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ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျုပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္
(I)

ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္

အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရသစ္ သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ခန္႔႐ွိခ်ိန္တြင္ ယခင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၅ စု အာဏာ႐ွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ
ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲျခင္းကို

သိသိသာသာ

အထက္မွ

မူဝါဒခ်မွတ္

ေဆာင္႐ြက္

လ်က္႐ွိေသာ

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္႔ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ မတ္လ (၁) ရက္တြင္
သမၼတသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေသာ သမၼတဦးသိန္းစိန္က စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီကို မိတ္ဆက္
ေပးေရးသည္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လုပ္စရာမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရည္မွန္းခ်က္ေကာင္းေသာ

အဆိုပါ

အစီအစဥ္တြင္

ဒီမိုကေရစီ

ဆက္လက္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊

အတိတ္မွ

ခါးသီးမႈမ်ားကို ေျဖေဖ်ာက္ျခင္း၊ စီးပြားေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း
တိအ
႔ု ျပင္ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံု တည္႐ွိမႈႏွင့္ သာတူညီမွ်မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားျခင္းလည္း ပါဝင္သည္။
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္

အမွန္တကယ္
ေဆာင္႐ြက္

ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း

ေအာင္ျမင္ထားသမွ်ကို

စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ

ခိုင္မာေအာင္

႐ႈပ္ေထြး၍

တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္

မ်ားျပားေနသည္။
ႏိုင္ငံသားအားလံုး

အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္ အလားအလာကို ျမင့္မားေစရန္ အတြက္၊ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ (sanctions) မ်ား ဆက္လက္
ခ်မွတ္သင့္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထက္ ပိုမိုထိေတြ႔ ဆက္ဆံေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ႀကိဳးစား ႐ွာေဖြေနသည့္
ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္၊ နီးစပ္လာရန္ လိုအပ္သည္။
ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ အေရးပါေသာ ႏိုင္ငံေရး အလွည့္အေျပာင္းကို
ထင္ဟပ္ ကိုယ္စားျပဳေနသည္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ တရားဝင္ လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး ျပတ္သားေသာ ေအာင္ပြဲကို ရ႐ွိခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ဦးတို႔သည္
ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေနရာရ႐ွိသြားၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ NLD သည္ အႀကီးဆံုး အတိုက္အခံပါတီ ျဖစ္လာေတာ့မည္။
ယခု ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္ေနရာမ်ား၏ အခ်ိဳးရာခိုင္ႏႈန္း နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္
အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ေျပာင္းလဲေစမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲသုိ႔ ႀကီးမားေသာ ဒိုင္းနမစ္ အေ႐ြ႕ကို
ထိုးသြင္းေပးေတာ့မည့္ အလားအလာ ႐ွိေနေသာေၾကာင့္ အဓိက က်က် အေရးပါမႈ ႐ွိေနပါသည္။ NLD ၏ ေအာင္ျမင္မႈ
အတိုင္းအတာက ႏုိင္ငံေရး အာဏာရ အဖြဲ႕အစည္းထဲမွ အခ်ိဳ႕ကို တပ္လွန႔္ သတိေပးလိုက္သည့္ လကၡဏာ ႐ွိသည္။
ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ ျမန္ဆန္မႈက ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ဘယ္ေလာက္ ႐ွင္သန္ႏိုင္မလဲ
ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစမည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အဓိက ႏုိင္ငံေရး ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္ မွန္သမွ်သည္
ျပင္းထန္ေသာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကို မလႊဲမေ႐ွာင္သာ ရင္ဆိုင္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံက်က် ေျပာင္းလဲရန္
လိုအပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရ အလႊာအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာတူၾကေသာ အခ်က္မွာ
ေနာက္ျပန္ဆုတ္မည့္ အႏၲရာယ္ နည္းပါးပံုရျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖ်က္သိမ္းႏိုင္သည့္ အာဏာ႐ွိေသာ
အာခံလိုသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား အုပ္စုဖြဲ႕မႈ မ႐ွိဟု ဆုသ
ိ ည္။
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ေလာေလာဆယ္ အခ်ိန္ထိမူ အျခားေသာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ႐ွိေနေသးသည္။ အေသးစိတ္ မူဝါဒ
ေရးဆြဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ခ်မွတ္ထားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္မ်ား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာႏွင့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

နည္းပညာဆိုင္ရာ

ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ

အေျပာင္းအလဲ၏

အျပည့္အဝ

လုပ္ႏိုင္စြမ္းအား

အကန္႔အသတ္

ဘရိတ္အုပ္သကဲ့သို႔

သက္ေရာက္မႈကုိ

႐ွိေနသည္။

ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္

ျမင္ေတြ႕ရန္

၎ျပစ္ခ်က္သည္

ႏိုင္ငံသားမ်ား

ခဲခဲယဥ္းယဥ္း

အေနျဖင့္

ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၁၃ တြင္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို လက္ခံက်င္းပကာ၊ ၂၀၁၄ တြင္ အာဆီယံ
အဖြဲ႕၏ အလွည့္က် ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ယူမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ဖိအားမ်ား ပိုမို ျမင့္မားလာမည့္
အလားအလာသာ ႐ွိေပသည္။
ေနာက္ထပ္ အဓိက ကိစၥတစ္ခုမွာ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္သည္။ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္
အခ်ိန္လြန္၊ အခ်ိန္ေႏွာင္းေနသည့္ စီးပြားေရး က႑တြင္ မမွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္ႏွင့္ အားနည္းေသာ စီးပြားေရး
အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ အဓိက မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ မရည္႐ြယ္ေသာ စီးပြားေရး
ျပႆနာမ်ား ႐ိုက္ခတ္ေအာင္ ဖန္တီးရာ ေရာက္မည့္ အႏၲရာယ္ ႐ွိေနပါသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးႏိုင္မႈ
ျမင့္မားေနေသာ

႐ွိရင္းစြဲ

အေျခအေနေၾကာင့္ျပႆနာ

အေတာ္အတန္

ေသးငယ္သည့္တိုင္ေအာင္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း က႑ အေပၚ ႀကီးႀကီးမားမား ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္ေသာ အလားအလာ ႐ွိေနသည္။ သိုျ႔ ဖစ္ရာ
လူထုအေပၚ အာဏာ႐ွင္တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေလွ်ာ့၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္မားေနသည့္အခ်ိန္၌ပင္ မၿငိမ္မသက္၊ အံုၾကြမႈ
ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ႐ွိေနေပသည္။
တတိယစိန္ေခၚမႈမွာ

တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ား၌

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္အုပ္စု အားလံုးနီးပါးက အစိုးရႏွင့္ ကနဦး အပစ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကျခင္းသည္ အဓိက ေအာင္ျမင္မႈ
တစ္ခုျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ မ်ားစြာ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
အႀကီးဆံုး လက္နက္ကိုင္အုပ္စု တစ္ခုျဖစ္ေသာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ (KIO) ႏွင့္ မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မွ
မရ႐ွိေသးဘဲ

ျပင္းထန္ေသာ

ထားမႈမ်ားသည္လည္း

ပစ္ခတ္မႈမ်ား

ခိုင္မာမႈ

ဆက္လက္

မ႐ွိေသးဘဲ၊

ျဖစ္ပြားလ်က္႐ွိသည္။

အကယ္၍

အျခား

အေၾကာင္းရင္းခံ

အုပ္စုမ်ားႏွင့္

ႏိုင္ငံေရး

အပစ္ရပ္စဲ

မေက်လည္မႈမ်ားကို

ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တိုးတက္မႈ မ႐ွိပါက ျပန္လည္ ပ်က္ျပယ္ သြားႏိုင္သည္။ ယင္းကိစၥသည္ အလြန္ခက္ခဲေသာ
လုပ္ငန္း တာဝန္ ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း နယ္စပ္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၌ စစ္ျပန္ျဖစ္ျခင္းသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကီးႀကီးမားမား ထိခိုက္ေစမည့္ အလားအလာ ႐ွိေနၿပီး၊ စီးပြားေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း
ႀကီးမားေသာ အတားအဆီး၊ အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္လာဖြယ္ ႐ွိသည္။
ယခု ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျပည္ပ ဖိအားမ်ားက ေမာင္းႏွင္ခဲ့ျခင္း ဟုတ္ပံုမရပဲ၊ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာ
ျပန္လွန္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားက အမွန္တကယ္ ေမာင္းႏွင္တြန္းအား ေပးခဲ့သည့္ လကၡဏာ ႐ွိပါသည္။ မည္သို႔ျဖစ္ေစ၊
ယခုအခါ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား ကာလၾကာ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ အဓိက ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ရာ
ႏိုင္ငံတကာ

အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံစံု

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား

အေနျဖင့္

၎တို႔၏

ေအာင္ျမင္မႈ

ေသခ်ာေရရာေအာင္

ပံ့ပိုးကူညီၾကရမည့္ တာဝန္႐ွိေနပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာတို႔မ်ားစြာ လိုအပ္ေနေသာ
အႀကံဥာဏ္ႏွင့္

နည္းပညာ

ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါသည္။

အကူအညီ

ဥေရာပသမဂၢ

EU

အပါအဝင္

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ

အေနျဖင့္လည္း

ဧၿပီလကုန္တြင္

အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားကို
ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ

အေရးယူ

ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား သက္တမ္း တိုးေရး၊ မတိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက ေသာ့ခ်က္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖိအားေပး ဒဏ္ခတ္မႈ အစီအစဥ္မ်ား၏ တန္ဖိုးကို ျပန္လည္စဥ္းစား သံုးသပ္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာအစိုးရသည္ အာဃာတ အေဟာင္းမ်ားကို ေဘးဖယ္၍ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အျပင္းထန္ဆံုး ျပစ္တင္
ေဝဖန္သူမ်ားကို လက္ကမ္း ဆက္ဆံရာတြင္ သာမန္ထက္ ထူးကဲစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား
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အေနျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ မိတ္ေဆြသစ္ကို အားေပးေထာက္ခံရန္ အတြက္ အခ်ိဳးညီညီ အားထုတ္မႈမ်ားကိုစတင္
ျပဳလုပ္ရေတာ့မည္။

ၾကာျမင့္စြာ

ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရေသာ

အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ

(Sanctions)

မ်ား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ဆက္လက္

စတင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္

ခ်မွတ္ရေလာက္ေအာင္

ဆီေလ်ာ္ေသာ

အားေလ်ာ္စြာ

အေၾကာင္းရင္းမ်ား

မ႐ွိေတာ့ပါ။ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ျခင္းသည္ ဆက္လက္ ေျပာင္းလဲေရးကို ဖိအားေပးျခင္းထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
သမားမ်ားကို

အားနည္းေစျခင္း၊

ေနာက္ျပန္ဆြဲလိုသူမ်ားကို

ဆြေပးရာ

ေရာက္ျခင္းအားျဖင့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ကိုသာ ထိခိုက္ေစမည့္ အလားအလာ ႐ွိပါသည္။

(II)

လက္႐ွိအခ်ိန္အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ၿပီးခဲ့ေသာ

၁၂လအတြင္း

ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားကို

သိသိသာသာ
သီးျခားစီ

ျမန္ဆန္ေသာ

ေဆာင္႐ြက္ၾကေသာ

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ျဖစ္စဥ္မ်ားဟု

႐ႈျမင္ျခင္းထက္

ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္။
သမၼတ၊

အစိုးရႏွင့္

လႊတ္ေတာ္တို႔က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပိုမို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆီ ဦးတည္ေသာ လမ္းေၾကာင္းသစ္ေပၚသို႔
ပိ႔ေ
ု ဆာင္ရန္ ဝိုင္းဝန္း စုစည္း အားထုတ္မႈ တစိတ္တပိုင္း အျဖစ္ ပို၍ ႐ႈျမင္သင့္သည္။

(က)

ႏိုင္ငံေရးျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ

၂၀၁၁ မတ္လက အဖြင့္မိန္႔ခြန္းတြင္ သမၼတက ယခင္ တပ္မေတာ္ အစိုးရအေပၚ အစဥ္တစိုက္ ေဝဖန္ခဲ့သူမ်ားကို
လက္ကမ္း ႀကိဳဆိုကာ ႏိုင္ငံ၏ ေကာင္းက်ိဳးကို အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကရန္ အတြက္ အျမင္ ကြဲလြဲမႈမ်ား
ေဘးဖယ္ထားခဲ့ၾကရန္ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထိေ
႔ု နာက္ သိသာထင္႐ွားေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို တသီတတန္း
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လတြင္ သမၼတက အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအား အျပဳသေဘာေဆာင္ ေျပာင္းလဲေပးလိုေသာ သူ႔ဆႏၵ အစစ္အမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား
စည္း႐ုံးခဲ့သည္။

1

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္

ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မႈ

သူမ

ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္

၏

NLD

ပါတီတ႔ို

အက်ဥ္းက်သူမ်ား

တရားဝင္ႏုိင္ငံေရး

ပါတီဝင္ျဖစ္ခြင့္
2

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း

တားျမစ္ထားျခင္း

အပါအဝင္

စည္းကမ္းခ်က္ အခ်ိဳ႕ကို ပယ္ဖ်က္ရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီ ၅ရက္တြင္ NLD
ပါတီသည္ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ျဖစ္လာကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ပါတီဥကၠ႒ အျဖစ္
တင္ေျမႇာက္ လိုက္ၾကသည္။ ထိေ
႔ု နာက္ ဧၿပီ ၁ရက္တြင္ က်င္းပေသာ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ သူမႏွင့္
အျခားပါတီဝင္မ်ား ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ ေနရာ အနက္မွ ၄၃ ေနရာ
အႏိုင္ရ႐ွိခဲ့သည္။ (အခန္း-၄ တြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္)
သမၼတက

ျပည္ပေရာက္

အုပ္စုမ်ားကိုလည္း

လပိုင္းမ်ားအတြင္း

ျပည္ပေရာက္

ျပန္လာခဲ့ၾကရာတြင္

အမ်ားစုက

လူသိမ်ား
ေခတၱ

အိမ္ျပန္လာၾကရန္

ႏုိင္ငံေရး

ဆက္လက္

လႈပ႐
္ ွားသူမ်ား

လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း

ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

တစ္သုတ္ၿပီး

ျဖစ္ေသာ္လည္း

တစ္သုတ္
အခ်ိဳ႕က

ၿပီးခဲ့ေသာ

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔
အၿပီးေနထိုင္ရန္

ျပန္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ျပန္လာၾကသူမ်ားထဲတြင္ ပထမဆံုး ျမန္မာသမၼတ၏ သားျဖစ္သူ Euro Burma
Office အႀကီးအကဲ ဦးဟန္ေညာင္ေဝ၊ လက္နက္ကိုင္ ေက်ာင္းသားတပ္ဖြဲ႕၏ အႀကီးတန္း အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခဲ့သူ အမ်ားစု
ပါဝင္ေသာ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ ဗဟု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံအတြင္း တရားဝင္ လုပ္ကိုင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ကို

1

See Crisis Group Asia Briefing N°127, Myanmar: Major Re-form Underway, 22 September 2011. For background on the
transition, also see Crisis Group Asia Report N°177, Myanmar: Towards the Elections, 20 August 2009; and Crisis Group Asia
Briefings; N°118, Myanmar’s Post-Election Landscape, 7 March 2011, and N°112, The Myanmar Elections, 27 May 2010.
2
This was important because prior to the major release of polit-ical prisoners on 13 January 2012, a number of NLD members
were serving prison sentences.
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အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြး ႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ လူသိမ်ား ျပည္ပသတင္းဌာန ၃ခု ( ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ၊ မဇၩိမ၊ ဧရာဝတီ) မွ
အယ္ဒီတာ မ်ားပါဝင္သည္။

BBC, VOA, RFA တိမ
႔ု ွ ထုတ္လႊင့္ေသာ ျမန္မာဘာသာ အသံလႊင့္ အစီအစဥ္မ်ားမွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္လည္း အစိုးရတာဝန္႐ွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးကာ၊ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သတင္းပို႔ခြင့္
ရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။
တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးအတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား အမ်ားစု
3

လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကသည္။ ေထာင္ထဲတြင္ က်န္ေနေသာ နာမည္ႀကီး အတိုက္အခံမ်ား အားလံုး အပါအဝင္ လူေပါင္း
၃၀၀ ခန္႔ အား အမ်ားဆံုး လႊတ္ေပးျခင္းကို ၂၀၁၂ ဇန္နဝါရီ ၁၃ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ အခ်ိန္ကိုက္
လႊတ္ေပးျခင္းသည္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအထိ က်င္းပေပးခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အထိန္းသိမ္းခံ
4

အတိုက္အခံမ်ား ပါဝင္ခြင့္ ျပဳရန္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ရည္႐ြယ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္ အခ်ိဳ႕သူမ်ားက NLD ပါတီ
တံဆိပ္ ေအာက္မွေန၍ ဧၿပီ ၁ရက္ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။
လြတ္ေျမာက္

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအား

5

လႈပ္႐ွားမႈမ်ား တင္းၾကပ္စြာ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္

လူမႈနယ္ပယ္တြင္

ဖိႏွိပ္ထားျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ယခင္ အတိတ္ကာလႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ၊ ၿပီးခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္ေျမာက္
လာသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္႐ွားမႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ျခင္း၊ ျပည္ပခရီးသြားျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ကာ ပံုမွန္ဘဝ အတိုင္း
ေနထိုင္ခြင့္ ရ႐ွိလာၾကသည္။ အသြင္ေျပာင္းကာလအတြင္း လြတ္ေျမာက္လာေသာ အထင္႐ွားဆံုး အတိုက္အခံမ်ား
ျဖစ္သည့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၈ႏွစ္က ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ လြတ္ေျမာက္မႈႏွင့္
ကြဲျပား ျခားနားေနျခင္းေၾကာင့္ အံ့အားသင့္ သြားခဲ့ၾကသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္သည္ ယခင္ကႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ ၎တို႔
လြတ္ေျမာက္ၿပီး

ရန္ကုန္သို႔

ေရာက္သည္ႏွင့္

ျပည္တြင္း

သတင္းေထာက္မ်ား

ပတ္လည္ဝိုင္းေနျခင္းကို

ႀကံဳေတြ႕ၾကရသည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ နယ္လွည့္ေဟာေျပာျခင္း၊ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း အပါအဝင္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္၍
ႏိုင္ငံေရး

လႈပ္႐ွားမႈမ်ား

ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

တိက
႔ု ို

အဟန္႔အတား

မ႐ွိ

ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကသည္။

ေက်ာင္းသား

ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးက သူေထာင္မွ လြတ္လာၿပီး သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္ အတြင္း ျပည္တြင္းထုတ္ နာမည္ၾကီး
သတင္းဂ်ာနယ္ တစ္ေစာင္က ဆုေပးပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ ထင္ရွားသည့္ ပုဂိၢဳလ္ ၅
ဦးထဲတြင္

သူလည္း

ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း၊

သူႏွင့္

အတူ

ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးသူတစ္ဦးမွာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားထဲမွ တစ္ဦး၏ သား ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့သည္။

6

အာဏာအ႐ွိဆံုး

အၿငိမ္းစား

ႏိုင္ငံေရး ျပန္လည္ သင့္ျမတ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားဆံုး ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသာ ဥပမာ တစ္ခုမွာ ယခုအခါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
လမ္းမ်ားေပၚတြင္

၊

သတင္းစာမ်ားႏွင့္

မဂၢဇင္းဂ်ာနယ္မ်ားတြင္၊

ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္၊

တကၠစီႏွင့္

ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ေနရာတကာ ေတြ႕ျမင္ေနရေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႐ုပ္ပံုမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။
မၾကာေသးမီက

သူမ၏

႐ိုက္ခတ္သြားခဲ့သည္။

ေဟာေျပာမႈကို
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို

ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံက

ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ျခင္းသည္

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

ေဝဖန္မႈေၾကာင့္

ျမန္မာလူထုကို

ထင္႐ွားေသာ

မ်ားစြာ

အတိုက္အခံ

ေခါင္းေဆာင္သည္ အစိုးရ႐ုပ္သံ စတူဒီယိုထဲတြင္ NLD ပါတီ သေကၤတ ခြပ္ေဒါင္းအလံ၏ ေ႐ွ႕တြင္ ထိုင္ကာ ဒီမိုကေရစီ
ကူးေျပာင္းမႈ
3

ဆက္လက္

ျပဳလုပ္ေရး၊

တရားေသာ

ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊

လူမႈနယ္ပယ္မွ်တေရး၊

စီးပြားေရး

There could be up to 300 political prisoners remaining in deten-tion, although the number is uncertain: informal lists
maintained by activists are not fully reliable, and some included on such lists may have actually been guilty of a criminal
offence – or in the case of ethnic prisoners, of violent offences in the context of the armed insurgency. Resolving this issue will
require a transpar-ent process for credibly reviewing cases on an individual basis.
4
Crisis Group interview, adviser to the Myanmar president, Yangon, March 2012. The period for registration of candidates for
the by-election ran from 16 to 31 January.
5
For example, the NLD candidates in the Naypyitaw constitu-encies of Zabuthiri and Ottarathiri, Sandar Min and Min Thu,
were both political prisoners released in the 13 January amnesty. Both were elected.
6
Toe Naing Mann, son of lower house Speaker and General (ret.) Shwe Mann, was the co-presenter. Crisis Group interview,
Ko Ko Gyi, ‘88-generation student leader, Yangon, 8 March 2011.
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္

ပါတီအားလံုး၏ အခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ

၁၅

အထိ

မိနစ္စာ

ေဟာေျပာျခင္း

ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ပါသည္။
ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အစီအစဥ္ကို

ေဟာေျပာေသာ

7

မတ္လ

၁၄ရက္မွ

၂၂ရက္

စာသားအျပည့္အစံုကို

ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံႏွင့္

ေနာက္တစ္ရက္

ႏုိင္ငံပိုင္

ေရဒီယိုက

သတင္းစာတြင္

တပ္မေတာ္ ၿပိဳကြဲေစရန္ (သိ႔)ု ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေရးသား ထုတ္ေဝျခင္း မျပဳလုပ္ရန္
ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္ေလာင္းမ်ားကို တားျမစ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငိစြန္းေသာ သူမ၏ မိန္႔ခြန္းပါ
စာပိုဒ္ တစ္ပိုဒ္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မ႐ွင္က ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

