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ကာတီးယား ပါပါဂ်ီယန္းနီသည္ ဂ်နီဗာတြင္ အေျခစိုက္ေသာ လူသားခ်င္း စာနာေရး အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈဌာန
(Centre for Humanitarian Dialogue - HD Centre)တြင္ ေစ့စပ္ ျဖန္ေျဖေရးဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္ မူဝါဒေရးရာ
ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနပါသည္။ ဤသို႔ ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ လိုင္ေဘးရီးယား၊ လစ္ဗ်ားႏွင့္
ဖိလစ္ပိုင္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ ေစ့စပ္ ျဖန္ေျဖေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ HD Centre၏
ကူညီမႈျဖင့္ အမ်ိဳးသား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးပြျဲ ဖစ္စဥ္မ်ားဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူအျဖစ္ ယီမင္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကမာၻ႔
ကုလသမဂၢ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၏ အဖြ႔တ
ဲ ြင္ ပါဝင္ခ့ဲသည္။ HD Centreသုိ႔ မေရာက္ခင္က ႐ုရွား၊ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္
ဟာဇီဂိုဗီးနားႏွင့္ အီရတ္ႏိုင္ငံတို႔တြင္လည္း အလုပ္လုပ္ခ့ဲသည္။ အဓိကေဆာင္ရက
ြ ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရး
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၊
အာ႐ုံစုိက္ထားသည္။

အမ်ိဳးသားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြႏ
ဲ ွင့္
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ

ကိုလံဘီယာ

ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
တကၠသိုလ္မွ

ေရးဆြျဲ ခင္း

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို

ပါရဂူဘ႔က
ဲြ ို

ရရွိခ့ၿဲ ပီး

၎တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဂ်နီဗာ ႏုိင္ငံတကာ သုေတသန ဘြ႔လ
ဲ န
ြ ္ေက်ာင္း(Geneva Graduate Institute for International
Studies)တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။
ဤစာတမ္းမွာ

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ

လုပ္ငန္းမူေဘာင္အတြင္းမွ

ထုတ္ေဝပါသည္။

ေဆြးေႏြးမႈကန
ြ ္ရက္

(Civil

ဤစာတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ

Society

Dialogue

အခ်က္မ်ားမွာ

Network)၏

ဥေရာပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တည္ေဆာက္မႈ ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕ European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) တစ္ဖ႔တ
ဲြ ည္း၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး
ဥေရာပ

သမဂၢ

European

Union(EU)၏

အျမင္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို

မည္သည့္

အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မွ်

ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု မယူဆႏိုင္ေပ။
ဤေကာက္ႏႈတ္ခ်က္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျမင္မ်ားမွာ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး EPLO
အဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ EPLO အဖြ႔ဝ
ဲ င္ထားေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၏ မူဝါဒႏွင့္ သေဘာထားကို ကိုယ္စားျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈကန
ြ ္ရက္
Civil Society Dialogue Network
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈကန
ြ ္ရက္ (CSDN)သည္ ဥေရာပ သမဂၢ (တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ဆိုင္ရာ
ကိရိယာနည္းလမ္း)မွ ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ထားေသာ သံုးႏွစ္ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မွာ အရပ္ဘက္
လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

ဥေရာပ

သမဂၢ၏

မူဝါဒ

ေရးဆြဲသူမ်ားအၾကား

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ

ကိစၥရပ္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဥေရာပ ျပင္ပေရးရာ
ဝန္ေဆာင္မႈအဖြ႔တ
ဲ ိုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား ဥေရာပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ဆက္ဆံေရး႐ံုး
European Peacebuilding Liaison Office (EPLO)မွ စီမံခန္႔ခဲြသည္။
CSDNႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိလိုပါက

EPLO အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဝင္ေရာက္

ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
CSDN၏ ေဆြးေႏြးမႈ စာတမ္းမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္
သံုးသပ္

စဥ္းစားႏိုင္ျခင္းကို

ပိုမိုလႈံ႔ေဆာ္ေပးျခင္းျဖင့္

CSDN

တစ္ခုလံုးအတြက္

တစ္စိတ္တစ္ေဒသမွ

ကူညီ

ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ရန္ ရည္ရယ
ြ ္သည္။ CSDN အနာဂတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား
ပ့ံပိုးေပးမည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္မွန္းသည္။

ဤစာတမ္းကို ဥေရာပသမဂၢ၏ ေငြေၾကး အကူအညီျဖင့္ ထုတ္ေဝထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ဥေရာပ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕ European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) တစ္ဖ႔တ
ဲြ ည္း၏
တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပ သမဂၢ European Union(EU)၏ အျမင္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို မည္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မွ်
ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု မယူဆႏိုင္ေပ။

မူပိုင္ EPLO ၂၀၁၃ ခုႏွစ္
ထပ္ဆင့္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ျဖဴးရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဤစာတမ္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္
မည္သည့္ရင္းျမစ္မွ ရယူသည္ကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ EPLO ကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္
ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

၁။ နိဒါန္း
အမ်ိဳးသား

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္

စစ္ဘက္ဆိုင္ရာမွ

အထက္တန္း

လက္ေရြးစင္မ်ားသာမက

အျခားသူမ်ားပါ ႏိုင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္လာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရယ
ြ ္ထားေသာ
ေစ့စပ္ၫႇိႏႈိင္းေရး ယႏၲရားမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ

အထက္လႊာ လက္ေရြးစင္အဆင့္သာ

အေပးအယူလုပ္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေအာင္ အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား ပါလာခြင့္ျပဳျခင္းျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ
ေစ့စပ္ၫႇိႏိုင္းမႈမ်ားကို
တုိက္႐ိုက္စနစ္ျဖင့္

လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္

ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ထားသူမ်ား

ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားကိုလည္း

မဟုတ္ေသာ္လည္း

ခန္႔အပ္ျခင္း

လူတစ္ေယာက္-တစ္မဲ

သို႔မဟုတ္

ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ

အသက္အရြယ္ရွိ စုစုေပါင္း လူဦးေရထက္ နည္းပါးေသာ သီးသန္႔ မဲဆႏၵနယ္ငယ္ေလးမ်ား ပံုစံျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္း
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္

ျဖစ္စဥ္မ်ားသက္သက္ေတာ့

အမ်ိဳးသား

မဟုတ္ေခ်။

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ

ထို႔အျပင္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

ဒီမိုကရက္တစ္

စဥ္းစားသံုးသပ္သည့္အခါမ်ားတြင္လည္း

အမ်ိဳးသား

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခား တည္ရွိၿပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို မလိုက္နာဘဲ
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ ကိုယ္ပိုင္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရး စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုသာ ပံုစံ
ဒီဇိုင္းေရးဆြဲ

အသံုးျပဳသည္။

ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၏

သို႔ျဖစ္ပါ၍

အထက္လႊာ

အမ်ိဳးသား

လက္ေရြးစင္

ေတြ႔ဆံု

ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားသည္

ဦးေဆာင္သည့္ဝါဒမွ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

လြတ္ေျမာက္ရန္

ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္း

ႀကိဳးပမ္းေသာ္လည္း

ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းမႈကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အျပည့္အဝ ဒီမိုကရက္တစ္ ျဖစ္စဥ္ကိုေတာ့ ထည့္သြင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ျခင္း
မရွိေခ်။
ႏိုင္ငံေရး

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို

ျဖတ္ေက်ာ္ေနၾကေသာ

ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္

အမ်ိဳးသား

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပဳလုပ္ခ့ၿဲ ပီး ထိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ ရလာဒ္မ်ားကို လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။
အမ်ားအျပား

(ဘီနင္၊

တိုဂို၊

ကြန္ဂို

ဘရာဇာဗီးလ္၊

ႏိုင္ဂ်ာ၊

မာလီ၊

ဇိုင္ယာႏွင့္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ

အေနာက္ အာဖရိကႏိုင္ငံ
အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ား)သည္

အာဏာရွင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရမ်ားဆီသို႔ ေျပာင္းလဲခ့ဲသည့္ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ား၏ အေစာပိုင္း
ကာလမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံမ်ားကို က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၃ခုႏွစ္ ဘြန္းသေဘာတူညီခ်က္ေနာက္ပိုင္းတြင္
အေရးေပၚႏွင့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ညီလာခံမ်ားကို အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္

ပံုစံဒီဇိုင္း

ျဖစ္ပာြ းေနေသာ

ေရးဆြဲရာတြင္

ပဋိပကၡကို

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း

အဆံုးသတ္ႏိုင္ရန္

ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။

ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုအေနျဖင့္

ေနာက္ဆံုးတြင္
ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ

ယီမင္ႏိုင္ငံတြင္း

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ပင္လယ္ေကြ႔ေဒသ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ ေကာင္စီ (Gulf Cooperation Council – GCC)၏
၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ယႏၲရား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ အမ်ဳိးသား
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ညီလာခံတစ္ရပ္ကို ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏
ဥပေဒအဆင့္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာဝန္၊ အစိုးရႏွင့္ ကင္းရွင္း လြတ္လပ္မႈ၊ အမ်ား ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္
၎တုိ႔ ပါဝင္ေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ကြျဲ ပားျခားနားၾကသည္။
အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပံုစံဒီဇိုင္း ေရးဆြရ
ဲ ာ၌ ၎တုိ႔၏တရားဝင္မႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈအေပၚ
လႊမ္းမိုးႏို္င္သည့္ ရွိရင္းစြဲ အားၿပိဳင္မႈ သံုးခုရွိပါသည္ ၁။

အမ်ိဳးသား

ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္

ဘယ္ေလာက္

ျဖန္႔က်က္ရမည္နည္း။

ဘယ္လူထု

အရြယ္အစားႏွင့္
ႀကီးမားရမည္နည္း။

အစုအဖြမ
ဲ႔ ်ား၊

ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို

-

အမ်ိဳးသား

ပါဝင္ႏိုင္မႈကို

ထည့္သြင္းရန္

ေတြ႔ဆံု

ဘယ္ေလာက္

လုိအပ္ၿပီး

၎တုိ႔၏

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ဘယ္လို ေရြးခ်ယ္မည္နည္း။
၂။

အမ်ိဳးသား

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၏

အာဏာႏွင့္

ေပးအပ္ထားေသာ

တာဝန္

-

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္

အစိုးရအဖြ႔တ
ဲ ို႔က့သ
ဲ ို႔ေသာ ႏိုင္ငံအဆင့္ တည္ရွိၿပီး အဖြ႔အ
ဲ စည္း၊ ဌာနမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသား ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၏
ဆက္ႏယ
ြ ္မႈ အေျခအေနမွာ မည္သို႔နည္း။ ၎တို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမွာ
မည္သည္တုိ႔နည္း။
1

၃။

အမ်ိဳးသား

ေတြ႔ဆံု

ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၏

ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၏

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

အတည္ျပဳသင့္ပါသလား

လြတ္လပ္မႈအေပၚ

တည္ရွိၿပီး

အဖြ႔ဲအစည္း၊

သို႔တည္းမဟုတ္

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမ်ားတြင္

ေမးခြန္းထုတ္ျခင္း

အမ်ိဳးသား

အစိုးရဌာနမ်ားမွ

၎တုိ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္

-

ေတြ႔ဆံု

လက္မွတ္ေရးထိုး

အတည္ျဖစ္ပါသလား။

မထားသည့္

ယာယီ

အစုိးရမ်ား

အာဏာရေနေသာ္လည္း ႀကီးမားၿပီး အမ်ားပါဝင္မႈရွိေသာ အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္
အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏

အျမင္တြင္

ေမးခြန္းထုတ္စရာ

တရားဝင္မႈ

ျဖစ္ေနေသာ

လက္ရွိအစိုးရမ်ားသည္လည္း
တစ္ခါတစ္ရံတြင္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွတဆင့္

ထုိက့သ
ဲ ုိ႔

အစုိးရမ်ားအတြက္

ကင္းမဲ့ေနတတ္သည္။

တရားဝင္မႈ
အမ်ိဳးသား

အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ
ေရြးေကာက္

မရွိျခင္းျပႆနာကို

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ

မွ်တမႈအေပၚ

တင္ေျမႇာက္ခံခ့ရ
ဲ သည့္

ခံစားရႏိုင္သည္။

ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ

ထုိ႔ေၾကာင့္

တရားဝင္အျဖစ္

အသိအမွတ္ျပဳခံရေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေတာင္းဆုိရန္ လုပ္ရသည္မွာ ခက္ခတ
ဲ တ္သည္။
ဤအားၿပိဳင္မႈမ်ားကို

ထံုးစံကေတာ့

အဓိကႏိုင္ငံေရးတြင္

ပါဝင္လႈပ္ရွား

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားၾကား

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ အခန္းက႑တို႔ကို ေစ့စပ္ ၫႇိႏိႈင္းျခင္းျဖင့္
ေျဖရွင္းၾကသည္။ ဤေစ့စပ္ ၫႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိခ်က္အရပင္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ႐ွင္းလင္း ျပတ္သား
တိက်ေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သြားျခင္းလည္း မရွိေပ။ ရံဖန္ရံခါ၌ အဓိက ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွား လုပ္ေဆာင္သူမ်ားသည္
အသြင္ကူးအေျပာင္းမႈကို
အမ်ားပါဝင္ႏုိင္မႈရွိေသာ၊

