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PRIO POLICY BRIEF 05 2016 

ေခတ္သစ္ျမန္မာႏုိင္င ံ- တုိင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးစုမ်ား ရင္ဆုိင္ရမည့္ ျပႆနာ  

 ႏွစ္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖင့္ 

  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူထုေထာက္ခံမွ ဳရရိွသည့္ အစုိးရကို 

ုိ ရရိွျပီျဖစ္သည္။  ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ  

  ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏုိင္ငံေရး 

 အာဏာမ်ားကို ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမည္ျဖစ္ျပီး  

 အစုိးရသစ္၏ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳကိုလည္း  

 စုိးရိမ္စရာေကာင္းေအာင္  

 ဟန္႔တားေကာင္းဟန္႔တားႏိုင္ေသာ္လည္း၊ သမၼတ 

 ဦးထင္ေက်ာ္ အာဏာရရိွလာ  ျခင္းသည္  

  ျမန္မာအစိုးရအား  ျပည္တြင္းျပည္ပမွ 

 တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမဳွကုိ   

 သိသာထင္ရွားစြာျမွင့္တက္ သြားေစသည္။ 

 သု႔ိေသာ္ ထိုျပည္တြင္းျပည္ပမ ွ ျမန္မာအစိုးရအေပၚ  

 တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳမ ဳွ ျမွင့္တက္လာခ်ိန္သည္   

 အမ်ဳိးသား  ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ၏ တစိတ္တေဒသအျဖင့္ 

 ေဆြးေႏြးညိွႏွဳိင္းရမည္ျဖစ္ေသာ တုိင္းရင္းသား  

 လူမိဳ်းစုမ်ားအေရးႏွင့္ ယင္းတု႔ိ၏  

 ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း၌  

 ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရိွရန္ ႀကိဳးပမ္းမဳွ၌  

 အဟန္႔အတားမ်ား ရိွေနခ်ိန္ျဖင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသည္။  

အဓိက အခ်က္မ်ား 

 ႏွစ္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူထုေထာက္ခံမွဳ ရရိွသည့္

အမိဳ်းသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရကုိ

ရရိွခဲ့သည္။

 တျပဳိင္နက္တည္းမွာပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

မွီတင္းေနထိုင္သည့္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား အဖြ႔ဲ

အစည္းမ်ားသည္ စစ္ေရး ႏိုင္ငံေရးအရ

ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

 လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားအတြက္ အဆိုပါ

ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းသည္ ယင္းတုိ႔၏ အေပးအယူ

ျပဳလုပ္ႏုိ္င္သည့္ အင္အားအေပၚ မည္သို႔သက္ေရာက္မွဳ

ရိွမည္နည္းႏွင့္ အေပးအယူျပဳ လုပ္ႏိုင္သည့္

အင္အားေကာင္းလာေစရန္ ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္

မည္သည္ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။

 အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသား

ျပန္လည္ရင္ႀကားေစ့ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအား ျမွင့္တင္ရန္

မည္သ႔ို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သနည္း။

Marte Nilsen & Stein Tønnesson 

Peace Research Institute Oslo (PRIO) 
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အဆင့္၂ဆင့္ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္သည့္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

အဆင့္၂ဆင့္ပါ၀င္သည္။ ပထမအဆင့္သည္ 

တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 

သေဘာတူစာခဳ်ပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ညွိႏွဳိင္းေဆြးေႏြးမွဳမ်ား 

ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ျပီး၊ ယင္းအား 

ယခင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ  

စတင္အသက္သြင္းခ့ဲ၍ ၀န္ႀကီး 

ဦးေအာင္မင္းမွ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ 

ဦးေဆာင္ခ့ဲပါသည္။ ထိုေနာက္ အာဏာခြဲေ၀ေရး၊ 

ဗဟိုဦးစီး ခဳ်ပ္ကုိင္မွဳ ေလ်ွာ့ခ်ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား 

ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယအဆင့္သည္ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား 

ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္္ 

ေဒသႏၱရအဆင့္တို႔၌ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ 

ပါ၀င္လာႏုိင္မွဳအပါအ၀င္ ပုိမို က်ယ္ျပန္႔သည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ လက္ရိွ ႏုိင္ငံေရး 

အေဆာက္အအုံကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းမွ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ 

လူမ်ားစုဗမာမ်ားႏွင့္တန္းတူ အခြင့္အေရးရရိွသည့္ 

တိုင္းရင္းသားအားလုံး ပါ၀င္သည့္ 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကို 

တည္ေထာင္ႏုိ္င္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ 

ေရာက္ရိွရန္ ဒုတိယ အဆင့္တြင္ 

လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ပထမအဆင္ ့

ေအာင္ျမင္မွဳသည္ ဒုတိယအဆင့္အတြက္ 

အလြန္ပင္ အေရးႀကီးေလသည္။ 

ပထမအဆင့္တြင္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု 

အစုိးရတို႔အႀကား ငါးႏွစ္ႀကာ 

ေစ့စပ္ညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ားႏွင့္ 

ယံုႀကည္မွဳတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမွဳမ်ား 

ျပဳလုပ္ျပီးသည့္အခါ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္ အခတ္ 

ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခဳ်ပ္ (အန္စီေအ)တြင္ 

ပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အေထြေထြ 

သေဘာ တူညီခ်က္ ရရိွခ့ဲသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ 

ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ရက္ေန႔က 

လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲသည့္ တႏုိင္ငံလံုး 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခဳ်ပ္သည္ 