8

သိ႔တ
ု ိုင္ေအာင္ သူမ၏ မိန႔ခ
္ ြန္းတြင္ ယခင္

အစိုးရကို အေတာ္အတန္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္ထားေသာ (လူထုကို အေၾကာက္တရား လႊမ္းမိုးခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလ၊
လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း NLD ပါတီအေပၚ ဖိအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေပး၍ ဖိႏွိပ္ထားျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္
မကိုက္ညီေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ စသည့္) အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ေနေသးသည္။

(၂)

လႊတ္ေတာ္မ်ား

လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္လည္း
လႊတ္ေတာ္မွ်သာ
ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာသူ

အမ်ားစု

စိုးရိမ္ပူပန္ၾကေသာ

ရာဘာတံဆိပ္ထံုး

ထု

ျဖစ္မည့္ အေနအထားႏွင့္ ကြာျခားစြာပင္ အေျပာင္းအလဲကို အဓိက ေမာင္းႏွင္သူမ်ားအျဖစ္

9

ယင္းအေျခအေနကို လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေ႐ွ႕ေဆာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

သမားတစ္ဦး အျဖစ္ ဂုဏ္သတင္းေမႊးေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့သူ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးေ႐ႊမန္း၏ အားေကာင္းေသာ
ၾသဇာကလည္း တစိတ္တပိုင္း ပါဝင္ တြန္းအားေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ဥပေဒျပဳျခင္းႏွင့္
စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ကို လက္႐ွိအခ်ိန္အထိ အစိုးရက ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္လ်က္႐ွိသည္။ အစိုးရသစ္
လက္ထက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ပထမဆံုး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ အတိုက္အခံတို၏
႔
အဆိုျပဳခ်က္ကို
တပ္မေတာ္သား အစုအဖြဲ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရး
အက်ဥ္းသားမ်ားအား လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ေပးရန္ သမၼတအား ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

10

ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ေသာ့ခ်က္က် ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။




7

NLD ပါတီ တရားဝင္ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ျပန္လည္ဝင္ေရာက္မႈ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ အတြက္၊ ၂၀၁၁
ႏိုဝင္ဘာ ၄ရက္က ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ “ႏိုင္ငံေရးပါတီ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္
ဥပေဒ”။
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ျခင္း မ႐ွိေသးေသာ၊ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ
၂ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဆိုင္ရာ
ဥပေဒ”။ ယင္းဥပေဒသည္ ယခင္က မ႐ွိခဲ့ဘူးေသာ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားသည္။
ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံမွ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ၿပီး၊ ခြင့္မျပဳေသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား

“National League for Democracy presents its policy, stance and work programmes”, New Light of Myanmar, 15 March 2012.
See “Central Supervisory Committee for Printers and Publish-ers Registration and Press Scrutiny and Publishing”, Directive
no. 42, 17 March 2010. In an interview with Radio Free Asia, Aung San Suu Kyi stated that “the part about how there wasn’t
rule of law and the military government had repeatedly used the law to repress the people, that is censored”. “Suu Kyi’s
campaign speech censored”, Radio Free Asia, 9 March 2012.
9
Under the constitution that came into force in 2011, Myanmar has a bicameral national legislature: an upper house
(“Amyotha Hluttaw”) and lower house (“Pyithu Hluttaw”) which can also sit in joint session as the Union Assembly
(“Pyidaungsu Hluttaw”). There are also fourteen regional assemblies.
10
See Crisis Group Briefing, Myanmar: Major Reform Under Way, op. cit., p. 10.
8
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ျပဳလုပ္လွ်င္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူခံရမည္ ဟုဆိုသည္။ ယင္းသိ႔ု ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားေသာ
စည္းကမ္းမ်ားေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ား ထံမွ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။11


၂၀၁၂ မတ္လ ၉ရက္တြင္ အာဏာ သက္ဝင္ခဲ့သည့္ “အလုပ္သမား သမဂၢ ဥပေဒ” ။ ယင္းဥပေဒသည္
လြတ္လပ္ေသာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ လုပ္ငန္း႐ွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ဆႏၵျပခြင့္ကုိ
ေပးထားၿပီး၊ ႏုိင္ငံတကာ စံညႊန္းမီ အဖြဲ႕အစည္း လြတ္လပ္ခြင့္ကို ေပးထားသည္။ ယခင္ကမူ
လြတ္လပ္ေသာ အလုပ္သမား သမဂၢ မွန္သမွ်ကို ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။ အလုပ္သမား ျပႆနာေျဖ႐ွင္းမႈ
ဥပေဒမူၾကမ္းကိုလည္း မတ္လ ၂၁ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။12



ေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ား ႐ွိထားၿပီး ျဖစ္ရာ၊
ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အခြန္ ဥပေဒမ်ား အေပၚ ျပင္ဆင္မႈ မ်ားစြာကိုလည္း လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဆံုးျဖတ္
ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ေနဆဲ ဥပေဒျပဳေရး ကိစၥမ်ားမွာ 



နယ္ေျမခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမခံ တာဝန္႐ွိသူမ်ားအား လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပး ေ႐ြးေကာက္ျခင္းမွ
တဆင့္ ေဒသႏၲရ ဒီမိုကေရစီကို မိတ္ဆက္က်င့္သံုးေရး အပါအဝင္၊ ေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုင္ရာ
ကိုလိုနီ ေခတ္ေဟာင္း ဥပေဒမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမည့္ “ရပ္ကြက္ ေက်း႐ြာနယ္ေျမ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ဥပေဒမူၾကမ္း” ကိစၥႏွင့္
အေသးစား ေခ်းေငြ ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ကိစၥတို႔ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒ မူၾကမ္း ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အဆိုျပဳျခင္းတို႔အေပၚ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္
ပြင့္လင္း၍

အားေကာင္းမႈ

႐ွိလာသည္။

လႊတ္ေတာ္

ႏွစ္ရပ္စလံုး၌

အတုိက္အခံပါတီမ်ား၏

ေနရာ

အခ်ိဳး

နည္းပါးေသာ္ျငားလည္း ၎တိ႔ု၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို တပ္မေတာ္အစုအဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လူမ်ားစု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားက

မ်ားေသာအားျဖင့္

ေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္

ဥကၠ႒မ်ား၏

ခိုင္မာေသာ

ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ပါတီသေဘာထားထက္ ဆီေလ်ာ္
မွန္ကန္သည့္အတိုင္း

မဲေပးၾကရန္

အားေပးတိုက္တြန္းျခင္း

ခံၾကရသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး

ပါတီက

တင္သြင္းေသာ

အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း အတုိက္အခံပါတီမ်ားက မၾကာခဏ ေထာက္ခံမႈ ေပးခဲ့ၾကသည္။ ပါတီမူဝါဒ ခ်မွတ္ထားျခင္း
မ႐ွိေသာ

အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ား

အေပၚတြင္

တပ္မေတာ္

အစုအဖြဲ႕ႏွင့္

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီတုိ႔၏

မဲေပးမႈမ်ား

ကြဲလြဲမ႐
ႈ ွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕႐ွိရသည္။
လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ အစိုးရပိုင္းအေပၚ စစ္ေဆး၊ ဟန္ခ်က္ထိန္းျခင္းအားျဖင့္ ၎တိ႔ု၏ က႑ကို အေလးထားရယူ
ၾကသည္ကိုလည္း

ေတြ႕ျမင္ရသည္။

အစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားသည္

လႊတ္ေတာ္၌

ေစ့စ့စပ္စပ္

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းကို

ရင္ဆိုင္ၾကရၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက တင္ျပေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားမွာလည္း အေသးစိတ္ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ သိသိသာသာ
ျပင္ဆင္ျခင္းခံရသည္။ သမၼတက လက္မွတ္မထိုးပဲ ျပန္ပ႔က
ို ာ ေျပာင္းလဲရန္ အႀကံျပဳေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကိုလည္း
လႊတ္ေတာ္က အၿမဲတေစ လက္ခံ ခ်မွတ္ေပးျခင္း မ႐ွိေတာ့ပါ။ သာဓကအားျဖင့္ (လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ ေပါင္းထားေသာ)
ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္႐ွိသူမ်ား ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ရာတြင္ သမၼတ
အႀကံျပဳထားေသာ ပိုမိုလြယ္ကူသည့္ အၾကမ္းဖ်င္း ဆႏၵ ေကာက္ယူမႈ စနစ္ အစား လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္မႈ စနစ္
11

For example, Human Rights Watch stated that “the govern-ment shouldn’t be given credit for allowing some freedom just
because none existed before. Instead, it should be pressed to make sure its laws meet international standards”. “Burma: New
law on demonstrations falls short”, news release, 15 March 2012.
12
“Pyidaungsu Hluttaw session continues for 24th day”, New Light of Myanmar, 22 March 2012.
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စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
မွန္ကန္ေၾကာင္း

မၾကာေသးမီက

ေျပာဆိုသည့္
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ျပန္လည္

လႊတ္ေတာ္

ဆံုးျဖတ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းကို

ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက

“

ေတြ႕ႏိုင္သည္။

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္

လွ်ိဳ႕ဝွက္မဲေပးျခင္းဟာ

ျပည္သူေတြက

သူတ႔ိုေခါင္းေဆာင္ကို လြတ္လပ္၊ မွ်တစြာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မယ့္ တစ္ခုထဲေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕
အႏွစ္သာရပါပဲ” ဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။

13

တတိယယ အႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၏ အဓိကလုပ္ငန္းတာဝန္ အျဖစ္

လာမည့္ႏွစ္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ကို ေဆြးေႏြး ျငင္းခံုၾကရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ အစိုးရ
အသံုးစရိတ္ကို ပိုမို ပြင့္လင္းျမင္သာ ေစျခင္းႏွင့္ ေစ့စ့စပ္စပ္ စစ္ေဆးျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
သိ႔ေ
ု သာ္လည္း လာမည့္ အခန္း(၅) တြင္ ေဆြးေႏြးထားသည့္အတုိင္း လႊတ္ေတာ္ အမတ္ အမ်ားစု၏ အေတြ႕အႀကံဳ၊
ဗဟုသုတ

မ႐ွိျခင္း၊

ထိေရာက္ျပည့္စံုမႈ

မ႐ွိေသာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္း

စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊

ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ

အလြန္ရည္မွန္းခ်က္ႀကီး လြန္းသည့္ လႊတ္ေတာ္ အစီအစဥ္၊ ဥပေဒျပဳမႈ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ အျမန္ႏႈန္း
အစ႐ွိသည့္

အခ်က္အားလံုးသည္

ေ႐ွ႕ခရီးဆက္ေနေသာ

“ဥပေဒျပဳျခင္း”

၏

ထိေရာက္မႈႏွင့္

ပတ္သက္၍

ေလးေလးနက္နက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။

(၃)

အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ ခြင့္ျပဳ

အစိုးရက လြတ္လပ္စြာ သင္းပင္း ဖြဲ႕စည္းခြင့္ဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္မ်ား ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္အျပင္၊ ၿပီးခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္အတြင္း
လြတ္လပ္စြာ

ေျပာဆိုခြင့္ကို

ပိုမိုခြင့္ျပဳရန္

ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၁

စက္တင္ဘာတြင္

အင္တာနက္ဆိုဒ္ ၃၀,၀၀၀ ခန္႔ ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီး၊ ျမန္မာအင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္
အင္တာနက္မွ ႏိုင္ငံေရးက႑မ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အတားအဆီးမဲ့ ၾကည့္႐ႈခြင့္ရ႐ွိခဲ့ၾကသည္။ တားဆီးပိတ္ပင္မႈ
႐ုပ္သိမ္းေပးလုိက္ေသာ
အတိုက္အခံႏွင့္

ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားထဲတြင္

ဒီမိုကေရစီ

အျခားဆိုဒ္မ်ားစြာပါဝင္သည္။

လိုလားေသာ
လံုၿခံဳေသာ

ႏို္င္ငံတကာႏွင့္
အုပ္စုမ်ားမ်ား

စီးပြားေရး

ျပည္ပေရာက္

အျပင္

သတင္းမီဒီယာမ်ား၊

Facebook,

ဆက္သြယ္မႈမ်ားအတြက္

Twitter,

အ႐ွိမျဖစ္

ျပည္ပေရာက္

You

Tube

လိုအပ္ေသာ

ႏွင့္

သီးသန္႔

ကြန္ယက္မ်ား ထိေတြ႕ခြင့္ကိုလည္း ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ လိင္ႏႈိးဆြသည့္ ပြန္ႏိုဂရပ္ဖစ္ ဝက္ဆိုဒ္မ်ားကိုသာ ဆက္လက္
ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။

14

ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားအေပၚ

ဆင္ဆာတည္းျဖတ္မႈကိုလည္း

အလားတူ

ေျဖေလ်ာ့ေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၁

ဒီဇင္ဘာလတြင္

15

စီးပြားေရး မဂၢဇင္း အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ စာေစာင္ ၅၄ခုကို ႀကိဳတင္ ဆင္ဆာတင္ရန္ မလိုပဲ ထုတ္ေဝခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ဇြန္လက ေဖ်ာ္ေျဖေရးႏွင့္ အားကစား သတင္းစာေစာင္ ၂၀၀ နီးပါးကို အလားတူ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ယင္းကဲ့သို႔
ေနာက္ထပ္ ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သတင္း အသားေပး စာေစာင္ မ်ားမွာမူ မထုတ္ေဝမီ ဆင္ဆာဘုတ္ထံ တင္ျပ
ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ ေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ သတင္းဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာမ်ားက “ေဆာင္းပါးမ်ား ဆင္ဆာျဖတ္ခံေနရဆဲ
ျဖစ္ေသာ္လည္း

ယခင္ကထက္

နည္းပါးသြားၿပီး

ေရးသားႏုိင္ခြင့္႐ွိလာၿပီ” ဟု ေျပာၾကားၾကသည္။

16

အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာကို

လြတ္လပ္စြာ

“အရင္ကဆို ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ကိစၥ၊ လူအ
႔ ခြင့္အေရးကိစၥေတြကို

လံုးဝေရးသားခြင့္မရခဲ့ပါဘူး၊ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရးခ်င္တာကို

ေရးခြင့္ရပါၿပီ။ ဆင္ဆာကေတာ့ ဘာေတြကို

ျဖတ္ေတာက္ရမလဲလို႔ ဆံုးျဖတ္မွာေပါ့ေလ” ဟု သတင္းအယ္ဒီတာ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

13

ယခုအခါ

17

See Soe Than Lynn, “Secret ballot retained in ward, village admin bill”, Myanmar Times, vol. 31, no. 617, 5-11 March 2012.
Chief engineer of Myanmar Posts and Telecommunications, quoted in the Weekly Eleven News Journal, 20 September 2011.
15
Yadana Htun, “Censorship body eases grip on business, crime genres”, Myanmar Times, vol. 31, no. 605, 12-18 December
2011.
16
Crisis Group interviews, local editors and journalists, Yangon, March 2012.
17
Deputy editor of The Voice journal, quoted in Udo Schmidt, “Myanmar’s journalists breathe more freely but it’s a long
haul”, Deutsche Welle, 6 March 2012.
14

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျုပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္
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အစိုးရက ယခုေရးဆြဲေနေသာ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒသစ္၏ အစီအစဥ္အရ ၂၀၁၂

ႏွစ္မကုန္မီ ဆင္ဆာဘုတ္ကို

ဖ်က္သိမ္းကာ ကိုယ့္အသိျဖင့္ ကိုယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေသာ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး ေကာင္စီျဖင့္ အစားထိုးမည္ဟု ႐ွင္းလင္းစြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားၿပီး ျဖစ္သည္။
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊

စာနယ္ဇင္း

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ား

18

သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ပထမဆံုး မီဒီယာ ဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းကို

သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္

႐ွိခဲ့ပါသည္။

19

အဆိုပါ

မတိုင္ပင္ပဲ

အသိမေပးေသာ

ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္

လုပ္ငန္းစဥ္

အေပၚ

သတင္းမီဒီယာ
စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း

ကနဦး

ေဝဖန္မႈမ်ား

ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္တြင္ အစိုးရက ယူနက္စကို၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံခဲ့ၿပီး၊ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက
ဥပေဒမူၾကမ္းသစ္ကို ယခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ရန္အတြက္ စီစဥ္ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

20

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသား လူအ
႔ ခြင့္အေရး ေကာ္မ႐ွင္ကိုလည္း သမၼတက ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့သည္။
လုပ္ေဆာင္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႐ွိေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းေကာ္မ႐ွင္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆိုင္ရာ ပါရီ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

စတင္ရန္

ျမန္ဆန္စြာ

ကိုက္ညီရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
လႈပ္႐ွားခဲ့ၿပီး

၂၀၁၁

ခုႏွစ္

မကုန္မီ

21

ေကာ္မ႐ွင္အေနျဖင့္

ပထမဆံုး

၃လ

အတြင္း

တုိင္ၾကားစာေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကို လက္ခံရ႐ွိထားသည္။ အဆိုပါ အမႈကိစၥ အမ်ားစုကို စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး၊
ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားကို အေရးယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သလို၊ အစစ္အေဆး မ႐ွိ လြတ္ေျမာက္မႈ
မ်ားစြာ

႐ွိခဲ့သည္။

22

ေကာ္မ႐ွင္

ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈမ်ားကို

အေနျဖင့္

အစိုးရႏွင့္

ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈ

လြတ္ကင္းမႈ

အတိုင္းအတာ

အေပၚတြင္

လည္းေကာင္း၊

အေပၚတြင္လည္းေကာင္း

တပ္မေတာ္၏

ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားကို

ရင္ဆိုင္ေနရဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ထိ႔ျု ပင္ စြမ္းအားရင္းျမစ္ႏွင့္ ဝန္ထမ္း မလံုေလာက္မႈမ်ားလည္း ႐ွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ေလသည္။

(၄)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္

ၿပီးခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း ႏုိင္ငံတြင္း႐ွိ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား အားလံုးနီးပါးႏွင့္ ကနဦး အပစ္ရပ္
သေဘာတူညီမႈမ်ား

ရ႐ွိေရး

ကိစၥြတြင္

တိုးတက္မႈ

ျမန္ဆန္ေအာင္

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

23

ယင္းကိစၥကို

ဦးေဆာင္

လုပ္ကိုင္ေနေသာ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ ၂ ဖြဲ႕မွာ လႊတ္ေတာ္မွ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီဝင္ ဦးေအာင္ေသာင္း၊
ဦးသိိန္းေဇာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ႏွင့္ သမၼတ က ခန္႔အပ္ေသာ ရထားပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း
ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕တိ႔ု ျဖစ္သည္။ ကနဦး အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္နက္ကိုင္အုပ္စု ၁၁ဖြဲ႕ ႏွင့္
လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ (ေနာက္ဆက္တြဲ ခ ပါ စာရင္းတြင္ ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္)။ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္
မထိုးရေသးေသာ အဓိက အုပ္စုမွာ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ (KIO) ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕တြင္
မတ္လ ၈ရက္မွ ၁၀ရက္ အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အစည္းအေဝးတြင္ တိုးတက္မႈ ရ႐ွိခဲ့ၿပီး၊ KIO ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးက “ဒီသီတင္းပတ္ကုန္ အစည္းအေဝးကို အမ်ားႀကီး စိတ္ေက်နပ္မႈ ႐ွိပါတယ္။ အရင္ ညိႇႏႈိင္းမႈေတြနဲ႔ မတူပဲ
ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ ပုိမိုပြင့္လင္းတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
ပစ္ခတ္မႈမ်ား

18

ဆက္လက္

ျဖစ္ပြားေနၿပီး၊

စဥ္ဆက္မျပတ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

24

သု႔ေ
ိ သာ္လည္း ႏွစ္ဖက္အၾကား

ရ႐ွိႏိုင္ေရး

ကိစၥတြင္

ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ

Crisis Group interview, adviser to the Myanmar president, Yangon, March 2012.
Crisis Group interview, Myanmar news journal editor, Yangon, March 2012.
20
“Media law to give ‘100 Percent Freedom’”, The Irrawaddy, 21 March 2012.
21
In particular, it was established under executive (ie, presiden-tial) authority; it will, inter alia, have to be governed by a legislative act in order to meet the Paris Principles. The Commission has acknowledged this in its Statement No. 2/2012, published
in New Light of Myanmar, 28 March 2012, p. 16. The Principles relating to the Status of National Institutions (The Paris
Princi-ples) were adopted by UN General Assembly Resolution 48/134 of 20 December 1993 and set out a number of
responsibilities for national human rights organisations.
22
Crisis Group interview, Myanmar National Human Rights Commission, Yangon, 5 March 2012.
23
For a detailed examination of the peace process, see Crisis Group Asia Report N°214, Myanmar: A New Peace Initiative, 30
November 2011.
24
KIO General Gun Maw, quoted in “Kachin peace talks fail again”, The Irrawaddy, 12 March 2012.
19

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျုပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္

Crisis Group Asia Briefing N°136, 11 April 2012

Page 9

အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္မႈမ်ားႏွင့္ အေတာ္အတန္ ျပင္းထန္ေသာ ေသြးေျမက် တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၏ ခါးသီးမႈမ်ား အပါအဝင္
ျပင္းထန္ေသာ အတားအဆီးမ်ား က်န္႐ွိေနေသးသည္။
ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ၾကာခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ သံုးသပ္လွ်င္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း လက္နက္ကိုင္ အုပ္စု
၁၁ဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္ရပ္ သေဘာ တူညီမႈ ရ႐ွိျခင္းမွာ အထင္ကရ ေအာင္ျမင္မႈ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ၾကာ႐ွည္ခံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ရ႐ွိရန္ အတြက္ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္စရာ မ်ား လိုအပ္လိမ့္မည္ ဆိုသည္ကို အစိုးရကလည္း နားလည္သိ႐ွိ
ထားပံုရသည္။ KIO အဖြဲ႕ႏွင့္ အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီမႈ ရ႐ွိေအာင္ ႏွစ္ဆတိုး ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ား အျပင္၊
ႏုိင္ငံတဝွမ္း