ႀကီးၾကပ္ကပ
ြ ္ကႏ
ဲ ုိင္မည့္

မူမ်ားကို

ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္သည့္

ခ်မွတ္ရန္

အမ်ိဳးသား

သေဘာတူၾကၿပီး

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွတဆင့္

ေတာင့္တင္း

ခုိင္မာေစရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ဤအားၿပိဳင္မႈမ်ားကို ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ
လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းမွာပင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ေတာ့ ဤအားၿပိဳင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ
ပ်က္ျပားသည္အထိ ေရာက္သာြ းႏိုင္သည္။
ဤစာတမ္းသည္ အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို မတူျခားနားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက မည္သုိ႔ ခ်ဥ္းကပ္ခ့သ
ဲ ည္၊ မည္သို႔
ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားသည္တုိ႔အျပင္ မည္သုိ႔ေသာ တာဝန္မ်ားကို ေပးအပ္ခ့သ
ဲ ည္ စသည္တို႔ကို ေသခ်ာစစ္ေဆး
သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ ထိုအားၿပိဳင္မႈမ်ားအား ရွင္းလင္း ထင္ရွားစြာ နားလည္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေပးထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ဆင္တူယိုးမွားမရွိ တစ္ခုတည္းေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား သင္ခန္းစာမ်ား
လက္လယ
ႊဲ ူျခင္းသည္
ေရးဆြဲရန္ႏွင့္

ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းကို အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို

ႀကိဳတင္

စဥ္းစားထားရန္

ျပင္ဆင္ျခင္းရန္တုိ႔ကို

လိုေၾကာင္းကို

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအတြင္း

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မည့္

ဤစာတမ္းမွ
ဆံုးျဖတ္ခ်က္

အတတ္ပညာရွင္မ်ားသည္

ပံုစံဒီဇိုင္း

အၿမဲထည့္သြင္း

အသိေပးရန္

ရည္ရယ
ြ ္ပါသည္။

ဤစာတမ္းတြင္

ႏိုင္ငံေရး

ခ်မွတ္ျခင္းကို

လႊမ္းမိုးရာတြင္

အမ်ိဳးသားအဆင့္

ေတြ႔ဆံု

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ အဓိကက်ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခ့ေ
ဲ သာ ႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိုသုိ႔ေသာ အခန္းက႑ကို
တာဝန္အျဖစ္ ေပးအပ္ထားေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးတြင္ မေအာင္ျမင္ခ့သ
ဲ ည့္ ႏုိင္ငံမ်ားကို အေလးထား ေဆြးေႏြးပါသည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားအဆင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ပံုေဖာ္ရာတြင္
လႊမ္းမိုးရန္ တာဝန္ မအပ္ႏွင္းထားေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ထည့္သြင္း မေဆြးေႏြးပါ။

၂။ အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ အေနအထားမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထံ၌ အမ်ိဳးအစား
စံုလင္ေသာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္

အာဏာမ်ားရွိၾကသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ

အေျခအေနတြင္

ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို

အျမန္စတင္ႏိုင္ေအာင္ အမ်ဳိးသားေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက ပံုေအာလုပ္ေပးရာ အသြင္ကူးေျပာင္းဆဲကာလအတြက္
ယာယီ အစိုးရ၊ ယာယီ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ယာယီ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တို႔ကို ခန္႔အပ္ေပးခဲ့သည္။
အျခားေသာ

အေျခအေနမ်ားတြင္လည္း

၎တို႔မွ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပုံ

အေျခခံဥပေဒ

မူၾကမ္းကို

ကိုယ္တုိင္

ေရးဆြဲခ့ၿဲ ပီး

အျခားအျခားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္မူ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာ မူမ်ားကို မူၾကမ္း ေရးဆြၿဲ ပီး ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ
2

ဥပေဒ

ေရးဆြဲေရး

ေကာ္မတီအဖြ႔တ
ဲ စ္ခုထံသို႔

ေနာက္အေျခအေနမ်ားတြင္မူ
ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုတြင္

အမ်ိဳးသား

လက္လႊဲ

ေတြ႔ဆံု

ပါဝင္လႈပ္ရွား

တာဝန္ေပးလုိက္သည္လည္း

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္

႐ိုးရွင္းလွေသာ္လည္း

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအားလံုး

ပါဝင္ၫႇိႏႈိင္း

ရွိသည္။
အသုံးဝင္စာြ

ေဆာင္ရက
ြ ္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ၿပီး တရားဝင္ တာဝန္ခံေစသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည့္အနာဂတ္ ေစ့စပ္ၫႇိႏႈိင္းမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏
ပံုစံဒီဇိုင္းကို

ေရးဆြဲခ်မွတ္ေပးႏိုင္သည္။

ထိုသုိ႔ေသာ

အေျခအေနမ်ားတြင္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏

ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္မွာ

ယံုၾကည္မႈကို လံုေလာက္သည့္ အတုိင္းအတာအထိ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အျငင္းပြားဆံုးေသာ
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပံုစံ ဒီဇိုင္းတစ္ခု ေရးဆြဲ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
အဓိက ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအၾကား ေစ့စပ္ ၫႇိႏႈိင္းမႈမ်ားမွတဆင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အေပၚ အားလံုး
ပါဝင္မႈရွိသည့္

သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု

(ဥပမာအားျဖင့္

အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား

ေရာက္ေအာင္
ယီမင္)

လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို

ေဆာင္ရက
ြ ္သည္မွာ

ပဋိပကၡတစ္ခုအတြင္း

ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္း

ေဆြးေႏြးရၿပီး

မလြယ္ကူပါ။

အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္

ပါဝင္သူမ်ားကုိ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ကိုယ္စားျပဳသည့္

သေဘာတူညီခ်က္တြင္

ထည့္သြင္းရေသာ္လည္း အျခားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ အဓိကက်ေသာ ျပႆနာမ်ားအေပၚ (ဥပမာ တုိဂိုႏွင့္ ကြန္ဂို
ဘရာဇာဗီးလ္တုိ႔လုိ

အေနာက္

အာဖရိက

ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္)

အမ်ဳိးသားအဆင့္

အားလံုး

သေဘာတူညီမႈကို

တည္ေဆာက္ရန္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးတာဝန္ကို အေတာ္အသင့္ ပါဝင္မႈရွိေသာ ေကာ္မတီမ်ားသို႔
အပ္ႏွင္းရန္ သေဘာတူညီၾကသည္။

အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို အထက္လႊာ လက္ေရြးစင္

မ်ား၏ က်ဥ္းေျမာင္းသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းတစ္ခု အတြင္းသာ ေစ့စပ္ၫႇိႏႈိင္းေသာ္လည္း ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈဆုိသည္မွာ
ႏိုင္ငံေရး

လႈပ္ရွား

လုပ္ေဆာင္သူမ်ား

ပို၍

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

လက္တဲြ

ပါဝင္

ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ေအာင္

တိုးခ်ဲ႕ထားျခင္းျဖစ္သည္ (ဥပမာအားျဖင့္ ယီမင္ႏိုင္ငံ)။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ အျခားအေျခအေနမ်ားတြင္ - ဥပမာ
အီရတ္ႏိုင္ငံ၌ - ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားေနေသာအခါ ႏိုင္ငံေရး တြင္
ပူးေပါင္း ပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ္မႈကို တုိးခ်ဲ႕ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း သက္ေသျပေနသည္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္မ်ား (အာဖဂၢနစၥတန္၊
ယီမင္ႏွင့္ အီရတ္)တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ တုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် သေဘာတူထားေသာ
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဆက္လက္ၿပီး အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိေနၾကေသာ္လည္း ထိုလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ကို အမ်ိဳးသား အဆင့္ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈမွ ေလးစားမႈရွိသည္။ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ေနစဥ္
ေျပာင္းလဲလာသည္မွာ

အခ်ဳိ႕ေသာ

အမ်ဳိးသား

ညီလာခံမ်ားက

မိမိတုိ႔သည္

အခ်ဳပ္အျခာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္

အာဏာပိုင္သည္ဟု

ေၾကညာကာ တည္ဆဲအစိုးရမ်ားကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္မ်ဳိးလည္း အေနာက္ အာဖရိက အမ်ိဳးသား ညီလာခံမ်ားအတြင္း၌
ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဆြးေႏြးမည့္အတုိင္းပင္ ယခုလုိျဖစ္ေပၚလာေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ရွိအစိုးရမွ လက္မခံရန္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သလို အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္သာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္အတြက္
မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္သည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္

အမ်ိဳးသား

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားသည္

ရွင္းလင္းၿပီး

စီမံခန္႔ခႏ
ဲြ ိုင္ေသာ

လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုႏွင့္

ေကာင္းစြာ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိ သတ္မွတ္ထားေသာ ဆက္သယ
ြ ္မႈတစ္ခုတို႔မွသည္ စတင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မျပဳခင္ ေစ့စပ္
ၫႇိႏႈိင္းထားေသာ လက္ရွိ ေဆာင္ရက
ြ ္ဆဲ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအထိ အက်ဳိးေက်းဇူး ခံစားရရွိေစပါသည္။ ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈသည္ ဘာကို ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးစားေနသနည္း၊ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ဘာအာဏာမ်ားရွိၿပီး တည္ရွိၿပီး
အစိုးရ အဖြ႔ဲအစည္း၊ ဌာနမ်ားႏွင့္ ဘယ္လို ဆက္စပ္ေနသနည္း။ ဤေမးခြန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျဖဆိုေသာ အေျဖမ်ားသည္
အေၾကာင္းျပခ်က္

အေတာ္မ်ားမ်ားေၾကာင့္

လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္

ခိုင္မာတိက်ေသာ

ျပည္သူမ်ားႏွင့္

အရပ္ဘက္

ရွင္းလင္းတိက်သည့္
လႊမ္းမိုးရန္

အလြန္ပင္

အက်ဳိးရလာဒ္မ်ားရရန္

လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို

ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခု

လုပ္ေဆာင္မည္ႏွင့္

အေရးႀကီးွလွသည္။
ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္

လြယ္ကူစာြ

စည္း႐ံုးႏိုင္သည္။

မရွိေသာအေျခအေနမ်ားတြင္မူ

ပါဝင္ရန္

ပထမအခ်က္မွာ

ႀကိဳးပမ္းမည္ဆိုသည္မ်ဳိး

ရွင္းလင္းေသာ

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုအေပၚ
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈျဖစ္စဥ္တြင္

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွ

စိတ္ပါဝင္စားမည္၊

မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။

ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္

အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားက ထုိက္တန္သည္ဟု ယူဆေသာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုအတြင္း ၎တို႔၏ အခ်ိန္ကို
ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံရန္ ဆံုးျဖတ္သည္မွာ ထိုေဆြးေႏြးမႈကို အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးရလာဒ္မ်ား ထြက္ေပၚေစရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာကို အပ္ႏွင္းထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။
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ဒုတိယအခ်က္မွာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ၎တို႔ လုပ္ေနေသာ လုပ္ငန္း၏ ဦးတည္ရာ ရည္မွန္းခ်က္
ပန္းတိုင္ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေသာအခါ ပို၍ ထိေရာက္စာြ ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ေျခ ပုိမ်ားသည္။ ၎တို႔အလုပ္၏
ပန္းတုိင္ကို အလြယ္တကူ ေပ်ာက္သာြ းႏိုင္ပါလွ်င္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈတင
ြ ္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးေနသူမ်ားသည္ ဗဟိုခ်က္ႏွင့္
ဦးတည္ရာကိုလည္း

ေပ်ာက္ကယ
ြ ္

ဆံုး႐ံွဴးသြားႏိုင္သည္။

ထို႔နည္းတူစာြ

ရည္မွန္းခ်က္

ပန္းတိုင္ကို

မရွင္းလင္း၊

မတိက်ေသာအခါ ထိုရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို လႊမ္းမိုးလာႏိုင္ၿပီး ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္

မ်ားေသာအားျဖင့္

ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူ

အေရအတြက္

မ်ားျပားသျဖင့္

ေျဖရွင္းႏုိင္သည့္အထိ

အခ်ိန္မ်ားစြာ ယူရလိမ့္မည္။ တတိယအခ်က္မွာ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈႏွင့္
က်န္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အၾကား
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကို

ဆက္သယ
ြ ္မႈ

ရွင္းလင္းျပတ္သားျခင္းက

သေဘာတူညီထားသည့္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည့္

ျဖစ္စဥ္အတြင္း

ေပၚထြက္လာမည္မွာ

ေရွာင္လဲြ၍

မ်ားစြာေသာ

လုပ္ငန္းမူေဘာင္ကို

ေဆြးေႏြးေနေသာ

မရႏိုင္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္

ႏုိင္ငံေရး

အေျခခံ၍

လႈပ္ရွား

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစသည္။

အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ားအေပၚ

အျငင္းပြားမႈမ်ား

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ

မစတင္ခင္ကပင္ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတုိင္ကို သေဘာတူညီမႈ ယူထားျခင္းက အသံုးဝင္ေပသည္။
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏

လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္

ပတ္သက္ေသာ

ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းမႈသည္

အကယ္၍

အခ်ိဳ႕ေသာ

အာဏာရွိသည့္

အေရးပါႏိုင္သည္။

ထုိေဆြးေႏြးမႈ

ေအာင္ျမင္ရန္

လူထုအစုအဖြဲ႔၊

အလြန္

မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္အေၾကာင္း ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိျဖစ္စဥ္အတြင္းရွိ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၏
အခန္းက႑မွ ေသာ္လည္းေကာင္း ခ်န္လွပ္ထားခဲ့ပါက ၎တို႔မွ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ရန္ ျငင္းဆန္လိမ့္မည္။
ဤျဖစ္စဥ္မ်ိဳးမွာ ၂၀၀၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅မွ ၁၈ရက္အထိ က်င္းပေသာ အီရတ္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ၌ ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည္။
လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား - ၂၀၀၄ခုႏွစ္ အီရတ္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ
ဤညီလာခံသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခန္႔အပ္ထားေသာ အီရတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီ (Iraqi
Governing Council – IGC)ႏွင့္ ယာယီ ၫြန႔္ေပါင္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ (Coalition Provisional Authority CPA)တို႔ခ်မွတ္ထားေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းမူေဘာင္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျဖစ္သည္။ ညီလာခံကို
အီရတ္ႏိုင္ငံ

