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ဂၽြန္ပက္ကာသည္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု ပံုစံေရးဆြဲျခင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးအျဖစ္ 
ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံေရးဌာနအတြင္းရွိ ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈအဖြဲ႔ႏွင့္တြဲထားေသာ ကမာ႔ၻ ကုလသမဂၢ 
ေစ့စပ္ျဖန္ေျဖမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား အၿမတဲမ္း အဖြဲ႔တြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည္။ ေအာ့တဝါ တကၠသိုလ္ 
(University of Ottawa) ရိွ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ဳိးသံုးၿပီး ဥပေဒ ႏွစ္မ်ဳိးသင္ ေက်ာင္းႏွင့္ ဘာသာရပ္ ေပါင္းစံုကို 
ပို႔ခ်ေပးေနေသာ ဌာနတစ္ခုျဖစ္သည့္ လူအခြင့္အေရး သုေတသနႏွင့္ ပညာေရးဌာနတြင္ ဒါ႐ုိက္တာႏွင့္ ဥပေဒ 
ပါေမာကၡအျဖစ္လည္း မၾကာခင္က ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ယခင္က ကမာၻ႕ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
မဟာမင္းႀကီး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးတုိ႔ထံတြင္လည္း 
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အႀကီးတန္း ဥပေဒ အႀကံေပးတစ္ဦးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ OSCE အမ်ဳိးသား 
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုငယ္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးတြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္လည္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။  
ေဒသတြင္းႏွင့္ အျခားေသာ အစိုးရတြင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ထိေရာက္ေသာ တားဆီးကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ 
သံတမန္ဆက္ဆံေရးအတြက္ စြမ္းရည္အရင္းအျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးကို တုိက္တြန္းအားေပးရန္ တိတ္ဆိတ္ 
သိုသိပ္ေသာ သံတမန္ေရးရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ Initiative on Quiet Diplomacy အဖြဲ႔ကို ၂၀၀၄ခုႏွစ္တြင္ Max van 
der Stoelႏွင့္ ပူးတြဲ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အေျပာင္းအလကဲာလ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ မတူကြဲျပားမႈဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဖြဲ႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ၊ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစု မ်ဳိးႏြယ္မ်ားအပါအဝင္ 
လူ႔အခြင့္အေရး၏ ကာကြယ္မႈႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြက္ အႀကံဥာဏ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 
ယခုအခါ ကမာၻ႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၏ ယီမင္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အထူး အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ကိုလည္း 
အႀကံဥာဏ္ ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိၿပီး ကုလသမဂၢကိုလည္း အျခားေသာ အေရးကိစၥမ်ားတြင္  ကူညီ ပံ့ပိုးေနပါသည္။   
 
ဤေကာက္ႏႈတ္ခ်က္စာတမ္းမွာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈကြန္ရက္ (Civil Society Dialogue 
Network)၏ လုပ္ငန္းမူေဘာင္အတြင္းမွ ထုတ္ေဝပါသည္။ ဤစာတမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ဥေရာပ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕ European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) တစ္ဖြဲ႔တည္း၏ 
တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပ သမဂၢ European Union(EU)၏ အျမင္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို မည္သည့္ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မွ် 
ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု မယူဆႏိုင္ေပ။    
 
ဤေကာက္ႏႈတ္ခ်က္စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျမင္မ်ားမွာ စာေရးသူ၏ အာေဘာ္သက္သက္သာ ျဖစ္ၿပီး EPLO 
အဖြဲ႔ႏွင့္ EPLO အဖြဲ႔ဝင္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မူဝါဒႏွင့္ သေဘာထားကို ကိုယ္စားျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။  
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အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈကြန္ရက္ (CSDN)သည္ ဥေရာပ သမဂၢ (တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ဆိုင္ရာ 
ကိရိယာနည္းလမ္း)မွ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံထားေသာ သံုးႏွစ္ စီမံကိန္း ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အရပ္ဘက္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢ၏ မူဝါဒ ေရးဆြဲသူမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈဆိုင္ရာ 
ကိစၥရပ္မ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဥေရာပ ျပင္ပေရးရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႔တိုႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဤလုပ္ငန္းစဥ္အား ဥေရာပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ဆက္ဆံေရး႐ံုး  
European Peacebuilding Liaison Office (EPLO)မွ စီမံခန္႔ခြဲသည္။    
  
CSDNႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိလိုပါက  EPLO အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ဝင္ေရာက္ 
ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။  
 
CSDN၏ ေဆြးေႏြးမႈ စာတမ္းမ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ 
သံုးသပ္ စဥ္းစားႏိုင္ျခင္းကို ပိုမုိလႈံ႔ေဆာ္ေပးျခင္းျဖင့္ CSDN တစ္ခုလံုးအတြက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသမွ ကူညီ 
ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္သည္။ CSDN အနာဂတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား 
ပ့ံပုိးေပမည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္မွန္းသည္။    
 

 
 
 
 

 
 
