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၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ။ ။ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏
ျပည္နယ္မ်ားအေၾကာင္းအရာ
ေရးသားသူ ။ ။ EPRP
ထုတ္ေ၀သည္႔ရက္ ။ ။ ၁ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆

အစိုးရ၊တပ္မတာ္ႏွင့္တင
ို ္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္မ်ားေပါင္းစံတ
ု ို႔အၾကား ဘက္ေပါင္းစံုမွ
ျဖစ္ပြားေနေသာျပည္တြင္းစစ္သည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုတို႔၏အေျခအေနႏွင့္ပါတ္သက္၍ ကာလ
ၾကာရွည္နာက်ဥ္းခံစားရမႈမ်ားကို ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကစတင္ခဲ႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးု
လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အန္အယ္ဒဥ
ီ ီးေဆာင္ေသာအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင၂
္ ၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံအျဖစ္
ဒုတိယအစျပဳမႈအသြင္ကိုယ္စားျပဳေနပါသည္။ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ သိသာထင္ရွားေသာ ႏွစ္ဦး
သေဘာတူအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိူင္ခဲ႔
ပါသည္။သို႔ရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရအာဏာရရိွလာခ်ိန္ တြင္ ၁၇ ႏွစ္ၾကာအပစ္ရပ္သေဘာတူ
ထားေသာ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႕ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿပိဳကြဲခဲ႔ၿပီး ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုေရးကိုမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ႔ေပ။

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အပစ္ရပ္စဲေရးမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကတရား၀င္ဟုရႈျမင္ေစမည္႔ အသိ
အမွတ္ျပဳျခင္း၊ေဖာ္ထုတျ္ ပသျခင္းရိွသည္႔ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတခုဆီ ဦးတည္မည္႔
သေဘာေပါက္နားလည္မႈအေပၚတြင္အၿပီးသတ္ခ်ဳပ္ဆိုထားျခင္းျဖစ္ပါေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေသာ
ျမန္မာျပည္အတြင္း တန္းတူညမ
ီ ွ်အခြင့္အေရးႏွင့္ကိုယ္ပိုငအ
္ ုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အေရးေတာင္းဆိမ
ု မ
ႈ ်ားမွာ
အေကာင္အထည္ေပၚလာျခင္းမရိွခဲ႔ပါ။

သို႔ရာတြင္ ေကအိုင္အိုအဖြဲ႔ႏွင့္အျပင္းအထန္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္အတူ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားအတြက္
ေဆြးေႏြးမႈအသစ္ကို ၂၀၁၁ - ၂၀၁၂ တြင္ျပဳလုပ္ႏိူင္ခဲ႔သျဖင့္ တႏိုင္ငလ
ံ ံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး
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လိုအပ္မႈကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားရႈျမင္လာၾကသည္။ဤသည္မွာ တႏိုင္ငလ
ံ ံုးအပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ (NCA)တရပ္ရရိွေရးအတြက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရေဖာ္ညႊန္းခဲျ႔ ခင္း
ျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ ေကအိုင္အိုပါ၀င္ေသာ NCA ညိွႏိႈင္းမႈသည္ အခ်ိန္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ႔ၿပီး စာသားအား
သေဘာတူညီခဲ႔ေသာ္လည္း တက္ေရာက္ပါ၀င္ေနေသာ အလံုးစံုထည္႔သြင္းေရးဟူသည္႔စကားရပ္တြင္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကင
ို ္တပ္ဖြဲ႕မ်ားထဲတြင္ ကြဲျပားေနသည္။အခ်ိဳ႕ကၾကန္႔ၾကာေနေသာ ႏိုင္ငံေရး
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတတ္ႏူင
ိ ္သမွ်အျမန္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္သေဘာတူၾက
ေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားမူ အားလံုးထည္႔သြင္းပါ၀င္ရမႈမရိွေသးခင္ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ကန္႔ကြက္ခဲ႔
ၾကသည္။ဦးသိန္းစိန္အစိးု ရ၏ေနာက္ဆံုးေဆာင္ရြက္ခ်က္မာွ NCA အား ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ
အတည္ျပဳရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီတြင္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ညီလာခံ က်င္းပႏိူင္ေစေရးအပါအ၀င္ NCA အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးလိုအပ္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
ျပဳလုပခ
္ ဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

