- sometimes contested - posi-
tions regarding the peace 
process in Myanmar, on the 
part of different ethnic ac-
tors, and analyses their strat-
egies. It goes on to describe 
and discuss some of the 
winners and losers in the 
peace process. The paper ar-
gues that, in order to build a 
sustainable and deep-rooted 
peace process, it is necessary 
to involve conflict-affected 
communities and civil socie-
ty organisations and above-

ground ethnic political par-
ties; it is also necessary to re-
imagine peace and conflict in 
Myanmar as issues affecting 
the whole of society, includ-
ing the Burman majority. 
The paper concludes by 
sketching a ‘framework 
agreement’, by which the 
government and representa-
tives of minority communi-
ties could move onto a sub-
stantial political discourse. 
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