ေဒသအားလံုးႏွင့္

အီရတ္လူမႈ

အသိုင္းအဝိုင္းအားလံုးကို

ကိုယ္စားျပဳေသာ

လူ

၁၀၀၀

မွ

၁၅၀၀၀ခန္႔အထိ တက္ေရာက္မည့္ ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ခုဟု မွန္းဆခဲ့ၾကသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းမူေဘာင္
အတြင္း၌ အေတာ္ေလး အားနည္းေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုသာရွိၿပီး ယင္းမွာ ႏိုင္ငံတြင္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ
ျပႆနာမ်ားကို

ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္

ေရြးေကာက္ခံ

မဟုတ္ေသာ

ၾကားျဖတ္အစိုးရအဖြ႔၏
ဲ

လုပ္ေဆာင္မႈကို

၂၀၀၅ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ က်င္းပမည့္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးေကာက္ပဲြ မတိုင္ခင္အထိ
ႀကီးၾကပ္ရန္

ကန္႔သတ္ထားေသာ

အာဏာမ်ားသာရွိမည့္

အမ်ိဳးသားေကာင္စီကို

ဖြ႔စ
ဲ ည္းရန္

ျဖစ္သည္။

ထိုလႊတ္ေတာ္က ထိုအခါက်လွ်င္ အီရတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ မူၾကမ္းကို ေရးဆြလ
ဲ ိမ့္မည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

မူေဘာင္ႏွင့္

ထိုမူေဘာင္အတြင္းမွ

အီရတ္အမ်ိဳးသားညီလာခံအေပၚ

ႏုိင္ငံေရး

သေဘာတူညီခ်က္တြင္ လစ္ဟာခ်က္မ်ား ရွိေနခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္ အီရတ္ႏိုင္ငအ
ံ တြင္း ႏိုင္ငံျခားတပ္မ်ား
ေရာက္ရွိေနမႈႏွင့္

IGCကို

လုိက္နာရေသာ

ၾကားျဖတ္

အစိုးရကို

ခန္႔အပ္ျခင္းအား

ဆန္႔က်င္ေသာ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ အစီအစဥ္ကို ျပင္ဆင္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိသည့္ ညီလာခံတြင္
ပါဝင္

ေဆြးေႏြးရန္

အေမရိကန္မွ

ျငင္းဆန္ၾကသည္။

ခန္႔အပ္ထားေသာ

အဖြ႔က
ဲ

ထိုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအတြက္
ပံုစံဒီဇိုင္းထုတ္ထားေသာ

တရားဝင္မႈမရွိေပ။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက

အမ်ားပါဝင္မႈရွိေသာ

၎တို႔

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

ၾကားျဖတ္အစိုးရတြင္

ညီလာခံျဖစ္ေအာင္

ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္ျခင္းမရွိဘဲ
အစီအစဥ္သည္

ပါဝင္

ေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာ

မလုပ္ခ့သ
ဲ ည္မွာ

ဤအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

အစီအစဥ္ကို စိန္ေခၚလာႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာထား ကြလ
ဲ ြမ
ဲ ႈက အစစ္အမွန္ ပါဝင္မႈ ရွိေသာ
ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပႏိုင္ေရးကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ရလာဒ္အျဖစ္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံသည္
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အီရတ္ႏိုင္ငံ၏

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္

အဓိကျဖစ္ရပ္တစ္ခု

မျဖစ္ေတာ့ေပ

-

စစ္မွန္ေသာ

ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ခုအျဖစ္ မေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ခ့သ
ဲ လို ၾကားျဖတ္အစိုးရတြင္ ပါဝင္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖင့္သာ
အမ်ားဆံုး

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည့္

အမ်ဳိးသားေကာင္စီတြင္လည္း

ႏိုင္ငံေရး

ပါဝင္ေဆာင္ရက
ြ ္မႈကို

1

မခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေတာ့ေခ်။

၁၉၈၀ခုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ အေနာက္ အာဖရိက ႏိုင္ငံမ်ား၏ အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တုိးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ဆက္ၿပီး ေစ့စပ္ၫႇိႏိုင္းခဲ့သည္။
ဤအခ်က္မွာ အခ်ဳိ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းတစ္ခုကို သက္ေသျပေနေသာ္လည္း
အျခားျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းျခင္းတုိ႔ဘက္သို႔ ဦးတည္ခ့သ
ဲ ည္မ်ားလည္း
ရွိသည္။ ၁၉၈၀ႏွစ္မ်ား ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ဘီနင္၊ ကြန္ဂိုႏွင့္ ႏိုင္ဂ်ာရွိ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားသည္ စီးပြားေရးခၽြတ္ၿခံဳက်မႈ၊
စစ္တပ္မ်ား

ဘက္ေျပာင္းမႈႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာ

ပံ့ပိုးမႈကို

ဆံုး႐ႈံးျခင္းတုိ႔ႏွင့္

ရင္ဆိုင္ခ့ရ
ဲ သည္။

တာဝန္ရွိေသာ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေရွ႕ဆက္သာြ းစဥ္ တစ္မ်ဳိးသားလံုး အမ်ားသေဘာတူ လက္ခံမႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္
အမ်ဳိးသားညီလာခံမ်ား စီစဥ္က်င္းပရန္ သေဘာတူညီခ့သ
ဲ ည့္အျပင္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံမ်ား၏ အာဏာႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္
ေကာက္ခ်က္မ်ားကို လက္ခံခ့ၾဲ ကၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ခ့ၾဲ ကသည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံမ်ားသည္ တည္ရွိဆဲ
ဖြ႔စ
ဲ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမ်ားကို လြတ္လပ္စာြ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းကာ ယာယီ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
အေျခခံ

ဥပေဒ၊

ယာယီ

ဥပေဒျပဳ

လႊတ္ေတာ္ႏွင့္

ယာယီအစိုးရအဖြ႔ဲ

စသည့္

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ

အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို ခန္႔အပ္ေပးခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား ညီလာခံမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္
သီးျခား

အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုမွ

ထပ္မံအတည္ျပဳေပးရန္

မလိုအပ္ေပ။

အတည္ျဖစ္ၿပီး

ၾကားျဖတ္အစိုးရအဖြ႔မ
ဲ ွာ

ယာယီသာ

အခြင့္အာဏာရွိေသာ အစုိးရျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ားႏွင့္ ဖြစ
ဲ႔ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ လူထုဆႏၵခံယူပမ
ဲြ ်ား
က်င္းပေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ၾကားျဖတ္အစိုးရအဖြ႔ဲ၏ သမၼတမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ရာထူးကို ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပသည့္
အခ်ိန္အထိသာ လက္ဝယ္ထားခြင့္ ရွိသည္။ လက္ရွိ အာဏာရွင္ အစိုးရမ်ား၏
ညီလာခံမ်ားမွ

တည္ေထာင္ေပးေသာ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ

ယာယီ

အားနည္းမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား
အစိုးရအဖြ႔ဲအစည္း၊

ဌာနမ်ားကို

ျပည္သူအမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံၾကၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ားႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္သို႔ အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္စာြ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ခ့ၾဲ ကသည္။2
အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြင္းမွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား
ဘီနင္ႏိုင္ငံတြင္

သမၼတ

ေကေရကူ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အပါအဝင္

(Kerekou)သည္

အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏

သူ႔အာဏာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို

“အရပ္သား

အာဏာသိမ္းမႈ”

ဟု

ဒုကၡေရာက္ေနေသာ

အေျခအေန၊

အတိုက္အခံမ်ား

ခုိင္မာ

အမ်ားစုကို

႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည့္

လက္ခံခ့သ
ဲ ည္။

ဖြင့္ဆုိခ့ေ
ဲ သာ္လည္း
အားေကာင္းလာမႈ၊

တိုင္းျပည္

အစပိုင္းတြင္
စီးပြားေရး

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ၏

ကူညီ

ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းသြားျခင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ မျပတ္သား မေရရာေသာ ရပ္တည္မႈ စသည္တုိ႔ေၾကာင့္
သူ႔အေနအထား အားနည္းေနသည္ကို လက္ခံခ့သ
ဲ ည္။3 ထို႔အတူ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ကြန္ဂို
(ဘရာဇာဗီး)ႏိုင္ငံတြင္

1

ဗိုလ္မွဴး

ဆာဆူငဂူဆို

(Col.

Sassou-Nguesso)က

အတိုက္အခံမ်ား၏

Katia Papagianni, “National Conferences in Transitional Periods: The Case of Iraq,” International Peacekeeping,

vol 13, no 3, September 2006.
2

Peter Harris and Ben Reilly, eds, Democracy and Deep-Rooted Conflict: Options for Negotiators (Stockholm,

Sweden: IDEA, 1998), ‘Case Study: National Conferences in Francophone Africa.’
3

Harris and Reilly, eds, 1998, 2 (electronic copy); Michael Bratton and Nicolas van de Walle, Comparative Politics,

vol 24, no 4, July 1992, 424; Kathryn Nwajiaku, “The National Conferences in Benin and Togo Revisited,” The

Journal of Modern African Studies, vol 32, no 3, 1994, 438-440.

5

ေတာင္းဆိုမႈျဖစ္ေသာ
ဟူေသာအခ်က္ကို

အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏
သေဘာတူခ့သ
ဲ ည္။

အသံုးမျပဳလိုသည့္

ဗိုလ္မွဴး

ဦးေဆာင္လုိက္ေသာအခါ

ယံုၾကည္မႈ

အတည္ျပဳခ်က္ေပးရန္မလို

ထိန္းသိမ္းထားရန္

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္
ႏိုင္ဂ်ာႏိုင္ငံမွ

၎တို႔၏

ေဆးဘူး

ဆိုးဝါးလွေသာ

ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္။

ေဆးဘူးအစိုးရ၏

အစိုးရမွ

ဆက္လက္

ဆာဆူငဂူဆိုသည္

ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္

ဖယ္ေပးခဲ့သည္။

သူ႔အာဏာကို

ဖိႏွိပ္ျခင္းႏွင့္

တစ္လတာကာလအတြင္း
အရွက္ကဲြရမႈမွ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို

ေဘးထြက္ေနခဲ့ရသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားဆႏၵျပမႈကို
အမ်ားျပည္သူတို႔၏

4

အမ်ိဳးသားညီလာခံမွ
(Seibou)

စီးပြားေရး

အမ်ိဳးသားညီလာခံ

အာဏာမ်ား

သမၼတေလာင္းအျဖစ္

စစ္တပ္ကို
အစိုးရသည္

မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္

က်င္းပလုိက္သည္ႏွင့္

ဆံုး႐ံႈးသြားခဲ့သည္။

အမည္စာရင္း

ေရြးေကာက္ပတ
ဲြ ြင္

တင္သြင္းထားျခင္းမွလည္း

5

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ကာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္
တိုးတက္လာျခင္းသည္ႏွင့္အမွ်

၎ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက

ပိုမိုႀကီးမားေသာ

အာဏာမ်ား

တာဝန္ယူလာခဲ့ေသာ္လည္း

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခုကိုေတာ့ ျဖစ္ေပၚလာရန္မွာေတာ့ မေအာင္ျမင္ခ့ေ
ဲ ပ။ ၁၉၉၁ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္
တိုဂိုႏိုင္ငံ၌

အမ်ိဳးသား

ညီလာခံသည္

သမၼတ

ေအယာဒီမာ

(Eyadema)၏

အာဏာမ်ားကို

ျဖဳတ္ခာြ ခ်ခဲ့ၿပီး

ၾကားျဖတ္အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကို တည္ေထာင္ခ့ေ
ဲ သာအခါ ေအယာဒီမာသည္ ၎ကို စစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ဝိုင္းခဲ့သည္။
ေနာက္ဆက္တဲြအျဖစ္
အသံုးျပဳၿပီး

ေအယာဒီမာသည္

ႏိုင္ငံေရး

ညီလာခံကို

အတိုက္အခံမ်ားကို

အခမ္းအနားျဖင့္

ပိတ္သိမ္းခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း

အေႏွာင့္အယွက္ျပဳသလို

အာဏာကို

ၿမဲၿမံစာြ

စစ္တပ္ကို
ဆက္လက္

ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့သည္။ တိုဂိုႏွင့္ ဘီနင္ ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ကြာျခားခ်က္မွာ ၿပိဳကြပ
ဲ ်က္စီးမႈ အတုိင္းအတာျဖစ္ၿပီး ဘီနင္ႏိုင္ငံကို
၎၏အာဏာရွင္ အစိုးရကုိ ထင္ရွားေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပေနေသာ္လည္း တိုဂိုႏိုင္ငံအတြက္မူ ျမင္သာမႈ မရွိခ့ေ
ဲ ပ။6
ယီမင္ အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ညီလာခံ (Yemeni National Dialogue Conference – NDC)၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို
ညီလာခံကို

စတင္က်င္းပသည့္

ၫႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၃ခုႏွစ္

မတ္လ

၁၈

ရက္

မတိုင္ခင္ကပင္

အေသးစိတ္

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး

ယခင္သမၼတ ဆာလာ (Saleh)၏ တာဝန္ယူဆဲ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္းစံု၊ လူငယ္ႏွင့္

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုတုိ႔ ေပါင္းစပ္ ပါဝင္ေသာ က်ယ္ျပန္႔သည့္ အတိုက္အခံ လႈပ္ရွားမႈတို႔ၾကား
ပဋိပကၡကို အဆံုးသတ္ခ့သ
ဲ ည့္ NDCသည္ ယခုလည္း ဆက္လက္ က်င္းပေနဆဲျဖစ္ၿပီး ပင္လယ္ေကြ႔ ေဒသ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရက
ြ ္မႈ

ေကာင္စီ

ႏိုဝင္ဘာလတြင္

(Gulf

Cooperation

ခ်မွတ္ခ့ေ
ဲ သာ

Council

အေကာင္အထည္

-

GCC)၏

လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္

ေဖာ္ေဆာင္ေရး

ယႏၲရားအတြင္းရွိ

၂၀၁၁ခုႏွစ္

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ NDCကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္။ ဤယႏၲရားကို ပဋိပကၡ၏ႏွစ္ဖက္လံုးမွ အဓိက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက
လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ္လည္း

