
ပါ၀င္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးက႑အား 
ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း  
၂၀၁၀ခုႏွစ္မွစတင္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားမွ်တ

ေရးက႑တို႔တြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား 

အသင့္အတင့္ စတင္ေျခလွမ္းအစပ်ဳိး လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါ

သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္သူမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္

ႏိုင္မႈ၊ ၎ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ

မ်ားအတြက္ အခန္းက႑မ်ား ပြင့္လာခ့ဲၿပီး၊ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြ႕ဲ

အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ႏွင့္မူ၀ါဒေရးရာ ေလ့လာမႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း 

ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရိွလာၾကပါသည္။ ျပည္သူမ်ားေဘးကင္း

လုံၿခဳံစြာျဖင့္ အေၾကာက္တရားကင္းစြာ ေနထိုင္နိုင္သည့္  ၿငိမ္း

ခ်မ္းၿပီး၊ ဒီမိုကေရစီက်ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ေတာ္တည္ေထာင္ရန္အတြက္ အထက္ပါလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ရပ္

လုံုးသည္ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွဆက္လက္ပါ၀င္ေန

မည္ျဖစ္ပါသည္။

မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ႏိ ု၀င္ဘာလ၊ ၂၀၁၉

 ယခုမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈစာတမ္းသည္ Saferworld အဖြဲ႕

၏ “ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုံၿခဳံေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေဖာ္ေဆာင္

ျခင္း - တည္ၿမဲသည့္ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ေ႔ရွဆက္ရမည့္ ခရီးရွည္” ေခါင္း

စဥ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ထားေသာအစီရင္ခံစာ၏ အက်ဥ္းခ်ဳံးစာတမ္းငယ္တစ္ခု 

ျဖစ္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာေစာင္အရွည္တြင္ ယခုအက်ဥ္းခ်ံဳး စာတမ္းငယ္

မွေဖာ္ျပထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ပိုမုိျပည့္စံုသည့္ အေသးစိတ္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အစိုးရ

ႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အားလုံးသည္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲ

မ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ တင္းက်ပ္စြာခ်ဳပ္ကိုင္ခံခဲ့ရသည္။ စီးပြားေရး

အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား ျပည္တြင္းေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္

နိုင္ရန္ အားေကာင္းေသာ လုံၿခဳံေရး ယႏၱရားတစ္ခုအား ၿဗိတိသၽွကိုလိုနီ

တို႔မွ ထူေထာင္ခဲ့ရာ ထုိစစ္တပ္သည္ ရန္သူမ်ား ဝုိင္းရံခံလာရဖြယ္ရွိ

ေၾကာင္း ယူဆနားလည္ေလ့ရွိသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား ႀကီးစုိးသည့္ စစ္တပ္

လက္ထဲသုိ႔ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 

အဓိကအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကိုလိုနီဝါဒႏွင့္

ႏိုင္ငံျခားမွ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားကို အေလးအနက္ ဆန႔္က်င္ၾက

သည့္အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓါတ္ ျပင္းထန္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအား ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
မ်ားအား ေျပာင္းလဲမႈျပဳျခင္း၊ လုံျခဳံေရးက႑အေပၚ အမ်ားျပည္သူ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ ေ႔ရွဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္း



 မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးက႑မ်ားဆိုသည္မွာ အစိုးရႏွင့္

ျပည္သူတုိ႔အတြက္ တရားမွ်တမႈႏွင့္ လံုၿခဳံမႈတုိ႔အား ပ့ံပုိးေပးရန္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းခံထားရေသာ အစိုးရ၏အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားအားလံုးကို ဆိုလုိပါသည္။ ယခုေလ့လာမႈသည္ အဓိကအား

ျဖင့္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြ႕ဲ၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ တရားရုံး

မ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕မ်ားအေပၚ အေလးေပး ေလ့လာ

ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

စစ္တပ္/ ကာကြယ္ေရး/ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲမ်ား/ တပ္မေတာ္ 

- ၎တုိ႔သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ အသုံးျပဳေနက် အေခၚအေ၀ၚ

မ်ားျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ထုတ္ေ၀ထားေသာ စာေစာင္မ်ားတြင္ ၎

တို႔အား အျပန္အလွန္ အသံုးျပဳထားပါသည္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ 
က်ေရာက္ေသာ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္တပ္မေတာ္ေန႔ 

စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးစစ္မႈထမ္းမ်ား စစ္ေရးျပေနစဥ္၊

၂၇၊ မတ္လ၊၂၀၁၅၊ ေနျပည္ေတာ္။
 © J Paing/MPA

 အမ်ားျပည္သူအေပၚ တင္းၾကပ္စြာ ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ မီဒီယာ၊ 

ပညာေရး၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လြတ္လပ္ ေသာမူဝါဒေရးရာ 

ေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား

သည္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအေပၚတိက္ုရုိက္ ေ၀ဖန္အကဲျဖတ္

မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း

မွာပင္ တပ္မေတာ္သည္ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈမ်ားမွ လြတ္

ေျမာက္၍ မ်ားျပားလွေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ဆင္ႏြဲေနခဲ့ၿပီး မၾကာခဏဆိုသလို အခ်ဳိ႕

ေသာေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔အား ျပန္လည္တိုက္ခုိက္

လာႏိုင္သည့္ စစ္သည္မ်ား ျဖစ္လာႏုိင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ျဖင့္၎

ေဒသမ်ားရွိ လူထုတစ္ရပ္လံုးအား ပစ္မွတ္ထားမႈမ်ား ရွိလာခဲ့ပါသည္။ 

လုံၿခဳံေရးဆိုသည့္ အေျခခံသေဘာတရားသည္ “ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး” 

ႏွင့္ အနက္အဓိပၸါယ္တူ ျဖစ္လာကာ၊ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈအား ထိန္းသိမ္းရန္ 

႐ႈပ္ေထြးၿပီး ႏိုင္ထက္စီးနင္းမႈရွိေသာ ဗ်ဴရိုကေရစီစနစ္၏ သိုသိပ္သည့္ 

လုပ္ငန္းမ်ားအား စီစဥ္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါေတာ့သည္။ 

 ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ 

သူမ၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီသည္ စစ္တပ္ကို နိုင္ငံေရးမွ 

ဖယ္ထုတ္၍ ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ အမိန႔အ္ာဏာ

ေအာက္တြင္ထားရိွရန္ဆုိသည့္ နုိင္ငံေရးအစီအစဥ္တစ္ခုအတြက္ ျပည္သူ

မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကုိ တစ္ခဲနက္ ရရိွခ့ဲပါသည္။ တပ္မေတာ္ကုိတည္ေထာင္

ခဲ့သူ၏ သမီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ သူမသည္  တပ္မေတာ္အေပၚ 

အစဥ္ေလးစားမႈရိွေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အား “ၿပိဳကြေဲစလုိျခင္း” သုိ႔မဟုတ္ 

ဆုတ္ယုတ္ေစလိုေသာ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း အစဥ္ျပသလ်က္၊ စစ္မွန္ေသာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္ ၎အား တစ္စတစ္စ 

စနစ္တက် အသြင္ကူးေျပာင္းသြားေစလိုလ်က္ ရွိပါသည္။၁ မည္သုိ႔ဆုိေစ

ကာမူ သူမအေနျဖင့္ တစ္သတ္မွတ္တည္း ေျပာဆိုလာခဲ့သည္မွာ “တပ္

မေတာ္သည္ ျပည္သူတို႔၏ ေလးစားဂုဏ္ယူမႈအား ရရွိရန္အတြက္ဆို

လွ်င္” အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈေအာက္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 

စဥ္ဆက္မျပတ္ ေျပာဆုိလာခဲ့သည္။၂  

 တပ္မေတာ္မွ ၎တို႔၏ အာဏာအား ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ စြန႔္

လြတ္ျခင္းသည္ ပရမ္းပတာအေျခအေနႏွင့္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္

သြားႏုိင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို စဲြၿမဲစြာဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး ၎တုိ႔အာဏာ

အားဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ လာခ့ဲပါသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ 

“စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ” တည္ေဆာက္ရန္ ၎တို႔ကိုယ္ပိုင္

ျဖစ္သည့္ လမ္းျပေျမပံုတစ္ခုအား အစျပဳေရးဆြဲခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္

တြင္ ၎တုိ႔သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တစ္ခုကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ၎တြင္ 

“ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္”၃ အားထည့္သြင္းေရးဆဲြခ့ဲသည္။ သုိ႕ေသာ္အဆုိပါ

  

၂



မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

ဥပေဒသည္ “ကာကြယ္ေရးဌာနမ်ားအား ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး 

ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရရွိရန္” အခြင့္အာဏာ 

ေပးအပ္ထားပါသည္။၄ ၎ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑အား အေကာင္အထည္

ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္သည္ လြတ္ေတာ္အရပ္ရပ္တြင္တပ္မေတာ္

သားကိုယ္စားလွယ္ (၂၅) ရာခိုင္ႏႈန္းအား ခန္႔အပ္ထားရံုသာမက၅ ကာ

ကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနတို႔၏ 

၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေနရာမ်ားအား ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ခ်ျခင္း

မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ ထိေရာက္သည့္ အခြင့္အာဏာရွိထားၿပီး ၎၀န္ႀကီး

ႏွင့္ဒု၀န္ႀကီးမ်ား အားလံုးသည္လည္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲျဖစ္ေသာ 

တပ္မေတာ္သားမ်ားသာ ျဖစ္ၾကရပါသည္။၆ ထုိ႔အျပင္ တပ္မေတာ္သား 

လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဒုတိယသမၼတႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦး

အားေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ၿပီး ၎တို႔တင္ေျမႇာက္သူသည္ အရပ္

သား သုိ႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္သားတစ္ဦးျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ အေရးႀကီးဆံုးမွာ  

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား အဓိပၸါယ္ရွိစြာ ျပင္ဆင္လိုပါက ဥပေဒျပဳ

သူစုစုေပါင္း (၇၅) ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္သာ လုပ္

ေဆာင္ႏိုင္မည္ ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ တပ္မေတာ္အား ထိ

ေရာက္သည့္ ဗီတိုအာဏာ ေပးအပ္ထားပါသည္။၇ ဤကဲ့သို႔ေသာ ပံ့ပိုးမႈ

မ်ားသည္ တပ္မေတာ္မွ ၎တို႔၏ အဓိကနိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ႏွင့္ ပုဂၢလိက

အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္း

စဥ္အား တည္ၿငိမ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးေသာ “ေစာင့္ေရွာက္သူ”

ဆိုသည့္ ရပ္တည္မႈအား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳထား

ေပးပါသည္။၈

 ဤဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျဖင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ ပထမ

ဦးဆုံးအစိုးရအား စစ္တပ္ေနာက္ခံပါတီတစ္ခုမွ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေခါင္း

ေဆာင္ပုိင္းအရာရိွမ်ားသည္ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားေဟာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေနခ့ဲၾက

ပါသည္။ NLD သည္ ၎၏ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ေအာင္ျမင္ရရွိခဲ့ေသာ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွစတင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာခဲ့

ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတျဖစ္ရန္ ဟန္႔တားျခင္းခံရ

ေသာ္လည္း (တိုင္းတပါးသား၏ ဇနီး/ခင္ပြန္းသည္ သမၼတျဖစ္ရန္ အရည္

အခ်င္းမရွိဟူေသာ စာပုဒ္အရျဖစ္ၿပီး)၊ သူမသည္ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရ

တစ္ဖဲြ႕လုံးအား ထိေရာက္ေသာ ဦးေဆာင္မႈျပဳႏုိင္သည္ဟု ယူဆႏုိင္သည့္ 

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရာထူးအား ရယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