တႏုိင္ငံလံုးရိွ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအားလုံးျဖင့္  ေရးထုိးရန္ 

ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ အန္စီေအ 

ေစ့စပ္ညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ားတြင္ 

အင္အား၂၀အထက္ရိွသည့္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အမ်ားစုပါ၀င္ခ့ဲသည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အခိဳ်႕အႀကား 

က်န္ရိွေနေသးသည့္ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား 

သေဘာတူစာခဳ်ပ္ခဳ်ပ္ဆုိရာတြင္ 

ပါ၀င္ႏုိင္ခြင့္ျပဳရန္အေပၚ 

သေဘာတူညီမွဳမရရိွခ့ဲသျဖင့္၊ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၈ဖြဲ႔သာ 

ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိး ခ့ဲသည္။ 

လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ ဗဟိုအစုိးရအား 

ႏွစ္ေပါင္း၆၃ႏွစ္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ 

တိုက္ခိုက္ေနသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး 

(ေကအန္ယူ)လည္းပါ၀င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ 

(ေကအုိင္ေအ)သည္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း 

မျပဳခ့ဲပါ။ ယင္းသည္ ေစ့စပ္ညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ားတြင္ 

အဓိကက်သည့္ အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ခ့ဲျပီး 

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မျပဳခ့ဲသည့္ 

အင္အားနည္းေသာ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အခိဳ်႕အေပၚ 

ႀသဇာလႊမ္းမုိးႏိုင္ခ့ဲသည္။ 

လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးေနာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ 

တိုက္ပြဲမ်ား ဆကလ္က္ျဖစ္ပြားခ့ဲ၍ 

ရုမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ား 

ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 

တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမျပဳခ့ဲသည့္ 

လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားအႀကားႏွင့္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း မျပဳသည့္ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအႀကား အသီးသီး 

ျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ 

ရည္ရြယ္မထားသည့္ ရလာဒ္မွာေတာ့ တႏုိင္ငံလံုး 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခဳ်ပ္အား 

တႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာျဖင့္ 

မေရးထုိးႏုိင္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ 

အဖြဲ႔ခဳ်ပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရအား ေစ့စပ္ 

ညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ားတြင္ ယင္း၏ဦးေဆာင္မွဳကုိ 

ျပသႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေစ့စပ္ညွိႏွဳိင္းေရး  လုပ္ငန္းစဥ္ကို 

မိမိ၏ ကိုယ္ပုိင္ အေရးကိစၥအျဖင့္ 

သတ္မွတ္ႏုိင္ခြင့္ ရရိွခ့ဲသည္။ 

သက္တမ္းကုန္ဆုံးေတာ့မည့္ အစုိးရႏွင့္ 

အစုိးရသစ္တုိ႔ အေနျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည့္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား 

ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳခ့ဲမွဳအေပၚ အတူတကြ နာမည္ 

ေကာင္းယူႏုိင္ႀကမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၌ ျပသနာ၂ခုရိွသည္။ 

ပထမ ျပႆနာမွာ တပ္မေတာ္သည္ 

အစုိးရသစ္အား တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ အျခားေသာ 



အေပးအယူမ်ား လုပ္ခြင့္ျပဳမည့္ အလားအလာ 

မရွိေခ်။ ဒုတိယ ျပႆနာသည္ လက္ရိွအခိ်န္၌ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအား ေအာင္ျမင္မွဳ 

ရရိွခ့ဲသည္ဟုေသာ ခံစားမွဳကို မေပးႏိုင္၍ အပစ္ 

အခတ္ရပ္စဲမွဳမွ ႀကီးႀကီးမားမား 

အက်ဳိးအျမတ္ ရရိွလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု 

ယင္းတုိ႔အေနျဖင့္ ထင္ျမင္ 

ေကာင္းထင္ျမင္ႏုိင္သည္။ တိုက္ပြဲမ်ား 

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေနရာမ်ား၌ 

ေဒသခံမ်ား၏ တပ္မေတာ္ အေပၚ 

မယုံႀကည္မွဳက ေလ်ွာ့နည္းမသြားဘဲ 

ႀကီးထြားလ်က္ရိွျပီး၊ 

လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမျပဳသည့္အဖြဲ႔မ်ားအႀ

ကားတြင္လည္း 

အက္ေႀကာင္းေပၚလာျပီျဖစ္သည္။ 

အထူးသျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ နယ္ေျမအခ်ဳိ႕၌ 

၂၀၁၅ခုႏွစ္ တႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

သေဘာတူစာခဳ်ပ္၏ ေက်ာရိုးျဖစ္သည့္ 

ေကအန္ယူေရးထုိးခ့ဲသည့္၂၀၁၂ခုႏွစ္ 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခဳ်ပ္သည္ 

ေဒသခံမ်ားအား အက်ဳိးရွိေစခ့ဲသည္။ 

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသူမ်ားအား 

မိမိတို႔၏ ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ ျပန္လာခြင့္ ရရိွခ့ဲျပီး 

အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား 

ျပန္လည္လုပ္ကိုင္လာႏုိင္၍ အျခား ေဒသမ်ား 

ျဖင့္လည္း ဆက္သြယ္သြားလာႏုိင္ခ့ဲသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ အန္စီေအသည္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အတြက္

