ျမန္မာႏိုင္ငံ မူ၀ါဒသုံးသပ္ခ်က္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၀) ရက္။
ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္
အခြင့္အေရးမ်ား

ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးကို ေရွးရႈသည့္ ေျမယာမူ၀ါဒဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရာ၌
အဓိကက်သည့္ အေရးကိစၥမ်ား
•

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ခုေက်ာ္ ရွည္ၾကာလာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡေၾကာင့္
ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္လ်က္ရွိသည့္ လူဦးေရေပါင္း ၁.၁ သန္း ေက်ာ္ရွိရာ၌
တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ားရွိအိုးအိမ္မ်ားႏွင့္ လယ္ယာမ်ားကို စြန္႔ခြာ
ထြက္ေျပးမႈအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။ ႏွစ္ကာလရွည္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ ေနရာေဒသအႏွံ႔
အျပားသို႔ လူးလားေခါက္ျပန္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္း
ေရွာင္မႈႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေပၚလာခဲ့ၿပီး ရင္ဆိုင္တုန္႔ျပန္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္
ခ်က္မ်ားသည္လည္း နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘး
တိမ္းေရွာင္သူမ်ား (IDPs) ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ရာ၌ နယ္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဓိက
က်သည့္မ႑ိဳင္တစ္ရပ္အျဖစ္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

•

ေျမ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဆက္စပ္သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ လူထု
လူတန္းစားမ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။
ေျမႏွင့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္မႈသည္ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိၿပီး ကိုးကြယ္
ယံၾု ကည္မ၊ႈ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမဆ
ႈ က္ဆေ
ံ ရးႏွင့္ လူမေ
ႈ ရးတန္ဖးုိ မ်ား ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေနသည္။ ထိအ
႔ု ျပင္ေျမယာသည္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ေနသျဖင့္
ေျမယာကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

•

ေျမတစ္ကြက္တစ္ကြက္၏ အေရးပါမႈကို အလြယ္တကူအစားထိုး၍ သို႔မဟုတ္ အလဲအထပ္လုပ္၍ မရႏိုင္ေပ။
မိမိ၏ ေနရင္းရပ္ရြာသို႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာကိုျပည့္၀ေစသည့္ လူမႈ
ဆက္ဆံေရးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းလိုလားသည့္ ေတာင့္တခ်က္တစ္ခုျဖစ္
သည္။

•

အႀကိမ္ႀကိမ္အလီလီ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ အပယ္ခံထားရသူမ်ားႏွင့္ထိခိုက္
ရန္လြယ္ကူသူမ်ားသာမက လူအုပ္စုမ်ားအၾကား၌ပင္ ေျမတစ္ကြက္တည္းအေပၚ အၿပိဳင္အဆိုင္ေတာင္းဆိုမႈ
မ်ားရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ေအာက္ေျခဆင္းရဲသားမ်ားအၾကား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အႏိုင္ရရန္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ
မ်ားသည္ အဆိုပါေျမေနရာမ်ားကို စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္ သို႔မဟုတ္ စစ္ေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္
အလိုရွိေနသည့္ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေရလာေျမာင္းေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားေစ
ႏိုင္သည္။

•

ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရာ၌ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေျမယာျပန္လည္ခြဲေ၀ေပးျခင္းတို႔
ပါ၀င္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ‘ဆင္းရဲသားအခ်င္းခ်င္း’ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍
အမ်ားဆံုးထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအား ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေစမည့္ ေျဖရွင္းေရး
နည္းလမ္းမ်ားကို အားလံုး၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ အဖက္ဖက္မွ စဥ္းစားတြက္ခ်က္၍ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္
ေအာက္ေျခလူထုလူတန္းစားမ်ား လိုအပ္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ိဳးကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ေပး
ရန္လိုအပ္သည္။

•

ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား၌ အလြန္အေရးပါသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာအဂၤါရပ္မ်ား မျဖစ္မေနပါ၀င္မႈရွိရန္ လိုအပ္သည္။
ယင္းတို႔၌ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳရန္ လံုေလာက္သည့္ အနိမ့္ဆံုး ‘ၾကမ္းခင္းပမာဏ’ သာမက
အသံုးျပဳသူ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ရွင္တစ္ဦးအတြက္ အမ်ားဆံုးခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည့္ ‘အျမင့္ဆံုးပမာဏ’ ကိုပါ သတ္မွတ္၍
လူတစ္ဦးခ်င္းစီ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္သည့္ ေျမယာပမာဏကို အာမခံေပးျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။
ေက်းရြာအတြင္း တိုးပြားလာမည့္ ေနာင္အနာဂတ္မိသားစုသစ္မ်ားအတြက္ အရန္ေျမမ်ားသတ္မွတ္ထားရွိျခင္း
ႏွင့္ေက်းရြာ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာပိုင္ေျမမ်ားကို ျပင္ပသို႔ ေရာင္းခ်မႈကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမ်ားအပါအ၀င္
ေျမယာထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ရပ္ရြာဓေလ့ထံုးတမ္းအေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ အားေပး
အားေျမႇာက္ျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

•

မူ၀ါဒမ်ားသည္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသင့္ၿပီး ေျမယာျပန္လည္ခြဲေ၀
ေပးျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာေျမေပၚလုပ္ကိုင္စား
ေသာက္လ်က္ရွိသည့္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို အက်ိဳးျပဳရန္လိုအပ္သည္။ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္း
မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားအေရးကို အထူးတလည္အေလးထားရန္ လိုအပ္ၿပီး ေျမယာထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈႏွင့္
စပ္လ်ဥ္း၍ မတူကြဲျပားသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအသီးသီး၏ သက္ဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳ အကာအကြယ္ေပး၍ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တင္းမာမႈမ်ားကို
လူမႈေရးတရားမွ်တမႈရႈေထာင့္မွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရမည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသမီး-အမ်ိဳးသားေရးရာႏွင့္
ေဂဟေဗဒစနစ္အရ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈကိုပါ အေလးထားစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။

								

စိတ္ကူးမွသည္ လက္ေတြ႕ဆီသို႕

ျမန္မာႏိုင္ငံ မူ၀ါpဒသုံးသပ္ခ်က္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၀) ရက္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌
အနည္းဆံုးလူဦးေရေပါင္း
၁.၁ သန္းေက်ာ္ေသာ
ျမန္မာလူထုသည္
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ
စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား
အျဖစ္ျဖစ္ေစ
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ
စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌
ျဖစ္ေစ တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံ
ေနၾကရသည္။

၃

ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ လူထုလူတန္းစားေပါင္းမ်ားစြာ အံုလိုက္က်င္းလိုက္
ေနရပ္ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုင္း၊ လာအို၊ တရုတ္၊ အိႏိၵယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
နယ္နိမိတ္ျခင္းထိစပ္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေဒသမ်ား၌ တပ္မေတာ္ (အစိုးရစစ္တပ္)
ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္
လူေပါင္းသိန္းခ်ီေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။ အရပ္သားျပည္သူမ်ားကို
ဦးတည္ပစ္မွတ္ထားသည့္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည့္
အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးခဲ့သူအခ်ဳိ႕သည္
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၌ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ခိုလႈံခဲ့ရသည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး
အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ပင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ျခမ္းရွိ
မိမိတို႔ကိုယ္ကို ‘ရိုဟင္ဂ်ာ’ လူမ်ိဳးဟု သတ္မွတ္ထားၾကသည့္ မြတ္စလင္ လူဦးေရအေျမာက္
အမ်ားသည္လည္း ဘာသာေရးဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ လူထုအံုၾကြမႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရလ်က္ရွိၿပီး
လတ္တေလာမွာပင္ အစၥလမ္မစ္ေသာင္းက်န္းမႈပံုစံသစ္အေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား
ကအျပင္းအထန္ႏွိမ္ႏွင္းခဲ့ၾကသည္။ ကိန္းဂဏန္းအတိအက် မသိရွိရသကဲ့သို႔ ပဋိပကၡအေျပာင္း
အလဲေပၚလိုက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားသည္လည္း ပံုမွန္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ္လည္း ခန္႔မွန္း
ေျခအားျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အနည္းဆံုးလူဦးေရေပါင္း ၁.၁ သန္းေက်ာ္ေသာ ျမန္မာလူထုသည္
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအျဖစ္ျဖစ္ေစ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားရွိ စစ္ေဘး
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ျဖစ္ေစ တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံေနၾကရသည္။၁ ဤကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၌
တိုက္ပြဲမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈႏွင့္ ဘ၀ကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနထိုင္ႏိုင္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ကင္းမဲ့ေနျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဂယက္မ်ား၏ စုေပါင္းရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မေလးရွားႏွင့္
အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္
သမားမ်ားကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားျခင္းမရွိေပ။
လူ႔သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ လူမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္၍ ၎တို႔၏ ေျမယာမ်ား၊ ေရ၊
သစ္ေတာမ်ား၊ သားငါးသယံဇာတမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားမွ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေစခဲ့ျခင္းသည္
လူ႔အသိုက္အ၀န္းေပါင္းမ်ားစြာကို ၿပိဳကြဲပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရေစသည့္
အေၾကာင္းရင္းမ်ား၌ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈအျပင္ စစ္ပြဲ၊ ဆူပူမႈ၊ ‘ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး’
ႏွင့္ အျခားေသာ ‘တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ေရး’ သို႔မဟုတ္ ‘ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး’ စီမံကိန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး
လည္းပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ယာယီသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ စတင္ခဲ့သည့္ အေျခ
အေနမ်ားသည္ အၿမဲတမ္းအေျခအေနတစ္ရပ္အျဖစ္ အဆံုးသပ္သြားေလ့ရွိသည္။
ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမူေဘာင္ကို အေသး
စိတ္ၾကည့္ရႈပါက ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈကို ေျမႏွင့္ အျခားသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား
(အဓိကအသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတရားအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ ဇယားကြက္ကိုၾကည့္ပါ)
ကိုရယူသံုးစြဲ၍ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ကုစားျပင္ဆင္ႏိုင္ေသာ္လည္းလက္ရွိ
စဥ္းစားသံုးသပ္ထားျခင္းမရွိေသးသည့္ အစိုးရမ်ားက ကုစားေပးရန္ တာ၀န္ရွိသည့္အေျခအေန
တစ္ရပ္အျဖစ္ ကမာၻအႏွံ႔တိုး၍ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵႏွင့္
ဆန္႔က်င္၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈအတြက္ တရားမွ်တသည့္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမွာ ဆႏၵ
အေလ်ာက္ေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးကို ပံုေဖာ္ေပးသည့္ ဆက္စပ္အေျခခံမူမ်ားကို ယခုထက္ပို၍
အက်ယ္တ၀င့္ခ်ဥ္းကပ္ရန္လိုအပ္သည္။ ‘Pinheiro Principles’ သည္ အဓိကက်သည့္ အိုးအိမ္
ႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာျပန္လည္အပ္ႏွံေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္အေျခခံမူတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စုစည္းျပင္ဆင္ထားသည့္ လက္စြဲလမ္းညႊန္အရ ‘လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ေနရပ္ျပန္ပို႔ျခင္းႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို စစ္ေဘး
ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေနရင္းႏိုင္ငံျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္
ခိုလႈံလ်က္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားမွ ေနရင္းရပ္ရြာျပန္ျခင္းသက္သက္သာမကဘဲ မိမိတို႔၏ နဂိုမူလ
အိုးအိမ္၊ ေျမယာ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ကို ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ျခင္း
ႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ သေဘာတရားမ်ားအျဖစ္ တိုးခ်ဲ႕အနက္ဖြင့္လာ
ၾကေၾကာင္း’ သိရွိရသည္။၂

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွေန၍ ပိုမိုဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက်ျဖစ္သည့္စနစ္သို႔
တျဖည္းျဖည္းခ်င္း အသြင္ကူးေျပာင္းလ်က္ရွိၿပီး ယိုင္ႏွဲ႔ႏွဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို အစျပဳေဖာ္
ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေရးသည္ အမ်ိဳးသား
ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေပၚထြက္လာသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း
မ်ားစြာႏွင့္ အစီအစဥ္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား၏ ‘အိုးအိမ္၊ ေျမႏွင့္
ပစၥည္းဥစၥာ’ သို႔မဟုတ္ ‘HLP’ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၿပီး ‘အဓြန္႔ရွည္
တည္တံ့မည့္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို’ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လ်က္ရွိသည္။၃ ဤကဲ့သို႔ေသာ
အလားအလာမ်ဳိးကို တရိပ္ရိပ္ျမင့္တက္လာေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံျခား
ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈသစ္မ်ားအတြက္ လမ္းထြင္ေပးရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖိအားေပးလ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမ
ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆတူဆက္စပ္ထြက္ေပၚလာသည့္ ျပႆနာျဖစ္သည္။ ေနာက္ထပ္
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ျပည္တြင္းစစ္ကို အဆံုးသတ္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္သန္းလာၿပီး
ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လာသည့္ အခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
စိန္ေခၚမႈေတြအမ်ားႀကီးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ ျမင္သာ
ေနပါတယ္။ ေနရပ္ျပန္တာနဲ႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးတာကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ ဘယ္သူေတြက စီစဥ္
ေဆာင္ရြက္ေပးမွာလဲ။ ဘယ္နယ္ေျမေဒသက လူေတြပါၿပီး ဘယ္သူေတြက်န္ခဲ့မလဲ။ ေနရပ္ျပန္တဲ့
အခါမွာ ကိုယ့္ရဲ႕သေဘာဆႏၵအတိုင္း ေဘးကင္းစိတ္ခ်ရၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိျပန္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လို
ေဆာင္ရြက္ေပးမလဲ။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အေျခအေနတိုင္းမွာ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူေတြကို နဂိုမူလ
အေျခအေနမ်ိဳးျပန္ရေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ အေျခခံမူအတြက္ ဘယ္လိုအာမခံ
ခ်က္မ်ိဳးေတြရွိေနသလဲ။ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းေတြကို ဘယ္လိုဖယ္ရွားရွင္းလင္းသြားမွာလဲ။ ေနရပ္စြန္႔ခြာ
ထားတုန္း၀င္ေနတဲ့ ဒုတိယလူေတြကိုေကာ ဘယ္လိုသေဘာထားမလဲ။ ပိုင္ရွင္မရွိတုန္း ဖ်က္ဆီးခံ
ရတဲ့ သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ထားတာၾကာလို႔ ပ်က္စီးယိုယြင္းသြားခဲ့တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြနဲ႔ အိုးအိမ္ေတြကို
ဘယ္လိုျပင္ဆင္ေပးမွာလဲ။ အေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အေလးထားစဥ္းစားရမယ့္ စိုးရိမ္
စရာေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ေနေသးတယ္။ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အနာဂတ္ေတြ ေ၀၀ါးေနၿမဲ
ေ၀၀ါးေနဆဲပါပဲ။
ဤသံုးသပ္ခ်က္၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူ
မ်ား၏ အေျခအေနကို အဓိကေဇာင္းေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈကိုယ္၌က
ရႈပ္ေထြးေနၿပီးသားျဖစ္သည္ဆိုေသာ္ျငားလည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္
အဆိုျပဳသည့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည့္ ေျမယာ၀ိ၀ါဒကြဲျပားမႈ
အခင္းအက်င္း၏ က်ယ္ျပန္႔မႈအတိမ္အနက္ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္
သည္။ ဤသေဘာတရားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ဳိး
မ်ားကိုသာ ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ျဖစ္သည္။ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ
ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေပၚ
ထြက္လာသည့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား
ေထာက္ပံ့ကူညီေပးလ်က္ရွိသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕
မ်ား၌ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပခဲ့သည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကသည့္
အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳ၍ ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။၄ သံးု သပ္ခ်က္အက်ဥ္း၌ တိင
ု း္ ရင္းသား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရွ႕မတိုးသာေနာက္မဆုတ္သာ
ဆိုင္းတန္႔လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အခင္းအက်င္းကို နားလည္
သေဘာေပါက္ၿပီး အေရးယူေဆာင္ရြက္ရာ၌ အသံုး၀င္ေစမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ေထာက္ခံအႀကံျပဳ
ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္တင္ျပထားပါသည္။

၄

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားက ေျပာေသာစကားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈ
ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ အစဥ္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား
၌စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ခိုလႈံလ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားစုစုေပါင္း ၄၇၉၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။၅ ယင္းတို႔အနက္
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လူဦးေရ ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔သည္ ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ စစ္ေဘး
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ခိုလႈံလ်က္ရွိၿပီး အမ်ားစုသည္ ကရင္တိုင္းရင္းသားလူထုလူတန္းစားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး က်န္ဒုကၡသည္မ်ားသည္
ကရင္နီႏွင့္ မြန္တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။၆
ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏ အေရအတြက္သည္လည္း အစဥ္သျဖင့္ေျပာင္းလဲလ်က္ ရွိသည္။
၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း အာဏာရလာခဲ့သည့္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား
အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရးလုပင
္ န္းစဥ္သစ္မ်ား စတင္ခၿ့ဲ ပီးေနာက္ပင
ုိ း္ ၌ ျမန္မာႏိင
ု င
္ ံ အေ႔ရေ
ွ တာင္ပင
ုိ း္ ေဒသတစ္လာႊ း၌ ျပည္တင
ြ း္
ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူဦးေရေပါင္း ၄၀၀၀၀၀ ခန္႔ရွိခဲ့သည္။၇ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ၊ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္
မ်ားအရ ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အေ႔ရွေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ စစ္ေဘးတိမ္း
ေရွာင္ခဲ့ရသူ စုစုေပါင္း ၆၆၀၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။၈
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေ႔ရွေျမာက္ႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ နယ္ေျမေဒသမ်ားသည္ ယခင္ကအတန္အသင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့
ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အာဏာရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သည့္ အေရအတြက္ တစ္ဟုန္ထိုး
ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားသည့္ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားလူထု လူတန္းစားေပါင္း ၁၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘး
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသကဲ့သို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡေၾကာင့္ မြတ္စလင္လူဦးေရ ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရၿပီး အမ်ားစုသည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚတြင္သည့္လူနည္းစုမ်ားျဖစ္ၾကသည္။၉ ၂၀၁၅
ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ အေျခစိုက္သည့္ ကိုးကန္႔အမ်ိဳးသားတပ္ဖြဲ႔တစ္ခု
ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ေပါင္းစုတပ္မေတာ္ (MNDAA) အၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္
ကိုးကန္႔တိုင္းရင္းသားေပါင္း ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၆ ခုနွစ္၊ ဧၿပီလအထိ အခ်ဳိ႕ေသာ
လူဦးေရ ၂၇၀၀၀ ခန္႔သည္ တရုတ္နယ္စပ္တစ္လႊားရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ခိုလႈံေနဆဲျဖစ္သည္။၁၀
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အာဏာရလာခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေ႔ရွေျမာက္ႏွင့္
အေနာက္ေျမာက္ေဒသမ်ားအတြင္း ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူ အေရအတြက္ ဆက္လက္တိုးပြားလာခဲ့သည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ/ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္-ေျမာက္ပိုင္း (SSPP/SSA-North) ကို ထိုးစစ္
ဆင္တိုက္ခိုက္သည့္ တိုက္ပြဲအတြင္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တပ္ခြဲမ်ား၏ လူေနရပ္ရြာမ်ားအတြင္းသို႔ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္
ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ လူေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။၁၁ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ
လကုန္ပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ နယ္ေျမအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုအၾကား
တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျပင္းထန္လာခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ေနာက္ထပ္
လူေပါင္း ၃၆၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရျပန္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း အထူးသျဖင့္
တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကိုးကန္႔ MNDAA အၾကား ျပန္လည္ျပင္းထန္လာခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္သည္
စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ခိုလႈံသြားခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ၁၆၀၀ ေက်ာ္ခန္႔သည္ လားရိႈးၿမိဳ႕သို႔ တိမ္း
ေရွာင္သြားခဲ့သည္။၁၂ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္၍ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုျခံဳ
ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ရိုဟင္ဂ်ာဟုသိၾကသည့္ မြတ္စလင္လူဦးေရေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျပည္တြင္း
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား ျဖစ္သြားေစခဲ့ၿပီး အစၥလာမ္မစ္စစ္သားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈကို ၿဖိဳခြဲႏွိမ္ႏွင္းခဲ့သည့္ စစ္ဆင္ေရး၏
အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အျခားလူေပါင္း ၇၄၀၀၀ ေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံသြားခဲ့သည္။၁၃
စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား အျပင္
ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားအပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
သားအေရအတြက္သည္လည္း သိသိသာသာမ်ားျပားလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား
စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား တည္ေထာင္မႈကို ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသျဖင့္ လူေပါင္းသိန္းခ်ီသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌
ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။ ဤေနရာ၌ ၎တို႔သည္ အျခားေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား (တရား၀င္ႏွင့္
အေထာက္အထားမဲ့) မွတစ္ဆင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည့္ လူေပါင္းႏွစ္သန္းေက်ာ္အနက္ အမ်ားအျပားသည္
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ ေနာက္ခံသမိုင္း သို႔မဟုတ္ အေျခ
အေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယံုၾကည္အားထားရေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမရွိေပ။
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ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈ
ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္ခုေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးႏွင့္ စစ္ပံုသြင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္
တိုက္ပြဲအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ နယ္စပ္တစ္လႊားရွိ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ မွီတင္းေန
ထိုင္လ်က္ရွိသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားအား အံုလိုက္က်င္းလိုက္ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ စစ္ေဘးတိမ္း
ေရွာင္ရသည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္သြားေစခဲ့သည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့သူအမ်ားစု
သည္ေရွးဘိုးဘြားမ်ား ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္လက္ဆင့္ကမ္းလာခဲ့သည့္ ေျမေပၚတြင္ သီးႏွံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေတာင္သူငယ္ေလးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ယင္းတို႔၌
ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာ၁၄ အပါအ၀င္ ေျမနိမ့္လြင္ျပင္ေဒသႏွင့္ ကုန္းျမင့္ေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး
လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ပါ၀င္လ်က္ရွိၿပီး ေျမ၊ ေရႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို အမ်ားအားျဖင့္
ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာအတိုင္း စီမံခန္႔ခြဲခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို မ်ိဳးရိုးစဥ္ဆက္
လက္ဆင့္ကမ္း၍ က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကၿပီး စုေပါင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ားႏွင့္ပူးတြဲ၍
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံျခင္းတို႔ ပါ၀င္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုအစိုးရက ယင္းစနစ္မ်ားကို
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေပ။
ေျမႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္ကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားက ရပ္ရြာလူထု

ရပ္ရြာလူထုအမ်ားအျပား
အတြက္ေနရပ္စြန္႔ခြာ
စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရမႈသည္
ဘ၀ရွင္သန္ေနထိုင္မႈပံုစံ
ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး
မိမိတို႔၏ေက်းရြာမ်ား၊
အနီး၀န္းက်င္
ေတာင္စြယ္ေတာင္တန္းမ်ား
ႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားသို႔
လူးလားေခါက္ျပန္
သြားလာေနၾကသည္။

အတြကလ
္ အ
ုိ ပ္သည့္ စားေရရိကာၡ ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပင
္ န္းမ်ားကို ျဖည္ဆ
့ ည္းေထာက္ပ့ံ
ေပးလ်က္ရွိသျဖင့္ ေျမႏွင့္ ၎တို႔၏ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈသည္ ဘက္စံုေထာင့္စံုမွခ်ိတ္ဆက္
လ်က္ရွိၿပီး ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ လူမႈေရးတန္ဖိုးမ်ား သိုင္းဖြဲ႕
ပါ၀င္လ်က္ရွိေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။၁၅ ထို႔အျပင္ ေျမယာ
သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္လည္း
ခ်ိတ္ဆက္ေနသျဖင့္ ေျမယာကို ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္သည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္အေရးပါသည့္
ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၎တို႔၏ အိုးအိမ္မွ စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေစျခင္းသည္ ၎တို႔
အသားက်ေနသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုသာ စြန္႔ခြာခဲ့ရျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၎တို႔
အားစီးပြားပ်က္ကပ္ဆိုက္ေစသည့္ အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔လုိက္သကဲ့သို႔ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းႏွင့္
ေျမယာအၾကား အဓိကေပါင္းကူးေပးထားသည့္ ဆက္ဆံေရးကိုပါ ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားေစခဲ့သည္။
ေျမတစ္ကြက္တစ္ကြက္၏ အေရးပါမႈကို အလြယ္တကူအစားထိုး၍ သို႔မဟုတ္ အလဲအထပ္လုပ္၍
မရႏိုင္ေပ။ မိမိ၏ ေနရင္းရပ္ရြာသို႔ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းသည္ လူတစ္ဦး၏ ဂုဏ္သိကၡာ
ကိုျပည့္၀ေစသည့္ လူမႈဆက္ဆံေရးပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း
လိုလားသည့္ ေတာင့္တခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။
သမိုင္းေနာက္ခံအေထာက္အထားမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ အေၾကာင္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၌သာမက ႏိုင္ငံတကာနယ္နိမိတ္မ်ားကိုပါ ျဖတ္ေက်ာ္၍ထြက္ေျပးတိမ္း
ေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။ မိမိတို႔၏ အနီး၀န္းက်င္၌ ရုတ္တရက္ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈသည္ အေၾကာင္းရင္း
တစ္ခုျဖစ္သည္။ အျခားအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ‘ျဖတ္ေလးျဖတ္’ ဟုသိၾက
သည့္ ေသာင္းက်န္းသူတန္ျပန္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္သည့္
အတင္းအက်ပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈမွ လြတ္ေျမာက္လိုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။၁၆ ေနာက္ထပ္
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ မတရားဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အတင္း
အက်ပ္လုပ္အားေစခိုင္းျခင္း၊ အတင္းအက်ပ္ေပၚတာဆြဲျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း၊
ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညႇစ္ျခင္းႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအပါအ၀င္ တပ္မေတာ္မွ အမ်ားအားျဖင့္
အသံုးျပဳေလ့ရွိသည့္ အျခားအေလ့အထမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ သစ္ေတာအတြင္းပုန္းခို၍ မိမိတို႔၏ ေတာင္ယာမ်ားႏွင့္ စိုက္ခင္း
မ်ား၏ ေဘးပတ္၀န္းက်င္၌ တတ္ႏိုင္သမွ်ကာလအတန္ၾကာ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။
သို႔ျဖစ္၍ ရပ္ရြာလူထုအမ်ားအျပားအတြက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ရမႈသည္ ဘ၀ရွင္သန္
ေနထိုင္မႈပံုစံျဖစ္လာခဲ့ၿပီး မိမိတို႔၏ေက်းရြာမ်ား၊ အနီး၀န္းက်င္ေတာင္စြယ္ေတာင္တန္းမ်ားႏွင့္
သစ္ေတာမ်ားသို႔ လူးလားေခါက္ျပန္သြားလာေနၾကသည္။ ေနရင္းေဒသမ်ားသို႔ ကူးသန္းသြားလာ
ရာတြင္လည္း ယာယီလူရိပ္လူေျခသြားျပတ္ျခင္းမ်ဳိးသာျဖစ္ၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ တပ္မေတာ္တပ္ရင္း
တပ္ခြဲမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအရ ရာသီအလိုက္ (ဥပမာေႏြရာသီကဲ့သို႔ေသာ ေျခာက္ေသြ႕ရာသီ
မ်ိဳး) ေခါက္ျပန္သြားလာျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားသည္ ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္

၆

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ႀကံဳေတြ႕ရသည့္ ဖိအားမ်ား၏ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈ သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳေရးအေျခအေနအရ အႏၱရာယ္မ်ား
လြန္းျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ေနရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ားသို႔ ျပန္လည္စနည္းနာႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္
အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၌ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္တိမ္းေရွာင္ရန္ တြန္းပို႔ခံေန
ၾကရသည္။ ရပ္ရြာအနီး၀န္းက်င္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ရြာအတြင္း ျဖစ္ပြားလာသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္
ေရွာင္တိမ္းထြက္ခြာလာရသည့္ ရပ္ရြာမ်ားသာမက ႏွစ္ရွည္လမ်ား ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္၌ လာေရာက္
တပ္စြဲထားသည့္ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ မတရားသျဖင့္ ေတာင္းဆိုမႈ
မ်ားကို ခါးစည္းခံေနၾကရသည့္ ရပ္ရြာမ်ားသည္လည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကရ
သည္။
ျပည္တြင္းစစ္မီးသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း ဟိုတစ္စသည္တစ္စ တစ္ေငြ႕ေငြ႕ေတာက္ေလာင္
လာခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ခုႏွစ္ခုစာမွ်ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၌ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၿပီးခ်ိန္
မွစ၍ အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒျပင္းထန္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းသစ္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ မိမိတို႔၏ တိုင္းရင္းသား
အခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေတာင္းဆိုရာ၌ ဖိအားေပးႏိုင္ေစရန္ လက္နက္စြဲကိုင္
ေတာ္လွန္လာခဲ့ၾကသည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ) သည္လည္း ေျမေအာက္ေတာ္လွန္
ေရးအသြင္ေျပာင္း၍ လက္နက္စြဲကိုင္တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီ
ထံုးနည္းစံက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်၍ အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ အခ်ိန္
မွစ၍ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ႀကိဳက္စိုးမိုးျခယ္လွယ္လာခဲ့သည္။ ဤေနာက္ခံ
ပိတ္ကားေပၚ သေႏၶတည္ထားသည့္ ပဋိပကၡမွေပါက္ဖြားလာခဲ့သည့္ စစ္မီးမ်ားသည္ ယေန႔မ်က္
ေမွာက္ေခတ္တိုင္ ေတာက္ေလာင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္သူမ်ားကို ဆိုးဆိုးရြားရြားဖိစီး
ႏွိပ္စက္ခဲ့သလို လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း မတူကြဲျပားသည့္ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္၊
မတူကြဲျပားသည့္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ သန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားကို ေနရပ္စြန္႔ခြာ
စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ေစခဲ့သည္။
၁၉၇၀ ေႏွာင္းပိုင္းကာလမွစ၍ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား အမ်ားဆံုးေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ တိုက္ပြဲ
မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ား၏ အေျခအေနသည္ လြန္စြာ
ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။ ပဋိပကၡကို ‘ကိုင္တြယ္ေျဖ ရွင္းျခင္း’ ထက္ ‘ပဋိပကၡကိုစီမံခန္႔ခြဲရန္’
ရည္ရြယ္သည့္ တပ္မေတာ္၏ မဟာဗ်ဴဟာေၾကာင့္ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအတြင္း
စစ္ပံုသြင္းခ်ဥ္းကပ္မႈ က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။၁၇ နယ္ေျမေဒသကို စိုးမိုးရန္ႏွင့္ အတိုက္အခံ တိုင္းရင္း
သားေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားကို ခ်ိႏွဲ႔အားနည္းသြားေစရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ စစ္တပ္
ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးထားသည့္ အာဏာရအစိုးရသည္လည္း အလားတူနည္းဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚ အားကိုး
အားထားျပဳ၍ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအတြင္း ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ
တပ္ရင္းတပ္ခြဲမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တပ္မေတာ္မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္
ျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တပ္္မေတာ္၏ လက္ေအာက္ခ၁၈
ံ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မ်ား (BGFs)
အျဖစ္အသြင္ေျပာင္းသြားခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆက္လက္တိုးပြား
လာေစျခင္းႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း
အခ်ဳိ႕ေသာတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္
ခ်ဳပ္ဆိုမႈပါ၀င္သည့္ မဟာမိတ္အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္သည့္ မူ၀ါဒႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျခအေန
ေပးပါက အဆိုပါမူ၀ါဒကို ေျပာင္းျပန္လွန္၍ စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔၀င္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ
တစ္လွည့္ျပန္ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းတို႔ကို က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာမူ၀ါဒမ်ား ယေန႔တိုင္
ဆက္လက္အသက္၀င္ေနဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအမ်ားအျပားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲေပၚ၌ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ စိတ္လိုလက္ရမရွိေၾကာင္း ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၏ ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္း
ေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘး ဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္း ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ယင္းကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
ရာတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာနယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။
ႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ၌ ကရင္၊ ကရင္နီႏွင့္ မြန္တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုျဖစ္သည့္ ေက်းရြာ
ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာသည္ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ၁၉၈၀ ႏွစ္လယ္ပိုင္းခန္႔မွ
စ၍ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေၾကာသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။ နယ္စပ္တစ္ေၾကာ