 လက္ရိွအစုိးရအဖြ႕ဲတြင္ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) အတြင္းရိွခ့ဲသည့္ အျခား

ေသာအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားထက္ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္မႈ ပိုမိုမ်ား

ျပားမႈရိွေနေသာ္လည္း၊ တပ္မေတာ္သည္ ၎၏ ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ားနွင့္ 

ပုဂၢလိကအက်ဳိးစီးပြားကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည့္ မည္သို႔ေသာ ေျပာင္း

လဲမႈမ်ိဳးကိုမဆို ထိေရာက္စြာကာကြယ္ရန္ ႀကီးမားေသာ အာဏာအား 

ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရ

ယႏၲရားတစ္ခုလံုးသည္ စစ္တပ္အရာရိွေဟာင္းမ်ားျဖင့္သာ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး 

၎တုိ႔၏ ေနာက္ခံအဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အေပၚ မယံုၾကည္မႈမ်ားရွိေနရံုသာမက ရာထူးဂုဏ္အဆင့္ဆင့္အေပၚ

လည္းစြဲလမ္းခုံမင္ၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသစ္ဝင္ေရာက္

လာသည့္ အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္  ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ နည္း

လမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ရုိးရွင္းစြာ သေဘာတူ 

လက္ခံၾကျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္သားမ်ားတြင္သာ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္

မႈမ်ားရွိသည္ဆိုသည့္ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား 

တပ္မေတာ္မွ ဦးေဆာင္ရန္ လုိလုိလားလား အခြင့္ေပးၾကျခင္းမ်ားရွိေန

ပါသည္။ 

 သုိ႔ေသာ္ အစုိးရအတြင္းရိွ အရပ္သားမ်ားသည္ လုံၿခံဳေရးက႑

၏အခ်ဳိ႕ေသာ အစိတ္အပုိင္းမ်ားတြင္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အာဏာမ်ား တျဖည္း

ျဖည္းတိုးျမင္လာေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဥပမာ အေထြေထြအုပ္

ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအား တပ္မေတာ္စီမံမႈေအာက္မွ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ေအာက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သာဓကမ်ားမွတစ္ဆင့္ အစိုးရ

အတြင္းအရပ္သားမ်ား အခြင့္အာဏာ ပိုမိုရရွိလာၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၊ စစ္ဘက္အရာရိွမ်ား၊ တုိးပြား

လာေသာ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဗမာမဟုတ္ေသာ အျခား

တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေနသည့္ အမ်ဳိးစံုလင္

လွေသာလြတ္ေတာ္သည္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕

အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္ရန္ႏွင့္ စူးစုိက္ေလ့

လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အခန္းက႑တစ္ခုအား အခိုင္အမာ

ေတာင္းဆိုေနၾကပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ NLD သည္ စစ္တပ္

၏ႏိုင္ငံေရးအာဏာအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ရဲလုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားေသာ 

လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအား အစိုးရအတြင္းရွိ အရပ္သား အဖြဲ႕

၀င္မ်ားမွ ရရွိလာႏိုင္ေစမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအတြင္း ျပင္ဆင္ရန္ 

အခ်က္မ်ားအား အဆိုျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 

 ဤေလ့လာမႈစာတမ္းတြင္ လုံၿခဳံေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီ

နည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကက်သည့္ ေအာက္ပါနယ္ပယ္ (၃) ခု 

အေပၚ အေလးေပးေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ၎

နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမင္လာခဲ့ရေသာ္လည္း၊ အစိုးရ၊ 

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းႏွင့္ နုိင္ငံတကာ မိတ္ဖက္မ်ားအၾကား ပူးေပါင္း

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား တုိးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔မွတစ္ဆင့္ ပုိမုိထိေရာက္

ေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေလ့လာမိပါ

သည္။ 

၁။ ေရြးေကာက္ခံအရပ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ

 အား ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ျခင္း၊

၂။  လုံၿခဳံေရး ယဥ္ေက်းမႈအား ေျပာင္းလဲမႈျပဳျခင္း၊

၃။  ျပည္သူလူထုႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ားအား ဖန္တီးတည္ေဆာက္

 ျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ 

၃



 မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား 

အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေဝးအား 
တက္ေရာက္ရန္ ေရာက္ရွိလာစဥ္၊ 

ေနျပည္ေတာ္၊ ျမန္မာ။
 ©  Hkun Lat

ေရြးေကာက္ခံအရပ္သားကိုယ္စား
လွယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအား 
ေဖာ္ထုတ္တည္ေဆာက္ျခင္း

 ေရြးေကာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မရွိပါက၊ ဒီမိုကေရစီဆုိ

သည္မွာလည္း ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ လုံၿခဳံေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္း

က်ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အေရးပါဆုံးေသာ ရႈေထာင့္နယ္ပယ္မွာ ေရြးေကာက္ခံ

အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အခြင့္အာဏာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ 

ဖြ႕ဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ားတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ေရြးေကာက္

ခံအရပ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ တရား၀င္အခြင့္အာဏာမ်ားအျပင္၊ 

၎အရာရွိမ်ားမွ ၎တို႔၏ အခြင့္အာဏာမ်ားအား အသံုးခ်ရန္ နည္း

လမ္းမ်ားႏွင့္ သရုပ္ခြဲျခားမႈမ်ားအထိ ပါ၀င္ပါသည္။ 

အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝျခင္း

 လက္ရွိစနစ္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တ

ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္ ၂၀ (ခ) တြင္ေဖာ္ျပထား

ခ်က္အရ လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္အား 

ရရွိလုနီးနီးျဖစ္ေနပါသည္။ ၎တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ ‘တပ္မေတာ္

သည္တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥအားလုံးကုိ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြစီဲရင္ေဆာင္

ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ 

အျခားအစိုးရဝန္ႀကီးဌာနမ်ား လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရေသာ ရသံုးမွန္းေျခ

ေငြစာရင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ကင္းလြတ္

ခြင့္ရထားရံုသာမက ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ တိုက္ရိုက္ 

ခြင့္ျပဳခ်က္ မလုိအပ္ဘဲ  ၎၏ ကိုယ္ပိုင္ဘဏ္စာရင္း 

ဖြင့္ခြင့္ရရွိထားပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ

အေျခခံဥပေဒ၏ အပုိဒ္၂၀ (ခ)၊ 

၂၉၃ ႏွင့္ ၃၁၉ တို႔အရ   

တပ္မေတာ္သည္ ‘လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ား’ ႏွင့္ ပတ္

သက္သည့္တရားေရးဆိုင္ရာ အမႈကိစၥမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္စီရင္ဆုံးျဖတ္

ပုိင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ရရွိထားပါသည္။  

 သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ (လက္ရိွတြင္ ဦးဝင္းျမင့္) 

သည္နိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲျဖစ္ၿပီး၊ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားမွ ႀကိမ္ဖန္

မ်ားစြာညႊန္းဆိုေနခဲ့ၾကသည္မွာ ၎သည္ တပ္မေတာ္၏ “အႏိၱမ အႀကီး

အကဲ” ျဖစ္ေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။၉ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ေဖာ္

ျပပါရွိသည္မွာ လႊတ္ေတာ္၏ ‘အတည္ျပဳခ်က္’ ျဖင့္ သမၼတတြင္ ‘စစ္ေၾက

ျငာရန္ သို႔မဟုတ္ စစ္ေျပၿငိမ္းရန္’ အခြင့္အာဏာရွိေနပါသည္။၁၀ ဖြဲ႕စည္းပုံ

အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

ရင္ွးလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွေသာ္လည္း ျမန္မာ့လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႕ဲ

မ်ား (သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္) မွ ပံုမွန္အားျဖင့္ ခုခံေျပာဆိုေနသည္မွာ ၎

လက္နက္ပဋိပကၡမ်ားသည္ ‘ျပည္တြင္းစစ္’ မဟုတ္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္

ျဖစ္ပါသည္။၁၁ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မွတ္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ ထင္ဟပ္ျပေန

သည္မွာ တပ္မေတာ္သည္ ၎၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္

သည္ဟု ယူဆေသာအခ်ိန္တြင္ ၎စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္

ေတာင္းခံမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎သည္ ရွင္းလင္းစြာ ျပဌာန္းထားေသာ 

ဥပေဒေရးရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ မလို

အပ္ေပ။၁၂

 ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ 

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔အစည္းကို စစ္ေရးအရ ထိုးစစ္ဆင္မႈျပဳလုပ္

ေနေသာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ၎တိ႔ု၏ ထိုးစစ္အားရပ္တန္႔

ရန္အမိန္႔ေပးေသာ အမိန္႔စာတစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ရက္

၄



မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

အနည္းငယ္ၾကာၿပီးေနာက္တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ၎တိ႔ု၏ စစ္ဆင္ေရး

အားယာယီ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ

သည္ ၎ကဲ့သို႔ေသာ အမိန္႔တစ္ခုအား ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ဳိးမရွိခဲ့သည့္တုိင္ 

တပ္မေတာ္အား အင္အားသံုးရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ညႊန္ၾကားမႈမ်ားလည္း 

ရွိခဲ့ပါသည္။ 

 ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံၿုခံဳ

ေရးေကာင္စီအား အစည္းအေ၀းက်င္းပရန္ စီမံႏိုင္သည့္ အာဏာရွိထား

ၿပီး၎အစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတသည္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကိစၥ

ရပ္မ်ားအတြက္ ၎၏ အခြင့္အာဏာကုိ အသံုးခ်ႏိုင္ေျခရွိသည္။ ဖြဲ႕စည္း

ပံုအေျခခံဥပေဒအရ ၎ေကာင္စီတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ ေရြး

ေကာက္တင္ေျမာက္ခံထားရေသာ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္ (၅) ဦး၊ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲျဖစ္ေသာ စစ္တပ္အရာရွိ (၅) ဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ 

ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားေသာ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးတုိ႔ ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္

သည္။ သို႔ေသာ္ NLD ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသား ကာ

ကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီကို လက္ရွိတြင္ အသံုးမခ်ႏိုင္ေသးေပ။ 

အေၾကာင္းမွာ  ထုိေကာင္စီတြင္ အရပ္သားသမၼတသည္ ဥကၠဌအျဖစ္ 

ဦးေဆာင္မည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 

ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းအရ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ထားေသာ  အရပ္သား

ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထက္ အေရအတြက္အားျဖင့္  သာလြန္မႈရိွေနရံုသာမက 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထက္ ပိုျမင့္

ေသာရာထူးေနရာအား ရရွိထားျခင္းမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ေနျခင္း ျဖစ္ႏုိင္

ေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါသည္။  ၎အစား အစိုးရသည္ အဆိုပါအဖြဲ႕၀င္မ်ား

အျပင္ အျခားအရပ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထပ္ေပါင္းပါ၀င္ေစျခင္းျဖင့္ 

အစည္းအေ၀းမ်ားအား တစ္ခါတစ္ရံ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ 

အစည္းအေဝးမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ေဆာင္ရြက္မႈ

မ်ားကိုပံ့ပိုးသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ ၿပီးဆံုးခဲ့ၾကပါသည္။ 

 စစ္တပ္သည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထား

ေသာ၀န္ႀကီးဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တစ္ဆင့္ ရဲတပ္

ဖဲြ႕ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါ

သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၂၀ (ဂ) ႏွင့္ ၃၃၈ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပ

ထားခ်ကမ္်ားအရ လကန္ကက္ိငုတ္ပဖ္ြ႕ဲမ်ားအားလံုးသည ္ကာကြယ္ေရး

ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဌာနတို႔ အသီးသီး၏ လက္ေအာက္တြင္ ရွိရ