ဤစာတမ္းမ်ားကို ဥေရာပသမဂၢ၏ ေငြေၾကး အကူအညီျဖင့္ ထုတ္ေဝထားျခင္းျဖစ္သည္။ ပါဝင္ေသာ အခ်က္မ်ားမွာ 
ဥေရာပ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ ဆက္ဆံေရးအဖြဲ႕ European Peacebuilding Liaison Office (EPLO) 
တစ္ဖြဲ႔တည္း၏ တာဝန္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပ သမဂၢ European Union(EU)၏ အျမင္ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို မည္သည့္ 
အေျခအေနမ်ဳိးတြင္မွ် ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု မယူဆႏိုင္ေပ။    
   

 
မူပိုင္ EPLO 2013 
ထပ္ဆင့္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ျဖဴးရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ဤစာတမ္းႏွင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ 
မည္သည့္ရင္းျမစ္မွ ရယူသည္ကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ EPLO ကို အသိေပး အေၾကာင္းၾကားေပးပါရန္ 
ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ 
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ၿငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း ပါဝင္မႈ Inclusivity ဆိုင္ရာ အေမးအေျဖမ်ား 
 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစား၊ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလြန္ေသာ္ ပါဝင္မႈ inclusivity မွ အျခားဘာမ်ား 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါသလဲ။  
 
ပထမဦးစြာ ပါဝင္မႈရိွေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လႊဲအပ္ေပးသျဖင့္ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားမွ 
ေပးေသာ သေကၤတအမွတ္လကၡဏာ တန္ဖိုးသည္ အေရးႀကီးပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ “ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ1” 
(ထိုအသိအမွတ္ျပဳမႈမွ “ခိုင္မာစြာ တည္ရွိႏုိင္ခြင့္2”ကို အတည္ျပဳေပးႏိုင္သည္) သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ အဖြဲ႔မ်ားကို 
စိတ္ေက်နပ္မႈရေအာင္ လံုေလာက္ႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ သတင္း အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေစသျဖင့္  
ပိုမုိႀကီးမားေသာ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားမွ ပိုေကာင္းသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ 
ထို႔ျပင္ ရလာဒ္မ်ားထတဲြင္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာဆုိင္ရာ ဝတၱရားမ်ားကိုလည္း (အထူးသျဖင့္ ဤျဖစ္စဥ္တြင္ 
အုပ္စုအဖြဲ႔မ်ားကလည္း ရင္းႏီွးျမႇပ္ႏွံထားပါက) ပိုင္ဆိုင္မႈ ခံစားခ်က္ႏွင့္ တာဝန္ မွ်ေဝယူမႈတို႔မွတဆင့္ ဖန္တီးေပးသည္။  

 
 
ပါဝင္မႈက မ႐ႈပ္ေထြးဘူးလား။ 
 
ပံုစံထုတ္ျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းမ်ားတြင္ ႐ႈပ္ေထြးမႈ အတိုင္းအတာအခ်ိဳ႕အထိ ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
အထူးသီးသန္႔ျဖစ္ၿပီး ပါဝင္မႈ မရွိေသာ (ပို၍လည္း ျဖစ္စဥ္က်ဥ္းသလို ပုိ၍လည္း ျမန္သည့္) ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ 
သိသာထင္ရွားေသာ ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူမႈသည္ ခ်န္လွပ္ျခင္းခံရေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဘက္မွ အၾကမ္းဖ်င္း 
ေလးစားလိုက္နာမႈရွိသည္ဟု ယူဆသည့္ အထိသာ ထင္ေယာင္မွား ေစတတ္သည္။ အၿမ ဲပိုမို႐ႈပ္ေထြးၿပီး အျပန္အလွန္ 
မွီခုိေနေသာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ကမာၻႀကီးတြင္ (ေျမာက္အိုင္ယာလန္မွ the Real IRA အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ပီ႐ူးႏိုင္ငံမွ 
(စပိန္ဘာသာျဖင့္ အတိုေကာက္ MRTA ဟုေခၚေသာ) TúpacAmaru Revolutionary Movement  အဖြဲ႔ ကဲ့သုိ႔ေသာ) 
ေသးငယ္ၿပီး မေက်နပ္ေသာ၊ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားေသာ အဖြဲ႔မ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၿဖိဳခြဲျခင္း မဟုတ္လွ်င္ေတာင္မွ မ်ားစြာ 
အေႏွာင့္အယွက္ေပးႏုိင္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးသည့္ စားပြဲဝိုင္းရွိေသာ “တဲ” ပိုႀကီးရန္ႏွင့္ အေခ်အတင္ 
ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ အခ်ိန္ ပိုလုိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ျပင္ပတြင္ ရွိေနသူမ်ားႏွင့္ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး 
လုပ္လိုသူမ်ားအား ပတ္သက္၍ စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္ အျပင္မွာထားျခင္းထက္ ေဆြးေႏြးသည့္ စားပြဲဝိုင္းရွိသည့္ “တဲ” 
အတြင္းသို႔ ေခၚလာျခင္းက ပို၍ တန္ဖိုးရွိပံုရပါသည္။  
 
