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ေက်းဇူးတင္ရိွျခင္းေက်းဇူးတင္ရိွျခင္း

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ကယားျပည္နယ္၊ 
ကရင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တုိ႔ရိွ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းရိွျပည္သူမ်ားက ၎တုိ႔အျမင္မ်ား၊ 
အေတြ႔အႀကံဳ မ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ား၊ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ 
မွ်ေ၀ေပးသည့္ အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေလ့လာေရးစင္တာ (CPCS) မွ ေက်းဇူး
တင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား လုိသည္။ သင္တုိ႔၏ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆုိမႈ ႏွင့္ သင္တုိ႔ေျပာစကား
မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေပၚ ယုံၾကည္မႈအတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

နားေထာင္ႏုိင္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ တန္ဖုိး
မျဖတ္ႏုိင္ေသာ အကူအညီမ်ားေပးခဲ့သည့္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္၊ ေဒသတြင္း 
အစုိးရမဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔ မ်ားအားလုံးကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔အား 
နားေထာင္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးျခင္း၊ သြားလာေရးဆုိင္ရာ ေထာက္ပ့ံျခင္းႏွင့္ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ထံ စိတ္ပါလက္ပါ ေ၀မွ်ေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရိွ
သည္။ သင္တုိ႔၏ အေထာက္အပ့ံမရဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ဤကဲ့သုိ႔ ခရီးမေပါက္ႏုိင္။

နားေထာင္သူမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္ကူညီေပးသူမ်ားကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိ
သည္။ သင္တုိ႔၏ အခ်ိန္ႏွင့္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားၿမိ ႔ဳရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္
ေနမႈတုိ႔အျပင္ သင္တုိ႔အျမင္မ်ား၊ ေလ့လာေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားကုိ ေ၀မ ွ်သည့္ အတြက္ ေက်းဇူး
တင္ပါသည္။ သင္တုိ႔၏ ခံယူခ်က္ႏွင့္ စူးစုိက္ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ စီမံကိန္းတေလွ်ာက္လုံး အေထာက္အပ့ံေပးေသာ Trocaire၊ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေထာက္ပ့ံမႈရံပံုေငြအဖြ႔ဲ (Peace Support Fund) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ
အစုိးရ၏ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ဌာန တုိ႔ကုိ ေက်းဇူးတင္ရိွေၾကာင္း ေျပာလုိသည္။
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အခန္း ၁။ နိဒါန္းအခန္း ၁။ နိဒါန္း

လူတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိလားသည္။လူတုိင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိလားသည္။
 ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္
  မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္မွ မေကာင္း။  မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္မွ မေကာင္း။



လက္နက္သုံးေျဖရွင္းတာက ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြအတြက္ အေျဖတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။
- ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လူလတ္ပုိင္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး

ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အဆုံးသတ္ရပ္တန္႔ရန္အတြက္ ျမန္မာအစုိးရသည္ 
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲသည္။ ဆယ္စုႏွစ္
ေျခာက္ခု ေက်ာ္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡ၏ ရႈပ္ေထြးမႈသည္ ပါ၀င္သူအမ်ားအျပား
ေပၚတြင္ အေျခခံသည္။ ျမန္မာ ပဋိပကၡတြင္ တပ္မေတာ္ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအစုိးရစစ္တပ္ 
ႏွင့္ တႏုိင္ငံလုံး ေနရာအႏွံ႔အျပားရိွ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲ (NSAGs) ၁၅ 
ဖြဲ ႔ေက်ာ္ တုိ႔အၾကား ျဖစ္ပြားေသာ စစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 
အေျခခံမူေဖာ္ေဆာင္ျခင္းတြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ NSAGs ၁၅ ဖြဲ႔အၾကား ႏွစ္ဘက္သ
ေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ျခင္း ပါ၀င္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြားေနေသာ အေၾကာင္းအရာအခ်ဳိ႔ကုိ 
ေျဖရွင္း ရမည္။ အျမစ္တြယ္ေနေသာ မေက်ခ်မ္းမႈႏွင့္ မယုံၾကည္မႈတုိ႔ ရိွေနၿပီးသားအျပင္ 
NSAGs မ်ားႏွင့္ အရပ္သားျပည္သူအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအၾကား ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ 
ျပတ္ေတာက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေသာ တန္ျပန္ သူပုန္ေခ်မႈန္းေရးမဟာဗ်ဴဟာ အမ်ဳိးမ်ဳိး
တို႔သည္ တုိင္းရင္းသားေဒသ အမ်ားစုတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတုိးတက္မႈမရိွေစရန္ 
ေအာင္ျမင္စြာ တားဆီးႏုိင္ခဲ့သည္။ ဤသည္က ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ 
ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ခ်ဳိ႔တဲ့မႈ ဟူေသာ အေမြကုိသာ ထားရစ္ခဲ့သည္။ 
ဤျပႆနာမ်ားသည္ ယေန႔အထိ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲ ျဖစ္သည္။

ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ားအလည္တြင္ရွိေနသူမ်ားမွာ တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ရာ ေရွ႔တန္းေဒသမ်ားတြင္ 
ေနထုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိသူမ်ားသည္ ျဖစ္ပြားဆဲပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ 
အမ်ားဆုံးထိခုိက္ရသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေဒသအဆင့္တြင္ ႏွစ္ဘက္ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ 
ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး၏ အက်ဳိးဆက္ကုိ ပထမဆုုံး သိရိွ ခံစားၾကရသူမ်ား
လည္း ျဖစ္သည္။

ျဖစ္ပြားဆဲပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္သာမက ေဖာ္ေဆာင္ဆဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေၾကာင့္ 
ထုိအသုိင္း အ၀ုိင္းမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား မည္သုိ႔ ထိခုိက္ရသည္ကုိ သိရွိရန္ ထုိသူမ်ား
၏အသံမ်ား ရရိွေရးသည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေလ့လာေရးစင္တာ 
(CPCS) က သတိျပဳမိသည္။ ထုိအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား၏ မတူကြဲျပားေသာအျမင္မ်ားကုိ 
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နားေထာင္ၿပီး ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ၎တုိ႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေပၚ ေ၀ဖန္ပုိင္း
ျခားျခင္းသည္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းျမစ္ျဖစ္ေသာ ႏွစ္လရွည္ၾကာျပႆ
နာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အေျဖရွာရာတြင္ အဓိက က်သည္။ ထုိအသံမ်ားက 
ေဖာ္ေဆာင္ဆဲၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား အေပၚ ေကာင္းက်ဳိး 
ဆုုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားႏွ င့္ပတ္သက္၍ ေတြ ႔ဆုံေဆြးေႏြးေနေသာအဖြဲ ႔မ်ားထံ 
တုံ႔ျပန္ခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။

ပါ၀င္မႈႏွင့္ အမ်ားပုိင္ဆုိင္မႈတုိ႔ကုိ ေရရွည္တည္တ့ံ ခုိင္ၿမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခု၏ 
၀ိေသသ လကၡဏာမ်ားအျဖစ္ မၾကာခဏ သမုတ္ၾကသည္။ ထုိအတြက္ ျဖစ္စဥ္တြင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တုိက္ရုိက္အက်ဳိးခံစားရမည့္ လူမ်ား 
အပါအ၀င္ လူမႈအသုိင္း အ၀ုိင္းမ်ားက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္္ၾကရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း 
ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ျမန္မာအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား အၾကား ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရးကုိသာ အာရုံစုိက္ေသာ၊ 
ထိပ္ပုိင္းတြင္သာ အမ်ားဆုံးေဖာ္ေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အခြင့္ အလမ္း 
အနည္းငယ္သာ ရၾကသည္။ ၎တုိ႔ ဘ၀မ်ားအေပၚ ေဖာ္ေဆာင္ဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တုိက္ရုိက္အက်ဳ ိးသက္ေရာက္မႈရိွမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေယဘူယ်အားျဖင့္ 
ထုိလူမႈ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးစကား၀ုိင္းတြင္ ျမင္ေတြ႔ရျခင္းမရိွသလုိ 
၎တုိ႔ အသံလည္း ေဖာ္ျပခြင့္မရဘဲ က်န္ရစ္သည္။

CPCS သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္းရိွ ေနရာေဒသ ေျခာက္ခုမွ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၀င္မ်ားႏွင္ ့
စကား၀ုိင္း မ်ား ျပဳလုုပ္ခဲ့သည္။ ထုိေဒသမ်ားကုိ အဓိကထားေရြးခ်ယ္ရသည္မွာ အဓိက 
NSAGs တပ္ဖြဲ႔မ်ား လႈပ္ရွားရာထုိေဒသမ်ားတြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
ဆက္ရိွေနျခင္းအျပင္ ေဒသတြင္းမိတ္ဖက္အဖြ႔ဲမ်ား ရိွေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အခ်က္
အလက္မ်ားစုေဆာင္းရန္ နားေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာနည္းနာကုိ အသုံးျပ ၿဳပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတ၀ွမ္း 
ျပည္နယ္မ်ားရိွ ျပည္သူမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျပာင္း
လဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွ
တ္သူမ်ားထံ အသိေပးချ်ပႏုိင္ေသာ စာေစာင္ တခုျဖစ္ ထုတ္ေ၀ရန္ CPCS က ရည္ရြယ္သည္။ 
ထုိတုံ႔ျပန္မႈနည္းလမ္းကုိ ဖန္တီးျခင္းျဖင့္ ေရရွည္တည္တ့ံ ခုိင္ၿမဲေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ 
လုိအပ္ေသာ လူထုုေထာက္ခံမႈ၊ ေဒသခံမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္သက္ဆုိင္မႈ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူအားလုံး ပါ၀င္ပတ္သက္ ႏုိင္ရန္ CPCS က ေမွ်ာ္လင့္သည္။
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ေတြ႔ရိွခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေတြ႔ရိွခ်က္အက်ဥ္းခ်ဳပ္

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးရယူထားေသာ ျပည္နယ္ ၆ ခုျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ 
ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ 
တုိ႔ရွိ ျပည္သူေပါင္း ၁၀၇၂ ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစကားေျပာမႈ ၇၇၂ ႀကိမ္ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ 
ႏုိ၀င္ဘာလ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ နားေထာင္ျခင္းဆုိင္ရာ 
နည္းနာကုိ အသုံးျပဳၿပီး၊ ေဒသ အေျခ အေန၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ႏွင့္ ရင္းႏီွးကၽြမ္း၀င္ေသာ 
ေဒသႏၱရစကားေျပာသူမ်ား (နားေထာင္သူမ်ား) ကုိ သြားေရာက္ရန္ခက္ခဲလွေသာ 
အသုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ေစၿပီး ေဒသခံကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ စကား၀ုိင္းမ်ား 
ျပဳလုုပ္ေစခဲ့သည္။ ထုိစကား၀ုိင္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ရာေဒသတြင္ေနထုိင္ ေနေသာ 
ျပည္သူတုိ႔၏ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ မူေဘာင္အတြင္း ကုိယ္ေတြ႔ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ 
၎တုိ႔ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားနွင့္ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား စသည့္ အျမင္မ်ား 
သိရိွရန္ အဓိကထားသည္။

ျပည္နယ္အားလုံးမွ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားျပည္နယ္အားလုံးမွ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားအတြင္း ပဋိပကၡ
ေၾကာင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား မည္သုိ႔ ထိခုိက္ရသည္ကုိ အဓိကထားေဖာ္ျပသည္။ 
ထုိ႔ျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္နွင့္ ပတ္သက္၍ ထုိျပည္သူတုိ႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ 
အျမင္သေဘာထားမ်ား၊ လက္ရိွ ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ 
၎တုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္၁။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္

စစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္မွန္ၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ပ်က္လြယ္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္မလုိခ်င္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ႏုိင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းတာပဲ 
လုိခ်င္တာ။ လူေတြဟာလည္း တုိက္ခုိက္မႈေတြရဲ့ ဓါးစားခံေတြ ထပ္ မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး။

- ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွ လက္ဖက္ေတာင္သူ လူလတ္ပုိင္း တေအာင္းအမ်ဳိးသား
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ဒီေဒသမွာ စစ္ပြဲေတြ ထပ္ျဖစ္အုံးမယ္ဆုိရင္ ကေလးေတြရဲ့ ပညာေရးန႔ဲ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိး
တက္ေရးကုိ ထိခုိက္လိမ့္အုံးမယ္။ လာမယ့္အနာဂတ္မွာ ဘယ္လုိ လႈမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း
ၾကားပဋိပကၡ၊ တုိင္းရင္း သားပဋိပကၡမ်ဳိး ဘယ္လုိမ်ဳိးမွ မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ တေယာက္န႔ဲတ
ေယာက္ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ရိွတဲ့ တန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံေရးကုိပဲ လုိခ်င္တယ္။

- ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လူလတ္ပုိင္း အမ်ဳိးသားတစ္ဦး

ေရြးခ်ယ္ထားေသာေဒသမ်ားရိွ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက အၾကမ္းဖက္မႈ ပဋိပကၡေၾကာင့္ 
၎တုိ႔ ဘ၀မ်ား မည္ကဲ့သုိ႔ ထိခိုုက္ရသည္ကုိ မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။ 
အေျပာအမ်ားဆုံး ဘုံထိခုိက္ရမႈတခုမွာ အၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡက ၎တုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ 
သြားလာခြင့္ကုိ မည္သုိ႔ ကန္႔သတ္လုိက္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ လြတ္လပ္စြာ 
သြားလာခြင့္မရိွျခင္းက အသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚ ဆုိးရြားစြာ 
သက္ေရာက္သည္။ တပ္မေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြ႔ဲအမ်ဳိးမ်ဳိး
မွ စစ္သားမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ဆုိးက်ဳိးႀကံဳရပုံမ်ားကုိ လည္း အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက 
ျပန္ေျပာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းခ်င္သည့္ဆႏၵသည္ မတူကြဲျပားေသာအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားထံမွ အမ်ားဆုံးၾကား
သိရေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားထဲမွ တခု ျဖစ္သည္မွာ အ့ံၾသစရာေတာ့မဟုတ္ပါ။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ေျပာဆုိရာတြင္ ျပည္သူအမ်ားစုက “မွန္ကန္ေသာ” “စစ္မွန္ေသာ” 
“ရွည္ၾကာေသာ” သုိ႔မဟုုတ္ “ေရရွည္တည္တ့ံေသာ” ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိခ်င္သည့္ ဆႏၵ 
ျပင္းျပၾကေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းရိွ ျပည္သူအမ်ားက ၎တုိ႔၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေတြ႔အႀကံဳအရ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈ ေခတၱရပ္တန္႔သြားျခင္း ျဖစ္ၿပီး 
အတိတ္က အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနခ်ိန္မွာပင္ 
ပ်က္ျပယ္သြားမႈ ရိွခဲ့သည္ဟု ရွင္းျပၾကသည္။ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားက ရွင္းျပသည္မွာ ၎တုိ႔ 
လုိလားေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ဳိးသည္ စစ္ပြဲမ်ား ေရရွည္ရပ္တန္႔ၿပီး၊ မိသားစု၀င္ မ်ားႏွင့္ 
ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာေနထုိင္ကာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား သုိ႔မဟုုတ္ အနာဂတ္ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြား 
မည္ကုိ ေၾကာက္ရြ႔ံေနရျခင္းမွ ကင္းေ၀းစြာ အလုပ္လုပ္ႏုုိင္ျခင္း ကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခခံလြတ္
လပ္မႈမ်ား ရရွိရန္ ျဖစ္သည္။ အသုိင္းအ၀ုိင္းရွိ ျပည္သူအမ်ားစုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ 
လူမႈ၀န္ေဆာင္မႈ၊ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေသာ ၀င္ေငြရရိွေရးအခြင့္အ
လမ္းစသည္တုိ႔မွတဆင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားလာရန္ ကူညီႏုိင္မည္ဟု 
ေမွ်ာ္လင့္ၾကေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပ ၾကသည္။
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သတိႏွင့္ယွဥ္တြဲ အေကာင္းျမင္၀ါဒသတိႏွင့္ယွဥ္တြဲ အေကာင္းျမင္၀ါဒ

