
ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား 

လံုၿခဳံေရးအား ျပည္သူတို႔၏ လက္ဝယ္၌ ထားရွိျခင္း
ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးက႑မ်ားတြင္ 
အမ်ားျပည္သူ၏ ထိန္းေက်ာင္း ႀကီးၾကပ္စီမံမႈႏွင့္ 
လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ

ျပည္သူမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈကိစၥရပ္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား၏ နယ္ပယ္အား    အထိခိုက္မခံနိုင္ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား
ျဖင့္စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ပညာေရး၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၊ မူဝါဒေရးရာေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာက႑၊ ေ႔ရွဆက္ေဆာင္ရြက္
မည့္နည္းလမ္းမ်ား 

မူဝါဒအက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ႏိ ု၀င္ဘာလ၊ ၂၀၁၉

၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရား

မၽွတမႈက႑တို႔တြင္  ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား 

အသင့္အတင့္ စတင္ေျခလွမ္းအစပ်ဳိး လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကပါ

သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္ အဆိုပါက႑မ်ား၌ ျပည္သူတို႔

၏ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ပါဝင္ေဆာင္

ရြက္ႏုိင္မႈမ်ားအတြက္ အခန္းက႑မ်ား ပြင့္လာခဲ့ၿပီး အရပ္ဖက္

လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊  မီဒီယာမ်ား၊ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ႏွင့္ မူဝါဒေရးရာေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွလည္း 

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိလာၾကပါသည္။  ျပည္သူအမ်ားေဘး

ကင္းလုံၿခံဳစြာျဖင့္  အေၾကာက္တရားကင္းစြာ ေနထုိင္ႏုိင္သည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး စည္ပင္ဝေျပာေသာ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္တစ္ခု

အျဖစ္ထူေထာင္ရာတြင္ အဆုိပါက႑ႏွစ္ရပ္ကုိ ဟန္ခ်က္ညီညီ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အထူးအေရးႀကီးမည္ျဖစ္ပါသည္။

 စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အစိုးရႏွင့္ 
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးသည္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕
မ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ တင္းက်ပ္စြာခ်ဳပ္ကိုင္ခံခဲ့ရသည္။ စီးပြားေရး
အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား ျပည္တြင္းေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္
နိုင္ရန္ အားေကာင္းေသာ လုံၿခဳံေရး ယႏၱရားတစ္ခုအား ၿဗိတိသၽွကိုလိုနီ
တို႔မွထူေထာင္ခဲ့ရာ ထုိလုံၿခံဳေရးတပ္သည္ အမ်ဳိးသားမ်ား ႀကီးစုိးသည့္ 
စစ္တပ္လက္ထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူအေပၚ တင္း
ၾကပ္စြာေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ မီဒီယာ၊ ပညာေရး၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း
ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ မူဝါဒေရးရာ ေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အေပၚကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားသည္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံ
အေပၚတိုက္ရိုက္ ေ၀ဖန္အကဲျဖတ္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အဟန္႔
အတားျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တပ္မေတာ္သည္ အရပ္
သားထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္၍ တိုင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲေနခဲ့ၿပီး 
မၾကာခဏဆိုသလို အခ်ဳိ႕ေသာေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔
အားျပန္လည္တိုက္ခုိက္လာႏိုင္သည့္ စစ္သည္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္သည္ဆို
သည့္အခ်က္ျဖင့္ ၎ေဒသမ်ားရွိ လူထုတစ္ရပ္လံုးအား ပစ္မွတ္ထားမႈ
မ်ားရွိလာခဲ့ပါသည္။

 



2 မူဝါဒအက်ဥ္း လုံၿခဳံေရးအား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ ထားရွိျခင္း

လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈက႑မ်ား ဆုိသည္မွာ အစုိးရႏွင့္ ျပည္သူ
မ်ားအတြက္ တရားမွ်တေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတုိ႔အား ပံ့ပုိးေပးရန္ 
လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းခံထားရေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း
အားလုံးကို ဆိုလိုပါသည္။ ဤေလ့လာမႈသည္ တပ္မေတာ္၊ 
ရဲတပ္ဖြဲ႕၊  အက်ဥ္းေထာင္မ်ား၊ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရး
လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အေလးေပးေလ့လာ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ 

စစ္တပ္၊ ကာကြယ္ေရး၊ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား/တပ္မေတာ္ -
၎တုိ႔သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ အသံုးျပဳေနက် အေခၚအေဝၚ
မ်ားျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ထုတ္ေဝထားေသာ စာေစာင္မ်ားတြင္ ၎
တုိ႔အား အျပန္အလွန္ အသုံးျပဳထားပါသည္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရေသာ လြတ္လပ္ေရး 
သူရဲေကာင္းမ်ားအား အေလးျပဳသည့္ 

အာဇာနည္ေန႔ အခမ္းအနားတြင္ အေလးျပဳေနသည့္ 
တပ္မေတာ္သားတစ္ဦး၊ ၁၆၊ ဇူလုိင္ ၂၀၁၆။ 
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တပ္မေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သားကုိယ္
စားလွယ္မ်ားအားေနာက္ထပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
မ်ားလႊဲေျပာင္းေပးရန္ ကတိကဝတ္အတိအလင္း ျပဳ
ထားေသာ္လည္း ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အရွိန္ျဖင့္ဆက္
လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိၾကၿပီး ၎တို႔၏ အေတြး
အေခၚအယူအဆပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္မည့္ မည္သည့္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးကိုမဆို လက္ခံျခင္းမရွိဘဲ တြန္းလွန္
ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 Saferworld ၏  “ျမန္မာနုိင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီ
နည္းက်ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း - တည္ၿမဲသည့္ အေမြအႏွစ္မ်ားႏွင့္ ေ႔ရွဆက္
ရမည့္ခရီးရွည္” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ အစီရင္ခံစာ၏  အပိုင္း
တစ္ခုအေပၚ အေျခခံ၍ ဤမူဝါဒစာေစာင္ကုိ ျပဳစုေရးသားထားျခင္း 
ျဖစ္ပါသည္။ ဤစာေစာင္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တ
ေရးက႑တို႔၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 
အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မူဝါဒေရးရာေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား၏ အခန္းက႑မ်ားအား ပိုမိုတိုးတက္လာ
ေစရန္အဓိက ေဖာ္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။  အစီရင္ခံစာ အျပည့္
အစုံတြင္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးက႑တို႔အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် 
ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးအတြက္ အရပ္သားအစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္အၾကား အာဏာ
ခြေဲဝျခင္းႏွင့္ အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား၏ လက္ရိွက်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနမႈ
မ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို  ရႈေထာင့္ (၂) မ်ဳိးျဖင့္ အေလးအနက္ ေရး
သားေဖာ္ျပထားပါသည္။

 လက္ရွအိခ်နိတ္ြင ္တိငု္းျပညက္ိ ုအရပဘ္က္-စစဘ္က ္ပူးေပါင္း
ထားသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္မွ အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းအစိုးရတြင္ ျပည္သူ
လူထုက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခိုင္မာ၍ 
အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ရွိသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ေသာ စစ္တပ္မ်ားအၾကား ဖြဲ႕
စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အာဏာကို ခြဲေ၀က်င့္သုံးၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ
ရပါသည္။ စစ္တပ္အေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးေလာကမွ ဖယ္ခြာေပးရန္ ဆယ္စု
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေတာင္းဆိုလာခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီေခါင္း
ေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈ အခန္း
က႑တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္တပ္သည္ ျပည္ထဲ
ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတို႔တြင္ 
ထိပ္ပိုင္းအႀကီးအကဲမ်ားကို စစ္တပ္အရာရွိမ်ားသာ ခန႔္အပ္အာဏာေပး
အပ္ထားျခင္းျဖင့္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တေရးက႑တို႔၌ စစ္တပ္၏ 
မဟာဗ်ဴဟာ စစ္ဆင္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

တြင္လြတ္လပ္စြာ အနီးကပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္ေပသည္။ 



မူဝါဒအက်ဥ္း လုံၿခဳံေရးအား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ ထားရွိျခင္း  3

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း တစ္ခုတည္း
ျဖင့္ခုိင္မာေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို တည္ေဆာက္

၍မရနုိင္သက့ဲသုိ႔ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အာဏာမ်ား
အားေရြးေကာက္ခံ အရာရိွမ်ားလက္သုိ႔ ေပးအပ္လုိက္
ျခင္းကလည္း လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ား
ႏွင့္စံႏႈန္းမ်ားအား အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 
ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

 အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ သေဘာထားမ်ားသည္ နက္႐ႈိင္းစြာ စီး

ဆင္းေနၿပီး ၎ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရာတြင္လည္း တပ္မေတာ္မွ ဦးေဆာင္

ေဖာ္ေဆာင္သည့္ စည္းဝါးမိမိ၊ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ကူးေျပာင္းေနျခင္းမ်ိဳးသာ

ျဖစ္သည္။ ထုိေျပာင္းလဲမႈသည္လည္း တပ္မေတာ္အား  လြတ္လပ္စြာ 

လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ နိုင္ငံေရးအင္အားမ်ား ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထား

ေပးပါသည္။ တပ္မေတာ္သည္ ေရြးေကာက္ခံ အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္

မ်ားအားေနာက္ထပ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးရန္ ကတိ

ကဝတ္အတိအလင္း ျပဳထားေသာ္လည္း ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ အရွိန္ျဖင့္ 

ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိၾကၿပီး ၎တို႔၏ အေတြးအေခၚအယူ

အဆပိုင္းဆိုင္ရာ သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကုိ ၿခိမ္းေျခာက္

မည့္မည္သည့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ဳိးကိုမဆို လက္ခံျခင္းမရွိဘဲ တြန္းလွန္ၾက

မည္ျဖစ္ပါသည္။ အစုိးရယႏၲရားတစ္ခုလုံးသည္ စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္း

မ်ားျဖင့္သာ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး ၎တုိ႔၏ ေနာက္ခံအဖြ႕ဲအစည္းဆုိင္ရာ အေျခ

အေနမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ 

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ မယံုၾကည္မႈမ်ား ရွိေနရံုသာမက 

ရာထူးဂုဏ္အဆင့္ဆင့္အေပၚလည္း စြဲလမ္းခုံမင္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကိစၥ

ရပ္မ်ားတြင္ အသစ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ အရပ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ား

သည္ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီးေသာ နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္

မ်ားကို ရုိးရွင္းစြာ သေဘာတူ လက္ခံၾကျခင္း သို႔မဟုတ္ စစ္သားမ်ားတြင္

သာလိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိသည္ဆိုသည့္ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ လံုၿခံဳ

ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ဦးေဆာင္ရန္ လုိလုိလားလား 

အခြင့္ေပးၾကျခင္းမ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ား

 ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းတစ္ခုတည္းျဖင့္ ခိုင္မာေသာ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္၍ မရနိုင္သကဲ့သို႔ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 

အခြင့္အာဏာမ်ားအား ေရြးေကာက္ခံ အရာရွိမ်ားလက္သို႔ ေပးအပ္

လိုက္ျခင္းကလည္း လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ စံႏႈန္းမ်ား

အားအလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ထင္

ရွားသည့္ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားအား လံုၿခဳံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ 

ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးသည့္  ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲ 

သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္႐ုံသက္သက္

ျဖင့္ျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အလို

အေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္ဟု မဆိုလိုႏုိင္ေပ။ အရပ္သားေခါင္း

ေဆာင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအေပၚ ရန္လိုသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ေပးသည့္ 

နည္းလမ္းမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 

အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ ကိုင္တြယ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္

ျခင္းအား လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္အျဖစ္ လက္ခံထားၾကပါသည္။ 

 လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရး

အတြက္လူတစ္ခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရ၏ မေလ်ာ္မကန္ 

ျပစ္ဒဏ္ေပးမည့္အေပၚ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈမရိွဘဲ လံုၿခံဳေရးက႑မ်ားတြင္တက္

ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚတြင္ မူတည္ေနပါသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား

အားလြတ္လပ္စြာ အခြင့္ေပးျခင္းသည္ လုံၿခံဳေရးက႑တစ္ခုလုံးအေပၚ 

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းေစနိုင္ပါသည္။ 

 လုံၿခံဳေရးက႑ကုိ ျပည္သူမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈေပး

ျခင္းသည္ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစသည့္အျပင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ခံမႈ 

တာဝန္ယူမႈလည္း ရွိေစပါသည္။ မည့္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမဆို ျပည္သူ႔ဝန္

ကုိထမ္းေဆာင္ရမည္ဆုိပါက အဆုိပါ အစုိးရအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားသည္ ျပည္သူ

မ်ားအေပၚ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ ဝန္ခံမႈ ရွိရေပမည္။ လုံၿခံဳေရးက႑တြင္လည္း 

အလားတူ တာဝန္ယူမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမ်ဳိး ရွိရေပမမည္။ အကယ္၍ ျပည္သူ

မ်ားအား ေဘးကင္းလုံၿခံဳေစရန္ ၎တုိ႔၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အသက္

အိုးအိမ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါက ၎တို႔၏ ပါဝင္

ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ လုိအပ္ပါ

သည္။၁  လံုၿခံဳေရးအေပၚ အမ်ားျပည္သူ၏ ပါဝင္မႈမရိွဘဲ အထက္မွ ေအာက္

သို႔အာဏာရွင္ပုံစံျဖင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေဆာင္

ရြက္ေပး၍ မရနိုင္ေပ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ နိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ 

အထူးအထက္တန္းလႊာမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကိုသာ အျခားလူမ်ားမွ ကာ

ကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ သေဘာသာ သက္

ေရာက္ေနေပလိမ့္မည္။၂ 

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဒီမိုကေရစီသည္ ကြဲျပားျခားနားမႈ

မ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အဆိုပါ ကြဲျပားမႈမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ 

ေျဖရွင္းေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း” ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ အာဏာရွင္ အစိုးရ

သည္ ၎တို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားကို 



4 မူဝါဒအက်ဥ္း လုံၿခဳံေရးအား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ ထားရွိျခင္း

တိုက္ဖ်က္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္သာ ရႈျမင္ၾကပါသည္။ ၎တို႔

အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္သည့္စိတ္ဓာတ္တို႕ျဖင့္  စစ္မွန္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈ

မ်ားမွတစ္ဆင့္ အဓိကကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ပြင္းလင္းစြာဖလွယ္၍ ေျဖရွင္းရ

သည့္အယူအဆကို  ဆုပ္ကိုင္နိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ

အားလုံးကုိ ေခ်မႈန္းရန္ နိုင္ထက္စီးနင္းမႈကို အေျခခံသည့္ အာဏာ

မခိုင္ၿမဲမႈ လိုအပ္ေၾကာင္း အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆို ေလ့ရွိပါသည္။၃ 

ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လႈိင္ကပင္လွ်င္ “ဒီမိုကေရစီစနစ္

သည္ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စည္းကမ္းျပည့္ဝသည့္ ဒီမိုကေရစီစည္းမ်ဥ္းစည္း

ကမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ  သေဘာသဘာဝကို အေလးအထား ေဖာ္

ျပျခင္းမျပဳမီ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ကြဲလြဲေသာ အျမင္မ်ားအား  ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း

ေပးရန္ျဖစ္ၿပီး တူညီေသာသေဘာထားျဖင့္ ေပါင္းစည္း ေနထိုင္ၾကရ

မည္” ဟုဆိုပါသည္။၄ 

 ျပည္သူတို႔သည္ လုံၿခံဳေရးက႑၌ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ခြင့္ရွိ

ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားအတြက္ လုပ္ခ

လစာအပါအဝင္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အခြန္မ်ားေပးေဆာင္ရပါသည္။  ၎

ျပည္သူမ်ားသည္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ား လႈပ္ရွားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ 

ေနထိုင္ၾကၿပီး ၎တုိ႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ကို ခံစားေန

ၾကရပါသည္။ လုံၿခံဳေရးကို မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အဘယ့္

ေၾကာင့္ေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအား သိရွိေစျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ

မ်ားမွ  တာဝန္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုစိတ္

တို႔ျဖစ္ေပၚလာေစနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ ကိစၥ

ရပ္အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား သတင္းပို႕ျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲကိစၥရပ္

မ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးနိုင္ပါသည္။ 

 ဤေလ့လာမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားမွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူး

ေျပာင္းေရး ကနဦးအဆင့္ကတည္းကပင္ လုံၿခံဳေရးက႑၌ ျပည္သူမ်ား

ႏွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။  

ျပည္သူလူထုႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစုသည္ အမ်ိဳးသား 

ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အေပၚ နိုင္ငံေရးအရ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား 

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ယံုၾကည္မႈထားခဲ့ၾကေပသည္။ လက္ရွိ NLD အစိုးရ

လက္ထက္တြင္  ျပည္သူတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ၎တို႔၏ ဦးစား

ေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆုိထားသည့္ အခ်က္မ်ား

အား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္  နိုင္ငံေရး အသိအျမင္ရွိ

ရန္အထူးအေရးႀကီးပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ရင့္က်က္ေသာ ဒီမို

ကေရစီစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ 

 ျပည္သူမ်ား၏  ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္

မႈတုိ႔သည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေပးထားသည့္ အခြင့္ေနရာအေပၚ မူတည္

ေနပါသည္။ မီဒီယာမ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ နိုင္ငံေရး

အတိုက္အခံမ်ား၊ အသိပညာေပးသူမ်ား၊ ေ႔ရွေနမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းစြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ၾက

ရပါမည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ၾကသူမ်ားသည္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္သိမႈႏွင့္ တုံ႔ျပန္ႏုိင္မႈတို႔အား တိုးျမႇင့္ေပးရာတြင္

 အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

၎တို႔သည္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိနိုင္

ေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏အသံကို အစိုးရမွ နားေထာင္ေပးေရးတို႔အတြက္ 

ေဆာင္ရြက္နိုင္ၾကပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ လူမႈမီဒီယာမ်ားတြင္လည္း အမုန္းစကားမ်ားျမင့္

တက္လာမႈအေပၚ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္  တစ္ခါတစ္ရံ လုံၿခံဳေရးအတြက္ 

အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ အၾကမ္းဖက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းမႈ

မ်ားအား ျပည္သူမ်ားက ေထာက္ခံလာလ်က္ရွိသည္ကုိ သတိျပဳသင့္ပါ

သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈသည္ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအတြင္း 

အာဏာမညီမွ်မႈကို ပုိမုိခိုင္မာေစျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ရန္ အလြန္လုိအပ္ပါ

သည္။၅  ဥပမာ - လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ လူအမ်ားစုမွ ေဘး

ဖယ္ထားျခင္းမ်ဳိး မျပဳရန္ လုိအပ္ပါသည္။  အထူးသျဖင့္ လူမ်ားစု လႊမ္းမိုး

ျခင္းဝါဒဆိုရာတြင္ လူနည္းစုအား ကိုယ္စားျပဳေသာ အဖြဲ႕အတြက္ ဥပေဒ

ေရးရာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးရာအရ ကာကြယ္ေပးမႈတုိ႔ အညီအမွ် ဖန္တီးေပး

ရန္လိုအပ္သည္။ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္  အာဏာပုိင္တုိ႔သည္ ျပည္သူ

တို႔၏ ဝန္ကိုထမ္းရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ က်ယ္

က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္တာဝန္ရွိၿပီး အင္းအားႀကီး

အုပ္စု၏ေတာင္းဆုိမႈကုိသာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ မဟုတ္ေပ။ 

ထို႔ျပင္ ျပည္သူမ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈသည္ 
လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အာဏာမညီမွ်မႈကို ပုိမုိ
ခိုင္မာေစျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ရန္ အလြန္လုိအပ္ပါသည္။ 
ဥပမာ - လူနည္းစုမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ 
လူအမ်ားစုမွ ေဘးဖယ္ထားျခင္းမ်ဳိး မျပဳရန္ လုိအပ္
ပါသည္။  



မူဝါဒအက်ဥ္း လုံၿခဳံေရးအား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ ထားရွိျခင္း  5

တရားေရးမ႑ိဳင္တည့္မတ္ေရး ဒုိ႔အေရး 
ဆုိသည့္ ဆုိင္းဘုတ္ကုိ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပေသာ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ ခ်ီတက္ပဲြတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး ကုိင္ေဆာင္ထားစဥ္၊ ရန္ကုန္၊ 

ျမန္မာ။ ၁၂၊ ေအာက္တုိဘာလ၊ ၂၀၁၈။
© J Paing / MPA

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား၏ နယ္ပယ္အား    အထိခိုက္မခံနိုင္ေသာ 

အျဖစ္အပ်က္မ်ားျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္ျခင္း

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၌ အမ်ားျပည္သူပါဝင္ႏုိင္

သည့္နယ္ပယ္သည္ သိသာစြာ ပြင့္လင္းလာခဲ့ပါသည္။ ယခင္ကာလမ်ား

တြင္မီဒီယာမ်ားအေပၚ ႀကိဳတင္ဆင္ဆာျဖတ္ခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရး

ဆိုင္ရာေရးရာကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စစ္တပ္၏ တရား၀င္အရင္း

အျမစ္မ်ားမွ ထုတ္ျပန္ျဖန္႔ေ၀ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွအပ 

မည္သည့္ အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားအတြက္ တာဆီးမႈျဖစ္ေစခ့ဲပါသည္။ လံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ

မ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ဳိး 

မရွိခဲ့ေပ။ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵျပမႈမ်ားကုိ မဆုိထားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ နိုင္ငံ

ေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား လုံးလုံးတားျမစ္ပိတ္ပင္သည့္အျပင္ 

လူ (၅) ဦးအထက္ စုေဝးျခင္းတို႔အား တရားဝင္ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထား

ခဲ့ပါသည္။  ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားကလည္း NLD ေထာက္ခံသူမ်ား

ႏွင့္အျခားနိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အေႏွာက္အယွက္မ်ားေပး၍ 

ပုံမွန္႐ုံးတင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ေထာင္ခ်ခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၁ 

ခုႏွစ္ မတိုင္မီအထိ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္  နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေပါင္း 

(၂၀၀၀) ဦးေက်ာ္ရိွခဲ့ပါသည္။၆ 

 ယေန႔ကာလတြင္ ျပည္သူမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ စုေဝးေဟာ

ေျပာလာနိုင္ၾကပါသည္။ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး

ျပႆနာမ်ားအပါအဝင္ နိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  အေၾကာင္းအရာ

မ်ားအား လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ပုံမွန္ထုတ္ျပန္လာ

နိုင္ၾကပါသည္။ သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း ႀကိဳတင္ဆင္ဆာျဖတ္မႈမ်ား 

မရွိေတာ့သကဲ့သုိ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ ေန႔စဥ္သတင္းစားမ်ားအား ထုတ္ေဝခြင့္

ျပဳခဲ့ေပသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း အေၾကာင္းအရာ ေခါင္းစဥ္

အမ်ားစုအေပၚ ပြင့္လင္းစြာ ေျပာဆုိလာနုိင္ၾကပါသည္။  အရပ္ဖက္လူမႈဖြ႕ဲ

အစည္းမ်ားသည္လည္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပနိုင္ၿပီး  အစီရင္ခံ

စာမ်ားကိုလည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိ

လာႏုိင္ၾကေပသည္။ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားကိုလည္း ႐ုပ္ျမင္

သံၾကားမွတစ္ဆင့္  ထုတ္လႊင့္ေပးလ်က္ရွိသည့္နည္းတူ နိုင္ငံေတာ္၏ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အစည္းအေဝးမ်ားကိုပါ 

ထုတ္လႊင့္ေပးသည့္အတြက္  လက္နက္ကိုင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ၎တို႔၏ 

စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရးအေျမာ္အျမင္တို႔အား ျပည္သူမ်ား

ႏွင့္တိုက္ရုိက္ ေျပာဆိုလာနိုင္ၾကပါသည္။၇ 

 သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ (ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာအရပ္သားေခါင္းေဆာင္

မ်ား) အေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္အေပၚ ပိတ္ပင္ရန္ႏွင့္ အေၾကာင္း

အရာအခ်ိဳ႕ႏွင့္  စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ ေၾကာက္ရြ႕ံမႈႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္

မႈတုိ႔ အခ်ိဳ႕က်န္ရွိေနေစရန္ တရားရုံးမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ဦးလွည့္လာၾက



6 မူဝါဒအက်ဥ္း လုံၿခဳံေရးအား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ ထားရွိျခင္း

ပါသည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေလွ်ာ့နည္းသြား

ေသာ္လည္း၈  ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား

သည္၎တုိ႔တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ျခင္းအတြက္ တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ၾကာ

ျမင့္စြာ ခံရေလ့ရွိၿပီး ပုံမွန္ ဖိအားေပးေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားကုိလည္း ခံၾက

ရပါသည္။    

 ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွစတင္၍  “အသေရဖ်က္မႈ”  အမႈေပါင္း အနည္း

ဆုံး (၂၀၀) မႈခန္႔ရွိခဲ့ရာ အမ်ားစုသည္ တပ္မေတာ္က စြဲဆိုထားျခင္း 

သို႔မဟုတ္ ယင္းတုိ႔အား ေထာက္ခံသူအရပ္သားမ်ားမွ အာဏာပုိင္မ်ား

အေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားကို တုန႔္ျပန္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။၉ ၎တြင္ လက္နက္

ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအား စစ္တပ္၏ 

လူ႔အခြင့္အေရး အလြဲသုံးစားမႈကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အသိပညာ

ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ အမႈမ်ား အမ်ားအျပား ပါဝင္ပါသည္။၁၀ ဥပေဒတြင္

အသေရဖ်က္မႈဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္မ်ားကုိ တိက်စြာ ဖြင့္ဆိုနိုင္ျခင္း မရွိခဲ့

ေပ။ ၎တြင္ပါဝင္သည့္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသည္ မွန္ကန္မႈ ရိွမရိွႏွင့္အကယ္

၍တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အယူအဆမ်ားသာ ဟုတ္၊ မဟုတ္ ထည့္သြင္း

စဥ္းစားမႈမ်ဳိးလည္း မရွိေပ။၁၁ 

 ျပည္သူလူထုသည္ အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား

ႏွင့္စုေဝးပဲြမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ က်င္းပခြင့္ ပုိမုိရလာေသာ္လည္း အဆိုပါ 

အခြင့္အေရးမ်ားသည္ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ထပ္မံေလွ်ာ့နည္း 

သြားခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိသူမ်ားသည္  စီတန္းလွည့္

လည္ခြင့္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန႔္ရရွိရန္ ၾကာျမင့္စြာ ဆက္လက္တင္ျပရၿပီး 

အကယ္၍ အဆုိပါအမိန႔အ္တုိင္းမလုိက္နာပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ 

အက်ဥ္းခ်ျခင္းတို႔ ခံရနိုင္ပါသည္။၁၂ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ 

ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ ေဝဖန္သည့္ အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအတြက္ 

တရားမွ်တမႈ ပုိမုိတုိးတက္ေစေရးအား ေတာင္းဆုိလႈ႕ံေဆာ္စည္း႐ံုးသူအား

ရဲတပ္ဖြဲ႕က အသေရဖ်က္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ထား၍ ၎၏  ဘဏ္စာရင္း

အားရာဇဝတ္မႈ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာန၏ အႀကံေပးခ်က္အရ ပိတ္ထား

ခဲ့ပါသည္။၁၃ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ရန္ကုန္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

မႈကို အဓိက႐ုဏ္း ႏွိမ္ႏွင္းေရးရဲမ်ားက အရပ္သားဝတ္စုံမ်ားျဖင့္ၾကမ္း

ဖက္ၿဖိဳခဲြခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲမႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့ပါသည္။၁၄ 

 တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရက ခ်မွတ္ထား

ေသာကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအား ကြဲျပားစြာ တုံ႔ျပန္ၾကပါသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ 

ေျဖးေျဖးႏွင့လ္က္ေတြ႕က်က် လပုကုိ္ငရ္နႀ္ကိဳးပမ္းခဲၾ့ကၿပီး လုၿံခံဳစြာေစာင့္

ေရွာက္၍ အတားအဆီးမ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္း ၿဖိဳခြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကပါ

သည္။ အျခားသူမ်ားမွာ ၎တို႔ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုရန္ ႀကိဳး