မတူကြဲျပားမႈကို လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္အတြက္ ျပႆနာႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္း ဆုိင္ရာ ဇယားကြက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ 
ေနရာအပါအဝင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္မွာ ဂ်ီၾသေမႀတီႏွင့္ 
ဂဏန္းသခ်ာၤပညာမ်ားအရ ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္ေရာ၊ အေနအထားမ်ားအရပါ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးသည္မွာ အမွန္ပင္ 
ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွမႈအတြက္ စိန္ေခၚမႈလည္း ရိွသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
ႏိုင္ငံသားအေျမာက္အမ်ားအား စိတ္ေက်နပ္အားရမႈ ေပးႏုိင္သည့္ ပိုမုိ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို 
ရလာဒ္အျဖစ္ ရေစသည့္ သဟဇာတျဖစ္ေစေရး၊ ရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ အျခားေသာ ေစ့စပ္ ၫႇိႏိႈင္းထားသည့္ 
အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားမွတဆင့္ မတူ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ပါဝင္မႈရွိေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားမွ 
ပံ့ပုိးေပးသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အလြန္ႀကီးမားေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ 

                                                           

1ဤအေတြးအျမင္၏ သေဘာတရားႏွင့္ အေရးပါမႈအေပၚ ၎ကုိ အဓိက ေထာက္ခံသည္ အခ်က္ကုိ ခ်ားလ္စ္ ေတလာ၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ 
ႏိုင္ငံေရးမ်ား (၁၉၉၂ ခုႏွစ္ မူလ စာတမ္းငယ္) Charles Taylor, “The Politics of Recognition” (original essay of 1992), in A Gutman (ed.), 
Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition (Princeton University Press, 1994), တြင္ ေလ့လာႏုိင္ၿပီး အင္တာနက္ေပၚတြင္ 
ေအာက္ပါလိပ္စာအတုိင္း ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ 
http://elplandehiram.org/documentos/JoustingNYC/Politics_of_Recognition.pdf 
2 အမ်ဳိးသား သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းရင္းသား၊ ဘာသာေရးႏွင့္ ဘာသာစကားဆိုင္ရာ လူနည္းစု မ်ဳိးႏြယ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ 
ကုလသမဂၢ ေၾကညာစာတမ္း၊ အပိုဒ္ (၁)ကုိ ဖတ္႐ႈရန္ 
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သက္ေရာက္မႈမ်ား ထြက္လာေစမည့္ ခုိင္မာေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ပါဝင္မႈရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ျဖစ္သည္။   
 
 
မေသခ်ာေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပါဝင္မႈရိွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အလြန္ တန္ဖိုးရွိေသာ အခ်ိန္မ်ား 
မယူဘူးလား။ 
 
အခ်ိန္ ယူပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖံုဖုံေသာ အသံမ်ားကို နားေထာင္ရၿပီး 
လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ျပင္းျပေသာ ဆႏၵမ်ား၏ မတူကြဲျပားမႈကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရသျဖင့္ ပါဝင္မႈ 
ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အလြန္တရာ ေႏွးေကြးစြာ သြားတတ္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ အခ်ိန္ 
ၾကာျမင့္ၿပီး သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာလပ္မ်ား၊ ေနရာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ား လိုအပ္သည္မွာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ 
တစ္ခုမဟုတ္၊ လူတုိင္း သိၾကပါသည္။ ယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ အမိန္႔ေပး အာဏာျပဝါဒ၏ ႏႈိင္းစာၾကည့္လွ်င္ 
႐ိုးရွင္း လြယ္ကူမႈသည္ အထူးသျဖင့္ အာဏာရိွသူမ်ားအတြက္... ဆြဲေဆာင္မႈရွိဖြယ္ ျမင္ရႏုိင္ပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၏ မတူ ကြဲျပားမႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ အခ်ိန္ ကန္႔သတ္ခ်က္ 
အပါအဝင္ အေျခအေန အေၾကာင္းအရာတို႔ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားႏုိင္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို 
ဒီဇုိင္းေရးဆြဲ ပံုစံထုတ္ရမည္။     

 
 