အခ်ိန္ဇယားကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ လက္ရွိအစုိးရနဲ႔ အရင္စစ္အစုိးရ အုပ္ခ်ဳပ္တာဟာ 
ေတာ္ေတာ္ ကြာျခားပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ထုုတ္ေဖာ္ခြင့္ေတြ သိသိသာသာ ေျပာင္း
လဲလာယ္။ ၿပီးေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈလည္း နဲနဲ ပုိရိွလာတယ္။

- ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ တေအာင္း လယ္သမား တစ္ဦး

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေတာ့ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးမွာ အသိသာအထင္ရွားဆုံး အေျပာင္း
အလဲတစ္ခုက လုံၿခံဳေရးပဲ။

- ကယားျပည္နယ္မွ ကရင္နီ ကတ္သလစ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ေကာင္းေနတယ္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ေတြ 
မရွိခင္ က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ တျခားရြာကုိ သြားတုိင္း စစ္တပ္က လမ္းတေလွ်ာက္ 
အၿမဲစစ္တယ္။ သူတို ႔ က သူလွ် ဳိေတြ ပါမွာ စုိးရိမ္ ၾကတာေလ။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ 
တေနရာကေန တေနရာကုိ သြားဖုိ႔ အရမ္းကုိ လြယ္ကူတယ္။

- ကရင္ျပည္နယ္မွ ကရင္လယ္သမားႀကီးတစ္ဦး

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက ပုိေကာင္းလာတဲ့အခါက်ေတာ့ အခု ကုန္သြယ္ေရးမွာ နဲနဲ 
ပုိၿပီး လြတ္လပ္လာတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ရဲ့ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းလည္း ပုိေကာင္းလာတယ္။ 
ကၽြန္မတုိ႔ေတြ အခု ေက်ာင္းတက္လုိ႔ ရတယ္။ အခု ဆရာ၀န္ေတြနဲ ႔ ေဆးပစၥည္း
ေတြ ပုိရွိလာတာေၾကာင့္မုိ႔ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈေတြလည္း ပုိေကာင္းလာတယ္။ 
လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမွာ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္တယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ စီးပြားေရးလည္း 
တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာတယ္။

- ကရင္ျပည္နယ္မွ ဗုဒဘာသာ၀င္ ကရင္အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး

အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ ႔က သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာ
တူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထုိးလာၿပီးကတည္းက ၎တုိ႔ႀကံဳရသည့္ အေကာင္း
ဘက္ဦးတည္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ အခ်ဳိ႔ကုိ ထပ္တလဲလဲ ေဖာ္ျပေျပာဆုိၾကသည္။ စစ္မက္
ျဖစ္ပြားမႈ ရပ္တန္႔ျခင္း၊ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား အတြင္း တပ္ခ်ထားမႈနည္းပါးလာျခင္း၏ 
တုိက္ရုိက္ရလဒ္ အျဖစ္ အေကာင္းဘက္ဦးတည္ေသာ အေျပာင္းအလမဲ်ားသည္ လူသား
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လုံၿခံဳမႈကုိ ျမွင့္တင္ၿပီး၊ ႏုိင္ငံတြင္း မည္သည့္ေနရာကုိမဆုိ လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏုိင္လာ
သည္။ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈ ပုိမုိလြယ္ကူစြာ 
ရရွိလာျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးအေျခခံ အေဆာက္အုံမ်ား 
ပုိမုိေကာင္းမြန္လာျခင္း စသည့္ လူမႈေရးဆုုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တုိးတက္လာေၾကာင္း 
အသုိင္း အ၀ုိင္းတုိ႔က ရည္ညႊန္းေျပာဆုိၾကသည္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်
က္အမ်ဳိးမ်ဳိး လက္မွတ္ ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ရရွိလာေသာ ထုိတုိးတက္မႈမ်ားကုိ 
သတိျပဳၿပီး အသုိင္းအ၀ုိင္းအမ်ားစုက ထုိ တုိးတက္မႈေကာင္းမ်ားသည္ ေဖာ္ေဆာင္ဆၿဲငိမ္း
ခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရိွသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္စခဲ့ကတည္းက ျမန္မာျပည္မွာ နနဲဲေလး ပုိၿပီးၿငိမ္းခ်မ္းလာတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ တခ်ဳ ိ႔ေနရာေတြမွာ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစစ္စစ္ေတာ့ 
မရေသးပါဘူး။

- မြန္ျပည္နယ္ရိွ သံဃာေတာ္တစ္ပါး

အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးတခု ရွိတာရယ္၊ တုိက္ပြဲမရွိေတာ့တာရယ္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရၿပီလိုု႔ 
မွတ္ယူလုိ႔ မရဘူး။ အစုိးရန႔ဲ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုအားလုုံးက ျပည္သူလူထုုကုိ ပူးေပါင္း
ကာကြယ္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းမယ္လုု႔ိ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္တယ္။

- ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရိွ တေအာင္း (ပေလာင္) လူမ်ဳိး ၃ ဦးႏွင့္ စကား၀ုိင္းမွ

သုိ႔ေသာ္ ထိုုအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားကပင္ ယခင္အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
ပ်က္ျပယ္စဥ္ ကာလက အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိလည္း ျပန္ေျပာင္းေျပာဆုိၾကသည္။ 
ဤအေတြ႔အႀကံဳက ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိထားရန ္၎တုိ႔အား 
အၿမဲ တပ္လွန္႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ အသုိင္းအ၀ုိင္းအခ်ဳိ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ 
အေစာပုိင္းအဆင့္မ်ားတြင္သာ ရွိေနေသးၿပီး ယုံၾကည္မႈ အျပည့္အ၀ ရရွိေရးအတြက္ 
သက္ဆုိင္ရာေဆြးေႏြးဘက္မ်ား ပါ၀င္လာရန္ လုပ္ေဆာင္ ရမည့္အရာမ်ား အမ်ားအျပား 
က်န္ရိွေနေၾကာင္း သိရိွၾကသည္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီ ခ်က္ ပ်က္ျပယ္ႏုိင္
သည့္အေပၚ စုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ မၾကာခင္က ျပန္ျဖစ္ပြားေနေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္း
ရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား တုိက္ပြမဲ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ 
ရွမ္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းရိွ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားထံမွ ေတြ႔ရသည္။ အျခားအသုိင္းအ၀ုုိင္းမွ 
ျပည္သူ မ်ားကလည္း ထုိေဒသမ်ားရိွ ျဖစ္ပြားဆဲ စစ္ပြဲမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
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ေရရွည္တည္တ့ံမႈ ကုိ ထိခုိက္ႏုိင္သည့္ စုိုးရိမ္ရေစသည္ ့အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု 
ရည္ညႊန္းေျပာဆုိၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အသုိင္းအ၀ုိင္းအမ်ားစုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္ရွိေနၿပီး၊ ၎တုိ႔ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ 
အေျပာင္းအလဲမ်ား ပုိမုိ ေဆာင္ယူလာေပးလိမ့္မည္ဟုု ေမ ွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ လုိလုိခ်င္ခ်င္ထိေတြ႔လုိသည့္ ဆႏၵပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ လုိလုိခ်င္ခ်င္ထိေတြ႔လုိသည့္ ဆႏၵ

ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ဆုိရင္ အစုိးရနဲ႔ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ေတြ အတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး 
ၿ ငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လက္ေတြ ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္လုိ ႔ 
ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တယ္။ သူတုိ႔ အဲလုိ လုပ္ႏုုိင္တယ္ဆုိရင္ လူေတြကလည္း သူတုုိ႔ 
ႏွစ္ဖက္စလုံးအေပၚ ယုံၾကည္လိမ့္မယ္။

- ကယားျပည္နယ္မွ လူလတ္ပုိင္းကရင္နီ လယ္သမားတစ္ဦး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖန္တီးဖုိ႔ဆုိရင္ ပထမဆုုံးလုပ္ရမွာက လူထုလိုုအပ္ခ်က္ကုိ ပထမဦးစားေပး
အေနနဲ ႔ လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ ေပးထားတဲ့ကတိေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးရမယ္။ 
စစ္သားေတြက ျပည္သူ လူထုုရ့ဲ အသက္အုိးအိမ္စည္းစိမ္ကုိ ကာကြယ္ေပးရမယ္။ 
ေရ့ွတန္းမွာ တာ၀န္ထမ္းေနတဲ့ စစ္သား ေတြက အထက္က အမိန္႔ကုိ လုိက္နာရမယ္။ 
ေရွ႔တန္းေရာက္စစ္သားေတြက လူထုကုိ ဘယ္လုိ ဆက္ဆံသလ ဲဆုိတာ အရာရိွေတြက 
မသိေတာ့ ျပည္သူကုိ ဒုကၡေပးတယ္ဆိုတာ သူတုိ႔က ျငင္းၾကတာေပါ့။

- ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အစုိးရ၀န္ထမ္း လူလတ္ပုိင္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး

…ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေတြအေပၚမွာခ်ည္းပဲ မူတည္တာ မဟုတ္ဘူး။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုုိ ျပည္သူလူထုဘက္က အျမင္န႔ဲလည္း ၾကည့္ရမယ္။ ျပည္သူလူထုုက 
ဘာလုိတာလဲဆုိတာ ထဲ့သြင္း စဥ္းစားရမွာ။

- ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ ျမန္မာအမ်ဳိးသား ကုန္သည္တစ္ဦး

ပ့်ံႏံွ႔ေနေသာအျခား ေခါင္းစဥ္တစ္ခုမွာ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္
တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးသူမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမွန္တကယ္ 
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾက ေစလုိေၾကာင္း အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က ဆႏၵ ေဖာ္ျပၾကသည္။ အသုိင္း
အ၀ုိင္းတုိ႔အဆုိအရဆုိပါမူ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြသူမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား
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မၾကည့္ဘ ဲျမန္မာျပည္တြင္ ေနထုိင္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ၾကည့္ရန္ လုိအပ္
ေၾကာင္း ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိနည္းတူစြာ အၾကမ္းဖက္မႈပဋိပကၡက ျပည္သူမ်ား၏ 
ေန႔စဥ္ဘ၀အေပၚ မည္ကဲ့သုိ႔ ဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္လ်က္ ရိွသည္ကုိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး
ေနသူမ်ားသိရိွကာ ထုိစုိးရိမ္ခ်က္မ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထဲ့သြင္းေျဖရွင္း
ေစခ်င္သည့္ ဆႏၵလည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးသူမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ ပ့ံပုိးေပးႏုုိင္ၿပီး ယခင္အ
ပစ္ခတ္ရပ္စဲ ေရးမ်ားပ်ယ္ျပယ္ဖူးသည့္ အေမြကုိလည္း ေက်ာ္လႊားႏုိင္ေအာင္ ကူညီႏုိင္
သည္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ေရး စကား၀ုိင္းမ်ားက ခ်မွတ္ေသာ ထိပ္ပုိင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
ပဋိပကၡ ျဖစ္ပ ြားရာ ေရွ ႔တန္း စစ္မ်က္ႏ ွာရ ွိ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ 
အက်ဳိးသက္ေရာက္ေနသည္ကုိ သိရိွေစလိမ့္မည္။

၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား။၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား။

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နားလည္မႈသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နားလည္မႈ

ၿ ငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ ႔ အစုုိးရေရာ တုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ ႔ ေတြေရာ အသုိင္းအ၀ုုိင္းေတြထိ လာၿပီးေတာ့ သူတုုိ ႔ဆီက 
အႀကံဥာဏ္ေတြ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ရယူရမယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အစုုိးရနဲ႔ 
လက္နက္ကုိင္အုပ္စုေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ တာ၀န္ရိွသူ တစ္ဦးခ်င္းစီက လူေတြကုိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ပညာေပးမႈ လုပ္ရလိမ့္မယ္။

- ကယားျပည္နယ္မွ လယ္သမားတစ္ဦး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရ့ ဲတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာ
င္ေတြက ဘာေတြကုိ သေဘာတူညီခဲ့လဲဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရြာသားေတြ မသိၾကဘူး။ 
သူတုိ႔သေဘာတူညီ ထားခ်က္ေတြကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္လာၿပီးေတာ့ ရွင္းျပမွပ ဲသိႏုိငတ္ာ။ 
ရြာသူရြာသားေတြဆုိတာ ဘာမွလည္း မသိဘူး။ နားမလည္ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
လုပ္ငန္းစဥ္န႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ အေတြးအျမင္ေတြ ဖလွယ္ဖုိ႔လည္း မတတ္ဘူး။

- ကယားျပည္နယ္ရိွ လူလတ္ပုိင္း လယ္သမားတစ္ဦး
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အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္
အလက္ ပုိမုိ ရရွိလုိသည့္ ဆႏၵျပင္းျပေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားက 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဆုိသည္မွာ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တ
ပ္ဖြဲ႔အမ်ားအျပားအၾကား စစ္ပြဲမ်ား ရပ္ဆုိင္းၿပီး ေဆြးေႏြးစကားေျပာၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု 
အၾကမ္းဖ်ဥ္း နားလည္ထားၾကသည္။ ၎တုိ႔ အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္
သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွမႈ နည္းပါးျခင္းက ၎တုိ႔သည္ တုိင္းျပည္တြင္းရိွ 
တျခားေဒသမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမအရ တသီးတသန္႔တည္း ရိွေနသည္ ဟူေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္ေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကုိ သတင္းအခ်က္အလ
က္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေျပာဆုိၾကသည္။ 
ထုုိမွသာ ေက်းေတာရြာအမ်ားစုရိွ ျပည္သူမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဘာကုိ 
ဆုိလုိသည္ကုိ နားလည္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၏ ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ေပၚ 
တုိးတက္မႈမ်ားကုိလည္း သိရွိလုိၾကၿပီး ထိုတိုးတက္မႈမ်ားက ၎တုိ႔ ဘ၀မ်ားအေပၚ 
မည္သုိ႔ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွမည္ကုိလည္း သိလုိၾကသည္။

ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

လႊတ္ေတာ္ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ လူထုေတြရဲ့ အသံေတြ ပါပါေစလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆႏၵျပဳ
တယ္။ ျမန္မာျပည္က ျပည္သူျပည္သားေတြ ႏုိင္ငံေရး ဗဟုသုတေတြ ရိွၿပီး ဥပေဒနဲ႔အညီ 
လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ ရဖုိ႔လည္း ဆႏၵျပဳတယ္။ မ ွ်တတဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ 
ျဖစ္လာဖုိ႔လည္း ဆႏၵျပဳ ေတာင္းဆုိတယ္။

- ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လူလတ္ပုိင္း အမ်ဳိးသားတစ္ဦး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အမွန္တကယ္ရဖုိ႔က သူတုုိ႔ေတြ ျပည္သူလူထုဆီက အသံေတြနားေထာင္၊ 
ၿပီးေတာ့ လ်စ္လ်ဴရႈလုိက္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲန႔ဲ ပဋိပကၡေတြန႔ဲ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတြင္းက 
ျပႆနာေတြကုိ မွ်မွ်တတ ေျဖရွင္းႏုိင္မွ ျဖစ္မယ္။ လူထုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈဆုိတာ တကယ့္ကုိ 
လုုိအပ္တယ္။ လူထု ပူးေပါင္းေဆာင္းရြက္ဖုိ႔ကလည္း အလြန္တရာပဲ လုိအပ္ပါတယ္။

- ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းမွ ပအုိ႔၀္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦး
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ကခ်င္ျပည္နယ္မွ မြန္ျပည္နယ္အထိ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ 
၎တုိ႔ ပါ၀င္လုိသည့္ ဆႏၵရိွေၾကာင္း ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။ တက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံသား
မ်ားအျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေထာက္ပ့ံ ကူညီေပးခ်င္ၾကေၾကာင္း ေျပာဆုိၾက
သည္။ သုိ႔ေသာ္ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ နားလည္မႈႏွင့္ 
အခ်က္အလက္မလုံေလာက္မႈ တုိ႔က ၎တုိ႔ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါ၀င္လာခြင့္မရေအာင္ 
တားဆီးေနသည္ဟု ခံစားေနၾကရသည္။ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔ထံ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိ 
မွ်ေ၀ၿပီး ၎တုိ႔ နားလည္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူထု 
ပုိမုိပူးေပါင္းပါ၀င္လာေရးအတြက္ ပထမဆုံးေသာ ေျခလွမ္း တစ္ရပ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။

ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပညာေရးက႑ကုိ အဓိကထား စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္တယ္။ 
ကၽြန္မတုိ႔ ပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္၊ ပရိေဘာဂပစၥည္းန႔ဲ သန္႔ရွင္းတဲ့ေရေတြ 
လုံလုံ ေလာက္ေလာက္ ရဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။

- ကယားျပည္နယ္ရိွ လူလတ္ပုိင္း ကရင္နီ ဆရာမတစ္ဦး

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္မွာ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚမႈက ခ်ဳိ႔တဲ့တဲ့ ပညာေရးစနစ္ပဲ။ 
ဆရာေတြမွာ လည္း လုံေလာက္တဲ့ အရည္အခ်င္းမရွိဘူး။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းမွာ 
ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ဖုိ႔ က်ေတာ့ လည္း ေနရာတုိင္းမွာ သင့္ေလ်ာ္မႈ မရိွဘူး။ ကေလးေတြက 
နည္းစနစ္တက် ေတြးေခၚတတ္ဖုိ႔ ေက်ာင္းေတြမွာ မသင္ရဘူး။ စာအုပ္ေတြထဲက 
သင္ခန္းစာအားလုံးကုိ ကေလးေတြ နားမလည္ ၾကဘူး။ အလြတ္ပဲ က်က္ၾကတာ။ 
အဒီဲလုိအေျခအေနေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကေလးေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ 
ကန္႔သတ္ခ်က္ျဖစ္ေစတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုိးရိမ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ့ အနာဂတ္က 
ဒီကေလးေတြအေပၚမွာ မူတည္ေနတာေလ။

- ကရင္ျပည္နယ္ရိွ မြန္လူမ်ဳိး ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေစ်းဆုိင္ပုိင္ရွင္ တစ္ဦး

အနာဂတ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ ေဆးခန္းတခန္းန႔ဲ ဆရာ၀န္ ရိွေစခ်င္တယ္။
- မြန္ျပည္နယ္ရိွ ေရာ္ဘာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္သူ လူလတ္ပုိင္း မြန္အမ်ဳိးသား တစ္ဦး
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ေဒသေျခာက္ခုစလုံးရိွ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က လူမႈေရး၀န္ေဆာငမ္ႈႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္
အဦ မ်ား ရရွိမႈ ပုိမုိလြယ္ကူလာေၾကာင္း သတိျပဳမိၾကသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားက 
ပညာေရးႏွင့္ က်မ္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈဆုိင္ရာ အေဆာက္အဦ မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ 
ဆရာမ်ားႏွင့္ က်မ္းမာေရး လုပ္သား မ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားလာျခင္းႏွင့္ ကြန္ယက္
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္လာျခင္း စသည္တုိ႔သည္ 
၎တုိ႔ဘ၀ တုိးတက္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳေၾကာင္း ရည္ညႊန္းေျပာဆုိၾကသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈအတြက္ ပုိမုိ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း 
အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က အလ်င္အျမန္ဆုိၾကသည္။ ပညာ သင္ၾကားခြင့္ရရိွျခင္းႏွင့္ ေကာင္း
မြန္ေသာပညာေရးရရိွေရးတုိ႔သည္ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျဖဆုိသူတုိ႔က ဆုိသည္။ 
ပညာတတ္လူငယ္မ်ားသည္ တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္ျဖစ္ေပၚ
လာေစေရးတြင္ အဓိကအေရးပါသည္ဟု ထင္ျမင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ 
က်မ္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ၿမိဳ႔ေတာ္မ်ားသုိ႔ 
ဆက္သြယ္ေသာ လမ္းမ်ားရိွလာျခင္း စသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေျခခံအေဆာ
က္အဦ မ်ား တုိးတက္လာျခင္း တုုိ႔ကုိ အေရးပါေသာတုုိးတက္မႈမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ 
ျပည္နယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ အသုိင္းအ၀ုိင္းအခ်ဳိ႔က လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာေရ ပုိမုိရရိွေရး
တုိ႔အတြက္လည္း ေတာင္းဆုိၾက သည္။

၃။ စိန္ေခၚမႈမ်ား၃။ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ယုိင္န႔ဲန႔ဲ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းယုိင္န႔ဲန႔ဲ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ ရုုန္းကန္လႈပ္ရွား
ေနရတဲ့ လူေတြအေၾကာင္း ေတြးလုိက္တာနဲ႔ ကၽြန္မတုိ႔ဆီမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိေသး
ဘူးဆုိတာ ေတြ႔ရတယ္။

- ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းမွ ပအုိ႔၀္တုိင္းရင္းသူ လယ္သူတစ္ဦး
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတြမႈေလ်ာ့ခ်ေရး၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ 
အာဏာ ေလ်ာ့ က်ေရး၊ အခြန္ေလ်ာ့က်ေရး နဲ႔ လာဘ္စားမႈပေပ်ာက္ေရးစတ့ဲ အခ်က္ေတြကုိ 
အစည္းအေ၀းေတြ အတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးၾကေစခ်င္တယ္။

- ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ လူလတ္ပုိင္ တေအာင္း (ပေလာင္) 
အမ်ဳိးသားရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦး

စီးပြားေရးအေျခအေနက အခု အရမ္းကုိ ဆုုိးရြားေနတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ စားဖုိ႔ေသာက္ဖုိ႔ 
အစားအစာ အလုံအေလာက္ရဖုိ႔ကုိေတာင္ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတယ္။

- မြန္ျပည္နယ္မွ လူငယ္မြန္ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦး

အခြန္ေကာက္တဲ့အခါမွာ တရားမ ွ်တမႈ လုံး၀ကုိမရိွဘူး။
- ကယားျပည္နယ္မွ လယ္သူမငယ္တစ္ဦး

ေလ့လာမႈျပဳခဲ့ေသာေဒသမ်ားမွ ေပၚထြက္လာသည့္ အခိုင္အမာ စိန္ေခၚမႈမွာ အသုိင္း
အ၀ုိင္းမ်ား ႀကံဳရသည့္ စီးပြားေရးအခက္အခဲ ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အေၾကာင္း
အရာအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆုံးေဖာ္ျပၾကရာတြင္ လယ္သမားမ်ား၏ စုိက္ပ်ဳိးသီး
ႏွံမ်ားအတြက္ ေစ်းနည္းပါးျခင္း၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြျခင္းႏွင့္ အေျခခံလူသုံးကုန္ပစၥည္း
ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကုိင္ 
အခြင့္အလမ္းေကင္းရွားပါးျခင္းကုိလည္း ပါ၀င္ ေျဖဆုိသူမ်ားက ထဲ့သြင္းေျပာဆုိၾကသည္။ 
စီးပြားေရးၾကပ္တည္းမႈသည္ အသုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ား ေပးေဆာင္ရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ 
“အခြန္အတုတ္စနစ္” ... ေၾကာင့္ ပုိမုုိဆုုိးရြားေစသည္။ ထုိအခြန္ မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေရး
ဂိတ္မ်ား၌ စစ္သားမ်ားေကာက္ခံေသာ “ခရီးသြားခြန္” သုိ႔မဟုတ္ တအိမ္တက္ဆင္း 
အခြန္လုိက္လံေကာက္ခံျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအခ်ဳိ႔က ဘ၀ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး
အတြက္ ၎တုိ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွထြက္ခြာၿပီး ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ အလုပ္ရွာ ထြက္ၾကရသည္ဟု 
ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဤသည္မွ လူကုန္ကူးမႈ၏ သားေကာင္ျဖစ္ရျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မလုံၿခံဳေသာ 
အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္း စေသာ 
အျခားျပႆနာမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚေစသည္။
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မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း။မူးယစ္ေဆး၀ါး ထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း။

အဓိက ဖ်က္ဆီးတဲ့အရာက ဘိန္းပဲ။ လူငယ္ေတြအားလုံး မပ်က္စီးခင္မွာ ဘိန္းစုိက္ခင္း
ဖ်က္တဲ့ စခန္းေတြ လုပ္ထားေစခ်င္တယ္။ ရကဲလည္း ရြာေတြမွာ ဘိန္းေရာင္းတဲ့လူေတြကုိ 
လာမဖမ္းဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ဘိန္းေရာင္းသူေတြက လြတ္လပ္ေနၾကတာ။

- ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္းမွ လူလတ္ပုိင္း တေအာင္း (ပေလာင္) ေတာင္သူတဦး

လူငယ္ေတြက မူးယစ္ေဆး၀ါးရဲ့ ေက်းကၽြန္ေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။
- ကယားျပည္နယ္ရိွ တကၠသုိလ္ပညာတတ္ ကရင္နီလူငယ္တစ္ဦး

မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္လာေသာအခါ အၾကပ္ရုိက္ၾကရသည္ကုိ 
အသုိင္း အ၀ုိင္းတုိ႔ သတိျပဳမိသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ဘိန္းစုိက္ေတာင္သူအမ်ားအျပားသည္ 
၎တုိ႔မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္ ေငြအလုံအေလာက္ရရိွရန္ ဘိန္းစုိက္ပ်ဳ ိးေရးကုိသာ 
အားထားၾကရသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား အလြယ္တကူ 
ရရိွေနျခင္းသည္ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ မူးယစ္ေဆး
စြဲျခင္းသည္ လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ေလ်ာ့က်ေစၿပီး ၎တုိ႔၏ အနာဂတ္ကုိ 
ဖ်က္ဆီးေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ျပည္သူတုိ႔က ခံစားၾကရသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးသည္ လူတုိ႔ကုိ 
အက်င့္ပ်က္ေစၿပီး ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္လာေစသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ 
အေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ရွိတြင္ ၀င္ေငြရရန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ေရးအေပၚ 
မီွခုိေနရေသာ လယ္သမားမ်ားအတြက္ အျခားအသက္ရွင္ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား 
ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ပေပ်ာက္ေရး အစီအစဥ္ မ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း 
ေျပာဆုိၾကသည္။

ျပည္နယ္အားလုံးရိွ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က မူးယစ္ေဆး၀ါးရရိွႏုိင္မႈ တုိးလာျခင္းက လူငယ္မ်ား
အၾကား မူးယစ္ေဆး၀ါး အသုံးျပဳမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆးစြဲမႈ ပုိမုိ တုိးျမင့္လာေစသည္ကုိ 
သတိျပဳမိၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရျခင္းမွာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားေၾကာင့္ 
ျဖစ္လာေသာ တုိးတက္မႈ မ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု 
ပါ၀င္ေျဖဆုိသူတို႔က ယုံၾကည္ၾကသည္။ စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ား ေလ်ာ့က်လာျခင္းႏွင့္အတူ 
လုံၿခံဳေရးအေျခအေနႏွင့္ ပုိ႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တုိးတက္
ေကာင္းမြန္လာေသာေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား အျခားေနရာ မ်ားသုိ႔ ခရီးထြက္ႏုိင္ၾကၿပီး 
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တရားမ၀င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားသည္လည္း ေဒသတစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ အလြယ္တကူ 
သယ္ယူသြားႏုိင္သည္။

ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပုုိင္းႏွင့္ ေတာင္ပုိင္းတုိ႔က့သုိဲ႔ မူးယစ္ေဆးစြအဲမ်ားဆုံးခံရေသာ 
လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ေရးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ စဥ္းစားၾကသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအေရးေျဖရွင္းရာတြင္ 
အစုိးရ၏ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္ မရိွျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ေလ်ာ့က်
ေစသည့္ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ ဟု ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအခ်ဳ ိ႔က ရွင္းျပၾကသည္။ တပ္မေတာ္၊ 
အစုိးရ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အသီးသီးမွ ပုဂိၢဳလ္မ်ားသည္ 
မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ျခင္းမွ အက်ဳိးအျမတ္ ရေနၾကသည္ဟု အခ်ဳိ႔က ဆုိသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က မူးယစ္ေဆး၀ါးတုိက္ဖ်က္ ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ား 
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္
အဖြ႔ဲမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကေစခ်င္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

အားလုံးက အတူတူမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ ဒါဟာခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ရွိေနေၾကာင္းကုိ 
ျပသတာ ျဖစ္တယ္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈရိွၿပီဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဘယ္လုိ 
တည္ေဆာက္ ႏုိင္မလဲ။

- ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းမွ ေဒသခံအမ်ဳိးသား

အနာဂတ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ စည္းလုံးညီညြတ္ေစခ်င္တယ္။
- မြန္ျပည္နယ္မွ ဗမာလယ္သမားတစ္ဦး

ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္သည္ကုိ အသုိင္း
အ၀ုိင္းတုိ႔ သတိျပဳမိသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားက အစုိးရပုိင္းက - တုိင္းရင္းသားလူနည္း
စုမ်ားက လူမ်ားစု ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္အတူတူျမင္ၿပီး - လူမႈေရးဆုိင္ရာ
ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ သုိ႔မဟုုတ္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တန္းတူရရိွေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုုိင္
ျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္ သာဓကမ်ားအျဖစ္ 
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ရည္ညႊန္းေျပာဆုိၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ တြင္ မွ်မွ်တတခြဲေ၀သုံးစြဲခြင့္ရေရး
အတြက္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုျပည္နယ္မ်ား အခြင့္အေရးကုိ ေျပာဆုိရာတြင္ “ဗမာတစ္က်ပ္၊ 
ကရင္တစ္က်ပ္၊ ရွမ္းတစ္က်ပ္ စသည္ စသည္” ဆုိးရုိးစကားကုိ ေျဖဆုိသူအေတာ္မ်ားမ်ားက 
သံုးႏႈန္းၾကသည္။

ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ အဆက္စပ္ဆုံုးအရာမွာ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ပုိမုိ ရရိွၿပီး ဖယ္ဒရယ္
စနစ္ပုံစံ အစစ္အမွန္ ကုိယ္စားျပဳမႈရိွသည့္ အစုိးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာေရး ေတာင္းဆုိျခင္း 
ျဖစ္သည္။ အျခား ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားကလည္း ၎တုိ႔တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ 
သယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္းမွ ရရိွ ေသာ အက်ဳ ိးအျမတ္ကုိ ခံစားခြင့္ရရန္ႏွင့္ ထုိစီမံကိန္းမ်ားကုိ 
ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္အခ်ဳိ႔ ရရိွရန္ ဆႏၵရိွၾက ေၾကာင္း ေထာက္ျပၾကသည္။

တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ ခြဲဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္ ဗမာတုုိင္းရင္းသား/ျမန္မာအစုိးရတစ္
ခုတည္း ကသာ ျပဳလုုပ္သည္ မဟုတ္။ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္တြင္ မတူကြဲျပားေသာတုိ
င္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား အၾကား ယခင္ကရွိခဲ့ဖူးေသာ စစ္ပြဲႏွင့္ ခြဲ ျခားဆက္ဆံခံရမႈ 
အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းကာ ေျဖဆုိသူအေတာ္မ်ားမ်ားက အျခားတုိင္းရင္းသား
အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္းျဖစ္ရသည္ဟု ခံစားရ ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆုိၾကသည္။ 
ေျဖဆုိသူအနည္းငယ္က လူမ်ဳိးတူ တုိင္းရင္းသားမ်ား ေအာက္ရိွ လူမ်ဳိးစုငယ္ေလးမ်ား
အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္ပင္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား ရိွေနဆဲဟု ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဘာသာေရး
အေျချပဳ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းသည္လည္း စုိးရိမ္ရေနဆဲ ကိစၥရပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾက
သည္။

ေနာက္ထပ္ခုိင္ခုိင္မာမာ ယုံၾကည္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာခြဲတစ္ခုသည္ လိင္ကြဲျပားမႈ 
အေျခခံ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈ ျဖစ္သည္။ 
ေျဖဆုိသူအခ်ဳ ိ႔က အမ်ဳ ိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ 
ဘ၀ရပ္တည္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိမုိ ရရွိလုိေၾကင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိၾကသည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လူထုႏွင့္ထိေတြ႔မႈမ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါ၀င္ခြင့္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ပုိမုိ ရလုိသည္။
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ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား

အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေနတယ္လုိ႔ထင္ရတယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ေျမယာျပႆနာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးန႔ဲ အရမ္းကုိဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ၿပီး လူေတြရဲ့ 
အသည္းႏွလုံးကုိ ေလာင္ကၽြမ္းေနတယ္။

- ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းမွ လူလတ္ပုိင္း ပအုိ႔၀္ လယ္သမားတစ္ဥိး

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွာ လမ္းအသစ္ေတြ ေဖာက္ၾကတယ္။ အဒီဲလမ္းသစ္ေတြ 
ေဖာက္ဖုိ႔ အတြက္ တေအာင္း (ပေလာင္) ေတာင္သူေတြရဲ့ လက္ဖက္စုိက္ခင္းေတြ 
ဖ်က္ဆီးခံရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတုိ႔ ေလ်ာ္ေၾကး ဘာမွ မရဘူး။

- ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ လက္ဖက္စုိက္ေတာင္သူတစ္ဦး။

အခိုင္အမာေပၚထြက္ေနေသာ လက္ရိွစိန္ေခၚမႈတစ္ခုမွာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျပႆနာ 
ျဖစ္သည္။ ဤသည္က ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာဥပေဒအသစ္2 ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး 
ေျဖဆုိသူအခ်ဳိ႔က ဥပေဒသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုံေလာက္ေသာ ဗဟုသုတ သုိ႔မဟုုတ္ 
နားလည္မႈ မရိွခဲ့ဟု ဆုိသည္။ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈျဖစ္ရပ္မ်ား ပုိမုိ မ်ားျပားလာသည္ဟူေသာ 
သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ကလည္း ေျဖဆုိသူအမ်ားအျပားကုိ စိတ္ပူပန္ရေစသည္။ 
အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံ တည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ငန္းမ်ား 
(လမ္းမႀကီးမ်ားခ်ဲ႔ထြင္ျခင္း) သို႔မဟုတ္ အႀကီးစားဖြ႔ၿံဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား (သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ 
သယံဇာတ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္ဖြ ႔ံ ၿ ဖိ ဳးေရး စသည္) 
ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေလ့ရိွသည္။

ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား

ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွ ေတြ႔ရိွခ်က္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 
ျပည္နယ္ တစ္ခုခ်င္းဆီမွ အဓိကအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး
ခ်က္မ်ားကုိ ေနာက္ပုိင္း အခန္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။

2 ျမန္မာအစုိးရက ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွစ္ခုကုိ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့သည္။
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ကခ်င္ျပည္နယ္ကခ်င္ျပည္နယ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အမွန္တကယ္အက်ဳိးရလဒ္မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ျဖစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အမွန္တကယ္အက်ဳိးရလဒ္မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ျဖစ္

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ 
တပ္သားမ်ား အနီး ေရွ႔တန္းစခန္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ရျခင္းသည္ ၎တုိ႔ ေန႔စဥ္ဘ၀ကုိ 
မည္သုိ႔ သက္ေရာက္သည္ ကုိ အမ်ားဆုံး ေျပာဆုိၾကသည္။ ထုိသူတုိ႔ေျပာဆုိသည္မွာ 
စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ပိတ္မိမည္ကုိ ေၾကာက္ရြ႔ံျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ စစ္သားမ်ား ရိွေနျခင္းက 
၎တုိ႔၏ အျခားေဒသသုိ႔ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္အေပၚ မည္သို႔ ကန္႔သတ္မႈရိွသည္ကုိ 
အဓိကထား ေျပာဆုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ ေက်းရြာမ်ားရွိ 
ျပည္သူမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမႈဆုိင္ရာ အခြင့္ အလမ္းမ်ားအေပၚ အလြန္အမင္း 
ကန္႔သတ္လ်က္ရိွသည္ဟု ျမင္ၾကသည္။ အသုိင္းအ၀ုိင္း အမ်ားစုက ထဲ့သြင္းေျပာဆုိရာတြင္ 
ပထ၀ီအေနအထားအရ သီးျခားျဖစ္ရသည္ ဟူေသာ ခံစားခ်က္ႏွင့္ အခုိင္အမာ ဆက္စပ္ေန
သည္။ ထုိ႔ျပင္ ၎တုိ႔ဆႏၵမွာ အေျခခံ ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ကုိ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေစခ်င္သည္။ 
ဤသည္ကလည္း ေက်းရြာအမ်ားစုတြင္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း မ်ား မရရွိျခင္း
အတြက္ လက္ေတြ႔က်ေသာ အေျဖတစ္ခုပင္ ျဖစ္သည္။ ပထ၀ီအေနအထားအရ 
သီးျခားျဖစ္မႈအေပၚ စုိးရိမ္မႈမ်ားကုိ ျမန္မာျပည္တျခားေဒသမ်ားမွ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားႏွင့္ 
ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရသည္။

ေန႔စဥ္ရွင္သန္မႈဘ၀မ်ားအေပၚ ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားက ဘာ့ေၾကာင့္ ၎တုိ႔ 
စစ္ပြဲမ်ား မျဖစ္ေစလုိသည့္ ဆႏၵျဖစ္လာရျခင္းႏ ွ င့္ ၿ ငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တလုံးတ၀ 
ေထာက္ခံရသည္ကုိ ရွင္းျပေပး ႏုိင္သည္။ အမွန္တကယ္တြင္ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနေၾကာင္း အတိအက် ေျပာၾကသည္။ 
ထုိစစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔မွသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ 
စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သည္ကုိ ျမင္ခ်င္ၾကသည္။

ေယဘူယ်အားျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္မွ အမွန္ တကယ္ အက်ဳိးရလဒ္မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရိွေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကသည္။ 
အသုိင္းအ၀ုိင္း အမ်ားစုက စစ္တပ္မ်ား ဆက္ရွိေနျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ား 
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ပ်ံ႔ႏွံ ႔ ျဖစ္ပြားေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိက အတားအဆီးမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ 
တစ္ဦးခ်င္းလုံၿခံဳမႈႏွင့္ လုံၿခံဳေရး တုိ႔အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ရည္ညႊန္း
ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က မၾကာခင္က ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ 
တုိးတက္မႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ၎တုိ႔ ေန႔စဥ္လူေနမႈ အဆင့္အတန္းတုိး
ျမင့္ေရးအတြက္မူ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရိွေသးေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ ရလဒ္အျဖစ္ 
ထုိလူမ်ားက အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး 
ပြဲမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီ မေရာက္ေသးဟု စုိးရိမ္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾက
သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ေရးတုိ႔တြင္ ၎တုိ႔အျမင္မ်ား 
ေဖာ္ျပခြင့္ရရန္ ကခ်င္ျပည္နယ္က အျခားျပည္နယ္မ်ားထက္ စိတ္ဓါတ္ျပင္းျပသည္။ 
ဤသည္က ျပည္သူတုိ႔သည္ ထုိျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း 
ျပသေနေသာ္လည္း ၎တုိ႔အသံမ်ား ေဖာ္ထုတ္ခြင့္မရဘဲ ကုိယ္စားျပဳႏုိင္ေရးအတြက္လည္း 
မည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမွ မရိွေပ။

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ဆုိင္ရာ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားက ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ 
လုိခ်င္ ေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ ဤသုိ႔ဆုိရျခင္းမွာ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္ 
ဖြ ႔ံ ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အတြက္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကျခင္းေၾကာင့္ 
ျဖစ္သည္။ သိသာသည့္တစ္ခ်က္မွာ ပါ၀င္ေျဖဆိုသူအခ်ဳိ႔က “ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး” 
ဆုိသည္မွာ မည္သည္ကုိဆုိလုိေၾကာင္း ၎တုိ႔ အျပည့္အ၀ နားမလည္ဟု ဆုိၾကသည္။ 
သဘာ၀သယံဇာတ တူးေဖာ္ထုုတ္ယူျခင္းဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း မ်ားမွတဆင့္ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳး
တုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိမူ အသုိင္းအ၀ုိင္းအမ်ားစုက အျပည့္အ၀ မဟုတ္သည့္တုိင္ 
သေဘာေပါက္ၾကသည္။ ထိုအယူအဆမ်ားသည္ ယခင္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚ ေလ့လာခ်
က္မ်ား၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ထုိစီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း ေျမယာ 
သိမ္းဆည္းမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ သစ္ေတာမ်ား၊ ျမစ္မ်ားကဲ့သုိ႔ လူမႈအသုိင္းအ၀ိုင္းအရင္းအျမစ္
မ်ား ရရိွေရးအေပၚ ကန္႔သတ္မႈတုိ႔ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ျခင္းေလာက္ကုိသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု ထင္မွတ္ယူျခင္း) 
အေပၚ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနားလည္ရန္ သတိႀကီးစြာထားျခင္းသည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ 
၎မွ အလုိအေလ်ာက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရေစသည့္ အေျခအေနကုိ ေရာက္ရွိေစမည္ 
ျဖစ္သည္။ ထုုိ႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္၊ 
ကုုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ ႏွင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ စသည့္ သေဘာတရားမ်ားအေပၚ ရွင္းရွင္း
လင္းလင္း နားလည္ေနရန္ အလြန္ အေရးႀကီးလွသည္။ ဤသည္က အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔ကုိ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပုိမုိပါ၀င္လာ ေစမည့္ လမ္းတစ္ခု ေဖာက္ေပးရုံသာမက 
စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ၿပီးေနာက္ပုိင္း မည္သည္တုိ႔ရရွိမည္ နည္းဟု ေမွ်ာ္မွန္းေနေသာ 
လက္ေတြ႔မက်သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း ေလ်ာ့က်ေစသည္။ ဤသည္က 
ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ မေရရာမႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ရာတြင္ 
အေထာက္အကူ ျပဳလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းအုိးအိမ္မဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထုိင္ရသူမ်ားျပည္တြင္းအုိးအိမ္မဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထုိင္ရသူမ်ား

ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ အျမင္တစ္ခုမွာ အကူအညီမ်ား 
ရယူေနရေသာ ျပည္တြင္းအုိးအိမ္မဲ့ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုုင္သူ (IDPs) မ်ားအေပၚ အသုိင္း
အ၀ုိင္းအခ်ဳိ႔၏ အဆုိးျမင္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က ပဋိပကၡစကတည္းက 
စခန္းမ်ားထရိွဲ ထုိ IDPs မ်ား နည္းတူ ၎တုိ႔လည္း အခက္အခမဲ်ား ႀကံဳၾကရေသာ္လည္း 
မည္သည့္အေထာက္အပ့ံမွ မရရွိၾကဟု မၾကာခဏ ဆုုိၾကသည္။ ဤသည္က IDPs 
မ်ားအေထာက္အပံ့ရမႈ၊ ဥပမာ အစားအစာေထာက္ပ့ံမႈ ရရိွျခင္း အေပၚ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾက
သည့္အျမင္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပါ၀င္သူအနည္းငယ္က အခ်ဳိ ႔ ဒုုကၡသည္မ်ားသည္ 
အကူအညီမ်ားက “ပါးစပ္ထဲခြံ” ေပးေနေသာေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ခ်င္စိတ္ မရွိဘဲ 
အပ်င္းႀကီးကာ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔မ်ားထံမွ အေထာက္အပ့ံမ်ားရယူေနသည္ဟု 
ဆုိၾကသည္။ ဤအေၾကာင္းအရာကုိ ကခ်င္ျပည္နယဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ျခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေသာ 
ဘ၀ရပ္တည္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆုံးရံႈးျခင္း ဆုိသည့္အေျခအေနတြင္ ထဲ့သြင္းစဥ္းစား 
ႏုိင္သည္။ အျမင္လြဲမ ႈႏ ွ င့္ ေဒါသမ်ား ပ်ံ့ႏ ွံလာႏုိင္သည့္အလားအလာ ရွိသျဖင့္ 
ထုိအျမင္လြဲမႈကုိ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ခံျပင္းေဒါသမ်ားမပ်ံ႔ႏွံ ႔ေစရန္ ေသခ်ာစီမံႏုိင္ရန္မွာ 
အေရးႀကီးသည္။ အထူးသျဖင့္ ထုိအယူအဆမ်ားက စစ္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ၿပီးေနာက္ 
၎တုိ႔ဘ၀မ်ား ခ်က္ခ်င္းဆုိသလုိ မည္သို႔ တုိးတက္လာမည္ဟူေသာ လက္ေတြ႔မက်သည့္ 
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရိွေနေသာ အသုိင္းအ၀ုိင္း မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာပါက ပုိဆုိးသည္။
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ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အမွန္တကယ္အက်ဳိးရလဒ္မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ျဖစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အမွန္တကယ္အက်ဳိးရလဒ္မွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ျဖစ္

ကခ်င္ျပည္နယ္ကဲ့သုိ႔ပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ 
သိသာ ေသာ အက်ဳိးရလဒ္ရသည္မွာ နည္းပါးသည္။ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔သည္ ၎တုိ႔ေဒသ
အနီးတြင္ ေနၾကေသာ စစ္သားမ်ား၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြ႔ံမႈမ်ားျဖင့္ 
ဆက္လက္ရွင္သန္ေနရဆဲ ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလာခြင့္လည္း ကန္႔သတ္ခံေနရသည္။ 
၎တုိ႔ေဒသအတြင္း ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ စစ္သားမ်ား ရိွေနျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ေျမျမဳပ္မုိင္းမ်ား 
ရိွေနျခင္းသည္ ျပည္သူတို႔ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အတြက္ အသက္ေမြးႏုိင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရ
ည္ကုိ ထိခိုက္သည္။ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ လုိအပ္ ေသာ ၎တုိ႔၏ လယ္ယာမ်ားသုိ႔ 
မသြားေရာက္ႏုိင္ျခင္း၊ အလုပ္ရွာရန္အတြက္ ခရီးသြားလာ ႏုိင္ေရးမွ တားျမစ္ခံထားရျခင္း 
သုိ႔မဟုတ္ အႏၱာရယ္ရိွေသာ လမ္းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျဖတ္သန္း သြားလာမရေသာလမ္းမ်ား
ေၾကာင့္ ကုုန္သြယ္မႈ အကန္႔အသတ္မ်ား စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရး
အခက္အခသဲည္ ျဖစ္ပြားေနဆ ဲပဋိပကၡ၏ အသိသာအျမင္သာဆုံး သက္ေရာက္မႈျဖစ္ၿပီး၊ 
ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအခ်ဳိ ႔က ၎တုိ႔အေနျဖင့္ အေျခခံအသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး ကုိသာ 
လုံးပန္းေနရသျဖင့္ ၎တုုိ႔ အနာဂတ္ မည္သုိ႔ျဖစ္မည္ သုိ႔မဟုတ္ မည္သုိ႔အစီအစဥ္ 
ခ်မွတ္မည္ကုိ မစဥ္းစားႏုိင္အားၾကေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ျခင္းသည္ 
၎တုိ႔ ေနထုိင္မ ႈအေျခအေနမ်ား တုိးတက္လာေစရန္ႏ ွ င့္ ပုိ မုိေကာင္းမ ြန္ေသာ 
အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး အခြင့္အလမ္း ရရန္အတြက္ ပထမဆုံး လုိအပ္ေသာ ေျခလွမ္း
အျဖစ္ ထင္ျမင္ၾကသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေကာင္းဘက္ဦးတည္ေသာ သက္ေရာက္မႈ အခ်ဳိ႔ကုိ 
တပ္မေတာ္ စစ္သားမ်ားႏွင့္ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔အၾကား ဆက္ဆံေရးပုုိမုိေကာင္းမြန္လာ
ျခင္းဟူေသာ အေျခအေန အျဖစ္ ေတြ႔ရ ွိရသည္။ ဥပမာမားျဖင့္ စစ္သားမ်ားက 
အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ား ခိုုးယူမႈေလ်ာ့က်လာျခင္း၊ စစ္သားမ်ားက 
အစားအစာအတြက္ ရြာလူႀကီးမ်ားထံ တရား၀င္ ေတာင္းဆုိျခင္း ႏွင့္ ၎တုိ႔စားသုံးသည့္ 
အစားအစာအတြက္ က်သင့္ေငြ ေပးျခင္း စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ အစုိးရအရာရိွမ်ားက 
အသုိင္းအ၀ုိင္းရွိလူမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ပုံတင္ကတ္ျပားမ်ား ပထမဆုံးအႀကိမ္ 
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အျဖစ္ ထုတ္ေပးျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာအစုိးရ သုိ႔မဟုုတ္ တပ္မေတာ္က 
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ထုိအေျပာင္းအလဲမ်ား အေကာင္အထည္ 
ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအခ်င္းခ်င္းၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအခ်င္းခ်င္းၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း