ႀကီးမားသည့္အႏွစ္သာရကိုေတာ့ 

ေဆာင္ယူလာျခင္း မရွိေခ်။ 

ဤက့ဲသုိ႔ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအႀကား 

ကြဲသြားျခင္းႏွင့္ ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္းသည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ 

ႏုိ၀င္ဘာလက က်င္းပခ့ဲသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ 

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ အႀကီးအက်ယ္ 

ရံဳွးနိမ့္ခ့ဲျခင္းႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ေနသည္။ 

ထုိရံဳွးနိမ့္ခ့ဲျခင္းက 

တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအား ႏုိင္ငံ၏ 

ႏုိင္ငံေရးမ႑ိဳင္မ်ားတြင္ ကိုယ္စားျပဳမွဳ အနည္းငယ္ 

(သုိ႔) လံုး၀မရရိွ ျဖစ္ေစခ့ဲသည္။ ယင္းသည္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး  လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဒုတိယ အဆင့္အား 

ဆုိး၀ါးစြာ ထိခိုက္ေစသည္။ တိုင္းရင္းသား 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အသံကို 

အဓိပၸါယ္ရိွသည့္ 

အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ 

နားေထာင္မည္ဆုိလ်ွင္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ အန္စီေအတြင္

လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းသည္ အက်ဳိးအျမတ္ 

ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေခ်ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၌ အေထြေထြ 

အင္အားခိ်နဲ႔သြားျခင္းသည္ ထုိသုိ႔ 

နားေထာင္ရန္ အလားအလာမ်ားကို 

ေလ်ွာ့နည္းသြားေစသည္။ တိုင္းရင္းသား 

ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္၏ 

အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ေလးစားလိုက္နာရန္ 

စိတ္အားထက္သန္မွဳႏွင့္ အစုိးရသစ္ျဖင့္ 

အဓိပၸါယ္ျပည့္၀သည့္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး 

ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား ေပၚေပါက္ေရးတြင္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုိမွဳကုိ  

ေမးခြန္းထုတ္လ်က္ရိွသည္။ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးစုမ်ားသည္ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခဳ်ပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ 

အႀကား ဗမာအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡတြင္ 

ယင္းတို႔ ဖယ္က်ဥ္ျခင္းခံရမည္ကို 

စုိးရိမ္ပူပန္ေနႀကသည္။ 

တုိင္းရင္းသားလူမိဳ်းစုမ်ား ႏိုင္ငံေရးအရ 

ဖယ္က်ဥ္ခံရျခင္း 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ 

ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ 

စုစုေပါင္း၄၉၈ဦးရိွရာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ  

၅၅ဦးသာ အႏုိင္ရရိွခ့ဲသည္။ 

အဆိုပါေနရာမ်ားကုိလည္း ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီ 

(ေအအန္ပီ)ႏွင့္ ရုမ္းတိုင္းရင္း သားမ်ား ဒီမုိကေရစီ 

အဖြဲ႔ခဳ်ပ္ (အက္စ္အန္လယ္ဒီ) 

တို႔အႏုိင္ရရိွသည္ကမ်ားသည္။ ရခိုင္ႏွင့္ 

ရုမ္းျပည္နယ္မ်ားမွလႊဲ၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္လည္း 

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေနရာအနည္းငယ္သာ 

အႏုိင္ရရိွ ခ့ဲသည္။ အဘယ္ေႀကာင့္ 

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ရံဳွးနိမ့္ခ့ဲသနည္း။ အဓိက 

အေႀကာင္းရင္း ၃ခုရိွေလသည္။ 

ပထမဆုံးအေႀကာင္းရင္းမွာ 

ဤေရြးေကာက္ပြဲ၏ ထူးျခားသည့္  

သေဘာသဘာ၀ျဖစ္ျပီး၊ ျပည္သူလူထု 

အမ်ားစုက ယင္းအား စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား 

ေထာက္ခံ သို႔မဟုတ္ ဆန္႔က်င္ရန္ 

ျပဳလုပ္သည့္ ဆႏၵခံယူပြဲဟု ရဳွျမင္သည္။ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ ဤေရြးေကာက္ပြဲအား 

ပထမဆုံး ႏွင့္အေရးႀကီးဆုံးအေနျဖင့္  

ႏွစ္ေပါင္း၅၀ေက်ာ္ျပီျဖစ္သည့္ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အဆုံးသတ္ရန္ အခြင့္ 

အလမ္းအျဖင့္ ရဳွျမင္ျပီး၊ ၁၉၈၈ခုႏွစ္မွစ၍ 

စစ္တပ္၏ အဓိက အတုိက္အခံျဖစ္သည့္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္း စုႀကည္အား အေထြေထြ 

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွဳမ်ားျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေပးျခင္းျဖစ္သည္။ 

ဒုတိယအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား 

စုစုေပါင္းရရိွသည့္ ဆႏၵမဲအေရအတြက္သည္ 
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မဲဆႏၵနယ္ေျမ အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခဳ်ပ္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အႏုိင္ရရန္ မလုံေလာက္ 

ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစ္စု၏ 

ဆႏၵမဲမ်ားကုိ ႏ္ိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ားအျပားမွ 

ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရရိွရန္ ယွဥ္ျပိဳင္မွဳက 

ယင္းတို႔အားရံဳွးနိမ့္ေစခ့ဲသည္။ 

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား 

ေပါင္းစည္းႏုိင္ခ့ဲလ်ွင္လည္း 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ၇ေနရာႏွင့္ 