 
အဖြဲ႔အစည္း အားလံုး တန္းတူညီမွ်ပါသလား။ 
 
အဖြဲ႔ဝင္အားလံုး၏ လူသားျဖစ္တည္မႈမ်ား တူညီေသာ္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ အေရအတြက္၊ ဥစၥာပစၥည္း ႂကြယ္ဝမႈ၊ တည္ရွိသည့္ 
ေနရာႏွင့္ အာဏာ အစစ္အမွန္ရိွမႈတို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာ ကြဲျပား ျခားနားၾကသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ 
စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႔ က်င့္သံုးပံုတြင္မူ အဖြဲ႔မ်ားသည္ လံုးဝ တန္းတူ ညီမွ်ျခင္း မရိွၾကေပ။ (သတ္မွတ္ထားေသာ 
ေနရာမ်ား ပါဝင္သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း သို႔မဟုတ္ အတုိင္ပင္ခံ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား3 ကဲ့သုိ႔ေသာ) အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆြးေႏြးၫႇိႏိႈင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဖိုရမ္မ်ားအတြင္း ေနရာရရိွမႈႏွင့္ မဲရရွိမႈတုိ႔၏  
အေလးသာမႈတို႔ကဲ့ေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး နည္းပညာမ်ားမွတဆင့္ “တန္းတူညီမွ်မႈ”ကုိ 
သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္ႏွင့္ ပိုမုိနီးစပ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံႏႈန္းမ်ား၊ အဆင့္မ်ား ရွိသည္။  
အာဏာအစစ္အမွန္ကို အၿမဲတေစ ျပည့္ျပည့္ဝဝ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ရန္မွာ (အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ရရွိထားေသာ 
အခြန္ဘ႑ာမ်ား ျပန္လည္ ခြဲေဝေပးေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးမ်ားမွတဆင့္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ 
တုန္႔ျပန္ႏိုင္ေသာ္လည္း) ခက္ခၿဲပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္သည္။ ထုိသို႔ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္ ဥစၥာဓန 
ႂကြယ္ဝသူႏွင့္ အာဏာရွိသူတို႔ဘက္မွ လက္ခံ လိုက္နာမႈ ရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တုန္႔ျပန္မႈမ်ားႏွင့္ အခက္အခမဲ်ား 
ရွိလာမည့္အခါ အာဏာမ့ဲသူမ်ားႏွင့္ ေသးငယ္ အားနည္းသူမ်ားသည္ ပို၍ အထိခုိက္ အနစ္နာခံႏုိင္ေျခ အမ်ားဆံုးျဖစ္ရာ 
ထိုထိခုိက္လြယ္သူမ်ား နစ္နာ ဆံုး႐ံွဴးရမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဥစၥာဓနႂကြယ္ဝသူႏွင့္ အာဏာရိွသူတုိ႔ သေဘာတူ 
လက္ခံေအာင္ ထိန္းထားရန္မွာ အက်ဳိးအျမတ္ရွိေစမည္။ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္း မတူညီ 
ျခားနားေသာ အသာေပးျခင္း၊ အေလးေပးျခင္းမ်ား မည္သုိ႔ေပးမည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ အေျခအေနတစ္ခုလံုးအေပၚ 
ဆန္းစစ္ေဝဖန္ သံုးသပ္မႈကို ဂ႐ုတစိုက္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ဒီဇုိင္းပံုစံ ထုတ္ေဖာ္ရမည့္ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ 

 
  

                                                           

3 ဥပမာ - ႐ိုေမးနီးယားလႊတ္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ “အမ်ဳိးသား တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ား” 
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေနရာမ်ား သီးသန္႔ သတ္မွတ္ထားျခင္းကုိ ေလ့လာပါ။  



3 
 

အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ ထိုက္တန္ပါသလား။ 
 
ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ အလားအလာ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ထည့္သြင္းထားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈရိွၿပီး ေဆြးေႏြး ၫႇိႏႈိင္းမႈတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္အား အနည္းဆံုးေတာ့ 
ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး... အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံတစ္ခုခုကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေလာက္ေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ 
ထားရွိျခင္းအေပၚ လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆံုးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ရမည္။ သုညဝါဒီမ်ား၏ ပါဝင္မႈကို စိတ္ထမဲွာ ေတြးၾကည့္ရန္ပင္ 
ခက္ခဲသည္။  လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ပါဝင္ႏုိင္ရန္ 
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မွာ ေသခ်ာၿပီး အမွန္တကယ္လည္း ၎တုိ႔ ပါဝင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေပးရန္မွ 
အလြန္ပင္ လိုလားဖြယ္ျဖစ္သည္။ ပဋိပကၡတစ္ခု၏ မတူညီေသာ အဆင့္မ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မႈပုံစံမွာ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။ 
ဥပမာအားျဖင့္ ၾကမ္းတမ္းေသာ ပဋိပကၡတစ္ခု အလယ္တြင္  အပစ္အခတ္  ရပ္စဲေရးအတြက္ 
ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈေသာအခါ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိသည့္ စကား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္အတုိင္း လက္နက္ကိုင္ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မပါမျဖစ္ ပါဝင္ရမည္။ မတူညီေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ 
ေနရာေဒသတစ္ခုတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆုိင္ ေျဖရွင္းေသာအခါ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ႏိုင္ငံေရးပုံစံသို႔ 
ေျပာင္းလႏဲိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာခဲ့လွ်င္ ထိုလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္မႈကို မေရွာင္လြဲသာဟု ထင္ျမင္ 
ယူဆႏုိင္သည္။ အေထြေထြ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွ ထိေတြ႔ဆက္ဆံျခင္း  သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးၫႇိႏိႈင္း ပူးေပါင္း 
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတုိ႔သည္ (ေတာင္းဆုိမႈမ်ားကို တရားဝင္ ျဖစ္ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကို 
အပ္ႏွင္းေပးျခင္း သကဲ့သုိ႔ေသာ) ဥပေဒအရ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ 
မရိွေသာ္လည္း   ထိုသုိ႔ေသာ ေနာက္ခံ အေျခအေနမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္း စာနာျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒ 
(International humanitarian law)ႏွင့္အညီလည္း လိုက္နာ က်င့္သံုးရသည္4။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 
သေဘာတရားအရၾကည့္လွ်င္ မတူျခားနားေသာ တရားဝင္ လုိအပ္ခ်က္မ်ား၊ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ႀကီးမားေသာ 
ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အျမင္မ်ားကို စစ္မွန္စြာ ကိုင္စြဲထားၾကသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပါအဝင္ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔အစည္းတုိင္း (ႏွင့္ အျခားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား)ကို မည္သုိ႔ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ 
အတုိင္းအတာအထိျဖစ္ေစ ပါဝင္ရန္မွာ ထိုက္တန္ပါသည္။ ထုိသို႔ပါဝင္မႈကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ မည္သုိ႔ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ လုုပ္ငန္းစဥ္ ဒီဇိုင္းပံုစံေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ 
အဆင့္မ်ားအတုိင္း  တိုးတက္ ေျပာင္းလႏဲိုင္သည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း အသင့္ရိွေနပါသည္။  
 