ရွမ္း ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာျပည္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ် ဳိးအစုံဆုုံး ေနထုုိင္ေသာ 
ေဒသျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းအေျခစုိက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္
ဖြဲ႔အမ်ားအျပား ရိွျခင္းႏွင့္ အတူ “ဗမာမႈျပဳျခင္း”3 ႏွင့္ “ရွမ္းမႈျပဳျခင္း”4 တုိ႔မွ သမုိင္းေၾကာင္း
အရ ခ်ယ္လွယ္မႈမ်ားသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား အကြဲအၿပဲ ပုိႀကီးေစသည္။ 
ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ တေအာင္း (ပေလာင္) တုိင္းရင္းသားမ်ားအဆုိအရ “ဗမာမဟုတ္ေသာ” 
တုိင္းရင္းသားအုပ္စုုမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ယွဥ္တြဲေနထုိင္လာသည့္ ဓေလ့သည္ ရွမ္း၊ 
ကခ်င္ႏွင့္ ၀ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ မ်ား၏ အတင္းအဓမၼ စစ္သားစုေဆာင္းမႈေၾကာင့္ 
ပ်က္ျပယ္ရသည္ဟု ဆုိသည္။ အျခား တုိင္းရင္းသားအုပ္စုုမ်ားကလည္း ၎တုိ႔အေပၚ 
အထင္အျမင္ေသးၾကသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေျပာသည္။ အတိတ္ကာလက ၎တုိ႔ 
တေအာင္း (ပေလာင္) လူမ်ဳိးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရမည္ကုိ ရွက္စရာဟုု 
ထင္မွတ္ခဲ့ဖူး ေၾကာင္းလည္း ဆုိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ားစုက ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ 
တေအာင္းအမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (TNLA) ကုိ ဖြ႔ဲစည္းခဲ့သည့္အေပၚ 
တုုိးတက္မႈေျခလွမ္းေကာင္း အျဖစ္ မွတ္ယူၾကၿပီး အျခားတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
တပ္ဖြဲ ႔မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔၏ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုုတ္ “အခြန္” ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ 
အတင္းအဓမၼစစ္သား စုေဆာင္းျခင္းစသည့္ “အႏုိင္က်င့္မႈ” မွ ရပ္တန္႔ႏုိင္သည့္
နည္းလမ္းအျဖစ္ ရႈျမင္ၾကသည္။ ထုိအကြဲအၿပဲမ်ားျဖစ္ေစေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု
အခ်င္းခ်င္းၾကားခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုုိ ေျဖရွင္းရန္ ညီညြတ္မႈ ပုိမုိလုိအပ္သည္ဟူေသာ 
အယူအဆမ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းရွိ မတူကြဲျပားေသာတုိင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ား
အၾကား ညီညြတ္ေရး လုိအပ္ေၾကာင္း အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔ သတိျပဳမိရန္ အေရးႀကီးသည္။

3 ဗမာမႈ ျပဳ ျခင္းသည္ ဗမာယဥ္ေက်းမ ႈ ၊ ဘာသာစကားႏွ င့္ သမုိင္းဆုိင္ရာမ်ားကုိ ပုိ မုိအေလးထားၿပီး 
အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ ၊ ဘာသာေရးႏွ င့္ ဘာသာစကားတုိ ႔ကုိ ေဘးဖယ္ထားသည့္ 
ယခင္စစ္အစုိးရ၏ မူ၀ါဒကုိ ရည္ညြန္းသည္။

4 ရွမ္းမႈျပဳျခင္းဆုိသည္မွာ ရွမ္းလူမ်ဳိးစု အုပ္စုခြမဲ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ တစ္မ်ဳိးတည္း ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း၊
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မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာအေၾကာင္းထဲ့သြင္းေျပာဆုုိသည့္ ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက မူးယစ္
ေဆး၀ါးႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား၏ အခိုင္အမာ ဆက္စပ္မႈကုိ ေျပာၾကသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ရွိေနသမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ဘယ္ေတာ့မွ ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ ဟု ဆုိၾကသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ 
လုိအပ္ေသာ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ ရႈျမင္ႏုိင္ၿပီး ေျဖဆိုသူအမ်ားစုက အစုိးရအား ထုိျပႆနာကုိ 
ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္ မ်ား ခ်မွတ္ရမည့္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း 
ဆုိၾကသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအမ်ားစုက TNLA ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆန္႔က်င္သည့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ 
အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေျဖဆုိသူအခ်ဳိ႔က TNLA ၏ ဘိန္းခင္း 
ဖ်က္ဆီးေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးေရာင္း၀ယ္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆး
စြသူဲမ်ားအား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ားသုိ႔ အတင္းပုိ႔ေဆာင္ျခင္းစသည္ တုိ႔အေပၚ 
ေက်နပ္ၾကေၾကာင္း ထပ္တလဲလဲ ဆုိၾကသည္။ အျခား ပါ၀င္ေျဖဆုိသူတုိ႔က ဥပေဒစုိးမုိး
ေရးအတြက္ TNLA လႈပ္ရွားမႈ မ်ားအေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ပထမ မူးယစ္ေဆး
ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားအား ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ရန္ သတိေပးသည္။ သတိေပးခ်က္ကုိ 
မလုိက္နာဘဲ မရပ္တန္႔ပါက အသတ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။ TNLA ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ေခ်မႈန္းေရးမူ၀ါဒအေပၚ လူထု၏ အဓိက ေ၀ဖန္မႈမွာ ၎တုိ႔ မီးရႈိ႔ဖ်က္ဆီးခဲ့ေသာ ဘိန္းခင္း
မ်ားအတြက္ အစားထုိး သီးႏံွျပန္ထုတ္ေပးသင့္သည္ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ရႈပ္ေထြးေပြလီလွေသာပဋိပကၡပုံစံမ်ားရႈပ္ေထြးေပြလီလွေသာပဋိပကၡပုံစံမ်ား

ဘိန္းထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းမ်ား ရိွေနျခင္း၊ တရားမဲ့ သယံဇာတတူးေဖာ္ျခင္း၊ 
အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္၏ လာဘ္စားမႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈမေကာင္းေသာေၾကာင့္ 
တုိင္းျပည္တြင္း တျခားေဒသ မ်ားႏွင့္ ပထ၀ီအေနအထားအရ သီးသန္႔ျဖစ္ေနျခင္း ႏွင့္ 
တရုပ္ျပည္နယ္နိမိတ္ႏွင့္ နီးကပ္လ်က္ ရိွျခင္းတုိ႔က အေျခအေနမ်ားကုိ ပုိမုိရႈပ္ေထြးေစၿပီး၊ 
ေဒသတြင္း ပဋိပကၡမ်ား၏ တြန္းအားမ်ား ျဖစ္ေစသည္။ ဘိန္းခင္းမ်ားကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 
ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ဆက္လက္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေဒသတြင္း လက္နက္ကုိင္ျပည္
သူ႔စစ္တပ္ဖြ႔ဲမ်ားလည္း ရိွေၾကာင္း အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က ရွင္းျပၾက သည္။ အသုိင္းအ၀ုိင္း
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တုိ႔အေနျဖင့္ ထုိျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားသည္ မည္သည့္အဖြဲ ႔ တပ္မေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ 
တျခားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲအမ်ဳိးမ်ဳိး တုိ႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ကုိ မေသခ်ာပါ။

လူငယ္မ်ားအေပၚ ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈလူငယ္မ်ားအေပၚ ပဋိပကၡမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ

အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က လူငယ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ မည္ကဲ့သုိ႔ အဆုိးရြားဆုံး 
ထိခုိက္ရသည္ကုိ ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေဆြးေႏြးၾကသည္။ ပညာသင္ခြင့္မရျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးစြသူဲမ်ား 
ျဖစ္လာရျခင္း၊ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားအတြင္း စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခံရျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ၎တုိ႔ မိသားစုမ်ားအား ေထာက္ပ့ံႏုိင္ရန္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရႊ႔ေျပာင္းရၿပီး 
၎တုိ႔ေက်းရြာမ်ားကုိ စြန္႔ခြာရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွ လူငယ္မ်ား 
ေနရပ္မွ အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ထြက္ခြာေနျခင္းသည္ တေအာင္း (ပေလာင္) တုိင္းရင္းသား
အုပ္စု အနာဂတ္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခု အျဖစ္ အသုိင္းအ၀ုိင္းအမ်ားစုက 
မွတ္ယူၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းမွ နားေထာင္သူမ်ား ႏွင့္ သင္တန္းေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ဘာသာ
ျပန္သူ၏ အမွားႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တုိင္းျပည္တြင္းရွိ တုိင္းရင္သား
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ အသီးသီးအၾကား ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 
ရည္ညႊန္းသည့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္” ဟူေသာအသုံးအား လူပုဂၢိဳ လ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ တစ္သီးပုဂၢလ နားလည္မႈကုိ ရည္ညြန္းေသာ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” အျဖစ္ 
မွားယြင္းဘာသာျပန္မိျခင္း ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အျဖစ္ နားေထာင္သူမ်ား သည္ ရွမ္းျပည္နယ္
ေတာင္ပုိင္းမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာ
င္း အဓိကထား ေျပာၾကားမႈ နည္းပါးခဲ့သည္။ နားေထာင္သူ အခ်ဳိ႔က ရွင္းျပသည္မွာ အခ်ဳိ႔ 
အသုိင္းအ၀ုိင္း၀င္မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သုိ႔မဟုတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းကုိ 
မေျပာခ်င္ၾက။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိသုိ႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးဆန္သည္ဟု 
ယူဆၿပီး ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကားေျပာဆုိရန္ တြန္႔ဆုတ္ၾကသည္။
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တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ 
ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈျဖစ္။ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈျဖစ္။

အခုိင္မာဆုံးေပၚထြက္လာေသာ အေၾကာင္းအရာမွာ ျဖစ္ပြားေနဆဲပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္
သာမက ၎တုိ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြင္း ဖြ႔ၿံဖိဳးမႈေနာက္က်ရျခင္းက ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ား၏ 
ဘ၀ရပ္တည္ေရး မည္မွ်ခက္ခဲရသည္ဟူေသာ အေၾကာင္းရာ ျဖစ္သည္။ အသုိင္းအ၀ုိင္း
အမ်ားစုက အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရးအရင္းအျမစ္အျဖစ္ လယ္ယာလုပ္ငန္းအေပၚ 
မီွခုိေနရၿပီး ေယဘူယ်အားျဖင့္ သီးႏံွ ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းျခင္းေၾကာင့္လည္း ၎တုိ႔အေျခခံလို
အပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေရးအတြက္ လုိအပ္ ေသာ၀င္ေငြ အလုံအေလာက္ မရရွိၾကေပ။ 
အေျခခံလူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈ မရရိွျခင္းသည္ ၎တုိ႔ကုိ ပုိမိုခက္ခဲေစသည္။ ၎တုိ႔အနာဂတ္
အတြက္ ဘာကုိလုိခ်င္ပါသလဟုဲ ေမးျမန္းေသာအခါ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားက ေရရွည္တည္
တ့ံသည့္ ဘ၀ရပ္တည္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ၎တုိ႔ မိသားစုအတြက္ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ား 
ျပည့္မီွႏုိင္ေရးကုိသာ အဓိကထားေျဖဆုိၾကသည္ကုိ မအ့ံၾသမိေပ။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူတစ္ဦး 
ေျပာသည့္ စကားအတိအက်ဆုိရလွ်င္ “ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အနာဂတ္က မႈန္၀ါး၀ါးပ။ဲ အသက္ရွင္ရ
ပ္တည္ဖို႔အတြက္ ရုန္းကန္အလုပ္မ်ားေနတာနဲ႔ပဲ အနာဂတ္အတြက္ဆုိတာ စဥ္းကုိ 
မစဥ္းစားႏုိင္ဘူး။” ဟူ၏။

အသုိင္းအ၀ုိင္းအမ်ားစုအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ၎တုိ႔ 
ေဒသတြင္း လုံၿခံဳေသာ ဘ၀ရပ္တည္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေနသည္။ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွ ပညာေရးစနစ္တုိးျမင့္ေရးလုိအပ္ခ်က္ကုိ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားက 
အေလးထား ေဖာ္ျပၾကသည္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ပုိမုိ ေဆာက္လုပ္ေပးေစခ်င္ၾကၿပီး၊ 
ထုိမွသာ ရြာတစ္ရြာခ်င္းစီတြင္ ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ၿပီး
အရည္အေသြး ျပည့္၀ေသာ ပညာေရးကုိ ရရိွႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအမ်ားက 
ပညာေရးသည္ တုိင္းျပည္၏ ျပႆနာ အေတာ္ မ်ားမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္သည့္ အရာ 
ျဖစ္သည္ဟု ျမင္ၾကသည္။ ပညာေရးသည္ လူငယ္မ်ား ဘ၀တုိးတက္ေရးအတြက္ 
အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ေပးႏုိင္ျခင္း၊ တစ္ယူသန္ ဘက္လုိက္မႈကုိ တုုိက္ဖ်က္ျခင္း ႏွင့္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခုိင္မာေသာအေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု ခ်မွတ္ေပးႏုိင္ျခင္းတုိ႔ တြင္ 
အဓိက က်သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ၎တုိ႔ပတ္၀န္းက်င္ရိွ လူငယ္အမ်ားအျပား
သည္ အရည္အေသြးျမင့္ပညာေရးကုိ မရရွိၾကေသးဘဲ ရွိေနသည္။ အသုိင္းအ၀ုိင္း
အခ်ဳိ႔ကလည္း ၎တုိ႔ ကေလးမ်ား၏ အနာဂတ္အတြက္ စုိးရိမ္ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ 
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ေယဘူယ်အားျဖင့္ ပညာေရး အေၾကာင္း ထဲ့သြင္းေျပာဆုိၾကေသာ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ 
အမ်ားစုက ကေလးမ်ားအား ၎တုိ႔ မိဘမ်ားထက္ ပုိမုုိေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀မ်ား ရရိွေရး 
လုိအပ္ေၾကာင္း သေဘာတူၾကသည္။

ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ အစုိးရက တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားရိွ ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
အမွန္တကယ္ စုိးရိမ္ပူပန္ၿပီး ၎တုိ႔ ေနထုိင္မႈဘ၀အေျခအေနမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရး 
အတြက္ ေဆာင္ရြက္သည္ကုိ လက္ေတြ႔ ျမင္လိုၿပီး အစုိးရႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရိွလုိၾကသည္။ 
ျပည္သူ မ်ားအေပၚ ကူညီခ်င္သည့္ဆႏၵရွိေၾကာင္း ျပသရန္အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ 
အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားႏွင့္ ပုိမုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳၾကသည္။ 
အထူးသျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း
တုိ႔တြင္ ၎တုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ရန္ ျဖစ္သည္။

အားေပးသည့္ပုံစံျဖင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းအားေပးသည့္ပုံစံျဖင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ေဒသတြင္း လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ 
၎တုိ႔ အျမင္မ်ားအား နားေထာင္သူမ်ားက လာေရာက္ေမး ျမန္းေသာေၾကာင့္ 
အားတက္ရသည္ဟု အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က အထူး သုံးသပ္ေျပာဆုိၾကသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ 
အခ်ဳိ႔က နားေထာင္သူမ်ားက ၎တုိ႔ထံ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး စကား၀ုိင္းတြင္ ပါ၀င္ေပးရန္ 
ေမးျမန္းသည့္အတြက္ စိတ္ေက်နပ္ရေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအေတာ္မ်ား
မ်ားကလည္း ယခုအႀကိမ္သည္ ၎တုိ႔အျမင္မ်ားႏွင့္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ဖလွယ္ခြင့္ရေသာ 
ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္ၿပီး ထုိသုိ႔ အေမးခံရျခင္းက ၎တုိ႔ သည္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္မ်ားကဲ့သုိ႔ 
ဆက္ဆံခံရသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေျပာဆုိသည္။

အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ရျခင္းအႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္မႈစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ရျခင္း

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္းတြင္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အႀကီးစားဖြ႔ၿံဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား 
အေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကေသာအခါ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ ႔၏ အေလးထားမခံရျခင္းနင့္ 
အဆက္အစပ္မရိွ ဟူေသာ ခံစားခ်က္တုိ႔ကုိ ျမင္သာေစသည္။ ေဘာဆုိင္းႏွင့္ အင္းေလး 
ေဒသႏွစ္ခုတြင္ အသုိင္း အ၀ုိင္းတုိ႔၏ စိတ္ပ်က္၊ ေဒါသျဖစ္ရသည့္ ခံစားခ်က္မ်ားကုိ 
ေတြ႔ရသည္။ ေဘာဆုိင္းေဒသတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းအခ်ဳိ႔ ရိွၿပီး အင္းေလးတြင္ 
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ခရီးသြားလုပ္ငန္း တုိးတက္ေရးအတြက္ အႀကီးစား ဟိုတယ္ဇုန္လုပ္ငန္းမ်ား ရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ 
ျဖစ္ႏုိင္သည္။

ထုိစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔သည္ တရား၀င္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ မစတင္ခင္ ၎တုိ႔အား အသိေပးေဆြးေႏြးမႈ မရွိျခင္းအေပၚ ခံျပင္းေဒါ
သထြက္ကာ စိတ္ပ်က္ရ ေၾကာင္း တညီတညြတ္တည္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ ေဒသဆုိင္ရာအာ
ဏာပုိင္မ်ားက အႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ားအား လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအျဖစ္ ပုံေဖာ္ၾက
ေသာ္လည္း အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က ဖြံ႔ၿဖိဳးတုုိးတက္ေရးအတြက္ အစုိးရတြင္ တာ၀န္ရွိၿပီး 
နုိင္ငံျခားကုုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း တန္ျပန္ေျပာဆုိသည္။ ေဒသခံမ်ားက 
ထုိအႀကီးစား စီ မံကိ န္းမ ်ား၏  ဆုိးက် ဳိးသက္ေရာက္မ ႈမ ်ား ကုိ  ခ ါး စီး ခံရေနရဆဲ  
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔၏ စိတ္ပ်က္မႈ ပုိမုိျမင့္တက္လာသည္။ ထုိသက္ေရာ
က္မႈမ်ားတြင္ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈႏွင့္ အုိးအိမ္မဲ့မႈ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီး
ရျခင္းႏွင့္ က်မ္းမာေရးအႏၱာရယ္ႀကံဳရျခင္း စသည္တုိ႔ ပါ၀င္သည္။ ထုိေဒသမ်ားရွိ 
ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအခ်ဳိ႔က ထုိစီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
မရိွျခင္းႏွင့္ ညီမ ွ်သည္ဟု ဆုိၾကသည္။

ႏုိင္ငံျခားသားေၾကာက္ေရာဂါ တုိးမ်ားလာျခင္းသည္ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ႏုိင္ငံျခားသားေၾကာက္ေရာဂါ တုိးမ်ားလာျခင္းသည္ အႀကီးစားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ 
စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

ထုိဆုိးရြားေသာအေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္ တရုပ္ကုုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ပါလာေသာ 
တရုပ္လုပ္သား မ်ားအေပၚထားရိွေသာ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔၏ ႏုိင္ငံျခားသားေၾကာက္စိတ္ 
ျမင့္လာရျခင္းကုိ နားလည္ လာေစသည့္ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။ 
ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာ သိမ္းဆည္းခံရမႈ ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီးမႈ ျမင့္တက္
လာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေစသည့္အျပင္ တရုုပ္ ကုမၸဏီမ်ားက အစုိးရအရာရိွမ်ားကုိ လာဘ္ထုိးကာ 
၎တိုု႔ေဒသအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား ရယူထားသည္ဟူေသာ 
အျမင္ေၾကာင့္ တရုပ္ကုုမၸဏီမ်ားအေပၚ သံသယရိွၾကသည္။ ထုိအႀကီးစား စီမံကိန္းမ်ားမွ 
ဖန္တီးေပးေသာအလုပ္အကုိင္မ်ားကုိလည္း ကုုမၸဏီမ်ားက ေခၚလာေသာ တရုပ္အလုပ္
သမားမ်ားကုိသာ လုပ္ခိုင္းေလ့ရိွသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား ေဒါသထြက္ၾကရသည္။
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၎တုိ႔ေဒသအတြင္း လာေရာက္ေနထုိင္ေသာ တရုပ္အလုပ္သမားမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္နယ္မွ 
အမ်ဳိးသမီးမ်ားကုိ လက္ထပ္ခြင့္ရရန္ မိဘမ်ားအား လာဘ္ေပးၾကသည္ဟု ယုံၾကည္
ၾကသျဖင့္ ဤနည္းျဖင့္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္ဟု အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က ယူဆၾက
သည္။ တရုပ္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကား အိမ္ေထာင္က်ပါက 
ထုိအမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္ပါ ေျပာင္းသြားသည္ဟု အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က 
မွတ္ယူသည္။ တရုပ္အလုပ္ သမားမ်ားအေပၚ မေက်နပ္မႈ မ်ားလာသည္က ထုိအသုိင္း
အ၀ုိင္းမ်ားကုိ နီးနီးကပ္ကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း ျပသေနသည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ထုိမေက်နပ္မႈမ်ားမွ တဆင့္ အနာဂတ္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္လာေစရန္ 
ပဋိပကၡတြန္းအားေပးသည့္အရာ ျဖစ္လာေစႏုိင္ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ကယားျပည္နယ္။ကယားျပည္နယ္။

သတိႏွင့္ယွဥ္တြဲ အေကာင္းျမင္မႈသတိႏွင့္ယွဥ္တြဲ အေကာင္းျမင္မႈ

ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတုိးတက္ေရး 
ပါတီ (KNPP) ႏွင့္ ျမန္မာအစုိးရတုိ႔အၾကား ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာ
တူညီခ်က္ ေရးထုိးၿပီးကတည္းက အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ 
သတိထား လာၾကသည္ကုိ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း ေတြ႔ရသည္။ စစ္တပ္လႈပ္ရွားမႈနည္းေသာ 
၀န္းက်င္တြင္ ပုိမုိ လြတ္လပ္လုံၿခံဳစြာ သြားလာႏုိင္ခြင့္သည္ ကယားျပည္နယ္ရိွ ျပည္သူအမ်ား 
အလြန္ေလးစား တန္ဖုိး ထားသည့္ အေကာင္းဘက္ဦးတည္ေသာ အဓိက အေျပာင္းအလဲမ်ား
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ႏွစ္လယ္မ်ားအတြင္းက အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ
တူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ထုိးၿပီး သုံးလ အၾကာတြင္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရျခင္းသည္ ကယား
ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတိထားေစာင့္ၾကည့္ရန္ 
သတိေပးေနသည္။ ကယားျပည္နယ္ရိွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ 
စကားလုံးမ်ားကုိ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ “စစ္မွန္” ၿပီး “တာရွည္ခံေသာ” 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္း ေမးျမန္းၾကသည္။ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း
စဥ္အေပၚ သတိတရားႏွင့္ ယွဥ္ကာ အေကာင္းျမင္ၾကေၾကာင္း ေျပာၾကသည္။ ဤသည္က 
၎တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတြက္ ပုိမုိလက္ေတြ႔က်ေစသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေဒသအတြင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေစခ်င္ေသာ ဆႏၵကုိေတာ့ မေျပာင္းလဲေစပါ။
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လူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆႏၵလူမႈစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆႏၵ

စကား၀ုိင္းအခ်ဳ ိ႔က ကယားျပည္နယ္အတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အဓိကထား ေျပာၾကသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားက လယ္ယာ
လုပ္ငန္းႏွင့္ တုိက္ရုိက္ပတ္သက္ေနေသာ စုိက္ပ်ဳိးေရးက႑၏ အေရးႀကီးမႈသည္ 
ေဒသခံမ်ား ႀကံဳေတြ႔ေနရဆဲ ျပႆနာမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ထပ္တလဲလဲ 
ဆုိသည္။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ ေျမယာျပႆနာမ်ား၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္ျခင္း၊ 
စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ စြမ္းရည္ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္ရမႈမ်ားသည္ 
အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးတြက္ လယ္ယာ လုပ္ငန္းကုိ သာ မီွခုိေနရေသာ အသုိင္းအ၀ုိင္း
မ်ားအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အသုိင္းအ၀ုိင္း ရွိျပည္သူတုိ႔သည္ 
၎တုိ႔ ေရရွည္အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအေပၚ ထိခုိက္လ်က္ရွိေသာ ေစ်းကြက္ 
အားမ်ားကုိ သတိထားရသည္။

လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရ မရရိွျခင္းသည္ ၎တုိ႔ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး 
ျဖစ္ရ ၿပီး အျခား ၿမဳိ႔သူ ၿမိ ႔ဳသားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ပါက ခ်ဳိ႔ငဲ့ရေၾကာင္းလည္း အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က 
သတိျပဳမိ ၾကသည္။ အစုိးရအား ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား တုိးျမွင့္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း အဆင့္အသီးသီးတြင္ 
ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေနေသာ အဓိကအေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ား ျဖစ္သည္။ ထုိအေၾကာင္း
အရာမ်ားအေပၚ အေလး ထားျခင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အက်ဳိးရလဒ္အျဖစ္ 
ေဖာ္ျပေနသည္။ တုိက္ပြဲမ်ား ေလ်ာ့က် လာျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား လုံၿခံဳမႈရွိသည္ဟုခံစား
လာရျခင္း တုိ႔အျပင္ ျပည္သူတုိ႔၏ အဓိကစုိးရိမ္ခ်က္ မ်ားသည္ ျပည္နယ္ပုိမုိဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတ
က္ေရးႏွင့္ အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိရရွိေရးတုိ႔ဘက္သုိ႔ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္း
လဲလာလိမ့္မည္။ ကယားေဒသခံတုိ႔အတြက္ စစ္မွန္ၿပီးေရရွည္တည္တ့ံ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရး၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအျဖစ္ ထုိအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ နာလည္ရန္ အသုိင္း အ၀ုိင္း
မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႔အား စကား၀ုိင္းမ်ားသုိ႔ ပါ၀င္လာေစျခင္းစသည့္ 
သိမ္ေမြ႔ေသာခ်ဥ္းကပ္မႈ လုိအပ္သည္။
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္

ပါ၀င္ေျဖဆုိသူတုိ႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၎တုိ႔မသိၾကေၾကာင္း 
ထပ္ခါ ထပ္ခါ ေျပာၾကသည္။ ထုိသူတုိ ႔က ၿ ငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္း 
အၾကမ္းဖ်ဥ္းသိၾကေသာ္လည္း ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈေနာက္ဆုံးအေျခအေနကုိ မသိရိွၾက။ 
နားေထာင္သူမ်ားကုိယ္တုိင္ကလည္း ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားအၾကား မသိၾကသည္ကုိ 
သတိျပဳမိသည္။ ဤသည္မွာ စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္း ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေျပာဆုိ
ေသာအခါ ေတြ႔ႀကံဳရေသာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ေျပာႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ျခင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ျခင္း

ကယားျပည္နယ္ရိွ ျပည္သူတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အတုိင္းထက္အလြန္ 
ပါ၀င္ခ်င္ၾကသည္။ မည္သို႔ ပါ၀င္ရမည္ကုိ မသိၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ 
အသုိင္း အ၀ုိင္းမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေနေသာ အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္း
သားလက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ ႔မ်ား၏အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အျမင္မ်ားအား ၎တုိ႔ျပည္
သူမ်ားႏွင့္ဖလွယ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သတင္းစကားကုိလည္း ပါးလုိက္ၾကသည္။ 
ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရႏွင့္ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ား စသည္တုိ႔၏ 
အျမင္သေဘာထားအမ်ဳိးမ်ဳိးအား ၾကားခ်င္ေသာေၾကာင့္ ထုိအဖြဲ႔မ်ားထံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးရန္ ေတာင္းဆုိ သည္။ ၎တုိ႔ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်င္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ား ကုိ 
၎တုိ႔ႏွ င့္ ထိေတြ ႔ဆက္ဆံရန္ႏွ င့္ ၎တုိ႔ အေတြ ႔အႀကံဳမ်ားႏ ွ င့္ အျမင္မ်ားကုိ 
နားေထာင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိၾကသည္။ ၎တုိ႔အသံမ်ားႏွင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ 
ေရရွည္ တည္တ့ံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္စြာတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အက်ဳိးရိွရုံ
သာမက အေရးႀကီးေၾကာင္းလည္း ၎တုိ႔ သတိျပဳမိၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
ပုိမုိပါ၀င္လာၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိသိရိွခ်င္ေသာ ျပင္းျပေသာဆႏၵသည္ အခြင့္အလမ္း
တစ္ရပ္ ေပၚလာေစသကဲ့သုိ႔ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရးေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ကယား
ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္၀င္စားမႈကုိ ေျပာင္းလဲရန္ အားေကာင္းေသာ 
ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေစသည္။
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ကရင္ျပည္နယ္ကရင္ျပည္နယ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အေကာင္းျမင္မႈမ်ားၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ အေကာင္းျမင္မႈမ်ား

ကရင္ျပည္နယ္တ၀ွမ္းရိွ ျပည္သူမ်ားသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ 
ဆက္စပ္မႈရိွသည္ဟု အခိုင္အမာ ယူဆၾကသည္။ ဤသည္က ကရင္ေဒသခံအမ်ားစုသည္ 
၎တုိ႔ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည့္ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ 
ယွဥ္စဥ္းစားပါက အ့ံၾသစရာေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ အမ်ားအျပားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
အေၾကာင္း မ်ားမ်ား စားစားမသိခဲ့ဟု ဆုိသည္။ ဤသည္ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ 
၎ကုိ မရရိွဖူးသူမ်ားအတြက္ စိတ္ကူးသက္သက္ သေဘာတရားသာ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ 
အခ်က္အျဖစ္ မွတ္ယူႏုိင္သည္။

အလုံးစုံၿခံ ၾဳကည့္ပါက ကရင္ျပည္နယ္သည္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွ 
သက္ေရာက္မႈေကာင္းမ်ားႏွင့္ ႀကံဳရေသာ အားအေကာင္းဆုံး နမူနာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ 
အမ်ားစုသည္ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ယခင္ကထက္ ယခု ပုိမုိလုံၿခံဳသည္ဟုု ခံစားၾကရသည္။ 
ဤသည္မွာ ၎တုိ႔ေက်းရြာမ်ားအနီး သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအတြင္း တုိက္ပြမဲ်ား ေလ်ာ့နည္း
လာသည့္ ေျပာင္းလမဲႈ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတုိ႔သည္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ အမ်ားအျပားကုိလည္း 
ျဖတ္သန္းစရာ မလိုေတာ့ဘဲ ပုိမုိ လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာႏုိင္သည္။ ၎တုိ႔အသုိင္း
အ၀ုိင္းအတြင္း စစ္သား အေရအတြက္ သိသိသာသာေလ်ာ့က်လာခဲ့သည့္အတြက္ 
ေဒသခံမ်ား၏ တစ္ေန႔တာအတြက္ ပုိမုိ လုံၿခံဳမႈရိွသည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ဆုိသည္။

ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ လုံၿခံဳေရးအေျခအေနႏွင့္အတူ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေသာ 
အေျခခံ အေဆာက္အုံႏွင့္ အေျခခံ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပါင္းစပ္လုိက္ေသာအခါ 
ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ေက်နပ္ရေစသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိ
သူမ်ားက ထုိအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ယွဥ္တဲြျမင္လာေသာ
ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ ၎တုိ႔ အေကာင္းျမင္လာေစၿပီး၊ ထုိအေကာင္း
ျမင္မႈမ်ား အလ်င္အျမန္ႏွင့္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ေပၚလာေစခ်င္သည့္ ဆႏၵမ်ား 
ျပင္းျပလာေစသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစ ႏွစ္လၾကာရွည္ပဋိပကၡ သမုိင္းသည္ ၎တုိ႔ေမွ်ာ္
လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ တြဲပါလာေသာ သံသယကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပေနသည္။
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စစ္တပ္ေနရာခ်ထားမႈ နည္းပါးေစခ်င္သည့္ ဆႏၵစစ္တပ္ေနရာခ်ထားမႈ နည္းပါးေစခ်င္သည့္ ဆႏၵ