စားၾကၿပီး အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရန္ မတြန႔္ဆုတ္ၾကေပ။ 

၎တုိ႔နည္းလမ္း ႏွစ္ခုလုံးသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္အညီ ပိုမိုတရားမွ်တ

ေသာလုံၿခံဳေရးက႑ တိုးတက္မႈအတြက္ အေျဖရွာေပးရန္ အေရးပါ

ေသ အခန္းက႑တြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ပညာေရး

မည္သည့္ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္မဆို ပညာတတ္
မ်ားသည္ လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းတို႔သည္ ျပည္သူမ်ားအား 
ႏႈိးေဆာ္ေပးနိုင္သူမ်ား၊  အႀကံဉာဏ္သစ္ ေပးနိုင္သူ
မ်ား၊ အျမင့္သုိ႔ တြန္းပို႔ေပးနိုင္ေသာသူမ်ား ျဖစ္ၾက
ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အာဏာရွင္ စိတ္ဓာတ္
ရွိေသာသူမ်ားႏွင့္ ေမးခြန္းထုတ္တတ္ေသာ စိတ္
ဓာတ္ရွိသူမ်ားအၾကား အၿမဲတစ္ေစ ပဋိပကၡမ်ား
ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ထိုလူမ်ိဳးႏွစ္ဦးသည္ မည္သည့္
အခါမွ် အတူယွဥ္တြ ဲေလွ်ာက္လွမ္းနုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၊ ၁၉၉၁၁၅

 လုံၿခံဳေရးက႑တြင္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးမွာ လုံၿခံဳေရးကိစၥမ်ား

ႏွင့္လုံၿခံဳေရးက႑စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ႏွင့္  ပတ္သက္ေသာ ပညာေရးကို တိုး

၍သင္ယူခြင့္ ရရွိနိုင္မႈအေပၚ မူတည္ေနပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာ ပညာ

ေပးသူတစ္ဦး ရွင္းျပသည္မွာ “[ပညာသင္ၾကားေရးအတြက္] လုံၿခံဳေရး

အယူအဆကို ဦးစားေပးရပါမည္။  သုိ႔ေသာ္ စစ္တပ္သည္ ထိုအယူအဆ

သေဘာထားကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားပါသည္။ ၎သည္ နုိင္ငံ၏ ျပည္သူ

တစ္ရပ္လုံးကို ကိုယ္စားျပဳသင့္ေပသည္။ ယင္းကို စစ္တပ္က ထိန္းခ်ဳပ္

ထားရမည့္ ကိရိယာသဖြယ္ အသုံးမျပဳသင့္ေပ” ဟု ရွင္းျပပါသည္။၁၆ 

 ပထမဆုံးအေနျဖင့္ ပညာေရးကို ျပည္သူမ်ားအား လူသား

အားလုံး၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ျခင္းျဖင့္ စံႏႈန္းသစ္မ်ား

ႏွင့္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအသစ္မ်ားအေပၚ အသိရွင္သန္ေနေစေရး  

တြန္းအားေပးနိင္မည့္အရာအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိမွ 

၎တုိ႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏ အေျခခံတာဝန္ဝတၱရား

မ်ားအား သိရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လုံၿခံဳေရးက႑

ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးနိုင္မည့္ နည္းပညာ ပိုင္းဆိုင္ရာဗဟုသုတ

ရွိေသာ နယ္ပယ္စုံမွ ကၽြမ္းက်င္သည့္ အရပ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ 

လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းသည္ လုံၿခံဳေရးက႑အား သင့္ေတာ္ေသာ ေခါင္း

ေဆာင္မႈ၊ မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ ရသုံးေငြခ်ထားေပးျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ 

ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈမ်ားအတြက္ အေရးပါသည္။  နိုင္ငံေရးအက်ဥ္း

သားေဟာင္းမွ ပညာရွင္ျဖစ္လာသူ တစ္ဦးကမူ “အရပ္သားလႊတ္ေတာ္ 

အမတ္မ်ားသည္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ အကန႔္အသတ္ ရွိၾကသည္။ က႑

အားလုံးအတြက္ လုံၿခံဳေရး ပညာရွင္မ်ား ကၽြန္ုပ္တို႔လိုအပ္ပါသည္။ စစ္

တပ္ႏွင့္ရဲအတြက္သာ မဟုတ္။ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ ထားၾကသူမ်ား 

အတြက္သာမဟုတ္” ဟု ဆုိခဲ့ပါသည္။၁၇ 



မူဝါဒအက်ဥ္း လုံၿခဳံေရးအား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ ထားရွိျခင္း  7

 လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္၏ ေက်ာေထာက္ 

ေနာက္ခံရွိသူမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားစြာ ရရွိေနသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံ 

တစ္ခုတည္း မဟုတ္ေပ။ အရုိးရွင္းဆုံးမွာ ၎တို႔သည္သာ မွန္ကန္ေသာ 

ဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ယူဆေနၾကေသာ

ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ဤအေတြးအေခၚသည္ အထူးသျဖင့္ 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔ 

အၾကားက်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ တည္တံ့ေနခဲ့ပါသည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္ေခါင္း

ေဆာင္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအဝင္ ဘက္ေပါင္းစုံမွ လူမ်ားသည္ 

လုံၿခံဳေရးက႑တြင္ ယုံၾကည္ခ်က္ရွိရွိ၊ ဩဇာရွိစြာ ေျပာဆိုပါဝင္လာႏုိင္

ရန္လြန္စြာအေရးႀကီးပါသည္။ 

 ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပတြင္ ကာကြယ္ေရး၊ ရဲလုပ္ငန္း၊ အက်ဥ္းဦးစီး

လုပ္ငန္း၊ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အျခားလုံၿခံဳေရးႏွင့္ဆိုင္ေသာ အေတြးအေခၚ

မ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ား၏ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ သင္ယူနိုင္မည့္ အရပ္သား

လုံၿခံဳေရး ပညာရွင္မ်ားလည္းရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ ပညာရွင္

မ်ားသည္ ထိုေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စာေပမ်ားကုိ ထုတ္ေဝကာ 

နက္႐ိႈင္း၍ ထိေရာက္ေသာ မူဝါဒႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ ၎ဘာသာ

ရပ္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ အက်ယ္တဝင့္ ပါဝင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္

ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ 

“လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အရပ္သားပညာရွင္မ်ားကို လက္ခ်ဳိးေရတြက္လုိ႔ပင္ ရ

နိုင္ခ်ိန္မွာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာမူ ထုိပညာ

ရပ္မ်ားကုိ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ေလ့က်င့္သင္ယူခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ 

႐ုရွားနိုင္ငံတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ 

(လုံၿခံဳေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ စြမ္းရည္) တြင္ကြာျခားခ်က္ အလြန္ႀကီးမား

လာရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခ်က္သည္ ျပႆနာႀကီးတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္

ပါသည္”။၁၈ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေခါင္း

ေဆာင္မ်ားက  ျမန္မာပညာရွင္မ်ားသည္ နိုင္ငံေရးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္း

ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာသူမ်ား အားထား

ရာအဓိကက်သည့္ အရင္းအျမစ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေနၾကရာ ၎တို႔၏  လက္

ေတြ႕ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ မည္မွ်အေရးပါေၾကာင္းကို ျပသလ်က္ 

ရွိေနေပသည္။  

 အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊  အေထာက္

အကူျပဳအဖြဲ႕မ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဂ်ာနယ္လစ္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊  

အျခားေသာ ရပ္ရြာတြင္းမွ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအားလည္း လုံၿခဳံေရး

ဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚမ်ားကုိ သင္ၾကားေပးသည့္ သင္တန္းတုိမ်ားေပးျခင္း၊

သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ ေစျခင္းတို႔ကို

ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိမည္  ျဖစ္ပါသည္။  နည္းပညာပါသည့္

အႀကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ရန္မွာ 

လုံၿခံဳေရးက႑ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို သိနားလည္နိုင္ျခင္း

ျဖင့္လူ႔အခြင့္အေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ က်ား-မေရးရာတန္းတူညီမွ်ေရး၊ 

ကာကြယ္ေရး၊ ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဘတ္ဂ်က္ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အျခား

ေသာေယဘုယ်အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးစုံကို ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အရပ္

ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအက်ဳိးရွိနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။   

 နိုင္ငံေရးပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနေသာ အရပ္

ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္း

သားေဟာင္းတစ္ဦးက ၎သည္ ေထာင္တြင္အက်ဥ္းက်ေနစဥ္အတြင္း  

နိုင္ငံေရးသိပၸံႏွင့္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး အေၾကာင္းကုိ ပထမ

ဆုံးအႀကိမ္ ဖတ္ရႈခဲ့ရစဥ္က လြန္စြာအားတက္ခဲ့ရေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့ပါ

သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအေၾကာင္း ဘာမွမသိခဲ့ဘူးဆိုတာ နားလည္

လိုက္ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရနဲ႔ ပတ္သက္

ၿပီးနစ္နာမႈေတြ ရွိခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ စနစ္ေတြ၊ ဖြဲ႕စည္းပုံေတြကို မသိခဲ့

ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ဒီအေၾကာင္းသင္ေပးရင္ 

ေကာင္းမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ ေယဘုယ်

အားျဖင့္ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတ မရွိၾကေသးလို႔ပါ” ဟူ၍ သုံး

သပ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ စာသင္ခန္းမ်ားသည္ အရပ္ဘက္ႏွင့္ 

စစ္ဘက္တို႔အၾကား နားလည္မႈ ပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္ နယ္ေျမေကာင္း 

ျဖစ္နိုင္ပါသည္။ ဘုံနားလည္မႈႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား ေမြးျမဴေပးနိုင္ေရးအတြက္  

အရပ္ဘက္ႏွင့္ စစ္ဘက္ပညာေရးဌာနမွာ ပညာရွင္မ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္း 

အျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းပညာဆည္းပူးမႈမ်ားသည္ အထူးအေရးပါေသာ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔မလုပ္ေဆာင္နိုင္ပါက အရပ္ဘက္

ႏွင့္စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား နိုင္ငံေတာ္၏ ဦးစားေပးကိစၥရပ္

မ်ားႏွင့္  ျပႆနာေျဖရွင္းေရးဆိုင္ရာ ခ်ဥ္းကပ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားတြင္  

အျမင္မ်ား ဆက္လက္ကြဲျပားေနမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္သူ႕တကၠသိုလ္မ်ား

 ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡမ်ားသည္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ မဟာ

ဗ်ဴဟာေလ့လာေရးဆိုင္ရာ မဟာဝိဇၨာဘြဲ႕တစ္ရပ္ကို စတင္နိုင္ရန္ ႀကိဳး

ပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကရာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ စတင္နိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ

ပါသည္။ ယင္းသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း တကၠသိုလ္

တြင္နိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ပြင့္လင္းစြာ မည္သူမွ် ေလ့လာ

ဆည္းပူးခြင့္ မရွိေသာနိုင္ငံအတြက္ ႀကီးမားသည့္ တိုးတက္မႈကုိ ကိုယ္

စားျပဳပါလိမ့္မည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး တကၠသိုလ္

မ်ားတြင္ နိုင္ငံေရးသိပၸံဆိုင္ရာ မဟာဘြဲ႕မ်ားကို ေပးအပ္ၿပီး  အရပ္ဘက္-

စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေရးရာမ်ား ပါဝင္သည့္ သင္

ခန္းစာမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းသင္ၾကားေနပါသည္။   

 လုံၿခံဳေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး မဟာဘြဲ႕တြင္ ဘာသာ

ရပ္ (၈) ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသႏၲရ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရး စိန္ေခၚ

မႈမ်ားဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးအျမင္ႏွင့္ 

ကာကြယ္ေရးမူဝါဒ၊ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ လူသားလုံၿခံဳ

ေရးစသည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္  လ်ာထားလ်က္ရွိပါ

သည္။  လတ္တေလာတြင္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္အတြက္ အဆိုျပဳမႈမ်ားကို 

ေစာင့္ဆိုင္းလ်က္ရိွၿပီး ခက္ခဲသည့္ အဆင့္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ ဤကာလ



8 မူဝါဒအက်ဥ္း လုံၿခဳံေရးအား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ ထားရွိျခင္း

အတြင္းဌာနအေနျဖင့္ အျခားႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလည္း  ေဆာင္ရြက္

ရန္အခ်ိန္ယူလ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါ မဟာတန္းကို ပညာရွင္အဆင့္ 

အေတြ႕အႀကဳံရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိၾကမည္ျဖစ္ၿပီး 

အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္မွ အရာရွိမ်ား၊ ဘြဲ႕ႀကိဳေအာင္ျမင္ၿပီးသည့္ ေက်ာင္း

သူ/သား လူငယ္မ်ားပါ တက္ေရာက္ခြင့္ရလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါ

သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားအျပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ပါ အခြင့္အေရးေပး

ထားမည္ျဖစ္သျဖင့္  ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အမ်ဳိးသားမ်ားကိုသာ ခြင့္ျပဳထားခဲ့

ၿပီးတပ္တြင္သာ သင္ၾကားခြင့္ရနိုင္သည့္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ပညာရပ္ကို 

အမ်ိဳးသမီးမ်ားကပါ ဆည္းပူးနိုင္မည့္ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ ရွားပါးသည့္ အခြင့္

အေရးတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။၁၉

 ဌာနမွ အႀကီးတန္းပါေမာကၡမ်ားက နိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး

တကၠသုိလ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ားအား သြားေရာက္သင္ၾကား

ပို႔ခ်လ်က္ရွိရာ စစ္တကၠသိုလ္မ်ားမွ ကထိကမ်ားကလည္း တကၠသုိလ္

မ်ားတြင္ ျပန္လည္သင္ၾကားပို႔ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။ 

 ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဘြဲ႕ႀကိဳႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္စစ္ပညာ သင္ၾကားေရး

ေက်ာင္းမ်ားအျပင္ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္တြင္ ဝိဇၨာဘြဲ႕၊ သိပၸံဘြဲ႕၊ 