၇

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ေရာက္ရွိလာသူမ်ားကို စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္ေစၿပီး ႏိုင္ငံတကာအလွဴရွင္မ်ား၏
ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (TBC) ဟု ျပန္
လည္မွည့္ေခၚခဲ့သည့္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အေနျဖင့္
ေပၚထြန္းလာမည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (NGOs) ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးညႊန္႔
ေပါင္းအဖြဲ႕က လိုအပ္သည့္ စားနပ္ရိကၡာ၊ နားခိုရာအိမ္ႏွင့္ အေျခခံက်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ
မ်ားအပါအ၀င္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။၁၉
သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ထိုင္းနယ္စပ္တစ္ေၾကာရွိ နယ္ေျမေဒသအမ်ားစု၌ ပစ္ခတ္တိုက္
ခိုက္မႈမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့သည္ဟုဆုိေစကာမူ IDP သို႔မဟုတ္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ အေျခ
အေနသည္ မဆိုစေလာက္သာေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယေန႔အထိတိုင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို
စခန္းတြင္းေနထိုင္သူမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ နယ္ခံစခန္းေကာ္မတီမ်ားကသာ
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိသည္။ ကရင္စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ေကာ္မတီႏွင့္ ကရင္နီစစ္ေဘးဒုကၡသည္
ေကာ္မတီမ်ားသည္ စခန္းမ်ားအတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအားလံုးကို

တပ္မေတာ္မွ
ေက်းရြာမ်ားကို
နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး

လႊမ္းျခံဳကုိယ္စားျပဳ၍ စခန္းအတြင္း၌ ေဆာင္ရြက္သည့္ကိစၥမွန္သမွ်ကို ေဒသႏၱရအာဏာပိုင္မ်ား
ႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းကူးခ်ိတ္ဆက္၍ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ရသည္။
မြန္ျပည္နယ္ရွိ ဘုရားသံုးဆူေဒသတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈ
အေျခအေနသည္ အနည္းငယ္ကြဲျပားလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္

စတင္ေဆာင္ရြက္လာၿပီး

ေအးခ်မ္းေရးေကာင္စီ (SLORC) ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) အၾကား ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အပစ္

ေနာက္ပိုင္း RCSS/SSA-

လ်က္ရွိသည့္ မြန္စစ္ေဘးဒုကၡသည္စုစုေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ကို နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ျမန္မာ

ေတာင္ပိုင္းႏွင့္
ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း
တစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြား
လာခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ား
ေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္၊
ႏွစ္လယ္ပိုင္းခန္႔၌
ရွမ္းျပည္သူသိန္းႏွင့္ခ်ီ၍
ေနရပ္စြန္႔ခြာ
စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္
ခဲ့ၾကရသည္။

အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္
ႏိုင္ငံသို႔ျပန္ရန္ အတင္းအက်ပ္ဖိအားေပးခဲ့သည္။ အမ်ားစုသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္
ေျမအတြင္းရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ေရးစခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး မိမိတို႔
၏ေနရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ားသို႔ ယခုတိုင္ျပန္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးေပ။၂၀ ေနာက္ပိုင္း၌ မြန္ကယ္ဆယ္ေရး
ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီဟု ေျပာင္းလဲမွည့္ေခၚခဲ့သည့္ မြန္အမ်ိဳးသားကယ္ဆယ္ေရး
ေကာ္မတီမွ အဆိုပါစစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ်ေထာက္ပံ့ကူညီလ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံ
တကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ နယ္စပ္တစ္ဖက္ကမ္း ထိုင္းဘက္ျခမ္းရွိ စစ္ေဘး
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ က်န္ေနရစ္ခဲ့သည့္ မြန္စစ္ေဘးဒုကၡသည္အနည္းအက်ဥ္းရွိသည္။
အလားတူပင္ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရသည္လည္း မိမိတို႔၏ ႏိုင္ငံပိုင္နက္အတြင္း ရွမ္းစစ္ေဘး
ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕လိုျခင္းမရွိေပ။ ၁၉၉၀ ႏွစ္လယ္ပိုင္းခန္႔အထိ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္
နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္တစ္လႊားကို ခြန္ဆာ၏ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္
(MTA) မွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တရား၀င္အတိုက္အခံျဖစ္ေန
ေသာ္လည္း ႏွစ္ဖက္တပ္ဖြဲ႕အၾကား ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္
တြင္းရွိ အျခားေဒသမ်ား၌ ျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္လာၾကသည့္ ျပည္တြင္း
ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္လာသူ အနည္းအက်ဥ္းခန္႔သည္လည္း ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္၏
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္ အသိုက္အၿမံဳမ်ိဳးကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္
လည္း ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္မွ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ န၀တအစိုးရထံ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလဲလွယ္
ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အေျခအေနမ်ား ရုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ရွမ္း
ျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ/ ရွမ္းျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္-ေတာင္ပိုင္း (RCSS/
SSA-South) ဟု ယေန႔အမ်ားသိၾကသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ တပ္ခြဲမ်ားသည္ လက္နက္ခ်ရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့
ၾကသည္။ တပ္မေတာ္မွ ေက်းရြာမ်ားကို နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး စတင္ေဆာင္ရြက္လာၿပီးေနာက္
ပိုင္း RCSS/SSA-ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းတစ္ေက်ာ့ျပန္ ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲ
မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၉၀ ႏွစ္လယ္ပိုင္းခန္႔၌ ရွမ္းျပည္သူသိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့
ၾကရၿပီး တပ္မေတာ္မွ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။၂၁ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္
ခဲ့ၾကရသူ အခ်ဳိ႕သည္ RCSS/SSA ေတာင္ပိုင္းမွ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ စစ္ေရွာင္
စခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက ေ႔ရွတန္းစစ္ဆင္ေရးနယ္ေျမမ်ားကို
ျဖတ္သန္း၍ တိုက္ပြဲႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာခဲ့ၾကသည့္ ပအိုး၀္၊ တအာန္း
ႏွင့္ ကခ်င္ကဲ့သို႔ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းမွ အျခားအရပ္သား တိုင္းရင္းသားအစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

၈

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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သြားေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားျဖစ္လာ
ခဲ့ၾကသည္။
ႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား၌ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္က ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွိ တိုင္းရင္းသားရပ္ရြာလူထုေပါင္းမ်ားစြာ
ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ တိုက္ပြဲမ်ား
ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္လာခဲ့ၾကသည့္ အရပ္သားမ်ားကို မိမိတို႔၏ႏိုင္ငံပိုက္နက္
အတြင္းသို႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္ခုိလႈံမႈ မရွိေစရန္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထား
သျဖင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူေပါင္းမ်ားစြာသည္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး
အဖြဲ႔အစည္း (KIO) ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္
နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ဖို႔ျဖစ္လာခဲ့သည္။ မည္သို႔ဆိုေစ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေျပာင္းလဲသြားေစ
ခဲ့သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားၿပီးခါစ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ န၀တအစိုးရသည္
တရုတ္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမည့္
မူ၀ါဒတစ္ရပ္ကို အသက္သြင္းေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈေၾကာင့္
ယခင္ကနယ္စပ္တစ္ေၾကာကို တရုတ၏
္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ချံ ဖင့္ စိးု မိးု ထားႏိင
ု ခ
္ သ
့ဲ ည့္ ဗမာျပည္

ေရရွည္တည္တံ့

ကြနျ္ မဴနစ္ပါတီ၏ ၿပိဳကြမ
ဲ သ
ႈ ည္လည္း မဟာဗ်ဴဟာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ မ်ားစြာအေထာက္အကူ

ခိုင္ၿမဲမႈမရွိသည့္

ႏွင့္ ၀တို႔အပါအ၀င္ နယ္ေျမတစ္လႊားရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေပါင္းစံုႏွင့္ အပစ္အခတ္

ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္

ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကိုးကန္႔၊ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ တအာန္း (ပေလာင္)
ရပ္စဲ၍ စစ္ေျပၿငိမ္းရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။

သယံဇာတအရင္းအျမစ္

အေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေၾကာင့္ ဆိုးရြားသည့္လူ႔အခြင့္အေရး

ထုတ္ယူသံုးစြဲေရးလုပ္ငန္း

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းသြားျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သြားေရးလာေရးတိုးတက္

မ်ားကသဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
ကိုဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီး
လာေစရံုမွ်မက
နယ္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ား
အားေျမယာလက္လႊတ္
ဆံုးရႈံးသြားေစသျဖင့္
ပိုမိုဆင္းရဲတြင္းနက္
သြားေစခဲ့သည္။

ေကာင္းမြန္လာျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ားကို ျပန္လည္ေနရာခ်
ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လာၾကသျဖင့္ နယ္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ား အေတာ္အတန္
သက္သာရာရခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သေဘာ
တူညီမႈမွ်သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ား၌ ပဋိပကၡ၏ ဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းတရားမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း၍ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရွာေဖြရန္အတြက္ စားပြဲေပၚ၌
ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း၍ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
ထို႔အျပင္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမႈမရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ထုတ္ယူ
သံုးစြဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးလာေစရံုမွ်မက နယ္ခံလူထု
လူတန္းစားမ်ားအား ေျမယာလက္လႊတ္ဆံုးရႈံးသြားေစသျဖင့္ ပိုမိုဆင္းရဲတြင္းနက္သြားေစခဲ့
သည္။၂၂ ထိုကဲ့သို႔ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲ ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္
မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ IDP မ်ားကို ေနရပ္ျပန္ပို႔ရန္ စတင္ျပင္ဆင္လာၾကသည္။ ဥပမာ
အားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ နယ္ခံအသင္းေတာ္မ်ားကို အေျခခံထားသည့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားျဖစ္
သည့္ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အသင္းခ်ဳပ္ (KBC) ႏွင့္ ကရုဏာျမန္မာလူမႈေရးအသင္း
(ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန) တို႔အျပင္ အသစ္ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္လိုက္သည့္
ေမတၱာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းကဲ့သို႔ေသာ NGOs မ်ားက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုက္ပြဲႏွင့္
ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈဒဏ္ ခံခဲ့ၾကရသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ေနရာ
ခ်ထားေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အဓိကက်သည့္ အခန္း
က႑မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ IDPs အမ်ားစု တိမ္းေရွာင္ခိုလႈံလ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသ
မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ KIO ႏွင့္ အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား
ကိုေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ အေနာက္တိုင္းအစိုးရမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လူသား
ခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အကူအညီမ်ားေပးအပ္ေထာက္ပံ့မႈမျပဳရန္
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ဤကဲ့သို႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ေပးအပ္ေလ့ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ား လက္ခံရရွိမႈ အလြန္နည္းပါးခဲ့သျဖင့္ ကိစၥအ၀၀ကို
နယ္ခံဇာတ္ေကာင္မ်ားကသာ ဦးစီးကမကထျပဳ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အခင္းအက်င္း
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေကာင္စီ (န၀တ) လက္ထက္တြင္
သာမက ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ယင္းတို႔ကိုဆက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္

၉

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီ (နအဖ) လက္ထက္တြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြး
တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ န၀တအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ၏ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းေဒသတစ္လႊား အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံ၏ အေ႔ရွေတာင္ပိုင္း ထိုင္းနယ္စပ္
တစ္ေၾကာရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္မွ ဆက္လက္ထိုးစစ္ဆင္
တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ ဗမာ
တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အတိုက္အခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာမက ျပည္ပေရာက္
အဖြအ
႔ဲ စည္းမ်ားႏွငပ
့္ ါ မဟာမိတတ
္ ည္ေဆာက္၍ ၎တိအ
႔ု ေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စေ
ဲ ရး သေဘာတူ
လက္မွတ္ထိုးမႈမျပဳမီ ႏိုင္ငံေရးစားပြဲေပၚ၌ ဦးစြာေဆြးေႏြးအေျဖရွာရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုတိုက္
တြန္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရ အာဏာ
ရလာသည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းက်မွသာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းတစ္ရွိန္ထိုး ေျပာင္းလဲသြားခဲ့
ၿပီး ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU)၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္
RCSS/SSA ေတာင္ပိုင္းတို႔အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသရွိ တိုင္းရင္းသားလက္
နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အသစ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့သည္။
ထို႔အျပင္ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ႏွင့္ပါ ညႇိႏိႈင္းေျပလည္မႈရရွိခဲ့ျခင္းသည္ စတင္ေလာက္သည့္
ေအာင္ျမင္မႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ ျပည္တြင္းစစ္ကိုအဆံုးသတ္၍ ေနရပ္စြန္႔ခြာ
စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား ေနရပ္ျပန္ႏိုင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျဖတစ္ခု ရရွိ
လာေတာ့မည္ဟူသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္သန္းေစခဲ့သည္။
မည္သို႔ဆိုေစ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အခင္းအက်င္းအသစ္သည္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေပၚ က်ယ္
က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဂယက္ရိုက္ခတ္ခဲ့ေသာ္လည္း နယ္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ားကို အက်ိဳးျပဳျခင္းမရွိသည့္
ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားကိုပါ ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။ KNU၊ KNPP ႏွင့္ RCSS တို႔ႏွင့္
ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း၌
တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရသည္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၌ တိုက္ရိုက္ပါ၀င္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ျပည္သူ႔
စစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ၍ သို႔မဟုတ္ ေရေပၚဆီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္
မဟာမိတ္တည္ေဆာက္၍ ေဒသခံရြာသူရြာသားမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာေျမဧကေပါင္း
မ်ားစြာကို သိမ္းပိုက္လုယူသြားခဲ့သည္။၂၃ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာအသိုက္
အ၀န္းႏွင့္ အဆက္အဆံမျပဳဘဲ တံခါးပိတ၀
္ ါဒက်င္သ
့ းုံ မႈကုိ အဆံးု သတ္၍ မွားယြငး္ သည့္ စီးပြားေရး
စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ယိုင္ႏွဲ႔ၿပိဳလဲေန
သည့္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုပါ ဖိတ္
ေခၚသြားရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ၂၀၁၂
ခုႏွစ္အတြင္း တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ေက်းလက္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွသည္ စီးပြားျဖစ္
စက္မႈသီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးဆီသို႔ ဦးတည္သည့္ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းကို
အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ေျမဥပေဒသစ္ႏွစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
လည္း အဆိုပါဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ
မ်ားကိုသာ မ်က္ႏွာသာေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရႈျမင္ခံရလ်က္ရွိသည္။
ဥပေဒသစ္မ်ား၌ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ား သို႔မဟုတ္
စုေပါင္းေျမယာလုပပ
္ င
ုိ ခ
္ င
ြ ့္ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို လံးု ၀အသိအမွတျ္ ပဳထားျခင္းမရွေ
ိ ပ။၂၄ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲေရးလုပ္ငန္းသစ္ႏွင့္အတူ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမယာဥပေဒမ်ားသည္လည္း ယခင္ျပင္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ
သူမ်ား ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
အတြက္ လမ္းပြငသ
့္ ာြ းေစသည့္ ေျမယာလုယမ
ူ လ
ႈ င
ႈိ း္ လံးု သစ္ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အားေပးအားေျမႇာက္
ျပဳခဲ့သည္။ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမွ်မရွိျခင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္သစ္မ်ား
ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ ယႏၱရားမ်ားကင္းမဲ့
ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား ေျမစာပင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။၂၅ TNI ၏ ေျမယာအလုပ္ရံုေဆြး
ေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ကရင္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ က်ေနာ္
တို႔အတြက္ အရမ္းအႏၱရာယ္ႀကီးတယ္” ဟုပင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၁၀

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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သို႔ေသာ္လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ၏အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းေဒသ၌ ႏွစ္ဖက္အပစ္
အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္သစ္မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုထားစဥ္၌ တပ္မေတာ္သည္ ယခင္က
အေတာ္အတန္ ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့သည့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသ၌ ပဋိပကၡဖန္တီးေရး မဟာဗ်ဴဟာကို
တစ္လွည့္ျပန္လည္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ မွစ၍ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ကခ်င္
ျပည္နယ္အတြင္းရွိ KIO ၏ ေရွ႕တန္းစခန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ ၁၇ ႏွစ္မွ် ၾကာျမင့္
ခဲ့သည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ပစ္ခဲ့သည္။၂၆ ေနာက္ဆက္တြဲ
အေနျဖင့္ အဆိုပါတိုက္ပြဲမ်ားသည္ ကခ်င္လူထုမ်ား ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္
ပိင
ု း္ ေဒသအထိ က်ယ္ျပန္လ
႔ ာခဲရ
့ ာမွ ယေန႔တင
ုိ တ
္ က
ုိ ပ
္ မ
ဲြ ်ား ျဖစ္ပာြ းေနဆဲျဖစ္သည္။ တိက
ု ေ
္ လယာဥ္
ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္မ်ားကိုပါ အသံုးျပဳ၍ စစ္ေရးပစ္မွတ္မ်ားသာမက လူေနရပ္ရြာမ်ား
ကိုပါ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ အရပ္သားျပည္သူေပါင္းမ်ားစြာကို ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ စစ္ေဘးတိမ္း
ေရွာင္ေစခဲ့ရံုမွ်မက တစ္ဖက္သတ္အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္တတ္သည့္ တပ္မေတာ္၏ အမူအက်င့္
မ်ားက ကခ်င္လူထုတစ္ရပ္လံုးကို မ်က္မုန္းက်ိဳးသြားေစခဲ့ၿပီး အစိုးရသစ္၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

အရပ္သားျပည္သူေပါင္း
မ်ားစြာကို ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍
စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ေစခဲ့
ရံုမွ်မက တစ္ဖက္သတ္
အႏိုင္အထက္ျပဳက်င့္တတ္

လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည့္ ယံုၾကည္မႈကို ပ်က္သုဥ္းသြားေစခဲ့
ရံုမွ်မက အျခားတစ္ဖက္တြင္ တိုင္းသူျပည္သားအေယာက္စီတိုင္း တန္းတူပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိ
သည့္ စစ္မွန္သည့္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တစ္ရပ္ တည္ေဆာက္မည့္ဦးတည္ခ်က္အေပၚ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းမဲ့သြားေစလ်က္ရွိသည္။၂၇
မည္သို႔ဆိုေစ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း၌သာ အဆံုးသတ္
သြားခဲသ
့ ည္မဟုတပ
္ ါ။ ေနာက္ပင
ုိ း္ ၌ တပ္မေတာ္သည္ ရွမး္ ျပည္နယ္အတြငး္ RCSS/SSA ေတာင္ပင
ုိ း္
ႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အသစ္ကိုပါ ဆက္လက္ခ်ဳိးေဖာက္

သည့္တပ္မေတာ္၏

ခဲ့သည္။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ေပ်ာက္ဆံုးလာသည္ႏွင့္အမွ် ျပန္လည္အင္အားေတာင့္တင္းလာ

အမူအက်င့္မ်ားက

တပ္မေတာ္၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေစမည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ

သည့္တအာန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း

ကခ်င္လူထုတစ္ရပ္လံုးကို

ဖြဲ႔စည္းရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ ကိုးကန္႔ MNDAA ကဲ့သို႔ေသာ အျခားတိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားက

မ်က္မုန္းက်ိဳးသြားေစခဲ့ၿပီး

၂ ခုစာမွ် ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမရွိဘဲ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းခဲ့သည့္ ကခ်င္

အစိုးရသစ္၏
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
တည္ေဆာက္ရန္ႀကိဳးပမ္း
လ်က္ရသ
ိွ ည့္ ယံၾု ကည္မက
ႈ ုိ
ပ်က္သုဥ္းသြားေစခဲ့သည္။

လည္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ေက်ာ့ျပန္စတင္လာခဲ့သည္။ ဆယ္စုႏွစ္
ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ခရိုင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ စစ္တလင္းျပင္မ်ားအျဖစ္
ေျပာင္းလဲသြားၿပီး အဓိကက်သည့္ လမ္းမႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၀န္းက်င္၌ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ထိေတြ႕
တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို
ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္ထိ
နယ္ေျမေဒသအသီးသီးရွိ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအားလံုး ပါ၀င္မႈရွိသည့္ အခ်ိဳးအေကြ႕သို႔ ဦး
တည္သြားႏိုင္ျခင္းမ်ိဳးမရွိေသးေပ။၂၈ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အထိ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ရန္အတြက္
“ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႔” အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္
တပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။၂၉
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသတစ္လႊား အေျခစိုက္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားလာသည့္
တိုက္ပြဲမ်ားသည္ သိသိသာသာျပန္းထန္လာခဲ့သျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း
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ေထာက္ထားေရးအက်ပ္အတည္း ပိုမိုအက်ပ္ရိုက္လာခဲ့သည္ (ကိန္းဂဏာန္းမ်ားက ေျပာေသာ
စကား - လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈဟူသည့္ ဇယားကြက္ကို
ၾကည့္ရႈပါ)။ IDPs လူဦးေရအမ်ားစုသည္ တရုတ္နယ္စပ္တစ္ေၾကာရွိ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေဒသ
မ်ားရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ား၌ ခိုလႈံလ်က္ရွိၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ
ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ေနရာခ်ထားေရးစခန္းမ်ား၌ ခိုလႈံလ်က္ရွိသည္။ အေစာပိုင္းကာလမ်ား၌ ႏိုင္ငံ
တကာကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား အစိုးရဖက္ျခမ္း၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုသာ ေထာက္ပံ့ကူညီရန္ ကန္႔သတ္ခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢေထာက္ပံ့ေရးယာဥ္တန္း
အနည္းအက်ဥ္းခန္႔ကိုသာ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမသို႔ သြားလာခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ အာရွေဒသ၏ ျပင္ပ
ကမာၻႏွင့္ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈအနည္းဆံုး နယ္စပ္ေဒသမ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ေဒသ၌ ဆိုးရြား
သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေန ႀကံဳေတြ႕လာရေတာ့မည့္

၁၁

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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အေျခဆိုက္လ်က္ရွိသည္။ ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္လည္း တိုက္ပြဲ
ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာလာသူမ်ား မိမိတို႔၏ပိုင္နက္အတြင္း ၀င္ေရာက္ခိုလႈံမႈကို ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျငင္း
ဆန္ခဲ့သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းသာမက KIO
ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းရွိ IDPs မ်ားကိုပါ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ား
ေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ နယ္ေျမအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အလြန္အေရးပါသည့္ အခန္းက႑မွ
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာ
စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္
အဓိကဇာတ္ေကာင္သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီေပးလ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမ
အေျခစိုက္ အဖြဲ႔အစည္း (၉) ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဖြဲ႔ (JST) ျဖစ္သည္။၃၀
တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈအျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈအတြက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾက
သည္။ အထင္ကရအျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အတြင္း ဗမာျပည္

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္
ရေစသည့္ အေၾကာင္းရင္း
မ်ားႏွင့္ ပံုစံမ်ားသည္
ျပည္တင
ြ း္ ႏွင့္ ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာ၌
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲ
လ်က္ရွိေသာ္လည္း
ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႔မ်ားအနက္ အင္အားအႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိအပစ္အခတ္
ရပ္စဲထားသည့္ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) သည္ ယခင္က ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးခဲ့
သည့္ ‘၀’ လူထုလူတန္းစားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ‘၀’ ေတာင္တန္းေဒသမွ ထိုင္းနယ္စပ္ တစ္လႊား
ရွိရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသ၏ ေျမဆီၾသဇာေကာင္းမြန္သည့္ ေတာင္ၾကားလြင္ျပင္မ်ားသို႔
အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားမႈေၾကာင့္ လားဟူ၊
အာခါႏွင့္ ရွမး္ ရြာသူ ရြာသားေပါင္းမ်ားစြာသည္လည္း ေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ာြ ထြကေ
္ ျပးခဲၾ့ ကရသည္။၃၁ တစ္ခ်ိန္
တည္းမွာပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ရံဖန္ရံခါျဖစ္ပြားတတ္သည့္ တိုက္ပြဲ
မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည့္ အရပ္သားျပည္သူေပါင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ ဥပမာ
အားျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အေစာပိုင္း၌ TNLA ႏွင့္ RCSS/SSA ေတာင္ပိုင္းအၾကား ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္
ပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ၃၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ တအာန္း
တိုင္းရင္းသား ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး တိုက္ပြဲ

ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္ျခင္းႏွင့္

မ်ားႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားမွ လူေပါင္းမ်ား

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ

ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္သမဂၢ (TSYU) တို႔သည္ သက္ဆိုင္ရာလူထုအတြက္ လိုအပ္သည့္ အကူ

တိမ္းေရွာင္မႈမ်ား
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ဆက္လက္ျဖစ္
ပြားလ်က္ရွိသည္။

စြာေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။၃၂ ရွမ္းလူငယ္မ်ားကြန္ရက္ (TYN) ႏွင့္ တအာန္း
အညီမ်ား ရွာေဖြေထာက္ပံ့ေပးခဲ့ၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၌ အပါအ၀င္ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း
လိုအပ္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးအကူအညီမ်ား ေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ေတာင္
ေပၚေဒသမ်ား၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္
အဓိကလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေရးေပၚအေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း
ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္လ်က္ရွိသည့္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း
ေဒသမ်ား၌ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိရာ၌ အထူးသျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ရိုဟင္ဂ်ာဟုေခၚဆိုသည့္
(ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မြတ္စလင္မ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈဟူသည့္ ဇယားကြက္ကိုၾကည့္ပါ)
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ မြတ္စလင္လူထုမ်ားအၾကား၌ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္ေနသည္။ ဤနယ္စပ္
တစ္ေၾကာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစတင္ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ
စတင္ချ့ဲ ခင္းျဖစ္ၿပီး ခ်င္း၊ နာဂႏွင့္ ရခိင
ု က
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လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ အမ်ားစုသည္ အစိုးရႏွင့္
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိထားၾကၿပီး လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း တပ္မေတာ္
သာမက လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးတင္းမာမႈမ်ား အဓိကျဖစ္ပြား
ခဲ့သူမ်ားသည္ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ အျခားေဒသခံ မြတ္စလင္လူထုလူတန္းစားမ်ားျဖစ္ေနသည္။
သို႔ျဖစ္၍ လတ္တေလာႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးအသိုက္အ၀န္း၏
အထူးအာရံုစိုက္ခံခဲ့ရသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာအက်ပ္အတည္းသည္ တင္းက်ပ္လြန္းသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ႏိုင္ငံသားဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြင္း လက္အ၀င္ဆံုးတိုင္းရင္းသား-ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္
အတည္းတစ္ခုအျဖစ္ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိသည္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
အၾကမ္းဖက္မႈအတြင္း လူေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္ (မြတ္စလင္အမ်ားစု) ေသဆံုးခဲ့ ၍ အရပ္သားေပါင္း
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ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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၁၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ (မြတစ
္ လင္အမ်ားစုသာျဖစ္ေန) ေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ာြ ထြကေ
္ ျပးတိမး္ ေရွာင္ခရ
့ဲ ၿပီး လူေပါင္း
တစ္သန္းနီးပါး (‘အိႏိၵယႏြယ္ဖြား’ ဟု ယူဆရသူမ်ား) ၏ မဲေပးပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ား
ကိုရုပ္သိမ္းခဲ့သည္။၃၃ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ နယ္စပ္ရဲစခန္းမ်ားကို အစၥလာမ္မစ္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ၀င္ေရာက္
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တပ္ဖမ
႔ဲြ ်ား၏ နယ္ေျမရွငး္ လင္းေရးလုပင
္ န္းမ်ားေၾကာင့္ မြတစ
္ လင္ရာႏွငခ
့္ ်ီ၍ ေသဆံးု ခဲရ
့ ၿပီး ၂၀၀၀၀
ေက်ာ္ခန္႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္အျပင္ လူေပါင္း ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ခိုလႈံသြားခဲ့သည္။၃၄ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွိ ေရွ႕တန္းနယ္
ေျမအမ်ားအျပား၌ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔လ်က္ရွိေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္း
ျပည္နယ္နယ္စပ္တစ္ေၾကာ ရခိုင္တပ္မေတာ္ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ ခဲ့သည့္ AA) ေပၚ
ထြက္လာခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား အင္အားေသးငယ္သည့္ လက္နက္
ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ျပန္လည္ရွင္သန္လာမႈကို ႏွိမ္ႏွင္းသည့္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။၃၅
ခ်ဳပ္၍ဆိုရေသာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ ပံုစံမ်ားသည္
ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၌ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေသာ္လည္း ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း
ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဆက္လက္ျဖစ္
ပြားလ်က္ရွိၿပီး အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ ပဋိပကၡ
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ေနရာေဒသမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းပစ္ပယ္ ခံထားရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား
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ေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားသက္ဆိုး ရွည္ေနဆဲျဖစ္
သျဖင့္ IDP မ်ားႏွင့္ ေနရပ္ျပန္စစ္ေဘးဒုကသ
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အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးသည္ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္း၏ ပင္မေက်ာရိုးတစ္ခုျဖစ္ေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေန မြတ္စလင္လူထုမ်ား၏ ေနရပ္စြန္႕ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈ
ျမန္မာမြတ္စလင္လူထု အထူးသျဖင့္ (သမိုင္းအစဥ္အဆက္အာရကန္ဟုသိၾကသည္)့ ရခိုင္ေဒသရွိ မြတ္စလင္မ်ားသည္
လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားဆက္ဆံမႈဒဏ္ကို အဆိုးရြားဆံုးခံစား ခဲ့ၾကရ
သူမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ မြတ္စလင္ဆန္႕က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ စီးနင္းမႈမ်ားသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း
ေဒသမ်ားရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္းမ်ားစြာ၌ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ဤကဲ့သို႕ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အာဏာရစစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္က ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ျခင္း သို႕မဟုတ္ အနည္းဆံုးမသိ
က်ဳိးကၽြန္ျပဳထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။ တင္းမာမႈမ်ားသည္ အမ်ားအျပားက မိမိတို႕ကိုယ္ကို ‘ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး’ ဟု
ေခၚဆိုမႈေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရလ်က္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းမခံထား
ရသည့္ မြတ္စလင္လူနည္းစုမ်ား ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း အထူးတလည္ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းေဒသရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရခိုင္လူမ်ိဳး
မ်ားႏွင့္ မြတ္စလင္လူထုမ်ားအၾကား လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ပထမဦးဆံုအႀကိမ္အျဖစ္ ရခိုင္
ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ႏုိင္ငံသားမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ေပးရန္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆးခဲ့သည့္ ၁၉၇၈
သန္းေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူမႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အ၀န္း၏ အေလးေပး အာရံုစိုက္မႈ
ခံလာရသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းေၾကာင့္ လူေပါင္းေထာင္ႏင
ွ ခ
့္ ်ီ၍ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံခရ
ဲ့ သည္အ
့ ျပင္ ရက္ရက္ စက္စက္အၾကမ္းဖက္မႈ
မ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး မြတ္စလင္လူဦးေရ ၂၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံဘက္သို႔ နယ္စပ္ျဖတ္
ေက်ာ္၍ ခိုလႈံသြားခဲ့ရသည္။ ထိုသုိ႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သူအမ်ားစု၏ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ UNHCR မွ ၾကား၀င္ေစ့စပ္
ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေနရပ္ျပန္မြတ္စလင္လူထုမ်ားအား ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ ခံစားခြင့္မရွိသည့္ ‘ဧည့္ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံု
တင္မ်ား’ ကိုသာ ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈသည္ န၀တအစိုးရ
လက္ထက္ ၁၉၉၁-၉၂ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆးသည့္ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေၾကာင့္ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ မြတ္စလင္လူဦးေရေပါင္း ၂၆၀၀၀၀ ခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထပ္မံထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားခဲ့သည္။