ကရင္ျပည္နယ္မွ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္
တပ္ဖြဲ႔ ႏွစ္ခုစလုံးမွ စစ္သားမ်ားသည္ ၎တုိ႔ေန႔စဥ္ဘ၀ႏွင့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုုိင္းမ်ားအေပၚ 
ေနွာင့္ယွက္ ေနၾကသည္ဟု ထင္ျမင္ၾကသည္။ အဖြ႔ဲတစ္ဖြ႔ဲ သုိ႔မဟုတ္ အျခားတစ္ဖြ႔ဲကုိ 
ေထာက္ခံမႈ ပုိမုိ ျပသေသာ အျခားျပည္နယ္မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက 
ကရင္ျပည္နယ္ရိွ ျပည္သူမ်ားသည္ မည္သည့္ စစ္သားမဆုိ ၎တို႔ဘ၀ အခက္အခဲမ်ား 
ျဖစ္ေစသည့္အတြက္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားအျဖစ္ ရႈျမင္ၾက သည္။ ထုိဆုိးရြားေသာအေတြ႔အ
ႀကံဳမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆုိေသာ စကား၀ုိင္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡႀကံဳရေသာ ျပည္သူမ်ား၏ 
စိတ္ပ်က္မႈကုိ မီးေမာင္းထုိးျပေနသည္။ စကား၀ုိင္းမ်ားက ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားအၾကား 
ယုံၾကည္မႈႏွင့္ ရုုိးသားမႈ နည္းပါးျခင္းသည္ ေဆြးေႏြးသူအုပ္စု အားလုံးက ေအာင္ျမင္ေသာ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လုိအပ္သည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခု
ျဖစ္သည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။

ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ားအေပၚ NGO အဖြ႔ဲမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ားအေပၚ NGO အဖြ႔ဲမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈ

ကရင္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ လူူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ 
ဆက္စပ္မႈ သမုိင္းမွာ ရွည္လ်ားသည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း အုိးအိမ္မဲ့ေရႊ႔ေျပာင္းေန
ထုိင္ရသူ IDP မ်ားႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္ေနရေသာ ဒုကုၡသည္မ်ား
သည္ ႏုိင္ငံတြင္းအျခားေဒသရိွ လူမ်ားထက္ ပုိမုိ ျမင္သာထင္သာ ရိွၾကသည္။ ဤသည္က 
နယ္စပ္တြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ အန္ဂ်ီအုိ အဖြဲ ႔အေရအတြက္ တုိးျမင့္လာေစသည္။ 
ကရင္လူမ်ဳိးတုိ ႔ႏွင့္ ထုိ အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ ႔မ်ားအၾကား ထိေတြ႔မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက 
အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔မ်ားအေပၚ ၎တုိ႔ျမင္သည့္အျမင္မ်ားကုိ ပုံေဖာ္လ်က္ရိွသည္။ ထုိအထတဲြင္ 
အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔မ်ားက လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းရွိလူမ်ားထံ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ေပးသည္ 
သာမက ၎တုိ႔ စီမံကိန္းမ်ား၏ မရည္ရြယ္ေသာ ဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္မႈမ်ားလည္း 
ရွိႏုိင္သည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားအေနျဖင့္ NGOs မ်ားကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ 
ေထာက္ပ့ံေပးႏုိင္ေသာ အဓိကလူမ်ားအျဖစ္ ျမင္ၾကသူမ်ားလည္း ရိွသည္။
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အသုိင္းအ၀ုိင္းရိွ ျပည္သူအမ်ားအျပားက ၎တုိ႔ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ လူမႈေရး 
၀န္ေဆာင္တုိ႔ တြင္ NGO အဖြ႔ဲမ်ား၏ ကူညီမႈမ်ားကုိ ထဲ့သြင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ NGO 
မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားတက္ရသည္လည္း ရွိေၾကာင္း 
မၾကာခဏ ေဖာ္ျပ ၾကသည္။ အခ်ဳိ႔ကလည္း NGO အဖြဲ႔မ်ား၏ အကူအညီမ်ားသည္ 
အကူအညီရရိွသူႏွင့္ မရရိွသူ အသုိင္းအ၀ုိင္းတုုိ႔အေၾကား ကြာဟမႈ ျဖစ္ေအာင္ အမွတ္တမဲ့ 
ဖန္တီးမိေစသည္ဟု ထင္ျမင္ၾက သည္။ ဤသည္က ေအာက္ေျခအသုိင္းအ၀ုိင္းအၾကား 
ကြဲျပားမႈ ျဖစ္ေစသည္ဟု ျမင္ၾကသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူအခ်ဳိ႔က ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ 
၎တုိ႔အေျခခံလုိအပ္ခ်က္အတြက္ NGO အဖြဲ ႔မ်ားအေပၚ ပုိမုိ မွီခုိလာၾကသည္ဟု 
သတိျပဳမိၾကကာ ထုိေျပာင္းလဲလာေသာ စိတ္သေဘာႏွင့္ အမူအက်င့္တုိ႔သည္ လူမႈအသုိင္း
အ၀ုိင္းတုိ ႔ေပၚ ဆုိးက်ဳိး သက္ေရာက္မည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ 
အျခားသူမ်ားကလည္း NGO ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားသည္ လာဘ္စားမႈကုိ အားေပး ေနခဲ့ၿပီး 
၎တုိ႔ရည္မွန္းသည့္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားထံ မေရာက္မည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ရိွ ေဒသခံမ်ား၏အျမင္မ်ားက လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား 
ေထာက္ပံ့ ေပးေနေသာ NGO မ်ား၏ ျပည္သူမ်ားအေပၚ မည္သုိ႔ ဆုိးရြားေသာ 
သက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ေစသည္ႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအၾကား 
အဆင္မေျပမႈမ်ား ဖန္တီးသည္ ကုိ ေဖာ္ျပသည္။ NGO မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအျမင္မ်ားႏွင့္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ေစသည့္အရာမ်ားအေပၚ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆုိင္ရာအကူအညီမ်ား၏ 
သက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ စီမံကိန္း ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္
ေရးအလုပ္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ “မနစ္နာေစရ”5 ဟူေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပုံစံကုိ 
ရွင္းလင္းစြာ သတိရေစသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပဋိပကၡေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ 
ဘ၀ကုိလည္း သက္ေရာက္မႈ ရိွသည္။

5 မနစ္နာေစရ။ အေထာက္အပံမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သုိ႔မဟုုတ္ စစ္ပြဲမ်ားကုိ မည္သုိ႔ ကူညီႏုိင္သနည္း။ ဟူေသာ 
စာအုပ္ကုိ မယ္ရီ အန္ဒါဆန္ က ေရးသားခဲ့သည္။ ထုိစာအုပ္တြင္ ပဋိပကၡအေျခအေနမ်ားတြင္ လူသားခ်င္း
ဆုိင္ရာအေထာက္အပ့ံမ်ားေပးေသာအခါ မရည္ရြယ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႀကံဳရႏုိင္သျဖင့္ အကူအညီ
ေပးေရးေအဂ်င္စီ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္ေတြ ႔ခ ် ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ နည္းနာမ်ားကုိ 
အႀကံျပဳထားသည္။
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မြန္ျပည္နယ္မြန္ျပည္နယ္

မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေပၚ ယုံၾကည္မႈမြန္ျပည္သစ္ပါတီအေပၚ ယုံၾကည္မႈ

အျခားတုိင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ားနည္းတူ မြန္ျပည္နယ္ရိွ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ 
တပ္မေတာ္ အေပၚ ခံျပင္းေဒါသထြက္ၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရရွည္တည္တ့ံေရး
အေပၚတြင္လည္း သံသယရိွေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကသည္။ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ား အမ်ားအားျဖင့္ 
မြန္တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားသည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေပၚ ေထာက္ခံမႈ ပုိရိွေၾကာင္း 
ျပသၾကသည္။ ျပည္သူအမ်ားစု က မြန္ျပည္သစ္ပါတီကို ၎တုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ 
တရား၀င္ လုံၿခံဳေရးအင္အားစုအျဖစ္ ရႈျမင္ၾက သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အသုိင္းအ၀ုိင္းရိွ
လူတုုိ႔က မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ေရာင္း၀ယ္ေနမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးသုံးစြမဲႈမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းေပးေစ လုိၾကသည္။ ေယဘူယ်
အားျဖင့္ မြန္လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔သည္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ အေပၚ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ 
ယုံၾကည္မႈ ျမင့္မားသည္။

တရား၀င္ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္မ်ားအေပၚ နားလည္မႈတရား၀င္ျပည္နယ္နယ္နိမိတ္မ်ားအေပၚ နားလည္မႈ

ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ သုေတသနျပဳ စကား၀ုိင္းမ်ားကုိ တရား၀င္ျပည္နယ္ 
နယ္နိမတ္မ်ား အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း မြန္ျပည္နယ္မွ 
ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားက တရား၀င္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္အေပၚ နားလည္မႈမွာ မတူညီသည္ကုိ 
ေဖာ္ျပသည္။ မြန္ျပည္နယ္မွ မြန္တုိင္းရင္းသား နားေထာင္သူမ်ားက ၎တုိ႔သည္ 
မြန္ျပည္နယ္မွျဖစ္သည္ဟု ဆုိၾကေသာ္လည္း ပထ၀ီအေနအထားအရ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း
ေနထုိင္ေသာ ကရင္တုိင္းရင္းသား နားေထာင္သူ မ်ားက ၎တုိ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားသည္ 
အမွန္တကယ္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္ၾက သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ 
နားလည္မႈပုံစံက ျပည္သူမ်ား၏ အျမင္မ်ားျဖင့္ ထင္ဟပ္ ေနသည္။ ဥပမာ မြန္ျပည္နယ္ 
တရား၀င္နယ္ေျမ နယ္စပ္တြင္ ေနထုိင္ေနၾကေသာ္လည္း ကရင္ရြာ မ်ားမွ ပါ၀င္ေျဖဆုိသူမ်ားက 
၎တုိ႔သည္ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ရိွေနသည္ဟု ေျပာဆုိၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ 
ဖယ္ဒရယ္စနစ္ဆုိင္ရာ အနာဂတ္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အေရးတႀကီး စဥ္းစားရမည့္ 
အခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ တရား၀င္ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 
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ေလ်ာ့က်ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားအုပ္
စုုမ်ား အတြက္ ကုိယ္စားျပဳမႈကုိ ထဲ့သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔၏ အေရးပါမႈဘာသာစကားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔၏ အေရးပါမႈ

ဘာသာစကားႏွ င့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားသည္ မြန္တုိင္းရင္းသား 
ျပည္သူမ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး အဓိက အေလးထားရမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား
တြင္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိ ၾကသည္။ ဤသည္ကုိ ယခု စာအုပ္အတြက္ နားေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ 
အေစာပုိင္းသင္တန္းတြင္ ေတြ႔ရိွခဲ့သည္။ မြန္အုပ္စုမ်ားက ဗမာစကားထက္ မြန္ဘာသာ
စကားကုိ အသုံးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သည္ကုိ ပုိမုိႏွစ္သက္ၾကသည္။ ကရင္လူမ်ဳိး 
နားေထာင္သူမ်ားရိွေနသည့္တုိင္ ၎တုိ႔ ဘာသာစကားကုိသာ အသုံးျပဳခ်င္ၾကသည္။ 
နားေထာင္သူ အခ်ဳိ႔က ဗမာလုိေျပာရန္ အဆင္မေျပ ၾကဘဲ မြန္လုိသာ ေျပာၾကသည္။ 
မြန္ဘာသာစကား အသုံးျပဳမ ႈ ေလ်ာ့က်လာၿပီး မြန္တုိင္းရင္းသား မ်ားအၾကား 
ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးတည္းတတ္ေသာ ဗမာစကားေျပာသူမ်ား မ်ားျပားလာသည္ကုိ 
သတိထားမိေသာ္လည္း မြန္ဘာသာစကားသည္ အဓိကထားေျပာဆုိေသာ စကားအျဖစ္ 
ရိွေနဆဲ ျဖစ္သည္။ မြန္အသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔က ၎ကုိ စကား၀ုိင္းမ်ားတြင္ ထပ္ေပါင္းေျပာဆုိၾကၿပီး 
မြန္ျပည္နယ္ တစ္၀ွမ္း လူထု၀န္ေဆာင္မႈက႑၊ ပညာေရး ႏွင့္ အစုိးရဌာနတုိ႔တြင္ 
မြန္ဘာသာ တုိးျမင့္အသုံးျပဳ ေစခ်င္သည့္ ဆႏၵရိွေၾကာင္း ေဖာ္ျပၾကသည္။ မြန္တုိင္းရင္းသား 
အုပ္စုမ်ားက ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ၎တုိ႔အနာဂတ္
အတြက္ အေရးႀကီး ေၾကာင္းကုိလည္း သိၾကသည္။ မြန္အမ်ဳ းိသားေန႔ရိွျခင္းႏွင့္ အဆင့္အား
လုံးတြင္ အစုိးရ ကုိယ္စားျပဳမႈ ရွိျခင္းသည္ မြန္တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ 
အေရးႀကီးသည္။

လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား

မြန္ျပည္နယ္ရိွ အသုိင္းအ၀ုိင္းျပည္သူမ်ားသည္ ပဋိပကၡႏွင့္ ေရွ႔တန္းစစ္ပြဲကုိ ေက်ာ္လြန္ 
ျမင္ေလ့ ရိွၿပီး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အေျခခံအေဆာက္အဦ ၊ အလုပ္အကုိင္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 
လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈ စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း ပုိမုိ ေျပာဆုိၾကသည္။ အနာဂတ္လို
အပ္ခ်က္ ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေက်ာ္လႊားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအား အမ်ားဆုံး အေလးေပး
ေျပာၾကသည္။ နားေထာင္သူမ်ားက စစ္ပြ ဲသုိ႔မဟုတ္ ပဋိပကၡမရိွေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း
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မ်ားရိွ ပါ၀င္ေျဖဆိုသူအမ်ားအျပားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၎တုိ႔ဘ၀မ်ားႏွင့္ 
အနည္းအက်ဥ္းသားသက္ဆုိင္သည္ဟု ခံစားရေၾကာင္း ေ၀မ ွ်ေပးသည္။ အသက္ ၃၀ 
မွ ၅၀ ႏွစ္အၾကား လူတုိ႔သည္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ စီးပ ြားေရးအေၾကာင္းကုိ ပုိ မုိ 
စုိးရိမ္ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ရာဘာစုိက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ျဖစ္သည္။

လူငယ္မ်ားကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈ အနည္းငယ္သာ 
ရွိေၾကာင္း မၾကာခဏ ေဖာ္ျပၿပီး ပညာေရးဆုိင္ရာ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိသာ ပုိမုိ 
စုိးရိမ္ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ ဤစကား၀ုိင္းမ်ား ျပဳလုုပ္ေနခ်ိန္က ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္းတြင္ 
အမ်ဳိးသားပညာေရးဥပေဒ ေအာက္ရိွ တုိင္းရင္းသားဘာသာစကား သင္ၾကားေရးဆုိင္ရာ 
အခ်က္မ်ားကုိ အသိအမွတ္ ျပဳရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားအခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိသည့္ 
မြန္ျပည္နယ္ေက်ာင္းသားသမဂၢက ဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵျပမႈအခ်ဳိ ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ 
ပါ၀င္ေျဖဆုိသူ အမ်ားအျပားက လက္ရိွ အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡသည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲထက္ ပုိမုိအေရးႀကီးသည္ဟု ဆုိၾကသည္။

မြန္ျပည္နယ္ရိွ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး 
စုိးရိမ္ပူပန္ရ မႈမ်ား ရွိေနသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တုိ႔ပါ၀င္ျခင္းသည္ 
ျပည္နယ္ညီညြတ္ေရး အတြက္ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု 
ျမင္ၾကသည္။ ျပည္နယ္တစ္၀ွမ္းရွိ ျပည္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 
လူထုပါ၀င္မႈ ပုိမုိရရိွေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ၎တို႔ေန႔စဥ္ လူေနမႈဘ၀
အေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေသာ နယ္စပ္ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း 
မီးေမာင္းထိုးျပၾကသည္။