တုိင္းရင္းသား

အသိုင္းအဝိုင္း၏

မေက်လည္မႈမ်ား၊

ဆႏၵျပင္းျပမႈမ်ားကို

စတင္

ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး ဒိုင္ယာေလာ့ စတင္ ေဆြးေႏြးရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကိစၥအတြက္

ေျပာၾကားထားသည္။

25

အဆင့္

၃ဆင့္

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ဆုပ္ကိုင္ထားသည္ဟု

အစိုးရက

အသိေပး

ပထမ အဆင့္မွာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စု တစ္ဖြဲ႕ျခင္းစီႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ ေဒသႀကီး အစိုးရ

အသီးသီးတို႔အၾကား အပစ္ရပ္ သေဘာတူညီမႈ ေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စိတ္ခ်ရမႈ တည္ေဆာက္ရန္ မ႐ွိမျဖစ္
လိုအပ္ေသာ

အဆင့္ျဖစ္သည္ဟု

႐ႈျမင္ထားၾကသည္။

ထိ႔ေ
ု နာက္တြင္

အုပ္စုတစ္ဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္

ဗဟိုအစိုးရအၾကား

က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္႔ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက လူမႈ-စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုိင္ငံေရး ကိစၥရပ္မ်ား အပါအဝင္ ဆိုင္ရာ အျခား
ကိစၥရပ္မ်ားကို စတင္ ေျဖ႐ွင္းႏုိင္လိမ့္မည္။
အဆိုပါ ဒုတိယ အဆင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အုပ္စု အေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ စတင္ေဆြးေႏြးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ အေရးပါဆံုး
အခ်က္မွာ မၾကာေသးမီက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU) အၾကား
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းသိ႔ု ေဆြးေႏြးရာတြင္ အပစ္ရပ္စဲမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဆက္သြယ္
ေဆာင္႐ြက္မႈ

စည္းကမ္းမ်ား

သေဘာတူညီမႈ

ရခဲ့သည္။

ဧၿပီလ

၇ရက္တြင္

KNU

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္

သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႕ဆံုၾကျခင္းသည္ KNU ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရ အႀကီးအကဲ တစ္ဦးအၾကား ပထမဆံုးအႀကိမ္
ေတြ႕ဆံုမႈ ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတက KNU ကို တရားမဝင္ အဖြဲ႕အစည္း စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးလိုသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို
အေလးထား ေျပာဆုိခဲ့သည္။ ၎ KNU ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္
ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။

26

ယခုအထိ စတင္ႏိုင္ျခင္းမ႐ွိေသးေသာ တတိယအဆင့္မွာ တုိင္းရင္းသား ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေရ႐ွည္ခံ
ႏုိင္ငံေရး

သေဘာတူညီမႈ

ပံုသ႑ာန္တစ္ရပ္ကို

ေဆြးေႏြးရန္အတြက္

လက္နက္ကိုင္

အုပ္စု

အားလံုး၏

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခား ပါဝင္သက္ဆိုင္သူ အားလံုးကို အတူတကြ ေခၚယူစည္းေဝးရန္ ရည္မွန္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းအစီအစဥ္တြင္

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

ပိုေပးရန္

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ

ေျပာင္းလဲျခင္း၊

တိုင္းရင္းသား

အသိုင္းအဝိုင္းအား ရင္းျမစ္ သယံဇာတ ပိုမို ခြဲေဝေပးရန္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေနာင္ကာလတြင္ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စု
တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေပါင္းစည္းျခင္း ၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ကိစၥမ်ား အစ႐ွိေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ ပါလိမ့္မည္။

27

လက္နက္ကိုင္

အုပ္စုမ်ားအား ဦးစြာ လက္နက္ ဖ်က္သိမ္းမႈ မလိုအပ္ပဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ထူေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ အေျခခံ
ဥပေဒဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ရန္ အတြက္ အစိုးရက ပြင့္လင္းမႈကို ထုတ္ေဖာ္ ျပသထားသည္။
25

28

ၾကာ႐ွည္ခံႏုိင္ငံေရး

Crisis Group interviews, government ministers, Naypyitaw, February 2012. This three-step process was set out publicly in
the president’s 1 March 2012 address to the legislatures (Section III below).
26
“KNU holds peace talks with Union level peace-making group”, New Light of Myanmar, 7 April 2012, p. 6; “KNU Press
Release on 1st Meeting between KNU Delegation and Union-Level Peace Delegation”, 7 April 2012; “Karen Na-tional Union
(KNU) and Myanmar President U Thein Sein Meeting”, KNU press release, 7 April 2012; “KNU press release on meeting
with Daw Aung San Suu Kyi”, 8 April 2012.
27
Crisis Group interviews, Border Affairs Minister Lt. General Thein Htay and Rail Transportation Minister Aung Min, Naypyitaw, 28 February 2012.
28
It is unlikely that most ethnic armed groups would agree to disarm unless they were already part of a political process that
they had confidence in, but the prospect of “armed political par-ties” is unsettling to many existing ethnic political parties that
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ေျပလည္မႈ အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ မွန္သမွ်ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ဟု အစိုးရက အသိေပး
ေျပာဆိုထားသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ တစ္ခုထဲေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။
သိ႔ေ
ု သာ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အျခား ပါဝင္ သက္ဆုိင္သူမ်ား ပါဝင္ႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ဟု ရည္ညႊန္းျခင္း မ႐ွိပါ။
ထိုကဲ့သ႔ို မႀကံဳစဖူး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ႀကံစည္ေတြးေတာရန္ အတြက္ အစိုးရထံတြင္ စိတ္ပါဝင္စား လိုလားမႈ
႐ွိခဲ့ပါသည္။ သာဓကမွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးတြင္ လြတ္လပ္ေသာ (ႏုိင္ငံတကာ) ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား
ထား႐ွိရန္အတြက္ KNU ႏွင့္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူညီထားမႈပင္ ျဖစ္သည္။

29

အစိုးရထံတြင္လည္း ယခင္စစ္ ေဘးသင့္

နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပည္တြင္း အိုးအိမ္ စြန႔ခ
္ ြာထြက္ေျပးသူမ်ား (IDPs) အား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈ စတင္ရန္ႏွင့္၊
ေဒသတြင္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ေရာက္ အေရအတြက္ မ်ားျပားေသာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္း ေနထိုင္သူမ်ား အပါအဝင္
ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္

စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား

ျပန္လည္

ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ အစီအစဥ္မ်ား ႐ွိေနပါသည္။

(၅)

ဝင္ေရာက္မႈ

30

အဆင္ေျပ

ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္

စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံ လက္႐ွိ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားအနက္ ဖိအားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ အမ်ားဆံုး ကိစၥမွာ
အသက္ငင္ေနေသာ

စီးပြားေရးကို

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္

အားျဖည့္လန္းဆန္းေစေရးပင္

ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈထက္ မ်ားစြာ ပိုမိုေႏွးေကြးစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိေသာ္လည္း သမၼတႏွင့္
လႊတ္ေတာ္မ်ား အေနျဖင့္ အဆိုပါ နယ္ပယ္တြင္ မ႐ွိမျဖစ္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရန္ ခိုင္မာေသာ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ
ကတိကဝတ္ ႐ွိထားၾကပံုရပါသည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္ ႀကီးမားခက္ခဲျခင္း၊ အေရးႀကီးေသာ က႑မ်ားတြင္ မွန္ကန္
တိက်ေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္

အားနည္းလြန္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္

လုပ္ငန္းစဥ္

မ႐ွိျခင္း၊

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ၊

ေႏွးေကြးေနျခင္း

ျဖစ္သည္။

သိေ
႔ု သာ္

နည္းပညာဆိုင္ရာ

စြမ္းရည္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

စီးပြားေရး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ျမန္ဆန္လြန္းစြာ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလ်င္္ ဆိုးဝါးေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် အႏၲရာယ္မ်ား ႐ွိေနေသာေၾကာင့္
31

ေႏွးေကြးမႈသည္ ဆိုးဝါးေသာ အရာတစ္ခု မဟုတ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ (အခန္း ၅ (ဂ) တြင္ ဖတ္႐ႈပါ)
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑

အေပၚ

ဆိုးက်ိဳး

သက္ေရာက္ေစခဲ့သည့္

က်ပ္ေငြ

ျမန္ဆန္စြာ

တန္ဖိုးတက္လာမႈကို ေျဖ႐ွင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အေရးတႀကီး ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားတြင္ အစိုးရ
ပင္စင္လစာေငြမ်ား သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံမႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အထူးသီးသန္႔
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား

ပါဝင္သည္။

32

ယခုအခ်ိန္တြင္မူ

အစိုးရက

ေငြေၾကးစနစ္

ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ စည္းကမ္း ေဘာင္ခ်မွတ္ျခင္း အပါအဝင္ အေျခခံက်ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုေျဖ႐ွင္းရန္
ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
ဘ႑ာေရးႏွစ္သစ္ စတင္သည့္ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၁ရက္တြင္ အာဏာပိုင္မ်ားက က်ပ္ေငြ ႏႈန္း႐ွင္ ေမွ်ာျခင္းကို ႏုိင္ငံတကာ
ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕ (IMF)၏ နည္းပညာ အကူအညီျဖင့္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

33

ယင္းအစီအစဥ္တြင္

do not have direct links to armed groups. Crisis Group interviews, ethnic political parties representatives, Yangon, March
2012.
29
The Union government agreed in principle to an eleven-point proposal from the KNU, including as regards independent
mon-itors and several other important issues, which will form the basis for further discussions between the two sides. Crisis
Group interviews, individuals present at the negotiations from both sides, Naypyitaw, February 2012 and Thailand, January
2012. See also “KNU wants a transparent peace process”, Karen news.org, 14 January 2012.
30
Crisis Group interview, Rail Transportation Minister Aung Min, Naypyitaw, 28 February 2012.
31
Crisis Group interview, Myanmar economist, Yangon, March 2012.
32
See Crisis Group Briefing, Myanmar: Major Reform Under Way, op. cit., Section III.A.
33
“Changes to Myanmar’s exchange arrangements”, Central Bank of Myanmar notification, New Light of Myanmar, 28 March
2012.
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ခြင့္ျပဳခ်က္ရ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားထံမွ ဗဟိုဘဏ္သို႔ ႏုိင္ငံျခားေငြ သီးသန္႔ ပမာဏ ေန႔စဥ္ ခ်ိတ္ပိတ္ ေစ်းႏႈန္း ေပးပိမ
႔ု ႈလည္း
ပါဝင္သည္။

34

ႏႈန္း႐ွင္ မေမွ်ာမီ မတ္လအတြင္းတြင္ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း အစမ္း ေလ့လာျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ေငြလဲႏႈန္းကို ဗဟိုဘဏ္က ၾကားဝင္ စြက္ဖက္ခြင့္႐ွိမည့္ ယခုလုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းစနစ္တြင္ ဘဏ္မ်ား အၾကား
ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္သည့္
၈၂၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး

ေငြလဲႏႈန္းေစ်းကြက္ ပါဝင္ပါသည္။ ေရာင္းဝယ္ရမည့္ႏႈန္းကို အေမရိကန္ ၁ေဒၚလာလွ်င္
၂ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးအေလွ်ာ့ ႐ွိသည္။

35

ရည္မွန္းခ်က္မွာ ေနာင္ကာလ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္

(လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အစတြင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္) တြင္ က်ပ္ေငြကို လြတ္လပ္စြာ ႏႈန္း႐ွင္ ေမွ်ာခြင့္ ေပးရန္ျဖစ္သည္။

36

တခ်္ိန္ထဲတြင္ အစိုးရက ၎၏ေငြစာရင္းမ်ားကို ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္ ႏႈန္းထား နီးပါး အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၈၀၀
က်ပ္သ႔ို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယခင္က အသံုးျပဳခဲ့ေသာ တရားဝင္ ႏႈန္းထားမွာ အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၆ က်ပ္ခန္႔
ျဖစ္သည္။

37

မတ္လအတြင္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့ေသာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြက္ ဘတ္ဂ်က္တြင္

ႏိုင္ငံျခားေငြ အခြန္ဝင္ေငြႏွင့္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ၁ ေဒၚလာလွ်င္ ၈၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ တြက္ခ်က္ထားသည္။ ထိုသ႔ို
တြက္ခ်က္ျခင္းအားျဖင့္
မ်ားျပားသည့္

သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္

ဝင္ေငြမ်ားကို

ပထမဆံုးအႀကိမ္

အျခား

သယံဇာတမ်ား

တိက်စြာ

ေရာင္းခ်ျခင္းမွ

ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေတာ့မည္

ႏုိင္ငံျခားေငြျဖင့္

ျဖစ္သည္။

ရ႐ွိေသာ

ထိ႔အ
ု ျပင္

ႏိုင္ငံပိုင္

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာကို ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစမႈ၊ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား အေပၚ ထင္သာျမင္သာ
မ႐ွိမႈႏွင့္ ႀကီးႀကီးမားမား အလဟသ ျဖဳန္းတီးမႈမ်ားကို အားေပးခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၆က်ပ္ႏႈန္း တြက္ခ်က္မႈကို
အသံုးခ်ခြင့္ မ႐ွိေတာ့ေပ။

38

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ မိတ္ဆက္ က်င့္သံုးေရး လုပ္ငန္းကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။
ယင္းဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ႏုိင္ေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
အေသးစိတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ စည္းကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာ မူတည္ပါလိမ့္မည္။ ယင္း ဥပေဒသည္ ၁၉၈၈ မွ
စ၍ လက္႐ွိ က်င့္သံုးေနေသာ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ မြမ္းမံျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒတြင္ လံုးဝ
ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားကို ခြင့္ျပဳျခင္း (လက္႐ွိ ဥပေဒတြင္လည္း ခြင့္ျပဳထားၿပီး)၊ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ မက္လံုးသစ္
မ်ားေပးျခင္း၊

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား

စီးပြားေရးအလိုင
႔ ွာ

ေျမငွားရမ္းခြင့္ျပဳျခင္း၊

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို

ျပည္သူပိုင္

သိမ္းျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးျခင္း (လက္႐ွိ ဥပေဒတြင္လည္း ပါဝင္ၿပီး) တု႔ပ
ိ ါဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ ကၽြမ္းက်င္
အဆင့္နိမ့္ လုပ္သားအားလံုးကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ ေခၚယူရမည့္အျပင္၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကိုလည္း (အနိမ့္ဆံုး
အခ်ိဳးအေနျဖင့္ ၅ႏွစ္ အၾကာတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၁၅ႏွစ္ အၾကာတြင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ) အခ်ိန္ကာလအလိုက္
တိုးျမႇင့္ ေခၚယူ သြားရမည့္ စည္းကမ္းသစ္ကိုလည္း စတင္ က်င့္သံုးမည္ ျဖစ္သည္။

39

အဆုိပါ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားသည္ ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံ ေသာနည္းလမ္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ အေျခခံက်က်
ေျပာင္းလဲျခင္း၏ အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနျဖင့္ အစိုးရသည္

34

Eleven domestic banks are licensed to conduct foreign ex-change operations.
On 2 April, the central bank’s “reference rate”, based on the sealed-bid auctions, was set at 818 to the U.S. dollar, with a
note that: “The reference foreign exchange rate is published for ref-erence purpose only. The value of the kyat is determined by
market demand and supply conditions and will vary according-ly”. “Reference Foreign Exchange Rates”, Central Bank of Myanmar, 2 April 2012.
36
Crisis Group interview, Myanmar economist, Yangon, March 2012. See also “Myanmar to float currency in 2012/13, unify
FX rates”, Reuters, 6 March 2012; and “Myanmar plans to set kyat at 820 per dollar – sources”, Reuters, 20 March 2012.
37
Previously, several different exchange rates were in use for different purposes, including for the calculation of import duties,
for the conversion of foreign exchange income to kyat and so on. The official six kyat rate was derived from a peg to the IMF’s
Special Drawing Rights, a weighted basket of four international currencies.
38
Crisis Group interview, Myanmar economist, Yangon, March 2012; see also IMF article IV mission reports over the last
decade.
39
“1988 Union of Myanmar Foreign Investment Law”; and “My-anmar drafts new foreign investment rules”, Reuters, 16
March 2012.
35
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ျပည္သူလူထု၏ အျမင္မ်ားကို ဦးစားေပးလာကာ၊ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး၏ စားဝတ္ေနေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို
အာ႐ုံစိုက္လ်က္႐ွိသည္။
ရင္ဆုိင္ရေသာ

သဘာဝ

အႀကီးစား

ပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ

စြမ္းအင္

ဆိုးက်ိဳး

စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း

သက္ေရာက္ႏုိင္ၿပီး၊

အစိုးရက

လူထု၏

ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့သည္။

ကန္႔ကြက္မႈကို

၎စီမံကိန္းမ်ားမွာ

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီက တည္ေဆာက္ေနေသာ အႀကီးစား ျမစ္ဆံုေရေလွာင္တမံႏွင့္ ထားဝယ္အနီးတြင္
ထိုင္းကုမၸဏီက

တည္ေဆာက္မည့္

ေက်ာက္မီးေသြး

ေလာင္စာသံုး

ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံတို႔ျဖစ္ၿပီး၊

၎စီမံကိန္း

ႏွစ္ခုစလံုးမွ ထြက္႐ွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အားလံုးနီးပါးကို တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပ႔ိုေရာင္းခ်ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း
ျဖစ္သည္။
အစိုးရသည္ အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲမြဲေနမႈ တုိုက္ဖ်က္ေရး၊ ေျမယာက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း အပါအဝင္ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
ျမႇင့္တင္ေရးတို႔မွ တဆင့္ ညီတူညီမွ် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း အာ႐ုံစိုက္လာခဲ့သည္။

40

ထိအ
႔ု ျပင္ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ကာ တစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ ဆုိင္ေသာ က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္ တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ က်င့္သံုးရန္
စီစဥ္ေနသည္လည္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

41

သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူေမြးဖြားရာ ဇာတိ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ

ခရီးစဥ္တြင္ မတ္လအတြင္းက မိန႔ခ
္ ြန္းေျပာၾကားရာ၌ “ေနထိုင္မႈ ဘဝ ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲတဲ့ ေက်းလက္ေဒသမွာ ကၽြန္ေတာ္
ေမြးဖြားႀကီးျပင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအေတြ႕အႀကံဳေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သမၼတ သက္တမ္း အတြင္းမွာ ေက်းလက္
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေရးကို ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံက ဆင္းရဲတဲ့
ျပည္သူေတြ

ဆင္းရဲတြင္းက

ရုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္

ကူညီခ်င္တာဟာ

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕

ဆႏၵပါပဲ။

ဒီရည္မွန္းခ်က္

ေအာင္ျမင္ေအာင္ အ႐ုိးေၾကေၾက၊ အေရခမ္းခမ္း လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ သံဓိ႒ာန္ ခ်ထား ပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

(III)

42

သမၼတ၏ တစ္ႏွစ္ျပည့္ မိန္႔ခြန္း

ႏုိင္ငံပိုင္ ႐ုပ္သံက ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ မတ္လ ၁ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားေသာ
မိန္႔ခြန္းတြင္ သမၼတက ၎၏ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္ ႏုိင္ငံ၏ အေနအထားကို အကဲျဖတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

43

သမၼတက အစိုးရ၏ အစီအစဥ္မ်ား၊ ဦးစားေပး ကိစၥမ်ား အပါအဝင္ လက္႐ွိအခ်ိန္အထိ ေဆာင္႐ြက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို
ထုတ္ႏႈတ္ ေျပာဆိုသြားသည္။ ၎မိန႔္ခြန္းသည္ အေျခခံက်က် ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တာဝန္ယူျခင္း၏ ခြန္အား မွ်သာမကပဲ မိန႔ခ
္ ြန္း၏ ပြင့္လင္းမႈ၊ ဆိုလိုရင္းႏွင့္ စကားလံုးမ်ား၏
အင္အားပါ ျပည့္ဝေသာ မိန႔္ခြန္းျဖစ္သည္။
သမၼတက ၎၏ အစိုးရကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက သံသယ ႐ွိခဲ့ၾကျခင္းကို ဝန္ခံ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ

ဒီမိုကေရစီ

ကူးေျပာင္းျခင္းကို

အင္တိုက္အားတိုက္

ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္

ႏိုင္ငံတကာ၏

အသိအမွတ္ ျပဳျခင္းကို ပို၍ပို၍ ရ႐ွိေနသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အေကာင္းဆံုး မူဝါဒေတြ
ျပည့္ဝတဲ့ ႏုိင္ငံသစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တည္ေဆာက္လုိ႔ ၿပီးသြားၿပီလား။ မၿပီးေသးပါဘူး။ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး
က်န္ပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုၿပီး ႀကိဳးစားၾကရလိမ့္မယ္” ဟု သမၼတက ဆိုပါသည္။ စကားမ်ား ေျပာေနရုံျဖင့္
မလံုေလာက္ပါဟု ဝန္ခံေသာ သမၼတက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြဟာ အစိုးရ မ်ိဳးစံု၊ စနစ္မ်ိဳးစံု ေအာက္မွာ