မည္္ဟူေသာအခ်က္ေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ စစ္တပ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ေအာက္တြင္ရွိေနေၾကာင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ‘လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အားလုံး’ ဆိုသည့္ တိက်သည့္အဓိပၸါယ္

အားဥပေဒမ်ား၏ မည္သည့္ေနရာတြင္မွ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိ

သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

 တရားေရးဆိုင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္အား ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ

၏အပုိဒ္ ၁၉ တြင္ ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္သည္ 

အရပ္ဘက္ တရား႐ံုးမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေပၚတြင္ အလြန္လြမ္းမိုး

မႈမ်ား ဆက္လက္ရိွေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ တရားသူႀကီးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ 

စစ္တပ္မွ အရာရွိေဟာင္းမ်ားအား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားခန္႔အပ္ထားျခင္း

ႏွင့္အရပ္သားတရားသူႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တိုိ႔သည္ စစ္အစိုးရ

လက္ထက္တြင္ အမႈထမ္းခဲ့သူမ်ားျဖစ္ေနျခင္း အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ 

လည္းေကာင္း၊ အမ်ားစုေသာ တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ၎တို႔ဆံုးျဖတ္

ခ်က္မ်ားမခ်မီ စစ္တပ္ သုိ႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားသူတို႔၏ 

အခ်က္ျပမႈမ်ားအား အၿမဲတေစ ရယူေနၾကေသးသျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ 

စရီင္ဆုံးျဖတ္ျခင္း ယဥ္ေက်းမႈသည္ ပေပ်ာက္လုနီးပါးျဖစ္ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 

ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ အဓိက အဖြဲ႕ (၃) 

ဖြဲ႕ရွိၿပီး ၎တို႔အားလံုးသည္ စစ္တပ္ထံသို႔ အစီရင္ခံၾက ရပါသည္။ ၎

တို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ လက္ေအာက္ရွိ အထူးသတင္းတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္

ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနႏွင့္ 

တပ္မေတာ္၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ တုိက္

ရိက္ုအခြင့္အာဏာေအာက္တြင္ရိွေသာ စစ္ဘက္ေရးရာ လုံၿခံဳေရးအရာရိွ

ခ်ဳပ္ရံုးတို႔ ျဖစ္ပါသည္။၁၃

NLD ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အစီအစဥ္

 လံုၿခဳံေရးက႑အား ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ 

NLD ၏ အဓိကအစီအစဥ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ အဆိုပါ

ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ရာတြင္ လက္ရွိ အသက္၀င္လႈပ္ရွား

ေနေသာ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ဂရုတစုိက္ေဆာင္ရြက္

သြားမည္ဟု အေလးအနက္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပင္ဆင္ရန္အခ်က္မ်ားအား အႀကံျပဳတင္ျပ

ရာ၌  NLD အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရးဌာနမ်ား၏ အခြင့္အာဏာျဖစ္ေသာ 

‘တပ္မေတာ္သည္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥအားလုံးကုိ လြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲ

စီရင္ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္’ ဆိုသည့္အခ်က္အေပၚ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္

ေစမည့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း မရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ပါတီအေနျဖင့္ အပိုဒ္ ၃၃၉ ပါ ‘ႏိုင္ငံေတာ္အား ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ 

အႏၱရာယ္မ်ားမွ ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္က ဦးေဆာင္ရမည္’ 

အခ်က္အား ဖယ္ဖ်က္ရန္အဆိုျပဳခဲ့ၿပီး အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ 

ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ ပိုမိုရယူႏိုင္ရန္အား အႀကံျပဳခဲ့ပါသည္။၁၄

“NLD သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား စစ္တပ္၏ လြမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ 
လြတ္ေျမာက္ေစရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေတာင္းဆိုလာ
ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပါတီမွ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း 
ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခံရေသာ မည္သည့္တပ္မေတာ္သား
ကုိမဆို ( ဥပမာ -ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ 
နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ား)  စစ္တပ္မွ အနားယူရန္ 
လိုအပ္မႈအား အဆိုျပဳခဲ့ၾကၿပီး အေၾကာင္းမွာ 
၎တို႔အား အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈေအာက္သုိ႔ ပိုမို 
ေရာက္ရွိလာေစရန္ျဖစ္သည္။ 

”

၅



 မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

 NLD သည္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား စစ္တပ္၏ လြမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ လြတ္

ေျမာက္ေစရန္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

တြင္ပါတီမွ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခံရေသာ မည္သည့္ 

တပ္မေတာ္သားကုိမဆို ( ဥပမာ -ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္

ေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား)  စစ္တပ္မွ အနားယူရန္ လိုအပ္မႈအား အဆိုျပဳခဲ့ၾကၿပီး 

အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔အား အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈေအာက္သုိ႔ ပိုမို 

ေရာက္ရွိလာေစရန္ျဖစ္သည္။၁၅ ပါတီသည္ ‘လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား

အားလုံး’ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဌာနမ်ားေအာက္တြင္ 

ရွိရမည္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အပုိဒ္ ၂၀ (ဂ) ႏွင့္ အပုိဒ္ ၃၃၈ 

တို႔အားလည္း ဖယ္ဖ်က္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕အား အရပ္သားဦးေဆာင္မႈေအာက္သို႔ အသြင္ေျပာင္းႏုိင္ရန္

အတြက္ ၎အခ်က္သည္ အတားအဆီးျဖစ္ေနႏိုင္သည္ဟု ရႈျမင္ျခင္း

ေၾကာင့္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။၁၆ 

 အရပ္သားအစိုးရအေနျဖင့္ နိုင္ငံ၏ သတင္းေထာက္လွမ္းေရး 

ယႏၱရားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရရွိရန္ မည္သည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ဳိးကိုမွ 

လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ျခင္း မရွိေသးသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ NLD အေနျဖင့္

လည္းအက်ဥ္းေထာင္စနစ္အေပၚ အေလးေပးအာ႐ုံစိုက္မႈနည္းပါး ေနပါ

ေသးသည္။  နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း

ႏွင့္ျမန္မာနုိင္ငံရိွ လြတ္လပ္ေသာေရွ႕ေနမ်ားအသင္းအဖြ႕ဲမ်ား အပါအ၀င္ 

မ်ားျပားလွေသာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားစြာတုိ႔သည္  တရားမွ်တ

ေရး၀န္ႀကီးဌာနအား ဖြဲ႕စည္းရန္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳလ်က္ရွိၾကၿပီး ၎မွ 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳစု

ပ်ဳိးေထာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား) ႏွင့္ တရားစီရင္ေရး၏ ဘတ္ဂ်က္ (ရသုံးမွန္း

ေျခေငြစာရင္း) ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစရွိတို႔အား တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ 

ျဖစ္သည္။၁၇ 

အရပ္သားအစိုးရမွ ၎၏ အခန္းက႑ကိုရွာေဖြျခင္း

 အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းရွိ အရပ္သားအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံ

အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအစား လုံၿခံဳေရးက႑အေပၚလြမ္းမိုး

မႈျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ အသစ္ေသာစံႏႈန္းမ်ားအား ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ရန္

နည္းလမ္းမ်ားအား ေရးဆြဲျပဳစုေနခဲ့ၾကစဥ္တြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕

မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ စြက္ဖက္မႈအလြန္အမင္း ျပဳျခင္းမ်ားအား ေရွာင္

ရွားခဲ့ၾကပါသည္။ 

 အထင္ရွားဆုံးျဖစ္မည့္ တိုက္ရိုက္ဥပမာတစ္ခုမွာ အေထြေထြ

အပ္ုခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈ

ေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းနိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဦးစီးဌာနသည္ အထူးသျဖင့္ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ရပ္ကြက္အဆင့္မ်ားတြင္ 

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္း

သာယာေရးတို႔အား တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္အာဏာ ရရွိထားပါသည္။ 

၎သည္ တရား႐ုံးမ်ားအေပၚတြင္လည္း သိသာထင္ရွားသည့္ လႊမ္းမိုးမႈ

ရွိေနရံုသာမက ျမန္မာနုိင္ငံရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၁၄၄ အရ အေရးေပၚ

အာဏာကိုလည္း ရရွိထားပါသည္။ ထုိသို႔ စစ္တပ္မွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္

ေရးဦးစီးဌာနအား လႊဲေျပာင္းရန္ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ၎တို႔၏ အာဏာမ်ား

အားစတင္လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ယံုၾကည္မႈ အခ်ဳိ႕ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သက္

ေသသာဓကျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္း

သည္တပ္မေတာ္အား ႀကီးမားေသာ တာ၀န္ႀကီးတစ္ခုမွ သက္သာရာရ

ေစၿပီး ၎တို႔၏ အဓိက အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကိုလည္း ၿခိမ္းျခာက္ျခင္းမရွိ

ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္သားအစိုးရသည္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႕

အားလည္း ၎၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဖြဲ႕စည္းနုိင္ရန္္ ႀကဳိးပမ္းအား

ထုတ္ေနၿပီး ၎သည္လက္ရွိတြင္ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးေနရဆဲပင္

ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္  အစိုးရသည္ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရး

ဆုငိရ္ာအႀကံေပးပဂုၢဳလိရ္ာထူးအား ဖနတ္ီးခဲၿ့ပီး ၎သည ္ သမၼတႏငွ့ ္ျပည္

ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အား ျပည္တြင္းျပည္ပ အႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

မဟာဗ်ဴဟာ႐ႈေထာင့္မွ ေလ့လာသုံးသပ္ အႀကံျပဳနုိင္ေရးအတြက္ႏွင့္ 

အထူးသျဖင့္ ျပင္ပဆက္ဆံေရးမ်ားအေပၚ အေလးေပးေဆာင္ရြက္္ရန္ 

ျဖစ္ပါသည္။၁၈ အမ်ဳိးသားလုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပးပုဂၢဳိလ္သည္ လက္ရွိ

အေျခအေနတြင္ ၎၏ ကိုယ္ပိုင္႐ုံးမရိွေသးသည့္အျပင္၊ စစ္တပ္အေပၚ

၌လည္း ဩဇာသက္ေရာက္မႈ မရွိေသးေပ။ ထုိအင္စတီက်ဴးရွင္းသည္ 

အရပ္သားဦးေဆာင္ၿပီး ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္

သို႔အဆင့္ဆင့္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာႏိုင္ေျခရွိသည္။  

 ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီမံကိန္းတြင္ ‘တရားမၽွတမႈအား ပိုမိုရရွိေစေရး’ ႏွင့္ 

‘လံုၿခံဳေရးက႑တြင္ လုိအပ္သလုိ ပံ့ပိုးေပးျခင္းျဖင့္ ၎၏ မူလတာ၀န္

ျဖစ္သည့္ ျပည္သူမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးနုိင္ရန္ႏွင့္ 

ရပ္ရြာမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ လူပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဥပေဒ

ဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီပြားကုိ ကာကြယ္ေစာင့္

ေရွာက္ျခင္း’ စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ခ်မွတ္ထားပါသည္။  ဝန္ႀကီး

ဌာန (၁၉) ခုအတြက္ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ပါဝင္ေရးဆြဲထားေသာ္လည္း 

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားမႈရွိျခင္းသည္ 

အရပ္သားအစုိးရအေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈ အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရေၾကာင္း 

ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္  သမၼတ သိန္းစိန္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံလူ႔အခြင့္

အေရးေကာ္မရွင္အား (MNHRC) တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၎မွ လူ႔အခြင့္

အေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိစၥရပ္မ်ားအား စံုးစမ္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္၊ 