41



အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအႀကံျပဳခ်က္မ်ား

လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းတုိ႔၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ နားေထာင္သူမ်ား၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်
က္မ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီးေနာက္ CPCS သည္ ျမန္မာအစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ တုိင္းရင္း
သား လက္နက္ကုိင္ အဖြ႔ဲ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေပး
ေနေသာ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႔ဲမ်ားကုိ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 
ေပးလုိသည္။

ျမန္မာအစုိးရသုိ႔ျမန္မာအစုိးရသုိ႔

• အစုိးရအေနျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေျခာက္စုနီးပါးၾကာ ျဖစ္ပြာေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္မီး
အၿပီးတြင္ လူထုယုံၾကည္မႈရရန္ အဆင့္လုိက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ 
လုိအပ္သည္။ အဓိက နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္တ
ပ္ဖြဲ႔မ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း
စဥ္အေပၚ ၎၏ ရုုိးသားမႈကုိ ျပသျခင္း ျဖစ္သည္။

• အစုိးရသည္ တႏုိင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိသာမက ၂၀၁၁ 
ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဘက္အပစ္
ခတ္ရပ္စဲ ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရမည္။

• ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ သဘာ၀၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏လက္ရိွ တုိးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုိ 
လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားထံ ရွင္းျပရန္ အစုိးရအေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး၊ 
ထိထိေရာက္ေရာက ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ဤနည္းလမ္းျဖင့္ 
သတင္းအမွားမ်ား ပေပ်ာက္ေစႏုုိင္သည္။ ထုိ႕အျပင္ တုိက္ပြဲမ်ားၿပီးသည့္ႏွင့္ 
ခ်က္ခ်င္း လက္ငင္းရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
အလြမဲ်ားကုိ လည္း စီမံခန္႕ခြႏုုိဲင္မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ ဆက္သြယ္ေရး 
ခ်ဲ႔ထြင္ျခင္း သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ထိေတြ႔ႏုိင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္း 
လည္းျဖစ္သည္။
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• အစုိးရသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ယုံၾကည္မႈရရိွရန္အတြက္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရး 
အလုံးစုံ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခု ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ ထုိမဟာဗ်ဴဟာတြင္ 
အေျခခံ လူထုအတြက္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 
အဓိကထား လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ ထုိမဟာဗ်ဴ ဟာတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား 
ပါ၀င္သင့္သည္။
- ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္မ်ား တုိးျမွင့္ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ 
အတြက္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ တုိးလာေစမည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ ထုိမွတဆင့္ ပုိမုိ ေကာင္း
မြန္ေသာ အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရိွေရး၊ အစားအစာ လုံၿခံဳေရးစုိး
ရိမ္ခ်က္မ်ားကုိလည္း တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ ေျဖရွင္းျခင္း၊ ႏွင့္

- ေဒသတြင္း စက္ရုုံမ်ား (အစားအစာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သစ္၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးထုတ္ကုန္ 
မ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာထုတ္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား စသည္) 
မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမွပ္ႏံွမႈ ျမွင့္တင္ျခင္းသည္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားမွ အရည္အေသြး 
ျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းကုိ အားေပးျခင္း၊ ထုိသုိ႔ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါက 
အသက္ေမြးမႈဆုိင္ရာအခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးမည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ကုန္ၾကမ္း 
မ်ားကုိ တျခား ႏုိင္ ငံမ ်ားသုိ ႔ ေစ်းေပါေပါ ႏ ွ င့္ တင္ပုိ ႔ေနရျခင္းကုိလည္း 
ကာကြယ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

• အစုိးရသည္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အားလုံးတြင္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
မ်ား တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာ တုိးတက္ ရင္းႏွီး
ျမွဳပ္ႏံွရန္ အဘက္ဘက္မွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ လူမႈေရး၀န္ေဆာငမ္ႈစနစ္ 
ရရွိမႈ အနည္း ဆုံး ျဖစ္သည့္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားေဒသမ်ားကုိ အဓိက ဦးစားေပးသင့္သည္။ 
ဤတြင္ ပညာေရးက႑ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အားေကာင္းလာေစရန္၊ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၏ အရည္အေသြးမ်ား တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ 
တုိ႔ကုိ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

• အစုိးရသည္ လမ္းပန္းပုုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးတုိ႔ တုိးတက္လာေအာင္ 
လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ထိုမွသာ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၏ အထီးက်န္ခံစားခ်က္ 
ေလ်ာ့က် ေစမည္။ လမ္းႏွင့္ တံတားမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ခံႏုိင္အားကုိ 
တုိးျမွင့္ျခင္းအျပင္ လက္ကုိင္ဖုုန္းစနစ္မ်ားပုိမုိ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း 
တို႔သည္ ျပည္သူတုိ႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀မ်ားကုိ ျမွင့္တင္ ေပးသည္။
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• အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ပံုမွန္ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ ေရေထာက္ပ့ံမႈ ရရိွေစရန္ တိုးျမွင့္ 
ခ်႔ဲထြင္ေပးရန္သည္ ႀကီးမားေသာ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။

• အစုိးရသည္ သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္မ်ားရိွ ျပည္သူမ်ား အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွ 
အက်ဳ ိးအျမတ္ရေစရန္အတြက္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ ဖြ႔ၿံဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိင္တြယ္ရန္ 
ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းလမ္းကုိ ထူေထာင္သင့္သည္။ စီမံကိန္းမ်ားအား 
အတည္မျပဳမီွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္းႏွင့္ သေဘာထားရယူျခင္း တုိ႔ 
ပါ၀င္သည္။

• အစုိးရသည္ အရင္းအျမစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ထုံး 
လုပ္နည္းမ်ားကုိ စတင္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ အဆိုုပါစီမံကိန္းမ်ားသည္ တုိင္တန္း
မႈမ်ား အား ေျဖရွင္းရမည့္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ နည္းလမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈ 
အသုိင္းအ၀န္းမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေစရမည္။

• အစုိးရသည္ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သတင္း အခ်က္အလက္မ ွ ်ေ၀ျခင္းကုိ တုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ေျမယာသိမ္းဆည္းခံ ခဲ့ရသာ ျပည္သူမ်ားအား သင့္တင့္ေသာေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာ
င္မည့္ တရားေရးဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကုိလည္း ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

• အစုိးရသည္ လူမ်ဳ ိးေရး၊ လိင္ကြျဲပားမႈႏွင့္ ဘာသာေရးအရ ခြျဲခားဆက္ဆံျခင္းခံရသူမ်ား 
အတြက္ ေျဖရွင္းျခင္း နည္းလမ္းမ်ား ပ့ံပုိးေဆာင္ရြက္သင့္သည္။ အစုိးရမူ၀ါဒမ်ားသည္ 
မည္သည့္ အမုန္းစကားမ်ားကုိမဆုိ သည္းမခံေၾကာင္း ျပသသင့္သည္။ အစုိးရသည္ 
ခြဲျခား ဆက္ဆံခံရျခင္းအတြက္ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားထံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိလည္း ျဖန္႔ေ၀ေပး
သင့္သည္။

• အစုိးရသည္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးအသုံးျပဳမႈႏွင့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး 
ကုန္ကူးမႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ပ်က္စီးမႈ အတုိင္းအတာကုိ သတိျပဳရမည္။ ထုိ႔ျပင္ 
မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲသူမ်ားအား ျပန္လည္ကုုစားေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးထုတ္လုပ္သူမ်ား

44



အတြက္ ေရရွည္ အစားထုိးသီးႏွံမ်ားထုတ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရိွရမည္။

• အစုိးရ၏ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးဆုိင္ရာအမႈမ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ 
ကုိင္တြယ္ရန္၊ ဥပေဒစုိးမုိးေရးဆုိင္ရာ ျပ ျဳပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 
ျဖစ္သည္။ ဤသည္က မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရန္ ဖြဲ႔ထားသည့္ ေဒသတြင္း 
ကုိယ္ထူကုိယ္ထအဖြဲ႔မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးရာတြင္လည္း အေထာက္အကူ 
ျပဳသည္။

• လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း၀င္ ျပည္သူမ်ား၏ အဓိကစုိးရိမ္မႈ 
ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုုုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ ပညာေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း
မ်ား တြင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈမွတဆင့္ စီးပြားေရး ျမွင့္တင္ရန္ အစုိးရ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကုိ 
အေလးထား သင့္သည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသုိ႔တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြ႔ဲမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသုိ႔

• တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တုုိ႔အဖြဲ႔မ်ား 
အၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းရန္ လုိအပ္သည္။ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ စိတ္ထက္သန္စြာ ပါ၀င္မႈကုိ ျပသရန္ ႏွင့္ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ 
ခုႏွစ္မ်ား အတြင္း အစုုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ ႔မ်ားအၾကား 
ေရးထုိးထားေသာ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ အသီးသီးကုိ ေလးစားလုိက္နာရန္ 
လုိအပ္သည္။

• တပ္ဖြဲ႔အားလံုး၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြင္း စစ္တပ္မ်ား 
ရိွေနျခင္းကုိ ေလ်ာ့ခ်သင့္သည္။ ေက်းရြာမ်ားအနီး သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာမ်ားထဲတြင္ 
စစ္သားမ်ား ရိွမေနေစရန္ ေလ်ာ့ခ်ရမည္။ ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ အရပ္သား 
ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား တင္းမာမႈ 
မ်ားကုိ ေလ်ာ့က်ေစရန္ အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မည္။
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• အရပ္သားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ပုိမုိ ေကာင္းမြန္ေစရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ 
တုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ကုိင္ တပ္ဖြဲ႔/ တပ္မေတာ္ တပ္သားမ်ားက အရပ္သားျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ေတြ႔ဆုံလွ်င္ ျပဳမႈဆက္ဆံရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေသာ မူ၀ါဒမ်ား 
ခ်မွတ္ထားသင့္သည္။ ထုိမူ၀ါဒမ်ားသည္ ျပည္သူတုိ ႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ 
ေလးစားလုိက္နာသည့္ မူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္ရမည္။

• တပ္မေတာ္/တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ လူမႈအသုိင္း
အ၀ုိင္း မ်ားအနီး (သုိ ႔) အနားတ၀ုိက္ စခန္းခ်ေနေသာ စစ္သားမ်ားအၾကား 
ဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ျခင္းသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲစကား
၀ုိင္းမ်ားမွ သေဘာတူ ထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားက အရပ္သားျပည္သူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရးတြင္ အမွန္တကယ္ တုိးတက္မႈ ရိွသည္ဟု ျပသေနျခင္း ျဖစ္သည္။

• တပ္မေတာ္/တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေအာက္ေျခ 
ရဲေဘာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူလူထုအၾကား အေပါင္းလကၡဏာဆန္ေသာ လူမႈဆက္ဆံ 
ေရးႏွင့္ ထိေတြ႕မ်ား ရိွေစမည့္ ေအာက္ေျခလူမႈအသုိင္းအ၀န္း ဆက္သြယ္မႈ ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြး တုိင္ပင္မႈစနစ္မ်ား ထားရိွျခင္းအားျဖင့္ အရပ္သားျပည္သူလူထုုႏွင့္ 
ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

• တပ္မေတာ္/တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေဒသခံျပည္
သူမ်ား အေပၚ ေကာက္ခံေသာ သီးျခားအခြန္ေကာက္သည့္စနစ္ ပေပ်ာက္ေစရန္ 
သုိ႔မဟုတ္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

• တပ္မေတာ္/တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားအား 
အတင္းအဓမၼစစ္သားစုေဆာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အဓမၼလုပ္အားေပးခုိင္းေစျခင္းစသည္ 
တုိ႔ကုိ ရပ္တန္႕သင့္သည္။ ဤလုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္/တုိင္းရင္းသား 
လက္နက္ ကုိင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား မုုန္းတီးမႈ ျမင့္လာေစၿပီး ယုံၾကည္မႈ 
ေလ်ာ့နည္းလာေစသည္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေပးေနေသာ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ကူညီေထာက္ပ့ံမႈေပးေနေသာ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔ဲမ်ားႏွင့္ 
ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား သုိ႔ႏုိင္ငံတကာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား သုိ႔

• ႏုိင္ငံတကာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား (IOs/NGOs) 
သည္ လူမႈေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တုုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရး၊ ခြျဲခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ 
အမုန္း စကားတုိ႔အား တုိက္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြေဲတမႈ ပေပ်ာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ား 
က့ဲသုိ႔ အဓိက ကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစုိးရႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်က် 
ဆက္လက္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ လုိသည္။

• IOs/NGOs မ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 
အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူမ်ားႏ ွ င့္ 
လက္မွတ္မထုိး ထားသူမ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနေစရန္ 
ေဆာင္ရြက္သင့္သည္။

• ျမန္မာျပည္အတြင္း အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေသာ IOs/NGOs 
မ်ားသည္ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္တစ္ဖြဲ႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ နားလညႏုိ္င္ရန္ႏွင့္ သီးျခားျဖစ္ရတည္မႈ 
ေလ်ာ့က်ေစေရန္ တစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ တစ္ဖြဲ႔ၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မွ်ေ၀ျခင္း ႏွင့္ 
ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိသည္။

• IOs/NGOs မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးရွိ 
၎တုိ႔၏ ကြန္ယက္အဖြဲ႔မ်ားကုိ သုံးကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ 
သေဘာတရား မ်ား ျဖစ္သည့္ ဒီမုိကေရစီ၊ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္အလုိက္ 
ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ စသည္တုိ႔ကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစရန္ အစုိးရကုိ ကူညီသင့္
သည္။ ဤသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္အမွားမ်ား ပေပ်ာက္ေရး
အတြက္ အစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိ ကူညီႏုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပ
တ္သက္ေသာ လက္ေတြ႔ မက်သည့္ ေမ ွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္။

• IOs/NGOs မ်ားသည္ ေဒသတြင္း ရွိေနဆဲတင္းမာမႈမ်ား ပုိမုိဆုိးရြားလာျခင္းမွ 
ေရွာင္ရွား ႏုိင္ရန္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအလိုက္ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္မေဖာ္မီွ 
ဆက္စပ္ အေၾကာင္းအရာ/ပဋိပကၡအား ခြျဲခမ္းစိတ္ျဖာရန္ ထဲ့သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။ 
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ထုိမွသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထုိလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အစီအစဥ္ 
ခ်မွတ္ရာတြင္ ထဲ့သြင္းစဥ္းစားျခင္းႏုိင္ေရးအတြက္ ၎တုိ႔ႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား 
ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္သည္။ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းသည္ IOs/NGOs 
၏ လူမႈအသုိင္း အ၀ုိင္းမ်ားအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား 
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစမည္ ျဖစ္သည္။

• IOs/NGOs မ်ားသည္ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားအတြင္း မည္သည့္စီမံကိန္းမ်ဳိး ခ်မွတ္ 
အေကာင္အထည္ေဖာ္သည္ျဖစ္ေစ “မည္သူတစ္တဦးတစ္ေယာက္မွ မနစ္နာေစရ” 
ဟူေသာ မူကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးရန္ အႀကံျပဳသည္။

• IOs/NGOs မ်ားသည္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္သူတို႔အၾကား 
ထိေတြ႔မႈႏွင့္ ဘာသာေပါင္းစုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအား ဆက္လက္ေထာက္ပ့ံသင့္သည္။
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စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ စစ္မွန္ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးသာ 
ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အလုိရိွကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ အလုိရိွ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားေသာေဒသမ်ားရိွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အပစ္ခတ္ရပ္စဲထားေသာေဒသမ်ားရိွ 
အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားထံမွ အသံမ်ားအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားထံမွ အသံမ်ား

ၿ ငိ မ္းခ ် မ္းေရးႏ ွ င့္ပ ဋိပက ၡအေရးေလ့လာမ ႈစ င္တာ  (CPCS)  သည္  ၿ ငိ မ္းခ ် မ္းေရးႏ ွ င့္ပ ဋိပက ၡအေရးေလ့လာမ ႈစ င္တာ  (CPCS)  သည္  
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