40

Crisis Group interviews, political and economic advisers to the president, Yangon, March 2012.
This was mentioned in the president’s address to the legisla-tures on 1 March 2012.
42
New Light of Myanmar, 26 March 2012, p. 4.
43
For the full text of the speech in English translation, see New Light of Myanmar, 2 March 2012, p. 1. While the one-year
anni-versary fell on 30 March 2012, the speech was given earlier in the month, presumably because the present legislative
session came to a close before the 1 April by-elections.
41
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ခံစားခဲ့ၾကရၿပီးပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရကို လက္ေတြ႕ ေဆာင္႐ြက္ ေအာင္ျမင္မႈေတြေပၚ အေျခခံၿပီး
ျပည္သူေတြက ဆံုးျဖတ္ၾကပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါ မိန္႔ခြန္းသည္ တန္းတူရည္တူ ပါဝင္သက္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တမင္ရည္႐ြယ္ ေျပာၾကားသည့္ လကၡဏာ႐ွိၿပီး၊
အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းႏွင့္ အျပင္မွ လူတိုင္းအား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သူတ႔လ
ို ည္း ပါဝင္သက္ဆိုင္သည္
ဟူေသာ အသိကိုေပးရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ပထမဦးစြာ သမၼတက

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ခ်ီးက်ဴး

ဂုဏ္ျပဳခံရျခင္းသည္ အစိုးရအဖြဲ႕သာမကပဲ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
တရားေရးမ႑ိဳင္၊

စတုတၳမ႑ိဳင္

မီဒီယာ၊

တိုင္းရင္းသား

လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

တပ္မေတာ္

အပါအဝင္

ပါဝင္သက္ဆိုင္သူ အားလံုးႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေျပာဆိုသည္။ အတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈ၊
ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးမႈ၊ ျပည္ပေရာက္ အုပ္စုမ်ားအား ႀကိဳဆို လက္ခံမႈတုိသ
႔ ည္ ရင့္က်က္ေသာ ဒီမိုကေရစီ
ႏုိင္ငံသစ္ အတြက္ သန္မာေသာ ႏိုင္ငံေရး မ်ိဳးဆက္သစ္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ “အားလံုး
တန္းတူရည္တူ ပါဝင္သက္ဆုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္” ၏ အစီအစဥ္ တစိတ္တပိုင္း ျဖစ္သည္ဟု သမၼတက
အေလးအနက္ ေျပာၾကားသည္။
ဒုတိယအေနျဖင့္

အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း

စည္းလံုး

ညီညြတ္မႈ

စိတ္ဓာတ္

႐ွိၾကရန္

ႏႈိးေဆာ္လိုက္သည့္

သမၼတက

“ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္၊ ဒုတိယ သမၼတ ႏွစ္ဦး၊ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေတြ၊ ျပည္နယ္နဲ႔
ေဒသႀကီး

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊

ျပည္နယ္နဲ႔

ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ေတြ၊

ဥပေဒျပဳေရးနဲ႕

တရားေရး

မ႑ိဳင္က

တာဝန္႐ွိသူေတြ အပါအဝင္ အေရးပါတဲ့ ရာထူး ရယူထားသူ အားလံုးဟာ ႏုိင္ငံနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ အေကာင္းဆံုး
အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေပးဆပ္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ တစိတ္တဝမ္းထဲ စိတ္ဓာတ္ ႐ွိေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစိုးရကို
သေဘာထား တင္းမာတဲ့ အုပ္စုနဲ႔ သေဘာထား ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ အုုပ္စုဆိုၿပီး ခြဲျခားလို႔ မရပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သမၼတက

ထိုကဲ့သ႔ို

ေျပာၾကားေသာ္ျငားလည္း

အုပ္စုမ်ား

ကြဲေနသည္ဟု

အမ်ားက

သိထားၾကပါသည္။

44

အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ အ႐ွိန္ရေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္႔ ေထာက္ခံ
အားေပးျခင္း (သိ႔ု) ကန္႔ကြက္ျခင္းတို႔ထက္ ကြဲျပားေသာ သစၥာခံမႈမ်ား၊ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္သာ ပိုမို
ပတ္သက္ေနဖြယ္႐ွိပါသည္။
အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက
႐ႈျမင္ေနၾကသည္

ဤေနရာတြင္

သေဘာထား

အေျပာင္းအလဲမ်ား

တင္းမာသူမ်ားဟု

ဟူေသာအခ်က္တို႔ကို

ေနာက္ျပန္မလွည့္ႏုိင္ေတာ့

တံဆိပ္ကပ္ခံရျခင္းသည္

ေယဘုယ်အားျဖင့္

ဟူေသာအခ်က္ႏွင့္

ဂ႐ုစိုက္စရာ

နားလည္သိ႐ွိထားသည့္

ကိစၥမဟုတ္ဟု

လကၡဏာ

45

႐ွိပါသည္။

ထိအ
႔ု တြက္ေၾကာင့္ သမၼတအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံမႈ ရေအာင္
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရန္ႏွင့္

ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးသမားမ်ားကို

ေစာင့္ၾကည့္ၾကပ္မတ္ရန္

အခြင့္အလမ္း

ရရွိသြားပါသည္။

“အျမင္မတူမႈေတြကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး အက်ိဳးတူနယ္ပယ္မွာ အတူတကြ လုပ္ေဆာင္ၾကရင္း ေနာက္ျပန္မလွည့္ဘူးဆိုတဲ့
ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ဒီလမ္းကို ေလွ်ာက္သြားၾကမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီဟာ ခိုင္မာသထက္ ခိုင္မာလာမွာ
ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

46

သမၼတက တုိင္းရင္းသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥတြင္လည္း လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ယခင္ေခါင္းေဆာင္ မွန္သမွ်ထက္
မ်ားစြာပိုမို ခရီးေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

44

This has been confirmed to Crisis Group over the course of the last twelve months by several well-placed individuals inside
and outside of government.
45
Crisis Group interview, Myanmar individual with detailed knowledge of the inner workings of government, Yangon, March
2012.
46
Anniversary address by the president, op. cit.
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“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံဟာ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအားလံုး ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ညီတူညီမွ် ပါဝင္
မႈ႐ွိရပါမယ္။ အားလံုးထဲမွာ အခြင့္အေရးေတြ မွ်ေဝခံစားလိုတဲ့၊ တန္းတူညီမွ် ျဖစ္ခ်င္တဲ့ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေတြရဲ႕
ဆႏၵဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ တစ္ထပ္ထဲ ပါပဲ။ ခံစားခဲ့ရတဲ့ ဒုကၡေတြ ခါးသီးတဲ့ ဒဏ္ရာေတြ အနာက်က္ဖို႔နဲ႔
ဆံုး႐ႈံးခဲ့တဲ့ အိပ္မက္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ တာဝန္႐ွိပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလံုးအတြက္
သမိုင္းေပးတာဝန္ပါပဲ။

ဒါဟာ

နားလည္သေဘာေပါက္

လုပ္ေဆာင္ဖို႔

ပါတယ္။

လိုအပ္ေနတဲ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔

လုပ္ငန္း

အားလံုး

တာဝန္

ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို

ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔

အေျခခံၿပီး

ယံုၾကည္မႈနဲ႔

လုပ္ေဆာင္သြားၾကရမွာပါ”။
ဗမာ အမ်ိဳးသားေရး ဝါဒီမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အၾကား လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကေသာ လြတ္လပ္ေရး အႀကိဳ
ပင္လံု သေဘာတူညီခ်က္ကို ယခုကဲ့သို႔ ရည္ညႊန္းကိုးကားျခင္းသည္ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၁၉၄၇
စာခ်ဳပ္တြင္ ေဖာ္က်ဴးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ခံစားခ်က္ျဖစ္ေသာ တူညီသည့္ အနာဂတ္ႏွင့္
တန္းတူညီမွ်အခြင့္အေရး

ျဖစ္တည္ေရး

ပ်က္ျပယ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။
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အယူအဆမွာ

မေ႐ွးမေႏွာင္း

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း

ဆံုး႐ႈံး

လြတ္လပ္ေရး ေခတ္လြန္ ေခါင္းေဆာင္တိုင္းက ကြဲျပားျခားနားမႈကို ေလးစားရန္

အားေပးျခင္းထက္ တစ္ခုထဲေသာ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာကို သြတ္သြင္းရန္ အေလးေပး အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၾကသည္။
သမၼတ၏ ယခုမိန္႔ခြန္းကမူ ယခင္ႏွင့္ မတူေသာ နည္းလမ္းကို လက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ညႊန္းသည္။ “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး
တစ္ရာေက်ာ္

ေနထိုင္ၾကတဲ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ျပည္ေထာင္စုဟာ

ကြဲျပားျခားနားမႈ

စ႐ိုက္လကၡဏာေတြကို

ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာနဲ႔ တေလးတစား ျမႇင့္တင္ အားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတ္တုိ႔ အစိုးရရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ပါပဲ”
ဟု သမၼတက ဆိုပါသည္။
ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႕ KIO ႏွင့္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ပဋိပကၡ အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သမၼတက
ပြင့္လင္းစြာျဖင့္ “ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ တပ္မေတာ္ကို မိမိကိုယ္ကို ခုခံကာကြယ္႐ုံက လြဲၿပီး ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈ
မလုပ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားထားၿပီးတဲ့ အေနအထားမွာ ဘာျဖစ္လို႔ ပစ္ခတ္မႈေတြ မရပ္ေသးသလဲလို႔ ေမးခြန္းထုတ္ေနၾကပါတယ္။
တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကိယ
ု ္တိုင္ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြကို ဆက္လက္ ညႊန္ၾကားထားၿပီး
ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္မွာ အမိန႔န
္ ဲ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ဟာ အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသည္။
သိေ
႔ု သာ္ သမၼတက

ဆက္လက္၍ “ ယေန႔မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့

တုိက္ပြဲေတြဟာ

တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ လက္ညိႇဳး

အျပစ္တင္ေန႐ုံနဲ႔ ရပ္စဲသြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရး ဒိုင္ယာေလာ့ ေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ ပထမဦးစြာ ႏွစ္ဖက္စလံုး
အပစ္ရပ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရနဲ႔ ကခ်င္
တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေထာက္ျပ ေျပာဆိုသြားသည္။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အရ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး အရ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႐ွင္သန္ႏိုင္မႈ ရွိရမည္။ ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို
အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု သမၼတက ဆိုပါသည္။ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ က႑ကိုလည္း ဒီမိုကေရစီ
ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေရးႀကီးဆံုး အရာဟု သမၼတက ညႊန္းဆိုသည္။
စိုးမိုးမႈ

ခုိင္မာအားေကာင္းရန္

လိုအပ္ျခင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍လည္း

သမၼတက

“ေအာင္ျမင္တဲ့

တရားဥပေဒ

ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ

ျဖစ္ေပၚလာဖို႔အတြက္ အေျခခံအက်ဆံုးကေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမွာ၊
စီးပြားေရးလုပ္ရာမွာ

လူမႈဖူလံုေရးမွာ၊

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ၊

ႏိုင္ငံတကာ

ဆက္ဆံေရးမွာ၊

တရားစီရင္ေရးမွာ

တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ Rule of Law ႐ွိရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူအ
႔ ဖြဲ႕အစည္းႀကီး တစ္ခုလံုး Rule of Law နဲအ
႔ ညီ

47

At the 1947 Panglong Conference, Shan, Kachin and Chin rep-resentatives from the Frontier Areas agreed to the formation
of a Union of Burma in return for promises of full autonomy in in-ternal administration and an equal share in the country’s
wealth.

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျုပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္

Crisis Group Asia Briefing N°136, 11 April 2012

Page 15

ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီ ဆိုရင္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာေတြဟာလည္း အလိုအေလ်ာက္ ထြန္းကား
႐ွင္သန္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာဆိုသည္။
နိဂံုးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လာမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္း ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ အစိုးရက ကတိေပးထားျခင္းကို သမၼတက
ထပ္မံ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕

သမိုင္းဝင္

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

ျဖစ္စဥ္ဟာ

ႀကီးမားၿပီး

ခက္ခဲပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔လို

အသြင္ကူးေျပာင္းစ ႏိုင္ငံေတြမွာ ႀကံဳေတြ႕ရတတ္တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြအျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူအ
႔ ဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွာ
နစ္ဝင္ေနတဲ့

အတြင္း ဒဏ္ရာေတြကိုလည္း ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘျပည္သူေတြ

ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတဲ့

တစ္ဦးျခင္း

ဝင္ေငြျမင့္မားၿပီး၊

စီးပြားေရး

သာမက

ဘက္စံု

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့

ဒီမိုကေရစီ

ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးမွာ အရာရာ Rule of Law ခိုင္မာလ်က္၊ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ၊ ဂုဏ္သိကၡာ ႐ွ႐
ိ ွိနဲ႔ အသက္႐ွင္ရပ္တည္
ေနထိုင္ႏုိင္ၾကမယ့္ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းႀကီး ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရအေနနဲ႔ ဆက္လက္
ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သမၼတႀကီးက ေျပာၾကားသြားသည္။
Rule of Law အေရးႀကီးပံု၊ တုိင္းရင္းသား ျပႆနာအား ႏုိင္ငံေရး ဒိုင္ယာေလာ့မွ တဆင့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကို အေျခခံ
ေျဖ႐ွင္းရန္ လိုအပ္ပံုတုိ႔ အပါအဝင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရး အျမင္ႏွင့္ သီးသန္႔ အေၾကာင္းအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး တိက
႔ု ို
ေဖာ္ညႊန္းထားသည့္ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းသည္ မတ္လ ၁၄ရက္ ႐ုပ္သံေဟာေျပာမႈ အစီအစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ေျပာၾကားသြားေသာ သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ မ်ားစြာ တူညီမႈ ႐ွိသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း ဒီမိုကေရစီ
ထြန္းကားေရးအတြက္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈ Rule of Law အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡကို ေျဖ႐ွင္းရာတြင္
တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဆႏၵအတိုင္း ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အေျခခံမူျဖစ္ေသာ တန္းတူညီမွ်ေရးကို အေျခခံ၍ စစ္မွန္ေသာ
ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ အက်ိဳးတူ နယ္ပယ္ကို ႐ွာေဖြၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းလင္း
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

48

တစ္ဦးျဖစ္သူ

သမၼတက

ထိုကဲ့သ႔ို ယခင္ အစိုးရေဟာင္းတြင္ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္ခဲ့သူ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း

တိုးတက္ေျပာင္းလဲေသာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္
အယူအဆမ်ားစြာကို

အျမင္ျခင္း

ဖိုးကပ္စ္

တူညီေသာ

လုပ္ထားေသာ

အေၾကာင္းအရာ

မိန႔္ခြန္းအား

ႏွင့္

တစ္ႏုိင္ငံလံုးသို႔

ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေနအထား ႀကီးႀကီးမားမား ေျပာင္းလဲသြားျခင္းကို ျပသလ်က္႐ွိသည္။
အဆိုပါ

သမၼတ၏

မိန္႔ခြန္းကို

ႏုိင္ငံေရး

ရပ္ဝန္းတစ္ခုလံုးက

ေကာင္းစြာ

အသိအမွတ္ျပဳ

လက္ခံခဲ့ၾကသည္။

မၾကာေသးမီက ေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့သူ ယခင္ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုႀကီးက “သမၼတရဲ႕ မိန္႔ခြန္းဟာ
ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔
ကိစၥေတြအားလံုးကို
ဆိုတာကို

တုိင္းရင္းသားကိစၥကေန
ၿခံဳငံုမိပါတယ္။

ျပသေနပါတယ္”

ဟု

လက္ေတြ႕

ဒါကျပည္သူေတြရဲ႕
မွတ္ခ်က္ေပး

ေန႔စဥ္ကိစၥေတြ

အထိ

တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ခက္ခဲတဲ့

ေျပာၾကားသည္။

49

တိုင္းရင္းသား

မပါမျဖစ္

ဘဝေတြကို

အေရးႀကီးတဲ့
သူသိထားတယ္

ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာကလည္း

တန္းတူညီမွ်မႈ equality ႏွင့္ အမ်ိဳးကြဲျပား စံုလင္မႈ diversity တိႏ
႔ု ွင့္ ပတ္သက္သည့္ သူတ႔၏
ို ဆႏၵမ်ားကို သမၼတက
ပံုေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည့္အတြက္

ေက်နပ္အားရမႈ႐ွိၾကသည္။

50

အေမရိကန္

အထူး

သံတမန္

ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္ကလည္း

အေမွ်ာ္အျမင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ မိန္႔ခြန္းဟု အမႊန္းတင္လိုက္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ႐ွိ ေနဦးမည္

48

“National League for Democracy presents its policy, stance and work programmes”, New Light of Myanmar, 15 March
2012.
49
Kyaw Zwa Moe, “Burmese pleased with president’s speech, but doubts linger”, The Irrawaddy, 2 March 2012.
50
Crisis Group interviews, senior members of ethnic nationality organisations and political parties, Yangon, February-March
2012.
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ျဖစ္ေသာ္လည္း ကမာၻေပၚတြင္ ကတိကဝတ္၏ စံနမူနာ သေကၤတ တစ္ခု ျဖစ္ေနလိမ့္ဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း
ထုတ္ေဖာ္ ခ်ီးက်ဴးခဲ့သည္။

(IV)
ဧၿပီ

51

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား
၁ရက္တြင္

လစ္လပ္

လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္

၄၇

ေနရာ

(ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္

၃၇

ေနရာ၊

အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၆ေနရာ၊ ေဒသႏၲရ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ၂ေနရာ) အတြက္ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား
က်င္းပခဲ့သည္။

52

၎ေနရာမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ရာထူးမ်ား (ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား) ခန္႔အပ္ျခင္းခံရေသာ

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားေၾကာင့္ လစ္လပ္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ အေျခခံဥပေဒအရ ၎တိ႔၏
ု ကိုယ္စားလွယ္
ေနရာ

မ်ားမွ

ႏႈတ္ထြက္ရန္

လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

53

ယင္းၾကားျဖတ္

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္

ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၇ဖြဲ႕ ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၇ဦး တိ႔ု ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

54

စုစုေပါင္း

အေရအတြက္

အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ပါတီမ်ားမွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ (၄၅ ေနရာ)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD
55

ပါတီ (၄၄ ေနရာ)၊

တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (၂၂ ေနရာ)၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အင္အားစု (၁၁

ေနရာ)တို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး အျခားပါတီမ်ားမွာ ၄ေနရာ (သိ႔ု) ယင္းထက္ ေလွ်ာ့နည္းၾကသည္ (ေနာက္ဆက္တြဲ ဂ တြင္ၾကည့္)။
က်င္းပခဲ့ေသာ ေနရာ အေရအတြက္သည္ အခ်ိဳး ရာခိုင္ႏႈန္း ေသးငယ္ျခင္းေၾကာင့္၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီက ဆက္လက္
လႊမ္းမိုးထားမည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား႐ွိ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ၎ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက ေျပာင္းလဲ ပစ္မည့္
အလားအလာမ႐ွိပါ။

56

သိ႔ေ
ု သာ္လည္း အေၾကာင္းရင္း ၂ရပ္ေၾကာင့္ ၎ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ လြန္စြာ အေရးပါေနသည္။

ပထမ တစ္ခ်က္မွာ လြတ္လပ္၊ မွ်တေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေအာင္ က်င္းပမည့္ အစိုးရ၏ လိုလားမႈႏွင့္ စြမ္းရည္ကို
ထိထိမိမိ စမ္းသပ္မႈ တစ္ခု အျဖစ္ ယူဆခံရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ (တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္က က်င္းပခဲ့ေသာ
၂၀၁၀

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္

မသမာမႈမ်ား

နက္႐ႈိင္းစြာ

ပတ္သက္ခဲ့သည္)။

ဒုတိယအခ်က္မွာ

ယခု

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ယခင္ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူမ၏
NLD ပါတီတ႔ို ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းႏွင့္ အတူ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္မႈ အခိုက္အတန္႔ကို ကိုယ္စားျပဳေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။
ေယဘုယ်ၾကည့္လွ်င္

စည္း႐ုံးမဲဆြယ္မႈမ်ားသည္

၂၀၁၀

ခုႏွစ္ကထက္

ပိုမို

လြတ္လပ္မ႐
ႈ ွိခဲ့ၿပီး၊

အထူးသျဖင့္

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက “လြတ္လပ္စြာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္႐ွားခြင့္ႏွင့္ ေျပာဆိုခြင့္ ရွိလာၿပီ” ဟု
ျပည္သူမ်ားက သတ္မွတ္ခံစားၾကေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထုအ
႔ိ ျပင္ မီဒီယာမ်ား၏
သတင္းယူႏုိင္စြမ္း
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈတြင္
51

အေပၚ

ခ်ဳပ္ခ်ယ္ဟန္႔တားမႈမ်ားလည္း

မသမာမႈမ်ား

႐ွိေၾကာင္း

ပါတီအခ်ိဳ႕၏

နည္းပါးသြားသည္။
တိုင္ၾကားမႈ

႐ွိခဲ့သည္။

သိ႔ေ
ု သာ္
NLD

ေ႐ြးေကာက္ပြဲ
ပါတီ

အေနျဖင့္

“Remarks to the Media at U.S. Embassy Rangoon by Ambas-sador Derek Mitchell, Special Representative and Policy Coordinator”, 15 March 2012.
52
Originally, 48 vacant seats were to be contested, but in an an-nouncement on 23 March, the Election Commission postponed
the by-elections in three lower house constituencies in Kachin state, saying that the security situation on the ground did not
allow for the holding of free and fair elections. Union Election Commission, announcement no. 16/2012, 23 March 2012.
53
2008 constitution, Section 232(i). One of the vacant seats re-sulted from the death of the elected legislator, and two others
from the removal of elected representatives from their seats when it was ruled that they did not meet citizenship requirements.
54
A further two newly registered parties were deregistered for failing to contest a minimum of three constituencies (the Democratic Alliance Party and the 88 Forces of People Party).
55
The NLD put up candidates for all 45 seats, but one candidate was barred for not meeting citizenship requirements.
56
The 37 seats being contested in the lower house represent 11 per cent of the elected seats in that chamber and less than 9 per
cent of the total seats (including the bloc reserved for the mili-tary). In the upper house, the six seats being contested represent
less than 4 per cent of the elected seats, and less than 3 per cent of the total seats.
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စည္း႐ုံးေဟာေျပာပြဲမ်ား က်င္းပရန္ ေဘာလံုးကြင္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ လူထုစည္းေဝးရန္ ေနရာမ်ား အသံုးျပဳခြင့္ အေပၚ
အႀကိမ္မ်ားစြာ ပိတ္ပင္ ခံရျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားက ၎တို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရလွ်င္ လမ္းမ်ား၊
ေက်ာင္းမ်ား ေဆာက္ေပးမည္ဟု မ႐ိုးေျဖာင့္ေသာ ကတိမ်ား ေပးျခင္း စေသာ ကိစၥမ်ား႐ွိခဲ့ၿပီး မဲဆႏၵ႐ွင္မ်ားဖက္တြင္လည္း
ကြယ္လြန္ၿပီးသူမ်ား၏