လူငယ္မ်ား၊

အရပ္ဘက္

လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

ေတာင္ပိုင္းေဒသ လႈပ္ရွားမႈ (the peaceful Southern Movement)
Rebellion)

8

7

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ

သို႔မဟုတ္ ဟူသီ ပုန္ကန္ထႂကြမႈ (Houthi

တုိ႔က့သ
ဲ ုိ႔ေသာ အျခားလူထုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေတာ့ လက္မွတ္မေရးထုိးခဲ့ၾကေပ။ သို႔ေသာ္

ေတာင္ပိုင္းေဒသ

လႈပ္ရွားမႈ၏

ႀကီးမားေသာ

အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမွလဲြ၍

ဤအျခားေသာ

လူထုမ်ားက

NDCကုိ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ ေစ့စပ္ၫႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ႏွင့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုအျဖစ္
လက္ခံ ႀကိဳဆိုခ့ၾဲ ကသည္။ မွ်တေသာ၊ အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ၿပီး ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ နည္းဟန္ျဖင့္ NDCကို ႀကိဳတင္
4

Harris and Reilly, 1998, 3

5

Myriam Gervais, “Niger: Regime Change, Economic Crisis, and Perpetuation of Privilege,” in John F. Clark and

David E. Gardinier, Political Reform in Francophone Africa (Boulder, CO: Westview Press, 1997), 92.
6

Nwajiaku, 1994, 431; John R. Heilbrunn, “Social Origins of National Conferences in Benin and Togo,” The Journal

of Modern African Studies, vol 31, no 2, 1993, 281.
7

For analysis on the Yemen’s Southern Question and the peaceful Southern Movement see: International Crisis

Group, “Breaking Point? Yemen’s Southern Question,” Middle East Report No 114, October 20, 2011.
8

For analysis on the Saada issue and the Houthi rebellion see: International Crisis Group, “Yemen: Defusing the

Saada Time Bomb,” Middle East Report No 86, May 27, 2009.

6

ျပင္ဆင္ထားသေရြ႕၊ လူထုအားလံုးကို သင့္ေလ်ာ္စာြ ကိုယ္စားျပဳမႈကို ခြင့္ျပဳသေရြ႕ ထို႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း အုပ္စုမ်ားက
လုပ္ခြင့္ေပးလိုၾကသည္။
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အဓိကက်သည့္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို တည္ေထာင္ျခင္း၊ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
အေျခခံ

ဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲမည့္

ေကာ္မရွင္ႏွင့္
လုပ္ပုိ္င္ခြင့္ကို

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

ေကာ္မရွင္အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားကို
NDC

မွ

ရရွိခ့သ
ဲ ည္။

သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေထာင္ျခင္း
9

လုပ္ပိုင္ခြင့္အတြင္း

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု

အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္း

တို႔ပါဝင္သည့္

ထပ္မံပါလာေသာ

အေတာ္အသင့္

ေရးဆြဲေရး
ခုိင္မာသည့္

အေၾကာင္းကိစၥမ်ားမွာ

ႏိုင္ငံ၏

ေတာင္ဘက္ပိုင္းမွ ျပင္းထန္ေသာ ခြထ
ဲ က
ြ ္လုိသည့္ လႈပ္ရွားမႈ၊ စီးပြားေရး ဖ႔ံၿြ ဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရး စသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ယႏၲရား10ႏွင့္NDCအတြက္ ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ရန္ နည္းပညာေကာ္မတီတစ္ခုကို ခန္႔အပ္သည့္ သမၼတ အမိန္႔ေၾကညာစာတြင္လည္း ဤNDC၏
လုပ္ပို္င္ခြင့္ကို အေတာ္ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။11 အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးမႈ ညီလာခံကို
က်င္းပေနစဥ္ ဥပမာ - အဓိကက်သည့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ မူမ်ားကို အေသးစိတ္ မည္မွ်အထိ၊ မည္သည့္
အတုိင္းအတာအထိ NDCမွ )၏ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆုိမည္ အပါအဝင္ NDC လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အတိအက် အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုျခင္းႏွင့္

စပ္လ်ဥ္းၿပီး

သေဘာထား

ကြလ
ဲ မ
ဲြ ႈမ်ား

ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္

ေမးခြန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ျဖစ္စဥ္အေပၚ လႊမ္းမိုးႏိုင္မည့္ NDC၏

ပိုအေရးႀကီးေသာ

အာဏာကိုေတာ့ သံသယ

ျဖစ္စရာမရွိေပ။
အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၌

၂၀၀၁ခုႏွစ္

ဒီဇင္ဘာလ

ဘြန္း

သေဘာတူညီခ်က္12

(အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၌

မၾကာမီ

ကာလအတြင္း ျပန္လည္ တည္ေထာင္မည့္ အၿမဲတမ္း အစိုးရ အဖြ႔ဲအစည္း၊ ဌာနမ်ားအတြက္ ယာယီ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္)အရ အေရးေပၚ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ (Emergency Loya Jirga – ELJ)တစ္ခုကို က်င္းပေပးခဲ့သည္။
ထိုသေဘာတူညီခ်က္အရ “အေရးေပၚ အမ်ိဳးသား ညီလာခံမွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံ
ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကို ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈကာလ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြ႔ဲ၏
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုႏွင့္ အဓိက အမႈထမ္း အရာထမ္းမ်ားအတြက္ အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳေပးရမည္” ျဖစ္သည္။13 “ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု”
ႏွင့္ “အဓိက အမႈထမ္းအရာထမ္း” ဟူေသာ စကားလံုးႏွစ္လံုး၏ အဓိပၸါယ္ႏွစ္ခြ ထြက္ေနျခင္းက ဆုိလုိသည္မွာ
ဤသေဘာတူညီခ်က္ကို က်ယ္ျပန္႔စာြ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို သတ္မွတ္ႏို္င္သည္ဟု ဆုိလုိသျဖင့္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံ
ေကာ္မရွင္အတြင္း ELJမွ ခ်မွတ္မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ညီလာခံ ေကာ္မရွင္မွ အေသးစိတ္ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုေပးရန္
ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးသူမ်ားႏွင့္

ညီလာခံ

ေကာ္မရွင္သည္

ညီလာခံ

လုပ္ငန္း

အစီအစဥ္ႏွင့္

စဥ္းစား

ေဆြးေႏြး

သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၏ ရလာဒ္မ်ား ႏွစ္ခုလံုးကို ELJမွ ကိုယ္တိုင္ ဆံုးျဖတ္ရန္၊ ထိုသို႔ ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ လုိက္နာရမည့္
လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုသာ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ ေကာ္မရွင္က ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ေဆြးေႏြးေသာ အျခားသူမ်ားအၾကား
သေဘာထား ကြလ
ဲ မ
ဲြ ႈမ်ားသို႔ ဦးတည္သာြ းေစသည္ ၏။14 ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ကို ေရးဆြဲရန္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ
ဥပေဒဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသား ညီလာခံကို ၁၈လအတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရသစ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ားကို
ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း က်င္းပႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။15

9

Article 3.2.a and 3.2.b, Presidential Decree No 30 (2012) on the Technical Committee for the National Dialogue

Conference. Author’s files.
10

Article 21, Agreement on the Implementation Mechanism for the Transition Process in Yemen in accordance with

the Initiative of the Gulf Cooperation Council (GCC). Author’s files.
11

Presidential Decree No 30 (2012) on the Technical Committee for the National Dialogue Conference (authors’s

files).
12

Agreement on Provisional Arrangements in Afghanistan Pending the Re-Establishment of Permanent Government

Institutions.
13

International Crisis Group, “The Loya Jirga: one small step forward?”, Afghanistan Briefing, May 16, 2002, 11.

14

ICG, May 2002, 11.

15

ICG, May 2002, 1.

7

ဤေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ယခင္က အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကို မတူ
ကြျဲ ပားေသာ

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကေၾကာင္းကို

ေပၚထြက္လာသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားမွ ေထာက္ျပေနသည္မွာ
မ်ားႏုိင္သမွ်မ်ားေအာင္

ထည့္သြင္းသင့္သည္မွာ

ထင္ဟပ္ျပႏုိင္ရန္

ႀကိဳးပမ္းထားသည္။

ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ အဓိက ႏို္င္ငံေရး အင္အားစုမ်ား

ေဆြးေႏြးမႈတြင္

ပါဝင္

လုပ္ေဆာင္ရန္

လုိလုိလားလားရွိမႈကို

ေသခ်ာေစရန္ ျဖစ္္သည္။ ထုိေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းမႈမ်ားသည္ အားလံုး ပါဝင္မႈ မရွိခ့ပ
ဲ ါလွ်င္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္ကိုယ္က
အဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသည့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွား လုပ္ေဆာင္သူမ်ား ပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ရန္ တံခါးကို တတ္ႏိုင္သမွ်
ဖြင့္ေပးရမည္။

ထုိ႔အျပင္

မူလေပးထားသည့္

အာဏာထက္

ေဆြးေႏြးပြက
ဲ

ပို၍

အာဏာယူလာသည့္အခါတြင္

ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ လူအမ်ား၏ ဆန္႔က်င္ေသာ၊ မလုိလားေသာ တုန္႔ျပန္မႈ အႏၲရာယ္သည္ အမွန္တကယ္
ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္ ေဆြးေႏြးမႈ မစတင္ခင္ကပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကုိ သေဘာတူညီခ်က္ ဦးစြာ
ရယူထား ရန္ လိုအပ္သည္။

၃။ လုပ္ငန္းစဥ္မတိုင္မီ အႀကိဳျပင္ဆင္ျခင္း
အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို တင္ႀကိဳျပင္ဆင္ျခင္းသည္ မၾကာခဏ အခ်ိန္ ၾကာရွည္တတ္ၿပီး
ယင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိရန္အတြက္ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္သည္။ ပံုမွန္အတိုင္းဆိုလွ်င္ ေကာင္းစြာ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားေသာ
ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးမႈ၏ က႑အားလံုးကို ႀကိဳႀကိဳတင္တင္ ျပင္ဆင္ရန္ တာဝန္ယူရသည့္ အမ်ဳိးမ်ိဳးစံုလင္၍
က်ယ္ျပန္႔စာြ ကိုယ္စားျပဳေသာ ေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းသည္။ ညီလာခံ က်င္းပေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ေကာ္မတီကို
ခန္႔အပ္ရာတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ အလြန္ျမင့္မားၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၫႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွသာ
ရလာဒ္မ်ား

ထြက္ေပၚလာတတ္သည္။ထုိသုိ႔ေသာ

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းခဲ့ေသာ

လုပ္ငန္းစဥ္တုိ႔က

ေကာ္မတီတစ္ရပ္၏
မ်ားစြာေသာ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုႏွင့္

ႏိုင္ငံေရး

ထုိသုိ႔

အင္အားစုမ်ားႏွင့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းႏိုင္ရန္
ျပည္သူမ်ားက

ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ကို တရားဝင္သည္ဟု လက္ခံမခံဆုိေသာ အခ်က္ကို လႊမ္းမိုးသည္။
ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး

ေကာ္မတီဖ႔ၿဲြ ပီးသည္ႏွင့္

ယင္းေကာ္မတီ၏

အလုပ္သည္

အခ်ိန္အေတာ္ၾကန္႔ၾကာသည့္

ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ ရွင္းလင္း တိက်ေသာ လုပ္ပုိင္ခြင့္တစ္ခုကို သေဘာတူညီမႈ
ရၿပီးသား

မရွိခ့လ
ဲ ွ်င္

ရသည္အထိ

ေဆာင္ရက
ြ ္ရသည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီ၏

လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ၁)

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္မည့္

လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြျဲ ခင္း၊
၂)

ေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ႀကီးၾကပ္ေပးျခင္း၊

၃) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အစီအစဥ္ လ်ာထားခ်က္ကို မူၾကမ္းေရးဆြျဲ ခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ပါဝင္မည့္သူမ်ားအား
မ်ားျပားလွသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို မည္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို လမ္းၫႊန္ေပးရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊
၄)

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ

က်င္းပေနစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္

မ်ားေသာအားျဖင့္

အေထြေထြ

အတြင္းေရးမွဴး႐ံုးကဲ့သုိ႔ေသာ ကူညီ ပံ့ပိုးေပးေသာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းတစ္ခုကို တည္ေထာင္ျခင္း၊
၅) ေနရာထိုင္ခင္း၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အျခားေသာ က႑မ်ားအပါအဝင္ ေဆြးေႏြးမႈ၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေရး
က႑အားလံုးအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ျခင္း တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။
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ယီမင္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ၏ အမိန္႔ ေၾကညာစာျဖင့္ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ၂၅ ေယာက္ပါေသာ နည္းပညာ ေကာ္မတီ (Technical
Committee

–

TC)

တစ္ခုကို

၂၀၁၂

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လတြင္

တည္ေထာင္ေပးခဲ႔ၿပီး

ေျခာက္လေက်ာ္

အလုပ္

လုပ္ခ့ၾဲ ကရသည္။ ထိုTCေကာ္မတီအား အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ညီလာခံ (National Dialogue Conference NDC)၏

အခန္းက႑အားလံုးကို

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္

လုပ္ပိုင္ခြင့္

အပ္ႏွင္းထားေသာ္လည္း

“ညီလာခံ၏

ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးရလာဒ္အေပၚ မည္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္မွ ႀကိဳတင္ လက္ဦးမႈ မယူရ သုိ႔မဟုတ္
ဘက္မလိုက္ရေပ”။16 ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး ယႏၲရားမွ NDCတြင္
ပါဝင္မည့္