ျပည္နယ္လႊတ္မ်ားတြင္ ၉ေနရာသာ 

ေနာက္ထပ္အႏုိင္ရရိွရန္ အလားအလာ ရိွသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္ခင္ 

ရခိုငပ္ါတီႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ရခိုင္ 

အမ်ဳိးသားပါတီ၏ ေအာင္ျမင္မွဳကုိ 

ပံ့ပုိးေပးခ့ဲသည္ဆုိသည္မွာ 

အထင္အရွားျဖစ္သည္။ အလားတူ 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုပါတီမ်ား 

ေပါင္းစည္းႏုိင္ခ့ဲလ်ွင္ ေထာက္ခံံမွဳ 

ပုိမုိရရိွႏုိင္ခ့ဲသည္။ အကယ္၍ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးစုအခ်ဳ႕ိသည္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

မဟာမိတ္အဖြဲ႔မ်ား တည္ေထာင္ႏုိင္ခ့့ဲျပီး 

တစ္ဦး၏ ကိုယ္စားလွယ္ကို တစ္ဦးက 

အျပန္အလွန္ေထာက္ခံမွဳျပဳခ့ဲလ်ွင္ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမွဳ အား 

ပုိမုိျမွင့္တင္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အခ်င္းခ်င္း 

ျပိဳင္ဆုိင္မွဳေႀကာင့္ တိုင္းရင္း 

သားလူမ်ဳိးစုမ်ားသည္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ 

အမ်ားအျပားတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအစား 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ဲခဳ်ပ္ကုိ ဆႏၵမဲေပးရန္ 

ဆုံးျဖတ္ခ့ဲသည္ဆုိသည့္အခ်က္ကို 

ျငင္းပယ္၍မရႏုိင္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မ်ားတြင္ 

ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခ့ဲသည့္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ၂၀၁၀ 

ေရြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ေမွာက္ခ့ဲသည့္ 

ပါတီမ်ား အႀကား အကြဲအျပဲသည္ 

ရုမ္းျပည္နယ္ႏွင့္မြန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ 

အထိခိုက္ဆုံးျဖစ္ခ့ဲသည္ကုိ သက္ေသ ျပခ့ဲသည္။ 

အျခား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားလည္း 

ထိခိုက္နစ္နာခ့ဲသည္။ လူမ်ဳိးစုံေနထုိင္သည့္ 

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ 

အမ်ားစုေထာက္ခံမွဳရရိွရန္ အေကာင္းဆုံး 

အခြင့္အလမ္းမွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ 

ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပါတီတည္ေထာင္ျခင္းႏွင့္ 

ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအားလံုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

ေဒသတြင္းအေရးကိစၥမ်ားအေပၚ 

အေလးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ကခ်င္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီသည္ 

ထုိက့ဲသုိ႔တည္ေထာင္ရန္ 

ႀကိဳးပမ္းခ့ဲေသာ္လည္း၊ အျခားတိုင္းရင္းသား 

မ်ားအား ပူးေပါင္းရန္ 

လက္ခံယံုႀကည္လာေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဘဲ 

ေနာက္ဆုံး၌ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အနည္းဆုံး 

တိုင္းရင္းသားပါတီ၇ပါတီ အခ်င္းခ်င္း 

အျပန္အလွန္ ယွဥ္ျပိဳင္ခ့ဲႀကသည္။ 

ထုိအတြက္ေႀကာင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ 

၁ေနရာႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ 

၃ေနရာသာ ရရိွခ့ဲသည္။ တိုင္းရင္းသား 

ပါတီမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာေပါက္ထားရမည္မွာ 

တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဆႏၵမဲအား 

အလကားမရႏုိင္ ဆုိသည္ ကိုျဖစ္သည္။ 

တိုင္းရင္းသားမ်ား အခ်င္းခ်င္း 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳကို အေရးတႀကီး 

လိုအပ္ေနျပီျဖစ္သည္။ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုတစ္စုအတြင္းႏွင့္ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား အခ်င္းခ်င္း 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနျပီျဖစ္သည္။ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို မိမိ၏ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအေပၚသစၥာရိွမွဳ 

တစ္ခုတည္းျဖင့္သာ မဟုတ္ဘဲ 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အမ်ားစုျဖင့္ သက္ဆုိင္သည့္ 

ကိစၥရပ္မ်ား မူ၀ါဒမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ 

စည္းရံုး လံဳွ႕ေဆာ္သြားသင့္သည္။ 

တတိယအေႀကာင္းရင္းမွာ (ျဗိတိသွ်) 

မဲမ်ားသူအႏုိင္ယူသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္က 

အႀကီးဆုံးပါတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ 

အဖြဲ႔ခဳ်ပ္အတြက္ အသာစီးရေစသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဆႏၵမဲ စုစုေပါင္း၏ 

၅၇ရာခိုင္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရြးေကာက္ခံ 

ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ စုစုေပါင္း၏ 

၇၉ရာခိုင္ႏွဳန္းကို ရရိွခ့ဲသည္။ အမ်ဳိးသား 

ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခဳ်ပ္ ေသာင္ျပိဳကမ္းျပဳိ 

အႏုိင္ရရိွျပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ 

အခိဳ်းက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္ သုိ႔မဟုတ္ 

ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံမွာက့ဲသုိ႔ မဲမ်ားသူအႏိုင္ယူႏွင့္ 