၁၃

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ထိုသို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့သူ အမ်ားအျပားကို UNHCR ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း
ေနရပ္ျပန္မ်ားအား လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာ လႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရသည့္အျပင္ အတင္းအဓၶမလုပ္အားေစ
ခိုင္းျခင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈကို ခ်ဳပ္ျခယ္ကန္႔သတ္ခဲ့သကဲ့သို႔ ယခုအခ်ိန္ထိလည္း ႏိုင္ငံသားမ်ားအျဖစ္
အသိ္အမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိေပ။
ဤအက်ပ္အတည္းသည္ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားတစ္ပိုင္းအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္းပိုမို
ျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ကမန္လူထုမ်ားအပါအ၀င္ လူနည္းစုျဖစ္သည့္ မြတ္စလင္လူထုႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ရခိုင္
လူမ်ိဳးမ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡအတြင္း မြတ္စလင္မ်ား၏ အိုးအိမ္မ်ားႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားသာမက ဗလီမ်ားပါ
မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အေစာ္ကားခံခဲ့ရသည္။ အစိုးရ၏ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ
ဤပဋိပကၡအတြင္း လူေပါင္း ၁၆၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၂၂၃ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့သည့္အျပင္ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္
သည့္ လူဦးေရေပါင္း ၁၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။၃၆ ဤပဋိပကၡေၾကာင့္ လူမ်ားစုျဖစ္သည့္
ရခိုင္မ်ားအပါအ၀င္ လူထုလူတန္းစားအားလံုး ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာ္လည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပည္ပ
ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ ခိုလႈံခဲ့ရသူမ်ားသည္ လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ားသာျဖစ္ေနသည္။
NLD အစိုးရ စတင္အာဏာရလာခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လေနာက္ပိုင္း အစိုးရ၏ မူ၀ါဒမ်ား အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာမည္
ဟုေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း နယ္ခံရြာသူရြာသားအမ်ားစုပါ၀င္ေသာ္လည္း
ျပည္ပအေထာက္အပံ့ခံယူထားပံုရၿပီး ယေန႔အခ်ိန္ထိ မည္သူမည္၀ါမွန္း မသိရွိရေသးသည့္ အစၥလာမ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မွ ရခိုင္
ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ရဲကင္းစခန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းရဲအရာရွိကိုးဦးကို သတ္ျဖတ္၍ လက္နက္အေျမာက္
အမ်ားကို ယူေဆာင္သြားခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားကလည္း အင္အားသံုး၍ ျပန္လည္တုန္႔ျပန္ခဲ့ၿပီး အတိုက္
ခိုက္ခံခဲ့ရသည့္ နယ္ေျမေဒသ၀န္းက်င္ရွိ အိုးအိမ္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာေပါင္းမ်ားစြာကို မီးတိုက္ခဲ့သည့္အျပင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္အဖြဲ႔ႏွင့္
အဆက္အစပ္ရွိသည္ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံသည္ဟု ယူဆရသည့္ အရပ္သားမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရလဒ္အေန
ျဖင့္ေနာက္ထပ္ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ေပါင္း ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
ႏိုင္ငံသို႔ ခိုလႈံသြားခဲ့သည္။၃၇ ဤအက်ပ္အတည္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ NLD အစိုးရသည္ ကုလသမဂၢ
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုဖီအာနန္ဦးေဆာင္မည့္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ား သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ တင္းတင္း
က်ပ္က်ပ္ပိတ္ပင္ထားရွိသျဖင့္ လံုျခံဳေရးအရ အာဏာသံုး၍ႏွိပ္ကြပ္မႈႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈတို႔ကို ပကတိအတိုင္း
ထင္ဟပ္ေစႏိုင္သည့္ ပံုရိပ္တစ္ခုကို အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းကင္းျဖင့္ ေရးျခယ္ႏိုင္ရန္ မစြမ္းသာခဲ့ေပ။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသ အတြင္းအျပင္ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ မြတ္စလင္လူထု၏ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းသည္
ကူကယ္ရာမဲ့ျဖစ္ေနသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ လက္ရွိ
လူေပါင္း ၂၀၀၀၀၀ ေက်ာ္ ခိုလႈံလ်က္ရွိေသာ္လည္း လံုျခံဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္
အပူတျပင္းလိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီမ်ား ရယူသံုးစြဲႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းလ်က္ရွိသည္။ နယ္ခံ
ရခိုင္လူထုမ်ားကလည္း မြတ္စလင္မ်ားကိုသာ မ်က္ႏွာသာေပးလ်က္ရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား စြပ္စြဲေျပာဆို၍
မြတစ
္ လင္လမ
ူ အ
ႈ သိက
ု အ
္ ၀န္းမ်ားထံ ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီမ်ား ေပးအပ္ႏင
ို ျ္ ခင္းမရွိေစရန္ ဟန္တ
႔ ားပိတပ
္ င္လ်က္ရရ
ွိ မ
ံု ်ွ မက နယ္
ခံကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သားမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏျခိမ္းေျခာက္အႏၱရာယ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစိုးရအရာရွိမ်ား
ႏွင့္ ေဒသခံရခိုင္လူဦးေရ အမ်ားအျပားအျပင္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသမ်ားရွိ အမ်ိဳးသားေရးအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာကလည္း
၎တို႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထိုက္ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ေစသည့္ ‘ဘဂၤလ’ီ သို႔မဟုတ္ ‘ကုလား’
(အႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ားကို ႏွိမ့္ခ်ေစာ္ကားသည့္ အသံုးအႏႈန္း) ဟူ၍ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေခၚေ၀ၚသမုတ္လာၾကသည္။
ရခိုင္အမ်ားအျပားသည္လည္း မိမိတို႔ကိုယ္ကို ႏိုင္ငံအတြင္း ပစ္ပယ္ခံထားရသူမ်ားအျဖစ္ ရည္ညႊန္းေလ့ရွိၿပီး အိႏိၵယႏွင့္
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ သံုးႏိုင္ငံထိစပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ေဒသအခ်ိဳ႕၌ ဗဟိုအစိုးရအေပၚ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈမ်ား ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား
ျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာျဖစ္ပြားသည့္ တိုက္ပြဲအမ်ားစုကို ရခိုင့္တပ္မေတာ္မွ ဦးစီးေခါင္းေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ မြတ္စလင္လူထုလူတန္းစားမ်ားကိုသာ ဦးတည္ပစ္မွတ္ထား
လ်က္ရွိသျဖင့္ ႏႈိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက မြတ္စလင္မ်ားထက္စာလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘး
တိမ္းေရွာင္ရမႈ အလြန္နည္းပါးလ်က္ရွိသည္။

၁၄

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ေနရပ္စြန္႕ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာတီးေခါက္ျခင္း က်ယ္ျပန္႕သည့္ အခင္းအက်င္းတစ္ခုလုံးကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၏ ပဋိပကၡ၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈႏွင့္ ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္ျခင္း
တို႔၏ ရႈပ္ေထြးနက္နဲမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရာ၌ အထူးတလည္ စိန္ေခၚမႈ
ႀကီးမားလ်က္ရွိသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္က ေျဖရွင္းခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္
ဆယ္စုႏွစ္ (၇) ခုစာမွ် စုပံုမ်ားျပားလာခဲ့သည္။ ယေန႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေနရသူမ်ားသည္
ေခတ္အဆက္ဆက္ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ၾကရသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ မတူကြဲျပား
သည့္ပံုစံျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာေနရပ္
စြန္႔ခြာမႈမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည့္ ကာလမ်ား (မ်က္ေမွာက္ေခတ္
ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကဲ့သို႔) ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ အျခားေနရပ္
စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားသည္ ထိေတြ႕တိုက္ခိုက္သည့္ တိုက္ပြဲတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား (ကရင္ျပည္
နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔) နယ္ေျမေဒသအလိုက္ စစ္ပံုသြင္း၍ တပ္ေနရာတိုးခ်ဲ႕ျခင္းမ်ားႏွင့္
ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ ရႈပ္ေထြးေပြလီလွသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားက အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့သည့္ ေျဖရွင္း
ေရးနည္းလမ္းမ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ အဟန္႔အတားျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္
စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအၾကား ၎တို႔၏ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအေပၚ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈသည္
တရား၀င္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးထက္ မ်ားစြာေက်ာ္လြန္ အေလးသာႏိုင္ပါသည္။ စာရြက္ေပၚ၌
အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏိုင္ေသာ္လည္း တကယ့္ေျမျပင္၌ အလြန္တရာခဲယဥ္းႏိုင္သည္။ ယခင္ ၁၉၉၀
ခုႏွစ္၀န္းက်င္ အတိတ္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္
ေရးထိုးရံုမွ်ျဖင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈပံုစံမ်ား ျဖစ္ေပၚ
လာျခင္းမရွိေစရဟု အာမခံေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည္။၃၈ ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရေသာ္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာအျဖစ္အပ်က္မ်ားက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အဓြန္႔ရွည္သည့္ ႏိုင္ငံ
ေရးေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္း
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သည္ အေလးအနက္ထား စိုးရိမ္ပူပန္ရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနဦးမည္
ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လတ္တေလာဆယ္စုႏွစ္ ကာလမ်ားအတြင္း ‘လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ’ ႏွင့္
‘ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘး တိမ္းေရွာင္မႈမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး’ တို႔အၾကား အျပန္အလွန္လြန္ဆြဲ
လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ဤကာလမ်ားအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈကို
ထိေတြတ
႔ က
ုိ ခ
္ က
ုိ မ
္ ႏ
ႈ င
ွ အ
့္ ၿပိဳင္ (ဥပမာ လက္နက္ကင
ုိ ပ
္ ဋိပကၡျဖစ္ပာြ းေနျခင္း) သိမ
႔ု ဟုတ္ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး
ႏွင့္အၿပိဳင္ (ဥပမာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး) ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိသည့္ ပံုမွန္ကိစၥရပ္တစ္ခုကဲ့သို႔
ပံုသြင္းလာၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ပီျပင္ျပတ္သားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ မီးကုန္ယမ္းကုန္တိုက္
ၾကသည့္စစ္ပြဲအၾကား တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚၾကားခံလ်က္ရွိသည့္ ‘အညိဳေရာင္နယ္ေျမ’ သည္ စိတ္ကူး
ေပါက္သလို ဆ၀ါးသြားေနသည့္ ျမန္မာ့အခင္းအက်င္းရွိ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈကို
နားလည္သေဘာေပါက္၍ ကုစားႏိုင္ျခင္းမရွိေစရန္ ခေလာက္ဆန္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ပါေသာ
ေၾကာင့္ ဤကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမိုလုပ္သာကိုင္သာရွိေစရန္အတြက္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေရး
နည္းလမ္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ မူေဘာင္မ်ားကို ေဆာင္က်ဥ္းလာျခင္းျဖစ္သည္။
ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္အရဆိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လတ္တေလာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္
ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ားသည္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္လား သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကာင့္
လားဟု ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ အနည္းဆံုးႏွစ္ခုမကရွိေနပါသည္။ ပထမ
အခ်က္အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ စစ္ပံုသြင္းတိုးခ်ဲ႕ေနရာယူမႈတို႔အားလံုး
သည္အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေနသည္။ ဥပမာ ပီျပင္ျပတ္သားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

၁၅

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ႏွင့္ မီးကုန္ယမ္းကုန္တိုက္သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ၾကားခံလ်က္ရွိသည့္
‘အညိဳေရာင္နယ္ေျမ’ တစ္ခု ရွေ
ိ နသည္။ ဒုတယ
ိ အေနျဖင့္ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရး၊ ပဋိပကၡႏင
ွ ့္ စစ္ပသ
ုံ င
ြ း္ တိးု ခ်ဲ႕
ေနရာယူမႈတို႔သည္ သမိုင္းအဆက္ဆက္ နယ္ေျမေဒသအသီးသီး၌ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း မမွ်မတ
ျဖစ္ပာြ းခဲသ
့ ည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ တစ္စတ
ိ တ
္ စ္ေဒသ၌ လက္နက္ကင
ုိ တ
္ က
ုိ ပ
္ မ
ဲြ ်ား အျပင္းအထန္
ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိစဥ္ အျခားေဒသတစ္ခုခု၌ ‘စစ္ပံုသြင္းထားသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ ႏွင့္ က်န္အရပ္ေဒသ
တစ္ခုခု၌ ‘စစ္ပံုသြင္းထားျခင္းမရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ တို႔ တစ္ၿပိဳင္တည္းျဖစ္ပြားေနႏိုင္သည္။
အားလံုးတစ္ခ်ိန္တည္း တစ္ၿပိဳင္တည္းျဖစ္ပြားႏိုင္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းေဒသမ်ားအၾကား၌
လည္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျဖစ္ပြားေနႏိုင္သည္။

ေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္
မူလရပိုင္ခြင့္
အခြင့္အေရးမ်ားကို
ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးရံု
သက္သက္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌
ကပ္ဆိုက္သကဲ့သို႔
ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္
အေျခခံျပႆနာမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္
သို႔မဟုတ္
ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။

ဤကဲ့သို႔ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ိဳး၌ မတူကြဲျပားသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈ
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းျဖင့္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ကိုေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပိုမိုလုပ္သာကိုင္သာရွိေစသည့္ အထိန္းအကြပ္တစ္ခု ရရွိလာပါလိမ့္မည္။
ဥပမာ ‘လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားလာသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈ’ ကဲ့သို႔
ေသာအေျခအေနမ်ိဳးအျဖစ္ ရႈျမင္ရျခင္းျဖင့္ လက္ငင္းလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေျခ
အေနကို အလ်င္အျမန္မီးေမာင္းထိုးျပ၍ အေရးေပၚအပူတျပင္း အလိုအပ္ဆံုး ျဖစ္သည့္ ေဘးကင္း
လံုျခံဳေရး၊ ခိုလႈံစရာေနရာ၊ အစားအစာ၊ ေရႏွင့္ ေဆး၀ါးကုသေရးတို႔ကို အေလးေပးအာရံုစိုက္၍
ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ိဳး၌
ဤအခ်က္သည္ မျဖစ္မေနလိုအပ္သည့္ အေရးႀကီးကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို နားလည္သေဘာ
ေပါက္ေစရန္ အလြန္အမင္းခြဲျခားပံုေဖာ္မိပါက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏိုင္ငံ၏
ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ကင္းမဲ့သြားေစႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ရွိလာႏိုင္သည္။
တကယ့္လက္ေတြ႔၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈသည္
သူ႔ခ်ည္းသက္သက္ ထီးတည္းတည္းျဖစ္ပြားေနျခင္းမဟုတ္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္သည္
လည္း ယင္းေနရာ၌သာ ရပ္တန္႔ေနသည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ စနစ္တက်ေဖာ္ေဆာင္သည္ဆိုဦးစို႔
ေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ မူလရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးရံုသက္သက္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
၏ေက်းလက္ေဒသမ်ား၌ ကပ္ဆိုက္သကဲ့သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အေျခခံျပႆနာမ်ားကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ သို႔မဟုတ္ ေရွာင္လႊဲႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အေရးတယူ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း
ျခင္းမျပဳမိပါက ယင္းျပႆနာမ်ားသည္ အလြယ္တကူတစ္ပတ္ျပန္လည္လာႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္
ေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ မူလရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးရာမွ ရရွိထားသည့္
ေအာင္ျမင္မႈတိုင္းကို ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ႏိုင္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္
ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ားအပါအ၀င္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား
၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုလားေတာင့္တခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံကို
ပိတ္ေလွာင္ထားလ်က္ရွိသည့္ ေျမယာအေျချပဳ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားမႈအလ်င္၏ က်ယ္ျပန္႔
သည့္ အခင္းအက်င္းကို ထင္ဟပ္မႈရွိရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ပါသည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေနရပ္စြန္႕ခြာ၍ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သည့္ ပုံစံမ်ား
ႏိုင္ငံအတြင္း မညီမညာျဖစ္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္
ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈ၏ အခ်ိဳ႕ေသာလကၡဏာရပ္မ်ားသည္ နယ္ေျမ
ေဒသအလိုက္ သိသိသာသာ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုတည္းပင္ ျဖစ္လင့္ကစား
ပံုစံခ်င္းကြာျခားမႈမ်ား ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ အေျခ
အေနသည္ ျမင္သာထင္သာအရွိဆံုး သာဓကတစ္ခုျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၏ အခ်ဳိ႕
ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ လံုးလံုးလ်ားလ်ားတိုက္ပြဲနယ္ေျမအတြင္း က်ေရာက္လ်က္ရွိေသာ္
လည္း က်န္အစိတ္အပိုင္းမ်ားက တည္ၿငိမ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘး
တိမ္းေရွာင္မႈသည္ ေနရာေဒသႏွစ္ခုစလံုး၌ ျဖစ္ပြားလာႏိုင္ဆဲျဖစ္ကာ ျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္ႏွင့္
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ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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အေၾကာင္းရင္းခံျခင္းသာ ကြာျခားမႈရွိႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အခ်ိဳ႕ေသာရွမ္းျပည္နယ္
ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမရွိေသးဟု ဆိုႏိုင္
ေသာ္လည္း ေက်းလက္လက္လုပ္လက္စား ျပည္သူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ား
သို႔မဟုတ္ ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္လုနီးပါး အေျခဆိုက္လ်က္ရွိသည္။ လက္ေတြ႔၌ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မတူကြဲျပား
သည့္ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုအတြင္းႏွင့္ နယ္ေျမတစ္ခုခ်င္းစီအၾကား မတူကြဲ ျပားသည့္ အေျခအေန
မ်ားပူးတြျဲ ဖစ္ေပၚႏိင
ု သ
္ ကဲသ
့ ႔ုိ တစ္ခႏ
ု င
ွ တ
့္ စ္ခလ
ု ည္း ထဲထ၀
ဲ င္၀င္ဆက္စပ္ေနႏိင
ု ပ
္ ါသည္။ ဤအခ်က္
သည္ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ မူလအခြငအ
့္ ေရးမ်ား ျပန္လည္အပ္ႏေ
ံွ ပးေရးဆိင
ု ရ
္ ာ လုပင
္ န္းႏွင့္ ေရွ႕အလား
အလာမ်ားကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးခက္ခဲသြားေစလ်က္ရွိသည္။
လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈႏွင့္ ေျမယာအခြင့္အေရးအေျခအေန
အရပ္ရပ္သည္ ေက်းလက္ေနလက္လပ
ု လ
္ က္စားမ်ားကို လံးု ၀မ်က္ႏာွ သာမေပးသည့္ အခင္းအက်င္း
သို႔ဦးတည္ေရြ႕လ်ားလ်က္ရွိသျဖင့္ ‘ေျမယာ၀ိ၀ါဒကြဲျပားမႈ’ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္
အခင္းအက်င္းမ်ိဳးကို ရည္ညႊန္းကိုးကားရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနပါသည္။ ေျမယာ၀ိ၀ါဒအစြန္း
ႏွစ္ဖက္ကြဲျပားမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ရွည္ၾကာလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္အား
ျဖင့္ပို၍အရွိန္ရလာလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ေက်းလက္ လက္လုပ္လက္စားမ်ား၏

ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘး

လက္ထဲမွ ေျမယာမ်ားကို လုပ္ငန္းစုမ်ားႏွင့္ ေခတ္သစ္စီးပြားေရးဇတ္ေကာင္မ်ား၏ လက္ထဲသို႔

တိမ္းေရွာင္မႈႏွင့္

ေပးရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးအစီအမံမ်ား အတည္ျပဳက်င့္သံုးမႈသည္လည္း ေျမြပူရာကင္းေမွာက္သကဲ့သို႔

ေျမယာအခြင့္အေရး
အေျခအေန အရပ္ရပ္သည္
ေက်းလက္ေန
လက္လပ
ု လ
္ က္စားမ်ားကို
လံးု ၀မ်က္ႏာွ သာမေပးသည့္
အခင္းအက်င္းသို႔
ဦးတည္ေရြ႕လ်ား
လ်က္ရွိသည္။

ထုိးအပ္ရန္ အစိုးမရသည့္ ဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အႀကီးစား၊ စီးပြားေရး အသား
ပိုမိုဆိုးရြားလာေစခဲ့သည္။
တြင္းထြက္သယံဇာတ ထုတ္ယူသံုးစြဲသည့္ (သစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးႏွင့္
ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေရး) လုပ္ငန္းမ်ားသည္ သစ္ေတာေနသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို ေျမလွန္
အျမစ္ျဖဳတ္၍ ေျမကမာၻမ်က္ႏွာစာ၌ ဧရာမအမာရြတ္ႀကီးမ်ားကို စြဲထင္က်န္ရစ္ေစလ်က္ရွိသည္။
ကြန္ကရစ္ေရေလွာင္တမံမ်ားက သဘာ၀ေရစီးေရလာမ်ားႏွင့္ ေရသံသရာစက္၀န္းမ်ားကို
ကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္ေစရံမ
ု ်ွ မက ေဂဟေဗဒစနစ္ႏင
ွ ့္ လိက
ု ေ
္ လ်ာညီေထြရသ
ိွ ည့္ ဓေလ့ထးုံ တမ္းဆိင
ု ရ
္ ာ
အေလ့အထမ်ားကို ခ်ိႏွဲ႔အားနည္းသြားေစလ်က္ရွိသည္။ စစ္ပံုသြင္း တပ္ေနရာခ်ထားသည့္
နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕တပ္စခန္းမ်ားသည္ ေက်းရြာပိုင္ေျမမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသို႔
ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ တစ္စိမ္းတစ္ရံမ်ားကို တစ္ပါတည္းေဆာင္က်ဥ္းလာၾကသည္။ သီးႏွံတစ္မ်ဳိး
တည္းစိုက္သည့္ ဧရာမစီးပြားျဖစ္စိုက္ခင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး တစ္စတစ္စတြင္က်ယ္လာျခင္း
သည္ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကို ေရျပင္ညီျဖစ္သြားေစသျဖင့္ ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့ျပဳန္းတီး
လာၿပီး ေရသံသရာစက္၀န္းမ်ား ကေမာက္ကမျဖစ္ကုန္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာနယ္ေျမေဒသမ်ား၌
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းခံအမ်ဳိးမ်ဳိးသည္ မတူကြဲျပားသည့္ ကာလအပိုင္း
အျခားအလိုက္ ေဒြးေရာယွက္တင္ေပါင္းစပ္သြားၾကသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ၎တို႔၏ ေနရင္း
ရပ္ရြာေဒသမ်ားမွ ေမာင္းထုတ္လိုက္သည့္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ သစ္မဟုတ္သည့္ ေတာထြက္
ပစၥည္းမ်ား ရယူသံုးစြဲမႈကို ကန္႔သတ္လိုက္သည့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ား လွိမ့္၀င္
လာျခင္းသည္လည္း အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ပိုမိုဆိုးရြားသြားေစလ်က္ရွိသည္။ အလားတူအခင္း
အက်င္းမ်ိဳးျဖင့္ ‘အဏၰ၀ါကာကြယ္ေရးနယ္ေျမမ်ား’ ကိုလည္း တိုး၍ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ေနၾကသည္။၃၉
ဤကဲ့သို႔ေသာ ဖိအားအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ တစ္စတစ္စသက္ေရာက္လာသည့္ ရလဒ္အေနျဖင့္
ေျမႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတအရင္းအျမစ္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ႀကီးထြားလာ
ျခင္းသည္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိး အမ်ားဆံုးပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ေက်းလက္ေနလက္လုပ္
လက္စား လူထုလူတန္းစားမ်ားအေပၚ ဆိုးရြားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရိုက္ခတ္လာေစ
သည္။ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ၌ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ အပူပိုင္းအညာေဒသ၌ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ နယ္စပ္
တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေတာင္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ ေနထိုင္
သည္ျဖစ္ေစ အလြန္နည္းပါးသည့္ ရပ္ရြာအနည္းအက်ဥ္းခန္႔သာ မထိမရွအေကာင္းပကတိအတိုင္း
က်န္ရွိေနသည္။ ေျမယာအက်ပ္အတည္းသည္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ဆက္စပ္လူမႈစီးပြားေရး
အေနအထားႏွင့္ မိသားစုတစ္ခုခ်င္းအတြက္သာမက လူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ဘ၀သာယာေရး
အတက္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အက်ကိုေသာ္လည္းေကာင္း အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္သည္။

၁၇

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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လက္ေတြတ
႔ င
ြ လ
္ ည္း တိင
ု း္ ျပည္၏ အရပ္ေဒသအသီးသီး၌ ေနထိင
ု လ
္ ်က္ရသ
ိွ ည့္ လက္လပ
ု လ
္ က္စား
မ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ မတူကြဲျပားသည့္ ရိုက္ခတ္မႈ
ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေတြ႕ႀကံဳခံစားရလ်က္ရွိသည္။
လတ္တေလာျဖစ္သည့္ ေမလအေစာပိုင္း ရက္သတၱပတ္၌ ယေန႔ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ပ်က္
လ်က္ရွိသည့္ ေျမယာအက်ပ္အတည္းပံုစံ မည္မွ်မ်ားျပားလ်က္ရွိေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပသြားခဲ့ၿပီး
ေနရပ္ျပန္မည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအေရး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဘးဆီးရန္ကာမ်ားမရွိဘဲ
ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ စစ္ေဘးဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔
ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ဖိအားေပးျခင္း၊၄၀ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ မြစာႀကဲေနသည့္
ကခ်င္ျပည္နယ္၌ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဆိုတို႔ပါ အၿပိဳင္
အဆိုင္ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသည့္ ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကားေဒသရွိ ေျမေနရာမ်ားကို သူပိုင္ငါပိုင္
ရလိုမႈျဖင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ ယုဇနကုမၸဏီတို႔အၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား၊၄၁
ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း အင္းေလးကန္ေဒသ၌ ေျမေနရာသိမ္းယူ၍ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔
လႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်လိုက္သည့္ အစိုးရအေပၚ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈ

တိင
ု း္ ျပည္၏
အရပ္ေဒသအသီးသီး၌

မ်ား၊၄၂ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴေဒသမွ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သြယ္တန္းခဲ့သည့္ ေရနံပိုက္လိုင္း
ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္းမ်ားပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆံုးရႈံးခဲ့ရသျဖင့္ ဆန္႔
က်င္ဆႏၵျပမႈမ်ား၊၄၃ စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္း ခႏၱီးေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရးနယ္ေျမတြင္း

ေနထိင
ု လ
္ ်က္ရသ
ိွ ည့္

က်ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ ေျမယာမ်ားျပန္လည္ရလိုမႈျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအတြင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ

လက္လပ
ု လ
္ က္စား

ရာ၌ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသည့္ တပ္မေတာ္မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္

မ်ား၊ မိသားစုမ်ား၊
ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား
သည္မတူကြဲျပားသည့္

‘တရားမ၀င္’ ေရမေဆးရွာေဖြသူေလးဦးကို ပစ္သတ္ခဲ့ျခင္း၊၄၄ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား
အျမတ္ထုတ္မႈကို စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ေတာင္းဆို
လ်က္ရွိသည့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ကခ်င္စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ အသံမ်ားကို ၾကားသိေစသည့္
မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ျပသမႈကို တားျမစ္ပိတ္ပင္သည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၄၅ ႏွင့္ ပတ္သက္
သည့္သတင္းေဆာင္းပါးမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိသည့္ ‘ေျမယာ

ရိုက္ခတ္မႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးကို

အက်ပ္အတည္း’ ပံုစံသံုးမ်ဳိးသံုးစား၏ သိသိသာသာကြဲျပားျခားနားမႈကို မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိ

ေတြ႔ႀကံဳခံစား

အထူးတလည္ထိခိုက္နစ္နာႏိုင္သည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား ကြာျခားသြားေလ့ရွိသည္။ ဂ်က္ဆီ