လူထုမ်ားကို

သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္

TCေကာ္မတီတြင္လည္း

ထုိလူထုမ်ားကို

ကိုယ္စားျပဳ

ထည့္သြင္းရမည္

ျဖစ္သည္။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ယႏၲရားကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသာမက ဟူသီ လႈပ္ရွားမႈ (Houthi Movement)၊ လူငယ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစရွိသည့္ အျခားေသာ လူထုမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း TCေကာ္မတီတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။
ေတာင္ပိုင္းေဒသ လႈပ္ရွားမႈအဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္ ဆက္ႏယ
ြ ္သူအခ်ဳိ႕မွ TCေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ရန္ လက္ခံခ့ေ
ဲ သာ္လည္း ထိုလႈပ္ရွားမႈမွ
TCေကာ္မတီကို သပိတ္ေမွာက္ခ့ဲသည္။ TCေကာ္မတီကို မတည္ေထာင္မီက ဆက္သယ
ြ ္ေရး ေကာ္မတီတစ္ခုကိုလည္း
သမၼတ အမိန္႔ေၾကညာစာတမ္းျဖင့္ တည္ေထာင္ခ့ၿဲ ပီး ထိုဆက္သယ
ြ ္ေရး ေကာ္မတီမွ လူထုအသိုင္းအဝန္းမ်ားစြာသို႔
လွမ္းဆက္သြယ္ၿပီး NDCႏွင့္ NDC က်င္းပေရး ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။17
TCေကာ္မတီသည္

၂၀၁၃ခုႏွစ္

ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ

လုပ္ငန္းမ်ား

ေဆာင္ရက
ြ ္ခ့ၿဲ ပီး

NDC

က်င္းပေရး

ႀကိဳတင္

ျပင္ဆင္မႈဆိုင္ရာ အဓိက ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ျပဳစုထားေသာ မွတ္တမ္းမ်ား ပါဝင္သည့္ အေသးစိတ္ေရးသားထားေသာ
အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကိုလည္း ထုတ္ေဝခဲ့သည္။18 TCေကာ္မတီ၏ အေရးအႀကီးဆံုး
NDC၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္

လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုမွာ

NDC၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုး ပါဝင္ေသာ စံုညီ

အစည္းအေဝးႏွင့္ လုပ္ငန္းအဖြ႔ဲမ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရးတုိ႔ကို ထည့္သြင္းထားသည့္ NDCအတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း
စည္းကမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ TCေကာ္မတီသည္ NDC၏ ေနရာ ၅၆၅ခုကို မ်ားစြာေသာ ခြျဲ ခား သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။
ထိုသို႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားက TCေကာ္မတီအတြင္း လေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ေဆြးေႏြးၫႇိႏိႈင္းခဲ့ရသည္။
ဘီနင္ႏိုင္ငံတြင္ သမၼတ ေကေရကူး (Kerekou) သည္ ညီလာခံ၏ အစီအစဥ္ႏွင့္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ား၏ ေပါင္းစပ္
ဖြ႔စ
ဲ ည္းမႈတုိ႔ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ကြျဲ ပားျခားနားမႈမ်ားပါေသာ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီတစ္ခုကို ဖြ႔ေ
ဲ ပးခဲ့သည္။
ထိုေကာ္မတီမွ

ညီလာခံသို႔

တက္ေရာက္

ပါဝင္ခြင့္ျပဳမည့္

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကို

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ၿပီး

တစ္ဖ႔ခ
ဲြ ်င္းစီအတြက္ ခြင့္ျပဳမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေရ အတိအက် သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဖြ႔ဲအစည္းတိုင္းမွ
မိမိတုိ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခၾ့ဲ ကသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ ၅၀၀ခန္႔ တက္ေရာက္ခ့ေ
ဲ သာ ညီလာခံတြင္
အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျပင္ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္သင့္ေနသည့္ သမၼတ ေကေရကူး၏
ရန္သူေတာ္မ်ားလည္း

ပါဝင္သည္19။ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေစတနာဝန္ထမ္း

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ဳိး အေထြေထြေသာ ႏိုင္ငံေက်ာ္
ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ပါဝင္ခ့ၾဲ ကသည္။20 ႏိုင္ဂ်ာႏိုင္ငံ၌ ၁၉၉၁ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ တက္ေရာက္
ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ား

ေပါင္းစပ္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုကို

ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္

အဖြ႔ဝ
ဲ င္

၆၈

ဦးပါဝင္ေသာ

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ဖြ႔စ
ဲ ည္းေပးခဲ့သည္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား ညီလာခံ
ႏွစ္ခုလံုး၏ အဖြ႔ဝ
ဲ င္၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေပါင္းစပ္ ပါဝင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုတုိ႔ကို က်ယ္ျပန္႔စာြ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရသည္။

16

Presidential Decree No 30 (2012) on the Technical Committee for the National Dialogue Conference (authors’s

files).
17
18

Presidential Decree No 13 (2012) on the formation of a Liaison Committee (author’s files).
“Final Report of the Technical Committee to Prepare for a Comprehensive National Dialogue Conference”

(author’s files).
19

Heilbrunn, 1992, 286.

20

Nwajiaku, 1994, 429; John A. Wiseman, The New Struggle for Democracy in Africa (Aldershot: Avebury 1996),

86.

9

အမ်ဳိးသား ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ခ့ေ
ဲ သာ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၂၄ဦးတုိ႔သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အလုပ္သမား
သမဂၢမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထိုညီလာခံႏွင့္
၎၏ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြ႔ဲ ႏွစ္ခုလံုးတြင္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမွ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ားစြာကို
ထည့္သြင္းခဲ့သည္။21 မာလီႏိုင္ငံတြင္မူ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလ ယာယီ အစိုးရမွ အမ်ဳိးသား ညီလာခံကို
ခန္႔အပ္ခ့ၿဲ ပီး

အသစ္ဖ႔စ
ဲြ ည္းထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား၊

အမ်ိဳးသမီး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ေတာင္သူ လယ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္
၁၈၀၀ဦး တက္ေရာက္ခ့သ
ဲ ည္။22 ကြန္ဂိုႏိုင္ငံ၌ ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားကို ေပါင္းစပ္ပါဝင္ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ဆာဆူ (ဗိုလ္မွဴး ဆာဆူ ငဂူဆို)ႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားအၾကား ျပင္းထန္ၿပီး ၾကာရွည္သည့္ သေဘာထား
ကြလ
ဲ မ
ဲြ ႈမ်ား မတူညီမႈမ်ား ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အတိုက္အခံဘက္မွ ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္
ညီလာခံကို ကြပ္ကဲသည့္ အဖြ႔တ
ဲ ြင္ ေနရာတုိ႔၌ မဲထက္ဝက္ေက်ာ္ကို ေအာင္ျမင္စာြ ရရွိခ့သ
ဲ ည္။23 အမ်ဳိးသား ညီလာခံသို႔
ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃၀ႏွင့္ အသင္းအဖြ႔ေ
ဲ ပါင္း ၁၄၁ ဖြ႔ဲ တက္ေရာက္ခ့သ
ဲ ည္။

၄။ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ျခင္း
အမ်ိဳးသား

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို

လႊမ္းမိုးရန္

စိတ္အားထက္သန္ေနၾကသည့္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ လူမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားထံမွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ကို
ျပင္းထန္စာြ
ေရြးခ်ယ္မည့္

ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို

ရင္ဆုိင္ၾကရသည္။

နည္းလမ္းမ်ားကို

နီးကပ္စာြ

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မထားသည့္
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္

ထုိအခါ

ေစ့ေစ့စပ္စပ္

ၾကားျဖတ္အစုိးရ

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္

ရလာဒ္မ်ားအျဖစ္

ပါဝင္

ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားကို

ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကသည္။

သို႔မဟုတ္

လက္ရွိ

တာဝန္ေပးထားေသာ

တရားဝင္မႈ

အာဏာရ

အစိုးရတုိ႔က

ေကာ္မတီမ်ားကို

မရွိေသာ
အမ်ိဳးသား

ခန္႔အပ္တတ္သျဖင့္

ေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ သေဘာထား ကြလ
ဲ မ
ဲြ ႈမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ကာ ဝ႐ုန္းသုန္းကားျဖစ္ေနတတ္သည္။
ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္ႏယ
ြ ္မႈမ်ားသည္ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ရဲရႏ
ဲ ုိင္ၿပီး ေျပာင္းလဲေနသလို အရပ္ဖက္လူမႈ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၌ အသင္းဝင္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔ကိုလည္း အတည္ျပဳရန္ ခက္ခႏ
ဲ ိုင္ေသာအခါ
လူႀကိဳက္မ်ားမႈကို

ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ားျဖင့္

မတိုင္းတာႏိုင္ေတာ့ျခင္းေၾကာင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္

ေရြးခ်ယ္မႈ

ပါတီႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

အမ်ိဳးသား

နည္းလမ္းတစ္ခုကို

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ

ျပဳစုရသည္မွာ

စိန္ေခၚမႈ

မ်ားျပားလွသည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသားသူတိုင္း တစ္မစ
ဲ ီ မဲထည့္ခြင့္ရွိေသာ တိုက္႐ိုက္ ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ား မရွိေသာအခါ
ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္ေသာ၊ မွ်တေသာ၊ တရားဝင္မႈရွိၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေသာ ေရြးခ်ယ္ျခင္း
လုပ္ငန္းစဥ္သည္

ခက္ခပ
ဲ ါသည္။ ထုိ႔ျပင္လည္း ေရြးခ်ယ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားကို ေရးဆြဲေနသူမ်ား၏ အာဏာပိုင္မႈႏွင့္

တရားဝင္မႈတုိ႔အေပၚလည္း
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို

ေမးခြန္းမ်ားမွာ

ပါဝင္

ေသခ်ာေပါက္

ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားအား

ေပၚထြက္လာမည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္မူ

ေပါင္းစပ္ဖ႔စ
ဲြ ည္းထားပံုသည္

အဓိက

အမ်ိဳးသား
ႏိုင္ငံေရး

အင္အားစုမ်ားအၾကား ရွည္ၾကာစြာ အေသးစိတ္ ေစ့စပ္ၫႇိႏႈိင္းမႈမ်ား၏ ရလာဒ္ပင္ျဖစ္သည္။
ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္

ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားကို

ေရြးခ်ယ္မႈ

နည္းလမ္းမွာ

သဘာဝကိုယ္က

႐ႈပ္ေထြးၿပီး

အျငင္းပြားဖြယ္ လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ထံုးစံအတုိင္း ေရးဆြထ
ဲ ားသည္။ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ရံဖန္ရံခါတြင္
ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရးအဖြ႔၏
ဲ လုပ္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပါဝင္မည့္ လူထု မဲဆႏၵနယ္ပယ္မ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံေရး
သေဘာတူညီမႈ ရေအာင္ ယူသည္။ ဤမဲဆႏၵနယ္၊ လူထုမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊
21

“Niger national conference postponed,” BBC Summary of World Broadcasts, May 27, 1991; “Niger further details

on national conference,” BBC Summary of World Broadcasts, July 23, 1991; Gervais, 1997, 93-4.
22

Wiseman, 1996, 88.

23

Clark, 1997, 68; ‘Case Study: National Conferences in Francophone Africa,’ 1998, 3
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ေဒသဆိုင္ရာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ လူနည္းစု အစုအဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္ေသာ

အတတ္ပညာရွင္မ်ားဆုိင္ရာ

ႏိုင္ငံေရးအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားကို

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား

အလြယ္တကူ

ေဖာ္ထုတ္

စသည္တုိ႔

ပါဝင္ၾကသည္။

သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္

အဓိက

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္

လူမႈေရးႏွင့္

ဤလုပ္ငန္းစဥ္မွာ

အေတာ္အသင့္ လြယ္ကူ ရွင္းလင္းႏိုင္ေပသည္။ အျခားေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားကို လူထု
မဲဆႏၵနယ္မ်ားအျဖစ္ ကိုယ္စားျပဳခံခြင့္ရွိသည္ဟု စတင္ျခင္းသည္ အျငင္းပြားစရာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ ယီမင္ႏိုင္ငံ၌
လြတ္လပ္ေသာ လူငယ္အဖြ႔ဲအစည္း၊ အမ်ိဳးသမီး အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားသည္ သီးျခားစီ
မဲဆႏၵနယ္လူထု မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၏ေအာက္တြင္သာ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ထည့္သြင္းသင့္သည္ဟု
အခ်ဳိ႕က ကန္႔ကက
ြ ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ပါ သံုးအုပ္စုသည္ GCC အဖြဲ႔၏ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ
ယႏၲရားတြင္ စာရင္းဝင္ေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၎တို႔သည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ သီးျခားစီ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္
တက္ေရာက္မႈအား တားဆီး ပိတ္ပင္ရန္ ခက္ခဲသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။
ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး အဖြ႔ဲသည္ ကိုယ္စားျပဳမည့္ လူထုမဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုခ်င္းစီတြင္ ပါဝင္ေသာ
အမ်ိဳးအစားခြမ
ဲ ်ားကို သေဘာတူညီရသည္။ ဥပမာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ပါတီမ်ားသာ ထည့္မည္လား သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္
ျပင္ပ ပါတီမ်ားလည္း ထည့္မည္လား သို႔တည္းမဟုတ္ သက္တမ္းရင့္ေသာ ပါတီမ်ားပဲလား သို႔မဟုတ္ အသစ္
တည္ေထာင္ထားောသ ပါတီမ်ားပါ ထည့္မည္လား စသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီဟူေသာ လူထုမဲဆႏၵနယ္တစ္ခုကို မည္သို႔
ထပ္မံ ခြျဲ ခမ္းမည္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္လိုသည္။ အီရတ္ႏိုင္ငံ၌ အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို
ကိုယ္စားျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြန္စိုက္အားစိုက္ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ညီလာခံ၌ တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားမွာ
၁၂၀၀ မွ ၁၄၀၀ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည့္အထဲမွ ပါတီ တည္ေထာင္သည့္ႏွစ္ကို အေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားကို
အမ်ဳိးအစား