ဥပေဒမ်ားအား ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား စစ္ေဆးရန္တုိ႔အျပင္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန္ 

အစိုးရဌာနမ်ားအား စည္းရံုးလံႈ႕ေဆာရ္နတ္ို႔အထ ိပါ၀ငပ္ါသည္။ MNHRC 

သည္လံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အားနည္းေသာ အဖြဲ႕

အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ တည္ရွိေနၿပီး၊ ၎အဖြဲ႕အတြင္း ၀န္ႀကီးမ်ားပါ၀င္

ေနျခင္းကလည္း အစိုးရလက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္

၆



မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းတစ္ခုတည္း
ကခိုင္မာေသာ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္
မည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အခြင့္
အာဏာမ်ားအား ေရြးေကာက္ခံအရာရွိမ်ားလက္သို႔ 
ေပးအပ္လိုက္ျခင္းကလည္း လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
အေလ့အထမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ 
ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သည္ကို 
ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။
 

ရန္အဟန္႔အတားတစ္ခု ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 

၎သည္ စစ္တပ္မွ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေသာ အခ်ဳိ႕ေသာ တရားေရး

ဆိုင္ရာအမႈကိစၥမ်ားအား ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး၊ ရာဇသတ္ပုဒ္မမ်ားႏွင့္ 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရပ္ဘက္

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားတြင္ ပ့ံပိုးကူညီခဲ့ရံု

သာမက အျခားေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္လည္း တိုးတက္လုပ္ေဆာင္

လာႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ 

 လႊတ္ေတာ္သည္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ 

အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား

အား၎တို႔၏ ေရးရာကိစၥမ်ားအေပၚ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းအားျဖင့္ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎တို႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈ အခန္းက႑အား 

တည္ေဆာက္လ်က္ရိွပါသည္။ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အစိုးရ 

ဌာနမ်ားမွ ျပည္သူကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆိုၾကရ

ၿပီး၊ မွတ္တမ္းမ်ားအား မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထုတ္ေ၀ႏိုင္ခဲ့ၾကရာ 

၎သည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ လူထုထံ ခ်ျပအသိေပးမႈ နည္းလမ္း

တစ္ခုကုိ အားေပးျမင့္တင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္

ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈအား ကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ၎ကုိ 

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆာ္ၾသသူမ်ားႏွစ္ရပ္လံုးအပါအ၀င္၊ ဗိုလ္

ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာအဆက္အသြယ္ရွိေသာ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္း

ေဆာင္ေဟာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌတုိ႔မွလည္း ကန္႔သတ္မႈ

မ်ားလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္

ၾကည့္မႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအားလည္း တျဖည္းျဖည္း တည္ေဆာက္လာ

ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ 

 လႊတ္ေတာ္သည္ စစ္တပ္၏ ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းအား 

ေကာင္းစြာ စိစစ္မႈျပဳရန္အတြက္ အဟန္႔အတားမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း၊ 

၎သည္ ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕တစ္ခုကုိ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး၊ 

၎အဖြဲ႕သည္ ၀န္ႀကီးမ်ားအား အေသးစိတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားေမးနုိင္

ျခင္းႏွင့္အတူ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့ပါ

သည္။ ဥပေဒျပဳသူမ်ားသည္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအေပၚ တိုက္ရုိက္အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္မႈ ရွိေသာ 

အဓိကဥပေဒမ်ားအား ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း၊ 

လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းမႈဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အခ်ိဳ႕

ေသာနယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့ရာ အထူးသျဖင့္ ရာဇ၀တ္မႈ

မ်ားႏွင့္ အရပ္သားေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပါ

သည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသည္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကုိယ္

စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာ္မတီမ်ားအား 

ဖြဲ႕စည္းရန္ ခြင္ျပဳထားေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ အသက္၀င္လႈပ္ရွား

လာျခင္းမရွိၾကေသးသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါသည္။  

အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအား ေျပာင္းလဲမႈျပဳျခင္း

 စစ္တပ္ထံမွ အာဏာမ်ားအား အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ထံသုိ႔ လြဲေျပာင္းလုိက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုတရားမွ်တမႈရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ 

ရလဒ္မ်ားအား အလု္ိအေလ်ာက္ဖန္တီးလိုက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ေရြး

ေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းတစ္ခုတည္းက ခိုင္မာေသာ ဒီမိုကေရစီကို 

ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ျဖစ္ၿပီး လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အာ

ဏာမ်ားအား ေရြးေကာက္ခံ အရာရိွမ်ားလက္ထဲသုိ႔ ေပးအပ္လုိက္ျခင္းက

လည္းလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ားအား အလို

အေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သည္ကို ေလ့လာ

ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 

အဓိကအေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ေရြးေကာက္ခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေန

ျဖင့္အထက္အမိန္႔ကိုသာ လက္ခံလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ ယခင္အာဏာ

ပိုင္မ်ား၏အထက္မွ ေအာက္သုိ႔သြားသည္ပံုစံ၊ ခက္ထန္လြန္းသည့္ လံုၿခံဳ

ေရးဗဟုိျပဳေသာအေလ့အထမ်ားႏွင့္ သေဘာထားမ်ားအား ရိုးရွင္းစြာ 

အေမြဆက္ခံျခင္း မျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးက႑မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအား 

မည္မွ်ပံ့ပိုးမႈျပဳနုိင္သည္ဆိုသည္အခ်က္သည္ အစိုးရမွ ျပဒါန္းထားေသာ 

ဥပေဒမ်ား၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအပါအ၀င္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

အတြက္အဓိကျဖစ္ေသာ ၎အဖြဲ႕မ်ားအတြင္း က်င့္သုံးသည့္ အေလ့

အထမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေပၚမ်ားစြာ မွီတည္ေနပါသည္။ ႏိုင္ငံ

တစ္ခုအတြင္းရွိလူမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအ၀န္းမ်ား၏ အမ်ဳိးစံုလင္လွေသာ 

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းစြာပံ့ပိုးႏိုုင္ရန္အတြက္ အထူးေဆာင္ရြက္မႈ

မ်ားႏွင့္အတူ က်ားမေရးရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ထုံးတမ္းဓေလ့ဆိုင္ရာ ႏိႈးၾကား

သတိရွိမႈတုိ႔ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အက်ဳိးသက္

ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္ေသာ ျပင္းထန္စြာၿဖိဳခြင္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ စစ္ဆင္ေရး

မ်ားျဖင့္ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းထက္ လံုၿခံဳေရး၊ တရားမွ်တေရးႏွင့္ လူထု

ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာမ်ားကုိ ကာကြယ္တားဆီးမႈလုပ္ျခင္းသည္ ပိုမို 

ေကာင္းမြန္ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံ

၇



 မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

တပ္မေတာ္သည္ ရွည္လ်ားေသာ သမုိင္းေၾကာင္း
ကုိပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ႀကီးမားေသာ အဖြဲ႕အစည္း

တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ျပင္ပမွ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ
မ်ားအား အေလးအနက္ ဆန္႔က်င္လ်က္ မိမိတို႔အဖြဲ႕
အတြင္း တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္လာေသာ အယူ၀ါဒမ်ား
ျဖင့္သာ ရပ္တည္လာခဲ့ပါသည္။

ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈအေလ့အထမ်ားတြင္ အေျခခံက်ေသာ ေျပာင္းလဲ

မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊ ‘ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား” အေပၚ 

အေလးေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအားအေၾကာက္တရားစက္၀န္းမွ လြတ္ေျမာက္

ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း က်ယ္ျပန္႔စြာ ေရးသားျပဳစု

ခဲ့ဖူးပါသည္။၁၉ 

အက်င့္ေဟာင္းတို႔ စြန႔္ရန္ခက္ခဲျခင္း

 တပ္သားေပါင္း (၃၀၀,၀၀၀) ခန္႔ အင္အားရွိသည့္ တပ္မေတာ္

သည္မ်ားျပားၿပီး အင္အားႀကီးသည့္ ေျခလ်င္တပ္ဖြ႕ဲတစ္ခု အျဖစ္ဆက္လက္

ရွိေနေသးသည္။ ၎၏ ေသာင္းက်န္းမႈ ေခ်မႈန္းေရးစနစ္သည္ ေသာင္း

က်န္းသူမ်ား၏ ခိုလႈံရာေနရာႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားအား ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ရန္ 

သက္ဆိုင္ရာေဒသရွိ လူထုတစ္္ရပ္လံုးအေပၚ က်ယ္ျပန္႔စြာ ပစ္မွတ္ထား

ကာေျပာင္းေရႊ႕ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား က်ဴးလြန္

သည့္စနစ္ကုိ ဆက္လက္က်င့္သုံးေနပါသည္။ ၎တို႔၏ စစ္ဆင္ေရး

မ်ားတြင္ အသုံးျပဳေသာ နည္းစနစ္မ်ားမွာ အတိတ္တြင္ပင္ စြဲၿငိေနပါ

ေသးသည္။

 ျပည္သူမ်ားအေပၚ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားဖြယ္ ေကာင္းသည့္

စနစ္ဆက္ဆံမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ေၾကာင္း စြပ္စြဲျခင္းမ်ား

မွအပ လက္ရိွစစ္ေရးဆုိင္ရာ နည္းစနစ္မ်ားသည္ ထိေရာက္မႈမရိွသည္ သာမက

လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအား ပိုမိုျမင့္တက္ေစၿပီး ပိုမိုရွည္လ်ားေစမႈမ်ားကို

သာျဖစ္ေပၚေစေၾကာင္း သက္ေသျပလ်က္ရွိပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲမႈ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ၎တို႔အား 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အခြင့္အလမ္းအားေပးျခင္းျဖင့္ 

ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား လက္လြတ္သြားရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုသည္ အစိုးရအား သဘာ၀အရငး္အျမစ္မ်ားႏွင့္ ကုန္

သြယ္ေရး ပင္မလမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ 

အေကာင္းဆံုး အခြင့္အေရးေပးေနပါသည္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စု

ႏစွမ္်ားအတြင္း အငအ္ားႀကီးမားေသာ တိငု္းရင္းသားလကန္ကကုိ္ငအ္ဖြဲ႕

အစည္းမ်ားသည္ သိသာထင္ရွားစြာ လက္ေလွ်ာ့သြားျခင္းမရိွၾကသည္ကုိ 

ေတြ႕ရိွရၿပီး၊ အဖြဲ႕ငယ္မ်ားမွာလည္း လက္ေလွ်ာ့သြားခဲ့ၾကေသာ္လည္း 

၎တို႔အေနျဖင့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖ်တ္သိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စနစ္က်

စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ၾကေပ။ ၎အဖြဲ႕မ်ားမွ တိုက္ခိုက္ေရး

သမားမ်ားသည္ အျခားေသာ အဖြဲ႕မ်ားထံ သြားေရာက္ပူးေပါင္းျခင္း 

သုိ႔မဟတ္ု အဖြဲ႕အသစမ္်ားအျဖစ ္ထပမ္ ံဖြဲ႕စည္းေပၚေပါကလ္ာၾကသည။္ 

 တပ္မေတာ္သည္ ၎၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္ လက္နက္

တပ္ဆင္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေခတ္မီတိုးတက္ေရး ႀကိဳးပမ္းအား

ထုတ္မႈမ်ားအေပၚ ဆက္လက္ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံလ်က္ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ 

NLD အာဏာရလာေသာ အခ်ိန္မွစတင္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္း

ေအာင္လိႈင္မွ တပ္ဖြဲ႕အား “အဆင့္အတန္းျမင့္ တပ္မေတာ္” တစ္ရပ္ျဖစ္

လာေစရန္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ယခုအစီအစဥ္အား ခ်မွတ္

လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။၂၀ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ စနစ္အသြင္

ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ျပည့္စုံက်ယ္ျပန္႔သည့္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အစျပဳလုပ္ေဆာင္ရန္ တိက်သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိမေန

ေသးသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ 

 စစ္တပ္သည္ ၎တို႔ တပ္သားမ်ား၏ က်င့္၀တ္ဆိုင္ရာ အမႈ

ကိစၥမ်ားအား ၎တုိ႔ ကိုယ္ပိုင္တရားရုံးမ်ားတြင္သာ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ခ်ျခင္းသည္ ပံုမွန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္မဟုတ္ေသာ္လည္း အဓိကအေရးႀကီး

သည္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈအား လက္လွမ္းမွီေရး

တို႔၏ အေျခခံအုပ္ျမစ္မ်ားအား လုိက္နာက်င့္သံုးေနေသးသည္ဆုိသည့္ 

အခ်က္ျဖစ္ပင္ပါသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တရားမွ်တေရးစနစ္သည္ 

၎စံႏႈန္းမ်ားအား လိုက္နာက်င့္သံုးမႈ နည္းပါးေနေသးသည္။  ေခါင္း

ေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈဆန္သည့္ အစီ

အစဥ္မ်ားမွာ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္

ရြက္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားက ၎လမ္း

ညႊန္မႈမ်ားသည္ စနစ္တက် ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား ခြင့္ျပဳေနသည္ကို 

ေထာက္ျပေနပါသည္။ တရားရံုုး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္

မႈမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံသာ လူအမ်ားသိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ၾကားနာမႈမ်ားတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ 

မရိွလွသည္ကုိ ေတြ႕ရကာ ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ရက္မ်ားအေတာ္တန္

ၾကာၿပီးမွသာ အမ်ားျပည္သူအား ခ်ျပျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ 

အေလးထားသင့္ဆံုးေသာ အခ်က္မွာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ရာဇ၀တ္မႈ

ဆိုင္ရာက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ခံစားခဲ့ၾကရသူမ်ားသည္ နစ္နာေၾကး၊ ေလ်ာ္

ေၾကး၊ သုိ႔မဟုတ္ ေဖးကူညီမစမႈအစရိွေသာ ပံုစံတစ္ခုခုကုိမွ် လက္ခံရရွိ

ခဲ့ၾကျခင္း မရွိၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ 

 တပ္မေတာ္သည္ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေၾကာင္းကုိ ပိုင္ဆိုင္

ထားသည့္ ႀကီးမားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ျပင္ပမွ 

၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ားအား အေလးအနက္ ဆန္႔က်င္လ်က္ မိမိတို႔ 

အဖြဲ႕အတြင္း တိုးျမႇင့္တည္ေဆာက္လာေသာ အယူ၀ါဒမ်ားျဖင့္သာ ရပ္

တည္လာခဲ့ပါသည္။ အစိုးရ၏ အရပ္သားအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ စစ္တပ္

အား ‘အျမစ္ပါမက်န္’ လံုး၀ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳလုပ္ရန္ တိုက္တြန္း

လံႈ႕ေဆာ္မႈအား အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္အုံးမည္ မဟုတ္

၈



မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

ေသးေပ။ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုခုသည္ စစ္တပ္အတြင္းမွသာ ဦးေဆာင္ျဖစ္

ေပၚလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အျခားေသာသူတို႔ထံ

မွလာေသာ စုေပါင္းဖိအားေပးမႈမ်ား၊ အားေပးမႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား

ျဖင့္သာ ျဖစ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 အရပ္သားအစိုးရအေနျဖင့္ လက္ရွိစစ္တပ္ေရးရာ နည္းလမ္း

မ်ားသည္ သိသာထင္ရွားေသာ ျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ေနသည္

လားဆိုသည္မွာ ရွင္းလင္းမႈမရွိသလို အေရးပါေသာ အစုိးရတာ၀န္ရွိ

သူမ်ားမွာ ကုလသမၼဂအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ စြပ္စြဲမႈမ်ားအေပၚ ယံု

ၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း ထပ္ခါထပ္ခါ ေျပာဆိုလာခဲ့ၾကပါသည္။၂၁ “လူ႔အခြင့္

အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအားလုံးအေပၚ” ေ၀ဖန္ရႈပ္ခ်မႈမ်ား ျပဳေနေသာ္လည္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သူမသည္ လက္ကုိင္ပဋိပကၡတြင္း

ပါ၀င္သူ တစ္ဦးဦးအေပၚ “ခြဲေ၀အျပစ္လြဲခ်မႈ” သို႔မဟုတ္ “တာ၀န္

၀တၱရားမ်ားအား ေရွာင္ဖယ္ျခင္း” တို႔ကုိ လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း 

အခိုင္အမာ ေျပာဆုိေနခဲ့ပါသည္။၂၂ သူမ၏ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ တပ္မေတာ္

အား “လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား ေရွာင္ရွားရန္” ႏွင့္ “စစ္ဆင္

ေရးမ်ားအား ဂရုစုိက္ႀကီးစြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္” ညႊန္ၾကားမႈမ်ား ေပးခဲ့

သည္ဟု ေျပာဆုိေနခ့ဲေသာ္လည္း သူမ၏ တရား၀င္ Facebook စာမ်က္ႏွာ

အေပၚတြင္မႈ တပ္မေတာ္အား ပံုမွန္အားျဖင့္ ကာကြယ္ေပးေနေလ့ရွိၿပီး 

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္

ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအား “အတုအေယာင္ မုဒိန္းမႈ” ဟူေသာ စာ

ေၾကာင္းပါ ပို႔စ္ျဖင့္  ျငင္းဆိုခဲ့ပါသည္။၂၃ 

 လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အရပ္

သားမ်ားအေပၚ ထိခိုက္ေစမႈ အနည္းဆုံးျဖစ္ရန္၊ လက္နက္ကိုင္ စစ္သား

မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထု၏ တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ စိတ္ဆႏၵမ်ားအေပၚ 

အေျခခံၿပီး ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေသခ်ာေစရန္ ၎တို႔၏  ပြင့္လင္းျမင္

သာမႈႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားအား ပိုမိုလုပ္ေဆာင္

လာႏိုင္ရန္မွာ ေရြးေကာက္ခံအရာရွိမ်ားႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လႈပ္ရွား

တက္ႂကြသူမ်ား ဥပမာအရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားထံမွ 

တစ္သတ္မွတ္တည္းျဖစ္ေသာ ဖိအားေပးမႈမ်ားအား ေရရွည္ေပးစြမ္း

သြားႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေနလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။  

တရားေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ေရး 
ဒုိ႔အေရး ဆုိသည့္ ဆုိင္းဘုတ္ကုိ 

ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပေသာ 
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ 

ခ်ီတက္ပဲြတြင္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး 
ကုိင္ေဆာင္ထားစဥ္၊

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ 
၁၂၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၂၀၁၈။

 ©  J Paing / MPA

ဘက္စံုလြမ္းၿခံဳၿပီး စနစ္က်ေသာ 
တရားမွ်တေရးက႑ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

 ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက စတင္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ရာဇ၀တ္မႈ

ဆိုင္ရာတရားစီရင္ေရးစနစ္အား အဓိကအားျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ

အားထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား ကာကြယ္

ရန္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္း 

နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ လူေပါင္း (၇,၀၀၀) 

မွ (၁၀,၀၀၀) အထိ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ၾကရသည္။၂၄ ယေန႔ေခတ္တြင္ ရဲ

တပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္စနစ္မ်ားသည္ စစ္တပ္၏ လက္ေအာက္တြင္ 

၉



 မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းအားျဖင့္ တည္ရွိေနေသးၿပီး၊ ၎ဌာနမ်ား၏ ေခါင္း

ေဆာင္ပိုင္းေနရာမ်ားတြင္လည္း မ်ားစြာေသာ စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္း

မ်ားအား ခန္႔အပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ေနရပါသည္။ 

 တရားမွ်တမႈအား ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္

ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတုိ႔ကုိ အေလးေပး

ေသာစနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ စနစ္တစ္ခု

လံုးကုိ ၿခံဳငံုသံုးသပ္မႈျပဳႏိုင္ေသာ ဘက္စံုလြမ္းၿခံဳမႈရွိသည့္ နည္းလမ္း

တစ္ခုလိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

သည္ဟုိတစ္စသည္တစ္စႏွင့္သာ ရွိေနပါေသးသည္။ 

 ရဲတပ္ဖြ႕ဲမွျပည္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ‘စစ္ပြအဲေျခ

အေနတစ္ခုမွဆင္းသက္လာေသာ စစ္ဘက္ေရးရာ တန္ဖိုးမ်ား’ အေပၚ 

အေျခခံျခင္းထက္ အရပ္သား၀န္ေဆာင္မႈ၊ ကာကြယ္ေပးမႈ တန္ဖိုးမ်ား

အေပၚအေျခခံၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။၂၅  စစ္တပ္

မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ ရန္သူမ်ားအား အင္အားသုံး တုိက္ခုိက္ရန္ 

ဖြ႕ဲစည္းထားျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ရဲတပ္ဖြ႕ဲမ်ားမွာမူ ျပည္သူအားကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ဖြ႕ဲစည္းတည္ေဆာက္ ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ 

ရမဲ်ားသည္ စစ္တပ္၏အမူအက်င့္မ်ားအား က်င့္သုံးမည္ဆုိပါက ၎ျပည္

သူမ်ားအား ရန္သူမ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံမႈပံုစံျဖင့္ အဆံုးသတ္သြားမည္ျဖစ္

သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရအတြက္အားျဖင့္ မသိရေသာရဲတပ္သားမ်ား

သည္စစ္တပ္မွ အလွည့္က် တာ၀န္ေျပာင္းေရႊ႕ထမ္းေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္

ေနခဲ့ၾကသည္။ ၎အေလ့အထကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိတိုင္ ဆက္လက္ 

က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကရာ စစ္တပ္အရြယ္အစားအား ေလၽွာ့ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈ

မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ေရာေႏွာမႈရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ တစရ္ပ္သုိ႔ 

ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနွင့္ ကိုက္ညီေသာ ပိုမိုခိုင္မာသည့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕

တစ္ခုအား တည္ေထာင္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။  ထုိကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို နယ္ပယ္ (၃) ခုတြင္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း 

တေကာင္းႏိုင္ငံေရးေလ့လာမႈအဖြဲ႕၏ သုေတသနေလ့လာမႈအရ သိရွိ

ရပါသည္။ ၎တို႔မွာ ၀န္ခံကတိျပဳမႈျဖင့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ 

ရဲအရာရွိမ်ားသည္ ရာထူးအဆင့္တိုးျမႇင့္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား မရွိ

ျခင္းေၾကာင္ ့စတိအ္ားထကသ္နမ္ႈမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ တပဖ္ြ႕ဲ၏ ပညာရငွ္

ဆန္ေသာကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ေလွ်ာ့က်လာခဲ့ျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 

ဆက္ဆံေရး ပ်က္စီးသြားျခင္း အစရွိသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။၂၆ 

 NLD သည္ ၎၏ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မူဝါဒေရးရာ ေၾကျငာစာတမ္း၌ 

‘ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ၎တုိ႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအား ျပည့္၀စြာ လုပ္ေဆာင္

ႏိုင္ေရး ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္သြားရန္’ ကတိျပဳ

ခဲ့ပါသည္။၂၇ ထို႔အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္

ညီေသာဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတကမ္ႈ စမီကံနိ္းတြင ္ေဖာ္ျပထားသညမ္ွာ ‘တရားဥပေဒ

စိုးမိုးေရးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ လူ

တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အထူးသျဖင့္ ထိခုိက္လြယ္သည့္ အုပ္စုမ်ား ေဘးကင္း

လုံၿခံဳရန္အတြက္’ လုပ္ငန္းမ်ားအား အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖစ္

ပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရ၏ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ၎တုိ႔ႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္

ရြက္ေနၿပီး ၎သည္ ဥပေဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 

လြတ္လပ္စြာပံ့ပိုးမႈျပဳမည္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေသြဖယ္ေနသည္ကို 

ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။ 

 ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနသည္ စစ္တပ္ဦးေဆာင္သည့္ 

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနၿပီး၊ ၎ဌာန

သည္အက်ဥ္းေထာင္ (၄၈) ခု၊ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္း (၅) ခုႏွင့္ အလုပ္

ၾကမ္း/ရဲဘက္စခန္း (၄၈) ခုတို႔ျဖင့္ လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ

သည္။၂၈  အလုပ္ၾကမ္းလုပ္ေဆာင္ရသူမ်ားသည္ ဌာနမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ပုဂၢလိကမွ ေသာ္လည္းေကာင္း ပုိင္ဆုိင္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ 

အလုပ္လုပ္ၾကရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေထာင္မ်ား၏ လက္ခံႏိုင္ေသာ 

ေထာင္သားဦးေရမွာ တရား၀င္အားျဖင့္ (၇၁,၀၀၀) ဦးသာျဖစ္ေသာ္

လည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ တစ္နိုင္ငံလုံး၌ အက်ဥ္းသားစုစုေပါင္း 

(၈၅,၇၉၅) ဦးရွိခဲ့ပါသည္။၂၉ ၎အက်ဥ္းဦးစီးဌာနရွိ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိ

မ်ားအပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းအမ်ားစုသည္ စစ္တပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ၾက

သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။၃၀ 

 အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ကိုလိုနီေခတ္က အက်ဥ္းေထာင္ လက္စြဲ

စာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း အားနည္းေသာ စံႏႈန္းမ်ားဆက္

လက္တည္ရွိေနျပီး ဥပမာ အစားအစာမ်ားသည္ လက္ေတြ႕တြင္ သတ္

မွတ္စံႏႈန္းမ်ားအား ျပည့္မွီျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္

ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္အတြင္း ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရေသာ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသား ၁၆၂၁ ဦးအား စစ္တမ္းေကာက္ယူခဲ့ရာ (၇၂) ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ 

ေထာင္က်စဥ္အတြင္း ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံခဲ့ ၾကရေၾကာင္းေတြ႕ခဲ့ရသည့္

အျပင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရေၾကာင္း အစီရင္ခံမႈ

မ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ားစြာမွလည္း ေဖာ္ျပေနပါ

သည္။၃၁ အျခားေသာ ပံုမွန္အေလ့အထတစ္ခုမွာ တိုက္ပိတ္ျပစ္ဒဏ္ 

သုိ႔မဟုတ္ ‘ေခြးတိုက္မ်ား’ ဟုလည္းေခၚဆိုေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေထာင္

သားမ်ားသည္ ၾကမ္းျပင္ေပၚတြင္ ေလးဘက္ေထာက္သြားရျခင္း ျဖစ္ပါ

သည္။၃၂ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ထမ္းေဆာင္ရေသာ ရဲဘက္စခန္းမ်ား

သည္တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း ေျပာဆိုေနခဲ့ၾကၿပီး ၎ 

ရဲဘက္စခန္းမ်ားတြင္ ၂၀၀၄ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုနွစ္မ်ားအတြင္း အက်ဥ္း

သားေပါင္းတစ္ေထာင္ေက်ာ္  ေသဆုံးခ့ဲေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။၃၃ အက်ဥ္း

သားမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေဒသမ်ားအတြင္း အတင္းအဓၶမ

ေပၚတာလိုက္ေပးသူမ်ားအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳခံခဲ့ၾကရၿပီး မၾကာခဏ

ဆိုသလို၎တို႔သည္ ျပင္းထန္ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း

မွစစ္ဆင္ေရးမ်ားတြင္လည္း ေပၚတာလိုက္ခဲ့ၾကရပါသည္။၃၄

မတူကြဲျပားမႈမ်ား

 စစ္တပ္၏ စစ္သားဦးေရ အမ်ားစုမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး 

ျပည္သူလူထုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ဆုံရမည့္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီး

၁၀



မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြအတြင္း 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ခန္႔အပ္ထားေသာ 

ရဲတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား သင္တန္းတက္ေနစဥ္၊ 
၂၂ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၂၀၁၅၊ မႏၲေလး၊ ျမန္မာ။

©  Hkun Lat 

မ်ားမရွိၾကေပ။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး

စုမွအမ်ားဆုံး လႊမ္းမိုးမႈရွိေနသည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ၿပီး ၎လမ္းေၾကာင္း

သည္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္မ်ားမွ စတင္ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၂၀၀၀ 

ခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္း အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္

ထပ္ အလြန္ထင္ရွားေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူမ်ား

မွအမ်ားအားျဖင့္ လႊမ္းမိုးမႈရွိေနၾကၿပီးအေၾကာင္းမွာ တပ္မွဴးမ်ားႏွင့္ ၎

တို႔၏ဇနီးမ်ားသည္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္

ေဆာငရ္ြက္ၾကရမည ္ဆိုသည္အ့ခ်က္ေၾကာင္ ့၎သည ္ဗဒုၶဘာသာျဖစရ္

မည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ပိုမိုပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။၃၅ ပထမအခ်က္ႏွစ္

ခ်က္အၾကားရွိ မညီမွ်မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အခ်ိဳ႕ေသာ အားထုတ္မႈ

မ်ားကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္လာဟန္တူပါသည္။ ထုိသုိ႔ဆုိရျခင္းမွာ အမ်ဳိး

သမီးမ်ားအား ယခင္က သူနာျပဳမ်ားအျဖစ္သာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစ

ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ စစ္မတိုက္ရေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေစရန္  အမ်ဳိးသမီးတပ္မေတာ္အရာရိွမ်ားအား ခန္႔အပ္

လာခဲ့ပါသည္။ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အခိုင္အမာေျပာဆိုေနသည္

မွာစစ္တပ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအားလုံးပါဝင္၍ တိုင္းရင္းသား

အားလုံးကုိ ကိုယ္စားျပဳသည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။၃၆  မည္သို႔ပင္

ျဖစ္ေစမင္းေအာင္လႈိင္သည္ မတူကြဲျပားမႈမရွိျခင္းအား တိတ္တဆိတ္

အသိအမွတ္ျပဳကာ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ 

တကၠသုိလ္မ်ား၌ အမွတ္ေကာင္းရရိွသူမ်ားအား ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္

သို႔စာရင္းသြင္း၀င္ေရာက္လာၾကရန္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္မႈအား စတင္

လာခဲ့ပါသည္။၃၇   

ဥပေဒေရးဆြဲ ျပဌာန္းျခင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ

 အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ေရြးေကာက္ခံ 

အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 

တရားမွ်တေရး က႑မ်ားအတြက္ ဥပေဒ

ေရးဆြဲၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ၌ 

ေရွးရိုးဆန္လ်က္ရွိေနခဲ့စဥ္တြင္ 

သတိျပဳဖြယ္ရာေကာင္းသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါသည္။ 

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သိသာထင္ရွားေသာ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္

ေနခဲ့ေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္

လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ အာဏာပိုင္မ်ားအား ဧည့္စာရင္းမတိုင္ထား

သည့္ဧည့္သည္မ်ားအား “သန္းေခါင္ယံ ေရွာင္တစ္ခင္ ၀င္ေရာက္စစ္

ေဆးျခင္း” လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေသာ ၁၉၇၅ ခုနွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကာ

ကြယ္ေရး ဥပေဒမ်ားအားလံုးကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္

ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။၃၈ ရာဇသတ္ပုဒ္မ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံး

ဥပေဒႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္ဥပေဒတို႔အား ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း 

အတိုက္အခံျပဳ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၿပီး၊ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ

ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ

တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ ျပဳျပင္ေရးလိုလား

သည့္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္လြန္

ဆြဲေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ 

 ယခု၂၀၁၉ ခုနွစ္တြင္ ျပဌာန္းသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္

အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒသည္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ား

အေပၚဥပေဒျပဳႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွ အလားအလာေကာင္းသည့္ ထိုး

ေဖာက္ေက်ာ္လႊားမႈ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာဥပေဒတြင၄္၀ ေဖာ္ျပထား

သကဲ့သို႔  လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီး

ေလးေသာ အၾကမ္းဖက္မႈပံုစံ (၆) မ်ဳိးအား၃၉  ျပစ္မႈအျဖစ္ ဥပေဒ ျပဌာန္းႏိုင္

ခဲ့သည္သာမက (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား စစ္သားအျဖစ္စု

ေဆာင္းျခင္း၄၁ အားလည္း တားျမစ္ပိတ္ပင္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ 

၁၁



 မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

 အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး

ဥပေဒၾကမ္းကို တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ပါ၀င္မႈႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ

အေျချပဳေသာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ ဖိအားမ်ား၊ စိတ္အား

ထက္သန္ေသာလႊတ္ေတာ္ ကုိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအ၀င္၊ အစိုးရ၀န္

ထမ္းမ်ားအားလုံးညီညြတ္စြာ ပါဝင္မႈျဖင့္  ၂၀၁၁ ခုနွစ္မွ စတင္ ေဆြးေႏြး

ျငင္းခံုလာခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိဥပေဒအား အစိုးရမွ ျပဌာန္းခဲ့ႏိုင္ျခင္း 

မရွိေသးေပ။ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းလုိက္သည့္ အမ်ဳိး

ဘာသာသာသနာ ကာကြယရ္နဆ္ိသုည္ ့ရညရ္ြယ္ခ်က္ျဖင္ ့အလြနအ္မင္း 

ဆြဲေဆာင္မႈရွိလွသည့္ ဥပေဒ (၄) ရပ္ေၾကာင့္ ထုိဥပေဒ ထြက္ေပၚလာ

ႏုိင္ရန္ ႀကီးမားေသာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါသည္။၄၂  

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန

 အရပ္သားအစုိးရမွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအား လက္

လႊဲရယူမႈသည္ ေရြးေကာက္ခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ စစ္တပ္၏ အစိတ္

အပိုင္းတစ္ခုအား ရယူလိုက္ႏိုင္ျခင္ကိုျပသေသာ အေရးပါေသာ ပထမ 

ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ “ျမင္သာေသာ ေျပာင္းလဲ

မႈကုိ ယူေဆာင္လာႏိုင္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ယံုၾကည္မႈအား တိုးျမႇင့္

ရရွိလာႏိုင္သည္” ဆုိသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လိုအပ္

ေၾကာင္းရွင္းလင္းထားပါသည္။၄၃ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမင္းသူသည္သည္ 

လက္ရွိိတြင္ အဆုိပါဌာနအား ႀကီးၾကပ္မႈျပဳရၿပီး စနစ္က်ေသာ ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈ အစီအစဥ္တစ္ခုအား အစျပဳေရးဆြဲလ်က၄္၄ ၎ဌာနအား 

“ေျပာင္းလဲမႈအတြက ္စံျပနမနူာ” အျဖစ ္ညႊန္းဆိထုားပါသည။္၄၅  ျပညန္ယ္

ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ျပလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈမ်ားအတြင္း 

၎မ ွလထုူ၏ ပါ၀ငမ္ႈအား ျမႇင္တ့င္ျခင္း၊ အဂတလိုကိစ္ားမႈမ်ားအား အဆံုး

သတ္ျခင္းႏွင့္ အရာရွိမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားအား ေျပာင္းလဲျခင္း အစရွိ