ရလ်က္ရွိသည္။

သည္။ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုခ်င္းစီမွ သီးျခားျဖစ္ေပၚလာသည့္ ‘ေဘးအႏၱရာယ္’ အမ်ိဳးအစားအလိုက္
ရီေဘာ့တ္က ‘ထိခိုက္ႏိုင္ေျချမင့္မားမႈဆိုသည္မွာ ေဘးဒုကၡဆိုးမ်ားက်ေရာက္စဥ္ ေျမျပင္၌ ေတြ႔ျမင္
ရသည့္ လူမေ
ႈ ရးဆိင
ု ရ
္ ာ အစိးု မရျခင္း’ ျဖစ္သည္ဟု ေရးသားခဲၿ့ ပီး ‘လူေ
႔ ဘာင္အသိက
ု အ
္ ၀န္းအတြငး္ မွ
ဖန္တီးျခင္း’ ျဖစ္သျဖင့္ လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းအတြင္းႏွင့္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ကြာျခားမႈ
မ်ားရွိလာႏိုင္သည္။၄၆ သို႔ေသာ္လည္း ‘လူ႔ေဘာင္အသိုက္အ၀န္းအတြင္းမွ ဖန္တီးျခင္း’ ျဖစ္သည္
ဆိပ
ု ါက ထိက
ု သ
့ဲ ေ
႔ုိ သာ ထိခက
ုိ ႏ
္ င
ုိ ေ
္ ျချမင္မ
့ ားမႈကုိ လူေ
႔ ဘာင္အသိက
ု အ
္ ၀န္းမွ ျပန္လည္ကစ
ု ားႏိင
ု စ
္ မ
ြ း္
ရွိသင့္ၿပီး မလိုလားအပ္သည့္ အေျခအေနသံုးမ်ိဳးကလည္း ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြေဖာ္
ထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အသီးသီးအႀကံျပဳေပးလ်က္ရွိသည္။
(အဓိကအသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ပါ ဇယားကြက္ကိုၾကည့္ပါ။)
ပထမအမ်ိဳးအစား (ပံုစံ ၁) ၌ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားပါ၀င္
သည္။ လူေပါင္းမ်ားစြာသည္ ၁) လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၊ ၂) အာဏာရွင္ဆန္သည့္ စီးပြားေရးရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း
ကာကြယ္ေရးစီမံခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္
၃) သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ေနရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ားမွ
လြင့္ထြက္သြားၾကသည္။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ကြဲျပားသေယာင္ထင္ျမင္ယူဆရေသာ္လည္း အခင္း
အက်င္းသံုးမ်ိဳးစလံုး၌ တူညီလ်က္ရွိသည့္ အေျခခံလကၡဏာရပ္တစ္ခုစီ အသီးသီးရွိၾကရာ၀ယ္
မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် ၎တို႔ေၾကာင့္ မျဖစ္မေန သို႔မဟုတ္ အလိုအေလ်ာက္ေနရပ္စြန္႔ခြာရ
ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ရႈျမင္ရေသာ္လည္း အျခားေသာသူမ်ားထက္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ေနရပ္စြန္႔ခြာ
ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရႏိုင္သည့္ အလားအလာပိုမိုျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းကို

၁၈

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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‘ကပ္ဆိုး’တစ္ခုျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အရာသည္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းကိုယ္တိုင္မဟုတ္ဘဲ လူမ်ား၏ မုန္
တိုင္းရိုက္ခတ္စဥ္ အကာအကြယ္မဲ့ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ထိခိုက္ႏိုင္ေျချမင့္မားမႈ
သာလွ်င္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ား၏ ေနအိမ္ႏွင့္ ေတာင္ယာပတ္၀န္း
က်င္သို႔ တိုးခ်ဲ႕လာသည့္ တပ္ေနရာခ်ထားမႈမ်ားက ၎တို႔ကို အျခားသူမ်ားထက္စာလွ်င္ ေျမျမႇဳပ္
မိုင္းေၾကာင့္ ေသဆံုးႏိုင္ေျခ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္အဂၤါပ်က္စီးဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ အႏၱရာယ္
တြင္းသို႔ တြန္းပို႔လ်က္ရွိသည္။
အလားတူပင္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ ရိုက္ခတ္မႈမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္
ရမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး တူညီမႈမရွိႏိုင္ေပ။ နယ္ေျမ
ေဒသတစ္ခုကို ‘ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမရိုင္း’ အျဖစ္ တရား၀င္သတ္မွတ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္
အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ား (သုိ႔မဟုတ္ လူအစုအဖြဲ႕မ်ား) သည္ အျခားသူမ်ားထက္စာလွ်င္ ေျမသိမ္းခံရ
ႏိုင္ေျခ ပိုမိုျမင့္မားလာသည့္အျပင္ က်န္အမ်ိဳးအစားမ်ားထက္စာလွ်င္ ‘ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆက္စပ္သည့္’
ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္မႈကို ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည့္အလားအလာ ပိုမိုျမင့္မားလာေစပါ

တည္ဆဥ
ဲ ပေဒမူေဘာင္မ်ား
ကလည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ
ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ
စနစ္ သို႔မဟုတ္
နားလည္မႈျဖင့္
အသံုးျပဳသည့္ပံုစံမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ
စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္
ခြဲေ၀ခ်ထားေပးႏိုင္သည့္
ေျမယာမ်ားအျဖစ္
ပစ္မွတ္ထားခံရလ်က္
ရွိသည္။

သည္။ အလားတူပင္ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုကို ‘ဇီ၀မ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲဆံုရပ္ေဒသမ်ား’ အျဖစ္ ၀ိေရာဓိဆန္
ဆန္ခင္းက်င္းပံုေဖာ္၍ အခ်ိဳ႕ေသာအေလ့အထမ်ားကို ‘သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီး
ေစသည့္’ လုပ္ရပ္မ်ားအျဖစ္ အမည္တပ္၍ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကို ‘သစ္ေတာဖ်က္ဆီးသူမ်ားအျဖစ္’
ေရးဆြဲပံုေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ အျခားသူမ်ားထက္စာလွ်င္ ဤလူထုလူတန္းစားမ်ားသည္ ‘အႀကီးစား
ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမွ’ ေမာင္းႏွင္သည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈကို ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္သည့္ အလား
အလာ ပိမ
ု ျုိ မင္မ
့ ားလာသည္။ ေဒသတြငး္ မည္သည္အ
့ ေျခအေနရွေ
ိ နပါေစ အမ်ိဳးအစား (၁) ေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈအတြက္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို အမွန္တကယ္
မ်က္ႏွာသာေပး၍ အဓြန္႔ရွည္တံ့သည့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းေပးျခင္းသည္သာလွ်င္
ကုစားေရးနည္းလမ္းအမွန္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွင္းေပးျခင္းသည္
၁) တတ္ႏိုင္သမွ် ဆိုးရြားသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈ သို႔မဟုတ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသား
ခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဥပေဒကို ဆိုးဆိုးရြားရြားခ်ဳိးေဖာက္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမျဖစ္ေပၚမီက
ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူ၏ ယခင္အေျခအေနအတိုင္း ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင၄၇
့္
၂) ၎တို႔အား ကာလရွည္ေနထိုင္၍ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ခြင့္ျပဳ၍ လုပ္သာကိုင္သာရွိေစသည့္
လူထုေရးရာမူ၀ါဒမ်ားအပါအ၀င္ ၎တို႔၏ ေျမယာဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ ေလးစား
လိုက္နာသည့္ အာမခံခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္ေပးျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။၄၈
ဒုတိယအမ်ိဳးအစား (အမ်ိဳးအစား ၂) ၌ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရသူမ်ားဟု ေခၚဆိုႏိုင္သူ
မ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ဆိုးရြားသည့္အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ေနရလင့္ကစား မိမိတို႔
၏ေျမယာမ်ားကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားၾကေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏
အခြင့္အေရးမ်ားကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ေလးေလးစားစားျဖင့္ အျပည့္အ၀ အသိအမွတ္ျပဳ၍ အကာ
အကြယ္ေပးမႈ ကင္းမဲ့ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ေျမ
ယာလုယူမႈခံရႏိုင္သည့္ အႏၱရာယ္ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး ဥပေဒအရ တရား၀င္သည္ျဖစ္ေစ မ၀င္သည္ျဖစ္
ေစ ေျမျပင္၌ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးလ်က္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေနရာေဒသမ်ား၌
ျဖစ္ပြားေလ့ရွိသည္။ တည္ဆဲဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကလည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ
စနစ္ သို႔မဟုတ္ နားလည္မႈျဖင့္အသံုးျပဳသည့္ပံုစံမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိဘဲ စီးပြားေရးရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ခြဲေ၀ခ်ထားေပးႏိုင္သည့္ ေျမယာမ်ားအျဖစ္ ပစ္မွတ္ထားခံရလ်က္ရွိ
သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း မိမိတို႔၏ ေျမယာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒအရ တရား
၀င္အသိအမွတျ္ ပဳခံရရံမ
ု ်ွ ျဖင့္ လံျု ခံဳသြားမည္ဟု ကံေသကံမ မဆိႏ
ု င
ုိ ေ
္ ပ။ အသိအမွတျ္ ပဳျခင္းဟူသည့္
သေဘာတရားသည္ ဥပေဒရပ္၀န္းသက္သက္ထက္ သာလြနေ
္ လးနက္မရ
ႈ ၿိွ ပီး တရား၀င္မတ
ွ ပ
္ တ
ုံ င္မႈ
တစ္ခုတည္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ထား၍မရစေကာင္းေပ။ လူသားတစ္ဦးအျဖစ္ ေမြးဖြားလာသည့္ လူတိုင္း
သည္ တရား၀င္တန္းတူရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးရွိသည္ဟူသည့္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရား တစ္ခုျဖစ္ၿပီး
အသားအေရာင္၊ ဘာသာေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု၊ လူမႈအဆင့္အတန္း၊ အမ်ိဳးသမီးအမ်ိဳးသားေရးရာ၊ က်ား/မျဖစ္ျခင္း၊ အသက္အရြယ္ သို႔မဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကြဲျပားမႈတို႔ႏွင့္
သက္ဆိုင္မႈမရွိေပ။ ဤကဲ့သို႔ေသာ နက္ရိႈင္းသည့္အႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့ျခင္းသည္ ေက်းလက္ေန
လက္လုပ္လက္စားျပည္သူမ်ား၏ ေဖာ္ျပပါ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ လိုလားခ်က္အစစ္အမွန္မ်ားအေပၚ

၁၉

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

transnationalinstitute

တာ၀န္ခံမႈမရွိဘဲ ကိုယ္စားျပဳမႈကင္းမဲ့ျခင္း၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက်မဟုတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ ခြဲျခားခ်န္လွပ္ထားမႈသည္ ေက်းလက္လက္လုပ္လက္စားေတာင္သူမ်ား
မွီခိုအားထားရလ်က္ရွိသည့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အသိုက္အျမံဳကို ယုတ္ေလ်ာ့အား
နည္းသြားေစသည့္အျပင္ ၎တို႔၏ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ လုပ္အားေၾကာင့္ျဖစ္တည္လာသည့္ အသီး
အပြင့္မ်ားကိုလည္း တန္ဖိုးေလ်ာ့နည္းသြားေစလ်က္ရွိသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ေၾကြးၿမီထူေျပာ၍
စီးပြားေရးအရ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ျဖစ္လာၿပီး ေရွ႕အနာဂတ္မေရမရာျဖစ္လာကာ ‘တျဖည္းျဖည္း
လိႈက္စား၀ါးၿမိဳ’ ခံရသည့္ အေျခဆိုက္လာခဲ့သည္။ လူထုလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ

ေျမယာမရွိသည့္ သို႔မဟုတ္
ေျမရရွိႏိုင္သည့္
အလားအလာမရွိသည့္
ေက်းလက္
လက္လပ
ု လ
္ က္စားမ်ားသည္
ခိင
ု မ
္ ာသည္အ
့ လုပအ
္ ကိင
ု ္
ရွာေဖြရန္အတြက္
အၿမဲတမ္းလိလ
ု ုိ
ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ
ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေလ့
ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔
အားလံုးနီးပါးသည္

တျဖည္းျဖည္းနည္းပါး၍ ထြက္ေပါက္မဲ့လာသည့္အဆံုး၌ အသက္ရွင္သန္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေရတိုကုစား
ေရးနည္းလမ္းအေနျဖင့္ ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မိမိတို႔၏ ႏွစ္ရွည္လမ်ားထိန္းသိမ္းလာခဲ့သည့္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိုးေကၽြးအပ္ႏွံလိုက္ရသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔လာရျခင္းကို
အခ်ဳိ႕ေသာေလ့လာသူမ်ားက ‘ဖြၿ႔ံ ဖိဳးတိးု တက္လာသည္’့ အလားအလာေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းျပန္
ရႈျမင္သးုံ သပ္ေနၾကသည္။ သိ႔ု ေသာ္လည္း ဖြၿ႔ံ ဖိဳးတိးု တက္လာေစရန္အတြက္ ေက်းလက္ေန လက္လပ
ု ္
လက္စားျပည္သူမ်ားကို အေျပာင္ရွင္းရန္လိုအပ္သည္ဟူသည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ိဳးကို လက္
သင့္ခံျခင္းမရွိသူမ်ားက ေက်းလက္ေနလက္လုပ္လက္စားျပည္သူမ်ားကို တန္ဖိုးထား၍ ၎တို႔အား
မိမိတို႔၏ေျမေပၚ၌ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ ဘ၀ႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္
ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမႈမ်ားပါ၀င္သည့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေဖာ္
ေဆာင္ႏိုင္သည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤအမ်ိဳးအစား ၂ ကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေန
မ်ဳိး၌ ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈအတြက္ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ ေလးစားသမႈျဖင့္ အျပည့္အ၀
အသိအမွတ္ျပဳ၍ အကာအကြယ္ေပးျခင္းသည္သာလွ်င္ ကုစားေရးနည္းလမ္းအမွန္ျဖစ္သည္။
ဤေနရာ၌ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးကို အျပည့္အ၀ေလးစား
လိက
ု န
္ ာရန္ အာမခံေပး၍ (ဥပမာ တရားဥပေဒအရေရာ အျပဳအမူအားျဖင္ပ
့ ါ) ၎တိ၏
႔ု ေျမယာမ်ား
ေပၚ၌ ေရရွည္ရွင္သန္ေနထိုင္ခြင့္ရရွိေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ လူထုေရးရာမူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ ထပ္
ေလာင္းအားျဖည့္ေပးရန္လိုအပ္သည္။
တတိယအမ်ိဳးအစား (အမ်ိဳးအစား ၂) သည္ ေျမမဲ့ယာမဲ့ လက္လုပ္လက္စားမ်ားက

အမ်ားအားျဖင့္

ခိုင္မာ၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္

ကၽြန္သာသာခိုင္းဖတ္ဘ၀

အေျခအေနမ်ိဳး၌ ၾသဇာအာဏာရွိသည့္ လက္တစ္ဆုပ္စာ ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ားက ေျမဧက

ျဖင့္အလြန္အႏၱရာယ္မ်ား၍
ေရရာေသခ်ာမႈမရွိသည့္
လက္တိုလက္ေတာင္း
က်ပန္းအလုပ္အကိုင္မ်ား၌
ခရီးဆံုးသြားေလ့ရွိသည္။

ေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို လက္၀ါးႀကီးအုပျ္ ခယ္လယ
ွ လ
္ ်က္ရသ
ိွ ည္။ ေျမမဲယ
့ ာမဲျ့ ဖစ္ေနသည့္ လူတန္း
စားမ်ား၌ မိမိတို႔၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို သီးသန္႔အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းမရွိသည့္ ေက်းလက္
အိမ္ေထာင္စုမ်ားမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ အေမြဆက္ခံခြင့္ျငင္းပယ္ခံထားရသည့္ ေက်းလက္အိမ္ေထာင္
စုမ်ားရွိ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ေမာင္ႏွမသားခ်င္းမ်ား၊ အျခားသူမ်ား၏ စိုက္ခင္း သို႔မဟုတ္ ငါးလုပ္
ငန္းမ်ား၊ စီးပြားျဖစ္စက္မသ
ႈ းီ ႏွစ
ံ က
ုိ ခ
္ င္းႀကီးမ်ား၊ ဧရာမစိက
ု ပ
္ ်ိဳးေရး စီမက
ံ န
ိ း္ ႀကီးမ်ား သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခား
ေက်းလက္စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား၌ ေန႔စားအလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသူမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏
ေျမယာမ်ားကို လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အခါကမွ် ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးျခင္း
မရွိသလို ေခတ္သစ္စီးပြားေရးအခင္းအက်င္း၌လည္း အံ၀င္ဂြင္က်မျဖစ္ေနသည့္ ‘လူပိုလူလြတ္’
မ်ားပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။၄၉
ယေန႔ေခတ္ က်န္အာရွႏင
ုိ င
္ မ
ံ ်ားက ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ တြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးသည့္ ယံတ
ု မ္းစကား
တစ္ခက
ု ုိ ဖန္တးီ ေနၾကသည္။ တနီးယားလီက ‘ေခတ္မဖ
ီ ၿ႔ံြ ဖိဳးတိးု တက္ေရး သံဓ႒
ိ ာန္သည္ သန္းေလး
ေထာင္ေသာ ေက်းလက္ေန လူထုလူတန္းစားမ်ားအတြက္ ေက်းလက္မွသည္ ၿမိဳ႕ျပဆီသို႔တက္
လွမ္း၍ စိုက္ခင္းမ်ားမွသည္ စက္ရံုမ်ားဆီသို႔ တက္လွမ္းႏိုင္မည့္ စၾကၤန္တစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးလိမ့္မည္
ဟူသည့္ ယံုတမ္းစကားသည္ တံလွ်ပ္ကဲ့သို႔ အရာမထင္ေၾကာင္းသက္ေသျပလ်က္ရွိသည္’၅၀ ဟု
ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေျမယာမရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ ေျမရရွိႏိုင္သည့္ အလားအလာမရွိသည့္ ေက်းလက္
လက္လပ
ု လ
္ က္စားမ်ားသည္ ခိင
ု မ
္ ာသည္အ
့ လုပအ
္ ကိင
ု ရ
္ ာွ ေဖြရန္အတြက္ အၿမဲတမ္းလိလ
ု ုိ ေရၾကည္ရာ
ျမက္ႏုရာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေလ့ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔အားလံုးနီးပါးသည္ အမ်ားအားျဖင့္

၂၀

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ကၽြန္သာသာခိုင္းဖတ္ဘ၀ျဖင့္ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ား၍ ေရရာေသခ်ာမႈမရွိသည့္ လက္တိုလက္
ေတာင္း က်ပန္းအလုပ္အကိုင္မ်ား၌ ခရီးဆံုးသြားေလ့ရွိသည္။ ယင္းတို႔၌ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခြင့္
အလမ္းမ်ားႏွင့္ အခစားအလုပ္အကိုင္မ်ား ရွာေဖြလုပ္ကိုင္ရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာခဲ့ေသာ္လည္း
ၿမိဳ႕ျပက်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ား၌ ျဖစ္သလိုေနထိုင္၍ ႀကံဳရာက်ပန္းလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရသည့္
အေျခအေန၌ လမ္းဆံုးသြားၾကသျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဘ၀ကို စြန္႔ခြာ၍ ေက်းလက္ေဒသ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔၏ဘ၀ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္လိုၾကသည့္ ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ားလည္း
ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ဥပေဒအရ စည္းၾကပ္ခြင့္ျပဳထားေလ့မရွိသည့္ ဖားကန္႔ကဲ့သို႔ေသာ
ေက်ာက္မ်က္ရတနာတူးေဖာ္ေရး မိုင္းတြင္းမ်ားရွိ အလြန္အႏၱရာယ္မ်ား၍ လူသားတစ္ဦးအေနျဖင့္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္ သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ား၌ ခရီးဆံုး
သြားၾကသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တတိယအမ်ိဳးအစားရွိ ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္ျခင္းႏွင့္
တန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္းတို႔အတြက္ စစ္မွန္သည့္ ေျမျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထားေရးသည္သာ ကုစားေရး
နည္းလမ္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌ ေျမျပန္လည္ခေ
ဲြ ၀ခ်ထားေရးသည္ ေျမယာဆိင
ု ရ
္ ာ တန္းတူမညီမ်ွ မႈ
မ်ား ပေပ်ာက္သြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္၍ အနာဂတ္တြင္လည္း ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာျခင္းမရွိေစရန္
ျပတ္ျပတ္သားသား တားဆီးကာကြယ္ျခင္းကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ေျမလက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈကို ထိန္း
ခ်ဳပ္သည့္ ေဘးဆီးရန္ကာေရး နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ‘အနိမ့္ဆံုးပိုင္ဆိုင္ရမည့္
ေျမယာပမာဏသတ္မွတ္ျခင္း’ (ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္အတြက္ လိုအပ္သည့္ အနိမ့္ဆံုး
ေျမယာပမာဏ) ႏွင့္ ‘အျမင္ဆ
့ းုံ ေျမယာပိင
ု ဆ
္ င
ုိ မ
္ ႈ ပမာဏသတ္မတ
ွ ျ္ ခင္း’ (ခြငျ့္ ပဳေပးႏိင
ု သ
္ ည့္ အျမင့္
ဆံုးေျမယာပမာဏ) ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
ဤအခင္းအက်င္းအတြက္ အေရးပါသည့္ ေနာက္ထပ္ကိစၥရပ္ႏွစ္ခု က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္
သည္။ ပထမအခ်က္အေန ျဖင့္ ေျမယာတန္းတူမညီမွ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အခင္းအက်င္း၌
ေျမျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္မႈမရွိဘဲ ေျမယာအခြင့္အေရးကို ‘တရား၀င္စနစ္
အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းျခင္း’ သည္ ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ
အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရာ ေရာက္သြားေစလိမ့္မည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ပိုမိုနက္ရိႈင္းသည့္ ေျမယာ
တန္းတူမညီမွ်မႈကို တရား၀င္စနစ္အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းရာေရာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ
အခ်က္အေနျဖင့္ ေျမယာတန္းတူမညီမွ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည့္ အခင္းအက်င္း၌ ေျမျပန္လည္
ခြဲေ၀ခ်ထားေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္မႈမရွိဘဲ ေျမယာဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ‘ျပန္
လည္အပ္ႏွံေပးျခင္း’ သည္လည္း ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ
ထပ္ေလာင္းခိုင္မာသြားေစသျဖင့္ ေျမယာတန္းတူမညီမွ်မႈကို ထပ္မံ၍ တရား၀င္ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါ
သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈ (ပထမအမ်ိဳးအစား) သည္
တန္းတူမညီမွ်မႈ၌ သေႏၶတည္ထားသည့္ ပိုမိုက်ယ္ေျပာေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေျမယာျပႆနာ
၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေနသကဲ့သို႔ အျပည့္အ၀အသိအမွတ္ျပဳမႈကင္းမဲ့ျခင္း (အမ်ိဳးအစား ၂)
ႏွင့္ ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္ျခင္း (အမ်ိဳးအစား ၃) တို႔ႏွင့္ပါ ဒြန္တြဲျဖစ္တည္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ရလဒ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အျခားဆက္စပ္ကိစၥရပ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမျပဳဘဲ ကိစၥရပ္တစ္ခု
တည္းကိုသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္ ေျမယာတန္းတူမညီမွ်မႈကို ေျပလည္သြား
ေစႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ေျမယာ၀ိ၀ါဒကြဲျပားမႈကိုသာ ေပၚေပါက္လာေစလ်က္ရွိသည္ (ဤအခ်က္ကို
‘အျခားေဒသမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား’ ဟူသည့္အပိုင္း၌ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္)။
ခ်ဳပ္၍ဆိုရေသာ္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ၍ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား၏
ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးသည္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အပူတျပင္း
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း သံသယရွိစရာမလိုေသာ္လည္း ဤကိစၥရပ္
တစ္ခုတည္းကိုသာကြက္၍ အေလးေပးေဆာင္ရြက္၍ မရႏိုင္ေပ။ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္
မႈ၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ အခင္းအက်င္းကို အႏုလံုပဋိလံု နားလည္သေဘာေပါက္ပါမွ အဓြန္႔ရွည္
တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
လက္ရွိေျမယာျပႆနာကို ေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိသည့္ အေရးကိစၥသံုးခုျဖစ္သည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္
ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္ျခင္းတို႔ကို တစ္ပါတည္းျဖစ္ေစ
တစ္ခုျခင္းျဖစ္ေစ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚမူတည္၍ မည္သည့္အရပ္
ေဒသ၌ မည္သူတို႔ ေနထိုင္ႏိုင္ၿပီး ေျမယာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ေရွာင္ရမည့္

၂၁

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ကိစၥမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးသည္။ ေျမယာျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ပံုစံက မ်က္ေမွာက္
ႏွင့္ အနာဂတ္၌ မည္သူက မည္သည့္ေျမယာကို မည္သည့္အခြင့္အေရးျဖင့္ မည္မွ်ၾကာၾကာ မည္
သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိဟု အဆံုးအျဖတ္ေပးပါ
လိမ့္မည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ဤအခ်က္သည္ စစ္မွန္သည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိ
သည့္ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိမရွိကိုပါ ဆံုးျဖတ္ေပးသြားပါလိမ့္မည္။ ဤကိစၥရပ္မ်ား
ေၾကာင့္ ‘ဆင္းရဲသားအခ်င္းခ်င္းအျငင္းပြားမႈမ်ား’ ေပါက္ကြဲေပၚထြက္လာၿပီး ‘ဆင္းရဲ၍ အပယ္ခံ
ထားရသည့္ ထိခိုက္ရန္လြယ္ကူသူမ်ား’ လြင့္ထြက္သြားႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔
ျဖစ္ပြားလာေစရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းအားျဖင့္ ေျမယာတန္းတူမညီမွ်မႈႏွင့္ ၀ိ၀ါဒကြဲျပားမႈမ်ားကိုသာ
ပိုမိုျပင္းထန္လာေစပါလိမ့္မည္။ ကာကြယ္တားဆီးမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း
မရွိပါက အဆိုး၀ါးဆံုးအေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္သြားႏိုင္သျဖင့္ တစ္ေငြ႕ေငြ႕ျဖင့္ လိႈက္စားလ်က္ရွိသည့္
ထိုကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနကို ယခုပင္စ၍ အျပဳသေဘာဆန္ဆန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္
မေနလိုအပ္ပါသည္။

ေျမျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ မူလအခြင့္အေရးမ်ား
ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းတို႕ကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ဆင္းရဲသားအေျချပဳ အစီအစဥ္တစ္ခု၏
အခရာက်သည့္ ေသာ့ခ်က္မ်ား
က။

ေျမယာကို ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးရျခင္းမရွိေစရန္ တားဆီးကာကြယ္ေပး၍ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း
ရန္အတြက္ လံုေလာက္သင့္ေလ်ာ္ၿပီး ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္အတြက္ အနည္းဆံုးလိုအပ္သည့္ ေျမယာပမာဏ
သတ္မွတ္ျခင္း၊

ခ။

အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားကို ေျမေနရာခ်ထားေပးရာ၌ အမ်ားဆံုးခ်ေပးႏိုင္သည့္ ပမာဏႏွင့္ အႀကီးစားလုပ္ငန္းစုႀကီးမ်ား
ႏွင့္ ေျမ/သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ား အမ်ားဆံုးလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ပမာဏကန္႔သတ္
ထားရွိျခင္း၊

ဂ။

ေျမယာထိန္းခ်ဳပ္စီမံရာ၌ ေက်းရြာအတြင္း ေနာင္အနာဂတ္တြင္ တိုးပြားလာမည့္ အိမ္ေထာင္မိသားစုသစ္မ်ားအတြက္
အရန္ေျမခြဲေ၀ခ်ထားျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာပိုင္ေျမမ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ေျမယာမ်ားကို ျပင္ပသို႔ ေရာင္းခ်မႈကို ပိတ္ပင္
တားျမစ္မႈတို႔အပါအ၀င္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားကို ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳ၍ အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊

ဃ။

တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ား၊ ေဒသတြင္းစားနပ္ရိကၡာစနစ္မ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာအုပ္စိုးစီမံမႈဆိုင္ရာ အခ်ဳပ္အျခာ
ကိုအေထာက္အကူျပဳ၍ သာတူညီမွ်ရွိေစသည့္ မူ၀ါဒမ်ိဳးမဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ရြာသူရြာသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ အသက္
ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ေစ်းကြက္အတြင္း တနည္းနည္းျဖင့္ ရႈံးနိမ့္သြားသည့္အခါ မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားကို
ခ်က္ျခင္းလက္လႊတ္ဆံုးရႈံးသြားႏိုင္ျခင္း၊

င။

လူမႈေရးအဆင့္အတန္းကို အေလးဂရုျပဳျခင္း - ေျမျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထားေရး၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ မူလအခြင့္အေရး
ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ေျမေပၚ၌ လုပ္ကိုင္စားေသာက္သည့္ ဆင္းရဲသား
မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊

စ။

တိုင္းရင္းသားအေရး ႏိုးၾကားသတိရွိျခင္း - တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကားရွိ တင္းမာမႈမ်ားကို လူမႈေရး တရားမွ်တမႈ
ရႈေထာင့္မွ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသည့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖင့္ မတူကြဲျပားသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအသီးသီး၏ သီးျခား
အခြင့္အေရးမ်ားကို ခိုင္မာေသခ်ာေစျခင္း၊

ဆ။

အမ်ိဳးသမီးအမ်ိဳးသားေရးရာ ႏိုးၾကားသတိရွိျခင္း - ေျမယာထိန္းခ်ဳပ္စီမံရာ၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ သီးျခားရပိုင္ခြင့္ အခြင့္
အေရးမ်ားကို ခိုင္မာေသခ်ာေစျခင္း၊

ဇ။

ေဂဟေဗဒစနစ္အရ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲျခင္း - အနာဂတ္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ သဘာ၀
ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည့္ ေျမအသံုးျပဳမႈပံုစံမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းအားျဖင့္
နယ္ေျမေဒသတစ္ရပ္လံုးကို လႊမ္းျခံဳမႈရွိေစသည့္ရႈေထာင့္မွ ေဂဟေဗဒစနစ္အရ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲမႈရွိေစရန္
ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂၂

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ေအာက္ေျခေျမျပင္မွ အျမင္သေဘာထားမ်ား
တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ဆယ္စုႏွစ္ခုႏွစ္ခုစာမွ်
ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ အလံုးအရင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈ
မ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္အျပင္ စစ္ဒဏ္သင့္နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္းရင္းသား
မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအၾကား ကစဥ့္ကလ်ားျဖင့္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏
ေျမႏွင့္ ဆက္စပ္သယံဇာတအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ (ေျမျပန္လည္ခြဲေ၀
ခ်ထားေပးျခင္း၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ မူလအခြင့္အေရးမ်ားျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းတို႔ကို ေပါင္း
စပ္ထားသည့္ ဆင္းရဲသားအေျချပဳအစီအစဥ္တစ္ခု၏ အခရာက်သည့္ ေသာ့ခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္
ဇယားကြက္ကို ၾကည့္ရႈပါ) ၎တို႔ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳမႈမရွိျခင္း
သို႔မဟုတ္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀စြာ အသိအမွတ္ျပဳမႈမရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ ေပၚထြက္လာသည့္
ႏိုင္ငံေရး-ေဂဟေဗဒဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကပ္ဆိုးမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ခံစားရႏိုင္သည့္
အလားအလာပိုမိုျမင့္မားလာေစလ်က္ရွိသည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈကို တိုက္ရိုက္
ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းဇစ္ျမစ္မ်ားသည္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနျခင္း သို႔မဟုတ္ အတင္း
အက်ပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးမႈတို႔ျဖစ္သည္။
လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ ရုတ္တရက္ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဟုန္ထိုးခ်ဥ္းကပ္ျဖစ္ေပၚ
တတ္သည့္ သေဘာသဘာ၀သည္ လူမ်ားအား အ၀တ္တစ္ထည္ကိုယ္တစ္ခုျဖင့္ လက္တစ္ဆုပ္
စာသယ္ႏိုင္သမွ် သို႔မဟုတ္ ဦးေခါင္းေပၚရြက္ႏိုင္သမွ်ျဖင့္ ၀ရုန္းသုန္းကားစြန္႔ခြာသြားရေစသည္။
ေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ာြ စစ္ေဘးတိမး္ ေရွာင္မည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏင
ုိ သ
္ ည့္ အခြငအ
့္ လမ္း
မရွိသေလာက္နည္းပါးတတ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာနယ္နိမိတ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္သြားၾကသူမ်ားသည္ ထိုင္း
ႏိင
ု င
္ က
ံ သ
့ဲ ေ
႔ုိ သာ အိမန
္ းီ ခ်င္းႏိင
ု င
္ မ
ံ ်ားရွိ စစ္ေဘးဒုကသ
ၡ ည္စခန္းမ်ား၌ ခိလ
ု ရ
ံႈ န္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္း
အလုပ္သမားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ မေလးရွား၊ ၾသစေၾတးလ် သို႔မဟုတ္
အေနာက္တိုင္းရွိ ပိုမိုေ၀းလံသည့္ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိသည္။
က်န္ေသာသူမ်ားက IDP စခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စခန္းျပင္ပရွိ ေနရာလြတ္မ်ား၌ ျပည္တြင္းေနရပ္
စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌သာ ဆက္လက္က်န္ေနရစ္ခဲ့ၾကသည္။
မည္သည့္အရပ္ေဒသသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသည္ျဖစ္ေစ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈ
အေတြ႔အႀကံဳသည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ရိုက္ခတ္မႈရွိေစႏိုင္သျဖင့္ အထူးတလည္လိုအပ္သည့္
အကူအညီမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈစီးပြားေရးအဆင့္အတန္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္၊ အမ်ဳိးသမီး၊
အမ်ဳိးသားေရးရာႏွင့္ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားအေပၚမူတည္၍ ထိခိုက္သည့္ပံုစံခ်င္း ကြဲျပား
သကဲ့သို႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း သို႔မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ မသန္စြမ္း
ျဖစ္ေနျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားေမာင္းႏွင္အားမ်ားေၾကာင့္လည္း ထိခိုက္မႈအတိမ္အနက္ ကြဲျပား
ျခားနားႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ လူသားမ်ား၏ ထိခိုက္နာက်င္မႈသည္ အတိုင္းမသိ ျပင္းထန္
လြန္းလွသည္။
အေရးေပၚခိုလႈံစခန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာႏိုင္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထား
ေရးအကူအညီမ်ားရရွိ ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းပိုရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ အကူအညီ
မ်ားသည္ ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ား အားလံုးကို ကာမိေစသည္အထိေတာ့ လံုေလာက္မႈရွိႏိုင္မည္
မဟုတသ
္ ကဲသ
့ ႔ုိ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးဆိင
ု ရ
္ ာ ဘက္လက
ုိ ဆ
္ းုံ ျဖတ္မမ
ႈ ်ားသိမ
႔ု ဟုတ္ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ ခန္းေျခာက္
သြားႏိုင္သည့္အျပင္ ရုပ္သိမ္းသြားသည္အထိလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္
အကူအညီရရွႏ
ိ င
ုိ သ
္ ည့္ အရပ္ေဒသမ်ားသိ႔ု ေရာက္ရလ
ိွ ာႏိင
ု ျ္ ခင္းမရွသ
ိ ျဖင့္ ပိ၍
ု နက္သည့္ ေတာတြငး္
ေဒသမ်ားသို႔ တိုး၀င္ခိုလႈံသြားျခင္းမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ပလပ္စတစ္မ်ားျဖင့္ လက္ျဖစ္ျပင္ဆင္ထားသည့္
လမ္းေဘးစစ္ေရွာင္စခန္းမ်ား၌ အဆံုးသတ္သြားျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္ပါသည္။ မည္သည့္အရပ္
ေဒသသို႔ ဦးတည္တိမ္းေရွာင္ပါေစ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူ အမ်ားအျပားသည္ ဆက္လက္
ျဖစ္ပာြ းလ်က္ရသ
ိွ ည့္ လက္နက္ကင
ုိ ပ
္ ဋိပကၡအတြငး္ ငတ္မတ
ြ ျ္ ခင္းႏွင့္ ဖ်ားနာျခင္းတိအ
႔ု ျပင္ ရုးိ ေျဖာင္မ
့ ႈ
မရွိသူမ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈ သို႔မဟုတ္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈတို႔ေၾကာင့္ပါ ထိခိုက္ပ်က္စီး
ႏိုင္ေျချမင့္မားလ်က္ရွိသည္။

၂၃

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အကူအညီႏွင့္ အေျခခံလူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
အခြင့္အေရးမ်ားကို ပံုမွန္လက္လွမ္းမီ အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္းကလည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူ
မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ထိခိုက္နစ္နာမႈကို ေလ်ာ့ေပါ့သက္သာေစမည့္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္
ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌ လွဲရာသူခိုးေထာင္းဆိုသလို ထပ္မံဖိစီးႏွိပ္စက္လ်က္ရွိသည္။ ဤျပႆနာသည္
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားေနထိုင္ရာ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၌သာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ပြားေနသည့္ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈ၏ သက္ေရာက္ထိခိုက္မႈကို
ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ပိုမိုျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။ အထူးသျဖင့္ ဤနယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္
၎တို႔အတြင္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္လူထု၊ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျပည္
တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာ၊ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ႏိုင္ငံတကာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူမ်ားႏွင့္
မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၏ ‘မ်က္ကြယ္ရာအရပ္’ သို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုမ်က္ကြယ္

လူသားခ်င္းစာနာ
ေထာက္ထားေရးအကူအညီ
ႏွင့္ အေျခခံလူမႈေရးႏွင့္
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ
အခြင့္အေရးမ်ားကို
ပံုမွန္လက္လွမ္းမီ
အသံုးမျပဳႏိုင္ျခင္းကလည္း
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္

အရပ္မ်ားသည္ အစိုးရ၏ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၌
အက်ံဳး၀င္လ်က္ရွိသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနအရပ္ရပ္က ေျမယာျပႆနာႏွင့္ ဆက္စပ္
သည့္ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ ေျမမဲ့ယာမဲ့ျပႆနာတို႔ အတူတကြ
ေပါင္းစည္း ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ရွိသည္။
ဤအေထာက္အထားမ်ားက လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္း
ေရွာင္ခဲ့ရသည့္ မိသားစုမ်ားကို ေဘးကင္းလံုျခံဳသည့္အရပ္ေဒသ၌ တည္ရွိသည့္ရပ္ရြာမ်ားမွ ျပဳစု
ေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ္လည္း အိမ္ရွင္ရပ္ရြာလူထု၏ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား
သည္ စစ္တပ္ႏွင့္နီးစပ္သည့္ လက္တစ္ဆုပ္စာေရေပၚ ဆီလူတန္းစားမ်ား သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏
မဟာမိတ္မ်ား ႀကိဳတင္သိမ္းယူထားသည့္ ရပ္ရြာအတြင္းရွိ သစ္ေတာေျမ အစိတ္အပိုင္းမ်ား လက္
လႊတဆ
္ းု ံ ရႈးံ ခဲရ
့ သျဖင့္ အက်ပရ
္ က
ုိ ေ
္ နၿပီးသားျဖစ္ေနသည္။ ထိက
ု သ
့ဲ ေ
႔ ု ိ သာ ေရွးမဆြကတည္းက ေက်းရြာပိင
ု ္
ေျမအစိတ္အပိုင္းမ်ား ႀကိဳတင္သိမ္းယူခံခဲ့ရျခင္းသည္ အခ်ိဳ႕ေသာမိသားစုမ်ားကို ၎တို႔၏

ခဲ့ရသူမ်ား၏ အခက္အခဲ

ေျမယာမ်ားမွ လြင့္စင္သြားေစခဲ့ၿပီး တစ္ေန႔ျပန္ရႏိုးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းေက်းရြာမ်ား အရန္

မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏

ပိုင္း၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားက အိမ္ရွင္ရပ္ရြာလူထုမ်ား၏ ေျမႏွင့္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားကို

ထိခိုက္နစ္နာမႈကို
ေလ်ာ့ေပါ့သက္သာေစမည့္
မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္
ေဖာ္ေဆာင္ရာ၌
လွဲရာသူခိုးေထာင္းဆိုသလို
ထပ္မံဖိစီးႏွိပ္စက္လ်က္
ရွိသည္။

ထိန္းသိမ္းထားသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ရေစရန္ ဖိအားသက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ေနာက္
ပါ၀ါးၿမိဳသြားခဲ့သျဖင့္ ႏွစ္ဖက္စလံုး လြင့္ထြက္သြားခဲ့ရသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ မတူကြဲျပားသည့္
အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနေသာ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ကံၾကမၼာသည္ ရႈပ္ေထြးေပြလီစြာျဖင့္
အျပန္အလွန္ရစ္ပတ္ေႏွာင္ဖြဲ႕လ်က္ရွိသည္။
ေနရင္းရပ္ရြာေဒသျပန္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသူမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္အသစ္ေသာ
ျပႆနာသစ္မ်ား ထပ္မံဖိစီးလာျပန္သည္။ အဟန္႔အတားတစ္ခုမွာ ၎တို႔၏ မူရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ား
ရွိသယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ား၏ အေျခအေနသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ပ်က္စီးဆုတ္ယုတ္လာျခင္း
သို႔မဟုတ္ လုယူဖ်က္ဆီးခံရေလ့ရွိသျဖင့္ စစ္ပြဲ၏ ရိုက္ခတ္မႈဒဏ္သည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို
အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ပိုင္ရွင္မ်ားအေ၀းေရာက္
ေနစဥ္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမဲ့ျဖစ္ေနသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား၌ ျခံဳႏြယ္မ်ား ထူထပ္ေပါက္ေရာက္လာ
ျခင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျပင္ဆင္သူမရွိသည့္ အိုးအိမ္မ်ားၿပိဳလဲပ်က္စီးကုန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ၿပိဳကြဲ
ပ်က္စီးသြားခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည့္ လူမႈေရးအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ အေျခခံ
အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ ရိုးရာတိုင္းရင္းေဆးခန္းမ်ား၊ ရပ္ရြာတြင္းရွိ ေခ်းေငြရင္းျမစ္မ်ား၊
အမ်ားပိုင္စားက်က္ ေျမမ်ားႏွင့္ ေစ်းဆိုင္ကနားမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရျခင္းကလည္း အခက္အခဲ
တစ္ခုျဖစ္လာသည္။ ယင္းတို႔၌ အစားအစာႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆးပင္မ်ားျပည့္ေနသည့္ သစ္ေတာမ်ား
ကိလ
ု က္လမ
ွ း္ မီအသံးု ခ်ပိင
ု ခ
္ င
ြ အ
့္ ျပင္ ပိမ
ု ျုိ မင္သာထင္သာရွသ
ိ ည့္ လမ္းမ်ားႏွင့္ တံတားမ်ားပါ၀င္သည့္
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အျပင္လူမ်ားျမင္သာရန္ ခဲယဥ္းသည့္ကိစၥ
ရပ္မ်ားလည္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
ေနရပ္ျပန္ရာတြင္လည္း ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ အလြန္နည္းပါးႏိုင္သည္။ အတက္အက်ျမန္
ဆန္သည့္ ပဋိပကၡ၏ သေဘာသဘာ၀ေၾကာင့္ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲ
သည္။ ဤကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈသည္ လူတစ္ဦး၏ မတရား
ညႇင္းဆဲခံရႏိုင္သည့္ ေၾကာင့္က်မႈအာရံုခံစားမႈကို ျမင့္တက္လာေစၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္း

၂၄

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ေရွာင္ခဲ့ရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားအား ျပန္လည္ဖိစီးနာက်င္ေစသည့္ အရိုးစြဲမတတ္ စိတ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာအရ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသြားေစသျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ရန္စိတ္ကူးရာ၌ သို႔မဟုတ္ ေနရပ္ျပန္ရာ၌
ႀကံဳေတြ႔လာရႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္ စိတ္ကူးရာ၌ အလြန္တရာ ခဲယဥ္း
လာခဲသ
့ ည္။ ဤအခင္းအက်င္းမ်ိဳး၌ ေျမျမႇဳပ္မင
ုိ း္ မ်ားသည္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ မူလရပိင
ု ခ
္ င
ြ ့္ အခြငအ
့္ ေရး
မ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးကို ပိုမိုခဲယဥ္းရႈပ္ေထြးသြားေစႏိုင္သည့္ အထူးကိစၥရပ္တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး
အထူးသျဖင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္အျပင္ ေျမယာထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေျမယာ
ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အထူးတလည္အက်ပ္ရိုက္ေစသည့္ ကိစၥမ်ဳိး
ျဖစ္ေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဤကိစၥရပ္ကို အထူးတလည္ အေလးထားစဥ္းစားရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိၿပီး
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေသာ အေျခခံမူမ်ားကို
ထဲထဲ၀င္၀င္ၾကည့္ရႈရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ (ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ အကဲဆတ္သည့္
မိုင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကက်သည့္ အေျခခံမူရွစ္ရပ္ဟူသည့္ ဇယားကြက္ကို ၾကည့္ရႈပါ။)

ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ အကဲဆတ္သည့္ မိုင္းလုပ္ငန္းအတြက္ အဓိကက်သည့္ အေျခခံမူရွစ္ရပ္
-

မိုင္းလုပ္ငန္းအတြင္း ေျမယာအခြင့္အေရးကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအတြင္း ထင္ဟပ္မႈ
ရွိေစရန္၊ မိုင္းလုပ္ငန္းသည္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္သက္သက္သာမဟုတ္ေပ၊ ေျမယာအခြင့္အေရးက မိုင္းလုပ္ငန္း၏
ဦးစားေပးက႑မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ရာ၌ ကူညီေပးသည္။

-

ေျမျမႇဳပ္မိုင္းရွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္မႈမျပဳမီ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို ဦးစြာရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊
ေျမယာေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဆာင္ရြက္ကာ ပတ္သက္ပါ၀င္သူေပါင္းစံုအၾကား
သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္။

-

မိုင္းလုပ္ငန္းအတြင္း ရပ္ရြာလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရွိရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္၊ ေကာင္းစြာႀကိဳတင္အသိေပးတင္ျပထား
သည့္ ရပ္ရြာလူထု၏ လြတ္လပ္ေသာသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ (FPIC) မပါရွိဘဲ မိုင္းရွင္းလင္းေရးနယ္ေျမမ်ားကို ဦးစားေပး
ေဆာင္ရြက္မႈမျပဳရန္လိုအပ္သည္။ မိုင္းလုပ္ငန္းအတြင္း ကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈရွိရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားသာမက
ရပ္ရြာအတြင္းက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လူထုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈျပဳရန္ႏွင့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအေနျဖင့္ မိုင္းရွင္းလင္းေရးကို ျငင္းဆန္
ႏိုင္သည့္ ၾသဇာအာဏာရွိရန္ လိုအပ္သည္။

-

မိုင္းရွင္းလင္းေရး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ရပ္ရြာလူထု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံမူမ်ားအေပၚ
အေျခခံသင့္သည္။ မိုင္းရွင္းလင္းေရး ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာ
မူလရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရာ၌ အေထာက္အကူျပဳရမည္ဟုဆိုျခင္းသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းေျမမ်ား
သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ထက္ အေသးစားတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူမ်ား၏
လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

-

ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို တရားမွ်တ၍ သာတူညီမွ်ရွိသည့္ပံုစံျဖင့္ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရမည္။ ေျမရပိုင္ခြင့္ ေတာင္းဆိုသူမ်ား
အေနျဖင့္ မိမတ
ိ ေ
႔ုိ တာင္းဆိသ
ု ည့္ ေျမ၏ အေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပရန္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ အခြငအ
့္ ေရးႏွင့္ အခြငအ
့္ လမ္းမ်ားကို
သိျမင္နားလည္မႈရွိရန္လိုအပ္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေက်နပ္အားရစရာမေကာင္းပါက တရားေရး
ဆိုင္ရာကုစားမႈမ်ားႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ယႏၱရားမ်ားထားရွိေပးထားရန္၊ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရး
မ်ားကို ေဒသသံုး ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ရမည္။

-

အခြင့္အေရးပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရမည္။ ယင္း၌ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း
ႏွင့္ အမ်ားသေဘာတူလက္ခံထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
တာ၀န္၀တၱရားမ်ားအားလံုး ဆက္စပ္အက်ံဳး၀င္သည့္အျပင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္းသာမက တိုင္းရင္းသား
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားအားလံုး၌လည္း အက်ံဳး၀င္မႈရွိရမည္။

-

ေျမယာအခြငအ
့္ ေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မွတတ
္ မ္းမွတရ
္ ာ အေထာက္အထားမ်ား ေရးဆြဖ
ဲ န္တးီ ၍ ထိနး္ သိမး္ ထားရွရ
ိ မည္။
ထို႔ေၾကာင့္ မိုင္းရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေျမယာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားအၾကား ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ၿပီး အေထာက္အထားမ်ား
သည္ ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ား၏ လက္၀ယ္ရွိရန္လိုအပ္သည္။

-

မိုင္းရွင္းလင္းေရးအလြန္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ သံုးသပ္အကဲျဖတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ မိုင္းရွင္း
လင္းၿပီးျဖစ္သည့္ ေျမယာမ်ားကို အမွန္တကယ္အသံုးျပဳမည့္ ေျမယာေတာင္းဆိုသူမ်ား၏ လက္၀ယ္သို႔ျပန္လည္အပ္ႏွံေပး
ရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏အခြင့္အေရးမ်ား မ်က္ကြယ္ျပဳခံရျခင္းမရွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။

* ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ား၊ “ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေျမအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မိုင္းလုပ္ငန္း”၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္။

၂၅

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

transnationalinstitute

ေနရပ္ျပန္လိုသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူ အမ်ားအျပား၏ ေနရင္းရပ္ရြာ
ေဒသမ်ားသည္ ကာလယႏၱရားႏွင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအားျဖင့္ တိုက္စားခံထားရၿပီးျဖစ္ေနပါလိမ့္
မည္။ အထူးတလည္ အခက္ေတြ႔ေစႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္မွာ နဂိုနယ္ခံရြာသူရြာသားမ်ား
မလႊမ
ဲ ေရွာင္သာ စြနခ
႔္ ာြ ထားခဲရ
့ သည့္ ေနရင္းရပ္ရာြ ေဒသမ်ားကို အျခားသူမ်ားက ၀င္ေရာက္ေနထိင
ု ္
ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔၀င္ေရာက္လာသူမ်ားကို ‘ဒုတိယလူအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ား’
အျဖစ္သတ္မွတ္ေခၚဆိုေလ့ရွိၿပီး ၎တို႔သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ခ်မ္းသာသူမ်ား
ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေနတတ္သကဲ့သို႔ အျခားေဒသတစ္ခုခု၌ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္သည့္
ေရေပၚဆီလူ႔မလိုင္မ်ားလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္သည္။ ဤျပႆနာသည္ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္
ေဆာက္ရန္အတြက္ အႏွစ္သာရျပည့္၀သည့္ အေနအထားမ်ိဳးတည္ေဆာက္ရန္ အစိုးရအဆက္
ဆက္ပ်က္ကြက္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ အထူးတလည္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားျခင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈတို႔အပါအ၀င္ မတူကြဲျပား

ေျမအၿပိဳင္ရပိုင္ခြင့္
ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္
ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပဋိပကၡ
သို႔မဟုတ္
ပဋိပကၡအလားအလာကို

သည့္ ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈမ်ားက ႏိင
ု င
္ ံ
အႏွအ
႔ံ ျပားရွိ ေျမယာမ်ားအေပၚ အၿပိဳင္ရပိင
ု ခ
္ င
ြ ေ
့္ တာင္းဆိမ
ု မ
ႈ ်ားဆီသ႔ုိ ဦးတည္သာြ းေစခဲသ
့ ည္။
အမယ္ဘုတ္၏ ခ်ည္ခင္ကဲ့သို႔ လံုးေထြးလ်က္ရွိသည့္ ရႈပ္ေထြးမႈကို အလြယ္တကူေျဖရွင္း
၍ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ေျမအၿပိဳင္ရပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားက ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူ
မ်ားကို အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အခြင့္ထူးခံတပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ားသာမက ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သည့္
စီးပြားေရးဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားအား ဖက္ၿပိဳင္အံတုရလာေစႏိုင္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျမ

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္

အၿပိဳင္ရပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကလည္း ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘး တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ားကို သဘာ၀

အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္

ပါသည္။ မည္သို႔ဆိုေစ အခ်ိဳ႕ေသာေျမအၿပိဳင္ရပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ အျခားေသာ ထိခိုက္

မ်ားကိုအေကာင္အထည္
ေဖာ္ျခင္းသည္

ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပါ ထိပ္တိုက္ေတြ႔လာရေစႏိုင္
ႏိုင္ေျချမင့္မားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဘးဖယ္ခံထားရသူမ်ားအား ဆန္႔က်င္ဖက္ၿပိဳင္လာရေစသျဖင့္
ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ ေျမအက်ယ္အ၀န္းရရွိလာေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မည့္
မသမာသူမ်ားအား အႀကိဳက္ေတြေ
႔ စသည့္ ရပ္ရာြ အသိက
ု အ
္ ၀န္းမ်ားအၾကား သိမ
႔ု ဟုတ္ တိင
ု း္ ရင္းသား

မ်က္ေမွာက္ေခတ္

မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို မီးေလာင္ရာေလပင့္ေပးသည့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္မ်ားကို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ

သည့္ ပဋိပကၡ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡအလားအလာကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္

ေနရပ္ျပန္ေရး
ႏွင့္မူလရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္
အပ္ႏွံေပးေရးဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
စိန္ေခၚမႈ အျပင္းထန္ဆံုး
လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေျမအၿပိဳင္ရပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ
ခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ေနရပ္ျပန္ေရး
ႏွင့္မူလရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိန္ေခၚမႈ အျပင္းထန္ဆံုး
လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
ထို႔အျပင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္သည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ လက္ေတြ႕အရွိတရားမ်ားက ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကို
ေထာက္ပံ့ကူညီေပးလ်က္ရွိသည့္ နယ္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ေနာက္ထပ္စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို
ျမင့္တက္လာေစလ်က္ရွိသည္။ စိုးရိမ္ပူပန္မႈတစ္ခုမွာ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားရွိ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ား၌
ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္လာသူအမ်ားအျပားသည္
ေျမႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လ်က္ရွိသည့္ ၎တို႔၏ လူမႈေရးေႏွာင္ထံုးမ်ားကို လက္လႊတ္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသျဖင့္
ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားသို႔ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားၾကသည္။ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ
သည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား၌ ‘ႀကံဳရာက်ပန္း’ အေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္ ႀကံဳ
သလိုလုပ္ကိုင္ စားေသာက္ရသည့္ မေရမရာဘ၀မ်ိဳး၌ ခရီးဆံုးသြားၾကသည္။ ၎တို႔သည္ လံုး၀
ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ားျဖစ္သြားလာၾကသျဖင့္ ၎တို႔ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အစိုးမရသည့္ အေျခအေနကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ္လည္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ႏွင့္ ေျမ
ယာအေပၚအေျခတည္၍ လည္ပတ္လ်က္ရွိသည့္ လူမႈေရးစနစ္မ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ေဆြးေႏြး
အေျဖရွာသည့္ စကား၀ိင
ု း္ မ်ား၌ ထင္ဟပ္ေနျခင္းမရွေ
ိ ပ။ မၾကာခဏဆိသ
ု လို ၎တိသ
႔ု ည္ က်ဴးေက်ာ္
မ်ားအျဖစ္ ဆက္ဆံခံရလ်က္ရွိေသာ္လည္း ၎တို႔အတြက္ ကူညီရပ္တည္ေပးမည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ကင္းမဲ့လ်က္ရွိသည္။ ေနာက္ထပ္စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုမွာ ပိုမိုႀကီးမ်ားသည့္စုစည္း
ေက်းရြာမ်ားသို႔ အတင္းအက်ပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ခံခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔
ေသာႀကီးမားသည့္ စုစည္းေက်းရြာအမ်ားအျပား၏ အေျခအေနသည္ တည္ၿငိမ္ခိုင္မာမႈကင္းမဲ့

၂၆

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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လ်က္ရွိၿပီး ဖိအားသစ္မ်ား ကိုႀကံဳေတြ႔လာရႏိုင္သည့္ အလားအလာ သို႔မဟုတ္ စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္
လ်က္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဒုတိယလူမ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူမ်ားအၾကား ‘ဆင္းရဲသားအခ်င္းခ်င္း
အျငင္းပြားမႈ’ (ဥပမာ ကယား/ကရင္နီးျပည္နယ္) ကို အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သည့္ အရဲ
စြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ဤအေျခအေနႏွစ္ရပ္စလံုး၌ ေျမယာျပႆနာကို ျဖစ္ေပၚ
ေစလ်က္ရွိသည့္ ေမာင္းႏွင္အားသံုးခုစလံုး အျပန္အလွန္ထဲထဲ၀င္၀င္ ဆက္ႏြယ္ ပတ္သက္လ်က္ရွိ
ၿပီးႏွစ္ရွည္လမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈက လံုး၀ေရရာမႈမရွိဘဲ အလြန္ထိခိုက္ရန္
လြယ္ကူသြားေစသည့္အျပင္ ေျမယာဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ
ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းမရွိသည့္ ေျမမဲ့ယာမဲ့အေျခအေနသို႔ ဦးတည္သြား
ေစလ်က္ရွိသည္။
ဤကိစရ
ၥ ပ္ႏင
ွ စ
့္ ပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ထပ္စးုိ ရိမပ
္ ပ
ူ န္ရသည့္ အေျခအေနတစ္ခမ
ု ာွ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးမႈရွိလွ်င္ပင္ မတူကြဲျပားသည့္ တရားေရးစနစ္မ်ားအၾကား ၀ိေရာဓိျဖစ္လ်က္ရွိသည့္ အျငင္းပြား
မႈမ်ား (ဥပမာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုး
ခ်မႈမူ၀ါဒႏွင့္အၿပိဳင္ျဖစ္ေနသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား၏ မူ၀ါဒမ်ား) ႏွင့္ လူထု၏

တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမ
ေဒသမ်ားရွိေတာင္သူ
မ်ားကလည္း
အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္
ေျမျပင္ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈ
ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ

လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၎တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သက္ေရာက္
ထိခိုက္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔
မ်ားအၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈျပင္းထန္လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေျမယာသိမ္းဆည္းခါနီး အေျခအေန
ကဲသ
့ ေ
႔ုိ သာ အလြနျ္ ပင္းထန္သည့္ ဖိအားသက္ေရာက္လ်က္ရသ
ိွ ည့္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အေရးေပၚအပူတျပင္း
ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအတြက္ လံုး၀အကူအညီရေစျခင္းမရွိေပ။
လက္ရွိအခ်ိန္၌ မည္သည့္ေျမဥပေဒ/ေျမမူ၀ါဒ လႊမ္းမိုးေနသနည္းဟူသည့္ ကိစၥရပ္သည္
အစိုးရပံုစံလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ နယ္ေျမပိုင္နက္တစ္လႊား အမ်ားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး လက္ခံႏိုင္ေလာက္
သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္ရွိလာရန္ အလြန္ေ၀းကြာေနဆဲျဖစ္သည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္

ေျမပံုကိုသာၾကည့္ရႈ၍

အစိုးရဥပေဒမ်ားကို အသံုးခ်သည့္ပံုစံသည္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းဆန္လ်က္ရွိသည္။ ဥပမာ တစ္ပိုင္

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္

တို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေျမကို မွတ္ပံုတင္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ပြားလ်က္

ေျမရိုင္းအမည္ေအာက္၌
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္
မ်ားကို လက္လြတ္စပယ္
ခ်ထားေပးလ်က္ရွိသည္ဟု
မၾကာခဏ
တိုင္တန္းလ်က္ရွိသည္။