မဟာဝိဇၨာဘြ႕ဲႏွင့္ ေဆးပညာေဒါက္တာဘြ႕ဲမ်ား အပါအဝင္၊ ပညာေရးဒဂီရီ

မ်ားေပးအပ္ေနသည့္ သင္ၾကားေရး တကၠသိုလ္ (၅) ခုရွိပါသည္။ ယင္းတို႔

အနက္ ေခတ္အမီဆုံးေသာ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးေကာလိပ္တြင္ 

ရဲမွဴးႀကီးမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနတို႔မွ အရာရွိမ်ား

အတြက္ပါ တစ္ျဖည္းျဖည္း တက္ေရာက္သင္ၾကားခြင့္မ်ား ေပးေနၿပီ 

ျဖစ္ပါသည္။  အခ်ိဳ႕တကၠသိုလ္မ်ားကုိ အရပ္ဘက္အရာရွိမ်ားအတြက္ 

တစ္ျဖည္းျဖည္း ခြင့္ျပဳလာနိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အရာရွိမ်ား

ႏွင့္အရာရွိေဟာင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ အရပ္ဘက္ကၠသိုလ္၊ 

ေကာလိပ္မ်ား၌ တုိး၍ ပညာဆည္းပူးလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

တြင္နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကုိ ကုိယ္စားျပဳကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

က အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရး ေကာလိပ္တြင္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။၂၀ 

အခ်ိဳ႕ေသာ နိုင္ငံျခားသား အရာရွိမ်ားလည္း ဧည့္ကထိက အေနျဖင့္ 

ပို႔ခ်ေပးမႈမ်ားရွိပါသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ ပုိ႔ခ်ျခင္းမ်ားကုိ လက္ခံေပးခဲ့ျခင္း

သည္အႀကီးတန္းအရာရွိႀကီးမ်ားအၾကား  “ကမၻာႀကီးက ေျပာင္းလဲလ်က္

ရိွရာကၽြနု္ပ္တုိ႔က တံခါးဖြင့္ေပးရန္ လုိအပ္သည္” ဟူသည့္အရာကိုနားလည္

သေဘာေပါက္မႈ အစပ်ဳိးလာေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိပါသည္။၂၁ 

 သုိ႔ေသာ္ ပိုမိုခိုင္မာသည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ရာ

တြင္စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိပ္တန္းပါေမာကၡတစ္ဦး

က “(အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး) တည္ေဆာက္ရန္ ကၽြန္ုပ္တို႔ 

တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္

ၾကရာယင္းသည္ ခက္ခဲပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က တပ္မေတာ္အၿငိမ္းစား

အရာရွိတစ္ဦးကို ဖိတ္ၾကားေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားမ်ားက မႏွစ္

သက္ၾကသျဖင့္ အလြန္ခက္ခဲတဲ့ ေမးခြန္းေတြကုိ ေမးခဲ့ၾကသည္…ကၽြန္ုပ္

တို႔နားလည္မႈ တည္ေဆာကရ္န္ လုိအပ္ပါသည္။ ထိ႕ုေၾကာင့္  ဤသင္တန္း 

ကလြန္စြာ အေရးပါသည္” ဟု ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။၂၂

 တပ္မေတာ္ေရးရာ အႀကီးတန္းပညာရွင္တစ္ဦးက တပ္မေတာ္

ႏွင့္ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ မည္မွ်ခက္ခဲေၾကာင္းကို အေလးထား

ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး  သိသာထင္ရွားသည့္  ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ တည္

ေဆာက္ရန္လိုအပ္သျဖင့္ အရပ္သားမ်ားအေနႏွင့္ ထိုေခါင္းစဥ္ကို ေလ့

လာရာတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားအား ၎တို႔ စကားနားေထာင္လာ

ေအာင္ေသြးေဆာင္နိုင္မည့္ အေရးသည္ မ်ားစြာႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရ

မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေနသည့္ စိန္ေခၚ

မႈတစ္ရပ္မွာ အမ်ားျပည္သူရရွိနိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိ

နိငု္ျခင္းရွားပါးမႈႏငွ္ ့တပမ္ေတာအ္ေနႏငွ့ ္၎တို႔၏ အေျခခအံခ်ကမ္်ားျဖစ္

သည့္ ၎တို႔၏ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ စည္းကမ္းႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားကုိပင္ ပိတ္ပင္ 

ထားသည့္ သေဘာသဘာဝပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ေနာက္ထပ္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတစ္ရပ္မွာ 

အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔တကၠသုိလ္မ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံ

ေရးပညာ ေလ့လာသင္ယူေနေသာ ေက်ာင္းသူ/သားမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္

အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒအား မသင္မေနရ ဘာသာရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္

နိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။၂၃ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းအရ ဥပေဒ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ 

ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ နယ္ေျမတရား႐ုံးတြင္ အမႈဖြင့္နိုင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔

အသံကို ေရးသားရန္မွာ စစ္ေရးစစ္ေရး၊ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးသည့္ စည္းမ်ဥ္း

စည္းကမ္းမ်ား၊ ရဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ တရားဥပေဒအရ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ

ေလ့လာရန္အတြက္  အျခားေသာ  လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ခိုင္မာ

စြာဗဟုသုတရွိသည့္  လြတ္လပ္ေသာ ေ႔ရွေနမ်ားအေပၚ မွီခိုအားထား

ေနရပါသည္။ 

တပ္မေတာ္ေရးရာ အႀကီးတန္းပညာရွင္တစ္ဦးက 
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ မည္
မွ်ခက္ခဲေၾကာင္းကို အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး  
သိသာထင္ရွားသည့္  ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ 
တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သျဖင့္ အရပ္သားမ်ား
အေနႏွင့္ ထုိေခါင္းစဥ္ကုိ ေလ့လာရာတြင္ တပ္မေတာ္
အရာရွိမ်ားအား ၎တို႔ စကားနားေထာင္လာ
ေအာင္ေသြးေဆာင္နိုင္မည့္ အေရးသည္ မ်ားစြာ 
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကား
ခဲ့ပါသည္။ 



မူဝါဒအက်ဥ္း လုံၿခဳံေရးအား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ ထားရွိျခင္း  9

ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ ပုဂၢလိက ပညာေရး
 နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းေပၚေပါက္လာသည့္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ ပုဂၢလိက 

ပညာေရးေက်ာင္း အေရအတြက္လည္း မ်ားစြာရွိပါသည္။ ၎တို႔သည္ 

ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ေသာ ဝိဇၨာေကာ

လိပ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး မၾကာမီကမွ ဥပေဒအရ ခြင့္ျပဳလိုက္ေသာ နိုင္ငံျခား

သားမ်ားပုိင္ဆုိင္ေသာ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ပါဝင္သည္။ အျခားေက်ာင္း

မ်ားမွာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တည္ေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕မွာ 

ျပည္ပ အထူးသျဖင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ ေရရွည္ပညာသင္ၾကား ေပးခဲ့ၾက

ေသာေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားက တည္ေထာင္ၾက

ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတိုင္မီက ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ 

အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေက်ာင္း အေရအတြက္ မ်ားစြာရွိခဲ့ၿပီး ထိုေက်ာင္း

မ်ား၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ နိုင္ငံေရးႏွင့္ အျခားဘာသာရပ္မ်ားကုိ ပိုမိုလြတ္လပ္မႈ

ရွိေသာ ဝန္းက်င္တြင္ သင္ၾကားရန္ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပားကုိ ဆြဲ

ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။  

 လြတ္လပ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ က်ား/မ 

အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားလုံၿခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဘာ

သာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားၾကသည္။ အခ်ိဳ႕တို႔သည္ လုံၿခံဳေရးက႑ အုပ္

ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပုိမုိနည္းပညာဆန္သည့္ ဘာ

သာရပ္မ်ားကုိပါ စတင္သင္ၾကား လာၾကေပသည္။ ရန္ကုန္ နုိင္ငံေရးသိပၸံ

ေက်ာင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ သုေတသနအင္စတီက်ဳ

တို႔သည္ အတုယူဖြယ္ေကာင္းေသာ နမူနာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဒုတိယ

ေဖာ္ျပေသာေက်ာင္းသည္ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အထူးသျဖင့္ လက္နက္

ကုိင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခ်ိန္ လုံၿခံဳေရးကိစၥရပ္တို႔ကို သင္ၾကားသည့္ ဘာသာ

ရပ္မ်ားစြာ ပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ေခါင္ေဆာင္မႈ ဒီပလိုမာ

ဘြဲ႕ကုိ အပ္ႏွင္းလ်က္ရွိပါသည္။၂၄ 

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း

 ျမန္မာနုိင္ငံရိွ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္

သူမ်ဳိးစုံရွိသည္။ ၎တြင္ ရုိးရာဓေလ့ အစဥ္အလာမွသည္ ေခတ္မီတိုး

တက္ေသာ၊  ရပ္ရြာအဆင့္ ေသးငယ္ေသာ အသိုင္းအဝိုင္းမွသည္ နိုင္ငံ

အဆင့္က်ယ္ျပန႔္သည့္  အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။  အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕

အစည္းမ်ားက ျပည္ပအေထာက္အပ့ံမ်ား ရယူၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕

မွာမူ မိမိတုိ႔ရပ္ရြာ၌ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ ရန္ပုံေငြ ရွာေဖြၾကသည္။ စစ္တပ္

အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ကာလ၌ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အစိုးရျပဳ

ျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေတာင္းဆိုၾကေသာ  ျပည္ပေရာက္အဖြဲ႕အစည္း

မ်ား၊ ျပည္တြင္းတြင္ လ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေသာ နိုင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားကို ေရွာင္ရွား၍ လူမႈေရး

လုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္သည္။

 

 မျဖစ္မေနအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ မတူကဲြျပားေသာ ထိုအဖြ႕ဲ

အစည္းမ်ားႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ လုံၿခံဳေရးက႑အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 

ျပည္သူတို႔အေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေရးကို ရိုးရွင္းစြာ 

စိတ္ဝင္စားမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မွသာလွ်င္ ဦးစားေပးစာရင္းတြင္ 

နိုင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ တပ္မေတာ္မွ ဖြင့္

ဆုိထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားတို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္

ႏြယ္မႈတို႔ထက္  ျပည္သူတို႔၏ အဓိက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း

နိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

 လက္ရွိကာလအထိ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူး

ေျပာင္းေရးကို ထုဆစ္ပုံေဖာ္ရာ၌  အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 

မ်ားစြာ အေရးပါပါသည္။ စစ္တပ္မွ  တင္းၾကပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း နိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အမ်ားျပည္

သူအတြက္ က်ယ္ျပန႔္သည့္ အက်ဳိးစီးပြားမွ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏုိင္ၿပီး  ခဲြျခား

ဆက္ဆံခံရေသာ လူနည္းစုမ်ား၏ အသံမ်ားအား ၾကားသိခံရသည့္ အေန

အထားအထိ တစ္ျဖည္းျဖည္း လမ္းပြင့္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့

သည္။ ၎တို႔သည္ လုံၿခံဳေရးက႑တြင္ အေရးပါသည့္ က႑တြင္ 

ပါဝင္ဆဲျဖစ္ၿပီး ထုိအခန္းက႑သည္ သိသိသာသာ က်ယ္ျပန္႔လာ

မည့္အလားအလာရွိပါသည္။  

 အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစိုးရ 

အေနႏွင့္ ၎တို႔အား ပိုမိုအသုံးျပဳလာပါက ၎တို႔သည္ အစိုးရအား 

အဖိုးတန္သည့္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ေပးနိုင္ေၾကာင္း ရွင္းျပၾကပါသည္။ ၎တို႔

တြင္ဘာသာရပ္အလိုက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားရွိၿပီး အစိုးရဝန္ထမ္း အမ်ားစု

တြင္မရွိေသးေသာ ေကာင္းစြာဖြံ႕ၿဖိဳးေနၿပီျဖစ္ေသာ ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ 

ႏူးညံ့ေသာကၽြမ္းက်င္မႈကို ပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္

ရြက္ျခင္းျဖင့္ အစုိးရသည္ ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားထံမွ အက်ဳိးေက်းဇူး

မ်ားရရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 တစ္နိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္

ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့အခ်ိန္မွ စတင္၍ လုံၿခံဳေရး

က႑တြင္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တိုက္ရိုက္ႏွင့္ အတိ

အလင္းဆက္ဆံေရးတုိ႔ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္

နိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္

ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လုံၿခံဳ

ေရးက႑ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖဲြ႕သုိ႔ တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ မျပဳနိုင္

ေသးေပ။ သို႔ျဖစ္ရာ ဆက္ဆံေရးသည္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရး

ဆုိတင္သြင္းမ်ားႏွင့္ ျပင္ပမွ နည္းပညာ အေထာက္အကူေပးျခင္းတုိ႔

အားျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ လုံၿခံဳေရးက႑ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈ၊ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး စသည္တို႔ကို တိုက္ရိုက္ 

အေလးထားေဆာင္ရြက္သည့္ မူဝါဒေရးရာဌာနမ်ား အေျမာက္အမ်ား 

ရွိပါသည္။ ၎ကုိ ေနာက္အပိုင္းတြင္ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါမည္။ 

 အသိပညာေပးမႈမ်ား၊ ဥပေဒေရးရာ ပညာေပးျခင္းမ်ားႏွင့္ 

ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း ျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းစသည့္ နည္းလမ္း



10 မူဝါဒအက်ဥ္း လုံၿခဳံေရးအား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ ထားရွိျခင္း

ႏုိင္ငံတကာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ ခ်ီတက္ပဲြ၊ 
ရန္ကုန္၊ ၁၅ ႏုိဝင္ဘာ ၂၀၁၂။
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မ်ားအားျဖင့္  ရပ္ရြာအဆင့္တြင္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေစနိုင္ေရး အေထာက္

အကူျပဳလႈပ္ရွားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း

မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား က်ယ္ျပန႔စ္ြာရိွပါသည္။ နည္းပညာအေထာက္

အကူေပးမႈမ်ားစြာအနက္ တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားအား သင္တန္း

ေပးျခင္းမ်ားကို စတင္ကမကထျပဳ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အရပ္ဖက္လူမႈ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မ်ဳိးစုံရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္

ၿမဲၿပီးဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္းတြင္ “ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ 

တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္း

မ်ား၏ အေရးပါသည့္အခန္းက႑” အား အသိအမွတ္ ျပဳထားပါသည္။၂၅ 

 က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်ေရးကြန္ရက္သည္ လူကုန္ကူးမႈ

တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဌာနမွ ရဲအရာရွိ (၁၂၀၀) ဦးအား သင္တန္းေပးခဲ့ရာ 

ယင္းသည္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္အေနႏွင့္ လုံၿခံဳေရးတပ္

ဖြဲ႕မ်ားအား အေရးပါသည္ က႑ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ တိုက္ရိုက္ 

သင္တန္းေပးနိုင္ခဲ့ေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ကို ျပသလ်က္ရွိပါသည္။၂၆ 

အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔သည္ တရားမွ်တမႈ

ရရွိရန္ လြန္စြာခဲယဥ္းေသာ လိင္ႏွင့္ က်ား၊မ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္

ခံရမႈမ်ားမွ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူမ်ားအား အေထာက္အကူ ေပးလ်က္

ရွိပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးတစ္ရပ္မွ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက အမ်ား

စုမွာ အမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ တရားသူႀကီးမ်ားအၾကား 

က်ား၊မေရးရာ အသိပညာေပးျခင္းကို ပိုမိုျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း

ကိုအေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

 အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လံုၿခံဳေရးက႑ႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ တရားဝင္ေပၚလစီမ်ားအေပၚ လႊမ္းမိုးမႈျပဳ

ႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအား ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကၿပီး သိသာ

ထင္ရွားစြာျဖင့္ ေတြ႕ရေသာ အရာမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးအေပၚအၾကမ္းဖက္

မႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား၊ ရာဇသတ္ပုဒ္မျပင္

ဆင္မႈမ်ား၊ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းဆိုင္ရာက႑

မ်ားတြင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စစ္တပ္၊ စစ္တပ္လက္

ေအာက္ခံ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈကို အန္တုေနၾကသည့္ အရပ္

ဘက္ အရာရွိမ်ား၏ ေနာက္ျပန္တြန္းထုတ္မႈကုိ ဆက္တိုက္ခံခဲ့ၾကရ

သည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ တိုးတက္မႈရရွိခဲ့သည္။  ေရြး

ေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္မ်ားအား ရႈပ္ေထြး၍ အကဲဆတ္သည့္ ျပႆနာ

မ်ားေျဖရွင္းရန္ တစ္ျဖည္းျဖည္း ေနရာရလာၾကရာ ၎တုိ႔၏ အေတြးအေခၚ

မ်ားသည္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ 

 အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္သည့္ ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအနက္ အထင္ရွားဆုံး နမူနာမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳး

တိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ဟုဆုိရ

ပါလိမ့္မည္။  ယင္းသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းမွ စတင္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္

တြင္တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံရခ်ိန္အထိ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ႏွင့္ကြန္ရက္မ်ား၏ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈ၏ ရလဒ္

အျဖစ္ေပၚထြက္လာေသာ ႀကီးမား၍ မႀကံဳဖူးေသာ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္

ပါသည္။ ထိုအရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းက်ယ္

က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔ သေဘာထားခံယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းမွ ရရွိလာေသာ

အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူလူထုမွ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖိအား

သတင္းေပးျခင္း၊ အစိုးရေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ေပးသည့္ တံခါးပိတ္ အေရးဆုိတင္သြင္း

ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာအကူအညီေပးေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ရလဒ္

မ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစိုးရ 

မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အေထာက္အကူမ်ား ရယူျခင္းႏွင့္ထုိ

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အစိုးရအား လုိအပ္ေသာ ဖိအားမ်ား ေပးႏုိင္ရန္ အေရး

ဆုိတင္သြင္းျခင္းမ်ားကိုလည္း အသုံးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ 

 အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး

ဥပေဒၾကမ္းသည္ ဤလုပ္ငန္းစဥ္၏ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ 

ထုိဥပေဒကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အတည္ျပဳမည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ္

လည္းျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ယခုအခ်ိန္ထိ အတည္ျပဳနိုင္ျခင္း မရွိ

ေသးေပ။ ဤသည္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အေဆာတလ်င္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ 



မူဝါဒအက်ဥ္း လုံၿခဳံေရးအား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ ထားရွိျခင္း  11

က်ားဝါဒီအေျခခံသည့္ အမ်ဳိးသာဘာ သာသနာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္

ေရးဥပေဒ (၄) ရပ္ႏွင့္ ဆန႔္က်င္ဘက္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ယူဆမႈမ်ား ရွိေန

ပါသည္။၂၇ ဤဥပေဒျပ႒ာန္းနိုင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔

အတြက္ အမ်ဳိးသမီးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားက ဆက္လက္တြန္းအားေပးလ်က္ 

ရွိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ျမန္မာႏုိင္ငံ) သည္ 

အမ်ဳိးသမီး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသား ယႏၲရားတစ္ရပ္ 

ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။၂၈ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

တြင္ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒျပ႒ာန္းလာနိုင္ျခင္းမွာ 

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ အထူးသျဖင့္ စိတ္အား

ထက္သန္ေသာ  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစု)

၏မဆုတ္မနစ္ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤဥပေဒသည္ 

ကေလးမ်ားအား အျခားအေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအနက္ လုံၿခံဳေရး

တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ရန္မွ အကာအကြယ္ေပးရာတြင္ ထင္ရွားသည့္ ေအာင္ျမင္

မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။  

 မၾကာမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ

ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (AAPP) သည္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ မူဝါဒ

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဌာန၊ 

ျမန္မာနိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တုိ႔ႏွင့္  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

ျဖင့္အက်ဥ္းေထာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျမႇင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

သည္။ ဤကမကထျပဳမႈတြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား

လွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္သည့္  မူဝါဒခ်မွတ္ေရးႏွင့္ 

အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားဆိုင္ရာ အသိပညာေပးေရး၊ ပူးတြဲ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြး

ပြဲမ်ားစြာ ပါဝင္သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္

ဆက္စပ္လ်က္ရွိၾကရာ AAPP သည္ တစ္ခုခ်င္း ေျပာင္းလဲျခင္းမဟုတ္ဘဲ 

အုပ္စုလိုက္ ေျပာင္းလဲမႈစနစ္ျဖစ္ေသာ  ဘက္စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဖာ္

ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ အဆိုပါအဖြဲ႕

အစည္းက တြန္းအားေပးေနသည္မွာ ျပင္းထန္သည့္ အျပစ္ဒဏ္ေပး

စနစ္မွသည္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စနစ္ယဥ္ေက်းမႈသုိ႔ ဦးတည္

ကူးေျပာင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။  

 ျမန္မာနိုင္ငံလြတ္လပ္ေသာ ေ႔ရွေနမ်ားအသင္းအျပင္ AAPP 

သည္ တရားမွ်တေရးဝန္ႀကီးဌာန ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ အျခား

အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္တကြ ေတာင္းဆုိေနၾကပါသည္။ 

ထိုဝန္ႀကီးဌာနသည္ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနကို ႀကီးၾကပ္မည္ျဖစ္ရာ ယင္း

သည္ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအရ သီးျခားစီျဖစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး  တရားစီရင္

ေရးအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ကို စီမံခန႔္ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ တာဝန္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ 

AAPP သည္ အက်ဥ္းသားမ်ား ေခါင္းပုံျဖတ္မခံရေရး၊  က်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိေရး၊ အက်ဥ္းသားမ်ား စိစစ္

ခဲြျခားေနရာခ်ထားျခင္း၊ အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ 

လူ႔ေဘာင္အတြင္း ျပန္လည္ဝင္ဆန႔္ေစေရးစသည့္ ေဆာင္ရြက္ရန္

အတြက္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ လိုက္နာက်င့္သုံးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

ျပဳလုပ္ရန္လည္း တြန္းအားေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းသည္ 

အလုပ္ၾကမ္းျပစ္ဒဏ္အဆုံးသတ္ေရး၊ အလုပ္ၾကမ္းကို အက်ဥ္းေထာင္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး သို႔မဟုတ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ တိုက္ရိုက္

အက်ိဳးျပဳမႈအတြက္သာ ကန႔္သတ္ထားေရး တို႔ကိုလည္း ေတာင္းဆို 

လ်က္ရွိသည္။ ၎၏ အစီအစဥ္တြင္ အက်ဥ္းေထာင္ဝန္ထမ္းမ်ား၏  

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား  ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား

ေပး၍  တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစေရး၊  လြတ္လပ္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္

အဖြဲ႕ႏွင့္ အားကိုးေလာက္သည့္ တိုင္ၾကားေရး ယႏၲရားတို႔ ထူေထာင္ေရး

မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ အက်ဥ္းသားမ်ားအား လႊတ္ေပးသည့္စနစ္ 

ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရး၊ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ပိုမိုစနစ္တစ္က် ျဖစ္

ေစေရးႏွင့္  လႊတ္ေပးၿပီးေနာက္ အကူအညီေပးေရးတို႔ကိုလည္း ေဆာင္

ရြက္လ်က္ရွိသည္။၂၉ ထို႔အျပင္  AAPP သည္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ 

အက်ဥ္းခ်ထားျခင္းတို႔အစား အျခားနည္းလမ္းမ်ားအား အသုံးျပဳႏုိင္

ရန္ႏွင့္ အစိုးရက စတင္အသုံးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ခံဝန္ခ်က္စနစ္တုိ႔ကို

လည္းအတတ္နိုင္ဆုံး အသုံးျပဳရန္ ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္ရွိသည္။၃၀ 

 အက်ဥ္းေထာင္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မ်ားအၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္လႊဲခ်လ်က္ 

ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ မူၾကမ္းေရးဆြဲသူမ်ားအား 

ျမန္မာနိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး တိုင္ပင္

ေဆာင္ရြက္ရန္  AAPP က အႀကံျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း

ခဲ့ေသာ AAPP ဝန္ထမ္းကမူ ထိုဥပေဒၾကမ္းသည္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ရည္

ရြယ္ခ်က္ႏွင့္အညီ တစ္ဆင့္ခ်င္း တိုးတက္လာလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ 

အခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားမွာမူ လမ္းေဟာင္းအတိုင္း ပုံေဖာ္ျခင္းခံရဆဲျဖစ္သျဖင့္ 

လုံေလာက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။၃၁ အက်ဥ္းေထာင္လက္စြဲ

ကိုလည္း  AAPP ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ္

လည္းထိုဥပေဒကို ယခုတိုင္ အေခ်ာသတ္၍ အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း မရွိေသး

ေပ။ ဘက္စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေရးဆြဲရန္ ႏုိင္ငံတကာမွ 

အသိအမွတ္ျပဳ၍ အေထာက္အကူေပးလာေရးအတြက္ တြန္းအားေပး

သည့္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားကို ျပဌန္းရန္လည္း 

AAPP ကတြန္းအား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ 

 အရပ္ဖက္လူမႈဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ အေရးႀကီးဆုံးေသာ အခန္း

က႑မ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ 

အေရးဆုိတင္သြင္းျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ၎ကုိ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္း

မ်ားႏွင့္ တစ္နုိင္ငံလံုးရိွ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားက  ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္

ေနၾကၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

အေပၚ အစီရင္စာခံေရးသားလ်က္ ရွိပါသည္။ ထုိသုိ႔မလုပ္ေဆာင္ပါက 

လွ်မ္း၍ေက်ာ္သြားနိုင္္မည့္ အခ်က္မ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပႏုိင္မည္ မဟုတ္

ေပ။ လူသားခ်င္းစာနာမႈအား တားဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ား၊  အစိုးရမူဝါဒႏွင့္ 

သက္ဆိုင္သည့္အျခားေသာ ျပႆနာမ်ားအား အမ်ားျပည္သူသိရွိေစ

ရန္အတြက္လည္း ဤအေျခအေနကုိ အရပ္ဖက္လူမႈဖြဲ႕အစည္းမ်ားက 

အသုံးျပဳၾကပါသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဦးေဆာင္သည့္ 

သုေတသနႏွင့္ အေရးဆုိေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားသည္ အခ်ိဳ႕မူဝါဒမ်ားႏွင့္ 

ဥပေဒမ်ားအေပၚ အစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ေအဂ်င္စီမ်ားအား အႀကံ

ဉာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးရန္ အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
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မႏၲေလးမွ 
ျပည္သူမ်ား 

မဲေပးရန္ မဲရုံအျပင္
ဘက္တြင္ တန္းစီေနစဥ္၊ 

ျမန္မာ၊ ၈ ႏုိဝင္ဘာ၊ ၂၀၁၅။ 
© Hkun Lat

 ဘတ္ဂ်က္ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈဆုိင္ရာ

မ်ားတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္

မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ျပည္သူမ်ားအား လူထုဆက္ဆံေရး

ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္းတို႔သည္ ျပည္သူလူထုအေန

ျဖင့္တပ္မေတာ္ဦးစီးသည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈ

တုိ႔ကို ပိုမိုခိုင္မာေစပါသည္။ ထိုလုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ားကို လုံၿခံဳေရး

ဘတ္ဂ်က္တြက္ခ်က္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္တြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေဆာင္

ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္လည္း ပုိမုိခဲ်႕

ထြင္ႏုိင္ပါေသးသည္။ 

မူဝါဒေရးရာေလ့လာမႈဆုိင္ရာ 

အဖဲြ႕အစည္းမ်ား 

 မူဝါဒေရးရာေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားဟု ဆိုရာ၌ 

အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားအတြက္ 

မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ေရးတြင္ အေထာက္အကူ ေပးလ်က္ရွိေသာ လြတ္လပ္

သည့္ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းလြတ္လပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္

သည္ဟု  အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားပါသည္။ ထိုသို႔ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၎တို႔

သည္အထူးသျဖင့္  သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုစိုးရိမ္မကင္း

ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စာျဖင့္ေရးသား၍ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့

လာျခင္းတို႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။၃၂ အခ်ဳိ႕တို႔မွာ အရပ္ဖက္လူမႈ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ဖြဲ႕မ်ားမွာမူ အစိုးရႏွင့္ ေသာ္လည္း

ေကာင္း၊ အျခားေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပူးေပါင္းလုပ္

ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။  အျခားက်န္အဖြဲ႕အစည္း

မ်ားမွာ တစ္စုံတစ္ရာေသာ  ေဈးကြက္က႑အက်ိဳးအတြက္  လုပ္ကိုင္

ျခင္းျဖစ္နိုင္ပါသည္။ 

 လြတ္လပ္ေသာ မူဝါဒေရးရာေလ့လာမႈဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

