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မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားေသာ ယခင္ စစ္အစုိးရ၏ ပါတီျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီသည္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ အမ်ားစု မရရွိရန္
ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ သမၼတ မျဖစ္ေရးတုိ႔ကုိ အားႀကိဳးမာန္တက္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိသည္။ အဆုိပါ မဟာဗ်ဴဟာသည္ ယခင္ စစ္အစုိးရလက္ထက္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ကတည္းက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္
စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုိကေရစီ၏ လမ္းျပေျမပုံ အခ်က္ ၇ခ်က္ျဖင့္ ကုိက္ညီသလုိ၊ အျငင္းပြါးေနသည့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္လည္း ကုိကည
္ ီေလသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရးကုိ ထိပါးလာခဲ့လွ်င္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းႏုိင္ခြင့္ ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ႀသဇာအာဏာ မယုတ္ေလွ်ာ့သြားရန္ တရား၀င္ အာမခံခ်က္ေပးထားသည့္ ပါတီစုံ
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သရုပ္လကၡဏာမ်ား

ကဲ့သုိ႔ေသာ

ဖြဲ႔စည္းထားသည့္

ရည္ရြယ္ ေရးဆြဲထားျခင္း ျဖစ္သည္။

စည္းရုံးသည့္

လာမည့္

ခုတုံးလုပ္တတ္ႀကသည္။
အေနျဖင့္

ဘာသာေရးအရ

ဆင္းရဲမွဳ

ျပသနာမ်ားအေပၚ

ပါတီမ်ားအေပၚ

ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌လည္း

သုိ႔တည္းမဟုတ္

လူမွဳစီးပြါးဆုိင္ရာ

ေလွ်ာ့ခ်ေရး

အေျခခံ

အႏုိင္ရရန္

မဲဆြယ္

ဘာသာေရးကုိ

သုိ႔ေသာ္လည္း

၀စ္ကင္ဆန္က

ယင္းတုိ႔အတြက္

အက်ဳိးျဖစ္မည္ဆုိလွ်င္

မတူကြဲျပားမွဳမ်ားမွသည္

ႀကီးမားသည့္

အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ား အျဖစ္သုိ႔ မေရာက္ရွိရန္ တားဆီးႏုိင္သည္ဆုိသည့္
အခ်က္ကုိ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ပါတီ ၃ပါတီမက ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္
လူနည္းစုမ်ားကုိ

စည္းရုံးသိမ္းသြင္းရန္

လွ႕
ဳံ ေဆာ္မွဳမ်ားကုိ

အေရးႀကီးျပီး၊

စြန္႔ပယ္ႀကေလသည္။

အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္
အာဏာပုိင္တုိ႔က

ရဲ

သုိ႔မဟုတ္

ရည္ရြယ္ခ်က္

တပ္တုိ႔ကုိ

ရွိရွိ

အႀကမ္းဖက္
အႀကမ္းဖက္မွဳ

ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ

ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ကုိ

ေတြ႔ရွိရသည္

(Wilkinson 2004: 139-140)။

ျမန္မာ ႏွင့္ အိႏၵိယ ၂ႏုိင္ငံအႀကားတြင္ ကြဲျပားျခားနားမွဳ အမ်ားအျပား
ရွိေသာ္လည္း၊

အာရုံလႊဲေျပာင္းေပးလုိက္ျခင္းျဖင့္

မကြာခဲ့ျခင္းသည္

၀စ္ကင္ဆန္၏

ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္လည္း

ျဖစ္တည္ေနသည့္ ရွဳပ္ေထြးလွသည့္ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း အင္အားႀကီး

ဘာသာေရးဘက္သုိ႔

အလုပ္အကုိင္

သက္ဆုိင္သည္ဟု ထင္ျမင္မိသည္။ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားအျပားတြင္ ပါတီ

ဇာတ္ေကာင္မ်ားအေနျဖင့္

အခြင့္အလမ္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ၊ ေျမယာသုံးစြဲခြင့္၊

၂ပါတီတည္းသာ ယွဥ္ျပိဳင္ႀကမည့္ အေျခအေန ရွိေလသည္။ အမ်ဳိးသား

အာဏာကုိ ၄င္းတုိ႔ ရရွိႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆႏုိင္သည္။ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရသည့္

ဒီမုိကေရစီ

ဖြဲ႔စည္းပုံ

ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးတုိ႔သည္ ဗမာအမ်ားစု ေနထုိင္ရာ

တုိင္းရင္းသား အုပ္စုမ်ားလည္း အလားတူ ထင္ျမင္ေစႏုိင္သည္။

အေျခခံဥပေဒ

ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ

နယ္ေျမမ်ားတြင္ ယွဥ္ျပိဳင္ႀကမည္ျဖစ္ျပီး၊ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ားကုိ

