လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးအရတရား၀င္မႈ
အက္ရွ္ေလေဆာက္သ္
ျမန္မာတိုင္းမ္၊ ဇြန္လ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၁၄
လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ၾကာရွည္ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊
လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း အေကာင္းဆုံး အခြင့္အေရး
တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား အဓိက
ျပႆနာတခ်ဳိ႕အတြက္ သေဘာတူညီမႈရရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေနရေသးေသာ္လည္း၊ လာမည့္
လအနည္းငယ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္
ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္မည့္ အလားအလာရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းရမည့္ အေၾကာင္းအရာသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲစားပြဲ၀ိုင္းသို႕အဓိကအေရးပါသူမ်ားကို
ပါ၀င္ေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ထင္သာျမင္သာရွိသည့္တိုးတက္မႈမ်ားလည္းရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ႏိုင္ငံ၏
ေျမာက္ဘက္ပိုင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ
ယုံၾကည္မႈကို ထိခိုက္ေစလွ်က္ရွိသည္။ တစ္ဆက္တည္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ တရား၀င္မႈ၊ ႏိုင္ငံ
အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရေရြးခ်ယ္ပုံႏွင့္ ၄င္းတို႕၏တရား၀င္မႈတို႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္မတူညီေသာေၾကာင့္
ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ တိုးတက္တန္သေလာက္မတိုးတက္ပဲ ေႏွးေကြးလွ်က္ရွိသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းအထိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (MPC) မွ
အေထာက္အကူျပဳထားသည့္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးုတည္ေဆာက္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီး
ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းခဲ့ၾကသည္။ အေရးႀကီးသည့္ တိုးတက္မႈတစ္ခုအေနျဖင့္ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အမ်ားစု (အားလုံးမဟုတ)္ တို႕သည္ ၄င္းတို႕ကိုယ္စား
အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး ဆက္သြယ္ညိွႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ (NCCT) ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းမဟုတ္ဘဲ ယခုကဲ့သို႕ တပ္ေပါင္းစုပုံစံကို အစိုးရဘက္က အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံၿပီး ဆက္ဆံမႈ
ျပဳသည္မွာ ႏိုင္ငံ့သမိုင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္ ပထမဦးဆုံး အႀကိမ္ပင္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္
တိုးတက္မႈတစ္ခုမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွစ၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာေဆာင္သည့္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးကို ဦးတည္သည့္ ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ပါ၀င္လာခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္းႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡကို အၿပီးတိုင္အဆုံးသတ္ေစလိုသည့္ ေစတနာရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေသာ္လည္း ၄င္းတို႕
အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းရန္ အခြင့္အာဏာရွိမရွိ ဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းမႈ မရွိဘဲ
ေလ့လာသူမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ခ့ဲသည္။ ယခုအခါ တပ္မေတာ္ ဘက္မွ

တိုက္ရုိက္ပါ၀င္မႈရွိလာၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ပိုမိုအသက္၀င္လာသည္။ ထိုသို႕အသက္၀င္လာသည္ ႏွင့္အမွ်
တပ္မေတာ္၏အေနအထားမွာ တိုင္းရင္းသားတို႕၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ယခင္ ဦးေအာင္မင္းတို႕ ေလာက္
လုိက္ေလ်ာလိုမႈ မရွိေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုမႈ မရွိေၾကာင္းကိုလည္း ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕လာရသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ရင္ဆိုင္ရမည့္ အဓိကအခက္အခဲမ်ားအနက္တစ္ခုမွာ လြန္ခဲ့သည့္
ႏွစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း ဦးေအာင္မင္းေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လက္ရွိ
တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေလွ်ာက္လွမ္းေစေရးပင္ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တိုင္းရင္းသား
အင္အားစုတို႕၏ အေရးပါမႈ အေနအထားကို သမၼတ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕က ယခုအခါ
ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္နားလည္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ၿမဳိ႕တို႕တြင္
မၾကာေသးခင္က က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ တပ္မေတာ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား
သည္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိရွိ ပါ၀င္ႏိုင္စြမ္း ရွိေကာင္း
ရွိလိမ့္မည္ဟု ခန္႕မွန္းႏိုင္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း လာမည့္ႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္
ရာထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေမွးမွိန္မသြားခင္ ဘက္ေပါင္းစုံက သေဘာတူ
ေက်နပ္ႏိုင္မည့္ အေျခအေနတစ္ခုအထိ ေရာက္ရွိရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ မက်န္ေတာ့ေပ။
အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥအခ်ဳိ႕အတြက္ ယာယီသေဘာညီမႈ ရရွိထားေသာ္လည္း ႏိုင္ငံကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
ပုံစံတည္ေထာင္ဖို႕အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူဆက္ဆံေရး အေနအထားကို ျပန္လည္
ဖြဲ႕စည္းလိုသည့္ တိုင္းရင္းသားတို႕ေတာင္းဆိုထားသည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုေတာင္းဆိုမႈမ်ားအတြက္ စကား
အသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ဘက္ႏွစ္ဘက္စလုံးက သေဘာတူညၾီ ကျခင္း မရွိေသးေပ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡအတြက္ အေျဖတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း မူအရလက္ခံသည္ဟု သမၼတက
တရား၀င္ေၾကျငာထားေသာ္လည္း ညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အားေကာင္းလာဖို႕ရန္အတြက္ ထင္သာျမင္သာ
ရွိသည့္ အေျခအေနေကာင္းမ်ားရွိမေနေသးေပ။
ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေဖာ္ျပရာတြင္
အသုံးျပဳသည့္ အသုံးအႏႈန္းျဖစ္သည္။ အစိုးရဘက္ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားဘက္က
‘တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားမွ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား’ ဟူေသာစကားအသုံးအႏႈန္းကို ပိုမိုႏွစ္ၿခဳိက္စြာ
အသုံးျပဳၾကလင့္ကစား တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္က ‘တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း’ ဟု
၄င္းတို႕ကို ရည္ညႊန္းရန္ တိုက္တြန္းၾကသည္။ ဤအျဖစ္သည္ စကားလုံးအသုံးအႏႈန္းမ်ား၏ အဓိပၸာယ္ထက္
ပိုပါသည္။
တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုတို႕က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံကို တရားမ၀င္ဟု
ယူဆထားၾကသည္။ သမၼတမွ ဦးေဆာင္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕
ေထာက္ခံမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း အစိုးရ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္ဖက္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုစိတ္ရွိမရွိ၊

ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲလိုသည့္ဆႏၵရွိမရွိဆိုသည္ကို အမ်ားစုက သံသယရွိေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။
တကယ္ေတာ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ စကၠဴေပၚ၌ သေဘာတူညီမႈရလာၿပီးလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
သေဘာထားမ်ားေျပာင္းလဲလာမည္ဟု ယူဆရမည္သာျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမလုပ္လိုၾကသည့္သေဘာ ရွိဟန္တူသည့္အတြက္
တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တို႕သည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏
စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အေရးတယူစဥ္းစားရေကာင္းမွန္း မသိၾကဟူ၍ပင္ မွတ္ယူလာၾကသည္။
၄င္းတို႕ကိုယ္ကို ‘ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား’ ဟုသတ္မွတ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏
လိုလားခ်က္မ်ားကိုကိုယ္စားျပဳရန္ႏွင့္ ၄င္းတို႕၏စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး
အေနအထားကို အျမစ္မွလွန္၍ ေျပာင္းလဲလိုသည့္သေဘာထားမ်ား တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားတြင္
ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ျငားလည္း အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္အတြက္မူ စိတ္မရွည္သည္းမခံႏိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသား
လူနည္းစုတို႕ စိတ္ေက်နပ္မႈရေအာင္ ေ၀းလံေခါင္သီသည့္ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားဖြံၿဖဳိးတိုးတက္ေရး အစီအမံ
အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ အျခားအက်ဳိးအျမတ္မ်ားရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကမည္
ဟု ယူဆေနၾကသည္။ ဤ ‘စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးပထမဦးစားေပး’ အစီအစဥ္သည္ အေျခခံအားျဖင့္
ႏိုင္ငံေရးသေဘာသဘာ၀ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားတို႕၏ ေစာဒကမ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္
ပ်က္ကြက္ေလ့ရွိသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား မစတင္ခင္ စစ္အစိုးရကို လူအမ်ားက (အနည္းဆုံး
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက) တရားမ၀င္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ သတ္မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။
သို႕ရာတြင္ သုံးႏွစ္နီးပါးျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေၾကာင့္ အေျခအေနမွာေျပာင္းလဲသြားၿပီး
အစိုးရသစ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ေရး
ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက စိတ္အားထက္သန္လာၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ
တရား၀င္မႈကို တိုင္းရင္းသားအင္အားစုဖက္က ရယူရန္ႀကဳိးစားေနေသးသည္ ဆိုသည့္အခ်က္ကို အလွဴရွင္