သံုးမ်ဳိးခြဲသည့္

ပံုေသနည္းအတုိင္း

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္

၁၄၄

ေနရာ

ေပးထားသည္။ သက္တမ္းအရင့္ဆံုးပါတီမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ ေျခာက္ဦး ရရွိၿပီး က်န္ပါတီအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ သံုးဦးႏွင့္
တစ္ဦးစီ

ရၾကသည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက

ထိုေၾကာင့္

အျငင္းပြားခဲ့ၾကသည္ကို

ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ား

ထိုစံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္သည္လည္း

မရွိသျဖင့္

နားလည္ေပးႏိုင္ပါသည္။

ပါတီတစ္ခု၏

တစ္ဖက္သတ္ဆန္ေၾကာင္း

အင္အားကို

ပါတီအသစ္မ်ား၏

အကဲျဖတ္ရန္

ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

မျဖစ္ႏိုင္သလုိ

ထို႔အျပင္

အီရတ္

ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၁၅၀ေက်ာ္ထမ
ဲ ွ မည္သည့္ ပါတီကို တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ရျခင္းသည္လည္း ၿဖံဳေလာက္ေအာင္
ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္သည္။24
တတိယအဆင့္အေနျဖင့္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ေပါင္းစပ္

ပါဝင္မႈကို

သတ္မွတ္ရန္မွာ

၎ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၏ အရြယ္အစားကို ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွား
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားက

လူဦးေရ

ေလးငါးေထာင္ေက်ာ္

ပါဝင္ေသာ

ႀကီးမားသည့္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို

ပိုမို

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူအမ်ားၾကား ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ
အဓိက

ျပႆနာရပ္မ်ားကို

အေသးစိတ္

ေဆြးေႏြးရန္လည္း

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္မႈ အစြမ္း
ႏိုင္ငံေရး

လႈပ္ရွား

ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားက
အေယာက္

၁၀၀မွ

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု
၂၀၀ျဖင့္

ခက္ခဲသျဖင့္

ထုိသုိ႔ေသာ

ႀကီးမားေသာ

နည္းပါးတတ္သည္။ အျခားေသာ သာဓကမ်ားတြင္

အေျခခံ
အလြန္

ဥပေဒဆုိင္ရာ

မူမ်ား

ေသးငယ္သည့္

အပါအဝင္

အေသးစိတ္

ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ိဳးကိုသာ

က်င္းပရန္အဆိုျပဳသည္။ ထိုသုိ႔ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးက ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္မႈရွိရန္ႏွင့္
အထက္လႊာ

လူခၽြန္လူေကာင္း

လက္ေရြးစင္မ်ားသာ

လႊမ္းမိုးေသာ

ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွ

မတူ

ကြျဲ ပားသည့္

ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ယာဥ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္မွာ ခက္ခဲေပသည္။ ထုိ႔အခါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၏
အရြယ္အစားသည္ ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ထိေရာက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအၾကား
ခ်ိန္ခြင္လွ်ာမွ်တမႈပင္ျဖစ္သည္။
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တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည့္ စတုတၳအဆင့္မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ပါဝင္မည့္သူမ်ားကို အမွန္တကယ္
ေရြးခ်ယ္ေပးမည့္ နည္းစနစ္ကို ပံုစံဒီဇိုင္း ေရးဆြျဲ ခင္း ျဖစ္သည္။ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ နည္းစနစ္မ်ားစြာရွိၿပီး ၎တုိ႔ကို
အုပ္စုသံုးစု ခြျဲ ခားႏိုင္ပါသည္ ၁) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ တက္ရမည့္သူမ်ားကို အႀကိဳ ျပင္ဆင္ေရး အဖြ႔ဲ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္ အစုိးရ သို႔မဟုတ္/ႏွင့္
ႏိုင္ငံ၏ လႊတ္ေတာ္တို႔မွ ခန္႔အပ္ျခင္း (ထိုအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ ဌာနမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခ့ပ
ဲ ါလွ်င္)
၂) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ထုတ္ေဖာ္သတ္မွတ္ထားေသာ လူထု မဲဆႏၵနယ္မ်ားက

မိမိတုိ႔

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကိုယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း။
၃) ျပည္နယ္၊ တုိင္းေဒသအဆင့္/ေဒသခံအဆင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကို သီးသန္႔ အဖြ႔င
ဲ ယ္မ်ား စုစည္းသည့္
ပံုစံျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း။

အခ်ိဳ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ နည္းစနစ္ ႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ သံုးခုလံုးကို အသံုးျပဳၾကသည္။
ပထမ နည္းစနစ္၏ အခက္အခဲမ်ားသည္ တရားဝင္ျဖစ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ အကယ္၍ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး အဖြ႔က
ဲ ို
အမ်ား ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳၾကလွ်င္ေတာင္မွ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြတ
ဲ င
ြ ္ ပါဝင္မည့္သူမ်ားကို ထိုအဖြ႔မ
ဲ ွ ခန္႔အပ္ျခင္းကို
အဖြ႔အ
ဲ ာဏာမ်ားကို ေဘာင္ေက်ာ္လုပ္ကိုင္သည္ဟု ယူဆၾကလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ မွတ္သားထိုက္သည္မွာ အခ်ဳိ႕ေသာ
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ကုိယ္စားလွယ္အေရအတြက္ တစ္ခုခုကို ခန္႔အပ္ျခင္းျဖင့္ ဥပမာ

သေဘာတူညီၿပီးသား မည္သည့္

အမ်ဳိးအစားခြမ
ဲ ်ားတြင္မွ မကိုက္ညီေသာ အလြန္ေသးငယ္ေသာ လူမ်ိဳးစု မ်ဳိးႏြယ္မ်ားလုိ အခ်ဳိ႕ လူထုအစုအဖြ႔မ
ဲ ်ားအား
ကိုယ္စားျပဳမႈ ရွိေစရန္ အသံုးဝင္သည္။
ဒုတိယနည္းလမ္းျဖစ္သည့္ လူထု မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ၎တုိ႔အား ကိုယ္စားျပဳမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကိုယ္တုိင္
ေရြးခ်ယ္ျခင္းက ပိုမုိ ခုိင္မာ အားေကာင္းေသာ တရားဝင္ျဖစ္မႈ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးအျပင္ ထိုေရြးခ်ယ္ထားေသာ လူထု
မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈ ရရန္ အလားအလာလည္း ရေစသည္။ စနစ္တက် စုစည္းထားေသာ
လူထု၊ မဲဆႏၵနယ္မ်ားသည္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ၌ ပါဝင္မည့္ ၎တုိ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အေတာ္ လြယ္ကူစာြ
သေဘာတူညီႏိုင္သည္။

ထုိသုိ႔ေသာ

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္

လူထု၊မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို

ဆံုးျဖတ္ခ်က္

ေကာင္းစြာခ်မွတ္ထားၿပီး

ခ်မွတ္ျခင္းဆုိင္ရာ
ျဖစ္သည့္

အဖြ႔တ
ဲ ြင္း

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊

ကၽြမ္းက်င္ေသာ အတတ္ပညာရွင္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား ပါဝင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ
လူထု ဆႏၵမန
ဲ ယ္ပယ္မ်ားသည္ ၎တုို႔လူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးရန္
ပ်က္ကက
ြ ္ပါက၊ ေနာက္ဆက္တဲြ ရလာဒ္အျဖစ္ အဖြ႔ေ
ဲ ခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထိေရာက္စာြ လက္ေရြးစင္
ေရြးခ်ယ္ထားပါက တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္းဟု လူအမ်ားက ယူဆႏုိင္ျခင္း၊ ဒုတိယအေနျဖင့္ အလြန္ နက္နစ
ဲ ာြ
ခြျဲ ခမ္းထားေသာ လူထုနယ္ပယ္မ်ားတြင္ သုိ႔မဟုတ္ စနစ္တက် စုစည္းထားျခင္း မရွိေသာ လူထု မဲဆႏၵနယ္ပယ္မ်ားတြင္
ေရြးခ်ယ္မႈ

လုပ္ငန္းစဥ္ကို

အၿပီးသတ္သည္အထိ

မစီမံႏိုင္ျခင္း

စသည့္

အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္

ဤနည္းလမ္းသည္

ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ “အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ား”၊ “အမ်ိဳးသမီးမ်ား”၊ “ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား” ႏွင့္ “ေဒသ
ေခါင္းေဆာင္မ်ား”

ကဲ့သို႔ေသာ

လူထု၊နယ္ပယ္တစ္ခုကို

ကိုယ္စားျပဳ

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားသည္လည္း

၎တို႔၏

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို လြယ္ကူစာြ သေဘာတူ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။ ဤသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမ်ားတြင္ အႏၲရာယ္အျဖစ္
လူထုမဲဆႏၵနယ္ပယ္တစ္ခုအတြင္းမွ
လူထုနယ္ပယ္တစ္ခုလံုးအတြက္
အႏၲရာယ္တစ္ရပ္မွာ

ဂုိဏ္းငယ္တစ္ခု

သို႔မဟုတ္

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို

ထုိသို႔နက္နစ
ဲ ာြ

ေသြးကြဲေနေသာ

လက္တစ္ဆုပ္စာ

ေရြးခ်ယ္လုိက္ျခင္းလည္း
လူထု

တစ္သီးပုဂၢလမ်ားက

ျဖစ္ႏိုင္သည္။

မဲဆႏၵနယ္ပယ္မ်ားအေနျဖင့္

ေနာက္ထပ္
၎တို႔၏

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ ၎တုိ႔အတြင္း သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရရန္ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာၾကာယူႏိုင္ျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေၾကာင့္

အေရးႀကီးသည့္အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ

ႀကိဳတင္

ျပင္ဆင္ေရး

အဖြ႔သ
ဲ ည္

လူထု၊

မဲဆႏၵနယ္အားလံုး

လိုက္နာရမည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ဥပမာ 12

၁) အခ်ိန္ဇယားတစ္ခု၊ လူထုမဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြင္း ပါဝင္ႏိုင္မႈႏွင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို
ျပဳလုပ္ျခင္း၊
၂) အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစု မ်ဳိးႏြယ္မ်ား တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္
တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ ႏွင့္
၃) ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ားသေဘာတူ မဲဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆႏၵမျဲ ဖင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း)။
ေနာက္ထပ္

အေရးႀကီးသည့္

အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ

ႀကိဳတင္

ျပင္ဆင္ေရး

အဖြ႔အ
ဲ ေနျဖင့္

လူထု

မဲဆႏၵနယ္

တစ္ခုခ်င္းစီအတြင္း စဥ္းစားဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကို နီးနီးကပ္ကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ၎တို႔ ကိုယ္တိုင္ အုပ္စုတြင္း
ေရြးခ်ယ္မႈ

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေရးဆြဲ

လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ

ကူညီေပးရန္

ျဖစ္သည္။

ဥပမာ

အခ်ိဳ႕ေသာ

လူထုမဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးဆုိင္ရာ သီးျခားအဖြ႔ပ
ဲ မ
ဲြ ်ားကို က်င္းပရန္ သင့္ေတာ္ေသာ္လည္း
အျခားလူထုမ်ားအတြက္ ထိုသို႔ ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

ယီမင္ႏိုင္ငံ၌ “ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား” ေရြးခ်ယ္ျခင္း
ယီမင္ အမ်ိဳးသား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ညီလာခံတြင အဓိက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဟူသီ လႈပ္ရွားမႈတို႔ပါဝင္သည့္
စနစ္တက်

စုစည္းထားေသာ

လူထုအစုအဖြ႔၊ဲ

မဲဆႏၵနယ္မ်ားက

NDC

သို႔

ေစလႊတ္မည့္

၎တို႔၏

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို အေတာ္ လြယ္ကူစာြ ေရြးခ်ယ္ခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ NDCကို တာဝန္ယူ ျပင္ဆင္ေပးရသည့္
နည္းပညာ

ေကာ္မတီ

အစုအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏

(TC)သည္

လူငယ္၊

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား

ကြလ
ဲ ဲြေနခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္

မည္သို႔

အရပ္ဘက္

လူမႈအဖြ႔ဲအစည္းမ်ားဆုိင္ရာ

ေရြးခ်ယ္ရမည္ဆုိသည့္အေပၚတြင္

ေထာက္ခံသူမ်ားကို

လြယ္ကူစာြ

စည္း႐ံုး

သေဘာထားမ်ား

လႈပ္ရွားႏိုင္စမ
ြ ္းရွိျခင္းႏွင့္

ဤလူထုအစုအဖြ႔ဲ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအတြင္း၌ မည္သည့္ ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ေသာ ျဖစ္စဥ္ကိုမဆို ဝင္ေရာက္
လႊမ္းမိုးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဓိက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ေသာ စနစ္ကို ႀကိဳးကိုင္
ျခယ္လွယ္လိမ့္မည္ဟု

အခ်ိဳ႕က

ကန္႔ကက
ြ ္ၾကသည္။

အျခားသူမ်ားကလည္း

အကန္႔အသတ္မ်ား

ရွိေသာ္ျငားလည္း ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္မႈစနစ္သည္ NDC၏ တရားဝင္ျဖစ္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္
အေရးႀကီးသည္ဟု

ေထာက္ျပၾကသည္။

အထက္တြင္

ေဆြးေႏြးခဲ့သလိုပင္

ထိုလူထုအစုအဖြ႔ဲ

သံုးခုကို

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၏ လက္ေအာက္တြင္ ေပါင္းစည္း ထည့္သြင္း ေဆာင္ရက
ြ ္သင့္ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ကလည္း
ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။
ေလွ်ာက္ထားသူ