အမည္မ်ား

မဲစာရင္းတြင္

ပါဝင္ျခင္း၊

အခ်ိဳ႕မဲဆႏၵ႐ွင္မ်ား

ပါဝင္

မဲေပးခြင့္

မရျခင္း၊

57

အခ်ိဳ႕မဲဆႏၵ႐ွင္တို႔၏ အမည္မ်ား မဲစာရင္းတြင္ တစ္ႀကိမ္ထက္ပို၍ ပါဝင္ျခင္း စသည့္ မွားယြင္းမႈ မ်ားစြာ ႐ွိခဲ့သည္။
သိေ
႔ု သာ္ မ႐ိုးေျဖာင့္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္႔ ႐ွိေၾကာင္း ရည္ညႊန္းသည့္ လကၡဏာ မ႐ွိခဲ့ပါ။
ေရြးေကာက္ပြဲ

က်င္းပကာနီးတြင္

ျပည္ေထာင္စု၊

ၾသစေၾတးလ်ား၊

အစိုးရက
အိႏၵိယႏွင့္

အာဆီယံအဖြဲ႔ႏွင့္

အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊

ကုလသမဂၢအဖြဲ႔တ႔ိုမွ

ဥေရာပ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္

သမဂၢ၊

အေမရိကန္

သတင္းေထာက္မ်ားအား

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။ ယင္းဖိတ္ၾကားမႈသည္ မႀကံဳစဖူး ေဆာင္ရြက္ခ်က္
တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း အျပည့္အဝ ထိထိေရာက္ေရာက္ လြတ္လပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္
အခ်ိန္လြန္ ေနာက္က်စြာ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

58

၎အဖြဲ႔မ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေသးအဖြဲ မူမမွန္မႈမ်ားစြာ

ရွိေသာ္ျငားလည္း ရလာဒ္မ်ားအေပၚ အဓိက သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ား မရွိခဲ့ပါဟု မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကသည္။

59

ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ ေတြရ
႔ ွိရေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခုလံုးအေပၚတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေက်နပ္မႈ
ရွိသည္ဟု ဆိုၾကေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲအ
႔ ပါအဝင္ ျပည္တြင္းမွ ေလ့လာ
ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲမ
႔ ်ားကလည္း အလားတူ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ၾကသည္။

60

ကိုယ္စားလွယ္ ၄၃ ေနရာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ NLD ပါတီအတြက္ ယခုရလာဒ္သည္ အျပတ္အသတ္ ေအာင္ပြဲခံျခင္းပင္
ျဖစ္သည္။ NLD ပါတီသည္ ထိုရလာဒ္ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အႀကီးဆံုး အတိုက္အခံ ပါတီ ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

61

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူမ၏ ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာကို ေထာက္ခံမဲ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ျဖင့္
အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္ဟု တရားဝင္ အတည္မျပဳရေသးေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။

62

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီမွာမူ ၁

ေနရာထဲသာ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး NLD ပါတီ ဝင္မၿပိဳင္ေသာ မဲဆႏၵနယ္တြင္ အႏိုင္ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွ
အထက္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္တြင္မူ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ ပါတီက NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို
အႏိုင္ရခဲ့သည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္႔ ေရပန္းစား ေထာက္ခံမႈ ရရွိျခင္းကို အဆိုပါ
ရလာဒ္မ်ားက ရွင္းလင္းစြာ ျပသေနသည္။ ယခု က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္ေနရာ အေရအတြက္
နည္းပါးေသာ္လည္း

ပါတီ၏

ေအာင္ျမင္မႈ

အတိုင္းအတာေၾကာင့္

လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ

ျပည္သူ႔အသံအျဖစ္

အင္အားႀကီးေသာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ အာဏာကို ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယခုရလာဒ္သည္
57

NLD press conference, Yangon, 20 February 2012; and com-ments by Aung San Suu Kyi at the end of her meeting with the
Canadian foreign minister, reported in “Dead people on Myan-mar voter rolls: Suu Kyi”, Agence France-Presse, 8 March
2012.
58
Observers were invited to arrive in Yangon for an initial brief-ing on 28 March, four days before the vote.
59
For example, the ASEAN Secretariat stated that it had con-sulted with EU, UN and ASEAN member-state monitors and was
“encouraged by the orderly, fair, transparent and peaceful manner [in] which Myanmar has conducted its by-elections”,
(ASEAN press release, 3 April 2012). The UN Secretary-General noted that “a UN team has been on the ground since last
week, and was able to witness the voting in a number of constituencies. Despite some complaints of irregularities during the
voting, key stakeholders in Myanmar, including political parties, have stressed to the UN team their strong belief that these byelec-tions are a boost for the ongoing reforms and a very important step towards a more peaceful and democratic future in
Myan-mar” (“Statement Attributable to the Spokesperson for the Sec-retary-General on Myanmar by-elections”, 2 April 2012).
60
“The by-election goes well in Burma”, preliminary report on observation by 400 trained domestic observers in 21 constituencies, Yangon School of Political Science, 2 April 2012; and “Election Monitoring Report No. 1”, ’88 Generation Students
Election Monitoring Network, 7 April 2012.
61
The second-largest opposition party is the Shan Nationalities Democratic Party, with 22 seats in the Union Assembly.
62
“Aung San Suu Kyi welcomes all parties to join Myanmar’s national reconsolidation”, Xinhua, 2 April 2012.
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ျပည္သူတို႔၏ ေအာင္ပြဲျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

63

ယခု ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလာဒ္အား ၂၀၁၅ တြင္

က်င္းပမည့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားရမည့္ လကၡဏာ တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္
ယူဆၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရး အာဏာရ အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွ လူမ်ားစြာကို NLD ၏ လက္ရွိေအာင္ျမင္မႈ ပမာဏက သတိေပး
တပ္လွန္႔ႏိုင္ဖြယ္ ရွိပါသည္။ ၎ရလာဒ္ေၾကာင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ အဖြဲအ
႔ စည္း တြင္ လာမည့္ ၾကားကာလအတြင္း ႏိုင္ငံေရး
အယူအဆ ႀကီးႀကီးမားမား ကြဲလြဲေစႏိုင္မည့္ စိုးရိမ္ပူပန္စရာ အထူး အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္ ရွိလာပါလိမ့္မည္။
ထိအ
႔ု ျပင္

ႀကီးမားေသာ

တိုင္းရင္းသား

ျပည္သူလူထု၏

ေထာက္ခံမႈျဖင့္

ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ

အေျမာက္အျမား

အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ NLD ၏ ေအာင္ပြဲက တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားကိုလည္း အလားတူ သတိေပး တပ္လွန္႔ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။
တိုင္းရင္းသား

ပါတီမ်ားသည္

ရင္ဆိုင္ေနၾကရၿပီး

NLD

ခံစားေနၾကရဖြယ္ ရွိပါသည္။

၂၀၁၅

ပါတီကို
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လႊတ္ေတာ္

ဗမာ

ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ

အေပၚလႊာ

ပါတီအျဖစ္

ေလ်ာ့နည္းသြားမည့္

အလားအလာႏွင့္

သတ္မွတ္ထားၾကျခင္းေၾကာင့္

မသက္မသာ

ၾကားျဖတ္ေရြးးေကာက္ပြဲမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာ၏ တုန္႔ျပန္မႈမွာမူ မ်ားစြာ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ
အေထြေထြ

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

ဘန္ကီမြန္းက

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေသာ၊

က်ယ္က်ယ္ျပန္ျ႔ ပန္႔

စနစ္က်နေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပည္သူမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုက္ၿပီး၊ ယခုကဲ့သို႔
ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေသာ ကိစၥကို ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ရဲရင့္မႈႏွင့္ အျမင္က်ယ္မႈကို အထူးသျဖင့္ ခ်ီးက်ဴး
အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ အစိုးရကလည္း ယခု ေရြးေကာက္ပြဲကို ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈ၏
အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းဟု အမႊန္းတင္ ေျပာၾကားသည္။ ၿဗိတိန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝီလ်ံဟိတ္ဂ္ ကလည္း အထင္ကရ
ရလာဒ္မ်ားႏွင့္

ယင္းရလာဒ္မ်ားက

ထင္ဟပ္ေနေသာ

တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကို

ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး၊

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက အားေပး ေထာက္ခံေၾကာင္း ကတိျပဳ ေျပာဆိုခဲ့သည္။
အီးယူႏိုင္ငံျခားေရးရာ မူဝါဒအႀကီးအကဲ
ပတ္သက္၍

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္
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ယခုကဲ့သို႔

ကက္သရင္း အက္ရွ္တန္က ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပႏိုင္ျခင္းႏွင့္

ျပည္သူမ်ားကို

ခ်ီးက်ဴး

ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၿပီး၊

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ျဖစ္ေပၚေနေသာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အီးယူက ဆက္လက္ေထာက္ခံ အားေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
ေရွ႕သိ႔ု

ဆက္တိုးေနသည္ႏွင့္အမွ်

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ

ဆက္ဆံေရး

အသစ္

တိုးတက္

ျဖစ္ေပၚေအာင္

ေမွ်ာ္မွန္းေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အာဆီယံ အဖြဲ႔ကလည္း ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
မွ်မွ်တတ စီစဥ္တက် က်င္းပႏိုင္ျခင္းကို ႀကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေရးယူ ခ်မွတ္ထားေသာ စီးပြားေရး
ပိတ္ဆို႔မႈ (sanctions) မ်ား ရုတ္သိမ္းေရးကို စဥ္းစားၾကရန္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကို တိုက္တြန္းကာ သိ႔မ
ု ွသာလွ်င္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသား

ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စေသာ ဆႏၵမ်ား လက္ေတြ႔

ျဖစ္ေျမာက္ျခင္းမွ ေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
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ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အားေပးစကားမ်ားအား အေျပာင္းအလဲကို အားေပးေထာက္ခံသည့္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား
အျဖစ္သ႔ို ေျပာင္းလဲေရးမွာ လြန္စြာ အေရးႀကီးသည္။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္က မၾကာမီ
ခန္႔အပ္မည့္ သံအမတ္ၾကီးအမည္တင္သြင္းျခင္း၊ ေထာက္ပံ့ကူညီေရး မစ္ရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ပုဂၢလိက အဖြဲအ
႔ စည္းမ်ား၏
ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈကို
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အားေပးျခင္း၊

ျမန္မာတာဝန္ရွိသူမ်ားအား

အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စုတြင္

ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ

Aung San Suu Kyi, speech to supporters, 2 April 2012 (video available at www.networkmyanmar.org).
These seats include Mawlamyine (capital of Mon State), Toungoo (which has a large Karen population) and Kalaw (which
has a complex ethnic mix).
65
“Statement Attributable to the Spokesperson for the Secretary-General on Myanmar by-elections”, UN; “Statement by the
Press Secretary on the Elections in Burma”, Office of the White House Press Secretary; “Foreign Secretary statement on
Burma by-elections”, UK Foreign and Commonwealth Office (all dated 2 April 2012).
66
“Statement by High Representative Catherine Ashton on by-elections in Myanmar”, EU, 2 April 2012); “ASEAN Welcomes
Myanmar’s Fair and Orderly Elections, and Calls for Lifting of Sanctions”, ASEAN press release, 3 April 2012.
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သြားလာခြင့္ ျပဳျခင္း၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေရးယူမႈ အခ်ိဳ႕ကို ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။
ၾသစေၾတးလ်

ႏိုင္ငံျခားေရး

ဝန္ႀကီး

ေဘာ့ဘ္ကားက

“သမၼတ

ဦးသိန္းစိန္

သည္
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္၍ တစ္ကိုယ္ရည္ ရဲရင့္မႈကို ျပသခဲ့ၿပီ။ ထိ႔အ
ု တြက္ ဦးသိန္းစိန္သည္
ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳမႈႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရန္ အားေပးမႈ မွန္သမွ်ကို ခံယူရန္ ထိုက္တန္သည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တစ္ဦးခ်င္း
ခရီးသြားလာမႈႏွင့္ ေငြေၾကး လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားေသာ ၾသစေၾတးလ်ား၏ အလယ္အလတ္ (sanctions)
မ်ားကို အခ်ိဳးညီညီ ေျဖေလ်ာ့ေပးျခင္းျဖင့္ ထင္သာျမင္သာ တုန္႔ျပန္ ခ်ီးေျမွာက္မည္ဟုလည္း
စကားဦးသန္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေဘာ့ဘ္ကားက
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သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ရဲရင့္မႈကို အစစ္အမွန္ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ရန္ အတြက္ သတိထားလြန္းျခင္းကို ေလ်ာ့၍ တိုးျမွင့္
ခ်ဥ္းကပ္မႈ ျပဳလုပ္ရပါလိမ့္မည္။ ပိမ
ု ို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အားေပးရန္အတြက္ သိသာထင္ရွားေသာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ ထိုသ႔ို မျပဳလုပ္ပါက သမၼတႏွင့္ အျခား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားမ်ားက သူတ႔က
ို ိုယ္
သူတ႔ို အကာအကြယ္ မဲ့ေနၿပီဟု သတ္မွတ္ ယူဆ သြားႏိုင္ပါသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး
ေျခလွမ္းမွာ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ (sanctions) မ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရုပ္သိမ္းေပးကာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပံုမွန္
ဆက္ဆံျခင္းမွ တဆင့္ ျမန္မာတို႔ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစမည့္ လက္ေတြ႔နည္းလမ္းကို ညႊန္ျပေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

(V)

ေစာင့္ႀကိဳေနေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏

ေတာင့္ခံႏိုင္မႈ

အေပၚ

ေမးခြန္းမ်ား

အျမန္ႏႈန္းႏွင့္

အတိုင္းအတာသည္

ထြက္ေပၚေစခဲ့သည္။

အဆိုပါ

ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္၏

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏

စဥ္ဆက္မျပတ္

ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ

သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္သည့္ ေသာ့ခ်က္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေအာက္တြင္ ျပန္လည္ သံုးသပ္တင္ျပထားသည္။

(က)

သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ

ယင္းကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ မွန္သမွ်တြင္ ေအာင္ႏိုင္သူမ်ား ရွိသလို၊ ရႈံးနိမ့္သူမ်ားလည္း ရွိေနျခင္းေၾကာင့္
ဤျဖစ္စဥ္တြင္ အက်ိဳးယုတ္သူမ်ားက အေျပာင္းအလဲကို ေနာက္ျပန္တြန္းရန္ ဆံုးျဖတ္ဖြယ္ ရွိသလားဟု စဥ္းစားျခင္းမွာ
သဘာဝ က်ပါသည္။ သိ႔ုေသာ္ ၎ေနာက္ျပန္ဆြဲ ၿခိမ္းေျခာက္မႈသည္ အလြန္အကြ်ံ မွန္းဆမႈ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု
ဆိုရန္အတြက္ အေၾကာင္းရင္း ၃ ရပ္ရွိသည္။
ပထမ

အခ်က္မွာ

သမၼတသည္

အဓိက

ဗိသုကာ

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ယင္းျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

တစ္ဦး

တစ္ေယာက္တည္းက ေမာင္းႏွင္ခဲ့ျခင္း မဟုတ္ေသာ အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ သမၼတ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႏွင့္
ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ အပါအဝင္ ေသာ့ခ်က္ အာဏာပိုင္မ်ား အၾကား၌ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အဓိက ေျပာင္းလဲမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ရန္

လိုအပ္သည္ဟူေသာ

သေဘာတူညီမႈ

တစ္ခု

ရွိေနသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဟူေသာ ငုတ္လွ်ိဳးေနသည့္ ဆႏၵ တစ္ခု ရွိသည္။
က်ယ္ျပန္႔စြာ

ေထာက္ခံမႈ

ရွိေနေသာေၾကာင့္

ေနာက္ျပန္ဆြဲမႈ
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အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း

လူမ်ားစု

အၾကားတြင္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္စဥ္အေပၚ ယင္းကဲ့သို႔

ျဖစ္ႏိုင္ေခ်

အလြန္႔အလြန္

နည္းပါးသြားသည္။

တပ္မေတာ္ကလည္း ပါဝင္ သက္ဆိုင္ေသာ အင္အားစု တစ္ခုအျဖစ္ ေထာက္ခံမႈ ေပးလ်က္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားထဲမွ
တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥး္သားမ်ားကို လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ျခင္း၊
ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈရွိေသာ ဥပေဒျပဳျခင္းကို ေထာက္ခံ ဆႏၵမဲေပးျခင္း၊ အတိုက္အခံတို႔၏ အဆိုျပဳမႈမ်ားကို တစ္ခါတစ္ရံ
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“Recognizing and Supporting Burma’s Democratic Reforms”, remarks, U.S. Secretary of State, 4 April 2012.
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ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

အားေပး

ေထာက္ခံလ်က္

ရွိျခင္းသည္

အထက္ေဖၚျပပါ အခ်က္ကို ညႊန္ျပေနေသာ အေထာက္အထားမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္က ခန္႔အပ္ေသာ
(ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ) ဝန္ႀကီးမ်ားသည္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္တြန္းရာတြင္ ပိုမို
တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားထဲ၌ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။
ဒုတယ
ိ
အခ်က္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခုအခါ အေတာ္အတန္ ခရီးေပါက္ကာ အရွိန္အဟုန္
ေကာင္းေကာင္းျဖင့္

တိုးတက္

မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ျခင္းပင္

ျဖစ္ေပၚေနေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

ယင္းျဖစ္စဥ္ကို

ျပည္သူမ်ားသည္

ေနာက္ျပန္လွည့္ရန္

အိမ္နီးခ်င္း

ႏိုင္ငံမ်ား၌

လက္ေတြ႔

ျမန္ျမန္္ဆန္ဆန္

ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနျခင္းကို မ်က္ျခည္ျပတ္သူမ်ား မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရး တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈ
ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ ဆႏၵျပင္းျပလ်က္ ရွိေနၾကသည္။

အဆိုပါ ျမန္မာလူထု သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ေတြ႔ထိ

ျမည္းစမ္းခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးသည္လည္း အေကာင္းျမင္မႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားမႈ ခံစားခ်က္ အသစ္ျဖင့္ ျပည့္ဝ
ထံုမႊန္းေနၿပီ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

အေျပာင္းအလဲကို

ဆန္႔က်င္ေသာ

အုပ္စု

မွန္သမွ်

အေနျဖင့္

နာရီလက္တံ

ေနာက္ျပန္လွည့္ရန္ စြမ္းရည္ႏွင့္ ဆႏၵတို႔ ရွိလာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိ ေတာ့ပါ။
တတိယ အခ်က္မွာ လက္ရွိ အေျပာင္းအလဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆံုးရံႈးသြားေသာ အာဏာရွိသူမ်ား
အထင္အရွား

ရွိေနေသာ္လည္း၊

ႏိုင္ငံ၏

ဦးတည္ခ်က္ကို

ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မည့္

သေဘာထား

တင္းမာသူမ်ား

အုပ္စုမွန္သမွ် စုစည္း ညီညြတ္စြာ ထြက္ေပၚလာမည့္ အေထာက္အထား မရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ သိုးမဲမ်ားဟု
အတိအလင္း သတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ အုပ္စုထက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္၏ အလားအလာ မ်ိဳးစံုအေပၚ လူတစ္ဦးခ်င္း
ႏိင
ု ္ငံေရးအရ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရး အရ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ရွိႏိုင္သူမ်ားကိုသာ ေတြရ
႔
ပါသည္။ သာဓက အားျဖင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး
ပါတီဝင္မ်ားက ပိုမို လြတ္လပ္ မွ်တမႈ ရွိလာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ နယ္ပယ္ အတြင္းမွ သူတ႔ို၏ အနာဂါတ္ (သိ)႔ု ပါတီ၏
အနာဂါတ္ ၾကမၼာ အေပၚ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိလာႏုိင္ျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေရး သမားမ်ားႏွင့္ အခြင့္ထူးခံ စီးပြားေရး
သမားမ်ားက ၎တိ႔ု၏ စီးပြားေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္လာမည္ကို
စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ ရွိျခင္း၊ အမ်ိဳးသားေရး အစြန္းေရာက္ အယူအဆ ျပင္းထန္သူမ်ားက အေနာက္အုပ္စုကို အေလ်ာ့ေပးမႈဟု
၎တိ႔ု

သတ္မွတ္

ယူဆေသာ

ကိစၥရပ္အေပၚ

စိတ္မသက္မသာ

ခံစားရဖြယ္

ရွိျခင္း၊

အခ်ိဳ႕သူမ်ားကလည္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ပါတီအား အထူးသျဖင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရင္ၾကားေစ့
ညွိႏႈိင္းျခင္း အေပၚ ကန္႔ကြက္ၾကဖြယ္ ရွိျခင္းတိုျ႔ ဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ သေဘာထား တင္းမာသူ အားလံုးသည္ ကိစၥရပ္
တစ္ခုခ်င္းစီ အေပၚတြင္ အျမင္တူၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေဖၚျပပါ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းတို႔သည္ သီးျခား ကိစၥရပ္ တစ္ခုစီ
အေပၚတြင္ ဖ်က္လို ဖ်က္ဆီး လုပ္ႏို္င္ေသာ စြမ္းရည္ရွိႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း က်ယ္ျပန္႔ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္
တစ္ခုလံုးကို စိမ္ေခၚလိုၾကမည့္ အလားအလာ မရွိပါ။
အာဏာ