သည္ အမွန္တရားဟု ၎တို႔ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားအေပၚ သို႔မဟုတ္ 

အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႕မ်ား၏ နိုင္ငံေရးေတာင္းဆိုခ်က္တို႔အေပၚ အေလး

ထားျခင္းထက္ ေကာင္းမြန္၍ အေထာက္အထား ခိုင္လုံမႈကို အေျခခံ

ေသာမူဝါဒဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေရးကို  ပိုမိုအေလး

ထား ေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။ 

 ရန္ကုန္-အေျခစိုက္ မူဝါဒေရးရာ ေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အဖဲြ႕

အစည္းတစ္ခုမွ သုေတသီတစ္ဦးကမူ “(အစိုးရထံတြင္) အႀကံဉာဏ္

သစ္မ်ား မရွိေတာ့ဘဲ အႀကံဉာဏ္ေဟာင္းမ်ားအားလုံးျဖင့္သာ လည္

ပတ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရၿပီး ၎တို႔သည္ ညစ္ပတ္ေနေသာ ေရထဲတြင္ 

ကူးေနသူမ်ားႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူသည္” ဟု ရွင္းျပခဲ့ပါသည္။၃၃ 

လုံၿခံဳေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ျပဳလုပ္ေနသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ 

အထူးသျဖင့္ အႀကံဉာဏ္သစ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ကာလမ်ားအတြင္း ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္မ်ားသည္ တင္းၾကပ္

သည့္လုံၿခံဳေရးေၾကာင့္  ျပည္သူလူထုအတြက္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားမွ်တ

ေရးစိုးရိမ္မကင္း ျဖစ္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းနိုင္စြမ္း နည္းပါးခဲ့သည္။ 

 ထိုကိစၥမ်ားကို သုေတသနလုပ္ေဆာင္ရာ၌ ျမန္မာျပည္တြင္ 

ေနထိုင္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံအေၾကာင္း နားလည္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ 

သုေတသိီမ်ားျဖင့္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား

ကေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ သုေတသီမ်ားက  

ေဒသသုံးဘာသာစကားျဖင့္ တိုက္ရိုက္ေရးသားကာ နိုင္ငံတြင္းရွိ ဌာေန

ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း အကူအညီေပးနိုင္

ပါသည္။ မူဝါဒေရးရာ ေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားမႈ ႏုနယ္ေသးခ်ိန္ကာလ၊  ေရြးေကာက္ခံအရပ္

သားမ်ားအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႀကီးမားေနေသာ ကာလ၊ အစိုးရ

အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္လည္း အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏုနယ္

ေသာအေနအထားတြင္ အထူးအေရးပါေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေန

သည္။ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား မ်ားျပား၍ အေသးစိတ္ သုေတသနျပဳ

လုပ္ရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္တိုင္ေလ့လာရန္ အခ်ိန္မေပးနိုင္ေသာ  လႊတ္ေတာ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအား ၎တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ 

ဗဟုသုတမ်ားအား မွ်ေဝေပးရန္ ၎တို႔အား ဖိတ္ေခၚနိုင္ပါသည္။
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 ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မူဝါဒေရးရာေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း

မ်ားဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ရွိၿပီး ယင္းတို႔အနက္ အမ်ားစုမွာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္

ပိုင္းတြင္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သသည္။ ၎တို႔တြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ

ႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ဥပမာ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးအဖဲြ႕၊ 

နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ 

နိုင္ငံတကာေလ့လာေရးအဖဲြ႕ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမို

ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏွီးႏႊယ္ေသာ Renaissance Institute ႏွင့္ Bayda 

Institute တို႔လည္း ရွိပါသည္။

 ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လြတ္လပ္ေသာ မူဝါဒေရးရာေလ့လာမႈဆုိင္ရာ 

အဖဲြ႕အစည္းမ်ားတြင္ တေကာင္းႏုိင္ငံေရး ေလ့လာမႈအဖဲြ႕၊ ျမန္မာ့

မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရးအင္စတီက်ဳ၊ ျပည္သူ႔မူဝါဒအတြက္ 

သံလြင္အင္စတီက်ဳ (the Salween Institute for public policy)၊ ၿငိမ္း

ခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ျမန္မာအင္စတီက်ဳ၊ (အျခား) ျမန္မာၿငိမ္း

ခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ေလ့လာေရးအင္စတီက်ဳ၊ တုိင္းရင္းသား

လူမ်ဳိးေရးရာ သုေတသနအသင္း၊ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းႏွင့္ 

ပြင့္လင္းျမန္မာ ေ႔ရွေဆာင္စသည့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအျပင္ အျခားအဖဲြ႕

အစည္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ 

 ထုိမူဝါဒေရးရာေလ့လာမႈဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ဘံုအခန္း

က႑မွာ အေထာက္အထားခိုင္လုံမႈအေပၚ အေျခခံေသာ မူဝါဒမ်ားခ်

မွတ္ေရးအတြက္  သုေတသနလုပ္ငန္းျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳေပးေရး

တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတြင္ လက္ရွိမူဝါဒမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈအေပၚ 

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ ဥပမာ အားျဖင့္ နမူနာ

လူတစ္စုအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈရွိသည္ကို စမ္းစစ္ေလ့လာျခင္း

တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔က ကိစၥရပ္တစ္ခုအေပၚ လူထူသေဘာထား၊ 

အျမင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူပါသည္။ ၎တို႔က 

ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ အလားတူသည့္ အျခားနိုင္ငံမ်ားမွ နမူနာမ်ားႏွင့္လည္း 

ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈကို ျပဳလုပ္ပါသည္။ မည္သည္က အလုပ္ျဖစ္သည္၊ 

မည္သည္က အလုပ္မျဖစ္သည္ကို နားလည္နိုင္ရန္ အသစ္ေသာ

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း 

၎တို႔က ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာနိုင္ၾကပါသည္။ 

 သုေတသနလုပ္ငန္းအျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ မူဝါဒေရးရာေလ့

လာမႈဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရ၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕

အစည္းမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

နိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးေသာေၾကာင့္ ၎တုိ႔ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈရွိေစရန္ 

အခ်င္းခ်င္း ေလ့လာခြင့္မ်ားလည္း ရရွိနိုင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အစိုးရ

အရာရွိမ်ား၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း

သူမ်ားအား အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ အဓိကက်ေသာ သင္တန္းမ်ားကို 

တစ္ႀကိမ္တည္းအျပတ္ေပးျခင္း၊ ဘာသာရပ္အလိုက္ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္

လွစ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ နည္းျပေပးျခင္း စသည့္လမ္း

မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အစုိးရႏွင့္ တရားဝင္ခ်ိတ္ဆက္ထား

ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ခိုင္မာေသာကြန္ရက္ရွိၿပီး လြတ္လပ္

ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းမရနိုင္

သည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ရရွိနိုင္ၾကၿပီး ျပည္သူမ်ား

အားျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားေပး ၾကသည္။ 

 အခ်ဳိ႕ေသာ မူဝါဒေရးရာေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

သည္ျပည္သူလူထု အသိပညာေပးလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကသည္။ 

ဥပမာ ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရးအင္စတီက်ဳသည္ ေခါင္း

စဥ္အမ်ဳိးမ်ဳိးအေပၚ ပညာရွင္စကားဝုိင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ၎ေဆြးေႏြးခ်က္

မ်ားကုိ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွတစ္ဆင့္ စီစဥ္ထုတ္လႊင့္ေပးပါသည္။ ျမန္မာ

သုေတသီတစ္ဦးကမူ “ဗဟုသုတမရွိေသာ ျပည္သူမ်ားေနထိုင္သည့္

နိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီသည္ အႏၲရာယ္ႀကီးသည္” ဟု ဆိုပါသည္။၃၄ ယုံ

ၾကည္ရေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ လုံၿခံဳေရးျပႆနာ

မ်ားကို နည္းစနစ္က်က် ပညာတတ္မ်ားမွ သုံးသပ္ထားေသာအခ်က္

မ်ားႏွင့္ ပိုမိုထဲထဲဝင္ဝင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးျခင္း၊ သင့္

ေလ်ာ္သည့္တုန႔္ျပန္မႈ ျပဳလုပ္ေစျခင္းတို႔သည္ အမုန္းစကားမ်ား  လႊမ္းမိုး

ေနၿပီးဘာသာတစ္ခု၊ လူမ်ဳိးတစ္စုအား လုံၿခံဳေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္ေန

သည္ဟု တံဆိပ္တပ္ခံေနရေသာ အေနအထားတြင္ အထူးသျဖင့္ 

အေရးႀကီးသည္။ 

 မူဝါဒေရးရာေလ့လာမႈဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ အင္တာဗ်ဴး

ေျဖဆိုသူမ်ားကမူ လက္ရွိအစုိးရ သုိ႔မဟုတ္ စစ္တပ္သည္ ျပင္ပမွ 

အႀကံဉာဏ္မ်ားကို လက္ခံမႈအားနည္း၍ ပိတ္ပင္ထားလ်က္ၿပီး ၎တုိ႔ 

ဩဇာလႊမ္းမိုးနိုင္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ ပိုမိုခိုင္မာသည့္ 

မူဝါဒယဥ္ေက်းမႈဆက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း၊ ထိုသို႔ေသာ အဖြဲ႕အစည္း

တည္ရွိေနျခင္းႏွင့္ က်စ္လစ္ၿပီး ပညာရွင္ဆန္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ရွိေနျခင္းသည္ ဤအေျခအေနကို တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္၌ ေျပာင္းလဲနိုင္မည္ 

ျဖစ္ပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာက႑

 မီဒီယာသည္ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ လုံၿခံဳေရးက႑အေပၚ ျပည္သူ

မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈရရွိႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးေသာ အေရးႀကီး

ဆံုးေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ရွိေနပါသည္။ စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ တရား

ေရးက႑ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာ လႊမ္းၿခံဳမႈ

ရွိျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လက္နက္ကုိင္

ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအား ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘာေၾကာင့္၊ ဘယ္လို 

ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ေနသည္နွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသည္ အစရွိသည္

တို႔ကို သိရွိနားလည္မႈ ေပးစြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ျပည္သူ

မ်ားအတြက္ လုပ္ေပးသည္ဆိုသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ 

ပံ့ပိုးမႈရရွိေစရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားမွ သေဘာမတူညီေသာအခါမ်ားတြင္

လည္း ၎တို႔အေနျဖင့္ သေဘာထားထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ရန္တို႔အတြက္ မရွိ

မျဖစ္လိုအပ္ပါသည္။ 



14 မူဝါဒအက်ဥ္း လုံၿခဳံေရးအား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ ထားရွိျခင္း

 လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရေေသာ မီဒီယာသည္ မတရား

ေသာလုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားအား စစ္ေဆး၍ အလြယ္

တကူထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေစရန္၊ အစိုးရႏွင့္ လူထုအား အမွားမ်ားေဆာင္ရြက္

ျခင္း သို႔မဟုတ္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ပုံမွန္သတင္းမ်ား ေပး

ပုိ႔ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။ မီဒီယာသည္ ျပည္သူတုိ႔ 

ေပးေဆာင္ရသည့္ အခြန္ေငြမ်ားျဖင့္ ယာဥ္မ်ား၊ လက္နက္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္း

ကိရိယာမ်ားအတြက္ အသုံးျပဳေနမႈမ်ားကုိ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျပည္

သူတို႔အား အသိေပးေနပါသည္။ ဤပုံစံျဖင့္ သတင္းတင္ျပျခင္းသည္ 

မဲဆႏၵရွင္တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တြင္ ေရြးေကာက္တင္

ေျမႇာက္ခံရေသာ နိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ ျပည္သူ႔အက်ဳိး ေဆာင္ရြက္လာ

ေစရန္တို႔အတြက္ မီဒီယာမွ အကူအညီေပးသည္။  

 လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း မီဒီယာႏွင့္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အက်ဳိးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းနိုင္သည္။ ျပင္းထန္

သည့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားအေပၚ ျပည္သူတို႔၏ ေဆာ္ၾသေပးမႈသည္ မ်က္

ျမင္သက္ေသမ်ားေ႔ရွသုိ႔ ထြက္ေပၚလာေစရန္ အသံုးခ်ႏိုင္ၿပီး အေထာက္

အကူျပဳႏုိင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးရန္ မၾကာခဏ အား

ေပးကူညီမႈရရွိႏုိင္ပါသည္။  လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏  လူထုပုံရိပ္အား ပုံေဖာ္

ေပးရာတြင္ မီဒီယာကုိ အသုံးျပဳႏုိင္ၿပီး ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ 

တပ္သားသစ္မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္တုိ႔အတြက္လည္း ကူညီေပးႏုိင္

ပါသည္။၃၅

 နာမည္ႀကီး ျမန္မာသတင္းစာမွ အယ္ဒီတာႏွစ္ဦး၏ ေျပာၾကား

ခ်က္အရ ျပည္သူလူထုသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ လုံၿခဳံေရးက႑တို႔၌ စိတ္ဝင္

စားမႈမ်ားရွိသည့္အတြက္ မီဒီယာမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ ၎ကိစၥမ်ား

တြင္ေရးသားသတင္းပုိ႕ျခင္းအား ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ ရွိပါသည္။ 

အျခား သတင္းေထာက္တစ္ဦးမွလည္း ထုိသုိ႔ ျပည္သူလူထုအတြက္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေရးသားတင္ျပေပးျခင္းသည္ အာဏာရွင္

စနစ္မွ အကူးအေျပာင္းကာလအတြင္းတြင္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း 

ဆုိခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္မ်ားစြာတြင္ မီဒီယာအား သတင္းအခ်က္အလက္

မ်ားေပးရန္ထက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စစ္ဆင္ေရးအျဖစ္ ကာလၾကာရွည္စြာ 

အသုံးျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း ရွင္းျပခဲ့သည္။၃၆ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတိုင္မီအထိ 

အစိုးရ သတင္းစာမ်ား၌ ေျမေအာက္မီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံ

ျခားမီဒီယာတို႔၏ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားအား “အမုန္းပြားေစေသာ 

ရန္သူမ်ား” အျဖစ္ အမဲေရာင္စာလံုးမ်ားျဖင့္ ပုံမွန္သတင္းအေနျဖင့္ 

ထင္ထင္ရွားရွားထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ စစ္တပ္အရာရွိမ်ားသည္

သာလွ်င္ လုံၿခံဳေရးကိစၥမ်ား၌ အမွန္တရားကိုသာ သိေသာသူမ်ားျဖစ္

ေၾကာင္း၃၇ ပုံမွန္ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း ယခုအခါ ၎အေၾကာင္းအရာ

မ်ားအား အေၾကာင္းအရာမ်ဳိးမ်ဳိး၊  ရႈေထာင့္အဖုံဖုံျဖင့္လည္း လြတ္လပ္စြာ 

ထုတ္ေဝေနၿပီျဖစ္သည္။ 

 လံုၿခံဳေရးႏွွင့္ တရားစီရင္ေရးကိစၥမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ သတင္း

ရယူမႈမ်ိဳးသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာ ႏွစ္ရပ္အေပၚ

တြင္ မူတည္သည္။ ပထမအခ်က္မွာ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားအား 

လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဝခြင့္ရရန္သာ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာသတင္း

ေထာက္မ်ားသည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားမွ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အလြယ္တကူရရွိနိုင္ျခင္းႏွင့္ လုံၿခံဳ

ေရးစစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္  ထိခုိက္ခံရေသာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဆုိပါေဒသ

မ်ားသို႔ သြားေရာက္သတင္းရယူခြင့္ရရွိေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ 

 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစတင္၍ အဆုိပါနယ္ပယ္ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ သိသိ

သာသာတိုးတက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ားအၾကား အသိပညာဗဟုသုတရရွိမႈ 

အဆင့္သည္လည္း သိသိသာသာ တုိးတက္လာခဲ့ၿပီး ေနာင္လာမည့္မ်ဳိး

ဆက္အတြက္ လုံၿခဳံေရးကိစၥမ်ားတြင္ တိုက္ရိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ပိုမိုရရွိ

ေစသည္။ သို႔ေသာ္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္

ေရး၏ လံုၿခဳံေရးအေလ့အက်င့္မ်ား၏ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ႀကီးမားေသာ 

ကန႔္သတ္မႈမ်ား က်န္ရွိေနေသးသည္။ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားႏွင့္ ထုတ္

ေဝသူမ်ားအား တရားစြဲဆိုမႈမ်ားျဖင့္ ပစ္မွတ္ထားျခင္းအားျဖင့္ စစ္တပ္

သည္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ဖုံးကြယ္ရန္ ႀကဳိးစားေန

သည္။ မီဒီယာႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ၎၏ 

လုပ္ေဆာင္မႈအမ်ားစုႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလြန္အမင္း လ်ိဳ႕ဝွက္ထား

ဆဲျဖစ္သည္။

မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္

 ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၁၉၆၂ခုႏွစ္မတိုင္မီက အားေကာင္း၍ လြတ္

လပ္ေသာ ပုံႏွိပ္မီဒီယာတစ္ခုရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနဝင္းအစိုးရလက္ထက္

တြင္လုံးဝဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ထုတ္ေဝျခင္းမျပဳမီ ဆင္ဆာ

ျဖတ္ေတာက္ျခင္းအား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတိုင္မီအထိ ဆက္လက္က်င့္သုံးခဲ့

ၿပီးလက္နက္ကုိင္ပဋိကၡမ်ား သို႔မဟုတ္ စစ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္

ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈျမင့္မားေသာ တရားဝင္

အရင္းအျမစ္မွ ထုတ္ျပန္မွသာ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ

တြင္ထုတ္ေဝမႈမျပဳမီ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ျခင္းအား လုံးလုံးဖ်က္သိမ္း

လုိက္ၿပီး ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္လည္း စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပုံတင္ဌာန

အားလည္း အၿပီးအပိုင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ ျပည္ပေရာက္မီဒီယာ 

အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ  ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္

တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီး ျပည္တြင္း၌ လုပ္

ငန္းမ်ား လည္ပတ္ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္ခဲ့သည္။ အေရးပါေသာ ဥပေဒမ်ား

ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ အပါအဝင္ ၂၀၁၄

ခုႏွစ္တြင္ သတင္းမီဒီယာဥပေဒႏွင့္ ပုံႏွိပ္ႏွင့္ ထုတ္ေဝေရးဥပေဒကို 

ျပဌာန္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္ကာလာမ်ားတြင္ ေဒတာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ေသာ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား 

တဟုန္ထိုး မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အမွ် လူမႈမီဒီယာ (Social Media) 

သုံးစြဲမႈသည္လည္း ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။



မူဝါဒအက်ဥ္း လုံၿခဳံေရးအား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ ထားရွိျခင္း  15

 ဤေျပာင္းလဲမႈ၏ ရလဒ္မ်ားသည္ တိုင္းတာရန္ ခက္ခဲေသာ္

လည္းေျပာင္းလဲမႈမတိုင္မီႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈအၿပီးတြင္ နိုင္ငံအတြင္း ေန

ထိုင္ၾကသည့္ မည္သည့္အရြယ္ေရာက္သူမဆို သိသိသာသာ ခံစား

ေတြ႕ႀကံဳႏုိင္ၾကပါသည္။ ယခုအခါတြင္ ပုဂၢလိကေန႔စဥ္ သတင္းစာမ်ား

အျပင္ ပုဂၢလိကေရဒီယိုႏွင့္ တီဗီသတင္းဌာနမ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာ

ပါသည္။ ၎တို႔သည္ စစ္ဆင္ေရးမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေရးပစၥည္းဝယ္

ယူမႈမ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္  လြဲမွားေသာ ေဆာင္ရြက္

မႈမ်ား၊ အက်ဥ္းေထာင္စီမံခန႔္ခြဲေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ား

တင္ျပၾကသည့္အျပင္ အျခားအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း တင္ျပၾက

ပါသည္။ ထုိသတင္းမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းစြာ ကိုးကားထားေသာ သတင္း

အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္သည့္ 

သာမန္လူမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ား၊  အစိုးရဆန႔္

က်င္ေရး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ အစိုးရ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ား၊  

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့

စစ္တပ္မွ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ေျပာဆုိခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ စာဖတ္ပရိသတ္

မ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတိုင္မီကထက္ ဤကိစၥမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 

ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ပိုမိုသိရွိလာၾကသည္။ 

 သို႔ေသာ္ စစ္တပ္သည္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ 

သတင္းေရးသားတင္ျပျခင္းမ်ားအား အလြန္အမင္း အထိအခုိက္မခံမႈ

မ်ားက်န္ရွိေနေသးသည့္အျပင္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းေရးသား တင္ျပမႈ

မ်ားအား အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဥပေဒမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ႏွိမ္နင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္

ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ NLD အာဏာရလာၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 

စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈ အေျခအေနတစ္ရပ္ကုိ ဖန္တီးေပးေသာေၾကာင့္ 

အယ္ဒီတာမ်ားသည္ ၎တို႔ဝန္ထမ္းမ်ားအား သတင္းမ်ားေရးသားရာ

တြင္အခ်ိဳ႕ျပႆနာမ်ားမွ ကင္းေဝးေစရန္ သတိႀကီးစြာ တင္ျပၾကရန္ 

ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိလာသည္။၃၈ အထိအခိုက္မခံေသာ ျပႆနာမ်ားတြင္ 

စစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ (အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံ

ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား) ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္စစ္တပ္ အရာရွိ

ႀကီးမ်ား၏ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို တင္ျပျခင္းတုိ႔ ပါဝင္သည္။ စင္စစ္ 

အခ်ိဳ႕ဥပေဒသစ္မ်ားသည္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအား အေရးယူ ဒုကၡ

ေပးရန္အတြက္ အသုံးခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားအေပၚ 

တစ္လြဲအသုံးခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ တို႔ျဖစ္သည္။၃၉ အထူးသျဖင့္ ဆက္သြယ္

ေရးဥပေဒ၏ အသေရဖ်က္မႈ ပုဒ္မ (၆၆ ဃ) ျဖစ္ၿပီး ၎ေအာက္တြင္ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ အသေရဖ်က္မႈေပါင္း (၂၀၀) ေက်ာ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး အမ်ား

စုမွာစစ္တပ္အရာရွိမ်ားမွ စြဲဆိုျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။၄၀  

 အသေရဖ်က္မႈပုဒ္မမ်ား ပါဝင္သည့္ အျခားဥပေဒ (၅) ခုရွိရာ

၎တုိ႔သည္ အသေရဖ်က္မႈ၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိျခင္း အားနည္းသကဲ့သုိ႔ 

ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားရာတြင္ ေဖာ္ျပေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္က မွန္ကန္သည္ဆိုသည့္ 

အခ်က္မ်ားအား ေသခ်ာထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမ်ိဳးလည္း မရွိေပ။၄၁ စစ္

ေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္ေထာက္မ်ားႏွင့္ သတင္းေပးပို႔

သူမ်ားကို စဲြခ်က္တင္သည့္ အျခားဥပေဒမ်ားမွာ ရာဇသတ္ပုဒ္မ၊ ႏုိင္ငံ

ေတာ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဥပေဒ၊ ေလယာဥ္အက္ဥပေဒႏွင့္ မတရားအသင္း

အဖြဲ႕အက္ဥပေဒ အစရွိသည္တို႔ကို အသုံးျပဳၾကသည္။၄၂

တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရေရွ႕ေနမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ကပင္ 

အစိုးရ၏ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္သာ ရႈျမင္ၾကၿပီး စစ္တပ္မွ တင္ျပ

လာေသာ အမႈမ်ားအား ျငင္းပယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္ျခင္းတုိ႔

ပင္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ အခ်ဳိ႕အရပ္သားအစိုးရ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား ကပင္လွ်င္ 

အသေရဖ်က္မႈမ်ားကို တရား႐ုံးသို႔ တင္ျပလာၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔

ေသာအမႈမ်ားအား ရပ္တန႔္ရန္ NLD ၌ ရွင္းလင္းေသာ အစီအစဥ္မ်ား 

မရွိေသးေပ။ သတင္းစာအယ္ဒီတာမ်ားကမူ အခ်ိဳ႕ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရ

၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေဝဖန္သည့္အတြက္ လူထုရွိ အစြန္းေရာက္

အုပ္စုမ်ားမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားပင္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့

သည္။ 

သတင္းရယူခြင့္
 ကန႔္သတ္မႈမ်ားစြာ ရွိေနေသးေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ 

စတင္၍ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕မ်ားထံမွ တရားဝင္သတင္းရယူမႈတို႔အျပင္ 

သတင္းသမားမ်ားအား တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားရာ ေနရာမ်ားသို႔ သတင္းသြား

ယူခြင့္တုိ႔အား ခြင့္ျပဳမႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ သတင္း

ေထာက္မ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေတာင္းခံနိုင္ရန္အတြက္ 

တရားဝင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္ သီးျခားခန႔္အပ္ထားေသာ 

ဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္နိုင္ရန္ တပ္မေတာ္မွ ေပးေသာ ဖုန္းနံပါတ္

လမ္းညႊန္စာအုပ္ တစ္ခုအားေပးထားပါသည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ ၎တို႔

သည္အဓိကဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္

သည့္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအား ေတာင္းခံရန္ႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္

မ်ား၏ တရားဝင္အခ်က္အလက္မ်ားအား ရရွိနိုင္ပါသည္။ အဓိကအမ်ဳိး

သားလုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္သြယ္ေဆာင္

ရြက္မႈမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္၏ အဓိကအဖြဲ႕မွာ သတင္းမွန္ျပန္ၾကား

ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္၍ ၎ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့

ေသာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ သတင္း

ေထာက္မ်ားကမူ အဆိုပါအဖြဲ႕၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမ်ားသည္ အေတာ္

အတန္ပြင့္လင္းၾကေသာ္လည္း ဖုန္းေခၚဆုိသည့္အခါ ကုိင္ေလ့မရွိဘဲ 

အခ်ိဳ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ားအတြက္သာ   တရားဝင္သတင္းမ်ားေပးရန္ ဆႏၵ

ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကပါသည္။ 

 အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ႐ုံးမ်ားရွိ တရားဝင္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ား

ႏွင့္တုိက္ရုိက္ဆက္သြယ္ေျပာဆုိမႈ ရရိွေရးသည္ အေရးႀကီးသည့္ အဆင့္္

တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ မွန္ကန္မႈ

ရွိမရွိ စိုးရိမ္ေနရဆဲပင္ျဖစ္သည္။  ဥပမာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ 

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခု၌  သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြ႕ဲသည္ ျမန္မာ

နိုင္ငံမွ  မဟုတ္ေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ၎တို႔မွာ ရိုဟင္ဂ်ာ

မ်ား (ဘဂၤါလီမ်ားဟုလည္း ေခၚသည္) သည္ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ဳိးေဖာက္

မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းသို႔ အလုံးအရင္းႏွင့္ 

ဝင္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း မွားယြင္းစြာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။၄၃ 

ျပည္သူမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္အျခားေနရာမ်ားတြင္ 

ျဖစ္ပြားေနေသာ စစ္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္
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မ်ားအား ရရွိမႈနည္းပါးေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္ေန

သည့္ လူထုအျမင္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားအား မွန္မွန္ကန္ကန္ တိုင္း

တာဆုံးျဖတ္ႏုိင္ရန္ မျဖစ္နိုင္ေပ။ 

 တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္သတင္းရယူ

ခြင့္သည္ အဓိကလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္

အားတိုးျမႇင့္ထားရာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာ ေနရာ

မ်ားသို႔ပင္ သြားလာခြင့္ရသျဖင့္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရ

သည္။ သတင္းေထာက္မ်ား ခရီးသြားလာရာ၌ ရပ္တန႔္ခိုင္း၍ ေမးခြန္း

ေမးျမန္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ရာ တစ္ခါတစ္ရံ ကင္မရာမ်ားႏွင့္ 

အျခားပစၥည္းမ်ားကုိပင္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ရွိေနေသးသည္။ မၾကာေသးမီ