NDCတြင္

ပါဝင္ရန္

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအနက္မွ

ဤလူထုအစုအဖြ႔ဲသံုးခုမွ
လူထုအစုအဖြ႔ဲ

ေလွ်ာက္လႊာမ်ား

မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုစီအတြက္

ေခၚယူခ့ၿဲ ပီး
ကိုယ္စားလွယ္

၄၀ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခ့သ
ဲ ျဖင့္ ေနာက္ဆံုး၌ နည္းပညာ ေကာ္မတီ (TC)သည္ ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းစနစ္ကို
ခန္႔အပ္ျခင္းစနစ္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၌ “ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား” ေရြးခ်ယ္ျခင္း
ကာဘူးလ္ၿမိဳ႕၌

၂၀၀၂

အမ်ိဳးသားညီလာခံအတြက္

ခုႏွစ္

ဇြန္လ

၁၀ရက္ေန႔

ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားကို

မွ

၁၆ရက္ေန႔

ေရြးခ်ယ္ရာတြင္

ေရြးခ်ယ္ျခင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားဆိုသည့္ အထက္ပါ ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္း
အမ်ိဳးသားညီလာခံ (the Emergency Loya Jirga) က်င္းပႏိုင္ရန္

အထိ

က်င္းပခဲ့ေသာ

ခန္႔အပ္ျခင္းႏွင့္

အေရးေပၚ

ေဒသအလုိက္

ႏွစ္မ်ိဳးကို ေပါင္းသံုးခဲ့သည္။ အေရးေပၚ
ညီလာခံ ေကာ္မရွင္ (Loya Jirga
13

Commission)ကို

အထူး

လြတ္လပ္ေသာ

ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္အျဖစ္

တည္ေထာင္ခ့ၿဲ ပီး

ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း အပါအဝင္ အျခားႀကိဳတင္ေဆာင္ရက
ြ ္စရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္
တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ေကာ္မရွင္မွ “ကိုယ္စားလွယ္ သံုးပံု ႏွစ္ပံုခန္႔ကို ခ႐ိုင္အဆင့္မွေန၍
သြယ္ဝိုက္ ေရြးေကာက္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္သံုးပံုတစ္ပံုကို အေရးေပၚ အမ်ိဳးသား ညီလာခံက တိုက္႐ိုက္ ခန္႔အပ္မည့္
ႏွစ္လမ္းေမာင္းစနစ္ျဖင့္ ခ်ည္းကပ္မႈနည္းလမ္း”ကို ထည့္သြင္းေရးဆြထ
ဲ ားေသာ “အေရးေပၚ အမ်ိဳးသား ညီလာခံ
အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား

ေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာ

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား”

ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခ့သ
ဲ ည္။25

ကို

တည္ရွိၿပီး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံႏႈန္းမ်ား လူဦးေရႏွင့္ အခ်ဳိးက်စြာ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။26
ခ႐ိုင္အဆင့္ သြယ္ဝိုက္ ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ားတြင္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ပါဝင္သည္။ ပထမအဆင့္တြင္ ရပ္ရာြ လူထုမ်ား၏
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လူထုအစည္းအေဝးတစ္ခုတြင္ အမ်ားဆႏၵသေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေရြးေကာက္မည့္သူ
တစ္စုကို

မဲဆႏၵနယ္

ေစာင့္ၾကည့္

ေလ့လာေရးအဖြ႔ဲ

ေရွ႕ေမွာက္တြင္

ေရြးခ်ယ္ခ့ၾဲ ကသည္။

ဤလူထု

အစည္းအေဝး မက်င္းပမီ ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေဆြးေႏြး ေရြးခ်ယ္ျခင္း “shura” ႏွင့္ အႀကီးအကဲမ်ားမွ
ေရြးခ်ယ္ျခင္း “jirga” အစည္းအေဝးမ်ားကို ျပဳလုပ္ၿပီး ၎တို႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းမည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္
စီစဥ္ထားသျဖင့္
လူမႈထိန္းခ်ဳပ္မႈ

“ေရြးေကာက္မည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား အမည္စာရင္း
ပံုသဏၰန္တစ္ခုကို

မဲဆႏၵရွင္မ်ားက

ELJ

အားထုတ္

ညီလာခံ

တင္သြင္းျခင္းအေပၚ
27

ႀကိဳးပမ္းျဖစ္ေစသည္” ။

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို

မဲဆႏၵနယ္

အားေကာင္းေသာ

ျဖစ္စဥ္၏

ဒုတိယအဆင့္တြင္

ေစာင္ၾကည့္

ေလ့လာေရးအဖြ႔ဲ၏

ေရွ႕ေမွာက္တြင္ “သတ္မွတ္ေပးထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာဇယားကို အေျခခံၿပီး လွ်ဳိ႕ဝွက္၊ တိုက္႐ိုက္၊
လြတ္လပ္ေသာ မဲစနစ္” ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္28။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားစာရင္းကို

ဒုတိယအဆင့္မစမီ အနည္းဆံုး

ငါးရက္အလိုတြင္

29

အမ်ားျပည္သူမ်ား

သိရွိရန္

ထုတ္ျပန္ေပးရန္

ျဖစ္သည္ ။

ဤႏွစ္ဆင့္

လုပ္ငန္းစဥ္မွ

30

၃၂ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵ ခ႐ိုင္ေပါင္း ၃၉၀မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၀၅၁ဦးကို ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည္ ။
ဤသြယ္ဝိုက္ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ ELJညီလာခံ၏ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၄၀၀မွ ၅၀၀ခန္႔
အတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတစ္ခုကို ေရးဆြထ
ဲ ားသည္။ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ
သာဓကမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကို ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ လွည့္လည္ ေနထိုင္သူမ်ား၊ ပါကစၥတန္၊ အီရန္ႏွင့္
အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ

ဒုကၡသည္မ်ား၊

တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္

သိပၸံအဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားအၾကားတြင္ ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။

31

ကၽြမ္းက်င္

အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္

ထိုတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေျခခံၿပီး

ဤအစုအဖြ႔မ
ဲ ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ညီလာခံ ေကာ္မရွင္မွ ေနာက္ဆံုးတြင္ တိုက္႐ိုက္ ခန္႔အပ္ေပးခဲ့သည္။
အရပ္ဘက္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားမွ
လြတ္လပ္ေသာ

ေကာ္မရွင္မွ

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုေတာ့
ကမာၻက
႔ ုလသမဂၢ

၎တုိ႔၏

(UN)

တင္သြင္းခဲ့သည္။အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို

ရပ္ရာြ လူထုမ်ား၊

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ားႏွင့္

ေရြးခ်ယ္ခ့ၿဲ ပီး

အသင္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားမွ

စတင္

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားႏွင့္

ႏွင့္

ပူးေပါင္း၍

အမ်ိဳးသမီးမ်ား
ကမာ႔ၻကုလသမဂၢ

ေဆာင္ရက
ြ ္ခ်က္ျဖင့္ အထူးလြတ္လပ္ေသာ ေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အထူး

အမည္စာရင္း
ပညာေရးဆိုင္ရာ

(UN)၏

ပူးေပါင္း

32

အီရတ္ႏိုင္ငံ၌ “ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ား” ေရြးခ်ယ္ျခင္း

25

ICG May 2002, p. 7.

26

5&6, Procedures for the Elections of the Members of the Emergency Loya Jirga.Author’s files.

27

ICG, May 2002, p. 8.

28

Article 11, ibid.See also: ICG, May 2002.

29

ICG, May 2002, p. 8.

30

ICG, May 2002.

31

ICG, May 2002, p. 8.

32

Article 7&8, ibid.
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အီရတ္ အမ်ိဳးသား ညီလာခံအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္စဥ္ ႏွစ္ခုျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခ့ပ
ဲ ါသည္။
အဆင့္ျမင့္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မတီ (High Preparatory Committee - HPC)မွ ေရးဆြထ
ဲ ားသည့္
ျပည္နယ္အဆင့္

သီးသန္႔

အဖြ႔မ
ဲ ်ားႏွင့္တူေသာ

ျဖစ္စဥ္ျဖင့္

ကိုယ္စားလွယ္

၅၄၈ဦးကို

ေရြးခ်ယ္ခ့ၿဲ ပီး

က်န္ရွိေနေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုမူ ၎ေကာ္မတီက တိုက္႐ိုက္ ခန္႔အပ္ေပးခဲ့သည္။ အီရတ္ႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္
၁၈ခုတြင္

တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ HPC ေကာ္မတီမွ ျပည္နယ္ ႀကီးၾကပ္မႈ ေကာ္မတီမ်ားကို ခန္႔အပ္ၿပီး

ညီလာခံအတြက္ ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္ေပးမည့္ ျပည္နယ္ လူထု အစည္းအေဝးမ်ားတြင္
ပါဝင္မည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရန္ တာဝန္ ေပးအပ္ခ့ဲသည္။ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ ခုႏွစ္ဦးပါဝင္ေသာ ျပည္နယ္ ႀကီးၾကပ္ေရး
ေကာ္မတီ တစ္ခုစီကို HPCေကာ္မတီအဖြ႔ဝ
ဲ င္ သံုးဦး (တစ္ဦးမွာ ထိုျပည္နယ္မွျဖစ္သည္)၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္မွ
ဝါရင့္ တရားသူႀကီး ႏွစ္ဦး၊ ျပည္နယ္ ေကာင္စီမွ ႏွစ္ဦး (အသက္အႀကီးဆံုး အမ်ိဳးသားႏွင့္ အသက္အငယ္ဆံုး
အမ်ိဳးသမီး)

တို႔ျဖင့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းထားသည္။

ျပည္နယ္

လူထုအစည္းအေဝး

တက္ေရာက္

ပါဝင္ရန္

စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ ေကာ္မတီသို႔ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား တင္သြင္းရမည္။ ျပည္နယ္ အစည္းအေဝးတစ္ခုစီတြင္
ထုိျပည္နယ္မွ ေရြးေကာက္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ထက္ လူအဆႏွစ္ဆယ္ ပိုမို ပါဝင္ၾကသည္။
ျပည္နယ္တစ္ခုစီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ႏွစ္ဆယ့္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားျဖစ္ရမည္။ တစ္ရက္ သို႔မဟုတ္
ႏွစ္ရက္ကို အမ်ားျပည္သူမ်ားကို အသိေပးရန္ႏွင့္ အစည္းအေဝးတက္လုိေၾကာင္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံရန္
တစ္ရက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရက္ အခ်ိန္ရသည္။33
HPC ေကာ္မတီမွ က်န္ရွိေနေသာ အီရတ္အမ်ိဳးသားညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တုိက္႐ိုက္ ခန္႔အပ္ခ့ၿဲ ပီး
အဆိုပါ

ကိုယ္စားလွယ္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ

၁၀၀သည္

ကိုယ္စားလွယ္

ညီလာခံတြင္

၁၄၄ဦး၊

အလိုအေလ်ာက္

ျပည္သူ႔ေရးရာ

ေနရာရခဲ့ၾကသည္။

အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ားမွ

အစက

ကိုယ္စားလွယ္

၇၂ဦး၊

လူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္ ၇၀ဦးႏွင့္ အျခား ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသူ ပုဂၢိဳလ္ ၇၄ဦးတုိ႔ ပါဝင္ေသာ ေနာက္ထပ္
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ခန္႔အပ္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္ ၃၆၀ေယာက္ကို စီစဥ္ခ့ျဲ ခင္း ျဖစ္သည္။

၅။ အမ်ဳိးသား ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၏ ထိေရာက္မႈ
အမ်ဳိးသားအဆင့္

ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုသည္

အမွန္တကယ္

ေအာင္ျမင္မႈ

ရွိမရွိ

ဆုိသည္မွာ

မ်ားေသာအားျဖင့္

အျငင္းပြားၾကေသာ ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသား ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္
ကိုင္တယ
ြ ္၍ မရေသာ္လည္း ေအာက္ပါတုိ႔ ပါဝင္ႏုိင္သည္။ အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္စာြ ေျပာဆုိခြင့္
ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ ခုိင္မာ အားေကာင္းေစျခင္း၊ မေျပာအပ္ မလုပ္အပ္ဟု တားျမစ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၏
တားဆီးမႈမ်ားကို

ခ်ဳိးဖ်က္ႏိုင္ၿပီးေနာက္ ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ ပို၍ ပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးႏုိင္ျခင္း၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ပါဝင္မႈဆုိင္ရာ

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္

အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္

တုိင္းရင္းသား

လူနည္းစုမ်ား

အပါအဝင္

အပယ္က်ဥ္ခံထားရေသာ

လူအုပ္စုမ်ားအား ႏုိင္ငံေရးအတြင္း ကုိယ္စားျပဳျခင္းတုိ႔ကို အျမစ္တယ
ြ ္ ခုိင္မာေစျခင္းတို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွား
လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအားလံုးကို

ႏုိင္ငံေရး

ျဖစ္စဥ္အတြင္း

ထိန္းထားႏုိင္စမ
ြ ္း

စသည္တုိ႔

ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳိ႕ေသာ

သာဓကမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာ တရားဝင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား မျပည့္မီေသာ္လည္း
ပဋိပကၡကို ေရွာင္လႏ
ဲြ ုိင္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွား လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္အတြင္း ဆက္လက္ ပါဝင္
ေစ့စပ္ လက္တဲြ လုပ္ေဆာင္ၾကေရးကို ယံုၾကည္ လက္ခံေအာင္ တုိက္တန
ြ ္းေပးႏုိင္ပါေသးသည္။ က်န္သာဓကမ်ားတြင္မူ
အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ ၎တုိ႔ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျပည့္မီေသာ္လည္း
အမွန္စင္စစ္

မေအာင္ျမင္ႏိုင္ခ့ေ
ဲ ပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

မထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းႏွင့္

ျပည္သူမ်ားအၾကား

ႏိုင္ငံေရး

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
ျဖစ္စဥ္အား

အဓိက ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားကို
ေထာက္ခံ

ပံ့ပုိးမႈ

တည္ၿမဲေအာင္

မထိန္းသိမ္းႏိုင္ခ့ျဲ ခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
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အေထြေထြ