တည္ေဆာက္ထားပံု

အေထာက္အထား

အတြင္း၌

မရွိေသာ္ျငားလည္း

အေပ်ာ့ဂိုဏ္းႏွင့္

အားေကာင္းေသာ

အမာဂိုဏ္း

ပုဂၢိဳလ္ေရး

ဟူ၍

ျပတ္ျပတ္သားသား

ၿပိဳင္ဖက္မ်ား

အေသအခ်ာ

ခြဲျခားရန္

ရွိေနပါသည္။

ထိုအခ်က္ကို ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ မဟုတ္ဟု ေျပာရန္ အေၾကာင္းမရွိေသာ္လည္း ဂရုတစိုက္ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ျပသနာ
ေပးႏိုင္သည့္

အလားအလာ

ဦးေရႊမန္းတို႔အၾကားတြင္
အစိတ္အပိုင္း

ရွိသည္။

အသိသာဆံုး

ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ထိုအခ်က္ကို
ေတြျ႔ မင္ရသည္။

ေဖၚျပပါ

သမၼတ

ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္

သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္

တင္းမာမႈသည္

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

အေျပာင္းအလဲ၏

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ဥကၠဌ

အားအေကာင္းဆံုး

လုပ္ငန္းစဥ္၏

လားရာႏွင့္

ပတ္သက္ျခင္း မရွိေပ။ တစ္ဦးခ်င္း အေျခခံ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိက ဆံုးျဖတ္သူ အျဖစ္ မည္သူက
ေပၚလြင္သည္ (သိ႔ု) ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္၏ အဓိက ေမာင္းႏွင္သူ အျဖစ္ မည္သူက အမွတ္ပိုရႏိုင္သည္ ဆိုေသာ
ကိစၥအေပၚ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကသည့္ လကၡဏာ ရွိသည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ပိုမို ျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီး ေဖေဖၚဝါရီ
- မတ္လ အတြင္းက ဝန္ထမ္းလစာမ်ား သိသိသာသာ တိုးျမွင့္ေပးရန္ ဦးေရႊမန္း တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆိုျပဳခ်က္ အေပၚ
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သေဘာကြဲလြဲ ၾကရာမွ ပိုမိုလူသိမ်ားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

70

သမၼတ ရာထူးအတြက္ အားေကာင္းေသာ ၿပိဳက္ဖက္အျဖစ္

ဦးေရႊမန္း တစ္ေျပးေနေသာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္သည္
က်န္းမာေရး မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ဒုတိယ သက္တမ္းအတြက္ စိတ္ဝင္စားျခင္း မရွိဟု သတင္းလႊင့္ထားေသာ္လည္း
စိတ္ေျပာင္းလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟူေသာ အာမခံခ်က္ မရွိပါ။
ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေနာက္ျပန္လွည့္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟု ယူဆၿပီး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သမားမ်ား အၾကားတြင္သာ
အဓိက တင္းမာမႈ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေနအထားတြင္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္မည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ (သိ)႔ု အေႏွာင့္အယွက္မွာ
ျပင္းထန္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း အဓိက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ အျခား ျပင္းထန္သည့္
စိန္ေခၚမႈမ်ား အေသအခ်ာ ရွိေနပါသည္။

(ခ)

အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အင္စတီ က်ဴးရွင္းဆိုင္ရာႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စြမ္းရည္တို႔ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခ်ိဳ႕တဲ့လ်က္ ရွိသည္။ စီးပြားေရး
အဆက္မျပတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စု တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္တို႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္
အေကာင္အထည္ေဖၚျခင္း

တိ႔က
ု ို

ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္

ႏိုင္ငံေရး

လားရာ

ေျပာင္းျပန္

ျဖစ္သြားႏိုင္ျခင္းသည္

ႀကီးမားလြန္းေသာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ အႀကီးတန္း အစိုးရ အႀကံေပး တစ္ဦးက “ ခင္ဗ်ားတို႔ ထုတ္ေျပာတဲ့
ဒီအခ်က္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ရမွာပါ” ဟုဆိုခဲ့သည္။
ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ

အျမင္ႏွင့္

အရည္အခ်င္း

ရွိသူ

71

အစိုးရ အဖြဲ႔တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို

အေရအတြက္

လြန္စြာ

နည္းပါးေနသည္။

ရလာဒ္အေနျဖင့္

တာဝန္ယူတတ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ အနည္းငယ္မွာ ႀကီးမားလြန္းေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္ ပမာဏႏွင့္ ရင္ဆိုေနၾကရမည္။
မလႊဲမေရွာင္သာေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္

အခ်က္မွာ

မည္သည့္

အေရးႀကီးေသာ

တိက်ေသာ

အစီအစဥ္ကိုမွ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း

ကိစၥကို

ကိုးကားထားျခင္း

မရွိသည့္

အလ်င္းသင့္သလို

ျပဳလုပ္ေနရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားသည္ ထိုကဲ့သ႔ို တိက်ေသာ အစီအစဥ္မ်ိဳးကို

သတင္း

ဖုတ္ပူမီးတိုက္

ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ရန္

အခ်ိန္မရွိၾကေပ။ အေၾကာင္းမွာ အခ်ိန္ႏွင့္ အမွ် အေရးႀကီး ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
အႀကီးတန္း မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ အႀကံေပးမ်ား၏ အခ်ိန္မလံုေလာက္မႈမ်ားသည္ လက္ရွိ လပိုင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာ
စိတ္ဝင္စားမႈ ႀကီးမားလာျခင္းေၾကာင့္ ပိုမို ဆိုးဝါးလာခဲ့သည္။ သက္ဆိုင္ရာ အႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက
“အကူအညီ ေပးမယ့္ ကမ္းလွမ္းမႈေတြ အမ်ားႀကီး ေရာက္လာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ဒါေတြကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႔
အခ်ိန္ေကာ စြမ္းရည္ေကာ မရွိပါဘူး၊ အလုပ္ေတြ မ်ားလြန္းလိ႔ု ပံုက်သြားႏိုင္တယ္ ဆိုတာ တကယ္ပါပဲ။ ကိစၥေတြ ျဖစ္ေပၚ
ေျပာင္းလဲေနတာ သိပ္ကို ျမန္လြန္း ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

72

အေရးပါေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ တစ္ရက္လွ်င္

အစည္းအေဝး ၁၀ ႀကိမ္မွ အႀကိမ္ ၂၀ အထိ ထိုင္ၾကရသည္ဟု ၾကားသိရသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တံခါးပိတ္
ေနခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ ေျပာင္းလဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အသက္ဝင္ ခိုင္မာေနသည္ႏွင့္ အမွ် ၊မ်ားစြာ
လိုအပ္ေနေသာ နည္းပညာ အကူအညီ ရႏိုင္မည့္ အလားအလာ ေကာင္းေနသည္ႏွင့္အမွ် ႏိုင္ငံတကာ၏ အေလးဂရု
ထားမႈႏွင့္ စိတ္ရင္း ေစတနာ တိ႔က
ု ို လက္ခံႀကိဳဆိုေနၿပီ ျဖစ္သည္။
အထက္မွ ခ်မွတ္ေနေသာ မူဝါဒ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚရမည့္ အလယ္အဆင့္ႏွင့္ ေအာက္ေျခအဆင့္
တိတ
႔ု ြင္ စြမ္းရည္ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနျခင္းသည္လည္း အဓိက အတားအဆီး တစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ မလႈပ္မရွား

70

Crisis Group interviews, individuals with direct knowledge of discussions between Thein Sein and Shwe Mann, Yangon,
March 2012. See also Nyein Neyin, “Is Shwe Mann trying to steal Thein Sein’s reform mantle?”, The Irrawaddy, 16 March
2012.
71
Crisis Group interview, Ko Ko Hlaing, chief political adviser to the president, Yangon, 2 March 2012.
72
Crisis Group interview, Yangon, February 2012.
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ၿငိမ္သက္ေနခဲ့ျခင္းကို ေက်ာ္လႊားရန္ မျဖစ္မေန လိုအပ္ေနသည္။
ေႏွးေကြးစြာ၊

လြဲမွားစြာ

အေကာင္အထည္

73

ေဖၚလ်က္ရွိသည္။

စီးပြားေရး မူဝါဒ အသစ္မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္
အစုိးရသစ္က

ေထာက္ခံခ်က္

ေပးထားေသာ

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အတြက္ပင္လွ်င္၊ ဗီဇာရရွိေရး ကိစၥမွာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေသာ၊ အခ်ိန္ကုန္ေသာ အလုပ္တစ္ခု
ျဖစ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ် ၿခံဳငံု ၾကည့္လွ်င္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ခ်မွတ္ သြတ္သြင္းေပးသည့္ ႏိုင္ငံေရး
စိတ္ရင္းေစတနာသည္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ကို ဘရိတ္အုပ္သလို ျဖစ္ေနေသာ အေကာင္အထည္ ေဖၚႏိုင္စြမ္းအား၏
ေရွ႕သိ႔ု မ်ားစြာ ႀကိဳေရာက္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ သာမန္ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏
အျပည့္အဝ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေႏွးေကြးေလးလံစြာ ျမင္ေနရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
အဆိုပါ ဖိအားမ်ားသည္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေလ်ာ့ပါး သြားႏိုင္ေခ် မရွိပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ အျပင္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္မည့္ ေဒသအတြင္း အဓိက လုပ္ငန္း ၂ ခုမွာ ၂၀၁၃
တြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစား ၿပိဳင္ပြဲကို လက္ခံ က်င္းပျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၄ တြင္ အာစီယံ အဖြဲ႕၏ အလွည့္က် ဥကၠဌ
တာဝန္ကို ယူျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းတာဝန္မ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား၏ အဆင့္အားလံုးအေပၚ ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ပိေစမည္ ျဖစ္ၿပီး ယင္းႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား အျပင္ လုိအပ္ေသာ
အေျခခံ အေဆာက္အဦးပိုင္းမ်ားစြာကိုလည္း တိုးတက္မႈ ရွိေအာင္ အစက စရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသ႔ို တာဝန္ယူရန္
ျမန္မာႏိုင္ငံက လိုလိုလားလား ဆႏၵရွိေနရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ အဆိုပါ ကိစၥမ်ားသည္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္
ႏိုင္ငံေရးအရ အေရး ႀကီးသည္ဟု ယူဆရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ စင္ျမင့္သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္ဝင္လာသည့္
သေကၤတကို

ေဆာင္ေနေသာေၾကာင့္

ျဖစ္သည္။

74

ထိ႔အ
ု ျပင္

၂၀၁၅

တြင္

ေပၚထြက္လာရန္

အာဆီယံက

ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ စီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္းသို႕ ဝင္ေရာက္ရာတြင္လည္း စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ
ႀကီးႀကီးမားမား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျပင္ဆင္မႈကို လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

(ဂ)

စီးပြားေရး

စီးပြားေရး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္

ႏွစ္ဝက္ခန္႕အတြင္း
အဆင့္အတန္း
လူမ်ားစု၏

ႀကီးမား၍

ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနျဖင့္

သိသိသာသာ

ေန႕စဥ္ဘဝကို

ဖိအားမ်ားေသာ

ႏိုင္ငံေရး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက

တိုးတက္လာႏိုင္သည္ဟူေသာ
ဆင္းရဲတြင္းနက္ျခင္း၊

လုပ္ငန္းတာဝန္

တကယ့္

အေၾကြးထူျခင္း၊

တစ္ခုျဖစ္သည္။

ျပည္သူတို႕အၾကား

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို
အလုပ္အကိုင္

ရာစု
လူေနမႈ

ျမင့္မားလာေစခဲ့သည္။

အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း၊

လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ မျပည့္ဝျခင္း စေသာ လကၡဏာမ်ားကသာ ဖံုးလႊမ္းထားသည္။ က်ယ္ျပန္႕ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ကူေဖးမရန္အတြက္ အဆိုပါ က႑မ်ားတြင္ ျပည္သူတို႕ဆႏၵ ျပည့္ဝေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ ျပည္သူတို႕၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္ဝေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းသည္ အေျခခံက်က် စီးပြားေရး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွတဆင့္သာလွ်င္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ထိုကဲ့သ႕ို ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ မွန္ကန္တိက်ေသာ စီးပြားေရး သတင္းအခ်က္အလက္
မရွိျခင္း၊

စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းေဆာင္တာ

ေဆာင္ရြက္မႈ

ထင္သာျမင္သာ

မရွိျခင္း

(အမ်ားစုမွာ

တရားမဝင္

က႑တြင္ရွိသည္)၊ အဓိကစီးပြားေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ နည္းပညာဆိုင္ရာစြမ္းရည္ ခ်ိဳ႕တဲ့အားနည္းျခင္းစေသာ
အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ စီးပြားေရး လႈပ္ခတ္မႈမ်ားကုိ မေတာ္တဆ ဖန္တီးမိႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ကိုပါ
သယ္ေဆာင္လာတတ္ပါသည္။

ပိ႕ု ကုန္က႑၊

ထုတ္လုပ္မႈက႑၊

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ားအေပၚ

အဓိက

ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစခဲ့ေသာ၂၀၁၁ခုႏွစ္အတြင္း က်ပ္ေငြတန္ဖိုး ျမန္ဆန္စြာ တက္လာျခင္း ျဖစ္ရပ္က ဤအခ်က္ကို
ညႊန္ျပေနပါသည္။
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၎ဆိုးက်ိဳးကို

မွန္းဆရန္

စီးပြားေရး

ႀကိဳတင္

Ibid.
Crisis Group interviews, government advisers, Yangon, Feb-ruary-March 2012.

သတိေပးမႈစနစ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျုပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္
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ထိထိေရာက္ေရာက္

Page 23

ေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္မည့္

မက္ခရိုစီးပြားေရး

နည္းလမ္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ အထက္ပါ အေနအထား၏ ျပင္းအားကိုဦးစြာ မွန္းဆသိ႐ွိျခင္း မ႐ွိခဲ့ပါ။

75

မ႐ွိသည့္

မည္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ မဆို ျပည္သူတို႔၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားက အစိုးရ၏ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္စြမ္းထက္
ပိုမို ျမန္ဆန္စြာ ျမင့္မားလာတတ္သည့္ အႏၲရာယ္႐ွိသည္။ ဤကိစၥသည္ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး မ်က္ႏွာစာတြင္
ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ လူထုအေပၚ အာဏာ႐ွင္၏ ကာလၾကာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားကို တစ္ဆက္တည္း ဖယ္႐ွားကာ
လူထု၏

စိတ္

အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္မႈမ်ားကို

အထူးသျဖင့္

သိသာေသာ

ႏုိင္ငံေရး

လြတ္လပ္စြာ

လူသ႐
ိ ွင္ၾကား

အက်ိဳးဆက္မ်ား႐ွိလာႏိုင္ပါသည္။

ေျပာဆိုခြင့္ျပဳလိုက္ေသာအခ်ိန္တြင္
သို႔ေသာ္

ပိုေကာင္းေသာဘဝကို

ေမွ်ာ္လင့္ထားမႈမ်ား လက္ေတြ႕ျဖစ္မလာ႐ုံမွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု ဆို၍မရပါ။ ဤေနရာတြင္ လူထုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
ကိုက္ညီရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ စီးပြားေရး ေခတ္မီ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ စီးပြားေရး လႈပ္ခတ္မႈမ်ားကို
ျဖစ္ပြားေစသည္ ဆိုပါက လူေနမႈ အဆင့္အတန္း အေပၚ ဆိုးဝါးေသာ သက္ေရာက္မႈ ႐ွိႏုိင္သည့္ အလားအလာ
႐ွိပါသည္။

76

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး နီးပါးမွာ ဆင္းရဲ မြဲေနမႈ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ဥ္း၏ ေအာက္တြင္

ေနထိုင္ေနရျခင္း၊ ျပည္သူ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ထိုမ်ဥ္း၏ အထက္တြင္ ကပ္လ်က္႐ွိေန႐ုံမွ်သာ ခက္ခက္ခဲခဲ
႐ွင္သန္ေနရျခင္း

စေသာ

အေၾကာင္းရင္းခံမ်ား႐ွိထားေသာေၾကာင့္

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း

ႀကီးမားေသာ ဆိုးက်ိဳး သက္ေရာက္ေစမည့္ လႈပ္ခတ္မႈမ်ိဳး ႐ွိလာမည္ မဟုတ္ပါ။

77

လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး မူဝါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး ေမးခြန္းမွာ ျမန္ဆန္စြာ ေျပာင္းလဲရန္ အလ်င္စလို
ျဖစ္မႈႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ မူဝါဒမ်ား ေနရာတက် ျဖစ္ေစရန္ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ယူမႈတို႔အၾကားမွ ဟန္ခ်က္အမွန္ကို
ဘယ္လို႐ွာမလဲ ဆိုသည့္ ေမးခြန္းပင္ ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးရမည္ ဆိုလွ်င္
ျပြတ္သိပ္ေနေသာ လႊတ္ေတာ္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားက ယင္းကိစၥကို အထူးသျဖင့္
စိန္ေခၚေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ ဤေနရာတြင္ အခ်ိဳ႕ဥပေဒမ်ားကို စနစ္တက် စီစဥ္ ေရးဆြဲႏိုင္ေစမည့္ လံုေလာက္ေသာ
အႀကံဥာဏ္ မပါဝင္ပဲ အလ်င္စလို ထုတ္ျပန္ေနသည္ဟူေသာ ႐ႈျမင္မႈ တစ္ခ႐
ု ွိသည္။ ဤကိစၥအတြက္ ဥပမာမွာ
ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈ စည္းမ်ဥ္းသစ္ႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္ ဥပေဒသစ္ကို IMF က နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ အႀကံဥာဏ္ေပးရန္
အခြင့္အေရး မရမီတြင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထုတ္ျပန္ရန္ လႊတ္ေတာ္က တြန္းအားေပးခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

(ဃ)

78

တိုင္းရင္းသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

အားနည္းသြားေစမည့္

အလားအလာ႐ွိေသာ

တတိယကိစၥမွာ

တိုင္းရင္းသား

ပဋိပကၡျဖစ္သည္။ ဤကိစၥအေပၚ အျမင္ (၂)မ်ိဳး ႐ွိေနသည္။
ပထမအခ်က္မွာ အစိုးရႏွင့္ KIO တိ႔ု အပစ္ရပ္ သေဘာတူရန္ ေဆြးေႏြးမႈ မေအာင္ျမင္ျခင္းက အျခား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား

အေပၚ ေလာင္းရိပ္ မိုးေနသည့္ အေလ်ာက္၊ ပဋိပကၡ ျပန္လည္

ျဖစ္ပြားမႈတြင္

အေရးႀကီးေသာ

ႏိုင္ငံေရးသက္ေရာက္မႈမ်ား ႐ွိႏုိင္ျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ကခ်င္တို႔ ပါဝင္မႈ မ႐ွိပါက ေရ႐ွည္ခံေသာ ေျပလည္မႈမ်ားဟု ႐ႈျမင္ရန္
ခက္ခဲသည့္ အားေလ်ာ္စြာ၊ တိုင္းရင္းသားတို၏
႔ မေက်လည္မႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းမည့္ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စားပြဲဝိုင္းတြင္

75

Crisis Group interviews, Myanmar economists in the course of 2011.
For example, floating the kyat involves a risks of currency speculation that could drive up its value, damaging manufacturing
and agriculture. Unifying exchange rates and thereby ending implicit subsidies on imports of some raw materials by stateowned enterprises may lead to price increases, fuelling inflation.
77
A 2011 poverty assessment conducted in Myanmar by the UN Development Programme (UNDP) found poverty rates of
around 25 per cent, with a relatively large percentage living just above the poverty line. “Myanmar Integrated Household
Living Condi-tions Assessment-II, Poverty Profile”, UNDP, Myanmar, 2011.
78
Crisis Group interviews, persons having first-hand knowledge of the situation, February-March 2012.
76
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KIO မပါဝင္ပဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အႏၲရာယ္႐ွိလာပါလိမ့္မည္။ KIO ႏွင့္ သေဘာတူညီမႈ ရသည္အထိ္
ေစာင့္ဆိုင္း၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းသည္လည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။
အပစ္ရပ္စဲမႈမ်ားသည္ မူလကပင္ က်ိဳးပ်က္လြယ္ေသာ စစ္ဖက္ လံုၿခံဳေရး သေဘာတူညီမႈမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ အကယ္၍
အေၾကာင္းရင္းခံ မေက်လည္မႈမ်ားကို ေျဖ႐ွင္းမည့္ ႏိုင္ငံေရး ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တဆင့္ ေပါင္းစည္း၍ မရပါက
တစ္ဖြဲ႕ (သို)႔ ထိ႔ထ
ု က္ပို၍ ပဲ့ထြက္သြားမည့္ အႏၲရာယ္႐ွိေနပါသည္။ နယ္စပ္ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၌ စစ္ျပန္ျဖစ္ျခင္းသည္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ အဓိက ထုိးႏွက္မႈ တစ္ခု ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ထု႔အ
ိ္ ျပင္ မ်ားစြာ အေရးပါေသာ
မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္း၏ အလယ္ဗဟိုသို႔ တပ္မေတာ္ကို ျပန္ေခၚယူသလို ျဖစ္သြားႏုိင္သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံ၏ အာ႐ုံစိုက္မႈ
လားရာကိုလည္း လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥမွ ခြာကာ အမ်ိဳးသားေရးလံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားဆီသို႔
ျပန္လွည့္ ကူးေျပာင္းသြားေစႏုိင္ပါသည္။
ဒုတိယအခ်က္မွာ

ျပည္တြင္းစစ္

ျပန္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္

အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ

စီးပြားေရးဆိုးက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈမ်ား

႐ွိလာႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ျပည္တြင္းစစ္ သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္အဆိုးဆံုး စစ္ေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ
နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွာ

ႏုိင္ငံ၏

စီးပြားေရး

ဗဟိုခ်က္ေဒသမ်ားမွ

အလြန္ေဝးလံေသာ

အရပ္တြင္

႐ွိၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တပ္မေတာ္၏ အႀကီးစား စစ္ဆင္ေရးမ်ားကို အၿမဲ ျပဳလုပ္ေနရျခင္း၊ လံုၿခံဳမႈ မ႐ွိေသာ ေဒသမ်ားတြင္
တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မ႐ွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး အရ တန္ဖိုးႀကီးႀကီးမားမား ေပးဆပ္ခဲ့ရသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ႏုိင္ငံအလယ္ပိုင္းမွ
ဗမာ

အမ်ားစုမွာမူ

စစ္ပြဲမ်ားကို

မျမင္ဘူး

ၾကသလို၊

ေခါင္းထဲ

ထည့္ထားျခင္းလည္း

မ႐ွိၾကေပ။သို႔ေသာ္

နယ္စပ္ေဒသမ်ားသည္ ကမာၻတြင္ စီးပြားေရး အျမန္ဆံုး ႀကီးထြားေနေသာ ေဒသမ်ားႏွင့္ ကပ္လ်က္႐ွိေနေသာေၾကာင့္
ေနာင္ကာလတြင္ ေဝးလံခက္ခဲေသာ ေဒသမ်ား မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ေဒသတြင္း ဆက္သြယ္ေရး ေခတ္သစ္ တစ္ခု စတင္
ေနၿပီ ျဖစ္၍ ၎ေဒသမ်ား၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈသည္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အနာဂတ္ အသက္ေသြးေၾကာ သဖြယ္
အေရးပါေနသည္။
ရုတ္ျခည္း

79

ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္ေခ်႐ွိေသာ

နယ္စပ္ေဒသမ်ားကို

ျဖတ္သန္း

တည္႐ွိ္ေသာ

အဓိက

စီမံကိန္းမ်ားကို

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။




79

အိႏိၵယ
သမုဒၵရာ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္းသစ္ ေက်ာက္ျဖဴမွ ကူမင္းသို႔ သြယ္တန္းမည့္ ေရနံႏွင့္
သေဘာဝဓာတ္ေငြ႕ အမႊာ ပိုက္လိုင္းမ်ား၊ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ ရထားလမ္း ဆက္ေၾကာင္းမ်ား၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္
အနီး
ျမန္မာေတာင္တန္းေဒသမ်ား႐ွိ
ေရအားလွ်ပ္စစ္တမံမ်ား
အပါအဝင္
တ႐ုတ္တ႔၏
ို
ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား
ထိုင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ ထားဝယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းသည္
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္ရွိသည္။ ေဒၚလာဘီလ်ံမ်ားစြာ ကုန္က်မည့္ ၎စီမံကိန္းတြင္
အႀကီးစား စက္မႈဇံုႏွင့္ ေရနံဓာတု စက္ရံုမ်ား၊ ေခတ္မီ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္
ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။80 ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နီးကပ္ျပီး အိႏၵိယသမုဒၵရာ ကမ္းေျခတြင္
တည္ရွိေသာ ထားဝယ္ စက္မႈဇုန္မွ ထြက္ကုန္မ်ားကို အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္သို႕ အလြယ္တကူ
တင္ပို႕ႏိုင္သည့္အျပင္၊ ထားဝယ္ဆိပ္ကမ္း မွတဆင့္ ကုန္စည္ ပို႕ေဆာင္ျခင္းသည္ လက္ရွိ

“ASEAN is situated at the heart of an economically vibrant and growing region …. Enhanced connectivity can potentially
place ASEAN at the centre of growth and development. For this to happen, ASEAN needs to seize the opportunities offered by
its geographical and comparative advantages”, from a paper on ASEAN connectivity presented by the organisation’s deputy
secretary general at the 24th Asia-Pacific Roundtable, Kuala Lumpur, 7-9 June 2010.
80
The first phase of the project will cost about $8 billion and cover an area of around 100 sq km. “Thai-Burma deep sea port
project”, The Bangkok Post, 11 December 2010.
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မလကၠာေရလက္ၾကားကို ျဖတ္သန္း သယ္ေဆာင္ ရျခင္းထက္
ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။


ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ

အခ်ိန္ေလႇ်ာ႔ခ်

အိႏၵိယႏိုင္ငံက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ ကုလားတန္ျမစ္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းသည္
ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္သြယ္မႈ တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ကုန္းတြင္းပိတ္ အိႏၵိယ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသကို
အိႏၵိယအေရွ႕ဖက္ ပင္လယ္ကန္းရိုးတန္း၊ အိႏၵိယသမုဒၵရာ တိ႕ု ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ လမ္းေၾကာင္းသစ္
ေဖာ္ထုတ္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းစီမံကိန္းသည္ ကုလားတန္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္
ကုန္းတြင္းေရလမ္းေၾကာင္း၊ အေရွ႕ေျမာက္ အိႏၵိယသိ႕ု စၾကၤန္လမ္း၊ ကာလကတၱားမွ စစ္ေတြ
ေရနက္ဆိပ္ကမ္းသို႕ ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္း စေသာ ပို႕ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး စၾကၤန္းလမ္း (၃)ခု
ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သည္။81

အထက္ပါအဓိက

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

စီမံကိန္းမ်ား

တည္ရွိမႈ

အေနအထားေၾကာင့္၊

အကယ္၍ျပည္တြင္းစစ္

ျပန္ျဖစ္ပါက

ဆိုးဝါးေသာ စီးပြားေရး အက်ိဳးဆက္မ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

(VI)

ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏က႑

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျမန္ဆန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျပည္တြင္းေရး အေျခအေန သံုးသပ္ၾကံဆမႈမ်ားက
အဓိက တြန္းအားေပး ေနသည့္ လကၡဏာ႐ွိေနၿပီး၊ ယင္းျဖစ္စဥ္ကို ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက အဓိက ေမာင္းႏွင္ခဲ့ျခင္း
မဟုတ္ပါ။ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပစ္ပယ္ခံရမႈကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ရန္
လိုအပ္ေနျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ အလြန္အကၽြံ မီွခိုေနရသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ပႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
ဆက္ဆံမႈမ်ားကို

ျပန္လည္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ညႊန္ျပလ်က္႐ွိသည္။

82

ဟန္ခ်က္ထိန္းညိႇရန္

ျဖစ္စဥ္အား

ျပည္တြင္းေရး

လိုအပ္ေနျခင္း
အေျခအေန

စေသာ

အခ်က္အားလံုးက

သံုးသပ္ႀကံဆမႈမ်ားက

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

ေမာင္းႏွင္ေနသည္ကို

ႏုိင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္သူ အလႊာ လူမ်ားစု အၾကား သေဘာတူ ထြက္ေပၚလာေသာ အခ်က္မွာ ႏုိင္ငံ၏

စီးပြားေရး ခၽြတ္ၿခံဳက်မႈႏွင့္ သံသယႀကီးလြန္းေသာ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံမႈ ပံုစံမ်ားက ႏုိင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အခ်ာကို
ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီ ဟူေသာ သံုးသပ္မႈ ပင္ျဖစ္သည္။

83

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေ႐ႊ ေအာင္ျမင္စြာ အကြက္ခ် ဖန္တီးခဲ့ေသာ

ႏုိင္ငံေရးစနစ္သစ္ အသြင္ေျပာင္းမႈႏွင့္ ပိတ္ကားထက္မွ ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာမႈတို႔က အေျပာင္းအလဲ ဟူေသာ
ျပည္သူတို႔ ၿမိဳသိပ္ထားသည့္ ဆႏၵ ျပည့္ဝေစမည့္ လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ၾကာျမင့္စြာ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေသာ ပံုစံအဓိက ေျပာင္းလဲျခင္းကို ယခုအခါ စတင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
အျပည့္အဝ ေထာက္ခံမႈ ေပးျခင္းျဖင့္ ၎ျဖစ္စဥ္ ေသခ်ာေပါက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီရမည့္ တာဝန္မွာ ႏုိင္ငံတကာ
အသိုင္းအဝိုင္း အေပၚ က်ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

(က)

အေနာက္အုပ္စု

အေနာက္ႏုိင္ငံ

အမ်ားစုသည္

ျမန္မာအစိုးရ၏

လူ႔အခြင့္အေရး

ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊

ဒီမိုကေရစီ

ကင္းမဲ့မႈမ်ားစေသာ

အလြန္အမင္း စိုးရိမ္စရာ ျပႆနာမ်ားကို တုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရး ယူမႈ (sanctions) မ်ားကို
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“Kaladan Multi-Modal Project in Myanmar”, Manipur Online, 19 December 2010.
While some of these could be seen as unintended by-products of years of Western sanctions, they were at least as much the
re-sult of poor economic management and self-imposed isolation.
83
This is the strong sense to emerge from numerous Crisis Group interviews with key individuals in Myanmar over the past
year.
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ကနဦး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏

အျမန္ႏႈန္းႏွင့္

အတုိင္းအတာတို႔က

အေနာက္အုပ္စု မူဝါဒခ်မွတ္သူ အမ်ားစုကို အံ့အားသင့္ သြားေစခဲ့ေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ျဖစ္တည္လာခဲ့ေသာ
အထင္အျမင္မ်ားကို
ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္မူ

တစ္ညထဲျဖင့္

မေျပာင္းလဲႏုိင္ျခင္းကိုမူ

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

အဓိက

ေရွာင္လႊဲ၍

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

မရခဲ့ပါ။

စတင္ေနၿပီဟူေသာ

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ
အခ်က္ကို

၂၀၁၁

အေနာက္ႏုိင္ငံ

အစိုးရအမ်ားစုက ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၁၁ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀ တြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေျခခ်ခဲ့ေသာ
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္တန္၏ ခရီးစဥ္က ဤအခ်က္ကို ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း ျပသခဲ့သည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္ကို ေထာက္ခံ အားေပးရန္အတြက္ နယ္ပယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အေနာက္အုပ္စုက
လုပ္ေပးႏုိင္ေသာ အရာမ်ားစြာ ႐ွိပါသည္။




ႏိုင္ငံေရးအရ ေထာက္ခံမႈ ေပးျခင္း ။

။

ဤအခ်က္သည္
အေျပာင္းအလဲအား
ေမာင္းႏွင္
ေနသူမ်ား၏ အေနအထားကို အားေပး ကူညီႏုိင္သည္။ ဤေနရာတြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားကို
တစုတေပါင္းတည္း ၿခံဳငံု၍ ႏုိင္ငံေရး ေထာက္ခံမႈေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
သမားမ်ားႏွင့္ ေခါင္းမာသူမ်ားဟု အုပ္စုခြဲရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ဆန္႔က်င္ဖက္ ရလဒ္ထြက္ေပၚလာမည့္
အလားအလာ ရွိၿပီး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္တြင္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး
သေဘာတူ ေထာက္ခံမႈကို စုစည္း တည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကြဲလဲြမႈမ်ား တိုးျမႇင့္
သြားေစႏုိင္ပါသည္။
နည္းပညာ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ စြမ္းရည္ တည္ေဆာက္ေပးျခင္း ။
ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္သြယ္မႈ၊
ႏုိင္ငံတကာ
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွတဆင့္

။
ဆက္သြယ္မႈ

ဤအခ်က္ကို
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖင့္

ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည္။
ဤေနရာတြင္ ကမာၻတလႊား အစည္းအ႐ုံးမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ
အကူအညီေပးရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား မလံုေလာက္ျခင္းကို မေတြ႕ရပါ။ ျမန္မာအစိုးရ အဓိက စိုးရိမ္ေသာ
အခ်က္မွာ နည္းပညာ အႀကံဥာဏ္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ကြက္တိဝင္မႈ ေသခ်ာေရးသာ ျဖစ္ပါသည္။
အစိုးရ၏ အဓိက ဦးစားေပး ကိစၥႏွစ္ရပ္မွာ စီးပြားေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ
ေျပာင္းလဲျခင္း တုိျ႔ ဖစ္ၿပီး၊ ယင္းနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆံုး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္
အႀကံဥာဏ္ ေပးႏုိင္ေသာ အဆင့္ျမင့္ ရင္းျမစ္မ်ားမွာ အေနာက္ႏုိင္ငံ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းမ်ား၊
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။


ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း ။
။
တပ္မေတာ္သည္
အလြန္
အင္အားႀကီးေသာ
အင္အားစု တစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲ ပင္ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို
တပ္မေတာ္က ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေထာက္ခံမႈ ေပးထားသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ယခုကဲ့သို႔ ေထာက္ခံမႈ ဆက္ေပးေစရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ ေပးေစရန္အတြက္
လက္႐ွိ ေျပာင္းလဲေနေသာ စနစ္သစ္မွ တစံုတရာ ရ႐ွိခံစားရမည္ဟု တပ္မေတာ္က ႐ႈျမင္ရန္
အေရးႀကီးပါသည္။ ဤကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္-တပ္မေတာ္ျခင္း ဆီေလ်ာ္ မွန္ကန္ေသာ
ပံုစံမ်ားျဖင့္
ျပန္လည္
ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းသည္
ထိေရာက္မ႐
ႈ ွိေသာ
အခ်က္ျပမႈ
တစ္ခု
ျဖစ္လာဖြယ္႐ွိသည္။ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
(လူအ
႔ ခြင့္အေရး ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ ႏိုင္ငံတကာ လူသားျခင္း စာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒဆိုင္ရာ၊ သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ၊ ႏုိင္ငံတကာ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ အရာ႐ွိ သင္တန္း အစ႐ွိေသာ)
သင္တန္းပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အျပန္အလွန္ သြားေရာက္ လည္ပတ္မႈမ်ား၊ ေဒသတြင္း စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ား၌
ပါဝင္ျခင္း စသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ယင္းကဲ့သ႔ို တပ္မေတာ္ျခင္း ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ေခတ္မီေရးႏွင့္ အရပ္ဖက္ အစိုးရအတြင္းမွ စစ္တပ္၏ က႑ကို အသားက်

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျုပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္

Crisis Group Asia Briefing N°136, 11 April 2012

Page 27

လက္ခံေရးတို႔ကို အဆင္ေျပ လြယ္ကူေအာင္ ကူညီႏုိင္သည့္အျပင္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ားတြင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
တည္ေဆာက္မႈ
အားေပးျမႇင့္တင္မည့္
လက္ေတြ႕
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္လည္း
က႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါဝင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မ်ားစြာ ပိုမိုတိုးတက္လာၿပီး
တုိင္းရင္းသား ပဋိပကၡ ေျပလည္ေနၿပီဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္အထိ လက္နက္ေရာင္းဝယ္မႈ
ပိတ္ပင္ျခင္း အစီအစဥ္ကို ဆက္လက္ ခ်မွတ္ထားသင့္ပါသည္။


အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ sanctions မ်ားကို ဖယ္႐ွားျခင္း ။ ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ခ်မွတ္ထားေသာ
အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားသည္ ဥပေဒျပ႒ာန္းထားျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ရန္ အခ်ိန္ယူရမည္
ျဖစ္သည့္တိုင္ေအာင္ sanctions မ်ား ဆက္လက္ခ်မွတ္ရန္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းရင္းမွန္သမွ်ကို
ယခုအခ်ိန္ထိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အ႐ွိန္အဟုန္ႏွင့္ အတုိင္းအတာတိ႔က
ု
ဖယ္႐ွားပစ္လိုက္ၿပီ
ျဖစ္သည္။
(ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔
လက္နက္တင္ပို႔မႈ
တားျမစ္ထားေသာ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ အီးယူႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လက္႐ွိ က်င့္သံုးေနေသာ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ
ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို သီးျခား ဖယ္ထုတ္ထားရန္ မလိုပဲ အလားတူ လက္ေတြ႕
သက္ေရာက္မႈ႐ွိေအာင္
အသံုးခ်
ႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း
အဆိုပါ
လက္နက္
အေရာင္းအဝယ္
ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈသည္သာလွ်င္ ဆက္လက္ခ်မွတ္ရန္ အက်ိဳးအေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ
အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။)

အေရးယူ ဒဏ္ခတ္ထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ယခုပင္ တစ္လံုးတခဲတည္း ႐ုတ္သိမ္း ေပးသင့္သည္ဟူေသာ အခ်က္ကို
အေနာက္အုပ္စု

အစိုးရမ်ား

အၾကား

ေယဘူယ်

သေဘာတူညီမႈ

ရ႐ွိထားေသာ္လည္း

အခ်ိဳ႕က

အေရအတြက္

ကန္႔သတ္၍ ဆက္လက္ထား႐ွိရန္ (သိ႔ု) တစ္ခုၿပီးမွ တစ္ခု ႐ုတ္သိမ္းရန္ ေစာဒက တက္လ်က္႐ွိသည္။ သိေ
႔ု သာ္ မည္သည့္
တစ္ခု

ေ႐ြးခ်ယ္သည္

ျဖစ္ေစ၊

(အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းမွ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

သမားမ်ား

အေနအထားကို

အားနည္းေစျခင္းႏွင့္ အေျပာင္းအလဲကို အားေပးႏုိင္ေသာ ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေရး ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို အားနည္းေစျခင္း
အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြား စစ္စစ္ျဖစ္ေသာ စီးပြားေရးျပန္လည္ တည္ေဆာက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို
႐ႈပ္ေထြးႏုိင္ေစျခင္းအားျဖင့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

လည္းေကာင္း)

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ဆက္လက္

ထိခိုက္ႏုိင္ေစမည့္

ေျပာင္းလဲေအာင္
အလားအလာက

ဖိအား

ဆက္ေပးထားႏုိင္ျခင္းထက္

ပိုမ်ားပါသည္။

အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ

အစီအစဥ္မ်ားအာလံုး မဖယ္႐ွားမီ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္မ်ား ေျပာင္းလဲ
သတ္မွတ္မႈသည္၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ား အေပၚ အသံုးျပဳေသာ စံညႊန္းမ်ားထက္
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မ်ားစြာ ပိုျမင့္ေသာ စံညႊန္းမ်ားျဖင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေဘာင္ခတ္ေနသည့္သေဘာ သက္ေရာက္႐ုံသာမကပဲ၊ အေရးယူ ဒဏ္ခတ္မႈ sanctions မ်ား၏ သိကၡာ
အဆင့္အတန္းကိုပါ
ဖိအားအျဖစ္

ပို၍ အားနည္း သြားေစႏုိင္ပါသည္။

အသံုးျပဳေသာ

အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ

သိ႔ျု ဖစ္ရာ

အစီအစဥ္မ်ား၏

အျခားေသာ

အေျခအေနမ်ားတြင္

ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ

သည္လည္း

ႏိုင္ငံေရး
က်ဆင္း

သြားပါလိမ့္မည္။
ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားသည္

အတိတ္က

အာဃာတေဟာင္းမ်ားကို

ေဘးဖယ္ထားကာ

သာမန္ထက္

ထူးကဲစြာ

ခရီးေပါက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အျပင္းထန္ဆံုး ျပစ္တင္ ေဝဖန္သူမ်ားကိုပင္ လက္ကမ္း ဆက္ဆံေနၿပီ ျဖစ္သည္။
သိျ႔ု ဖစ္ရာ

အေနာက္အုပ္စု

အေနျဖင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္

လက္တြဲေဖာ္သစ္

ျဖစ္လာေအာင္

အခ်ိဳးညီညီ

အားထုတ္

ႀကိဳးပမ္းၾကဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည္။
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Myanmar is now more democratic on most measures than several other members of ASEAN and already has greater press
freedoms and more significant opposition representation than some, even as its reform process continues.