အခိဳ်းက် ကိုယ္စားျပဳစနစ္တို႔ ေရာစပ္ထားသည့္ 

စပ္ႀကားစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲရန္ 

မလြယ္ကူေတာ့ေခ်။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ 

အဖြဲ႔ခဳ်ပ္သည္ လက္ရိွ စနစ္မွ အက်ဳိးအျမတ္ 

အမ်ားဆုံး ရရိွျပီး ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ 

ဥပေဒျပဳ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ထိန္းခဳ်ပ္ထား 

သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ 

လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ တပ္မေတာ္သည္ 

၂၅ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ 

ေရြးခ်ယ္၍ ထုိတပ္မေတာ္သား 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ဆႏၵမဲ စုစုေပါင္း၏ 

၂၈ရာခိုင္ႏွဳန္းကို ရရိွေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ခံ 

ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ စုစုေပါင္း၏ 

၈ရာခိုင္ႏွဳန္းသာ ရရိွခ့ဲသည့္ သမၼတ 

ဦးသိန္းစိန္၏ ျပည္ေထာင္စု 



ႀက႕ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖဳိးေရးပါတီ(USDP)အား 

ေထာက္ထားစာနာႏုိင္သည္။ ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီႏွင့္ 

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

(ယင္းတို႔ႏွစ္ဖြဲဲ႔ ေပါင္းလ်ွင္ 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေရြးေကာက္ခံ 

ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ စုစုေပါင္း၏ 

၃၁ရာခိုင္ႏွဳန္းကို ထိန္းခဳ်ပ္ ထားသည္)သည္ 

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကုိ ေျပာင္းလဲလိုသည္မွာ 

အထင္အရွားျဖစ္သည္။ တစ္ခုတည္းေသာ 

ဆင္ျခင္ႀကည့္ႏုိင္သည့္ မႀကာမီအနာဂတ္၌ 

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ျဖစ္ႏုိင္ ေခ်မွာ 

အေပးအယူလုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ဲခဳ်ပ္သည္ အခိဳ်းက် 

ကိုယ္စားျပဳစနစ္ ကို သေဘာတူလက္ခံျပီး၊ 

တပ္မေတာ္ဘက္မွလည္း ယင္းတို႔၏ 

၂၅ရာခိုင္ႏွဳန္းေသာ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ခန႔္အပ္ပုိင္ခြင့္ကို 

စြန႔္လႊတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ဲခဳ်ပ္၏ အဓိက 

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား 

ဒီမုိကေရစီနည္းက် ျပင္ဆင္သြားရန္ျဖစ္ျပီး၊ 

တပ္မေတာ္၏ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားအား 

ေလ်ွာ့ခ်သြားရန္ျဖစ္သည္။ အခိဳ်းက် ကိုယ္စားျပဳ 

ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္အား 

သေဘာတူလက္ခံျခင္းသည္ သင့္ေတာ္သည့္ 

အေပးအယူ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီအတြက္ 

အေရးႀကီးသည့္ ေျခလွမ္းကို 

လွမ္းႏုိ္င္လိမ့္မည္ျဖစ္ျပီး တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမွဳကိုလည္း 

ျမွင့္တင္ေပးသြားႏုိင္မည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ 

အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး 

ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္အေႀကာင္းအရာတစ္ခု 

ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည္ဆုိလ်ွင္ 

မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ား အေရအတြက္ႏွင့္ 

နယ္နမိတ္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ 

ေဆြးေႏြးရန္လိုအပ္သည္။ ေရြးေကာက္ခံ 

ကိုယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ ဆႏၵမဲ 

အေရအတြက္ ရရိွရန္လိုအပ္မွဳႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးစုမ်ားေနထုိင္ရာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားအတြက္  

ေကာင္းမြန္သည့္ ကိုယ္စားျပဳမွဳ ရရိွရန္ 

လိုအပ္မွဳတို႔အႀကား 

ဟန္ခ်က္ညီရမည္ျဖစ္သည္။  

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

ရံဳွးနိမ့္ျခင္း၏ ရလာဒ္တစ္ခုမွာ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ 

ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ 

အေရးႀကီးသည့္  လမ္းဆုံလမ္းခြ၌ 

ဖယ္က်ဥ္ျခင္းခံထားရျပီျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးစုမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရလည္း အျပည့္အ၀ 

ကိုယ္စားျပဳမွဳကို မရရိွျခင္းျဖစ္သည္။ 

အျပည့္အ၀ ကိုယ္စားျပဳမွဳ မရရိွျခင္းသည္ 

လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ ဒီမုိကေရစီ 

အစုိးရလက္ထက္(၁၉၄၈-၆၂)တြင္ပင္  

ျပႆနာျဖစ္ေနခ့ဲျပီး တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ 

နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြား 

ခ့ဲသည္။ ထုိျပည္တြင္းစစ္ကလည္း 

တပ္မေတာ္အား အာဏာသိမ္းရန္ 

အေႀကာင္းျပခ်က္ ေပးအပ္ႏုိင္ခ့ဲသည္။ လက္ရိွ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုအဖြဲ႔မ်ားအား 

ယင္းတို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပႏိုင္ျပီး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ 

လမ္းေႀကာင္းမ်ားရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဤသည္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဗမာမ်ားႀကား 