သည္တို႔အေပၚ အေလးေပးေဆာင္ရြက္သြားမည့္အေၾကာင္း ေျပာဆို

သြားခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလမတိုင္မီတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဦးစီးဌာနသည္ စမ္းသပ္စံျပစီမံကိန္းတစ္ခုအား စတင္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာခ္ဲၿ့ပီး လကစ္ြဲစာအပုအ္သစတ္စခ္အုား ေရးဆြဲျခင္း၊ အပုခ္်ဳပ္ေရးပညာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသင္တန္းေက်ာင္း၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားအား အလုံးစုံျပဳျပင္

ေျပာင္လဲေရး ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ဝါရင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ၀န္ထမ္း

မ်ား၏ ‘ေျပာင္းလဲလုိစိတ္’ အေပၚကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ

မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။၄၆ 

“    အရပ္သားမ်ားမွ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအား 
လက္လႊဲရယူမႈသည္ ေရြးေကာက္ခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ 
စစ္တပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအား ရယူလိုက္ႏိုင္ျခင္း
ကုိျပသေသာ အေရးပါေသာ ပထမ ဥပမာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး 
၎ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လုိအပ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းထားပါသည္။

”

လံုၿခံဳေရးက႑အေပၚ အမ်ားျပည္သူ၏ 
ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈႏွင့္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ

 အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ၏ မည္သည့္ နယ္ပယ္တြင္မဆုိ ၎တို႔၏ ရည္

ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းရန္ဆိုပါက အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 

ျပည္သူတုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး တာ၀န္ယူမႈ တာ

၀န္ခံမႈတို႔အား အေလးေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ လုံၿခံဳေရးက႑

သည္လည္း ၎ႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားျခင္းမရွိေပ။ ၎သည္ ျပည္သူလူထု

၏ေဘးကင္းလံုၿခဳံမႈအား ေသခ်ာေစၿပီး၊ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ 

ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားပါက ၎သည္ ျပည္

သူမ်ား၏ပါ၀င္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈတို႔ကို ခြင့္ျပဳရန္ လုိအပ္ပါ

သည္။၄၇ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ ‘ဒီမိုကေရစီသည္ မတူကြျဲပားမႈအတြက္ 

အခြင့္အေရးအျပင္ ၎မတူကြဲျပားမႈမ်ားကုိ အေျခက်ေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္း

စြာလုပ္ေဆာင္ရန္ တာ၀န္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထားပါသည္’ ဟု တန္

ျပန္ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။၄၈ ထုိ႔အျပင္ ျပည္သူတုိင္းတြင္ လုံၿခံဳေရးက႑

တြင္ပါ၀င္ခြင့္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ လုံၿခံဳေရးရည္ရြယ္ခ်က္

မ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေသာ အခြန္မ်ားကုိ ေပးေဆာင္ထားသူမ်ားျဖစ္

သည့္အေလ်ာက္ ၎တုိ႔သည္ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား လႈပ္ရွားေသာ ေဒသ

မ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး ၎တုိ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ကုိ 

ခံစားေနၾကရပါသည္။ 

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ႏုိင္

သည့္နယ္ပယ္သည္ သိသာစြာ ပြင့္လင္းလာခဲ့ပါသည္။ ယခင္က ရွိခဲ့

ေသာျပင္းထန္သည့္ မီဒီယာ ဆင္ဆာျဖတ္မႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ 

ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္

သက္ၿပီး စစ္တပ္၏ တရား၀င္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ျဖန္႔ေ၀ေသာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွအပ မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အမ်ား

ျပည္သူဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တာဆီးမႈျဖစ္ေစခဲ့ပါ

သည္။ ယေန႔တြင္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေရးသားျခင္း၊ ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ လူမ်ားစုေ၀းၿပီး 

အမ်ားႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔အား ပိုမိုလြတ္

လပ္စြာလုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ခ့ဲပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ လူ႔အခြင့္

အေရးတုိ႔အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းစဥ္မ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ အမ်ား

ျပည္သူဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားမွ ထုတ္လြင့္မႈမ်ားသည္္

လည္းပံုမွန္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္တပ္ (ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ 

အရပ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ား) သည္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိခြင့္အား ပိတ္ပင္

ရန္ႏွင့္ ၎ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အႏၱရာယ္

ရွိေၾကာင္း အေၾကာက္တရားအား ထိန္းထားႏိုင္ရန္ အရပ္ဘက္ တရားရံုး

မ်ားသို႔ ဦးလွည့္လာခဲ့ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး 

ယခုအခ်ိန္အထိ ‘အသေရဖ်က္မႈ’ ဟု ေခၚဆိုႏိုင္သည့္ အမႈေပါင္း အနည္း

ဆံုး (၂၀၀) ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အထဲမွ အမ်ားစုမွာ အရပ္သားျပည္သူမ်ားမွ 

အာဏာပိုင္မ်ားအား ေ၀ဖန္ေျပာဆုိသည့္အေပၚ စစ္တပ္ သုိ႔မဟုတ္ 

၎အားေထာက္ခံသူမ်ားမွ တံု႔ျပန္ျခင္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။၄၉ 

၁၂



မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

ရုိက္တာ သတင္းေထာက္ ေက်ာ္စုိးဦးအား 
စီရင္ခ်က္ခ်အၿပီး အင္းစိန္ေထာင္မွ 
ထြက္ခြာလာစဥ္၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ 

၃ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၈။
© MPA 

 ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊  အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

မူ၀ါဒေရးရာေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္

တည္လ်က္ရွိေသာ မီဒီယာမ်ားသည္ လုံၿခံဳေရးက႑တြင္ အမ်ားျပည္သူ

၏ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈႏွင့္ ပါ၀င္မႈမ်ားအား အားေကာင္းေစရန္ လုပ္

ငန္းမ်ားတြင္ အဓိကက်သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ အဆုိပါ က႑ (၄) ခုသည္ 

Saferworld မွ ရည္မွန္းလုပ္ဆာင္ေသာ ‘လံုၿခံဳေရးအား ျပည္သူတို႔၏ 

လက္ဝယ္၌ထားရွိျခင္း- ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရး 

က႑မ်ားတြင္အမ်ားျပည္သူ၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈႏွင့္ လက္တဲြ

ေဆာင္ရြက္မႈ” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ေသာ မူ၀ါဒေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈစာ

တမ္းငယ္တြင္ အဓိကအေလးေပး ေဆြးေႏြးထားပါသည္။

 တရားမွ်တေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအား က်ယ္က်ယ္

ျပန္႔ျပန္႔ လက္လွမ္းမီွရရိွႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လုံၿခံဳေရးက႑အား 

ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေျပာင္းလဲမႈျပဳရာတြင္ အေရးပါလွပါသည္။ လုပ္ႏိုင္

စြမ္းရွိၿပီး နည္းပညာမ်ားအရ ေကာင္းစြာနားလည္ သိရွိထားေသာ အရပ္

သားေခါင္းေဆာင္မ်ားမရွိပါက လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ 

လက္ရွိ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္းႀကီးမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈ

ေအာက္တြင္သာ ဆက္လက္ရိွေနအုံးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ စစ္တပ္

အရာရိွႀကီးမ်ားအားလံုးမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၿပီး၊ အမ်ားစုမွ ဗမာလူမ်ဳိးစု 

ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကကာ ၎တုိ႔သည္ အစုိးရႏွင့္ အျခားေသာ လူမႈ

အသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ လံုး၀ေ၀းကြာေသာ စစ္တပ္ပိုင္ တကၠသိုလ္ (၅) 

ခုတြင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားခဲ့ၾကပါသည္။ 

  ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သည္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ မဟာ

ဗ်ဴဟာေလ့လာေရး မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕သင္တန္းကို စတင္ ဖြင့္လွစ္သြားမည္

ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္  ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း တကၠသိုလ္၌

နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကို မည္သူမၽွ ပြင့္လင္းစြာသင္ယူခြင့္မရ

ခဲ့သည့္ နိုင္ငံတစ္နုိင္ငံအတြက္ ႀကီးမားသည့္ တိုးတက္မႈႀကီး တစ္ခုျဖစ္

သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ျပ၏ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးရွိ တကၠသိုလ္မ်ား

တြင္အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့လာေရး

ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားပါ၀င္ေသာ နိုင္ငံေရးသိပၸံ မဟာဘြဲ႕မ်ားကို စတင္

ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ မ်ားစြာေသာ ျပင္ပမွဖြင့္

လွစ္ထားေသာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုုဂၢလိကဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း 

၎ဘာသာရပ္မ်ားအား ထည့္သြင္း သင္ၾကားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ၾက

ပါသည္။ ၎တို႔၏ မတူကြဲျပားျခားနားမႈသည္ ျမင့္မားလွပါသည္။ 

 ျမန္မာနုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီစနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းရာတြင္ အရပ္ဘက္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ အဓိကေနရာတြင္ ရွိေနဆဲ

ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔တြင္ အေလးေပးမႈ၊ အရြယ္အစား၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အရင္း

အျမစမ္်ားႏငွ္ ့ႏိငုင္ံေရးေနာကခ္မံ်ားအလုိက ္  မတူကြဲျပားစြာ လႈပရ္ွားပါ၀င္

ေနပါသည္။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ေဒသတြင္း အဆင့္

မ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈအား ပိုမိုလက္လွမ္းမွီရရွိေစရန္၊ အသိပညာျမႇင့္

တင္ေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ ပညာေပးျခင္းမ်ားအျပင္ အမ်ဳိး

သမီးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအပါ၀င္ ေဒသခံ

ျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အမႈကိစၥမ်ားအား သတင္းပို႕

ႏုိင္ေရး ကူညီပ့ံပုိးျခင္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။ တရားသူႀကီး

၁၃



 မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

ႏုိင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ ခ်ီတက္ပဲြ၊ 
ရန္ကုန္၊ ၁၅ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၂။ 

©  J Paing / MPA

မ်ားႏွင့္ ေ႔ရွေနမ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းအပါအ၀င္၊ အျခားေသာနည္း

ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားအား အစျပဳပံ့ပိုးလုပ္ေဆာင္ေနေသာ 

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။ 

 အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္

သက္ေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရား၀င္ေပၚလစီမ်ားအေပၚ လြမ္းမိုးမႈျပဳႏိုင္

ရန္နည္းလမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကၿပီး သိသာထင္

ရွားစြာျဖင့္ ေတြ႕ရေသာ အရာမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ 

တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား၊ ရာဇသတ္ပုဒ္မျပင္ဆင္

မႈမ်ား၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းဆိုင္ရာက႑မ်ား

တြင္ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးႀကီးေသာ 

အခန္းက႑မ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ သုေတသနႏွင့္ အေရးဆိုတင္ျပျခင္း

လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။ မ်ားျပားလွေသာ 

တိငု္းရင္းသားလူမ်ဳိးအထူးျပဳ သုိ႔မဟတု ္ႏိငုင္တံ၀န္းအေျချပဳ လပု္ေဆာင္

ေသာအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေက်ာ္သြားခံရေသာ (လစ္လ်ဴရႈ

ခံရေသာ) စစ္တပ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေလးေပးၿပီး ရာစုႏွစ္

ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို အေျခခံသည့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံျခင္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ အျခားေသာ 

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဦးစီးလုပ္ေဆာင္ေသာ သုေတသနမ်ား

ႏွင့္အေရးဆိုတင္ျပမႈမ်ားသည္ တိက်ေသာ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ

မ်ားေပၚ အေလးေပးျခင္းႏွင့္အတူ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီ

မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ပ့ံပိုးေပးပါသည္။ 

 မူဝါဒေရးရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ 

ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအျပင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား

အၾကားအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးပြမဲ်ားမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိထိေရာက္ၿပီး သက္ေသ

အေထာက္အထားအေျချပဳ မူ၀ါဒမ်ားအားျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ပါသည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အခ်ဳိ႕ေသာ မူဝါဒေရးရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လိုအပ္

မႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ရပ္တည္လ်က္ရွိ

ေနၾကသလို၊ အခ်ဳိ႕ေသာအဖြဲ႕မ်ားမွာ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔ျဖစ္ေသာ 

ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနတတ္ၾကပါသည္။ ၎တို႔သည္ မိမိတို႔ 

တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီ၏ ႏိုင္ငံေရးရာ လိုလားမႈမ်ားအေပၚ အေလးေပးျခင္း သို႔

မဟုတ္ ၎တို႔မွ မွန္ကန္သည္ဟုထင္ေသာ ယံုၾကည္မႈမ်ားအေပၚ အထူး

ျပဳျခင္းထက္ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ရွိေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္

ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ေျဖရွင္းမႈနည္းလမ္းမ်ားအား ရွာေဖြျခင္းတို႔

အားဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိပါသည္။ ၎ကဲ့သို႔ေသာ သုေတသန

မ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အရိုးစြဲ

ေနေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ အမွန္တကယ္လူထု၏ 

လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းလုပ္

ေဆာင္ေပးမႈမ်ား ဘယ္ေနရာမွာ အားနည္းေနသည္ကို ထင္ထင္ရွားရွား

ျပသေပးရာတြင္ အေရးပါလွပါသည္။ 

 မီဒီယာသည္ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ လုံၿခဳံေရးက႑အေပၚ ျပည္သူ

မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈရရွိႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးေသာ အေရးႀကီးဆံုး

ေသာအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ရွိေနပါသည္။ စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တရား

ေရးက႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာလႊမ္းၿခံဳမႈ

ရွိျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လက္နက္ကုိင္

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္လို 

ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေနသည္နွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသည္ အစရွိသည္

တို႔ကို သိရွိနားလည္မႈ ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ျပည္သူမ်ား

၁၄



မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္ | ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး အထက္ပါ နယ္ပယ္
ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ တုိးတက္မႈမ်ား
ရွိလာကာ ၎သည္ လူထုအၾကား သက္ဆုိင္ရာ 
ဗဟုသုတႏွင့္ အသိအျမင္မ်ားအေပၚ သိသာထင္ရွား
ေသာသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ေနာင္မ်ဳိးဆက္
သစ္မ်ားမွ လံုၿခဳံေရး ကိစၥမ်ားတြင္ တုိက္ရိုက္ပါ၀င္
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္မည္
ျဖစ္ပါသည္။

အတြက္လုပ္ေပးသည္ဆုိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ ပ့ံပုိးမႈ

ရရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွ သေဘာမတူညီေသာအခါမ်ားတြင္လည္း 

၎တို႔အေနျဖင့္ သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္

လိုအပ္ပါသည္။ ထိေရာက္ေသာ မီဒီယာလႊမ္းၿခံဳမႈသည္ သက္ဆိုင္ရာ 

ေအဂ်င္စီမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္

မ်ားအားပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ေ၀ႏိုင္ေသာ မီဒီယာလြပ္လပ္မႈအေပၚတြင္ 

ဦးစြာမူတည္ေနပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ 

တရား၀င္အရင္းအျမစ္မ်ားမွ ပံ့ပိုးေသာ မွန္ကန္သည့္ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားအား လက္လွမ္းမွီရရွိႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စစ္ဆင္

ေရးမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားသို႔ 

သြားေရာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ရရွိေနရန္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး အထက္ပါ နယ္ပယ္ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ 

သိသာထင္ရွားသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာကာ ၎သည္ လူထုအၾကား 

သက္ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတႏွင့္ အသိအျမင္မ်ားအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ 

သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစၿပီး၊ ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားမွ လုံၿခဳံေရး

ကိစၥမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္

မည္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာ ရွိခဲ့ေသာ စစ္အုပ္

ခ်ဳပ္မႈမွ ဆင္းသက္လာသည့္ လံုၿခံဳေရးယဥ္ေက်းမႈ၏ ရလဒ္ေၾကာင့္ 

ႀကီးမားေသာ တင္းၾကပ္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္

တပ္သည္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း အရင္ထက္ပုိမုိ

လုပ္ေဆာင္လာေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ၎တုိ႔ က်ဴးလြန္ေသာ လူ႔

အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအား ဖုုံးကြယ္ရန္ သတင္းေထာက္မ်ားႏွင့္ 

ထုတ္ေ၀သူမ်ားအား ပစ္မွတ္ထား တရားစြဲဆိုျခင္း လုပ္္ေဆာင္ေလ့ရွိပါ

သည္။ လက္ရွိတြင္ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမင့္မားေသာ 

လ်ဳိ႕၀ွက္မႈမ်ားထားရွိျခင္းကုိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။

၁၅

ေ႔ရွဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္နည္းလမ္း

 ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်ေသာ လံုၿခံဳေရးက႑သည္ လူထု

အေပၚတာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိၿပီး ၎၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ 

ျပည္သူလူထု၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ျဖစ္ပါ

သည္။ လက္ရွိသြားေနဆဲျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကူးေျပာင္းမႈမွ 

ရလာမည့္ ရလဒ္မ်ားၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား 

အေနျဖင့္ ၎လမ္းစဥ္အတိုင္း သြားေနသည္ဟု မည္သည့္အရာကမွ 

အာမခံထားျခင္း မရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ 

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပင္ပႏွင့္ အတြင္း 

ႏွစ္ခုလံုးရွိ ဒီမိုကေရစီေထာက္ခံ သူမ်ားအတူတကြ  ၎လမ္းေၾကာင္း

အတိုင္းသြားႏိုင္ေရး တြန္းအားျဖစ္ေစသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအား ဖန္တီး

ေပးပါသည္။ 

 ယခုစာတမ္းငယ္သည္ လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမုိကေရစီနည္းက်

ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးကုိ ရႈေထာင့္ (၃) ခုမွ ေလ့လာေဆြးေႏြး ထားပါသည္။ 

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ၎နယ္ပယ္ (၃) ခုတြင္ အေတာ္အသင့္ တုိးတက္

မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပံု-၁ တြင္ ျပသထားသည့္အတိုင္း မ်ဳိးစံုေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားက တားဆီးဟန္႔တားမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရ

မည္ျဖစ္သည္။ 

 ျမန္မာ့ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးက႑မ်ားသည္ နည္းလမ္း

မ်ဳိးစုံျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ စစ္တပ္

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက အက်ိဳးစီးပြား

မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႕၏ လက္ေအာက္မွ ခြဲထြက္

ေနႏိုင္ပါေသးသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ 

တျဖည္းျဖည္း ကူးေျပာင္းမႈျပဳႏုိင္ၿပီး၊ ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သားကိုယ္စား

လွယ္မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈေအာက္သို႔ တိုးျမင့္ကူးေျပာင္းလာ

ႏုိင္ကာ ျပည္သူတုိ႔၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈအေပၚ 

အေလးေပးမႈႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားအား ပိုမိုပါ၀င္ခြင့္ရရွိေစရန္ ဖြင့္လွစ္ေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္လာ

ႏိုင္ပါသည္။ 

 အရပ္သားျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ စိတ္၀င္စားေသာ 

အမ်ားျပည္သူေကာင္းက်ဳိးအေပၚ မွီခိုမႈျပဳျခင္းႏွင့္အတူ တစ္သမွတ္

တည္းျဖစ္ေသာ ဖိအားႏွင့္ လိမၼာပါးနပ္ေသာ ညႇိႏိႈင္းမ်ားအား ေပါင္းစပ္

လုပ္ေဆာင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္  ပိုမိုႀကီးမားေသာ အင္အားႏွင့္ လြမ္းမိုးႏိုင္မႈ

တို႔အားရရွိႏိုင္မည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕မွ အရပ္သားကိုယ္စား

လွယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာ၊ မူ၀ါဒေရးရာ အဖြဲ႕

အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးတြင္ အေရး

ႀကီးေသာ အခန္းက႑မ်ားမွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါသည္။ ျပည္တြင္း

လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမွဦးေဆာင္ေသာ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတို႔၏ အစပ်ဳိး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ 

ဒီမိုကေရစီရစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ယခုအခ်ိန္အထိ ႀကီးမားေသာ 

တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလာပါသည္။  
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 ႏုိင္ငံတကာမွ လက္တြလုဲပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ေဒသအတြင္း

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားမွ ဆြယူဲအသုံးျပဳႏုိင္သည့္ အဓိကက်သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ

မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားအားလည္း ယူေဆာင္လာႏိုင္ပါသည္။ ဤ

အေရးကိစၥမ်ားအေပၚ ေအာင္ျမင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ-ေဒသခံအၾကား 

ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားအား တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းသည္ 

ေဒသတြင္းေနာက္ခံ အေျခအေနအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ 

အာရံုစူးစိုက္မႈႏွင့္အတူ အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈႏွင့္ နားလည္မႈမ်ား 

တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ 

 ေ႔ရွဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ

ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ေလးနက္စြာ ရႈျမင္ရန္ျဖစ္သည္။ 

မ်ားျပားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတို႔၏ 

တသတ္မွတ္တည္း လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ 

စဥ္ဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲမႈအား ယူေဆာင္လာႏိုင္ရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိ

ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီကဲ့သို႔ပင္ ၎နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္

ျခင္းတြင္ ၿပီးေျမာက္ၿပီဆိုသည့္ အဆုံးသတ္ရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ၎တို႔

သည္အစဥ္ေျပာင္းလဲေနၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ လုပ္ငန္း

စဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ Saferworld ၏ အနာဂတ္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား

ႏွင့္လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း ၎လုပ္ငန္းမ်ားအား ပံံပိုးႏိုင္ရန္ 

ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

၁၆

စစ္တပ္၏ 
အတိုက္အခံျပဳမႈ

စြမ္းရည္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္ 
ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံေရးဆႏၵမရွိျခင္း/
အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ 
ဖင့္ေႏွးမႈ

အစိုးရ-လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္း
အၾကား မယုံၾကည္မႈ

ရညမ္နွး္ခ ်က ္

ျပည္သူမ်ား၏ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈအား 
ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ၿပီး 
တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ 
လံုၿခံဳေရးက႑တစ္ခု 
ျဖစ္ေပၚလာေစရန္။ 

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခ်ီသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ပုံ ၁။ လုံျခဳံေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရး ရႈေထာင့္ (၃) ခု။

ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သား ကိုယ္
စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား
အား တည္ေဆာက္ျခင္း

လံုၿခံဳေရး ယဥ္ေက်းမႈအား 
ေျပာင္းလဲျခင္း

အမ်ားျပည္သူ၏ အခန္းက႑
အားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ 
ကာကြယ္ျခင္း

လက္ရွိအေျခအေန

လုံျခဳံေရးက႑သည္ တာ၀န္ခံမႈ၊ 
တာ၀န္ယူမႈမရွိသည့္အျပင္ 
ႏိုင္ငံေတာ္၏ လုံျခဳံေရးကိုသာ 
ဦးစားေပးၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈအေပၚ 
မွီတည္၍ ထိန္းခ်ဳပ္တင္းၾကပ္မႈႏွင့္ 
ျပစ္ဒဏ္ေပးသည့္ နည္းမ်ားကို 
အသုံးျပဳေနပါသည္။
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