မ်ားႏွင့္ သံတမန္အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ေထာက္ခံမႈျပဳရန္ ခက္ခဲေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ယခင္က တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း
သို႕မဟုတ္ လုံး၀ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိခဲ့သည့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏ ၱရားမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရာတြင္ အကူအညီေပးျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ားသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ႀကီးႀကီးမားမား အဟန္႕အတားျဖစ္ေစမည့္ ကိစၥတစ္ခုကို လုပ္မိလ်က္သား ျဖစ္ေနသည္။
ဤအႏၱရာယ္ကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ပိုမိုအားေကာင္းလာေအာင္ အေထာက္အပံ့ေပးသည္ႏွင့္အၿပဳိင္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႕၏၀န္ေဆာင္မႈေပးရာဌာနမ်ားကိုလည္း အကူအညီ
ေပးသင့္ၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႕အကူအညီေပးမႈမ်ဳိးကို ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကို

ေျဖရွင္းၿပီးသြားၾကသည္အထိ ျပဳလုပ္သင့္သည္။ ေဒသအမ်ဳိးမ်ဳိးတြင္ ၄င္းသက္ဆိုင္ရာေဒသ၏ လိုအပ္ခ်က္
ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးသတိရွိရွိ မတူညီသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး အလုပ္လုပ္သြားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။
ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာေဒသအမ်ားအျပားတြင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမရွိေပ။ အကယ္၍ ရွိခဲ့လ်င္လည္း ၄င္းသည္
တပ္မေတာ္က အစိုးရကိုယ္စား အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အေနအထားသာျဖစ္လိမ့္မည္။ ေဒသခံမ်ားအဖို႕ တပ္မေတာ္
သည္ အၾကမ္းဖက္လုယက္သည့္ အင္အားစုတစ္ခုအျဖစ္အေနႏွင့္သာ ႀကဳံေတြ႕ခံစားေနၾကလိမ့္မည္။ အစိုးရ
အုပ္ခ်ဳပ္မႈထက္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏ ၱရားမ်ားက ေဒသခံမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္
ေထာက္ခံမႈကို သိသိသာသာ ပိုမုိရရွိၾကသည္။ ထို႕အျပင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသအမ်ားစုတြင္ လက္နက္ကိုင္
တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ၾကသည့္ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစု
မ်ားက ေပးသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသာ ရွိေနတတ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား
အၾကား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးျဖစ္စဥ္၏ တစ္စတ
ိ ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ဤတိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားကို
ႏိုင္ငံေရးသတိရွိရွိ ေထာက္ပံ့မႈမျပဳခဲ့ေသာ္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သည္ ႀကဳိးစားသေလာက္ အရာထင္
လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။
တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးစာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ား ေႏွးေကြးလာျခင္းႏွင့္ ရလဒ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မစတင္ႏိုင္ေသးျခင္း
တို႕ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕တို႕အၾကား ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရး ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသည္ ဆက္လက္တည္ၿမဲေနရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေဒသမ်ားက
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားေနႏိုင္ၾကရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အားလုံးပါ၀င္
သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာညီခ်က္တစ္ရပ္ကို မခ်မွတ္ႏိုင္ေသးခင္ အနိမ့္ဆုံး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ား
ကာလအတြင္း ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေဒသမ်ား၌ ရွႏ
ိ ွင့္ၿပီးေသာ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း
မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည့္ ေရတိုအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေပးရ
မည္။ သို႕မွသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလကို ေရြးေကာက္ပြဲေႏွာင္းပိုင္းအထိ အခ်ိန္ဆြဲဆန္႕ေကာင္း ဆြဲဆန္႕
ထားႏိုင္ၾကလိမ့္မည္။
(တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ခ်ဳပ္ဆိုမည့္ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးစာခ်ဳပ္မူၾကမ္းတြင္ မူအရ လက္ခံထား
ၾကသည့္အတိုင္း) တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားဖက္မွ အဓိက ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
မ်ားတြင္ ၄င္းတို႕၏ စိုးရိမ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ခ်က္ထား ေဆြးေႏြးၾကရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
(ဗဟိုအစိုးရ/ျပည္ေထာင္စုအစုိးရကို ဆိုလိုသည္) ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစု အသီးသီးအၾကား အာဏာခြဲေ၀
ေရးပုံစံကို ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႕အတြက္ အေပးအယူလုပ္ညွိႏႈိင္းၾကရန္ ျဖစ္သည္။ သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ
အေျခခံဥပေဒကို မျဖစ္မေန ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ဟုလည္း ယူဆထားခ်က္မ်ား ရွိေနၾကသည္။ ႀကီးမားက်ယ္
ျပန္႕သည့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ျပဳလုပ္သည့္အခါ စစ္ဘက္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြး

ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားႏွင့္မတူဘဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ားစသျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံကပါ၀င္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္ရန္လိုအပ္သည္။ ဤအေနအထားတြင္
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တရား၀င္မႈကို ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းမ်ား တိုးလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။
၄င္းတို႕လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ေနသည့္ ေဒသကို မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ ကိုယ္စားျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႕သည္
မည္မွ်အတိုင္းအတာအထိ စစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသင့္ေၾကာင္းကို
ေမးခြန္းထုတ္သည့္ အုပ္စုမ်ားကလည္း ထုတ္ေနၾကၿပီးျဖစ္သည္။
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အမ်ားစုႏွင့္ တပ္မွဴးတစ္ဦးခ်င္းစီတြင္ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္အတြက္
အစီအစဥ္မ်ား ရွိေနႏိုင္သည္ကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ဆယ္စုႏွစ္
ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ယင္းေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား
မ်ားကို ပိုမိုခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာၾကေစသည့္ စီးပြားေရးအစီအမံမ်ား ရွိေနခဲ့သည္ဆိုသည္မွာ အံ့ၾသစရာတစ္ခု
ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ သို႕ေသာ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူတို႕၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကို
ဆက္လက္ ခံယူလိုပါက ဤကဲ့သို႕ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္။
ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ တည္ေထာင္လာခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာမူ တစ္ခါတရံ
အတိုက္အခုိက္မ်ား ရွိလင့္ကစား တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအၾကား ေထာက္ခံမႈအမ်ားအျပား ရရွိထား
တတ္ၾကသည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၄င္းတို႕သည္ျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကို
ကိုယ္စားျပဳသည့္ တစ္ဦးတည္း ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အဆိုမျပဳႏိုင္ေပ။ အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရး
သေဘာတူညီခ်က္၏ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ေရာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ား၊ လူမႈအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႕အၾကား အျပန္အလွန္ဆက္ဆံေရးအေပၚ
အစိုးရမွ တိုးျမွင့္သည္းခံလာမႈရလဒ္အေနျဖင့္ပါ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ အခ်ဳိ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ ၄င္းတို႕
သာ အေရးပါအရာေရာက္ဆုံးဟူသည့္ အေတြးအျမင္မ်ဳိးနည္းလာေအာင္ သင္ယူႏိုင္လာခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းတို႕
သည္ ၂၀၁၀ ႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွတစ္ဆင့္ တရား၀င္မႈႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကဲ့သို႕ အင္အားစုမ်ားႏွင့္လည္း အတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ အေျခအေနဖန္လာၿပီ ျဖစ္သည္။
အင္အားႀကီးမားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားတို႕၏
အက်ဳိးစီးပြားႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အၾကြင္းမဲ့မဟုတ္ေသာ္လည္း
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ႏိုင္ငံေရးတရား၀င္မႈကို ထင္သာျမင္သာရွိရွိ ပိုင္ဆိုင္ထားၾကေၾကာင္း အသိအမွတ္
ျပဳရန္ လုိအပ္သည္။ ဤတရား၀င္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံၿပီး တုန္႕ျပန္ျခင္းျဖင့္သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို
ၾကာရွည္ခိုင္ၿမဲေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အက္ရွ္ေလ ေဆာက္သ္ သည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေထာက္ပ့ံေရးအဖြဲ႕(Myanmar Peace Support
Initiative – MPSI) မွ အႀကီးတမ္းအႀကံေပးအရာရွိတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ MPSI သည္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေပၚထြန္းလာေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ
ေဒသခံမ်ား ယုံၾကည္မႈတိုးျမင့္ရွိလာေစရန္ႏွင့္ ၄င္းျဖစ္စဥ္တို႕ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံမ်ား
ကိုယ္တိုင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေနသည့္
အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ယခုေဆာင္းပါးသည္ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ၿပီး MPSI ႏွင့္ ၄င္း၏ အလွဴရွင္တို႕၏
အာေဘာ္မဟုတ္ေၾကာင္း သိေစအပ္ပါသည္။