 
အေရအတြက္အရ ေသးငယ္ၿပီး အားနည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဘာေၾကာင့္ ဂ႐ုစုိက္သင့္သနည္း။ 
 
တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမွတပါး (မွတ္သားရမည့္ သိသာထင္ရွားသည္မွာ 
အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈဆိုင္ရာႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ားတြင္လည္း ၎တုိ႔ ကိုယ္ပိုင္ 
အေရးပါေသာ တန္ဖုိးမ်ား ရွိေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ဂ႐ုစုိက္သင့္သည္မွာ လူတုိင္းသည္ သင္ယူေနၾကသည္ 
(တစ္ခါတစ္ရံ၌ ေသးငယ္သူႏွင့္ အားနည္းသူတ႔ုိမွ မ်ားေသာအားျဖင့္ တန္ဖိုးရွိေသာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာ 
စူးစမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ထိုးထြင္း သိျမင္ခ်က္မ်ားရွိတတ္သည္)၊ အာဏာရွိသူမ်ား၏ လူသားခ်င္း စာနာျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး 
ျပႆနာမ်ား ရိွႏိုင္သည္ (မၾကာခဏ ကိုးကားၾကသည့္ ဆုိ႐ိုးစကားတစ္ခုမွာ မဟတၱမဂႏၵီေျပာခဲ့သည့္ “ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ 
ႀကီးျမတ္မႈကို ထိုႏိုင္ငံ၏ အားအနည္းဆံုးေသာသူမ်ားကို ထိုႏုိင္ငံက မည္သုိ႔ ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ တုိင္းတာသည္” ဟူေသာ 
စကားျဖစ္သည္)၊ လူတိုင္းကို သံသယမ်ား ေပ်ာက္ေစၿပီး ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မႈကုိ ေပးႏုိင္သည့္ အေလ့အထမ်ားကို 
တည္ေထာင္ေပးသည္။ ေျပာင္းလမဲႈမ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေန အေနအထားတြင္ လူနည္းစုတစ္ခု၏ 
အေနအထားတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း ေတြ႔ႏုိင္သည္။ ယင္းမွာ လူမႈ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ စကားသံုးအရ ထည့္သြင္း 
ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ ေသးငယ္သူႏွင့္ အားနည္းသူကို ေလးစားျခင္းစသည့္ စြမ္းအားမ်ားမွ ခြန္အားႀကီးသူ၏ အျပဳအမူအေပၚ 

                                                           

4 ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ ဥပမာအျဖစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡအၿပီးတြင္ အက္ဘ္ခါဇီးယားႏွင့္ 
အိုဆက္တီးယား ေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ားမွ အမွန္တကယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အာဏာပုိင္မ်ားပါ ထည့္သြင္းသည့္ ေကာ့ေကးရွေဒသတစ္ခုလံုးအတြင္း 
လံုၿခံဳေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ ဂ်နီဗာ ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္။  
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အတန္အသင့္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရိွႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ အာဏာကို 
အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းတည္းဟူေသာ မထိန္းသိမ္းႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျပင္းထန္သည့္ ယိမ္းယိုင္မႈမ်ားကို 
ခ်ဳပ္တည္းေပးသည္။ ႏွစ္ဖက္အားၿပိဳင္မႈမ်ားကို ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝန္းစနစ္မ်ားသို႔ ေျဖေလ်ာ့ေပးသည့္ 
ပိုမုိ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ မွ်တေသာ စနစ္မ်ားဖန္တီးရန္ လုိအပ္ႏုိင္သည္။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ရလွ်င္ ေသးငယ္ၿပီး အားနည္းေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္မႈတြင္ ပို၍ သို႔မဟုတ္ အထူးသျဖင့္ အေရးပါ တန္ဖုိးရွိေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ား ရွိသည္။ 
 
ပထဝီအေနအထားအရ ပ်ံ႕ႏွ႔ံေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးႏုိင္သလား။ 
 
ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးႏိုင္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈအသိုက္အဝန္းမ်ား မည္သည့္ေနရာမွာ တည္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ၎တုိ႔ကို 
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ား ေပးျခင္း စသည့္နည္းမ်ားျဖင့္ ထိုသို႔ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေသာ နည္းလမး္မ်ားစြာ 
ရွိပါသည္။ နည္းပညာ အသင့္ရရိွႏုိင္မႈႏွင့္ အသံုးဝင္မႈမ်ားတြင္  ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားရွိျခင္းေၾကာင့္ ထုိသုိ႔ေသာ 
စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ပို၍ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္လာေစပါသည္။ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ 
လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ားတြင္လည္း အက်ိဳးစီးပြားမ်ား ရိွေနေသးေၾကာင္းကို ဖယ္ထုတ္မပစ္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး 
အမွန္တကယ္ပင္ ပထဝီအေနအထား၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ပင္ အျခား လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံ ျဖည့္စြက္စရာ 
ရွိႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားစြာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္လည္း အာဏာရွိသူမ်ားလည္း 
ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္ (ဥပမာ - စီးပြားေရးအရ အင္အားႀကီးျခင္း)။  

 
 
ဘယ္အခ်ိန္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတြင္ စိတ္ဝင္စားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိခုိက္နစ္နာေသာ 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္ေစသင့္ပါသလဲ။  
 
မူအရ ေစာႏိုင္သမွ် ေစာေစာ ပါဝင္ေစသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ အဆုိပါ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား၏ အျမင္ႏွင့္ 
အေတြးစိတ္ကူးမ်ားက လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ ကူညီေပးႏုိင္မည္၊ စဥ္းစား ႏိႈင္းယွဥ္ ခ်ိန္ဆျခင္္းမ်ားကို ပုိမို 
စံုလင္ ႂကြယ္ဝေစမည့္အျပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ တစ္တပ္တစ္အား ပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္။ ထုိ႔အတူ ေစာစီးစြာ ပါဝင္သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုသည္ မည့္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းေအာက္မွမဆို ပင္ကုိ 
စြမ္းရည္ရွိသူမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏုိင္သည္။ အားလံုးအတြက္ 
ပုိမိုေကာင္းမြန္သည္ကေတာ့ သူတုိ႔အက်ိဳးစီးပြား ေရွ႕တက္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကုိ 
ေတာင္းဆုိသည့္ ေသးငယ္ သို႔မဟုတ္ အားနည္းေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အလြန္ထူးခၽြန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္  
ေပၚထြက္လာျခင္းကို မၾကာခဏပင္ ေလ့လာေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ ေစာစီးစြာ ပါဝင္ ၫႇိႏိႈင္း ေစ့စပ္ 
လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ တရားဝင္မႈ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတုိ႔ကို ပိုမို ခုိင္မာ အားေကာင္းေစ႐ံုမွ်မက 
ေလးစားလုိက္နာျခင္းကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစသည့္အတြက္ ထိုမွသည္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား 
ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း ပုိ၍ အခြင့္အလမ္းမ်ားျပားေစပါသည္။ 

 
ဘာေတြကို ေရွာင္ရွားရမလဲ။ 
 
အလြန္႔အလြန္ မ်ားျပားေသာ ဗီတုိအာဏာသံုးၿပီး တားဆီး ပိတ္ပင္ျခင္းမ်ား... သို႔မဟုတ္ အလြန္႔အလြန္ မ်ားျပားေသာ 
“မရွိမျဖစ္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား”။ လုပ္ငန္းစဥ္ ပံုစံဒီဇိုင္းေရးဆြဲစဥ္ကပင္ ထိုသည္တို႔အစား မွ်ေဝခံစားၾကသည့္ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို မတူျခားနားခ်က္မ်ားထက္ ပုိမို အေလးထားရန္၊ အေပးအယူ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ၫႇိျခင္းကို 
တန္ဖိုးထားရန္ႏွင့္ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ မဟာမိတ္မ်ားအား လုိအပ္ရန္တုိ႔က 
ပိုေကာင္းပါသည္။ ဗီတိုမ်ားေၾကာင့္ ေခ်ာင္ပိတ္မိေသာ အေျခအေနမ်ား သို႔မဟုတ္ အဖြ႔ဲအစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 
ျဖစ္စဥ္ကို ေရွ႕ဆက္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ သို႔မဟုတ္ အဆံုးမသတ္ႏုိင္ေအာင္ ေနာက္မွ ဖမ္းဆြဲထားသည့္ “ဓားစာခံ 
ဖမ္းျခင္း”မ်ဳိးကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဤသုိ႔ တင္ျပၿပီးသည့္ေနာက္ “မရွိမျဖစ္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ား”လည္း  ဧကန္မုခ် ရွိၿပီး 
ထိုသည္တုိ႔အတြက္ လိုအပ္ခဲ့လွ်င္ ေခတၱတားဆီးသည့္ ဗီတိုအာဏာမ်ား အသံုးျပဳျခင္းက ပိုမို လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ျဖစ္ၿပီး 
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အဓိက ပါဝင္သူမ်ားအေပၚ အက်ဳိးတစ္စံုတစ္ရာ သက္ေရာက္ေစႏိုင္ျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ လစ္လ်ဴ႐ႈျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပည့္အဝ ထည့္သြင္း စဥ္းစားျခင္း မရိွသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္း 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုအထိ ရပ္ဆိုင္းသြားေစသည့္ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ယာယီ 
ဆုိင္းငံ့ဗီတိုမ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုရေအာင္ လုပ္ေပးၿပီး ထုိကိစၥရပ္မ်ားကို ပို၍ ဂ႐ုတစိုက္ ဆင္ျခင္ရန္ႏွင့္ ရလာဒ္အျဖစ္ 
ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ရရွိရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ျဖည့္စြက္ ထည့္သြင္းေပးႏုိင္သည္။  
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားရာ ေဒသမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ၿပီး အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ 
ဗီတိုအသံုးျပဳရန္ လိုအပ္မႈကိုလည္း ဖယ္ရွားႏိုင္သည္။  
 