အသုံးျပဳျပီး

ႏုိင္ငံေရး

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၊

ျပင္ဆင္ေရးကဲ့သုိ႔ေသာ

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကုိ
ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွင့္ အႀကမ္းဖက္မွဳ
ျမန္မာစစ္အစုိးရမွ

ဒီမုိကေရစီ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ

လႊတ္ေတာ္

အာဏာခြဲေ၀မွဳ

အာရုံလႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

ႏွင့္

တပ္မေတာ္တ႔
ုိ သည္

အယုံအႀကည္မရွိသည့္

အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားမွ

အမ်ဳိးသား

ဒီမုိကေရစီ

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

၄ႏွစ္ေက်ာ္ႀကာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကုိ စစ္အစုိးရမွ

မြတ္စလင္

မုန္းတီးေရး

စိတ္ဓါတ္မ်ား

တင္းက်ပ္စြာ

ပ်ံ႕ပြါးေနခ်ိန္တြင္

အပါအ၀င္

ႏုိင္ငံေရးပါတီ

အကယ္၍

၂၀၁၅

အမ်ဳိးသား

အမ်ားအျပားက

ေရြးေကာက္ပြဲ

ဒီမုိကေရစီ

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ႀကသည္။

မ်ားကုိ

စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း

အာဏာရ

၄င္းတုိ႔အေပၚ
ဘာသာေရး

ႏွင့္

လုံျခံဳေရးဘက္သုိ႔ အာရုံလြဲသြားျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးအျမတ္ ပုိမုိ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ျပီး၊

အသီးသီးအတြက္ ပါတီစုံ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးျပီး စတင္ခဲ့သည္မွာ
ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္အတြက္

ႏွင့္

အမ်ဳိးသား

မြတ္စလင္မ်ားအေပၚ

အေနျဖင့္

စစ္မွန္သည့္

ဆႏၵ

ေဖၚထုတ္ႏုိင္မည့္

အခြင့္အလမ္း

ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

ဗုဒၶဘာသာမ်ားအႀကား

ဒီမုိကေရစီ

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည္ဟု

ထင္ျမင္

အေနျဖင့္
ယူဆခံရပါက

မဲမ်ားဆုံးရွဳံးႏုိင္ ေလသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္

ႏွင့္

ျပည္ေထာင္စု

ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီမွ

သမၼတ

ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားအျပီးတြင္

အမ်ဳိးသား

ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္

ဦးသိန္းစိန္တုိ႔
ဒီမုိကေရစီ

ေတြ႔ဆုံ

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္

၂၀၁၂

အႀကမ္းဖက္မွဳတုိ႔သည္

စိတ္ဓါတ္မ်ား
၂၀၁၅

ျမင့္တက္လာမွဳ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင့္

ႏွင့္

ဆက္စပ္

ပတ္သက္သည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္ မရွိေပ။ အျခားေသာ လူမ်ဳိးေရးအရ ႏွင့္
ကြဲျပားျခားနားသူမ်ား

စုေပါင္းေနထုိင္သည့္

တုိင္းျပည္မ်ားမွာလုိပင္၊ နဂုိမူလတည္းက ရွိေနခဲ့သည့္ ဘာသာျခားမ်ားအေပၚ

ယွဥ္ျပိဳင္ရန္

သံသယစိတ္မ်ားကုိ လြယ္ကူစြာ အျမတ္ထုတ္ႏုိင္ေလသည္။

အမ်ဳိးသား

ဒီမုိကေရစီ

အမတ္ေနရာ

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္

၄၅ေနရာ

၄၃ေနရာတြင္

ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္
အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ရက္သတၱပတ္ ၉ပတ္ႀကာေသာ အခါတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ရခုိင္မ်ား ႏွင့္
ရုိဟင္ဂ်ာ

မြတ္စလင္မ်ားအႀကား

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္

လူမ်ဳိးေရး

ျဖစ္ပြါးခဲ့သည္။

အဓိကရုဏ္းမ်ား

ထုိႏွစ္ေအာက္တုိဘာလတြင္

အဓိကရုဏ္းမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ျပီး၊ ျပည္သူ ႏွစ္ရာေက်ာ္ ေသေက်ျပီး
တသိန္းေက်ာ္