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျပဳျုပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္
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ေဒသတြင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကာလ႐ွည္ၾကာ ႏြားေျခရာခြက္ထဲမွ ဖားသူငယ္ကာလမွ ႐ုန္းထြက္ကာ ၎၏ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး
အေနအထားကို

ျပန္လည္

ခ်ိန္ညိႇေနၿပီ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ႀကီးႀကီးမားမား အေရးပါေနၿပီဟု ယူဆရသည္။
မလႊဲမေ႐ွာင္သာ၊

အလြန္အကၽြံ

85

ရင္းႏွီးစြာ

ႏိုင္ငံ၏

ပထဝီမဟာဗ်ဴဟာ

ေျမာက္

တည္႐ွိမႈသည္

လက္႐ွိ ႏွစ္ပိုင္းမ်ားအတြင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစီးပြားေရး အရ

ဆက္ဆံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္

အဆိုပါ

ဆက္ဆံေရးမွာ

အေတာ္အတန္

ခရီးေပါက္ေနဦးမည္ ျဖစ္သည္။ အိႏိၵယႏွင့္ ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးကလည္း ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာေအာင္ လႈပ႐
္ ွား
ေနၾကသည္။ ထိုကဲ့သ႔ို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေပၚ

အလြန္အကၽြံ မွီခိုေနရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္၊ အထူးသျဖင့္

အင္အားႀကီး အိမ္နီခ်င္းမ်ား၏ လႊမ္းမိုးလာမႈ အႏၲရာယ္ကို ေ႐ွာင္႐ွားရန္ နည္းလမ္းအျဖစ္ ဘက္မလိုက္ ႏုိင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရးဝါဒကို

ဦးစားေပးထားေသာ

ႏုိင္ငံ၏

မူလ႐ွိရင္းစြဲ

အစဥ္အလာ

ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အာဏာရ ပုဂၢိဳလ္ အမ်ားစု အၾကားတြင္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ႀကီးထြား လာခဲ့သည္။

ရပ္တည္ခ်က္အရ
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တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာလည္း ျမန္မာတုိ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ အေပၚ အထင္အျမင္မ်ား ႐ႈပ္ေထြး လ်က္႐ွိသည္။
တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးသည္ ယခင္ကလို နီးစပ္မႈမ်ိဳးကို ေမွ်ာ္လင့္၍ မရေတာ့ေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔၏ အစဥ္အလာ
ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒကို ျပန္လည္ ဆုပ္ကိုင္သည့္ လက္႐ွိ အေျပာင္းအလဲကို အေကာင္းဆံုးဟု ယူဆရၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္
အလြန္ အေရးႀကီးေသာ မဟာမိတ္ အျဖစ္ ဆက္႐ွိေနမည္ဟု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒ ခ်မွတ္သူ အခ်ိဳ႕က သိ႐ွိ
လက္ခံထားၾကသည္။ ထု႔ိအျပင္ ျမန္မာတို႔ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရးအရ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး၊ ပိုမို အမ်ိဳးစံုလင္ေသာ
ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး ဆက္ဆံမႈမ်ား ႐ွိေနျခင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလံုး၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည္ ဟူေသာ အခ်က္ကိုလည္း
အသိအမွတ္ျပဳ

လက္ခံထားသည္။
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တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ

ထားေသာ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာအၾကား ရင္းႏွီးေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္
ဆက္ဆံေရးက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေပၚ သက္ေရာက္မႈ႐ွိႏိုင္ေခ် မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း စိုးရိမ္ပူပန္သူ အျခားမူဝါဒ
ခ်မွတ္သူမ်ားလည္း ႐ွိေနသည္။
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ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ေျပာင္းလဲ
၁၉၉၇တြင္ အာဆီယံ အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕တိ႔၏
ု
တိုးတက္လ်က္႐ွိသည္။ ယခင္ကမူ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေျဖ႐ွင္းစရာ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ား႐ွိေနေသာ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး၊
အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီး၏ ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစေသာ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးအျဖစ္ အၿမဲတေစ ႐ႈျမင္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ယခုအခါ
ယင္းအေနအထား ေျပာင္းလဲသြားၿပီ။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က စြန႔္လႊတ္ရန္ ဖိအားေပးခံခဲ့ရေသာ အာဆီယံ
အလွည့္က် ဥကၠ႒ တာဝန္ကို ၂၀၁၄ တြင္ ထမ္းေဆာင္ရန္ လက္ခံလိုက္ျခင္းသည္ ေဒသတြင္း အဆင့္အတန္းသစ္
ရ႐ွိလာေသာ လကၡဏာ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ၂၀၁၅ တြင္ အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုင္းအဝိုင္း ဖြဲ႕စည္းျဖစ္ေပၚလာေစမည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ

အာဆီယံစီးပြားေရး

ကတိျပဳထားသည္။

89

အထူးသျဖင့္

ေပါင္းစည္းေရး
အဖြဲ႕ဝင္

လုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း

အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္

ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္

ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံက

စီးပြားေရး

ျပဳျပင္မႈ

အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ႐ွိထားေသာ အာဆီယံအဖြဲ႕သည္ ႏုိင္ငံေရးေထာက္ခံမႈႏွင့္ နည္းပညာ အႀကံဥာဏ္ေပးျခင္းမွ တဆင့္၊
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္

စတင္ေနေသာ

ဒီမိုကေရစီ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို

ပံုေဖာ္ရာတြင္

အေရးႀကီးေသာ

က႑မွ

ပါဝင္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။

85

For a detailed examination of the changing geography of the region and the significance of Myanmar’s opening, see Thant
Myint-U, Where China Meets India: Burma and the New Cross-roads of Asia (London, 2011).
86
For detailed earlier reporting on China-Myanmar relations, see Crisis Group Asia Report N°177, China’s Myanmar Dilemma, 14 September 2009; and Asia Briefing N°112, China’s My-anmar Strategy: Elections, Ethnic Politics and Economics, 21
September 2010.
87
Crisis Group interview, Kunming, October 2011.
88
Crisis Group interviews, Beijing, January 2012.
89
See “ASEAN urged to implement AEC Blueprint 2015 on time”, Xinhua, 8 October 2011.
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ကုလသမဂၢ

ကုလသမဂၢ

အေနျဖင့္

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

ကာလတြင္

ေဘးဖယ္

မေနသင့္ပါ။

ကုလသမဂၢႏွင့္

ဆက္ဆံေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သံခင္းတမန္ခင္း အတြက္ အဓိက ေထာက္တိုင္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္
ပထမဆံုး အာ႐ွသား ကုလအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔ (၁၉၆၁-၁၉၇၁)ကို ေမြးထုတ္ခဲ့ျခင္း အတြက္
ဂုဏ္ယူေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္းကမူ ကုလသမဂၢႏွင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အၾကားဆက္ဆံေရးမွာ
အၿမဲတေစ ေခ်ာေမြ႕ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ အေၾကာင္းရင္းမွာ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီ စေသာ ကုလ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

အေနာက္အုပ္စု၏

အသံုးေတာ္ခံေနသည္ဟု

ျမန္မာအစိုးရက

ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ

စစ္ေဆးေရး

သတ္မွတ္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္

လက္နက္ကရိယာမ်ား

ျဖစ္သည္။

သိ႔ေ
ု သာ္လည္း

အျဖစ္
ယခုအခါ

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး၊ အဓိက စိုးရိမ္စရာ လူအ
႔ ခြင့္အေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို စတင္
ေျဖ႐ွင္းေနၿပီ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ

ကုလအဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္

ဆက္ဆံေရးသည္

အထူး

ဦးစားေပး

ကိစၥ

ျဖစ္လာေတာ့မည့္အျပင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ ျမန္မာအစိုးရသစ္က ကတိျပဳထားၿပီ ျဖစ္သည္။
သိ႔ျု ဖစ္ရာ လက္႐ွိ အခိုက္အတန္႔သည္ ကုလသမဂၢ အတြက္ ျမန္မာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တြဲပါလာမည့္
စိန္ေခၚမႈ အသစ္မ်ားစြာကို ေျဖ႐ွင္းရန္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးႏိုင္မည့္ လမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ႐ွိရင္းစြဲ
ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈကို

တြန္းအားေပးႏိုင္သည့္

ျမႇင့္တင္ရမည့္ကာလ

ျဖစ္ပါသည္။

ေ႐ွ႕သိ႔ုခ်ီေနေသာ

အားေလ်ာ္စြာ၊

ယခင္က

ျပသခဲ့ေသာ

လက္ေတြ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

၎၏

က႑ကို

အျပဳသေဘာေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္

ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေကာင္စြာ ေလးစားျခင္းခံရေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း
ဧၿပီလကုန္တြင္

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔

လာေရာက္ရန္

စီစဥ္ထားေသာ

ခရီးစဥ္သည္

အထက္ေဖာ္ျပပါ

အကူအညီႏွင့္

အႀကံဥာဏ္တို႔သည္

ကိစၥအတြက္အေရးႀကီးေသာ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။
ယခုအသြင္ေျပာင္းကာလတြင္

ကုလသမဂၢ

ကေပးမည့္

ႀကီးႀကီးမားမား

တန္ဘိုး႐ွိႏုိင္သည္။ ၎အခြင့္အလမ္းကို အေကာင္းဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ အတားအဆီး
ႏွစ္ခု ႐ွိေနသည္။ ပထမအခ်က္မွာ အဓိက အလွဴ႐ွင္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း စာနာမႈ အကူအညီ humanitarian ႏွင့္ ထပ္တိုးစာနာမႈ အကူအညီ humanitarian-plus
ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္
ထိအ
႔ု တြက္

ကုလသမဂၢ၏

ႏုိင္ငံတြင္း

အခြင့္အာဏာကို

ကုလသမဂၢ၏

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ

အေနအထားသည္

ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

90

တိက
႔ု ို

အခ်က္ျဖစ္သည္။

တည္ေဆာက္ျခင္း၊

91

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း စသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္
လက္တြဲ၍

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳဳပ္၏

အားေကာင္းျခင္း

မ႐ွိေတာ့ေပ။

92

ဒုတိယအခ်က္မွာ

ကုလအေထြေထြ

good offices လုပ္ငန္းတာဝန္ အျဖစ္ အထူးအႀကံေပး ဗီေဂ်းနမ္ဘီယာ အေကာင္အထည္

ေဖာ္ေနေသာ ကုလသမဂၢ၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံေရး သီးသန္႔ညိႇႏႈိင္းမႈ လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းသို႔ အခြငအ
့္ ာဏာ
အပ္ႏွင္းထားေသာ ႏွစ္ပတ္လည္ အေထြေထြ ညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရက “မလိုလားအပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး
ဖိအားေပးမႈျဖစ္၍ အဆံုးသတ္သင့္ေနၿပီ” ဟု ယခင္ကပင္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

90

93

သိ႔ျု ဖစ္ရာ ၎ good

“Humanitarian-plus” is normally donor assistance that sup-ports some activities, such as education and primary health care,
that go beyond pure humanitarian activities, in contexts where normal development programs are not yet in place or deemed
appropriate.
91
Ibid.
92
According to senior U.S. officials, the policy changes an-nounced by the secretary of state on 4 April should now “permit
UNDP to pursue what we would call a normal country program”. “Background Briefing on Burma”, U.S. State Department, 4
April 2012.
93
Crisis Group interviews, senior government officials and ad-visers, New York and Yangon, September 2011 and March
2012.
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offices အစီအစဥ္သည္ အသြင္ေျပာင္းကာလ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ အသံုးဝင္ေသာ ပံ့ပိုးအားေပးမႈ ျဖစ္မလာပဲ
အခ်ိန္ကန္သ
႔ တ္၍

ႏုိင္ငံေရးအရ

တုိက႐
္ ိုက္ဖိအားေပးမႈ

တစ္ခု

အျဖစ္

ျမန္မာအစိုးရ၏

႐ႈျမင္ခံရျခင္းကိုသာ

ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
အကယ္၍ ၎အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ပါက ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အသြင္ေျပာင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ကာလအတြင္း
ကုလသမဂၢ၏ ထိေရာက္ေသာ ပံ့ပိုးအားေပးမႈကို မ်ားစြာ ရ႐ွိမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ ကုလသမဂၢကလည္း မ်ားစြာ ကူညီ
ပံ့ပိုးႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

နားလည္မႈ

အသစ္

တည္ေဆာက္ေရးသည္

အေထြေထြ

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏

ခရီးစဥ္ႏွင့္

နမ္ဘီယာ၏ ေတြ႕ထိဆက္မႈ အစီအစဥ္တို၏
႔ အဓိက ဖိုးကပ္စ္ ျဖစ္သင့္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အားေပးပံ့ပိုးမည့္ခြင္ (သိ႕ု )
နယ္ပယ္ကို

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္

ပူးတြဲ

သတ္မွတ္ရမည္

ျဖစ္ေသာ္လည္း

ႏုိင္ငံေရးအေထာက္အပံ့ ေပးေရး ညိႇႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား
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ျဖစ္ႏိုင္ေခ်

႐ွိေသာ

နယ္ပယ္မ်ားတြင္

ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ၎အစီအစဥ္ကို အေထြေထြ

အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာ့ေရးရာ မိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ႕(သိ႔)ု ကုလသမဂၢ၏ track 1.5 တိုင္ပင္ညိႇႏႈိင္းမႈ အစီအစဥ္၊
နယ္စပ္ေဒသ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အႀကိဳကာလတြင္

တည္ေဆာက္မႈကို

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ

အေျခခံ၍တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္

ျဖစ္ၿပီး

အားေပးျခင္း၊

အကူအညီ

ေပးျခင္း၊

အေရးႀကီးဆံုးမွာ

လာမည့္

၂၀၁၅

အစ႐ွိေသာ

အေထြေထြ

႐ွိၿပီးသား

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္
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ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

ပလက္ေဖာင္းမ်ားေပၚတြင္

ပတ္သက္ေသာ

ဦးစားေပး

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖ႐ွင္းရန္ ႏုိင္ငံတကာ ရင္းျမစ္မ်ားကို အေစးကပ္ေအာင္ ေပါင္းစည္းေပးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ လက္႐ွိ
good offices အခြင့္အာဏာသည္ ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရရန္ လံုေလာက္ေသာ က်ယ္ျပန္႔မႈ ေသခ်ာေပါက္ ႐ွိထားၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။
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(VII) အဆံုးသတ္ေကာက္ခ်က္
ျမန္မာအစိုးရသစ္ အာဏာရယူၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ သတိထား မိေလာက္ေအာင္ ျမန္ဆန္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
စတင္ျဖစ္ေပၚ

ေနၿပီျဖစ္သည္။

သမၼတကလည္း

ဒီမိုကေရစီ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို

အ႐ွိန္ျမႇင့္ရန္၊

စီးပြားေရး

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္၊ တုိင္းရင္းသား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္ကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊ တရားေသာ ဥပေဒစိုးမိုးမႈ
တိုးတက္ ေစရန္ႏွင့္ အတိတ္က ခါးသီးေသာ ဒဏ္ရာ ဒဏ္ခ်က္မ်ား အနာက်က္ေစရန္ အတြက္ မ်ားစြာ ပိုမို
လုပ္ေဆာင္သြားရန္ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း ႐ွင္း႐ွင္းလင္းလင္း အသိေပးထားသည္။ ဧၿပီ ၁ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ
ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ သိသိသာသာ လြတ္လပ္၊ မွ်တမႈ႐ွိခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံ NLD ပါတီ အျပတ္အသတ္
အႏုိင္ရ႐ွိကာ၊ က်င္းပေနရာ ၄၅ ေနရာ အနက္ ၄၃ ေနရာ အႏုိင္ရ႐ွိခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း သူမ၏
မဲဆႏၵနယ္တြင္ မဲအမ်ားစု အသာျဖင့္ အႏုိင္ရ႐ွိသည္။ အဆိုပါ ရလဒ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွ ၾသဇာအာဏာ
ဟန္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲေစမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း NLD ပါတီကို အင္အားအႀကီးဆံုး အတိုက္အခံ ပါတီ ျဖစ္လာေစၿပီး
လႊတ္ေတာ္တြင္း၌ လူထုအႀကိဳက္ အယူအဆကို ေျပာေရးဆိုခြင့္ ႐ွိေသာ ပါတီအျဖစ္ အင္အားႀကီး အခြင့္အာဏာကို
ရ႐ွိေစသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၌

အေျခခံက်က်

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္

လိုအပ္ေနျခင္းကို

ႏုိင္ငံေရးအာဏာရ

အလႊာ

အၾကား

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာတူညီမႈ ရ႐ွိထားသည္။ ထိ႔ုအတြက္ေၾကာင့္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္မည့္ အႏၲရာယ္ကို သိသိသာသာ
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This should be distinguished from technical aid coordination, for which there are existing in-country mechanisms.
The Group of Friends of the Secretary-General on Myanmar is made up of Australia, China, the EU, France, India,
Indonesia, Japan, Norway, Russia, Singapore, Thailand, UK, U.S. and Vietnam. The track 1.5 consultations have brought
Myanmar diplomats together with representatives of UN member states and senior UN officials, as well as independent
experts, to promote closer mutual understanding outside the confines of formal diplomacy.
96
See operative paragraph 33 of General Assembly Resolution A/C.3/66/L.55, 28 October 2011.
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အားနည္း သြားေစသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ျငားလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေနျဖင့္ မူဝါဒ ေရးဆြဲမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတြင္ နည္းပညာဆုိင္ရာ၊ အင္စတီက်ဴး႐ွင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနျခင္း၊ လူေနမႈ အဆင့္
သိသိသာသာ တိုးတက္လိုသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ႀကီးထြားလာျခင္းကို လိုက္မီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းရျခင္းႏွင့္ ခၽြတ္ၿခံဳက်
စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခိုင္မာေအာင္တည္ေဆာက္ရျခင္း
စသည္တို႔

အပါအဝင္ စိန္ေခၚမႈ

ေအာင္ပြဲသည္

ေျမာက္မ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို

ထပ္မံ၍

အ႐ွိန္တင္

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ NLD ပါတီ၏

ေပးႏုိင္ေသာ္လည္း၊

ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ၏

႐ႈံးနိမ့္မႈေၾကာင့္

ႏုိင္ငံေရးအာဏာရ အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစြာကို တပ္လွန႔လ
္ ိုက္သလို ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္ေၾကာင့္
သမၼတအား ပါတီတြင္း ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္မႈ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီ ဆက္လက္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း အေပၚ
ခုခံျငင္းဆန္မႈ ပိုမို မာေၾကာလာႏုိင္သည္။
ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ေထာက္ခံ အားေပးရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ က႑မွ
ပါဝင္ေနသည္။ ဤေနရာတြင္ နည္းပညာ အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ အကူအညီေပးျခင္းအျပင္ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ႀကိဳးပမ္းမႈကို ႏုိင္ငံေရးအရ အားေပးေထာက္ခံရန္ လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အာဏာ႐ွင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
စနစ္ ႏွင့္ လမ္းခြဲကာ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ႀကီးႀကီးမားမား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္လ်က္႐ွိသည္။
ယင္းကဲ့သို႔

အေျပာင္းအလဲမ်ားကို

သူတတ
႔ို တ္ႏုိင္သမွ်

အစဥ္တစုိက္

အရာအားလံုးကို

ကူညီပံ့ပိုး

ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ
ၾကရလိမ့္မည္။

အေနာက္အုပ္စု

အေရးႀကီးဆံုး

အေနျဖင့္

ေျခလွမ္းမွာ

ယခုအခ်ိန္တြင္
ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ

ခ်မွတ္ထားေသာ အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈ sanctions မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမ႐ွိ ႐ုတ္သိမ္းေပးရန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုသ႔ို
ျပဳလုပ္ရန္

ပ်က္ကြက္ျခင္းသည္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

ႏုိင္ငံတြင္းမွ

ျဖစ္စဥ္အား

အေျပာင္းအလဲ

ေမာင္းႏွင္ေနသူမ်ားကိုပါ

ျငင္းဆန္သူမ်ားကို

အားေကာင္း

အားနည္းသြားေစလိမ့္မည္ဟု

သြားေစႏိုင္ၿပီး၊
မွတ္ခ်က္ေပး

တင္ျပလုိက္ပါသည္။

ဂ်ကာတာ/ ဘရပ္ဆယ္၊ ၁၁ ဧၿပီ ၂၀၁၂
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APPENDIX A
MAP OF MYANMAR
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APPENDIX B
LIST OF CEASEFIRE AGREEMENTS

Armed Group

Date initial agreement signed

1.

United Wa State Army (UWSA)

6 September 2011

2.

National Democratic Alliance Army (NDAA, “Mongla Group”)

7 September 2011

3.

Kloh Htoo Baw (“Golden Drum” Group; ex-Democratic Kayin Buddhist
Army Brigade 5)

3 November 2011

4.

Shan State Army-South (SSA-South)

2 December 2011

5.

Chin National Front (CNF)

6 January 2012

6.

Karen National Union (KNU)

12 January 2012

7.

Shan State Army-North (SSA-North)

28 January 2012

8.

New Mon State Party (NMSP)

1 February 2012

9.

Karen National Liberation Army Peace Council

7 February 2012

10.

Karenni National Progressive Party (KNPP)

7 March 2012

11.

Arakan Liberation Party (ALP)

6 April 2012
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APPENDIX C
PARTIES THAT CONTESTED THE BY-ELECTIONS

Party

Seats contested

Seats won

45 (all seats)

1

1.

Union Solidarity and Democratic Party (USDP)

2.

National League for Democracy (NLD)

44

43

3.

National Unity Party (NUP)

22

–

4.

National Democratic Force (NDF)

11

–

5.

Unity and Peace Party

4

–

6.

People’s Democracy Party

3

–

7.

Myanmar New Society Democratic Party

3

–

8.

Myanmar National Congress Party

3

–

9.

New National Democracy Party

3

–

10.

Shan Nationalities Democratic Party

3

1

11.

National Political Alliance

2

–

12.

All Mon Regions Democracy Party

1

–

13.

Democratic Party (Myanmar)

1

–

14.

Kokang Democracy and Unity Party

1

–

15.

Lahu National Development Party

1

–

16.

Modern People’s Party

1

–

17.

Pao National Organisation

1

–

Independent candidates

7

–

Note that the figures for seats contested are based on informal reports, since no official consolidated list has yet been publicly
released.

International Headquarters
149 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgium · Tel: +32 2 502 90 38 · Fax: +32 2 502 50 38
Email: brussels@crisisgroup.org
New York Office
420 Lexington Avenue, Suite 2640, New York 10170 · Tel: +1 212 813 0820 · Fax: +1 212 813 0825
Email: newyork@crisisgroup.org
Washington Office
1629 K Street, Suite 450, Washington DC 20006 · Tel: +1 202 785 1601 · Fax: +1 202 785 1630
Email: washington@crisisgroup.org
London Office
48 Gray’s Inn Road, London WC1X 8LT · Tel: +44 20 7831 1436 · Fax: +44 20 7242 8135
Email: london@crisisgroup.org
Moscow Office
Kutuzovskiy prospect 36, Building 41, Moscow 121170 Russia · Tel: +7-926-232-6252
Email: moscow@crisisgroup.org
Regional Offices and Field Representation
Crisis Group also operates out of over 25 different locations in Africa,
Asia, Europe, the Middle East and Latin America.
See www.crisisgroup.org for details.

www.crisisgroup.org

International Headquarters
149 Avenue Louise, 1050 Brussels, Belgium · Tel: +32 2 502 90 38 · Fax: +32 2 502 50 38
Email: brussels@crisisgroup.org
New York Office
420 Lexington Avenue, Suite 2640, New York 10170 · Tel: +1 212 813 0820 · Fax: +1 212 813 0825
Email: newyork@crisisgroup.org
Washington Office
1629 K Street, Suite 450, Washington DC 20006 · Tel: +1 202 785 1601 · Fax: +1 202 785 1630
Email: washington@crisisgroup.org
London Office
48 Gray’s Inn Road, London WC1X 8LT · Tel: +44 20 7831 1436 · Fax: +44 20 7242 8135
Email: london@crisisgroup.org
Moscow Office
Kutuzovskiy prospect 36, Building 41, Moscow 121170 Russia · Tel: +7-926-232-6252
Email: moscow@crisisgroup.org
Regional Offices and Field Representation
Crisis Group also operates out of over 25 different locations in Africa,
Asia, Europe, the Middle East and Latin America.
See www.crisisgroup.org for details.

www.crisisgroup.org