အထက္တြင္ ေဆြးေႏြးထားေသာ အခ်က္မ်ားအျပင္ သက္ဆိုင္ရာ လူမႈအသိုင္းအဝန္း စီစဥ္မႈမ်ားအတြင္းမွ 
အဖြြဲ႔အစည္းႏွင့္ ရပ္႐ြာလူထုမ်ား လက္တြဲ ပူးေပါင္းသည့္ ပါဝင္ ကူည ီ ေဆာင္႐ြက္မႈရွိေသာ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု၏ အဓိက 
အေရးႀကီးေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈတစ္ခုမွာ အသိအမွတ္ျပဳရန္ႏွင့္ တစ္ဖက္တြင္ (ဥပမာ - ေရဒီယိုႏွင့္ 
႐ုပ္ျမင္သံၾကား ထုတ္လႊင့္မႈ သို႔မဟုတ္ အလားတူ အႀကီးစား ေၾကးနန္း၊ တယ္လီဖုန္း၊ အင္တာနက္စသည့္ 
ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ျပတိုက္မ်ားႏွင့္ ဇာတ္႐ံုမ်ားလုိ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား စသျဖင့္) 
အခ်ိဳ႕ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ရပ္႐ြာလူထုမ်ားမွ တဆင့္သာ ျဖည့္ဆည္းနုိင္မည္ဟူေသာ 
အခ်က္တုိ႔ကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ လူသားမ်ားသည္  တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ 
အမွီအခိုကင္းျခင္းအေပၚ လႈပ္ရွားျခင္း မရွိဘဲ  (အထက္ေအာက္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အပါအဝင္) လူမႈ-ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာ 
အုပ္စုတစ္စုတြင္ ပါဝင္သက္ဆုိင္ျခင္းအေပၚ တည္မွီၾကသည္။ အမွန္စစ္စစ္ လူမူအသုိင္းအဝန္း၏ သ႐ုပ္သကန္ စ႐ုိက္ 
လကၡဏာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈတို႔သည္ မလံုၿခံဳမႈႏွင့္ ပဋိပကၡ5 အေျခအေနမ်ားတြင္ လႊမ္းမိုးႀကီးစုိးတတ္၊ 
ျပင္းထန္လာတတ္ေသာ သဘာဝ ရွိၿပီး ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ကို နီးစပ္ရာတြင္ အဖြဲ႔အစည္းဝင္အျဖစ္ 
ဆက္သြယ္ ပါဝင္မႈႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားက ပံ့ပိုးေပးၿပီး ၎တုိ႔သည္ပင္ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏုိင္မႈအပါအဝင္ လူသား၏ အေျခခံ 
အက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးအပိုင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထူးျခားၿပီး ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ 
အေျခအေနမ်ားဟု ယူဆၾကေသာ္လည္း ရပ္ရြာေဒသ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ၎တို႔၏ အေတာ္မ်ားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 
အာဏာမ်ားကုိ မ်ားမ်ားအသုံးျပဳၿပီး ေဒသအတြင္းမွ မိဘျပည္သူမ်ား၏ လက္ခံလုိက္နာ နာခံမႈကို ရေအာင္ (မျဖစ္မေန 
မရရေအာင္ မဟုတ္ခဲ့လွ်င္) လုပ္ေပးႏုိင္ၾကသည့္ ေနရာ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ပါဝင္သည္ကို ထုိသုိ႔ေသာ 
အေျခအေနမ်ားသည္ တန္ဖိုးထားတတ္ေသာ အေလ့ရွိသည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ ရပ္ရြာေဒသ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 
လူႀကိဳက္မ်ားေသာ တရားဝင္မႈကို မ်ားစြာ ရရွိၿပီး ရသည့္အတုိင္းလည္း ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္ၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္ 
ပဋိပကၡျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ထုိသုိ႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ထည့္သြင္းျခင္းသည္  
ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအတြင္း မတူျခားနားျခင္းႏွင့္ ေဘးမကင္း စိတ္မခ်ရျခင္းမ်ားကို အေလးေပးသလုိ 
ပဋိပကၡ ျဖစ္ေပၚေစ၊ မရပ္မနား ဆက္လက္ျဖစ္ေစမည့္အျပင္ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ စီစဥ္မႈမ်ားအေပၚ 
ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးလည္း ရမည္မဟုတ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္းထက္ ပုိ၍ ကၽြမ္းက်င္၊ 
ထိေရာက္၊ အက်ဳိးရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤအခ်က္သည္ နက္နစဲြာ ကြဲျပားေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ အထူးပင္ 
ျဖစ္ေပၚသည္။   
 