ယံုႀကည္မွဳ တည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီးျပီး 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကုိလည္း 

တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအရ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ 

ေနရာရိွသည္ဆုိသည္ကုိ ျပသ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးအဆင့္၌ 

ဆက္လက္ဖယ္က်ဥ္ပါက ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္အား ထိခိုက္ႏုိင္သည့္ 

အေျခအေနရိွေလသည္။ 

တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားကုိ 

ဖယ္က်ဥ္ျခင္း 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခဳ်ပ္မွ 

အစုိးရသစ္သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား 

ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေႀကျငာခ့ဲသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ တိက်ခိုင္မာသည့္ အစီအစဥ္မ်ား 

ေပၚေပါက္ ျပသျခင္းေတာ့ မရွိေခ်။ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခဳ်ပ္သည္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို မိမိ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ 

သည့္ ပံုစံျဖင့္ သြားလိုသည္။ သုိ႔ေသာ္ 

တပ္မေတာ္ မပါ၀င္ဘဲ လဳွပ္ရွားမွဳမ်ား 

မျပဳလုပ္ႏုိင္။ ေမးခြန္းထုတ္ ရမည္မွာ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခဳ်ပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳသည္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ 

မည္သုိ႔သေဘာတူညီခ်က္ ရရိွႏုိင္မည္နည္း 

ဆုိသည္ကုိျဖစ္သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အား 

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ 

ယံုႀကည္မွဳရိွေႀကာင္း ေျပာႀကား 

ေနေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႔မ်ားသည္ ဗမာ လႊမ္းမုိးထားသည့္ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခဳ်ပ္အေနျဖင့္ 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ နစ္နာခ်က္မ်ား၊ 
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ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္မွဳ 

ရိွမည္လားဆုိသည့္အေပၚ သံသယမ်ား 

ရိွေနသည္ကုိ ထုတ္ေဖၚျပသခ့ဲသည္။ သမၼတ 

ဦးထင္ေက်ာ္တြင္ မြန္ေသြးပါ၀င္မွဳ၊ ဒုတိယ 

သမၼတ ဗန္သီယိုသည္ ခ်င္းလူမ်ဳိးျဖစ္မွဳႏွင့္ 

မြန္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ႏုိင္သက္လြင္အား 

တိုင္းရင္းသားေရးရာ ၀န္ႀကီးအျဖင့္ 

ခန႔္အပ္မွဳတို႔သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ 

သင့္ျမတ္ ႏိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ အစုိးရအျမင္မွႀကည့္လ်ွင္ 

မြန္ႏွင့္ခ်င္းတို႔သည္  တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု 

အုပ္စုႀကီးမ်ားတြင္ ျပႆနာအနည္းဆုံး 

အုပ္စုမ်ားျဖစ္သည္။ အစုိးရ မူ၀ါဒမ်ားမွ 

အမွန္တကယ္ ေပၚထြက္လာမည့္ ႏိုင္ငံေရး 

ရလာဒ္သည္ 

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ 

အဆုံးအျဖတ္ ေပးမည့္အရာျဖစ္သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အေပၚ ေအာင္ျမင္စြာ 

ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ 

ႀကီးႀကီးမားမားမ်ား ထားရိွခ့ဲသည္။ 

သုိ႔ေသာ္ အစုိးရသစ္သည္ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သက္လ်ွင္ 

အင္အားခိ်နဲ႔လြန္းျပီး 

ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလွသည့္ပုံေပၚလ်ွင္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္၌ ပါ၀င္ရန္ 

စိတ္အားထက္သန္လိမ့္မည္မဟုတ္။ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္ 

ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခဳ်ပ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုျခဳံေရး 

ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဆုံးအျဖတ္ေပးႏ္ိုင္သည့္ 

အခန္းက႑တြင္ ရိွေနသျဖင့္ သမၼတႏွင့္ သူ၏ 

ေစ့စပ္ညွိႏွဳိင္းေရးအဖြဲ႔အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္စရာ 

သိပ္မရိွလွဘဲ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခဳ်ပ္ 

ေျပာသမွ်အား နားေထာင္ရမည္သာျဖစ္သည္။ 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႔မ်ားဘက္မွလည္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ 

အဖြဲ႔ခဳ်ပ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ ႏွစ္ဘက္စလုံး၏ 

ေထာက္ခံမွဳ မရရိွ သည့္ 

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္ 

မယုံႀကည္ႏုိင္ေခ်။  

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ 

ဤသုိ႔ေသာေနရာတြင္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားသည္ ႀကီးႀကီး 