ေနရပ္ေဒသကုိ

စြန႔
္ ခြာခဲ့ရသည္။

အမ်ားစုမွ

ရုိဟင္ဂ်ာ

မြတ္စလင္မ်ား ျဖစ္သည္။
ရခုိင္ျပည္နယ္

ပဋိပကၡသည္

ကုိလုိနီေခတ္ကတည္းက

တည္ရွိခဲ့သည့္

သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း
မ်ားသည္

၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္

၂၀၁၀ခုႏွစ္ကတည္းက

တုိးပြါးလာသည့္
စတင္ခဲ့သည့္

အရွိန္အဟုန္

ျမင့္တက္လာ

ျခင္းေႀကာင့္

ယုံႀကည္ရန္

အေႀကာင္းျပခ်က္မ်ား

ျပိဳင္ပြဲမ်ား၏

ျဖစ္သည္ဆုိသည္ကုိ

ရွိေနေလသည္။

ဇြန္လ

ႏွင့္

ေအာက္တုိဘာလမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ားသည္ ရုိဟင္ဂ်ာ
လူမ်ဳိးစု၀င္မ်ားအား

ဦးတည္ယုံ

မကဘဲ၊

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္
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ပ်ံ႕ပြါးေနသည့္

တပ္မေတာ္ႏွင့္

ရဲတပ္ဖြဲ႔တုိ႔သည္

အဓိကရုဏ္းမ်ားအေပၚ

ဘာသာေရး

လူမ်ဳိးေရးကုိ

ဘာသာေရး

အေရးယူ

ေႏွာင့္ေႏွးႀကန္႔ႀကာသည္

လူမ်ဳိးေရး

ေဆာင္ရြက္ရာ

ဆုိသည္ကုိ

တြင္

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး

တပ္မေတာ္အတြင္း

အုပ္စုမ်ား

မတားဆီးႏုိင္စရာ

မရွိပါက

လူမ်ဳိးေရး

အေႀကာင္းမရွိေခ်။

ႀကီးမားသည့္
အဓိကရုဏ္းမ်ားကုိ

စြမ္းေဆာင္ရည္

မရွိဟု

ထင္ျမင္စရာလည္း မရွိေခ် (ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔သည္လည္း တပ္မေတာ္
ကာကြယ္ေရး

ဦးစီးခ်ဳပ္

လက္ေအာက္တြင္ရွိသည့္

ျပည္ထဲေရး

၀န္ႀကီး႒ာနေအာက္တြင္ ရွိေလသည္)။ တပ္မေတာ္အတြင္း ထိပ္သီးမ်ား
ဆက္ဆံေရး မည္သုိ႔ ရွိသည္ကုိ မသိႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ၄င္းတုိ႔အႀကား
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး

ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီကုိ

အာဏာသိမ္းႏုိင္သည္။

ကာကြယ္ေရး

အမတ္ဦးေရကုိ

တုိင္းေဒသႀကီး

လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္

လက္ရွိ

ဦးစီးခ်ဳပ္သည္

ျပည္ေထာင္စု၊

ျပည္နယ္

ခန္႔အပ္သည္။

ႏွင့္

အမ်ဳိးသား

ဒီမုိကေရစီ အဖြ႔
ဲ ခ်ဳပ္ ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ား၏ တပ္မေတာ္၏ အထူး

ျပသနာမ်ားကုိ

အေျခအေနမ်ဳိးတြင္

ျပသနာ၊

ႏုိင္ငံေရး

အမုန္းတရားမ်ား

သုိ႔မဟုတ္

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

အႏုိင္မရရန္

နည္းလမ္းမ်ားကုိလည္း

အေသအလဲ

ႀကိဳးပမ္းရာမွ

သုံးလာႏုိင္ေလသည္။

ဒီမုိကေရစီ
ဒီမုိကေရစီ

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၂ ႀကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ေနရာမွလႊဲျပီး
ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ အမတ္ေနရာအားလုံး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ား

သုိ႔မဟုတ္

အင္အားေကာင္းသည့္

အခန္းက႑

တုိင္းရင္းသား

တပ္မေတာ္၏

ဆက္လက္လုိအပ္ေႀကာင္းကုိ
ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ႏုိင္ငံေရး

ေသခ်ာေအာင္

အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ားကုိ

လက္ရွိ

အေျခအေနတြင္

အာဏာသိမ္းမွဳမ်ဳိး

တပ္မေတာ္သည္

ျပဳလုပ္ရန္

ထုိင္းႏုိင္ငံမွာကဲ့သုိ႔

မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။

သုိ႔ေသာ္

၂၀၁၅

ပါ၀င္သည့္

အမ်ဳိးသား

သန္းေခါင္စာရင္း

အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ခဲ့သည္။

လူဦးေရ

ေကာက္ခံမွဳကုိ
စုစုေပါင္းမွလြဲ၍

က်န္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ယေန႔တုိင္ ထုတ္ျပန္ေႀကျငာျခင္း မျပဳခဲ့ေခ်။
မြတ္စလင္ လူဦးေရသည္ သီးျခား လြပ္လပ္သည့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူမ်ား၏
ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားထက္