နိဂံုးခ်ဳပ္

ေကာက္ခ်က္မ်ားကို

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို

တစ္စိတ္တစ္ေဒသ

မ်ားေသာအားျဖင့္

အဓိက

လက္ခံထားသည့္

နားလည္မႈကို

၎တုိ႔သည္

အားလံုး

ျဖစ္ႏိုင္သေလာက္

ႏိုင္ငံေရး

ကူညီ

လႈပ္ရွား

ပ့ံပိုးေပးသည့္

ပူးတြဲ

အမ်ဳိးသား

လုပ္ေဆာင္သူမ်ားအၾကား

အေျခခံထားသည္ဟု

ပါဝင္မႈရွိၿပီး

သံုးသပ္ေရးဆြၾဲ ကည့္သည့္အခါ

ဆုိႏုိင္သည္။

လုပ္ေဆာင္သည့္

ေဆြးေႏြးပြဲ

အေျခခံမူမ်ားႏွင့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ
ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္

ပတ္သက္ၿပီး

ထုိမွ်ေဝလက္ခံထားေသာ

ညီလာခံတစ္ခုမွတဆင့္

မွ်ေဝ

နားလည္မႈျဖင့္

ခုိင္မာေအာင္

ႀကိဳးစား

လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ လက္ေရြးစင္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု လစ္ဟာေနေသာ သာဓကမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသား ေဆြးေႏြးပြဲ
ျဖစ္စဥ္သည္ တည္ဆဲ အာဏာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မွ်တမႈကို လြတ္လပ္စာြ ေျပာင္းလဲျခင္းငွာ မစြမ္းသာဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတစ္ခုသို႔လည္း ဦးေဆာင္ မသြားႏုိင္ေတာ့ေပ။
ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ အနိမ့္ဆံုး လက္ေရြးစင္ သေဘာတူညီခ်က္ ရွိသည့္ သာဓက ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ အမ်ဳိးသား
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွာ

ရွင္းလင္း

ျပတ္သားေသာ

အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရွိခ့ၾဲ ကၿပီး

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္

ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု

အေျခခံ

အမိန္႔အသစ္တစ္ရပ္ကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္မွာ ဘီနင္၊ မာလီ၊ ႏုိင္ဂ်ာႏွင့္ ကြန္ဂို (ဘရာဇာဗီးလ္) ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၁၉၉၁၁၉၉၃ ခုႏွစ္မ်ားက ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစကာမူ အျခားေသာ သာဓကမ်ားတြင္ ေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္
လက္ေရြးစင္ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု လစ္ဟာေသာအခါ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ တည္ဆဲ အာဏာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ
မွ်တမႈကို လြတ္လပ္စာြ ေျပာင္းလဲျခင္းငွာ မစြမ္းသာဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတစ္ခုသို႔လည္း ဦးေဆာင္
မသြားႏုိင္ေတာ့ေပ။
ေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို

ထိုသို႔ေသာ

အသံုးျပဳၿပီး

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္

လက္ရွိအာဏာရ

အတုိက္အခံဘက္ကို

သမၼတမ်ားႏွင့္

ကန္႔သတ္ထားေသာ

အစိုးရမ်ားသည္

ပါဝင္

အမ်ဳိးသား

ေဆာင္႐က
ြ ္ႏုိင္မႈေပးရန္

ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကၿပီး တစ္ဖက္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ တိုဂိုႏိုင္ငံႏွင့္ ဇိုင္ယာႏုိင္ငံမ်ားတြင္
အမ်ဳိးသား ညီလာခံမ်ားသည္ လက္ရွိ အာဏာရသူမ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံတုိ႔အၾကား ႐ုန္းကန္မႈအေပၚ သိသိသာသာ
သက္ေရာက္မႈတစ္ခု ရရန္ မေအာင္ျမင္ခ့ၾဲ ကေပ။ ဇုိင္ယာႏုိင္ငံ (ယခုအခါ ကြန္ဂို ဒီမိုကရက္တစ္ သမၼတႏိုင္ငံ)တြင္ ယခင္
သမၼတ မိုဘုတု ေဆးေဆးေကးကိုသည္ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး တုန္႔ျပန္ လႈပ္ရွားမႈ မရွိေအာင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏုိင္ခ့ေ
ဲ သာ အမ်ဳိးသား
ညီလာခံတစ္ရပ္ကို က်င္းပခဲ့သည္။ အစုိးရႏွင့္ အတုိက္အခံ

လက္နက္ကုိင္ အင္အားစုမ်ားအၾကား ပံုမွန္ တုိက္ပမ
ဲြ ်ား

ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ညီလာခံကို မၾကာခဏ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ရသည္။ ႏုိင္ငံေရး ေနရာလပ္ကို တံခါးဖြင့္ေပးရာတြင္
တစ္တပ္တစ္အား

ပါဝင္

ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေသာ္ျငားလည္း

ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ ထိုညီလာခံသည္ မေအာင္ျမင္ခ့ေ
ဲ ပ။

ဒီမိုကေရစီ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္

နည္းလမ္း
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အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ တရားဝင္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားအျပင္ ေလ့လာရန္ႏွင့္ အေရအတြက္ မွန္းဆ
တြက္ခ်က္ရန္ ခက္ခဲေသာ၊ ကိုင္တယ
ြ ္၍ မရႏိုင္သည့္ အျခားေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ေသးသည္။ ယီမင္
အမ်ဳိးသား ေဆြးေႏြးမႈ ညီလာခံ (National Dialogue Conference – NDC)သည္ ယခုစာတမ္းေရးသားေနခ်ိန္တြင္
ၿပီးဆံုးေသးသျဖင့္ ယင္းႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေပၚ လႊမ္းမုိးမႈကို ဖြင့္ဟ ေျပာဆုိရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း
ထုိညီလာခံမွ

အခ်ဳိ႕ေသာ

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

ပိုမုိ

ခုိင္မာ

အားေကာင္းလာေအာင္

တစ္စိတ္တစ္ေဒသ

ေထာက္ကူေပးခဲ့သည္ဆုိသည့္အခ်က္ကို ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ေျပာႏုိင္ပါသည္။ ယီမင္ အမ်ဳိးသား ေဆြးေႏြးမႈ ညီလာခံ NDC
တြင္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သီးျခား မဲဆႏၵနယ္ ထည့္သင
ြ ္းထားၿပီး ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း နီးပါးေသာ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ NDC တစ္ခုလံုးတြင္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ NDC၏
ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံုတုိင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ ျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားျပဳမႈ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရရွိရန္အတြက္
စိတ္အားတက္ႂကြစာြ

က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္

ေတာင္းဆုိခ့ၾဲ ကသည္။

ထုိအမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္

အၿမဲတမ္း မေအာင္ျမင္ခ့ၾဲ ကေသာ္လည္း စံသတ္မွတ္ခ်က္ကို “ခ်ဳိးဖ်က္”ႏိုင္ေရး ပို၍ ပို၍ ခက္ခဲေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခ့ၾဲ ကသည္။
NDC၏ လုပ္ငန္းအဖြ႔မ
ဲ ်ားေရးဆြဲခ့ေ
ဲ သာ သံုးသပ္ခ်က္ မူၾကမ္းမ်ားက ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ေအာက္တြင္ ႏုိင္ငံ၏
အျမင့္မားဆံုးေသာ ႏိုင္ငံေရး ရာထူးအဆင့္မ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီး ပါဝင္မႈႏႈန္း ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိရန္ အႀကံျပဳခဲ့ၾကသည္။
NDC ၏ ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ကူညီ ပံ့ပိုးမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးေလာကအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပါဝင္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရက
ြ ္ေရး
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စံသတ္မွတ္ခ်က္ တာရွည္ ခုိင္ခံ့ေရးအတြက္ ပိုမုိ အားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိကို ေနာင္လာမည့္
လမ်ားတြင္ စမ္းသပ္လိမ့္မည္။
ေနာက္ဆံုးတြင္မူ

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏

ႏိုင္ငံေရး

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္

အမ်ဳိးသားအဆင့္

ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုမွ

တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ပါဝင္ ပံ့ပိုး ကူညီမႈကို ထုိေဆြးေႏြးပြဲ အဆံုးသတ္ၿပီး ေနာက္ေလးငါးႏွစ္ၾကာမွသာ အကဲျဖတ္ႏုိင္မည္။
ႏုိင္ငံေရး

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္

ေရွ႕တုိးႏိုင္မႈကို

ဂုဏ္ျပဳရသလို

ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈမ်ားကိုလည္း

ေလးငါးခါမက ခံစားၿပီးမွသာ အမ်ားျပည္သူမ်ား က်ယ္ျပန္႔စာြ လက္ခံေသာ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ အမိန္႔သစ္တစ္ခုျဖင့္
အဆံုးသတ္ႏိုင္သည့္ ကစဥ့္ကလ်ားႏိုင္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ဖြ႔စ
ဲ ည္းပံု အေျခခံ ျဖစ္ရပ္မွန္ အသစ္တစ္ခုအတြက္
အဓိကက်ေသာ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအားလံုး၏ ေထာက္ခံမႈသည္ ထိုဖ႔စ
ဲြ ည္းပံု တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ တာရွည္ ခံေရးအတြက္
အခရာက်ေသာ

လိုအပ္ခ်က္တစ္ခု

ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္

ႏိုင္ငံေရး

ျဖစ္စဥ္ထတ
ဲ ြင္

ပါဝင္

ပူးေပါင္း

လႈပ္ရွား

ေဆာင္ရက
ြ ္မႈကို တုိးခ်ဲ႕ရန္၊ မ်ားစြာေသာ ပါဝင္ ပတ္သက္သူမ်ားကို ထုိျဖစ္စဥ္တြင္ ဆက္လက္ ပါဝင္ ေဆာင္ရက
ြ ္မႈကို
ထိန္းထားရန္ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ ေနာက္တစ္ဆင့္ကို ပံုစံ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲရန္ စီမံေပးႏိုင္ေသာ အမ်ဳိးသားအဆင့္
ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ စ္ခုကို ထိေရာက္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ေပသည္။

၆။ အဓိက စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်က္မ်ား
၁။ အမ်ဳိးသား ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး အသြင္ကူးေျပာင္းသည့္ ကာလမ်ားအတြင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား
ခ်မွတ္သည့္အခါ လႊမ္းမိုးရန္ သို႔မဟုတ္ ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပံုေဖာ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ ပါဝင္မႈရွိေသာ
ေစ့စပ္ၫႇိႏိႈင္းသည့္ ယႏၲရားမ်ားျဖစ္သည္။

၂။ အမ်ဳိးသား ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ တင္းမာမႈသံုးခုကို ရင္ဆုိင္တတ္ၾကသည္ - ပါဝင္မႈ အတုိင္းအတာ၊
ထိုျဖစ္စဥ္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာႏွင့္ အပ္ႏွင္းထားေသာ တာဝန္ႏွင့္ တည္ဆဲ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္
ဆက္ႏယ
ြ ္မႈတုိ႔ ျဖစ္သည္။
၃။ အမ်ဳိးသား ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားသည္ က်ယ္ေျပာစြာ တင္ႀကိဳ ျပင္ဆင္ရန္ လုိအပ္ၿပီး ၎တုိ႔ ကိုယ္တုိင္ကုိယ္က
ႏုိင္ငံေရးအလြန္ဆန္ၿပီး အလြန္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။
၄။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္းရွိ အမ်ဳိးသား ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္တည္ဆဲ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမ်ား၊
အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား

ဆက္ႏယ
ြ ္မႈတုိ႔သည္

ျဖစ္ႏုိင္သေ႐ြ႕

ရွင္းလင္း

ျပတ္သားေနမွသာ

ေဆြးေႏြးပြဲ

က်င္းပစဥ္ကာလအတြင္း အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္။
၅။

ေဆြးေႏြးပြဲ၏

အစီအစဥ္သည္

ျဖစ္ႏိုင္သေရြ႕

စီမံခန္႔ခႏ
ဲြ ိုင္သလုိ

လက္ေတြ႔က်ၿပီး

ေသခ်ာစြာ

ဆက္သယ
ြ ္

ေျပာၾကားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။
၆။ ေဆြးေႏြးပြတ
ဲ ြင္ တက္ေရာက္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္မႈသည္ အၿမဲ နီးနီးကပ္ကပ္ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ ၾကည့္႐ႈ
စစ္ေဆးခံရမည္ ျဖစ္ၿပီး ထိုေရြးခ်ယ္မႈအေပၚ အျငင္းပြားၾကမည္။
၇။

ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူမ်ားကို

ခန္႔အပ္ျခင္း၊

တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ

ျပည္နယ္တုိင္းေဒသအလိုက္

ေရြးေကာက္

တင္ေျမႇာက္ျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးရွိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားအလိုက္ သြယ္ဝိုက္ ေရြးေကာက္ျခင္း စသည္တုိ႔ အပါအဝင္
နည္းလမ္းမ်ားစြာ ေပါင္းစည္းၿပီး ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိသည္။
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၈။ ေဆြးေႏြးပြဲ ပံုစံ ဒီဇိုင္းႏွင့္ ပါဝင္ ေဆြးေႏြးသူမ်ား ေရြးခ်ယ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အသံက့သ
ဲ ုိ႔
ေဘးသို႔ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသည့္ အသံမ်ား ပါဝင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐က
ြ ္ႏုိင္ေရးအတြက္ (ထိုသို႔ ေရရွည္ပါဝင္ႏုိင္ေရးသည္
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ွသည္

အျခားမ်ားစြာေသာ

အခ်က္မ်ားစြာအေပၚ

မူတည္ေသာ္လည္း)

လမ္းျမန္ေရာက္သည့္

သက္ေရာက္မႈကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ပါသည္။
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