မားမား တိုးတက္ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား 

ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္ဟု ယံုႀကည္မွဳ 

အနည္းငယ္သာ ရိွေနသည္။ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ 

ေအာက္တိုဘာလ၌ တစိတ္တေဒသ တႏုိင္ငံလံုး 

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခဳ်ပ္ 

(အန္စီေအ) လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း 

မတုိင္မီလမ်ားႏွင့္ ထုိးျပီးေနာက္ပုိင္းလမ်ားတြင္ 

တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ ျဖစ္ပြားလာသည္ကုိ 

ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကိုးကန္႔ 

ျမန္မာအမ်ဳိးသား ဒီမုိကရက္တစ္ 

မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (အမ္အန္ဒီေအေအ)ႏွင့္ 

တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခ့ဲသလို၊ 

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း ကခ်င္ 

လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ေကအုိင္ေအ)ႏွင့္ 

တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခ့ဲသည္။ 

အမ္အန္ဒီေအေအ၊ တအန္းလြတ္ေျမာက္ေရး 

တပ္မေတာ္ (တီအန္အယ္လ္ေအ/ပေလာင္)ႏွင့္ 

ရခိုင္တပ္မေတာ္ (ေအေအ) တို႔အား 

တပ္မေတာ္မွ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး 

ေစ့စပ္ညွိႏွဳိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ 

မျပဳခ့ဲသျဖင့္ ျပည္ပတြင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ 

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား 

မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (ယူအန္အက္ဖ္စီ)မွ 

ကန႔္ကြက္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲျပီး၊ 

လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 

လက္မွတ္မေရးထုိးသည့္ အဖြဲ႔မ်ား 

အႀကား၌လည္း အကြဲအျပဲမ်ား 

ျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ 

အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ဆုံး 

ေတာ့မည္ျဖစ္သည့္ အစုိးရ၏ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 

ေစ့စပ္ညွိႏွဳိင္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ 

ပထမ ၂လတြင္ ဆက္လက္ 

လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အာဏာ အလႊဲ 

အေျပာင္းကာလ၌ ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ 

ျဖစ္ေနခ့ဲသည္။ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ 

တီအန္အယ္လ္ေအႏွင့္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ 

ရုမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေတာင္ပုိင္း 

(အာစီအက္စ္အက္စ္/ အက္စ္အက္စ္ေအ-

ေတာင္ပုိင္း) အဖြဲ႔တို႔  ျပင္းထန္စြာ တိုက္ပြဲမ်ား 

ျဖစ္ပြားခ့ဲ၍ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ 

စည္းလံုးညီညႊတ္မွဳကုိ ပုိမုိ ခိ်န႔ဲသြားေစခ့ဲသည္။ 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု အုပ္စုမ်ားအႀကား 

အကြဲအျပဲမ်ား အားျပိဳင္မွဳမ်ားႏွင့္ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခဳ်ပ္ ႏွင့္ 

တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ 

အာဏာျပိဳင္ဆုိင္မွဳ ျဖစ္လာႏုိင္ေခ်ရိွသျဖင့္ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ 

ခက္ခဲလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အာဏာမလႊဲေျပာင္းမီ 

ညွိႏွဳိင္းေဆြးေႏြး မွဳမ်ား ျပဳရာတြင္ ယခုအခိ်န္အခါ၌ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ 

စိတ္အားမထက္သန္ေႀကာင္းကို ရွင္းလင္းစြာ 

ေျပာႀကားခ့ဲသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ 

ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

စုစုေပါင္း၏ သုံးပံုေလးပုံ အထက္လိုသျဖင့္ 

ျပင္ဆင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမွဳမ်ားကိုလည္း 



ယင္းတို႔ခန္႔အပ္ထားသည့္ တပ္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ 

ပယ္ခ်ပိတ္ဆုိ႔သြားႏုိင္သည္။ တပ္မေတာ္သား 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တပ္မေတာ္အား 

ေ၀ဖန္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔၀င္ 

ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို 

မႏွစ္ျမဳွိ႕ေႀကာင္း ထင္ရွားစြာ ျပသခ့ဲသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္လုိသည့္ 

တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်ွင္ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခဳ်ပ္၏ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ရန္ 

အခြင့္အလမ္း သည္ ပိုမိုမ်ားျပားလာႏုိင္သည္။ 

အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားသည္ 

အခိ်န္ကာလ ရွည္ႀကာ၍ ခက္ခဲ ပင္ပန္းသည့္ 

လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြ႔ဲခဳ်ပ္သည္ 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ ေထာက္ခံမွဳ ရရိွရန္ 

ႀကိဳးပမ္းခ့ဲလ်ွင္ ဤသည္မွာ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္ မဂၤလာ 

သတင္းပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔အေနျဖင့္ 

စစ္မွန္သည့္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္ 

ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ ရန္ 

ဘုံအက်ဳိးစီးပြားကို ထူေထာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ ေျပာင္းလဲရန္ 

ေတာင္းဆုိမွဳ မ်ားကု ိဆန္႔က်င္ႏုိင္ျပီး ယင္း၏ 

လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင္ကို 

ကာကြယ္သြားႏုိင္သည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ 

အဖြဲ႔ခဳ်ပ္သည္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

ေသာင္ျပိဳကမ္းျပိဳ အႏုိင္ရရိွျပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ 

သည္ ယင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၌ 

ျပ႒ာန္းထားသည့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားကုိ 

ကာကြယ္ရန္ ယခင္ ကထက္ 

ပုိမုိသတိထားႏုိင္သည္။ 

မည္သည္ကုိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္နည္း။ 

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ဖယ္က်ဥ္ခံရျပီးေနာက္ 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားသည္ ႏုိ္င္ငံေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အဆင့္အသီးသီး၌ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ 

နည္းလမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြျခင္း သည္ 

အေရးႀကီးသည္။ 

 ျပည္ေထာင္စု သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္

လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အႏုိင္ရထားသည့္

တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ား အေနျဖင့္ အႏိုင္ရ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မရွိသည့္ ပါတီမ်ားျဖင့္