အန္အယ္ဒဥ
ီ ီးေဆာင္ေသာအစိုးရသစ္အာဏာစတင္ရရိွခ်ိန္မွစ၍ အကဲဆတ္ေသာရိွေနၿမဲ အေျခအေန
ကိုထိန္းသိမ္းထားခဲ႔ၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားအား ေနရာအခ်ိဳ႕တြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ားေဖာ္ေဆာင္
ေနၾကေသာ္လည္း အထူးသျဖင့္ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္
ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။NCA ေစာင့္ၾကည္႔ေလ႔လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေဖာ္ေဆာင္ေရးျဖစ္ေသာ ပူးတြဲ
ေစာင့္ၾကည္႔ေလ႔လာေရးေကာ္မတီ(JMC)သည္ေရွ႕သို႔တျဖည္းျဖည္းသာေရြ႕ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခဲ႔သည္။သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ
သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သို႔ဦးတည္ေနေသာ အန္အယ္ဒဥ
ီ ီးေဆာင္သည္႔အစိုးရ၏ ဒုတိယအစကို
ထင္ဟပ္ေနသည္ဟုဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။အဆိုပါက်င္းပေဖာ္ေဆာင္မႈသည္လြယ္ကူျခင္းမရိွဘဲတိုင္းရင္း
သားလူူမ်ိဳးစုပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ေလ႔လာသူတို႔၏ စိုးရိမပ
္ ူပန္မႈမ်ားကို ထည္႔မတြက္၍မရေပ။
ထည္႔သြငး္ ေရး ဆိုသည္ နားလည္ရန္ခက္ခဲေနၿပီးေျမာက္ပိုင္းတြင္တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနကာ
စစ္မွနေ
္ သာႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈအစျပဳေရးအတြက္ ဒုတိယအစျပဳမႈတြင္ ပ်က္ကြက္မႈတစံုတရာ
လႊမ္းၿခံဳေနသည္ကို စိတ္ပ်က္မႈရိွေနၾကသည္။သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရိွေသာ္ျငား အစစ္အမွန္
အစျပဳမႈတခုျဖစ္ေရးအတြက္ စိတ္ဆႏၵအခ်က္ျပမႈျဖစ္ႏိူင္သည္ဟူေသာ မျမင္သာေသာအသိအမွတ္
ျပဳမႈ တရပ္ရိွေနၾကသည္။ျဖစ္ေပၚလာသည္ျဖစ္ေစ မျဖစ္ေပၚလာသည္ျဖစ္ေစ ဖက္ဒရယ္စနစ္အား
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအသိုက္အၿမံဳမ်ားအတြင္းႏွင့္တင
ို ္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊အျခား
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အက်ိဳးေဆာင္ပါတ္သက္ေနသူမ်ားစိတ၀
္ င္စားလာမႈႏွင့္ အားလံုးလက္ခံႏိူင္ေသာပံုစံတရပ္ေရာက္ရရ
ိွ န္
မည္မွ်ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိတ၀
္ င္စားလာမႈကိုထင္ဟပ္ေနပါသည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစလႈပ္ေထြးေပြလီလွေသာလုပ္ငန္းတာ၀န္တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ၿပိဳင္ဖက္ႏွစ္ဦးၾကားေျဖရွင္း
ရေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပင
္ န္းစဥ္တစ္ခုမဟုတဘ
္ ဲ မ်က္ႏွာစာေပါင္းစံုၾကားမွ ပဋိပကၡတစ္ခုအား ေျဖရွင္း
ရျခင္းႏွင့္အလား သ႑ာန္တေ
ူ လသည္။ကိစၥရပ္တုိင္းလုိလုိ၌ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖယ္ဒရယ္အသြင္သ႑ာန္
ဆုိင္ရာကုိယ္စီကုိယ္ငွအယူအဆမ်ားႏွင့္ကြဲျပားျခားနားေသာအေတြးအျမင္ေပါင္းစံုအား"လက္မလႊတ္
တမ္း" ကုိင္စြဲထားသူ၊ကာယကံရွငမ
္ ်ားစြာကလည္းပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသးသည္။
အေပၚယံ၌ အမ်ားစုဆႏၵျဖင့္တရား၀င္သတ္မွတ္ထားေသာႏုိင္ငံသား "တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ျပည္နယ္
ႀကီး"ခုႏွစ္ခုရွိေနသည္။အဆုိပါျပည္နယ္ႀကီးမ်ားသည္ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းထက္၌တည္ရွိလွ်က္ျမန္မာ
လူမ်ဳိးအမ်ားစုေနထုိငရ
္ ာ "ျမန္မာျပည္ဟုပင္ပုိ၍လူသိမ်ားေသာ" ေျမျပန္လ
႔ ြင္ျပင္အားျမင္းခြာသ႑ာန္
၀န္းရံလွ်က္ရွိသည္။
သုိ႔ေသာ္ ထုိအေပၚယံဆန္သည့္ အမ်ားစုဆႏၵေနာက္ကြယ္တြင္ အလြန္အမင္း ႐ႈပ္ေထြးလွေသာ
လူမ်ဳိးေရး အေျခခံႏိင
ု ္ငံေရးအျမင္မ်ားက တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားအတြက္ ၀တ္ေက်တမ္းေက်ဆန္႐ံု
မက ေက်နပ္ဖြယ္ မရွိႏုိင္စရာ ႏုိင္ငံေရးအေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ား ဖန္တီးရန္ တြန္းပုိ႔ေနသကဲ့သုိ႔
ရွိသည္။အထူးသျဖင့္ တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ အက်ဳိးရလဒ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ထြနး္ ေပၚေပါက္ေရးအတြက္
ဆုိးဆုးိ ႐ြား႐ြား ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားလည္း ျဖစ္လာေစသည္။
႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာက္ပါအတုိင္း ေလ့လာႏုင
ိ ္ပါေသးသည္။
•