အဓိက ေတြးေတာ သုံးသပ္ခ်က္မ်ား 

 
၁။    ပါဝင္မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ စံအျဖစ္သာမက အေရးပါသည့္ တန္ဖိုးမ်ား ရွိသည္။  
၂။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မတူျခားနားေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္မႈဆုိင္ရာ ပံုစံမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သည့္ 
အတိုင္းအတာမ်ား သတ္မွတ္ထားသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင္ ့စံႏႈန္း အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိသည္။   

                                                           

5ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဇီဂိုဗီးနား၊ အီရတ္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ ဒီဇိုင္း ပုံေဖာ္ေရးဆြဲစဥ္ကုိက အမွားမ်ား ပါသြားရာမွ ထုိသေဘာတရားမ်ား 
အခုိင္အမာျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္း၊ ပိုမုိ အားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ထိုယိမ္းယိုင္မႈမ်ား အခုိင္အမာ အျမစ္တြယ္ေနျခင္းမ်ားစသည့္ 
ရလာဒ္မ်ား ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ပဋိပကၡမ်ားကုိ အၿမတဲေစ ျဖစ္ေနေစျခင္းႏွင့္ မည္သုိ႔ပင္ ဆိုေစကာမူ  ပဋိပကၡမ်ားကုိ ထပ္ဆင့္ 
တြန္းအားမ်ားေပးျခင္း စသည္တို႔ကုိသာ ျဖစ္ေစသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ အေရးႀကီးေသာ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ သင္ယူႏုိင္ပါသည္။ 
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၃။ အခ်ဳိ႕ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးေသာ အခ်က္မ်ား ထပ္တိုးသလုိ  ေျဖရွင္းရမည့္ 
အႏၲရာယ္မ်ားလည္း ပါဝင္ေသာ္လည္း အားလံုး ပါဝင္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မွ အသံုးဝင္မႈမ်ားစြာကို ရရွိပါသည္။    
၄။ ႏိုင္ငံအားလံုးသည္ လူဦးေရဖြဲ႔စည္းပံုတြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပား ျခားနားၾကသျဖင့္ ပဋိပကၡမ်ား တည္ရွိမည္၊ ျဖစ္ပြားမည္၊ 
တုိးတက္ေျပာင္းလမဲည္ ျဖစ္သည္။  
၅။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာတြင္ စစ္မွန္ေသာ အသံမ်ားအတြက္  ေနရာလပ္မ်ား၊ ေနရာမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ 
ဖန္တီးေပးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြက္ ပါဝင္မႈရွိေသာ အစီအစဥ္မ်ားက အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ 
အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ျပင္းျပေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အမ်ားဆံုး ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမည္ ျဖစ္ၿပီး ထုိသည္တုိ႔သည္ 
ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည္။ 
၆။ ပဋိပကၡ သံသရာ/ ပဋိပကၡ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားျခင္း၏ အတုိင္းအတာတုိ႔၏ အဆင့္တုိင္းတြင္သာမက ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ 
ကာလမ်ား၌ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အားလံုး ပါဝင္မႈ၏ ေအာင္ျမင္မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ 
အေလ့အထမ်ားအေၾကာင္း ဥပမာမ်ားစြာရွိသည္။  
၇။  လက္ရွိႏွင့္ ေျပာင္းလဲေနေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားႏွင့္ ျပင္းျပေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖုံဖံု 
ကြဲျပားမ်ားျပားျခင္းႏွင့္ အတုိင္းအတာကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား၊ ကူည ီ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပုိ၍ မ်ားေလေလ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ပုိၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေလေလ ျဖစ္သည္။  
၈။ ေနာက္ဆံုးတြင္မူ ပုိ၍ က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိထားေသာ စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္ျခင္းမ်ား၊ ပို၍ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး နက္နဲေသာ သေဘာ 
ကိုက္ညီမႈ၊ ပို၍ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို 
ကူညီပံ့ပိုးေပးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္  အမ်ားပါဝင္မႈသေဘာရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ 
ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ”အႏႈတ္သေဘာေဆာင္ေသာ” ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ဆိုလုိသည္မွာ - စစ္ 
မတုိက္ျခင္း) မွတဆင့္ “အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ” ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ဆိုလုိသည္မွာ - ကိုယ္တိုင္ ေဖာ္ေဆာင္ေသာ၊ 
ေဘးအႏၲရာယ္ဒဏ္ ခံႏိုင္သည့္ လူမႈအသိုင္းအဝန္းမ်ားႏွင့္ ေရရွည္ တည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေသာ တုိးတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ)သို႔ 
အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။  