တစ္ႏိုင္ လုပ္ကြက္ငယ္ေတာင္သူအမ်ားအျပားသည္ ၂၀၁၂ ခု ႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ မိမိ
ရွသ
ိ ည့္ အက်င္ပ
့ ်က္ျခစားမႈႏင
ွ ့္ လာဘ္လာဘေတာင္းခံမမ
ႈ ်ားအပါအ၀င္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္
ေလွ်ာက္ထားရယူႏင
ုိ ျ္ ခင္းမရွဘ
ိ ျဲ ဖစ္ေနသည္။ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းမွာပင္ မသမာသည့္ ေျမယာလုပင
္ န္းရွင္
မ်ားသည္ ေငြေၾကးႏွင့္ ၎တို႔၏အဆက္အသြယ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ၎တို႔အမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္
ထားျခင္းမရွိသည့္ ေျမယာမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ေျမအျဖစ္ လက္တစ္လံုးျခား ေလွ်ာက္ထားရယူလ်က္
ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ ေတာင္သူမ်ားကလည္း အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္ ေျမျပင္
ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေျမပံုကိုသာၾကည့္ရႈ၍ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းအမည္
ေအာက္၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို လက္လြတ္စပယ္ခ်ထားေပးလ်က္ရွိသည္ဟု မၾကာခဏ
တိုင္တန္းလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္းေျမယာအေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသည့္ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ဒို႔ေျမကြန္ရက္ (LIOH) မွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ သုေတသနျပဳခ်က္အရ
‘တရား၀င္အေထာက္အထားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ရံုသက္သက္ျဖင့္ LIOH ကြန္ရက္အတြင္းရွိ ေတာင္သူ
မ်ားအတြက္ အထူးတလည္အကာအကြယ္ရေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္
ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း’ ေတြ႕ရွိရသည္။၅၁
ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပန္လည္သံုးသပ္ေရး
ေကာ္မတီ (ယခင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဟာင္းသူရေရႊမန္းဦးေဆာင္သည့္) ၏ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာေကာင္း
သည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအသစ္ႏွင့္အတူ လတ္တေလာအတည္ျပဳလိုက္သည့္ အမ်ိဳးသားေျမ
အသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ၏ ႏိုင္ငံေရးအရတရား၀င္မႈသည္ ေလ်ာ့တိေလ်ာ့ရဲျဖစ္ေနသည္။ ၎၏အဆိုျပဳ
ျပင္ဆင္ခ်က္အတြင္း လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအားျဖင့္ ထပ္မံျဖည့္စြက္လိုက္သည့္ ဥပမာ
ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာလူ႔အခြင့္အေရး
အပါအ၀င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ေျမယာလူ႔အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား
၏ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူအၾကား ေရပန္း
စားလ်က္ရွိသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ရန္အလားအလာရွိသည့္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္

၂၇

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရ ေသာ္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒကို ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ
လက္ထက္ ၂၀၁၆ ခုႏစ
ွ ္ ဇန္န၀ါရီလအတြငး္ တရား၀င္အတည္ျပဳခဲျ့ ခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ ္
ေျမယာဥပေဒမ်ား တည္ေနသေရြ႕ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် တရား၀င္အဆင့္အတန္းသို႔ ေရာက္ရွိလာ
မည္မဟုတ္သကဲ့သို႔ ေတာင္သူမ်ားသည္လည္း မည္သည့္အခြင့္အေရးမွ် ေတာင္းဆိုရယူႏိုင္မည္
မဟုတ္ပါ။
တတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၏ ေျမယာမူ၀ါဒ၌ တိုင္းရင္းသားလက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားသည့္ ေျမယာမူ၀ါဒမ်ား၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍
ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရွိဘဲ အထူးသျဖင့္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔
အစည္းႏွစ္ရပ္စလံုး အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အၿပိဳင္လြန္ဆြဲလ်က္ရွိသည့္ ႏွစ္ဖက္
ေရာစပ္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ အရႈပ္ေထြးဆံုးျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရးလုပင
္ န္းမ်ား ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရေ
ိွ သာ္လည္း အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္
က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အင္အားႀကီးမားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမ
ေဒသအမ်ားအျပားကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ယင္းနယ္ေျမေဒသမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္စီမံရန္အတြက္
အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားမ်ားကို ထူေထာင္ထားၾကၿပီး ၎တို႔၏ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမမ်ား
အတြင္း ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ အပယ္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ားအတြက္ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀သည့္
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းတို႔အနက္ ေျမျပင္၌က်င့္သံုးလ်က္ရွိ
သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေလ့အထမ်ားကိုသာမက ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္
အေကာင္းဆံုးအေလ့အထမ်ားကိုပါ လႊမ္းျခံဳထင္ဟပ္မႈရွိသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၏
ေျမယာမူ၀ါဒသည္ အထင္ကရအရွိဆံုးျဖစ္သည္ (အဓိကအသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ား
ကိုေဖာ္ျပထားသည့္ဇယားကြက္ကိုၾကည့္ပါ)။ အျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ျဖစ္သည့္ KNPP၊ KIO ႏွင့္ NMSP တို႔သည္လည္း ေျမယာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို ေရးဆြဲ
က်င့္သံုးေနၾကသည္ သို႔မဟုတ္ ေရးဆြဲျပင္ဆင္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။
အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ KNU ၏ ေနာက္ဆံုးအေခ်ာသတ္
ေျမယာမူ၀ါဒသည္ ဥပေဒ အရအသိအမွတ္ျပဳထားသည္ျဖစ္ေစ အသိအမွတ္မျပဳထားသည့္ျဖစ္ေစ
လက္ေတြ႔က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ ေျမယာအသံုးျပဳပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ျဖည့္
ဆည္းအပ္ႏေ
ံွ ပးသည္အ
့ ျပင္ အကာအကြယေ
္ ပး၍ အေထာက္အကူျပဳထားၿပီး ေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ာြ စစ္ေဘး
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးကိုပါ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။၅၂
သို႔ေသာ္လည္း KNU ေျမယာမူ၀ါဒသည္ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒႏွင့္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈ
ရွိေသာ္လည္း တည္ဆဲ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲလ်က္ရွိသျဖင့္ KNU ႏွင့္
အစိုးရႏွစ္ရပ္စလံုး အ၀င္အထြက္ရွိသည့္ ၾကားခံနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရ
ခက္ခဲလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ KNU သည္ မိမိတို႔၏ ေျမယာမူ၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္
သည့္ ယႏၱရားတစ္ခုအျဖစ္သာမက ႏိုင္ငံေရးစကား၀ိုင္း၌ အဓိကထားေဆြးေႏြးရမည့္ ကိစၥရပ္
တစ္ခုအျဖစ္လည္း ရည္ရြယ္ထားသည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးကို အသိ
အမွတ္ျပဳ အကာအကြယ္ေပး၍ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည့္ ဖက္ဒရယ္ေျမယာမူ၀ါဒတစ္ရပ္
အျဖစ္ပါ ေမွ်ာ္မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမယာအခြင့္အေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး၊ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိသည့္ စကား၀ိုင္းျဖစ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးတို႔အေပၚ ဗဟိုျပဳ၍ လည္ပတ္ရန္လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ပဋိပကၡ
ဆိုင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို မေရွာင္မလႊဲႀကံ့ၾကံ့ခံေနသမွ် ကာလပတ္လံုး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္
ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ဆက္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒႏွင့္ KNU ေျမယာ
မူ၀ါဒႏွစ္ရပ္စလံုး၌ FAO ၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားသည့္ ဆႏၵအေလ်ာက္
ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားကို တာ၀န္ယူမႈရွိရွိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
အပါအ၀င္ အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို ကိုးကားျပ႒ာန္းထားသည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
အတြင္း ကုလသမဂၢ ကမာၻ႔စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးေကာ္မတီမွ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဤလမ္းညႊန္ခ်က္
မ်ားသည္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု
မွထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္ အက်ိဳးရလဒ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားကိုမ်က္ႏွာ

၂၈

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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သာေပးသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။၅၃ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ဤမူ၀ါဒႏွစ္ရပ္စလံုးကို
ေအာက္ေျခေျမျပင္၌ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ထင္ဟပ္၍ အသိ
အမွတျ္ ပဳရာေရာက္ၿပီး ႏိင
ု င
္ တ
ံ ကာစံခ်ိနစ
္ ႏ
ံ န
ႈ း္ မ်ားကို ေလးစားလိက
ု န
္ ာမႈရသ
ိွ ည့္ သာဓကမ်ားအျဖစ္
အသံုးျပဳရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား
အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား၏ ေန
ရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ ႀကံဳေတြ႔လာရႏိုင္သည့္
အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို ပုိမိုနားလည္သေဘာေပါက္လာေစႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္
ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အျပဳသေဘာဆန္ဆန္ ေလ့လာ
ဆည္းပူး၍ စိတ္ကူးပံုေဖာ္မႈကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။ ဂြာတီမာလာ၊ ေတာင္
အာဖရိကႏွင့္ ကိလ
ု ဘ
ံ ယ
ီ ာအမႈအခင္းမ်ားသည္ အနီးစပ္ဆးုံ ျဖစ္သည္။ ၎တိအ
႔ု ားလံးု သည္ သီးျခား
သမိုင္းအခ်ိဳးအေကြ႕တစ္ခုကို အေျခခံ၍ ေပါက္ဖြားလာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဂြာတီမာလာႏွင့္ ေတာင္
အာဖရိကႏိုင္ငံတို႔၏ ပဋိပကၡလြန္မူလရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ကမာၻ
အ၀ွမ္းတြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ‘ေရာင္းလိုသူ-၀ယ္လိုသူ’ ကို ေတြ႕ဆံုေပးသည့္
ေခတ္သစ္စီးပြားေရး မူ၀ါဒအေပၚ အေျခခံထားသည့္ ‘ေစ်းကြက္အသားေပး ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရး (MALR)’ ထြန္းကားလာသည့္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ား၌ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္
သည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ေျမယာမူ၀ါဒမ်ားသည္ ေရွးပေ၀သဏီကတည္းက အျမစ္တြယ္လာခဲ့သည့္
အေတြးအေခၚမ်ားအေပၚ ေျခကုပ္ယူထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း
ကာလမ်ား၌ MALR ကို ကမာၻ႔ဘဏ္မွ အတင္းအက်ပ္ေရွ႕တန္းတင္ စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈသည္
ဘရာဇီးႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ား၌ ၁၉၈၀ ႏွစ္မ်ားကတည္းက က်င့္သံုးလာခဲ့သည့္ ေျမယာျပန္လည္
ခြဲေ၀ခ်ထားေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။၅၄ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ MALR စည္းရံုး
လႈံ႔ေဆာ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္ ျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထားေပးသည့္ မူ၀ါဒက်င့္သံုးမႈကို
ေျပာင္းျပန္လွန္၍ အစားထိုးရနႏွင့္ မက်င့္သံုးရေသးသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ထြန္းကားလာျခင္း
မရွိေအာင္ ကာကြယ္တားဆီးရန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ‘ဆင္းရဲသား’ ဆန္႔က်င္ေရးအဆိုအျဖစ္ မၾကာ
ခဏရည္ညန
ႊ း္ ကိးု ကားခံရေလ့ရသ
ိွ ည္။၅၅ ကမာၻဘ
႔ ဏ္၏ လႊမး္ မိးု စြကဖ
္ က္မက
ႈ ုိ ဂြာတီမာလာ၊ ေတာင္
အာဖရိကႏွင့္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံမ်ား၌ အလူးအလိမ့္ခံခဲ့ၾကရသည္။

ဂြာတီမာလာ
ဂြာတီမာလာသည္ ၁၉၆၂ ခုႏစ
ွ မ
္ ွ ၁၉၉၆ ခုႏစ
ွ ေ
္ လာက္အထိ ဆယ္စႏ
ု စ
ွ ေ
္ လးခုစာမွ် တေငြ႕
ေငြ႔ေတာက္ေလာင္လာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီး၏ ၀ါးၿမိဳျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အေမရိကတိုက္ အလယ္
ပိုင္းေဒသရွိ မာယန္တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုမွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။
ရလဒ္အေနျဖင့္ လူထုလူတန္းစားေပါင္းမ်ားစြာ မိမိတို႔ေျမမွ အံုလိုက္က်င္းလိုက္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္
ေဘးတိမ္းေရွာင္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္အျပင္ စစ္ေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာသည့္ တန္းတူညီမွ်မႈလံုး၀
မရွိသည့္ ေျမေနရာခြဲေ၀ခ်ထားမႈတို႔က ေျမယာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈတိုင္း၏ ပင္မ
အခ်က္အျခာျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေစလ်က္ရွိသည္။ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာ
သည့္ ၁၉၉၆ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားက ျပည္တြင္းစစ္ကို ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေစခဲ့သည္။
ပဓာဏက်သည့္ ေျမယာကိစၥရပ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္အတြင္း ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ခဲ့
ေသာ္လည္း ဂြာတီမာလာစစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္မႈမ်ားႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္ေမာင္း
ႏွင္သည့္ စီးပြားေရးအသားေပးမူတို႔ကသာ လႊမ္းမိုးသြားခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းကာလ
ဂြာတီမာလာစစ္တပ္၏ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ ရြာသူရြာသား
မ်ားခ်န္ရစ္ထားခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားကို ေျမလြတ္မ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္၍ စစ္တပ္ကို အားေပး
ေထာက္ခံသည့္ (သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံေစရန္) ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမယာရွားပါးလ်က္ရွိ

၂၉

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ားအား စစ္တပ္မွတိုက္ရိုက္ ျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထားေပးခဲ့သည္။၅၆ ဤမူ၀ါဒ
သည္ မူလပိုင္ရွင္မ်ား အနာဂတ္ေနရပ္ျပန္ရာ၌ အဆိုပါေျမယာမ်ားကို ‘လက္လွမ္းမီႏိုင္ျခင္း’ မရွိ
ေစရန္ လုယူသြားခဲ့သည္။
ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားထံသို႔ မူလေျမယာရပိုင္ခြင့္မ်ား ျပန္လည္အပ္ႏွံ
ေရးကို ေစ်းကြက္အေျချပဳ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (MLAR) အစီအစဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္သည့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း တရား၀င္
ေဆာင္ရြက္မည့္ ေျမယာခြဲေ၀ခ်ထားေရးမူ၀ါဒ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ စီစဥ္ေနရာခ်ခဲ့သည္။၅၇
ေငြေၾကးေပးေခ်ရန္မလိုဘဲ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း MLAR အစီအစဥ္အတြင္းေျမယာလက္ခံ
ရယူသည့္ ေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ာြ စစ္ေဘးတိမး္ ေရွာင္သမ
ူ ်ားကို တိင
ု း္ ရင္းသားမ်ိဳးႏြယစ
္ ႏ
ု င
ွ ့္ ေဆြမ်ိဳးေတာ္စပ္မႈ
ရွမ
ိ ရွိ ထည္သ
့ င
ြ း္ စဥ္းစားမႈမရွဘ
ိ ဲ အုပစ
္ အ
ု တန္းအစားခြ၍
ဲ ၎တိရ
႔ု င္းႏွးီ ကၽြမး္ ၀င္မမ
ႈ ရွသ
ိ ည့္ ေဂဟေဗဒ
စနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနယ္ေျမအလိုက္ ေနရာခ်ခဲ့ၾကသည္ (ဥပမာ
ကုန္းျမင့္ေနလူထုအား လြင္ျပင္ပို႔၍ လြင္ျပင္ေနလူထုအား ကုန္းျမင့္ေဒသ၌ ေနရာခ်ထားျခင္း)။
ရလဒ္အေနျဖင့္ ရပ္ရြာလူထုႏွင့္ေျမယာ၏ စည္းေႏွာင္ထံုးဖြဲ႔မႈ အားနည္းသြားခဲ့ၿပီး လက္ခံရယူသည့္
ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏ စိုက္ပ်ိဳးေရးအသိပညာဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ အံေခ်ာ္သြားခဲ့
သည္။၅၈ ေရျခားေျမျခားႏွင့္ ၎တို႔ကို ေနရာခ်ထားသည့္ ေက်ာက္တံုးေက်ာက္ခဲတင္းၾကမ္းျပည့္
ေနေလ့ရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ ေျမဆီၾသဇာနည္းပါးသည့္ စြန္႔ပစ္ေျမမ်ား၌ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးရန္ စြမ္း
ေဆာင္ရည္ျပည့္၀လာေစသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုေတသနလုပ္ငန္း၊ တိုးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး၊ ေခ်းေငြႏွင့္
အျခား၀န္ေဆာင္မမ
ႈ ်ားအတြက္ အစိးု ရႏွင့္ အျခားအစုအဖြမ
႔ဲ ်ား၏ ေထာက္ပက
့ံ ည
ူ မ
ီ မ
ႈ ်ား ကင္းမဲလ
့ ်က္
ရွိသည္။၅၉ ဤနည္းအားျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူ အမ်ားအျပားသည္ ေရၾကည္ရာ
ျမက္ႏုရာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳရင္း မိမိတို႔လက္၀ယ္သို႔ ‘ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးလိုက္သည့္’
ေျမယာမ်ားႏွင့္ ကင္းကြာသြားခဲ့ၾကသည္။

ေတာင္အာဖရိက
ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုတစ္ခုလံုးနီးပါး လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ လူမည္းမ်ား
ကိုလူျဖဴလူနည္းစုက အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည့္ အာဖရိကတိုက္ေတာင္ဖက္စြန္းရွိ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု
စုေပါင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခ်က္အျခာနယ္ေျမေဒသမ်ား၌ လူျဖဴမ်ားကို
သာေနထိုင္ခြင့္ျပဳၿပီး က်န္နယ္ေျမေဒသမ်ားကိုသာ လူမည္းမ်ားအား ေနထိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံကို
အပိုင္းလိုက္ခြဲကန္႔ထားခဲ့သည္။ ဤစနစ္ကို အသက္သြင္းရာ၌ လူျဖဴမ်ားအတြက္သတ္မွတ္ထား
သည့္နယ္ေျမေဒသမ်ားအတြင္း က်ေရာက္သြားခဲ့သည့္ လူမည္းမ်ားကို ‘အမည္းေရာင္နယ္ေျမမ်ား’
ဟုေခၚသည့္ ေဒသမ်ားသို႔ အတင္းအက်ပ္ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်မႈမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ခ်ာရီးလ္ေ၀ါ့ကာ
က ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ ၃.၅ သန္းခန္႔ေသာ ေတာင္အာဖရိကန္လူမည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အိုးအိမ္
မ်ားမွ ကန္ထုတ္ခံခဲ့ရၿပီး လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈအစီအစဥ္အရ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မ်ားအတြင္း
အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခံခဲ့ၾကရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။၆၀ ဤ
လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားသည့္စနစ္ကို ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွစ၍ တျဖည္းျဖည္းရုပ္သိမ္းလာခဲ့ၿပီး ေျမယာ
အေရးသည္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးစနစ္ အကူးအေျပာင္း၏ ဗဟိခ
ု ်က္ျဖစ္ခသ
့ဲ ည္။ သိေ
႔ု သာ္လည္း အက္ဒ၀ပ္လာဟိဗ္
မွေတာင္အာဖရိက၏ ဒီမက
ုိ ေရစီ အသြငက
္ းူ ေျပာင္းေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္သည္ လူျဖဴလူနည္းစု၏
ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအပါအ၀င္ ၎တို႔၏ ၾကြယ္၀မႈႏွင့္ ၾသဇာအာဏာအမ်ားစုကို အထိအခိုက္မရွိေစ
ခဲေ
့ ၾကာင္း ေျပာဆိခ
ု သ
့ဲ ည္။၆၁ ဖြစ
႔ဲ ည္းပံအ
ု ေျခခံဥပေဒသစ္၌လည္း ဤအခ်က္ႏင
ွ ပ
့္ တ္သက္၍ ‘ပစၥညး္
ဥစၥာလက္ရွိပိုင္ရွင္မ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးကို အာမခံခ်က္ေပးသကဲ့သို႔ ယခင္က ေျမယာလက္
လႊတ္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသူမ်ားကို ကုစားေပးရန္ အထူးခံစားခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကိုပါ ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္
ရန္ႏွင့္ ယခုထက္ပို၍ လႊမ္းျခံဳမႈအတိုင္းအတာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီ
အစဥ္မ်ိဳးျဖစ္လာေစမည့္ ဥပေဒအေထာက္အပံ့မ်ားကိုပါ ေဖာ္ထုတ္ေပးအပ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု’
ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳထားသည္။၆၂

၃၀

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ေနာက္ပိုင္း၌ ကမာၻ႔ဘဏ္ေပၚလာခဲ့ၿပီး လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈေနာက္ခံရွိသည့္ အစဥ္အလာ
ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ားကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းေပးသကဲ့သို႔ျဖစ္ေနသည့္ ေျမယာမူ၀ါဒႏွင့္ပတ္
သက္သည့္ ၎တို႔၏ ‘ေစ်းကြက္အေျချပဳ’ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းကို မိတ္ဆက္လာခဲ့
သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အတြင္း ‘ေရာင္းလိုသူ-၀ယ္လိုသူ’ သေဘာတရားသည္ ေျမယာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္၏ နယ္ပယ္အသီးသီးအေပၚ လႊမး္ မိးု လာခဲၿ့ ပီး ၁၉၉၇ ခုႏစ
ွ အ
္ ေရာက္
တြင္ျခြင္းခ်က္မရွိလက္ခံရသည့္ ေျမယာမူ၀ါဒ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဥပမာ
အားျဖင့္ ကနဦးပိုင္း၌ ထည့္သြင္းထားၿပီးျဖစ္သည့္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ အျမင့္ဆံုး၀င္ေငြပမာဏ
သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ မသမာသည့္ စီးပြားေရးသမားမ်ားအား အစီအစဥ္
ကိအ
ု သံးု ခ်၍ ေျမယာမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားရယူႏင
ုိ ရ
္ န္ လမ္းဖြငေ
့္ ပးခဲသ
့ ည္။ ေနာက္ဆက္တအ
ဲြ က်ဳိး
သက္ေရာက္မႈမ်ား အက်ယ္တ၀င့္ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည္။ ခြဲကန္႔ထားေရးအလြန္ ေျမယာျပဳျပင္

ခြဲကန္႔ထားေရးအလြန္
ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏
ေျမျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထားေရး
ေဒါက္တိုင္သည္အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္
မ်ား၌ မူလရပိုင္ခြင့္မ်ားကို
အမွန္တကယ္ျပန္လည္

ေျပာင္းလဲေရး၏ ေျမျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထားေရး ေဒါက္တိုင္သည္ အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ား၌ မူလရပိုင္ခြင့္
မ်ားကို အမွန္တကယ္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းထက္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအား ‘အာရံုလႊဲသည့္
နစ္နာေၾကးေပးေခ်မႈ’ ဟုဆိုႏိုင္သည့္ အေပးအယူသေဘာမ်ိဳးျဖင့္ မူလရပိုင္ခြင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံ
ေရးေဒါက္တိုင္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ မိမိကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္ထားသည့္ ပစ္မွတ္
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အလားတူအေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ လူျဖဴ
မ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားမွ (ေအာက္ပါဇယားကိုၾကည့္ပါ) လြင့္စင္ခဲ့ၾကရသည့္
စိုက္ပ်ိဳးေျမေပၚ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူမ်ား (လယ္ယာလုပ္သားမ်ား၊ သီးစားသူရင္းငွား
မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကိုမွီခိုသူမ်ား) အပါအ၀င္ အစီအစဥ္၏ အေစာပိုင္းဆယ္စုႏွစ္အတြင္း လူထုလူတန္း
စားအေျမာက္အမ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ၾကရသည့္ကိစၥျဖစ္သည္။

အပ္ႏွံေပးျခင္းထက္
ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားအား
‘အာရံုလႊဲသည့္နစ္နာေၾကး
ေပးေခ်မႈ’ ဟုဆိုႏိုင္သည့္
အေပးအယူသေဘာမ်ိဳးျဖင့္
မူလရပိင
ု ခ
္ င
ြ ့္ ျပန္လည္အပ္ႏေ
ံွ ရး
ေဒါက္တင
ုိ က
္ အ
ုိ ေကာင္အထည္
ေဖာ္ခဲ့သကဲ့သို႔ပင္
မိမိကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္ထားသည့္
ပစ္မွတ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း
ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း
မရွိေပ။

ကိုလံဘီယာ
ႏွစဆ
္ ယ္ရာစုအလယ္ပင
ုိ း္ ခန္မ
႔ စ
ွ ၍ ေက်းလက္ေဒသတစ္လာႊ း ႏွစရ
္ ည
ွ လ
္ မ်ား အၾကမ္းဖက္
မႈျဖစ္ပြားလာခဲ့သည့္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရ ၅ သန္းေက်ာ္သည့္ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုး ျပည္
တြငး္ ေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ာြ စစ္ေဘးတိမး္ ေရွာင္သမ
ူ ်ား ေနထိင
ု ရ
္ ာႏိင
ု င
္ တ
ံ စ္ချု ဖစ္လာခဲသ
့ ည္။ ေျမယာအမ်ားစု
သည္ အလြန္ရွည္ၾကာသည့္ စစ္ပြဲကာလတစ္ေလွ်ာက္ လုယူခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္
အတြင္း ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ ယေန႔တိုင္တည္တံ့ေနဆဲျဖစ္သည့္ ေစ်းကြက္အေျချပဳေျမယာမူ၀ါဒကို
စတင္မတ
ိ ဆ
္ က္ေပးခဲၿ့ ပီးေနာက္ပင
ုိ း္ ဂြာတီမာလာႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏိင
ု င
္ က
ံ သ
့ဲ ပ
႔ုိ င္ အက်ပ္အတည္း
ျဖစ္လာခဲ့သည္။ လတ္တေလာကာလအထိ သက္ဆိုးရွည္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ေျမယာအက်ပ္အတည္း
ကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအရ တရားမွ်တမႈရွိသည့္ မူ၀ါဒ
မ်ားေရးဆြဲက်င့္သံုးရန္ လံုး၀ပ်က္ကြက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားႏွင့္ ေျမယာရပိုင္ခြင့္
ျပန္လည္အပ္ႏေ
ံွ ရးဥပေဒကို ၂၀၁၁ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ ေရးဆြအ
ဲ တည္ျပဳခဲၿ့ ပီး ၂၀၁၂ ခုႏစ
ွ တ
္ င
ြ ္ စတင္အေကာင္
အထည္ေဖာ္ခသ
့ဲ ည္။ မည္သဆ
႔ုိ ေ
ုိ စ တိးု တက္ျဖစ္ထန
ြ း္ မႈသည္ စိတပ
္ ်က္ဖယ
ြ ရ
္ ာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္
ေႏွးေကြးေလးလံေနဆဲျဖစ္သည္။ ေျမယာသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆီသို႔ တက္လွမ္း
ေစႏိုင္ခဲ့သည့္ ဟာဗားနားၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဓိကအက်ဆံုးႏွင့္ အႀကီးဆံုးျပႆနာ
တစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ကနဦးသေဘာတူစာခ်ဳပ္သည္ လအနည္းငယ္
အၾကာ၌ က်င္းပခဲ့သည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ၌ ေနာက္ေကာက္ခ်ခံခဲ့ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္သံုးသပ္
ျပင္ဆင္ခဲ့ရသည္။ ေျမယာရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးဥပေဒႏွင့္ အစီအစဥ္အလြန္၌ ေနာက္ထပ္ေျမ
ယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဥပေဒၾကမ္းအသစ္တစ္ခုကို ျပင္ဆင္လ်က္ရွိေသာ္လည္း မည္သည့္အေျခ
အေနရွိမွန္း သဲသဲကြဲကြဲမသိရွိရေသးေပ။ ေျမယာအခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳမႈသည္ အလြန္
ဆိုးရြားလ်က္ရွိရာ၌ အထူးသျဖင့္ ‘အာဖရိကန္ႏြယ္ဖြား ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသားမ်ား’ အတြက္ အျပင္း
ထန္ဆံုးျဖစ္သည္။ ေျမယာလုယူမႈမ်ား တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသကဲ့သို႔
ေရေပၚဆီလူတန္းစားမ်ား၏ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အလြန္အား
ေကာင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ ခ်ဳပ္၍ဆိုရေသာ္ ေျမယာရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္
တစ္စိတ္တစ္ေဒသဆက္စပ္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေနေသာ္လည္း ကိုလံဘီယာ၌ ဆင္းရဲ
သားမ်ားကို အမွန္တကယ္မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ ေျမယာမူ၀ါဒမ်ား၏ ျဖစ္တည္မႈသည္ မပီ၀ိုးတ၀ါး
ျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