မ်ားစြာ

နိမ့္က်ေႀကာင္း

ဖ်က္သိမ္းရန္

ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္

ပါတီမ်ား

အင္အား

မႀကီးထြားလာရန္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြျပီး လႊမ္းမုိးမွဳ ျပဳလုပ္လာႏုိင္သည္။

ျမန္မာ

အစုိးရသည္

မြတ္စလင္မ်ား၏

ဆႏၵမဲမ်ားသည္

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီသည္ မြတ္စလင္မ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံမဲ့

မဲဆြယ္စည္းရုံးသည့္အခါ

ရုိဟင္ဂ်ာ

ဦးေရ

မည္မွ်သည္

မဲေပးႏုိင္သည့္

အခြင့္အေရး ရရွိလာမည္ကုိ အတိအက် မသိရေသးေခ်။ (မြတ္စလင္မဲမ်ား
ရရွိေအာင္

ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္သည့္

ပါတီမွာ

ရခုိင္ျပည္နယ္

လႊတ္ေတာ္တြင္

အမတ္ေနရာ ၂ေနရာ လက္ရွိ ရရွိထားသည့္ အမ်ဳိးသား ဖြ႔
ံ ျဖိဳးတုိးတက္ေရး
ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီပါတီ ျဖစ္သည္)။ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ သမၼတ
ဦးသိန္းစိန္သည္

ယာယီ

မွတ္ပုံတင္

ကုိင္ေဆာင္ထားသူမ်ား

ပါတီ

တည္ေထာင္ခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ ပါတီ၀င္ျဖစ္ခြင့္ကုိ ပိတ္ပင္တားျမစ္သည့္ ပါတီ
မွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ
ေရးထုိးခဲ့သည္။

ဥပေဒကုိ

ျပင္ဆင္သည့္

ျပည္ေထာင္စု

မဟုတ္သူမ်ား

ဆႏၵမဲေပးခြင့္ကုိ

ဆက္လက္

ေပးပုိ႔လိမ့္မည္ဟု

ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားသည္

ဥပေဒကုိ

လက္မွတ္

လႊတ္ေတာ္သုိ႔လည္း

ႏုိင္ငံသား

တားျမစ္သည့္

ဥပေဒႀကမ္းမ်ားလည္း

ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္

ထုိျဖစ္ေပၚ

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ

အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ား ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မွဳ
ရွိႏုိင္ေလသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ား အျဖစ္ႏုိင္ဆုံး
ဗုဒၶဘာသာမ်ား
ဒီမုိကေရစီ

ႏွင့္

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ား၏ ပဋိပကၡ၊ အမ်ဳိးသား
ႏွင့္

ရခုိင္ပါတီ
ရခုိင္

ရခုိင္အမ်ဳိးသား

ပါတီ

ဒီမုိကေရစီ

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔

ပူးေပါင္းထားသည့္

ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီတုိ႔အႀကား

ေရြးေကာက္ပြဲ

ပါတီသည္

ႏွင့္

၂ပါတီျဖစ္သည့္

ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး
ေအာင္ႏိုင္ေရး

တင္းမာမွဳမ်ားေႀကာင့္

ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ

အဖြ႔
ဲ ခ်ဳပ္တုိ႔အတြက္ မြတ္စလင္
စနစ္ကုိ

ကူးယူထားသည့္

စနစ္က

ႏွင့္

တစ္မဲသာျဖင့္

မြတ္စလင္

အမ်ဳိးသား

ဘာသာ၀င္မ်ား၏

ပါတီမ်ား

မဲမ်ား

အႏုိင္ရသည့္
ျပည္ေထာင္စု

လႊတ္ေတာ္အတြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း
ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအား မဲေပးခြင့္ျပဳခဲ့ပါက မြတ္စလင္ ပါတီသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္
လႊတ္ေတာ္တြင္ေတာ့ အမတ္ေနရာ အခ်ိ႕
ဳ ကုိ ရရွိႏုိင္ေလသည္။ ထုိကိစၥက
ရခုိင္

အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီမ်ား၏

စုိးရိမ္

ပူပန္မွဳကုိ

တုိးပြားေစႏုိင္သည္။

ျပည္ေထာင္စု

အစုိးရအဖြဲ႔၏

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ

ရခုိင္

ပါတီကုိ

အမ်ဳိးသား

မဲေပးခြင့္ျပဳရန္

ရည္ရြယ္ခ်က္

ရွိရွိျဖင့္

အင္အားခ်ိနဲ႔ေအာင္ ျပဳလုပ္မွဳဟု ရွဴျမင္ႏိုင္သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း မြတ္စလင္
ဘာသာ၀င္မ်ား၏
ပါတီအတြက္