ႏွစ္မ်ားအတြင္း ၎တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အထိအခိုက္မခံသည့္ 

ေနရာမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ျခင္းမွ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ား ပုံမွန္ရွိေနခဲ့ၿပီး 

သတင္းတင္ျပရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ အနည္းငယ္သာရွိသည့္ တာဝန္ရွိသူ

မ်ားမွ စီစဥ္ထားေသာ ခရီးစဥ္မ်ားသို႔သာ သြားလာခြင့္ျပဳခဲ့သည္။၄၄  အထူး

သျဖင့္ မတရားအသင္းအက္ဥပေဒအား  တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမ

မ်ားသို႔ သြားေရာက္သတင္းယူသူမ်ားအား ကန႔္သတ္ထားရန္အတြက္ 

အသုံးျပဳထားၿပီး ၎၏ ပုဒ္မ ၁၇ (၁) သည္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္

ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအဝင္ တရားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္

ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား တားျမစ္ထားသည္။ ဤဥပေဒအား တစ္သမတ္

တည္းအသုံးခ်ျခင္းမ်ဳိး မရွိေသာေၾကာင့္ မီဒီယာမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ားအား ပုံမွန္

ထုတ္ေဝျခင္းမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ကို သတ္မွတ္ထား

ေသာတစ္သီးပုဂၢလမ်ား သို႔မဟုတ္ စာေစာင္မ်ား ထုတ္ေဝမႈမ်ားအား 

ႏွိမ္နင္းရန္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနကိုလိုက္၍ သတိထား ထိန္း

သိမ္းရန္သာ တစ္ခါတစ္ရံ အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 

 အဆုိးရြားဆံုးျဖစ္ရပ္မွာ ဒီမုိကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္

၏နယ္ေျမတြင္ ဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ စစ္တပ္မွ ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ၂၀၁၄

ခုႏွစ္အတြင္း အသတ္ခံခဲ့ရေသာ ကိုပါႀကီး အမႈပင္ျဖစ္သည္။  အဆုိပါ 

သတင္းေထာက္သည္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူျဖစ္ခဲ့ၿပီး 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံအားေပးသူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္၍ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေၾကာင္း

လည္းထင္ရွားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္မွ ၎အားသတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ 

စစ္သားႏွစ္ဦးအား တရားေသလႊတ္ခဲ့ၿပီး ၎မိသားစုမွာမူ တရားမွ်တ

မႈကို ရွာေဖြ၍ မရေသးေပ။၄၅ 

 စစ္တပ္ အသုံးစရိတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တရားဝင္အခ်က္

အလက္မ်ားအား ရရွိရန္ ကန႔္သတ္မႈ ႀကီးႀကီးမားမား ရွိေနေသးသည္။ 

မီဒီယာမ်ားသည္ ေနာက္ဆုံးေပၚ စစ္လက္နက္ ကိရိယာမ်ားဝယ္ယူ

သည့္ကိစၥမ်ိဳ းက့ဲသုိ႔ ဖံုးကြယ္လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္

မ်ားအေၾကာင္းကို  ရွာေဖြရာ၌ အမ်ားအားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသတင္းဌာန

မ်ားမွ ထြက္ရွိသည့္ စာေစာင္မ်ား အေပၚသာ မွီခိုရသည္။ အေစာပိုင္း

တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း တရားဝင္ဘတ္ဂ်က္အပိုင္းတြင္ သတင္းရရွိမႈ 

အလြန္အမင္း ကန႔္သတ္ထားျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ 

 အြန္လုိင္းမီဒီယာအား အလ်င္အျမန္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းသည္

လည္းျမန္မာနုိင္ငံရိွ တုိက္ပြနဲယ္ေျမမ်ားစြာ၏ ဘက္ေတာ္သားအဖြ႕ဲအစည္း

မ်ားႏွင့္ တသီးပုဂၢလိကမ်ားမွ ေရးသားခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ ခုိင္မာမႈမရွိ

ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား ျပန႔္ႏွံ႔သြားေစတတ္သည္။ အျခား

နိုင္ငံမ်ားမွ ခိုးခ်အသံုးျပဳထားေသာ သုိ႔မဟုတ္ လိမ္လည္အသုံးျပဳထား

ေသာအေလာင္းမ်ား၏ ဓာတ္ပုံမ်ားအပါအဝင္ မမွန္ကန္ေသာ သတင္း

အခ်က္အလက္မ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ျဖန႔္ေဝျခင္းတို႔ ရွိခဲ့သည္။

ေ႔ရွဆက္ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား
 ဒမီိကုေရစနီည္းလမ္းျဖင့ ္ေဆာငရ္ြက္ေနသည့ ္လုၿံခံဳေရးက႑

သည္ျပည္သူတို႔အေပၚ တာဝန္ခံသည့္ လုံၿခံဳေရးက႑တစ္ခုျဖစ္၍ ၎

တို႔၏ မူလရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္  ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈ

အားထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးရန္သာ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိသြားေနဆဲျဖစ္

ေသာႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ကူးေျပာင္းမႈမွ ရလာမည့္ ရလဒ္မ်ားအား ၾကည့္

ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ့လံုၿခံဳေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ထုိလမ္းစဥ္အတိုင္း 
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သြားေနသည္ဟု မည္သည့္အရာကမွ အာမခံထားျခင္းမရွိေသးသည္ကို 

ေတြ႕ရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ 

အစိုးရအဖြဲ႕ျပင္ပႏွင့္အတြင္း ႏွစ္ခုလံုးရွိ ဒီမိုကေရစီလုိလား သူမ်ားႏွင့္

အတူတကြ ၎လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း သြားႏိုင္ေရး တြန္းအားျဖစ္ေစ

သည့္အခြင့္အေရးမ်ားအား ဖန္တီးေပးပါသည္။ 

 ယခုမွစ၍ ျမန္မာ့လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး က႑မ်ား

သည္နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲမႈ ျပဳႏုိင္ပါသည္။ ၎တို႔

သည္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေတြးအျမင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက 

အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အရပ္သားအစိုးရအဖြဲ႕၏ လက္

ေအာက္မွ ခြဲထြက္ေနႏုိင္ပါေသးသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၎တို႔သည္ 

ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ကူးေျပာင္းမႈျပဳႏုိင္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံ 

အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ႀကီးၾကပ္စီမံမႈ ေအာက္သို႔ 

တိုးျမႇင့္ ကူးေျပာင္းလာႏိုင္ကာ ျပည္သူတို႔၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳမႈအား ထိန္း

သိမ္းကာကြယ္ရန္ ပိုမိုအေလးေပးလာမႈႏွင့္အတူ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အရပ္

ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပိုမိုပါ၀င္ခြင့္ရရွိေစရန္ ဖြင့္လွစ္ေပးမႈမ်ား

လည္း ျပဳလုပ္လာႏိုင္ပါသည္။ 

 အရပ္သား ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ စိတ္၀င္စားေသာ 

အမ်ားျပည္သူ ေကာင္းက်ိဳးအေပၚ မွီခိုမႈျပဳျခင္းႏွင့္အတူ တသမတ္တည္း

ျဖစ္ေသာ ဖိအားႏွင့္ လိမၼာပါးနပ္ေသာ ညႇိႏိႈင္းမ်ားအား ေပါင္းစပ္လုပ္

ေဆာင္ျခင္းမွတစ္ဆင့္  ပိုမိုႀကီးမားေသာ အင္အားႏွင့္ လြမ္းမိုးႏိုင္မႈတို႔

အား ရရွိႏိုင္မည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႕မွ အရပ္သားကိုယ္စား

လွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာ၊ မူ၀ါဒေရးရာေလ့

လာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား

အားလံုးတြင္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနၾကပါသည္။ 

 ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွစတင္၍ လံုၿခံဳေရးက႑၌ ျပည္သူတုိ႔၏ ထိန္းခ်ဳပ္

ႀကီးၾကပ္စီမံမႈႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈတို႔သည္ အေတာ္အသင့္ တိုးတက္မႈ

မ်ားရွိလာခဲ့သည္။  ေ႔ရွဆက္လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဆယ္စု

ႏွစ္မ်ားစြာရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုအျဖစ္ ေလးနက္စြာ ရႈျမင္ 

ရန္ျဖစ္သည္။ မ်ားျပားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္

ခ်င္းစီတို႔၏ တသမတ္တည္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား

အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲမႈအား ယူေဆာင္လာႏိုင္ရန္ လိုအပ္

အစိုးရအဖြဲ႕မွ အရပ္သားကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္
ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာ၊ မူ၀ါဒေရးရာ 
ေလ့လာမႈဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရး
ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအားလံုးတြင္ အဓိက
အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနၾကပါသည္။  

လ်က္ရွိပါသည္။  ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းျခင္းကဲ့သို႔ပင္ ၎နယ္ပယ္မ်ား

တြင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ၿပီးေျမာက္ၿပီဆိုသည့္ အဆံုးသတ္ရွိ

မည္မဟုတ္ေပ။ လူထုေနရာအားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္

အာဏာပိုင္မ်ားအားျပည္သူမ်ား တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူမႈရွိလာေအာင္ 

ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အစဥ္ေျပာင္းလဲေနၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္

သြားရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

 ဤနယ္ပယ္၌ တိုးတက္မႈကုိ မ်ဳိးစံုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား

ကတားဆီးဟန္႔တားမႈမ်ားရွိေနသည္။ ပထမအခ်က္မွာ တပ္မေတာ္၏ 

ခုခံမႈျဖစ္ၿပီး ၎သည္ စုေပါင္းၿပီးအားလုံးပါဝင္သည့္ အမ်ားျပည္သူတို႔

အေျမာ္အျမင္ထက္ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအျမင္ႏွင့္ ပုဂၢလိက 

အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိသာ ဆက္လက္၍ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရန္သာ

ျဖစ္သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ  အစိုးရႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ထုိက႑

အတြက္လုိအပ္ေသာ စြမ္းရည္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ ကန႔္သတ္ခ်က္

မ်ားႏွွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး အရပ္သား အနည္းငယ္ကသာ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ 

တရားစီရင္ေရးက႑တို႕၌ နက္နက္နဲနဲ ဗဟုသုတမ်ား ရွိၾကသည္။

 တတိယအခ်က္မွာ စစ္တပ္ကို စိန္ေခၚရန္ သို႔မဟုတ္  ေခတ္မီ

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ (တခါတစ္ရံ နိုင္ငံျခားနည္းနာဟု ထင္ရသည့္) စမ္း

သပ္ရန္  နိုင္ငံေရးအရ စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား အားနည္းေနေသး

သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္   အစိုးရယႏၲရားတစ္ေလွ်ာက္လံုး ေျပာင္းလဲမႈ မရွိ

ေသာေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္သာ ဆက္လက္ လည္ပတ္ေနသည္။ ေနာက္

ဆုံးအခ်က္မွာ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအၾကား မယုံၾကည္မႈ ပိုမို

နက္ရွိုင္းလာၿပီး အခ်ဳိ႕အစိုးရအဖဲြ႕မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ာအား အႏၲရာယ္

ကဲ့သုိ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ သုိ႔မဟုတ္ ပိုမို

ဆိုးရြားသည္မွာ ျပည္သူမ်ားအား ရန္သူသဖြယ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ဆက္

လက္ႀကိဳးပမ္းလာၾကပါသည္။ ထုိ႔အတူ ျပည္သူဘက္မွလည္း အစိုးရကို 

ေၾကာက္ရြံ႕ေနဆဲျဖစ္သျဖင့္ လုံၿခံဳေရးကိစၥရပ္သည္ ၎တို႔ႏွင့္ မသက္

ဆိုင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္လာသည္။ 

 လုံၿခံဳေရးက႑အား ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ 

ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေပၚ

မူတည္၍ ၎တြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္  နိုင္ငံေတာ္၏ 

မွ်တမႈမရွိေသာ တရားစီရင္ေရးတို႔အား ေၾကာက္ရြံ႕မႈမရွိဘဲ လုံၿခံဳေရး

ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန္႔ ပါဝင္လက္တြဲေဆာင္ရြက္

နိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ 

ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားအား ပိုမိုဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္ျခင္းသည္

လည္း လုံၿခံဳေရးက႑တစ္ခုလုံးအတြက္ အက်ိဳးမ်ားစြာ ျဖစ္ထြန္းေစနိုင္

ပါသည္။ 

 စင္စစ္ ေဝဖန္မႈမ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ခုိင္မာသည့္ 

ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မတူကဲြျပားသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု

လုံး၏ လုိအပ္သလိုလိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္နိုင္မည့္ ပိုမိုထိေရာက္ေသာ 

အစိုးရကို ဖန္တီးရန္အတြက္ အသုံးျပဳနိုင္သည္။ က႑အားလုံးတြင္ 



18 မူဝါဒအက်ဥ္း လုံၿခဳံေရးအား ျပည္သူတုိ႔၏ လက္ဝယ္၌ ထားရွိျခင္း

အစုိးရ၏ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ လူ႔စြမ္းအားအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခ်ိန္တုိ႔အရေသာ္လည္းေကာင္း အလြန္အားနည္းေနပါ

ေသးသည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ သုေတသနႏွင့္ အေရးဆုိ

တင္ျပမႈမ်ားသည္ အစုိးရအား အေရးႀကီးေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေပးနုိင္ၿပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ မူဝါဒမ်ားကုိ လမ္းညႊန္ေပးရန္ အေထာက္

အကူျပဳနိုင္ပါသည္။ တရားဝင္ညိႇႏႈိင္းေရးယႏၲရားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကၽြမ္း

က်င္သူမ်ား၏ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ပိုမိုစနစ္တက် ေတာင္းဆို

နိုင္သည္။ 

 ဤေဆြးေႏြးမႈသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးက႑ျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္

ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပိုမို၍ ဒီမိုကေရစီနည္းက် တာဝန္ခံမႈ တာဝန္

ယူမႈရွိ၍ ထိေရာက္ေသာလုံၿခံဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးက႑မ်ားအား 

ေရရွည္တိုးတက္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳ လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါ

သည္။ Saferworld ၏ အနာဂတ္ သုေတသနႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း

မ်ားသည္လည္း အဆိုပါႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအား ပံ့ပုိးႏုိင္ရန္ ဆက္

လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 
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