၃၁

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိသည့္ အေတြ႕အႀကဳံ *
‘ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို လႊမ္းျခံဳၾကည့္မည္ဆိုပါက ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ အစိုးရ
ခ်မွတထ
္ ားသည့္ ဦးတည္ရည္မန
ွ း္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ ေနာက္ကယ
ြ မ
္ ွ ေမွ်ာ္လင္ခ
့ ်က္မ်ားကို တစ္ေလွ်ာက္လးုံ
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားျဖစ္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ေျမယာမ်ားအားလံုးကို လူျဖဴ
လူနည္းစုမ်ားကသာ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာရလာသည့္ ANC အစိုးရသည္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲေရးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ျဖင့္ အဆိပ
ု ါေျမယာမ်ား၏ ၃၀% ကို ျပန္လည္ခေ
ဲြ ၀ခ်ထားေပးရန္ ပစ္မတ
ွ ထ
္ ားခဲသ
့ ည္။ ေနာက္ပင
ုိ း္ ၌ ကာလ
ယႏၱရားသတ္မွတ္ခ်က္ကို ႏွစ္ ၂၀ အထိ (ဥပမာ ၂၀၁၄ အထိ) ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အေရာက္ အစီအစဥ္တစ္ခု
လံးု အတိင
ု း္ အတာျဖင့္ စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေျမစုစေ
ု ပါင္း ၄.၁% ကိသ
ု ာ လႊေ
ဲ ျပာင္းႏိင
ု ခ
္ သ
့ဲ ည့္ ႏႈနး္ အတိင
ု း္ ဆက္သာြ းမည္ဆပ
ုိ ါက ဤရည္မန
ွ း္ ခ်က္
အတိုင္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းပါလိမ့္မည္။ အစိုးရက ယခုကဲ့သို႔တိုးတက္မႈ ေႏွးေကြးေနရျခင္းသည္ ေျမရွင္မ်ား၏
ဆန္႔က်င္မႈႏွင့္ မတန္တဆေတာင္းခံလ်က္ရွိသည့္ ေျမယာေစ်းႏႈန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု အေၾကာင္းျပေနေသာ္လည္း အေႏွာင္
အဖြဲ႔ကင္းသည့္ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားက က်ယ္ျပန္႔သည့္အျခား ေမာင္းႏွင္အားမ်ားကို မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိၿပီး ယင္းတို႔၌ ရႈပ္
ေထြးသည့္ ေျမယာေလွ်ာက္ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ေငြေၾကးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိေရာက္မႈမရွိသည့္ စာအုပ္ႀကီးအတိုင္း
က်င့္ႀကံေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
၂၀၀၆ ခုႏစ
ွ ္ ဇူလင
ုိ လ
္ အထိ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္၏ ဌာနခြမ
ဲ ်ားမွတစ္ဆင့္ ဟက္တာစုစေ
ု ပါင္း ၃.၄ သန္း
ခန္႔ကို လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီး ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ လူေပါင္း ၁.၂ သန္းခန္႔ကို အက်ိဳးျပဳခဲ့သည္။ ေျမယာပမာဏအမ်ားစု (၄၃.၈%) ကို
ေျမျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထားေရး အစီအစဥ္ေအာက္မွ လႊဲေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းထက္နည္းပါးသည့္ ပမာဏမ်ားကို ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္
လည္အပ္ႏွံမႈ (၂၉.၉%)၊ အစိုးရပိုင္ေျမစြန္႔လႊတ္မႈ၊ (၂၂.၆%) ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေအာက္မွ လႊဲေျပာင္း
ေပးခဲသ
့ ည္။ စုစေ
ု ပါင္းလႊေ
ဲ ျပာင္းေပးခဲသ
့ ည့္ ပမာဏသည္ ၁၉၉၄ ခုႏစ
ွ အ
္ ထိ လူျဖဴမ်ားပိင
ု ဆ
္ င
ုိ ထ
္ ားသည့္ စိက
ု ပ
္ ်ိဳးေျမ၏ ၄.၁% ႏွင့္
ညီမွ်မႈရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုကို ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေအာက္၌ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕ေသာေျမမ်ားကို ေျမျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထားေရးႏွင့္ ယခင္အစိုးရ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈေအာက္ရွိ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမမ်ားကို ျပန္
လည္စြန္႔လႊတ္ျခင္းျဖင့္ လႊဲေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ လူျဖဴမ်ားပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ ေျမမ်ားအေပၚ ေျပာပေလာက္ေအာင္ သက္ေရာက္
ထိခိုက္ေစခဲ့ျခင္းမရွိေပ။
ဤကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၌ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိသည့္အရာသည္ ေစ်းကြက္ ‘သက္သက္’ အေပၚ အေျချပဳ၍
ခြဲေ၀ခ်ထားေပးသည့္ ေျမပမာဏျဖစ္ၿပီး (ဥပမာ တရား၀င္ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရွိသည့္ ေျမယာ
အေရာင္းအ၀ယ္မ်ား) အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၄ ခုႏစ
ွ က
္ တည္းက လူျဖဴမ်ားပိင
ု ဆ
္ င
ုိ သ
္ ည့္ စီးပြားျဖစ္စက
ုိ ခ
္ င္းမ်ားေၾကာင့္ ေျမလက္လမ
ွ း္ မီ
သံုးစြဲႏိုင္စြမ္း ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ရသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သားမ်ား (အလုပ္သမားမ်ား၊ သီးစားလယ္သူရင္းငွားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ကိုမီွခိုေနသူ
မ်ား) သိသိသာသာကြယ္ေပ်ာက္လ်က္ရွိသည္။ Wegerif၊ Russell ႏွင့္ Grundling၆၃ တို႔၏ လတ္တေလာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္
တစ္ခု၌ အေႏွာင္အဖြဲ႔ကင္းကင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာလယ္သူရင္းငွားမ်ားအပါအ၀င္ စိုက္ပ်ိဳးေျမေပၚ၌
ေနထိင
ု လ
္ ပ
ု က
္ င
ုိ စ
္ ားေသာက္လ်က္ရသ
ိွ ေ
ူ ပါင္း ၂ သန္းေက်ာ္ခန္သ
႔ ည္ ၁၉၉၄ ခုႏစ
ွ မ
္ ွ ၂၀၀၄ ခုႏစ
ွ အ
္ ၾကား ေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ာြ ခဲၾ့ ကရသျဖင့္
ခြဲကန္႔ထားသည့္ဆယ္စုႏွစ္ (၁၉၈၄-၉၄) အတြင္းက ေနရပ္စြန္႔ခြာရမႈထက္မ်ားျပားလ်က္ရွိသည့္အျပင္ တရား၀င္ေျမယာျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္စတင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိခဲ့သူ အားလံုးေပါင္းအေရအတြက္ထက္ မ်ားျပားလ်က္ရွိ
ေၾကာင္းေတြ႔ရွိခဲ့သည္။’
*ရင္းျမစ္။ Edward Lahiff၊ “ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္မႈမရွိသည့္ အေတြ႔အႀကံဳ”၊ Third World Quarterly,2007,Vol.28,No.8,p.1581-82

ဤအေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ေက်းလက္လူထုလူတန္းစားအမ်ားစုက ကိုလံဘီယာ၏ ေျမ
ယာရပိုင္ခြင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေျမယာလက္လွမ္းမီအသံုးျပဳခြင့္ရရွိေစႏိုင္သည့္
ေအာင္ႏိုင္ေရးယႏၱရားတစ္ခုအျဖစ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံယံုၾကည္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ထက္
ပို၍ဆိုရေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာေက်းလက္အခင္းအက်င္းမ်ား၌ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေျမယာလက္လႊတ္
ဆံုးရႈံးမႈကို ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရျခင္းရွိမရွိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘဲ ေျမယာအခြင့္အေရး လက္ရွိပိုင္ဆိုင္
ထားသူမ်ားအၾကား တန္းတူမညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ ကြာဟခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာေစႏိုင္သည့္ ေျမယာ

၃၂

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

transnationalinstitute

ရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေရး ေတာင္းဆိုမႈသည္ ေျမယာလက္လွမ္းမီအသံုးျပဳ ခြင့္ရရွိေစႏိုင္သည့္
တစ္ခတ
ု ည္းေသာ နည္းလမ္းတစ္ချု ဖစ္ေနသည္။ သိျ႔ု ဖစ္၍ ကိလ
ု ဘ
ံ ယ
ီ ာ၏ ေျမယာရပိင
ု ခ
္ င
ြ ့္ ျပန္လည္
အပ္ႏွံေရးမူ၀ါဒ စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္ရာမွရရွိသည့္ သင္ခန္းစာတစ္ခုမွာ ဆင္းရဲသားမ်ားအေနျဖင့္
ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျမယာလက္လွမ္းမီအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္
ကိုေတာင္းဆိုရျခင္းမရွိေစရန္ ေက်းလက္ေနဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာလက္လွမ္းမီအသံုး
ခ်ပိုင္ခြင့္ကို အားေပးျမႇင့္တင္ေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္၍
အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရန္လိုအပ္သည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ထပ္သင္ခန္းစာတစ္ခုမွာ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးသည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္
သတ္မတ
ွ န
္ ယ္ေျမတစ္ခ၌
ု စည္းၾကပ္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရသ
ိွ ည့္ အျခားစီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားျဖစ္သည့္
အထူးသျဖင္စ
့ းီ ပြားျဖစ္စက
ုိ ပ
္ ်ိဳးေရး စီမက
ံ န
ိ း္ ႀကီးမ်ားႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္တးူ ေဖာ္ေရးလုပင
္ န္း
မ်ားအၾကား ပြတ္တိုက္လာႏိုင္ေျခရွိသည့္ အလားအလာမ်ားကို ထဲထဲ၀င္၀င္ေလ့လာဆန္းစစ္ရာမွ
ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုလံဘီယာအေတြ႔အႀကံဳ၌ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးမႈကို
လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ ေတာင္သူလယ္သမားအမ်ားအျပားသည္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ သတၱဳ

အမွီအခိုကင္းကင္း
ရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္အတြက္
ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈ
ကိုလက္ခံရရွိသူမ်ား
အေနျဖင့္ အျပည့္အ၀
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္
မျဖစ္မေနလိုအပ္ၿပီး
ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္
အပ္ႏွံေရးလုပ္ငန္းစဥ္
အတြင္းပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္း
သည္ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ရန္
အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရး
တစ္ခုျဖစ္သည္။

ႏွင့္ေရနံတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေတာင္သူမ်ားကို အပ္ႏွံေပးလိုက္သည့္ ေျမယာမ်ားကို အၿပိဳင္
အသံုးျပဳခြင့္ ေတာင္းခံလ်က္ရွိသည့္ အျခားဇာတ္ေကာင္မ်ားေၾကာင့္ မိမိတို႔ရရွိသည့္ ေျမကြက္မ်ား
ကိုမိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ ဥစၥာဓနအျဖစ္အသံုးခ်ရာ၌ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္
ရွိသည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာပဋိပကၡမ်ိဳးကို ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရန္အတြက္ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံ
ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အရွန
ိ ျ္ မႇငေ
့္ ဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွငအ
့္ တူ ေျမအသံးု ခ်မႈကုိ ေအာက္ေျခအဆင့္
၌သာ အမ်ားသေဘာတူ သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲ
ထားသည့္ စီမံခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျပင္ဆင္သည့္ သို႔မဟုတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္
လုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရန္ အထူးတလည္အႀကံျပဳလိုပါသည္။
ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အက်ယ္တ၀င့္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္လိုပါက ဆက္
စပ္ဥပေဒမူေဘာင္မ်ား (အထူးသျဖင့္ျပည္တြင္း)၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအစီအမံမ်ားႏွင့္ အျခားေျမယာ
ဆိုင္ရာယႏၱရားမ်ားအတြင္းရွိ အျခားလိုအပ္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပါ မျဖစ္
မေနေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည္။
ကိုလံဘီယာအေတြ႔အႀကံဳအားျဖင့္ ရရွိသည့္တတိယသင္ခန္းစာသည္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ
အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀က်င့္သံုးရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိ
သည္။ အမွီအခိုကင္းကင္းရပ္တည္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈကို လက္ခံရရွိ
သူမ်ားအေနျဖင့္ အျပည့္အ၀ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ၿပီး ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေရး
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းသည္ ထိုကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ရန္ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးတစ္ခု
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားသည္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားအား ကုစားေပးရမည့္
မိမိတို႔၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးရ
သည့္တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးႏိႈင္းယွဥ္ေလ့ရွိသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားသည္
လူမႈေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ရယူခံစားႏိုင္ေစရန္ လက္ရွိအစီအစဥ္မ်ားမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရ
သူမ်ားအျဖစ္ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ားကို ဦးစားေပးအလိုက္သတ္မွတ္၍ ေျဖရွင္းေလ့ရွိေသာ္လည္း
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ရလဒ္မ်ားက လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ မွား
ေလ့မွားထရွိသည့္ နားလည္မႈအလြဲကို ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ အစိုးရသည္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ား
အား၎တို႔၏ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အိုးအိမ္ႏွင့္ အစားအစာဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို
အျပည့္အ၀လက္လွမ္းမီ က်င့္သံုးႏိုင္ေစမည့္ အစီအစဥ္သစ္မ်ား ေရးဆြဲဖန္တီးမႈကို အားေပးအား
ေျမႇာက္ျပဳရန္လိုအပ္သည္။

သင္ခန္းစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္
ဆင္းရဲသားမ်ားကို အမွန္တကယ္မ်က္ႏွာမူသည့္ ဘက္စံုရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေရး၊
အသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ ေျမျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထားေရး အစီအစဥ္၏ အဓိကလကၡဏာရပ္မ်ားသည္

၃၃

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ဂြာတီမာလာႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက၌ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိၿပီး ကိုလံဘီယာအခင္းအက်င္း၌ အလြန္
အားနည္းလ်က္ရသ
ိွ ည္။ ဂြာတီမာလာ၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ကိလ
ု ဘ
ံ ယ
ီ ာအေတြအ
႔ ႀကံဳမ်ားက ေနရပ္
စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက်ျဖစ္သည့္ ေျမရပိုင္
ခြင့္အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ အျခားအပယ္ခံထားရသည့္ ထိခိုက္ႏိုင္ေျချမင့္မားေသာ
ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိမ
ု မ
ႈ ်ားႏွင့္ အခ်ိတအ
္ ဆက္မရ
ိ န္ အလြနအ
္ င္မတန္အေရးႀကီးေၾကာင္းျပ
ဆိုလ်က္ရွိသည္။ ေျမယာေပၚ၌ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေအးခ်မ္းသာယာစြာေနထိုင္ႏိုင္သည့္ဘ၀မ်ိဳးကို
တည္ေဆာက္ရန္ ေတာင္းဆိုလ်က္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးရပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ
စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားသာ မဟုတ္ပါေခ်။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ
ရႈပ္ေထြးသည့္အေျခအေနမ်ိဳး၌ လူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက် ေျမယာအခြင့္အေရးေတာင္းဆို
မႈမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ရွင္သန္ေနထိုင္ခြင့္တို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုထပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ပါ
ေသာေၾကာင့္ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေရး၊ အသိအမွတ္ျပဳေရးႏွင့္ ေျမျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထား
ေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားေျပာင္းလဲလာေအာင္ စည္းရံုးလႈပ္ရွားမႈကို မည္သည့္အခါမွ် သီးျခားစီ
သို႔မဟုတ္ တစ္သီးပုဂၢလပံုစံျဖင့္ပံုေဖာ္၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမျပဳဘဲ အၿမဲတမ္းလိုလို အတူတကြ
စုေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာ၌ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ အံ၀င္ခြင္က်
စည္းရံုးျပင္ဆင္ထားသည့္ ‘ဆင္းရဲသားအေျချပဳ’ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဖာ္ထုတ္
ရန္ရည္ရြယ္သည့္ ‘ဆင္းရဲသားအခ်င္းခ်င္း’ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈအတြင္း ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိေစရန္ႏွင့္ ေအာက္ေျခလူထုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္
ေနရာကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ေနရာခ်ထားႏိုင္ေစရန္ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားအေပၚ လက္ခံယံုၾကည္မႈ
ရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဘက္စံုထည့္သြင္း
စဥ္းစား၍ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိေစသည့္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္းမ်ားသည္ အျပင္းထန္ဆံုးထိခိုက္နစ္နာ
ခဲ့ရသူမ်ားအားလံုး ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္၍ အႏွစ္သာရျပည့္၀သည့္ ဘ၀မ်ိဳးျဖင့္ အမွန္တကယ္
ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ အတူတကြရွင္သန္ႏိုင္ေစသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ရႈပ္ေထြးသည့္ ေရခံေျမခံမ်ဳိး၌ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ေျမရပိုင္ခြင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးကို စိတ္ကူးပုံေဖာ္ျခင္း အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းဆီသို႕
ေနရပ္စြန္႕ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားသည္
အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိၿပီး နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း အျမစ္တြယ္လ်က္ရွိသည္။
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ရေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ား ကြဲျပား
ျခားနားမႈသည္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအား ပို၍ေဘးေရာက္သြားေစခဲ့ၿပီး ပိုမိုထိခိုက္ရလြယ္ကူသြားေစ
သည္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားထက္ပိုမို ဆင္းရဲသြားေစလ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေျမယာထိန္းခ်ဳပ္
စီမံပိုင္ခြင့္ကို ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္း၏ ေနာက္ပိုင္းအက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္
မတူကြဲျပားသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားအၾကား သိသိသာသာကြဲျပားျခားနားႏိုင္ပါသည္။
လတ္တေလာ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား၏ ေျမယာရပိုင္ခြင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ တူညီ
သည့္ေျမကြက္တစ္ခုတည္းအေပၚ အၿပိဳင္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၌ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ေနႏိုင္သျဖင့္ ေန
ရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား၏ ေျမယာေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္သည့္အခါ
ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည္။ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေျခရွိသည့္ ပဋိပကၡအမ်ိဳးအစား (၄) မ်ိဳး၌ ၁) ေန
ရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ျဖစ္ေနသည့္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူမ်ား/ျပည္တြင္းျပည္ပ
ကုမၸဏီမ်ားအပါအ၀င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ၂) ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား
ႏွင့္ အၿပိဳင္ျဖစ္ေနသည့္ အႀကီးစားသဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊
၃) ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ျဖစ္ေနသည့္ အစိုးရႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာဌာနမ်ား၏
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ၄) ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္ေနသည့္
သို႔မဟုတ္ အသိအမွတ္ျပဳမခံထားရသည့္ အျခားအပယ္ခံထားရသည့္ ထိခိုက္ႏိုင္ေျချမင့္မားသူမ်ား
သို႔မဟုတ္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ‘ဆင္းရဲသားအခ်င္းခ်င္း’ ျဖစ္ပြားသည့္
ပဋိပကၡမ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

၃၄

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ေနာက္ဆံုးတစ္ခုသည္ အဆိုးရြားဆံုးေသာ အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္သျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ်
ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ ‘ဆင္းရဲသားအခ်င္းခ်င္း’ ျဖစ္ပြားသည့္ ပဋိပကၡသည္ ေရွာင္လႊဲ
မရသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုမဟုတ္ေပ။ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡကို ဖန္တီးျခင္း သို႔မဟုတ္ မီးေလာင္
ရာေလပင့္ေပးျခင္း အထူးသျဖင့္ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ေဘးဖယ္ခံထားရသူမ်ားႏွင့္ အထိခိုက္လြယ္သူ
မ်ားအၾကားျဖစ္ပြားမႈကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္အတြက္ ေဘးဆီးရန္ကာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားကို
ေရးဆြဲခ်မွတ္ထားသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေဘးဖယ္ခံထားရၿပီး အထိခိုက္လြယ္သည့္ လူထု
လူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသားအစုအဖြဲ႔အသီးသီး၏ မတူကြဲျပားသည့္ အသံမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ႏွင့္ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမရွိသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားထက္ ဦးစား
ေပးအေလးထားသည့္ ဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက် အားလံုးပါ၀င္မႈရွိသည့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ အထူးတလည္အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားသည္ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္
အစုအဖြဲ႕ပိုင္ျဖစ္သည္။
ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက ေနရပ္စြန္႔ခြာ
တိမး္ ေရွာင္ခရ
့ဲ သူမ်ား၏ ေျမယာရပိင
ု ခ
္ င
ြ ့္ အခြငအ
့္ ေရးမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည္ဆ
့ ည္းေဆာင္ရက
ြ ေ
္ ပးရန္
ေတာင္းဆိုမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာအမ်ိဳးအစားတစ္ရပ္ရပ္ပါရွိရံုမွ်ျဖင့္ အေထာက္အကူရလိမ့္
မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိသည္။ တစ္သီးပုဂၢလအခြင့္အေရးမ်ားကိုသာ အေလးထား
ေတာင္းဆိသ
ု ည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို အခြငထ
့္ းူ ခံလတ
ူ န္းစားမ်ားက အလြယတ
္ ကူ ၿဖိဳဖ်က္ႏင
ုိ ေ
္ ၾကာင္း
ကိုလံဘီယာအေတြ႔အႀကံဳက ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ထိုနည္းတူပင္ ရပ္ရြာအစုအဖြဲ႔ပိုင္ အခြင့္အေရး
မ်ဳိးကိုသာ အေလးထားေတာင္းဆိုသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုလည္း အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားမ်ားက
အလြယ္တကူ၀ါးၿမိဳသြားႏိုင္ေၾကာင္း ေတာင္အာဖရိကအေတြ႔အႀကံဳက သက္ေသျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ျခင္းျဖစ္
သည္။ တစ္သီးပုဂၢလႏွင့္ အစုအဖြဲ႔ပိုင္အခြင့္အေရးႏွစ္ခုစလံုး ေပါင္းစပ္ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ ေျမယာ
အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုမႈကို ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရာ၌ လံုး၀ေဘးဖယ္ခံထားရႏိုင္သည့္ အထိခိုက္
လြယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲသားမ်ားကို ဦးစားေပး၍ အမ်ားဆံုးထိခိုက္ခံစားရမည့္သူမ်ား၏ အဓိပၸာယ္
ျပည့္၀သည့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရန္ မျဖစ္မေန
လိုအပ္သည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား၏ ေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားသည္
သီးျခားရပ္တည္ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္
လူမႈစီးပြားေရးအခင္းအက်င္းမ်ားမွ ကြဲထြက္ေနျခင္းလည္းမရွိေပ။
ေတာင္အာဖရိကအခင္းအက်င္းက ‘ေျမယာႏွင့္ကြဲကြာေနထိုင္ေရး’၊ ‘ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရး’ သို႔မဟုတ္ ‘ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး’ ဟူသည့္ ေခတ္သစ္ကမာၻ၏ ေခတ္ၿပိဳင္စိန္ေခၚမႈ
မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးရံုမွ်ျဖင့္ လံုေလာက္မႈမရွိေၾကာင္း
မီးေမာင္းထိုးျပလ်က္ရွိသည္။ Cherryl Walker ေရးသားခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ေအာင္ျမင္သည့္ ေျမရပိုင္
ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေရး အစီအစဥ္တစ္ခုသည္ ‘ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲတြင္းမွ လြတ္ေျမာက္
ရန္အတြက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေနအထားအခ်ိဳ႕ကိုသာ အေကာင္းဆံုးျဖည့္ဆည္းေပးပါလိမ့္မည္။’၆၄
ထို႔ေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္လူထုလူတန္းစားမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို
တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္ ၎တို႔၏အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေရတိုေရရွည္ထိထိ
ေရာက္ေရာက္အေထာက္အကူျပဳသည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားကို တိတိက်က်ေရးဆြဲ
ခ်မွတ္ထားသင့္သည္။ ယင္းတို႔၌ အေျခခံအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး
ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားအျပင္ ဆက္စပ္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြမ်ားကိုပါ
ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ေပးသင့္သည္။ အိုေဟာင္းေဆြးျမည့္ေနသည့္ အိမ္မ်ားကို ျပင္ဆင္တည္
ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အျခားသူမ်ား၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမရွိသည့္ ဆူးျခံဳအျပည့္ျဖစ္ေနသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမ

၃၅

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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မ်ားကို ရွင္းလင္းေဖာ္ထုတ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္အံတုႏိုင္ေစရန္
ေနရပ္ျပန္သူမ်ား၏ လက္ငင္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေပးရန္လိုအပ္သည္ဟု ဆိုလို
ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္သည့္အတိုင္းအတာသည္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ အဟန္႔အတားတစ္ခုျဖစ္ေန
တတ္သျဖင့္ ေလွ်ာ့တြက္၍မရစေကာင္းေပ။

ေျခေျချမစ္ျမစ္ရွိ၍ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိၿပီး ရႈေထာင့္ေပါင္းစံုမွ
၀ိုင္း၀န္းအေထာက္အကူျပဳထားသည့္ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ
တာထြက္မွတ္တစ္ခုရွိရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။
ေ႔ရွတြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေရး အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ျပန္ေျပာင္း
ဆင္ျခင္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ယူရရွိသည့္ အေရးႀကီးသင္ခန္းစာတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး
စကား၀ိုင္းမ်ား၌ ေဆြးေႏြးျငင္းခုန္လ်က္ရွိသည့္ ‘ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအထြာမ်ား’ သည္ ေျမအသံုးခ်

အထက္ေအာက္
အာဏာရွင္ဆန္သည့္
ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈ
နည္းလမ္းမ်ားသည္
အလုပ္မျဖစ္ရံုမွ်မက
၎တို႔ေျဖရွင္းရန္
ရည္ရြယ္သည့္ကိစၥရပ္ထက္
ျပႆနာကိမ
ု လိလ
ု ားအပ္ဘဲ
ပိုမိုႀကီးထြားလာေစမည္
ျဖစ္ေၾကာင္းက်ိနး္ ေသလ်က္
ရွိသည္။

မႈပံုစံမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားအေပၚ အပူတျပင္းရိုက္ခတ္မႈမ်ားရွိေနသည့္ တိုင္း
ေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္ အၿမဲတမ္းလိုလို ကြဲလြဲေနေလ့
ရွိသည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။၆၅ ယင္းအတြက္အေျဖသည္ ‘မတူကြဲျပားသည့္ အခင္းအက်င္းအလိုက္
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း’ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားက အၿမဲလိုလိုထင္
သာျမင္သာရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အထက္ေအာက္အာဏာရွင္ဆန္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္
ေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အလုပ္မျဖစ္ရံုမွ်မက ၎တို႔ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္သည့္ကိစၥရပ္
ထက္ျပႆနာကို မလိုလားအပ္ဘဲ ပိုမိုႀကီးထြားလာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်ိန္းေသလ်က္ရွိသည္။
ယင္းအစား လိအ
ု ပ္လ်က္ရသ
ိွ ည္အ
့ ရာမွာ ရပ္ထရ
ဲ ာြ ထဲႏင
ွ ့္ ရပ္ရာြ အခ်င္းခ်င္းအၾကားရွိ စိတက
္ းူ လိလ
ု ား
ခ်က္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ အေလ့အထမ်ား၊ အသိပညာဗဟုသုတမ်ား၊ လိုအပ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာႏိုင္ေစသည့္ အ၀န္းအ၀ိုင္း
ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေရွးမဆြကတည္းက တစ္ဆင့္ခ်င္းစီႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္
ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိင
ု င
္ အ
ံ တြငး္ ျဖစ္ပာြ းလ်က္ရသ
ိွ ည့္ အလားတူႀကိဳးပမ္းအားထုတမ
္ မ
ႈ ်ား၌ အပစ္အခတ္
ရပ္စဲထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU) ၏ ေျမယာမူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္
ေခတ္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္ အားလံုး၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္
ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိ
သည္။၆၆ အျခားႏိုင္ငံမ်ားရွိ သာဓကမ်ား၌ ‘သီးသန္႔ေတာင္သူလယ္သမားနယ္ေျမမ်ား’ သတ္မွတ္
ထူေထာင္သည့္ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံ၏ စြန္႔ဦးလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
ထိုကဲ့သို႔ေသာ အားထုတ္မႈမ်ား၌ တိုက္ရိုက္ပတ္သက္ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ သီးသန္႔
ေတာင္သူလယ္သမားနယ္ေျမမ်ား (PRZs) သည္ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းျပင္ဆင္ထားသည့္ ေတာင္သူ
အသိုက္အ၀န္းမ်ား အတူတကြစုေပါင္း၍ မိမိတို႔၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမအတြင္းရွိ အရင္းအျမစ္မ်ားကို
အသံုးခ်ပိုင္ခြင့္၊ ခြဲေ၀ေနရာခ်ထားပိုင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ေတာင္းဆိုသည့္
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္ ာ စီမက
ံ န
ိ း္ တစ္ခု သိမ
႔ု ဟုတ္ ဖြ႕ဲ စည္းတည္ေဆာက္
ပံုတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ယင္းတို႔သည္ ေျမယာအေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဥပေဒမူေဘာင္မ်ား
ေျပာင္းလဲလာေစရန္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာခဲ့ၾကသည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းစဥ္
တစ္စတစ္စအားေကာင္းလာရာမွ ေပၚထြက္လာသည့္ အသီးအပြင့္တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။
PRZs အရြယ္အစားႏွင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ျဖစ္ထြန္းမႈသည္ ေတာင္သူလူထုလူတန္းစားမ်ား၏ စည္းရံုး
ေဆာ္ၾသေရး စြမ္းေဆာင္ရည္၊ စရိုက္လကၡဏာ၊ အငန္းအတာႏွင့္ သံဓိ႒ာန္ခိုင္မာမႈအေပၚ မွီတည္
လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိဆိုပါက ကိုလံဘီယာ၌ ထိုကဲ့သို႔ေသာနယ္ေျမစုစုေပါင္း ေျခာက္ခု
အထိရွိလာၿပီး အေသးဆံုးနယ္ေျမသည္ ၂၂ ဟက္တာခန္႔ရွိၿပီး အႀကီးဆံုးနယ္ေျမသည္ ဟက္တာ
သန္းထက္၀က္မွ်ရွိသည္။ နယ္ေျမအားလံုးသည္ ‘စိုက္ပ်ိဳးေရးအေျခခံအိမ္ေထာင္စုမ်ား’ ေပၚ
အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္းစိုက္ပ်ိဳးေရးေဂဟစနစ္အရ မိသားစုတစ္ခုမွ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ
ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္လိုအပ္သည့္ အနည္းဆံုးႏွင့္ အမ်ားဆံုးေျမယာပမာဏအတိုင္း

၃၇

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ခြဲေ၀ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ စီစဥ္ေနရာခ်ထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားသည္ ‘Latifundio’
ပံုစံႏွင့္ (ဥပမာ ‘အက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းမႈမရွိသည့္ ဧရာမေျမေနရာ’၆၇) တိုက္ရိုက္၀ိေရာဓိျဖစ္ေန
သည့္အျပင္ လူေပါင္း ၅ သန္းေက်ာ္ကို ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေစခဲ့ၿပီး ေျမဟက္တာေပါင္း ၈
သန္းေက်ာ္ကို ေမာင္ပိုင္စီးတံတိုင္းခတ္သည့္ရလဒ္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ေျမယာ၀ိ၀ါဒအစြန္း
ႏွစ္ဖက္ကြဲျပားမႈကို ေနာက္ျပန္လွန္သြားသည္အထိ တြန္းလွန္ပစ္ရန္ လိုအပ္သည့္အေရးကိစၥကို
လက္ေတြ႕ရုပ္လံုးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အရွိန္ရ
လာသည္ႏွင့္အမွ် PRZs သည္ စီးပြားေရးတရားမွ်တမႈ၊ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္
တရား၀င္အစိုးရ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားအားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈရရွိေအာင္ အခိုင္အမာ
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ PRZs ၌ ေသေရးရွင္ေရးတမွ်
အေရးပါသည့္ ‘သင့္တင့္မွ်တစြာ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ေရး’ (buen vivir) ေပၚ အေျချပဳ၍ အလြန္

အမ်ဳိးသားအဆင့္ဌာနမ်ား

ကြဲျပားျခားနားသည့္ တာထြက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဦးစားေပးက႑
အမ်ိဳးမ်ိဳး ေပါင္းစပ္ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

အေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ
ထံုးနည္းစံက်ျဖစ္ၿပီး
အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ
ရွိသည့္ ေျမယာမူ၀ါဒ
ေရးဆြဲျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္

IDP ေျမယာအခြင့္အေရးအတြက္ ဌာနပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားလိုအပ္သည္။
အမ်ိဳးသားအဆင့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာ မည္သည့္
အခါသမယတြင္မွ် ေဒသအလိုက္သီးျခားဆန္သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ား၊ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားႏွင့္
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အဆင့္ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက်ျဖစ္ၿပီး အားလံုးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈရွိသည့္

အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏

ေျမယာမူ၀ါဒေရးဆြဲျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္

အစိတအ
္ ပိင
ု း္ တစ္ချု ဖစ္သည့္

၌အျပဳသေဘာဆန္ဆန္ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္သည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို မျဖစ္မေနခ်မွတ္က်င့္

ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေရးတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာ

ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ေျမရပိင
ု ခ
္ င
ြ ့္

သံုးရန္လိုအပ္သည္။ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေရး မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္

ျပန္လည္အပ္ႏေ
ံွ ပးေရးတိက
႔ု ို

လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဌာနအလိုက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ကန္႔သတ္မည္

အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ရာ၌

အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ ဌာနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အေရးပါသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရန္
သို႔မဟုတ္ မည္ကဲ့သို႔ေပါင္းစပ္မည္နည္း။ တာ၀န္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္လာပါကလည္း တာ၀န္ခံမႈ
ယႏၱရားသည္ စီးပြားေရးကို မည္မွ်အထိအသားေပး၍ ဆင္းရဲသားမ်ားကို မည္မွ်အထိ အသားေပး
ထားသနည္း။ ရပိုင္ခြင့္ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို စိစစ္ထိန္းေက်ာင္းမည့္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ မူေဘာင္

အျပဳသေဘာဆန္ဆန္

မ်ားက မည္မွ်အထိ ေစ်းကြက္ကိုအသားေပး၍ မည္မွ်အထိ လူထုကို အေျချပဳထားသနည္း။

ပံ့ပိုးကူညီေပးႏိုင္သည့္

မည္မွ်အထိလံုေလာက္မႈရွိသနည္း။

လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္မႈအတြက္ ခြဲေ၀ခ်ထားရန္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေငြမ်ား

ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို
မျဖစ္မေနခ်မွတ္
က်င့္သံုးရန္လိုအပ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး၏ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ လမ္းညႊန္တို႔ကို
ရွာေဖြၾကည့္ရႈျခင္း
ယေန႔ေခတ္မ်က္ေမွာက္ကမာၻ၌ က်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ တည္ဆဲႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္
အေရးက်င့္ထံုးမ်ားအတြင္း၌ စံထားရေလာက္သည့္ အားေပးလႈံ႕ေဆာ္မႈႏွင့္ လက္ေတြ႕က်သည့္
လမ္းညႊန္ အေျမာက္အမ်ားပါရွိေနသျဖင့္ ထဲထဲ၀င္၀င္ ေလ့လာၾကည့္ရႈရန္သာလိုအပ္ပါသည္။
ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသူ
မ်ားအမ်ားအားျဖင့္ ရည္ညႊန္းကိုးကားေလ့ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာက်င့္ထံုးမ်ား၌ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ
လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးေၾကညာစာတမ္း (UDHR)၊ အျပည္ျပည္ဆင
ုိ ရ
္ ာ စီးပြားေရး၊ လူမေ
ႈ ရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
ဆိုင္ရာ ပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္ (ICESCR)၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူ
မ်ားဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား (Deng အေျခခံမူမ်ား)၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္
ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအတြက္ အိုးအိမ္၊ ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာျပန္လည္အပ္ႏွံေရးဆိုင္ရာ
ကုလသမဂၢအေျခခံမမ
ူ ်ား (Pinheiro အေျခခံမမ
ူ ်ား)၊ ၂၀၀၇ ခုႏစ
ွ ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိးု တက္ေရးအေျချပဳ ေနရပ္
စြနခ
႔္ ာြ တိမး္ ေရွာင္မမ
ႈ ်ားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ ေမာင္းထုတမ
္ ဆ
ႈ င
ုိ ရ
္ ာ အေျခခံလမ္းညႊနမ
္ ်ားႏွင့္ အေျခခံ
မူမ်ား၊ ႏွင့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ ဌာေနတိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း

၃၈

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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(UNDRIP) တို႔ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ဤက်င့္ထံုးမ်ားႏွင့္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံႏႈန္း
မ်ားသည္ ကမာၻတစ္လႊားတိုးပြားလာေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ားအေရး အထူးသျဖင့္
တန္းတူညမ
ီ ်ွ မႈမရွသ
ိ ည့္ စီးပြားေရးလုပင
္ န္းမ်ားႏွင့္ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမသမားမ်ားအၾကား ျဖစ္ပာြ း
သည့္ ပဋိပကၡအခင္းအက်င္းမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္မႈကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာမွ
ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။၆၈
မည္သို႔ဆိုေစ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒ၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္မႈ၏ သီးျခား
ျဖစ္သည့္ျခားနားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ကုစားေရးနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ ေျခလွမ္း
က်ဲက်ဲလွမ္းေနလင့္ကစား ထဲထဲ၀င္၀င္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိၿပီး မ်က္ကြယ္ျပဳထား၍ မရႏိုင္
သည့္ ေျမယာအေရးကိစၥမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔သည့္အခင္းအက်င္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည့္ ေျမရပိုင္ခြင့္
ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ လြန္စြာေႏွးေကြးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဤေနရာ၌
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ေပၚထြက္လာသည့္ လတ္တေလာအျဖစ္ဆံုး က်င့္ထံုးတစ္ခုျဖစ္သည့္
အမ်ဳိးသားစားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရး အခင္းအက်င္းေပၚ (‘လုပ္ပိုင္ခြင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား’ ဟုလည္း
ေခၚၾကသည္) အေျခခံ၍ ဆႏၵအေလ်ာက္ ေျမယာ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာလုပ္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို တာ၀န္
ယူမႈရွိရွိ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားက အထူးတလည္ စိတ္အားတက္ၾကြဖြယ္ရာ
အတိျဖစ္ေနသည္။ ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ကို ခ်မွတ္ေပးသည့္အျပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
သည္ တမူကြဲျပားျခားနားသည့္ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္ လည္အပ္ႏွံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔
သည့္ မူေဘာင္ရပ္၀န္းမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္အထိ က်ယ္ျပန္႔ျပည့္စံုမႈရွိေနသည္။
ရလဒ္အေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျခားဆက္စပ္လူ႔အခြင့္အေရးက်င့္ထံုးမ်ားကို
ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေျမျပန္လည္ ခြဲေ၀ခ်
ထားေပးျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေနရပ္ျပန္ျခင္းႏွင့္ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းတို႔ကို
ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ရာ၌ ကြာဟေနသည့္
ယိုေပါက္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ေစႏိုင္ပါသည္။
အဆံုးစြန္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ IDPs ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ေျမရပိုင္ခြင့္
ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေရး လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ
နည္းပညာပိင
ု း္ ဆိင
ု ရ
္ ာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ဥပေဒအရ တရား၀င္ျဖစ္သည့္ လုပထ
္ းုံ လုပန
္ ည္း
မ်ားႏွင့္ စာရြက္ေပၚ၌သာရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္ၾကည့္ရႈရန္လိုအပ္
ျခင္းျဖစ္သည္။ အျမင္အားျဖင့္ သပြတ္အူသဖြယ္လိမ္ရႈပ္လ်က္ရွိၿပီး အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္
လည္း အဆိုပါႏိုင္ငံတကာယႏၱရားမ်ားသည္ အသံုးခ်တတ္ပါက အက်ိဳးရွိလာေစႏိုင္ပါသည္။ ယင္း
တိအ
႔ု ေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲျမန္၍ ခန္မ
႔ န
ွ း္ ရခက္ခသ
ဲ ည့္ ေစ့စပ္ညႏ
ိႇ င
ႈိ း္ မႈ၏ တကယ္ႏ
့ င
ုိ င
္ ေ
ံ ရးလုပင
္ န္း
စဥ္မ်ားကို အစားထိုးႏိုင္ျခင္းေတာ့မရွိေပ။ ယခုအခ်ိန္၌ အလိုအပ္ဆံုးကိစၥရပ္သည္ ေက်းလက္ေန
လက္လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ မိမိတို႔၏ ေဒသအခင္းအက်င္းအလိုက္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္
ရွိသည့္ သီးျခားအေျခအေနမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္၊ ရည္မွန္းခ်က္ထားရန္၊ အျပန္အလွန္ေဆြး
ေႏြးအေျဖရွာရန္၊ အနာဂတ္စိတ္ကူးႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အတူတကြေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ႏွင့္ လက္
ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ခံစားရလ်က္ရွိသည့္ ေအာက္ေျခလူထုမ်ား ေနေပ်ာ္ထိုင္ေပ်ာ္ရွိေစသည့္ ေဒသတြင္း
အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေပၚအေျခခံကာ စစ္မွန္သည့္ေျဖရွင္း
ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လူမႈေရးအရတရားမွ်တမႈရွိ၍ အားလံုးပါ၀င္မႈရွိေသာ ဒီမိုကေရစီထံုးနည္း
စံက်ျဖစ္သည့္ အက်ိဳးရလဒ္မ်ားကို ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရန္ ခြင့္ျပဳေပးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပူးေပါင္း
တည္ေဆာက္ရာ၌ တိက
ု ရ
္ က
ုိ ပ
္ ါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ င
ြ ရ
့္ ရွေ
ိ စသည့္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအခင္းအက်င္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။
IDPs မ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ေျမရပိင
ု ခ
္ င
ြ ျ့္ ပန္လည္အပ္ႏေ
ံွ ပးေရးကို ဘယ္ေသာအခါမွ် နည္းပညာ
ပိုင္း-လုပ္ထံုး လုပ္နည္းပိုင္းဆိုင္ရာ ယုတၱိေဗဒသေဘာတရားအေပၚ အေျခခံ၍ ေမာင္းႏွင္မႈမျပဳ
စေကာင္းေပ။ ယင္းအစား ‘လူထုပိုင္နယ္ေျမေဒသ’ သစ္မ်ားကို အတူတကြတည္ေဆာက္မည့္
လူမႈေရး-စီးပြားေရး-ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၌ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ လူထု
လူတန္းစားမ်ားကိယ
ု တ
္ င
ုိ ္ ပါ၀င္ေဆာင္ရက
ြ ႏ
္ င
ုိ ေ
္ စရန္ ထည္သ
့ င
ြ း္ ေပါင္းစပ္ေပးသည့္ က်ယ္ျပန္ေ
႔ သာ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ယုတၱိေဗဒသေဘာတရားကိုသာ အစားထိုးက်င့္သံုးသင့္သည္။ ဤစိန္ေခၚမႈ
သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း ခုႏွစ္ခုစာမွ် ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဒဏ္ ခံလာခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ
ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား လက္ရွိရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။

၃၉

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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အဓိကက်သည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားအႏွစ္ခ်ဳပ္
ေနရပ္ျပန္ျခင္း

ေျမရပိုင္ခြင့္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

ေျမျပန္လည္ခြဲေ၀ ခ်ထားေပးျခင္း

ျပန္လည္အပ္ႏွံ

(ပံုစံ ၂)

(ပံုစံ ၃)

ေပးျခင္း (ပံုစံ ၁)
ဘာလဲ

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္

ေနရပ္စြန္႔ခြာ

အသိအမွတ္မျပဳျခင္းႏွင့္

ေျမတန္းတူမညီမွ်မႈႏွင့္

ခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္း

တိမ္းေရွာင္မႈကို

ေျမယာအာမခံခ်က္

ေျမမဲ့ယာမဲ့ ျဖစ္ျခင္းကို

ေနရပ္ျပန္မႈအတြက္

ကုစားေပးရန္

ကင္းမဲ့မႈကို ကုစားေပးရန္

ကုစားေပးရန္

ျဖစ္ႏိုင္သည့္

ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမယာ

ေျမယာလက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈကို

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း
မ်ားသတ္မွတ္ရန္

အေျခအေနတိုင္း၌

လုပ္ပိုင္ခြင့္ စနစ္မ်ားကို

တြန္းလွန္၍ ထပ္မံျဖစ္ပြားျခင္း

အနိမ့္ဆံုး ‘မိမိ၏

အဆိုးရြားဆံုး

အသိအမွတ္ျပဳမႈအပါအ၀င္

မရွိေစရန္ အားလံုးတစ္ေျပးညီ

သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္

လူ႔အခြင့္အေရး

ေက်းလက္ေန လက္လပ
ု လ
္ က္စား

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိသည့္

ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာျဖင့္

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား

မ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာ

အျမင့္ဆံုးပိုင္ဆိုင္မႈပမာဏ

ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ

မျဖစ္ေပၚမီ

လူ႔အခြင့္အေရးကို ဥပေဒအရ

ကန္႔သတ္ထားရွိရန္

ေနရပ္ျပန္ရန္’

နဂိုအေျခအေန

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

အတိုင္းျပန္လည္

အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ

ထူေထာင္ေပးရန္

ႏွင့္ - သက္ေတာင့္သက္သာ
ရွိသည့္ဘ၀မ်ိဳးပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္

မျပဳေရးႏွင့္

ႏွင့္ - ၎တို႔၏ ေျမယာေပၚ၌

ေက်းလက္ေန

လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ

ဆက္လက္ေနထိုင္၍

လက္လုပ္လက္စားမိသားစုမ်ား

ညႊန္းကိန္းမ်ား

အရွည္သျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာျပည့္၀

အားလံုးအတြက္ အနိမ့္ဆံုးပိုင္ဆိုင္

ေရးဆြဲျပင္ဆင္ရန္

သည့္ဘ၀မ်ိဳးကိုတည္ေဆာက္

ရမည့္ ေျမယာပမာဏ သတ္မွတ္

ႏိုင္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳ

ထားရွိရန္

သည့္ဆင္းရဲသားဗဟိုျပဳ
လူထုေရးရာမူ၀ါဒမ်ားအားျဖင့္
အသိအမွတ္ျပဳမႈကို က်ားကန္
ေပးရန္
ႏိုင္ငံ

UDHR

UNDRIP

UDHR (ပုဒ္မ ၁၇)၊

UDHR(ပုဒ္မ ၂၂၊ ၂၅)

တကာ

(ပုဒ္မ ၁၃)၊

(ပုဒ္မ ၂၆(၁-၂))၊

UNDRIP အိုးအိမ္ဆိုင္ရာ

အစားအစာဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး

Deng

Pinheiro

အခြင့္အေရး၊ အစားအစာဆိုင္ရာ

(မိမိကိုယ္ကို ေကၽြးေမြးျပဳစုပိုင္ခြင့္)

(အပိုဒ္ ၂၈)၊

အေျခခံမူမ်ား

အခြင့္အေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

FAO ၏ လံုေလာက္မွ်တသည့္

Pinheiro အေျခခံမူမ်ား

(အပိုဒ္ ၂)

အေျချပဳ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္

အစားအစာရရွိပိုင္ခြင့္

(အပိုဒ္ ၁၀)၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္

မႈမ်ားႏွင့္ အတင္းအက်ပ္

အခြင့္အေရးကို တိုးတက္ေသာ

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

လမ္းညႊန္ခ်က္

ေမာင္းထုတ္မႈဆိုင္ရာ

နည္းလမ္းျဖင့္ က်င့္သံုးမႈကို

(အပိုဒ္ ၂၄.၅

မ်ား (အပိုဒ္ ၄.၉၊

ကုလသမဂၢလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

အေထာက္အကူျပဳသည့္

ႏွင့္ ၂၅.၅)

၁၄.၁-၄၊ ၂၄.၂၊

လုပ္ပိုင္ခြင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား (အပိုဒ္ ၈)

ရင္းျမစ္
မ်ား

၂၅.၂)

ILO၆၉ ပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္အမွတ္ ၁၆၉
UNDRIP (ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား
၏ ေျမယာဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး)
ICESCR အေထြေထြသံုးသပ္ခ်က္
အမွတ္ ၄ (၈ င)
လုပ္ပိုင္ခြင့္လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား
(၁၅.၁-၃))

၃၉

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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ေနရပ္ျပန္ျခင္း

ေျမရပိုင္ခြင့္

အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
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‘ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပး
ေရး အခြင့္အေရးကို ျဖည့္ဆည္းေဆာက္ရြက္ေပးျခင္း’ ဆိုင္ရာ လူထုညီလာခံ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔
ရန္ကုန္
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ
သည့္ ရပ္ရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၂၅ ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္သံုးဆယ့္ငါးဦးသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္
ဇြန္လ ၆-၇ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ‘ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ေျမရပိုင္
ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေရး အခြင့္အေရးကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း’ ဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္
ခဲ့ၾကၿပီး ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ လူထုညီလာခံတစ္ရပ္ကို ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။
အလုပရ
္ ေ
ုံ ဆြးေႏြးပြသ
ဲ ည္ ပဋိပကၡေၾကာင္ေ
့ နရပ္စန
ြ ခ
႔္ ာြ တိမး္ ေရွာင္ခရ
့ဲ သည့္ လူထလ
ု တ
ူ န္းစားမ်ား၏ အိးု အိမ၊္ ေျမယာႏွင့္
ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးရန္အတြက္ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲလာေအာင္ စည္းရံုးတိုက္
တြန္းႏိုင္မည့္ အ၀န္းအ၀ိုင္းတစ္ခုဖန္တီးရန္ ရည္ရြယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမအသံုး
ျပဳမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားသာမက ႏိုင္ငံအ၀ွမ္းပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ လူထု
လူတန္းစားမ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည့္ ကိစၥရပ္
မ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးစံ ခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ အဓိကဦးစားေပးမ်ားႏွင့္ အေျခခံမူမ်ားကို
၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား အဓိကက်သည့္ ဘံုအေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲျပင္ဆင္၍
သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။
၁။

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေနရင္းရပ္ရြာ ေဒသမ်ား
သို႔မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းကင္းျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိေနရပ္ျပန္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးရွိသည္။

၄၀

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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၂။

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်
ထားေရးသည္ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၏ ေသာ့ခ်က္အခရာျဖစ္သည္။

၃။

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ နဂိုေနရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ားရွိ မိမိတို႔၏ အိုးအိမ္၊
ေျမယာႏွင့္ ပစၥည္းဥစၥာဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ျပန္လည္ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

၄။

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကို
က်ိန္းေသအသက္ျပန္သြင္းႏိုင္ရန္အတြက္ မတရားသျဖင့္ တစ္ဖတ္သတ္သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေျမယာမ်ားကို
မူလပိုင္ရွင္မ်ားလက္သို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးရမည္။

၅။

ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္တိုင္း၌ ေဒသခံလူထု
ႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေကာင္းစြာႀကိဳတင္အသိေပး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ထား
သည့္ လြတ္လပ္ေသာသေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ မျဖစ္မေနပါရွိရန္လိုအပ္သည္။

၆။

တပ္စခန္းမ်ားရုပ္သိမ္းျခင္း၊ နဂိုေနရင္းေက်းရြာမ်ားအတြင္းႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္ရွိ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားကို တိုင္းတာအမွတ္
အသားျပဳ၍ အျမန္ဆးုံ ရွငး္ လင္းဖယ္ရာွ းေရးသည္ ေနရပ္စန
ြ ခ
႔္ ာြ တိမး္ ေရွာင္ခရ
့ဲ သည့္ လူထလ
ု တ
ူ န္းစားမ်ား၏ ေဘးကင္း
လံုျခံဳစြာျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိေနရပ္ျပန္ေရးအတြက္ ပဓာနက်သည့္ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။

၇။

တပ္မေတာ္၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မ်ား၏ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ‘အစိမ္းေရာင္ လုယူမႈ’
တို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ထိပါးျခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသျဖင့္ ခ်က္ျခင္း
ရပ္တန္႔ရမည္။

၈။

ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ ျပည္တင
ြ း္ ႏွင့္ ႏိင
ု င
္ ျံ ခားတိက
ု ရ
္ က
ုိ ရ
္ င္းႏွးီ ျမႇဳပ္ႏမ
ံွ မ
ႈ ်ားအပါအ၀င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိးု တက္ေရး
စီမံကိန္းမ်ားအားလံုးကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္လိုအပ္သည္။

၉။

ေျမႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ မူ၀ါဒမ်ား၊ ဥပေဒသမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအားလံုး ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည့္
လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေရးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးကို ထင္ဟပ္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔
တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမအသံုးျပဳမႈအေလ့အထမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားႏွင့္ပါ
ကိုက္ညီမႈရွိရမည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္
ဆယ္စုႏွစ္ ၇ ခုစာမွ် တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာက္ခဲ့ျခင္း
သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္း
ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြားထိ ခိုက္ပ်က္စီးေစခဲ့သည့္ ေနာက္ဆက္တြဲဂယက္ရိုက္
ခတ္မႈကို ယေန႔တိုင္ခံစားေနရဆဲျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘး
တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူဦးေရ ၁.၁ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ အမ်ားစုသည္ တိုက္ပြဲအမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားရာ
နယ္စပ္ေဒသတစ္လႊားရွိ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ားမွ နယ္ခံတိုင္းရင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
ကာလယႏၱရားႀကီးႏွင့္အတူ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ပြားသည့္ အခင္းအက်င္းပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲသြား
ခဲ့ၿပီး မတူကြဲျပားသည့္ အစိုးရအတက္အက်အလိုက္ နယ္ေျမေဒသမ်ားလည္း လိုက္ပါေျပာင္းလဲ
သြားခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ IDPs ႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ယင္းတို႔ကိုတုန္႔
ျပန္ေျဖရွင္းပံုနည္းလမ္းမ်ားသည္လည္း မတူကြဲျပားသည့္ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ အခ်ိန္အခါ
အလိုက္ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ ဤအက်ပ္အတည္းကာလတစ္ေလွ်ာက္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ

၄၁

ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္ - ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏
သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ေနရပ္ျပန္ျခင္း၊ ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးျခင္းႏွင့္ ေျမယာဆိုင္ရာရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
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စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ရာ၌ နယ္ခံအဖြဲ႔အစည္း
မ်ားက အလြန္အေရးပါသည့္ ပင္မေက်ာရိုးအျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။
ေျမသည္ ေရစီးေရလာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ေရေ၀ေရလဲနယ္ေျမမ်ား၊ သားငါးမ်ား၊ သစ္ေတာ
မ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား၊ အိုးအိမ္၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပရ၀ဏ္မ်ားအပါအ၀င္ အျခား
သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ လံုးေပါင္းေရာေထြး၍ အတူတကြျဖစ္တည္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍
ေျမယာထိနး္ ခ်ဳပ္စမ
ီ မ
ံ ပ
ႈ စ
ုံ သ
ံ ည္ နယ္ခမ
ံ ်ား၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္ အရွတ
ိ ရားမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္
ေစသည့္ ျပဴတင္းတံခါးတစ္ချု ဖစ္သည္။ သိေ
႔ု သာ္လည္း ေျမယာသည္ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အဓိပာၸ ယ္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အသိအမွတ္ျပဳမခံရဘဲ ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္ေနသည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္း
ေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ေျမယာသည္ စီးပြားဥစၥာသက္သက္ထက္ ပိုမိုေလးနက္သည္။ သို႔ေသာ္
လည္း မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ရိုးရာအစဥ္အလာ ေျမအသံုးျပဳမႈပံုစံအမ်ားအျပားႏွင့္ အဓိပၸာယ္မ်ား

အသိအမွတ္ျပဳမခံရဘဲ

သည္ ၾသဇာအာဏာႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပး
မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌သာမက ကမာၻတစ္လႊား၌လည္း ေျမယာ

ေျမမဲ့ယာမဲ့ျဖစ္ေနသည့္

လက္လွမ္းမီအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္အတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔

ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္

အတြက္မည္သည့္အခြင့္အေရးျဖင့္ မည္မွ်ၾကာေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္သနည္းဟူသည့္ အဓိကေမးခြန္း

ခဲ့ရသူမ်ားအတြက္
ေျမယာသည္
စီးပြားဥစၥာသက္သက္
ထက္ပိုမိုေလးနက္သည္။
....
ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ
ေျမယာက႑အတြငး္

ျပန္႔ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည္။ ယခင္ကထက္ပို၍ မည္သူက မည္သည့္ေျမကို မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္
ကိုပိုမိုတြန္း၍ ေမးျမန္းရန္လိုအပ္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ေသာ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားက
ကမာၻေနလူထုမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ၏ အနာဂတ္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိင
ု င
္ ၏
ံ ေျမယာက႑အတြငး္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားသည္ ႏိင
ု င
္ ၏
ံ ၿငိမး္ ခ်မ္း
ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ေရွ႕အလားအလာႏွင့္ ခြဲျခား၍မရႏိုင္ေအာင္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။ IDPs မ်ား
၏ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ေျမရပိုင္ခြင့္ ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးဆိုင္ရာ သေဘာတရားႏွင့္ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲမႈ
မ်ားသည္ ေလဟာနယ္ထဲမွ အမွတ္မထင္ ျပဳတ္က်လာျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္
၎တို႔သည္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစသည့္ ဖိအားမ်ား သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
အခင္းအက်င္းမ်ဳိး၌ ေပၚေပါက္လာၿပီး နယ္စြန္နယ္ဖ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေရခံ ေျမခံအလိုက္ အစီ
အစဥ္တက် သီးျခားစီျပန္လည္ပံုေဖာ္ေပးႏိုင္သည့္ အင္အားစုမ်ားစုစည္းမိရာမွ ေပၚေပါက္လာ

ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္

ျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးတလည္ ထိခက
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ံ တြငး္ ၌ လက္နက္

ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားသည္

မဟုတ္ပါ သို႔မဟုတ္ ေျမယာလိုအပ္သည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရန္

ႏိင
ု င
္ ၏
ံ ၿငိမး္ ခ်မ္းေရးႏွင့္
ဒီမိုကေရစီ

ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ားသည္သာ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသည္
အတြက္ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေျမယာပုစာၦႀကီးထဲမွ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေရးကိုသာ သီးျခား
ခြဲထုတ္ျခင္းသည္ အေျခအေနကို ပိုမိုဆိုးရြားသြားေစႏိုင္ပါသည္။ ေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၀ိ၀ါဒအစြန္း
ႏွစ္ဖက္ကြဲေနသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳး၌ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ရပ္၀န္းႏွင့္ နယ္ခံလူထု

ေရွ႕အလားအလာႏွင့္

လူတန္းစားမ်ားအတြင္းရွိ အျခားစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမျပဳဘဲ ျပႆနာတစ္ခုတည္း

ခြဲျခား၍မရႏိုင္ေအာင္

က်ယ္ျပန္႔သည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈမျပဳဘဲ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ေျမရပိုင္ခြင့္

ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္။
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႔ုိ သာ ပိမ
ု ႀုိ ကီးမား
ျပန္လည္အပ္ႏေ
ံွ ရးကိေ
ု ဖာ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတျ္ ခင္းသည္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိးု က်ဳိးရလဒ္
ကိုသာ ထြက္ေပၚလာေစသည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဆိုးရြားဆံုးျဖစ္
ေနသည့္ အခင္းအက်င္းတစ္ခုမွာ မည္သည့္ေျမ သို႔မဟုတ္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ
ဥပေဒ၊ မူ၀ါဒ၊ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ စြန္႔ဦးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မဆို ထိခိုက္ႏိုင္ေျချမင့္မားၿပီး မ်က္ႏွာ
လႊဲခဲပစ္အခံရဆံုးေသာသူမ်ားအား အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္ေစျခင္းျဖင့္ ‘ဆင္းရဲသားအခ်င္းခ်င္း’ ပိုမို
ပဋိပကၡျဖစ္ေစရန္ တြန္းပို႔ေနသည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။
ဤအေျခအေနမ်ိဳးကို ကုစားရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေနသည္မွာ ပိုမိုက်ယ္
ျပန္႔သည့္ ေျမယာျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေအာက္ေျခလူထုလူတန္းစားမ်ား
၏အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ IDPs ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားကို ဘက္စံုရႈေထာင့္
စံုျဖင့္ ေအာက္ေျခမွအထက္သို႔ ဦးတည္ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၾသဇာအာဏာႀကီးမား
သည့္ အင္အားစုမ်ား၏ တြန္းအားေပးမႈေၾကာင့္ ဟသည္ထက္ ဟလာသည့္ ေျမယာ၀ိ၀ါဒအစြန္း
ႏွစ္ဖက္ကြဲျပားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ႏိုင္မည့္ ေျဖရွင္းေရးနည္းလမ္း
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တစ္ခုအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ေျမရပိုင္ခြင့္ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးေရးကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔၍ လူထု၏
ေျမယာရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးကို ေရွးရႈသည့္ ဒီမိုကေရစီထံုးနည္းစံက်ျဖစ္ေသာ ေအာက္ေျခအဆင့္
အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္သည္။ လက္လုပ္လက္စား
လူတန္းစားတစ္ရပ္လံုး၏ ေျမယာရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးသာမက ေျမမဲ့ယာမဲ့မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္
ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ားအားလံုး၏ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္
ပဓာနက်သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံမူမ်ားကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေစသည့္ နယ္ခံရပ္ရြာအသိုက္
အ၀န္းမ်ားႏွင့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရည္ညႊန္းျခင္းျဖစ္သည္။
ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွစြာျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တည္ဆဲဥပေဒသစ္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
အစီအစဥ္အမ်ားအျပားသည္ ေျမကိုသာလို၍ လူကိုမလိုအပ္သည့္ သို႔မဟုတ္ ေျမကိုယူ၍ လူကိုပါ
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္တုပ္ေႏွာင္သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစံအတြက္ ေျမႏွင့္ သယံဇာတ
အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပန္လည္ခြဲေ၀ခ်ထားေပးေရးဆီသို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိသည္။
မည္သို႔ဆိုေစ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အၿပီးတိုင္ ကုန္ခမ္းသြားျခင္းမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ေသးေပ။ ယခုအခါ
ႏိုင္ငံအ၀ွမ္း၌ အမ်ားအားျဖင့္ ေသးငယ္သည့္အေရြ႕ေလးျဖင့္ အေစာပိုင္းအဆင့္မွ်သာရွိေသးေသာ္
လည္း ထိခိုက္နစ္နာရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားအား အတူတကြ
စုစည္းႏိုင္ရန္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ စတင္ႀကိဳးပမ္းလာၾကၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ခက္ခဲ၍ စိန္ေခၚမႈ
ျပင္းထန္သည့္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေအာက္
ေျခအဆင့္ လူမအ
ႈ သိက
ု အ
္ ၀န္းမ်ားအၾကား ဆက္လက္ရင
ွ သ
္ န္ေနေစရန္အတြက္ အားေပးေထာက္ခံ
မႈႏွင့္ အကူအညီမ်ား မျဖစ္မေနရရွိရန္္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ေျမေဒသ
အလိုက္ ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားပူးေပါင္း၍ မိမိတို႔၏ အင္အား
မ်ားကို စုစည္းတည္ေဆာက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေတာင့္တလာခဲ့သည့္ တိုးတက္မႈ
မ်ားအမွန္တကယ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ မတူကြဲျပားသည့္ အစိုးရဇာတ္ေကာင္မ်ားႏွင့္
အစိုးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေခ်ာင္ပိတ္တြန္းအားေပးျခင္းထက္ အားေပးအား
ေျမႇာက္ျပဳရန္၊ အမိန္႔အာဏာသံထက္ ေဖးမကူညီမႈျပဳရန္ႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ေမာင္ပိုင္စီး
အလြဲသံုးစားျခင္းထက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ၾကားေျပာႏိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးသင့္ပါသည္။
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