မဲမ်ားကုိ
ႏုိင္ငံေရး

အဓိကထား
ယွဥ္ျပိဳင္မွဳ

ယွဥ္ျပိဳင္မည့္
ပုိမုိ

မြတ္စလင္

ရရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ျခင္းေႀကာင့္ လူမ်ဳိးေရး အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ား
အႏၱရာယ္ ေလွ်ာ့နည္သြားခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔ရွိရသည္။
တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား

ရခုိင္ျပည္နယ္

အေျခအေနရွိသည့္ ျပည္နယ္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ဆုိေသာ္ ရခုိင္

၂၀၁၄ခုႏွစ္ ဧျပီလတြင္ ထိရွလြယ္သည့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ေမးခြန္းမ်ား

ႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲ

မေလ်ာ္ကန္သည့္

အမ်ဳိးသား

ရုိဟင္ဂ်ာ

မည္သည့္ပါတီကုိ ေထာက္ခံ ထည့္၀င္မည္ကုိမူ မေသခ်ာ ျဖစ္ေနသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲ

စြက္ဖက္မွဳကုိ

အမ်ဳိးသား

သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း

တပ္မေတာ္ဘက္မွ ရွဳျမင္ႏုိင္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သည္ ယင္း၏ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ၀င္ေရာက္

ထုိမွတဆင့္လည္း

ျဖစ္သည္။

အမ်ားစုကုိ မရရွိေအာင္ တားဆီးျခင္းသည္ လုပ္သင့္သည့္ ကိစၥအျဖင့္

လက္ရွိ

ေစာင့္ႀကည့္သင့္ေလသည္။

စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ

ရရွိေအာင္ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းရန္ အလားအလာ မရွိေခ်။ ျဗိတိသွ်တုိ႔၏

သတိျပဳ

အုပ္စုမ်ားအေပၚ

ထုိကဲ့သုိ႔

ကိစၥသည္

လြပ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ႏုိင္သည့္ အမတ္ေနရာ ၇၅ရာခုိင္ႏွဳန္း၏

အာဏာရ

အတြင္းရွိ

အသုံးခ်မည့္

ဒီမုိကေရစီ

ဘာသာေရး ပဋိပကၡအျဖင့္ အာရုံေျပာင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္သည့္
ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီ

တိမ္းေရွာင္ရသည့္

လက္တေလာ

တားဆီးမည့္အစား ယင္းတုိ႔ ျဖစ္ပ်က္ျပီးသည့္ အခါမွသာ တည္ျငိမ္မွဳ

ထိခုိက္လြယ္သည့္
အမ်ဳိးသားေရး

ဆန္႔က်င္ေရးကုိ

ေနရပ္စြန္႔ခြာ

အေနအထားမ်ားေႀကာင့္

ျခိမ္ေျခာက္မွဳဟု ပုံေဖၚႏုိင္သည္။ ထုိအတြက္ေႀကာင့္ ဒီမုိကရက္ ပါတီမ်ား

ျပန္လည္ ရရွိေအာင္ တပ္မေတာ္မွ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေလသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ

ရုိဟင္ဂ်ာ

ႏွင့္

ထိရွလြယ္သည့္

အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ ေတာင္းဆုိမွဳကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးကုိ

ျပဳလုပ္ေပးသကဲ့သုိ႔

သတိျပဳေကာင္း ျပဳႏုိင္ေလသည္။

တပ္မေတာ္

၂၅ရာခုိင္ႏွဳန္းေသာ

ဦးေဆာင္မွဳ

ရွဳံးသြားသည္ကုိ

ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္။

ထိပါးလာခဲ့လွ်င္ အစုိးရ အမိန္႔အာဏာကုိ လြန္ဆန္၍ ရသလုိ၊ လုိအပ္ပါက

လူႀကိဳက္မ်ားသည့္

၀ီဒုိဒုိကုိ

လႊမ္းမုိး

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရးကုိ

ပဋိပကၡမ်ားသည္

ဂ်ဳိကုိ

လမ္းျပေျမပုံကုိ

ႏုိင္ငံေရး အခန္းက႑ကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ မရည္ရြယ္ေခ်။ တပ္မေတာ္သည္

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း စစ္တပ္မွ လာသည့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းသည္
ဒီမုိကရက္တစ္

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖင့္ ရွဳျမင္ခဲ့ေလသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ယင္းတုိ႔၏

မႀကားေသးမီက

သမၼတ

ဦးေဆာင္မွဳျဖင့္

ဒီမုိကေရစီ

၄င္းတုိ႔ တရား၀င္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ပါ၀င္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးသည့္

ဘာသာေရး

အင္ဒုိနီးရွား

တပ္မေတာ္သည္

ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ၂၀၀၃ခုႏွစ္က စတင္ျပီး တပ္မေတာ္သည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား

အမတ္ေနရာ အမ်ားဆုံး ရရွိခဲ့သည္။ ပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း
က်င္းပခဲ့သည့္