ပူးေပါင္း၍ အနာဂတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ

မ်ားအတြက္ ဘုံအက်ဳိးစီးပြားတူူညီသည့္

အေႀကာင္းအရာမ်ားကို ေဖြရွာႏုိင္သည္။

 တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ပူးေပါင္း၍

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခဳ်ပ္

ဦးေဆာင္သည့္ အစုိးရႏွင့္

၀န္ႀကီးခဳ်ပ္မ်ားအား တႏုိ္င္ငံလံုး

အတုိင္းအတာျဖင့္ တုိင္းရင္းသား

လူမ်ဳိးစုဆုိင္ရာ အေရးအရာ မ်ားကုိ

ျမွင့္တင္ေပးရန္ လႊမ္းမုိးမွဳျပဳႏုိင္သည္။

 အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခဳ်ပ္ႏွင့္

ျပည္ခုိင္ျဖဳိးပါတီ၏ တိုင္းရင္းသား

အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသား

ျပန္လည္ရင္ႀကားေစ့ေရး၊

အာဏာခြဲေ၀ေရးႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမွဳစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳ၊

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ဘာသာစကားျဖင့္

ပညာသင္ႀကားခြင့္၊ ယဥ္ေက်းမွဳ ဆုိင္ရာ

အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၏ လူမွဳစီးပြား

ဖြံ႔ျဖဳိးတိုးတက္မွဳ အပါအ၀င္

ပါတီမူ၀ါဒမ်ားကို အႀကံျပဳ 

တိုက္တြန္းသြားႏုိ္င္သည္။ 

 အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္လည္

း အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၌

ပါ၀င္ခြင့္ရရိွရန္ ေတာင္းဆုိသြားႏုိင္ျပီး

အစုိးရအား ယင္း၏

ကတိက၀တ္မ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းရိွမ

ရိွ တာ၀န္ခံမွဳ ရိွေအာင္ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။

 တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားအားလုံးသည္

အန္စီေအတြင္ ပါ၀င္

လက္မွတ္ေရးထုိးသူမ်ား ျဖစ္လာရန္

လိုအပ္ျပီး

ေစာင့္ႀကပ္ႀကည့္ရဳွျခင္း၌လည္း

ပါ၀င္ရမည္။ ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္

အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကို

ျငိမ္းခ်မ္းသည့္ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

အသီးအပြင့္မ်ားအျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္း၊

က်န္းမာေရး ေစာက္ေရွာက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္

အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို

တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား ရရိွႏုိင္မည္။

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ႏွင့္ 

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခဳ်ပ္ ဦးေဆာင္သည့္ 

အစုိးသစ္တို႔အား တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ား 

ႏွစ္ေက်ာ့ျပန္ ဖယ္က်ဥ္ခံထားရမွဳကို 

သက္သာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ 

အႀကံေကာင္းေပးလိုပါသည္။ သက္သာေစရန္ 

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ပါ၀င္ခြင့္ႏွင့္ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႔မ်ားႀကား ေစ့စပ္ညွိႏွဳိင္းမွဳမ်ား တိုးတက္မွဳ 
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ရရိွေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း 

စနစ္တက် ထည့္သြင္းသြားရမည္။ 

အစုိးရအေနျဖင့္ စဥ္းစားႏုိင္သည္မွာ- 

 ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ယံုႀကည္မွဳကုိ

ျမင့္ျမင့္မားမား ရရိွထားသည့္

တိုင္းရင္းသားမ်ားအား

၀န္ႀကီးခဳ်ပ္မ်ားအျဖင့္

ျပည္နယ္၇ျပည္နယ္စလံုးတြင္

ခန႔္အပ္ျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔မွလည္း ေဒသႏၱရ

အစုိးရမ်ားတြင္ ယင္းတို႔ျပည္နယ္၏

အဓိက လူမ်ဳိးစုအားလံုးအား

ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားအား ခန္႔အပ္

သြားေစရန္။

 ဗမာအမ်ားစု ေနထုိင္ရာ

တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္

ျပည္နယ္၇ျပည္နယ္စလံုးတြင္ရိွသည့္

တိုင္းရင္း သားမ်ဳိးႏြယ္စု နယ္ေျမမ်ား၌

ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခဳ်ပ္ခြင့္ကို ျမွင့္တင္ရန္ႏွင့္

ဘ႑ာေငြ အေထာက္အပံ့ ေပးအပ္ရန္။

 ေကာ္မတီအားလံုးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးတြင္

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း။

 က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မွဳမ်ားရိွျပီး

ရဳွပ္ေထြးသည့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္သုိ႔

ေရာက္ရိွရာ လမ္းေႀကာင္းအတုိင္း 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို တဆင့္ျပီးတဆင့္ 

လုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္မည့္ပုံစံျဖင့္ 

အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားကို 

ျပဳလုပ္သြားရန္။ 

 ယခင္အစုိးရလက္ထက္က ရရိွခ့ဲသည့္

လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္

အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍

တည္ေဆာက္သြားရန္။

 ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခဳ်ပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္းျပီး

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညွိႏွဳိင္းရန္ အက်ဳိးစီးပြား

တူညီသည့္ အေႀကာင္းအရာမ်ား

ရွာေဖြရမည္။ သုိ႔မွသာ အန္စီေအတြင္

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အားလုံး

ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္မည္ျဖစ္ျပီး၊

သေဘာတူစာခဳ်ပ္ပါ အခ်က္မ်ားကုိလည္း

တႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္

အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္မည္။
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