အခ်ဳိ႕ တုိင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူမ်ား တုိးတက္လာလွ်က္
ယခင္က လူမ်ားစုျဖစ္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ယခုအခါ လူမ်ားစု မဟုတ္ေတာ့ပါ။

•

တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လူဦးေရ အရည္အတြက္ကလည္း အျငင္းပြါးဖြယ္
ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္၍ လူမ်ဳိးစု
တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အေရအတြက္အား မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္ဆုိေသာ္လည္း တရား၀င္ထုတ္ျပန္
ျခင္း မရွိေသးပါ။

•

"တုိင္းရင္းသားအမ်ားစု ေနထုိင္ရာ ျပည္နယ္မ်ား" ဟုဆုိေသာ္လည္း ျပည္နယ္တြင္း၌ ေနထုိင္
သူမတူေသာလူမ်ဳိ္းစုမ်ားကလည္း မ်ားျပားလြန္းလွသည္။ အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေက်း႐ြာအဆင့္
၌ပင္ မတူေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား ရွိေနသည္။
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•

အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ား၊ နယ္ေျမဧရိယာမ်ား၌ လူမ်ားစု တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုမ်ားေၾကာင့္
လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ရတက္မေအးဖြယ္ ႀကံဳေတြ႕ရမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေန
သည္။ (အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္သည္။)

•

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၌ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေသာ နယ္ေျမဧရိယာအခ်ဳိ႕
ပါရွိေသာ္လည္း (လက္ေတြ႕တြင္ အကန္႔အသတ္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား ဆံုး႐ံႈးလွ်က္)
လူမ်ဳိးစုအရ "သီးျခားခြဲထြက္ေရး" အျမင္မ်ားကို "တြန္းအားေပး" သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။
လတ္တေလာ၌ သီးျခားျပည္နယ္အျဖစ္ ခြဲထြကရ
္ န္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္လွ်က္
ရွိသည္။

တနည္းမဟုတ္တနည္းျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သို႔အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈေအာင္ျမင္မႈရရိွေရးသည္ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမဧရိယာမ်ားစီမံေရးဆြဲေရးအတြက္ မျဖစ္
မေနလိုအပ္ပါသည္။သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ ျပည္နယ္မ်ားဖက္ဒေရးရွငး္ ထူေထာင္
ေရးအေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။

သမိုင္းေၾကာင္းရွည္ေသာလက္နက္ကင
ို ္ပဋိပကၡႏွင့္စစ္အာဏာရွင္စနစ္သည္ ပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြး
ေျပာဆိုမႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာထိနး္ ခ်ဳပ္ဖိႏွိပ္ထားခဲ႔သည္။အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ
ျပန္လည္စတင္ႏိူင္ရန္အတြက္ ယခုအခါသည္ ေကာင္းမြန္သည္ပ
႔ ထမဆံုးအခ်က္ျပမႈျဖစ္သည္။
သို႔ရာတြင္ အႏွစ္သာရရိေ
ွ ရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ျဖစ္မေနလိုအပ္ၿပီး
က်ယ္ျပန္႔ေသာျပည္နယ္အေျချပဳ သို႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ရပ္အေျချပဳေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးေရးမ်ားေပၚထြက္ေစရန္ အားေပးေထာက္ခံမႈေပးရမည္ျဖစ္ကာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္အစိတ္အပိုင္းတခုအျဖစ္ ရံပံုေငြေထာက္ပံ႔ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ျပည္နယ္မ်ား
အတြင္းရိွလူမ်ားကသာလွ်င္ မိမိတို႔အလိုရိွမႈကိုအျပည္႔အ၀တင္ျပေျပာဆိုမွသာ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ အဓိပၸါယ္ျပည္၀
႔ ၿပီး လုပ္ႏိူင္ကိုင္ႏိူင္ျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။