၂၀၁၀-၂၀၁၁ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း

သန္းေရႊ

အခ်က္၇ခ်က္ပါသည့္

ႏွင့္

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားက ယင္းတုိ႔၏ ဆႏၵမဲမ်ား ရရွိေအာင္

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ

အစုိးရ

ရက္စက္ႀကမ္းႀကဳပ္မွဳမ်ား

(အျဖဴေရာင္ကဒ္)မ်ား ထုတ္ေပးျပီး စည္းရုံး မဲဆြယ္ခဲ့သည္။ အကယ္၍ ၂၀၁၅

တပ္မေတာ္
မရွိေခ်။ ယင္းသည္ ယခင္

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ မႀကားေသးမီက ျဖစ္ပြါးခဲ့သည့္ အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ား၏

ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား၏ ဆႏၵမဲမ်ား ရရွိရန္ မဲေပးႏုိင္ေအာင္ ယာယီ မွတ္ပုံတင္ကဒ္ျပား

ပါတီ ျဖစ္ေလသည္။

ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွာေတာ့ ထုိအားသာခ်က္မ်ဳိး

ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓါတ္မ်ားကုိ အသုံးခ်၍ ဆြဲေဆာင္ စည္းရုံးသြားႏုိင္သည္။

ယွဥ္ျပိဳင္မွဳတုိ႔ေႀကာင့္
အဓိကအားျဖင့္

ျဖစ္သည္။

ရခုိင္

တုိင္းရင္းသား-အမ်ဳိးသားေရး

အမ်ဳိးသား
ပါတီျဖစ္ျပီး၊

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ျဖင့္ ယွဥ္ျပိဳင္သည့္ အခါတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာ

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရုံးသည့္ ကာလတြင္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား
ႏွင့္

မြတ္စလင္မ်ားအႀကား

ဘာသာမတူမွဳကုိ

အသုံးခ်၍

မဲဆြယ္စည္းရုံးျခင္းကုိ တားျမစ္ေကာင္း တားျမစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း၊ လူမ်ဳိးေပၚ
အေျခခံ၍ မဲဆြယ္မွဳကေတာ့ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္ (ရုမ္း၊ ကရင္၊
ရခုိင္၊ မြန္၊ ခ်င္း၊ ကခ်င္၊ ကယား) ေသခ်ာေပါက္ ျပဳလုပ္မည့္ အရာျဖစ္သည္။
ထုိျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုေလးမ်ားကုိလည္း
အေျခခံ၍ မဲဆြယ္စည္းရုံးမွဳမ်ား ႏွင့္ ဗမာအမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ျပည္မတြင္
ေနထုိင္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အေျခခံ၍လည္း မဲဆြယ္စည္းရုံးမွဳမ်ား
ရွိမည္ျဖစ္သည္။

၄င္းတုိ႔

ေနထုိင္ရာ

ေဒသမ်ားတြင္

တိုင္းရင္းသား

ပါတီမ်ားသည္

မဟာမိတ္ဖြဲ႔သင့္သည္။ သု႔
ိ မွသာ ယင္းတုိ႔အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္

တုိင္းရင္းသား သရုပ္လကၡဏာကုိ အေျခခံ၍ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္

ကုိယ္စားျပဳမွဳ

မဲဆြယ္စည္းရုံးမည္

အဓိကေဒသမ်ားတြင္

ျဖစ္သည္။

တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ေတာ့

ဗမာအမ်ားစု

ေနထုိင္ရာ

လူနည္းစု

အုပ္စုမ်ားျဖင့္

အျခား

ေသခ်ာမည္

ျဖစ္ေလသည္။

မဟာမိတ္

မဖြဲ႔ဘဲ

လူနည္းစုမ်ားအတြက္

တုိက္ရုိက္

ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ႏွင့္ အာဏာကုိ ေအာက္ေျခသုိ႔ ခြဲေ၀ေပးျခင္း

၀င္ေရာက္

ယွဥ္ျပိဳင္မွဳသည္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဆုိး၀ါးလာေစႏုိင္သည္။

မဟာမိတ္မ်ားအဖြဲ႔

အလံေတာ္ေအာက္တြင္

ပူးေပါင္းႏုိင္ေလသည္။
အနာဂတ္တြင္

တုိင္းရင္းသား

သရုပ္လကၡဏာကုိ

အေျခခံသည့္ ႏုိင္ငံေရး စည္းရုံးလွဳံ႕ေဆာ္မွဳမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားျပီး၊ အမ်ဳိးသား
ႏုိင္ငံေရး ယွဥ္ေက်းမွဳကုိ ထူေထာင္ေကာင္း ထူေထာင္ႏုိင္လိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္
တုိင္းရင္းသား

လူနည္းစုမ်ား

အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ
ျငိမ္းခ်မ္းေရး

ေနထုိင္ရာ

အခြင့္အေရးမ်ား

သေဘာတူညီခ်က္ကုိ

ျပည္နယ္မ်ားတြင္

ကုိယ္ပုိင္

အမ်ားဆုံးပါ၀င္သည့္
အေကာင္အထည္

ေရရွည္
မေဖၚမီေတာ့

ထုိအမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး ယွဥ္ေက်းမွဳ ေပၚေပါက္လာရန္ အေႀကာင္းမရွိေခ်။
လက္ရွိကာလတြင္ေတာ့ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏
နစ္နာခ်က္မ်ားအတြက္ ထြက္ေပါက္မ်ားအျဖစ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ဗမာမ်ား
လႊမ္းမုိးထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္မွဳမ်ားႏွဳိက္
တုိင္းရင္းသား

အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္

အာမခံခ်က္

ေပးသူမ်ားအျဖင့္

လႊတ္ေတာ္မ်ားသုိ႔

မဟုတ္ဘဲ၊ အျမန္ဆုံး တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သန္းေခါင္စာရင္း
ရလာဒ္မ်ားကုိ အျမန္ဆုံး ထုတ္ျပန္ရန္
 ကုိးကြယ္သည့္

ရလာဒ္မ်ား

မူႀကမ္းမ်ားဟု

ေခၚေ၀ါေနသည့္

ႏွင့္

ထုတ္ျပန္မွဳကုိ

 အစုိးရ

အေနျဖင့္

ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ

ဘာသာေရး၊

ႏွင့္

လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ

ထိေရာက္စြာ

ျပည္သူ႔ရဲ

တပ္ဖြဲ႔မ်ားအား

အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ားကုိ

ထိေရာက္စြာ

အေရးယူ

၂၅ရာခုိင္ႏွဳန္းေသာ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေႀကာင့္

ယင္းအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာ စုစုေပါင္း၏ အမ်ားစုကုိ
ရရွိရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေခ်။ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အစုိးရိမ္ဆုံး အရာမွာ ဗမာ
အမ်ားစု

လႊမ္းမုိးထားသည့္

ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ
အမတ္မ်ားျဖင့္
ပါတီမ်ားကုိ

အမ်ဳိးသား

အမတ္မ်ား

ႏွင့္

ဖြဲ႔စည္းထားသည့္
ေဘးဖယ္ျပီး

ဤသုိ႔ျဖစ္လာပါက

ဒီမုိကေရစီ

တုိင္းရင္းသား

ပုံေဖၚမည္ကုိ

လက္နက္ကုိင္

ႏွင့္

ခန္႔အပ္သည့္

လႊတ္ေတာ္မ်ားက

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးကုိ

တုိင္းရင္းသား

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္

တပ္မေတာ္မွ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြ႔
ဲ အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
ကာလႀကာေျငာင္းခဲ့ျပီျဖစ္သည့္

လက္နက္ကုိင္

ေတာ္လွန္ေရးကုိ လႊတ္ေတာ္ကဲ့သုိ႔ေသာ တရား၀င္ မ႑ိဳင္မ်ားအတြင္းမွ
ႏုိင္ငံေရး

လွဳပ္ရွားမွဳအျဖင့္

ေျပာင္းလဲရန္

အခြင့္အေရးကုိ

ႏုိင္ငံေရးတြင္

ပါ၀င္ရန္

ညႊန္ႀကားထားရမည္။

ေဆာင္ရြက္ျခင္း

မရွိသည့္

အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ား
တရားဥပေဒ

စုိးမုိးေရး

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရာရွိမ်ားကုိ တာ၀န္မွ ရပ္စဲရန္
 ဗမာအမ်ားစု

ပါတီမ်ား

အေနျဖင့္

တုိင္းရင္းသား

ပါတီမ်ားျဖင့္

မဟာမိတ္ဖြဲ႔၍ ယင္းတုိ႔၏ ေဒသမ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းကုိ ေရွာင္က်ဥ္ရန္
ေရရွည္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျဖစ္သည္။

အင္အားေကာင္းလာႏုိင္ျပီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ေလသည္။
ယင္းတုိ႔၏

အဆင့္

အေရးယူ

ျဖစ္ပြားေအာင္ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဘက္လုိက္ျခင္း သုိ႔တည္းမဟုတ္

ခန္႔အပ္သည့္

ျပည္ေထာင္စု

ဘာသာေရး၊

အမ်ားဆုံးကုိ

တုိက္ရုိက္

တုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ

ဆုိသည္ကုိ

အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာ
တပ္မေတာ္မွ

ဥပေဒ ျပင္ဆင္မွဳမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတြင္း

လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ

အေရးယူမည္

ေဆာင္ရြက္ရန္

သု႔
ိ ေသာ္

 ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္ အာဏာကုိ မွ်ေ၀ေပးေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ

ႏွဳိးေဆာ္ေပးမွဳ ျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္၏ လူထုေထာက္ခံမွဳကုိ အမ်ားဆုံး ရရွိမွဳေႀကာင့္
ရရွိႏုိင္သည္။

ျပည္နယ္

ဥပေဒႀကမ္းမ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္းကုိ ရပ္ဆုိင္းရန္

 တပ္မေတာ္
စနစ္

ႏွင့္

ကုိးကြယ္သည့္ဘာသာ

ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ထုတ္ျပန္ ေႀကျငာထားရန္

ေရြးေကာက္ပြဲ

ခြဲေ၀ေပးျခင္း

ကူးေျပာင္းျခင္း ႏွင့္ ဘာသာျခားမ်ားျဖင့္ လက္ထက္ထိမ္းျမားျခင္းဆုိင္ရာ

အနည္းငယ္သာ တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရး ကုိယ္စားျပဳမွဳ ရရွိေအာင္

တစ္မဲသာအႏုိင္ယူ

ပုိမုိ

ေနထုိင္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအႀကား ယုံႀကည္မွဳ ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး၊

ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္သည့္

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပီးသည္အထိ ဆုိင္းငံ့ထားရန္
 မဘသ

အာဏာကုိ

ေရြးခ်ယ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

 တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခါနီးမွ

အႀကမ္းဖက္မွဳမ်ားကုိ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ဖယ္ဒရယ္

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တာ၀န္ခံရေသာ ဒီမုိကေရစီ စနစ္ျဖင့္

ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ တုိင္းရင္းသားပါတီ အမ်ားအျပား ရွိေသာ္ျငားလည္း
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ျပ႒ာန္းခြင့္ျပဳေသာ

ေလွ်ာ့က်ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစရန္ အာဏာကုိ ျပည္နယ္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ား
ေရတုိအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္

ကုိယ္ပုိင္

စနစ္မ်ားကုိ က်င့္သုံးျခင္းအားျဖင့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားကုိ

ပူးေပါင္းႏုိင္သည္။ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ပါတီ သုိ႔မဟုတ္ ဖယ္ဒရယ္
ဒီမုိကေရစီ

 ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ႏွင့္ သီးျခား ျပည္နယ္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသား

တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏

မျမင္ခဲ့ပါက

လက္နက္ကုိင္ လမ္းစဥ္ကုိ ျပန္လည္ စြဲကုိင္လာႏုိင္သည္။

 ေျဖးေျဖးႏွင့္မွန္မွန္ တပ္မေတာ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား အားလုံးကုိ အရပ္သားအစုိးရ
ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရွိ ေအာင္ ျပဳလုပ္သင့္သည္
 ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္အား အခ်ဳိးက် ကုိယ္စားျပဳစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ အခ်ဳိးက်
ကုိယ္စားျပဳ စနစ္ ႏွင့္ လက္ရွိ
ေရာစပ္ထားသည့္

စနစ္သုိ႔

တစ္မဲသာျဖင့္အႏုိင္ရ စနစ္တုိ႔ကုိ
ေျပာင္းလဲသင့္သည္။

ထုိသုိ႔

ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ကြဲျပားျခားနားမွဳမ်ားအေပၚ
မဲဆြယ္စည္းရုံးမွဳမ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားျပီး၊ ပါတီငယ္မ်ား ႏွင့္ ပါတီလတ္မ်ား

ထုိေႀကာင့္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ဗမာအမ်ားစု ပါတီမ်ား

လႊတ္ေတာ္တြင္း အမတ္ေနရာမ်ား ရရွိျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ယွဥ္ျပိဳင္မွဳကုိ

အေနျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ လႊတ္ေတာ္တြင္းသုိ႔ ေရာက္ရွိေစႏုိင္သည္။

THE AUTHOR

THE PROJECT

PRIO

Marte Nilsen is a historian of religions and a
Senior Researcher at PRIO. Email: marte.nilsen@prio.org

This policy brief was produced as part of a
project on ‘Elections and Violence: The Role
of the Upcoming 2015 Elections in
Myanmar’s Peace Process’ funded by the
Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

The Peace Research Institute Oslo (PRIO) is a
non-profit peace research institute (established in 1959) whose overarching purpose is
to conduct research on the conditions for
peaceful relations between states, groups and
people. The institute is independent, international and interdisciplinary, and explores issues related to all facets of peace and conflict.

Stein Tønnesson is a historian, a Research
Professor at PRIO and leader of the East
Asian Peace Program at Uppsala University.
Email: stein@prio.org
PRIO POLICY BRIEF 06 2014

www.prio.org

