
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ပဋိပကၡAတြက္ သတိ႐ိွေရး - မတူညီေသာ Aုပ္စုမ်ားၾကား ေသြးထြက္သံယုိမႈမ်ား ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ 

ဆက္ဆံေရး ပုိမုိေကာင္းမြန္းေAာင္ တည္ေဆာက္ေရး 

ဂ်ကာတာ /ဘရပ္ဆဲ ၊ ၁၂ ဇြန္ ၂၀၁၂ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ ဘာသာကြဲ လူမ်ိဳူးကြဲမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ 

ေသြးထြက္သံယုိမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္႐ိွ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးAရ Aသြင္ကူးေျပာင္းေရး 

ျဖစ္စU္၏ ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည့္နည္းတူ Aဆုိပါ Aသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စU္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။ 

Aဆုိပါ ကြဲျပားမႈမ်ားၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ တင္းမာမႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ မြတ္ဆလင္ လူနည္းစု Aေပၚ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ ယခုျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တံခါးဖြင့္မႈမ်ား မတုိင္မီ ကာလ႐ွည္ၾကာ ကတည္းက ျဖစ္ေပၚလ်က္ 

႐ိွေနရာ၊ Aာဏာ႐ွင္ စနစ္ျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ား ေျဖေလ်ာ့လာျခင္းသည္ ယခုလက္႐ိွ ပဋိပကၡမ်ား 

Aားေကာင္းစြာ Aႏၲရာယ္ႀကီးမားစြာ ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ထုိနည္းတူစြာပင္ ယခုပဋိပကၡကုိ 

ရပ္ဆိုင္းသြားေAာင္ မလုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ျဖစ္ရသည့္ Aေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ စU္းစားမကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္းတုိ႔သည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ Aသစ္မ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္သြားေစျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) 

ရပ္ဆိုင္းသြားေစျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္ Aႏၲရာယ္႐ိွပါသည္။ 

Aစုိးရသည္ ယခု ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပင္းထန္သည့္ ရက္စက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားေAာင္ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လူနည္းစု Aသုိင္းAဝုိင္းမ်ားကုိ AကာAကြယ္ေပးမည့္ Aေျခခံ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား မျပဳလုပ္ႏုိင္ပါက၊ Aဆုိပါ ရက္စက္မႈ ျဖစ္ရပ္မ်ား ပ်ံ႕ႏံွ႔သြားႏိုင္သည့္ Aႏၲရာယ္႐ိွပါသည္။ 

ယခုကိစၥကုိ Aစုိးရက မည္သုိ႔ကုိင္တြယ္သည္ဆုိသည့္ Aျဖစ္မွာ Aာဏာ႐ွင္စနစ္မွ လြတ္ေျမာက္စ ျမန္မာႏိုင္ငံ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ တရား႐ံုးမ်ားAတြက္ Aဓိကက်ေသာ စမ္းသပ္မႈ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ထို႔Aျပင္ မြတ္ဆလင္ 

႐ုိဟင္ဂ်ာမ်ားAေပၚ မတရားခြဲျခား ဆက္ဆံသည့္ Aစုိးရ၏ ကာလ႐ွည္ၾကာက မူဝါဒကုိ ေျပာင္းပစ္ႏုိင္သည့္ 

စြမ္းရည္ႏွင့္ စိတ္သေဘာထားကုိ စမ္းသပ္မႈ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ 

Aသက္ (၂၇)ႏွစ္႐ိွ စက္ခ်ဳပ္သူ မသီတာေထြးAား ၂၀၁၂ ေမလ ၂၈ရက္က Aဓမၼျပဳက်င့္၍ 

သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့႐္ွ နယ္စပ္တြင္ ေနထုိင္ေသာ မြတ္ဆလင္ 

Aသုိင္းAဝုိင္းၾကား ကာလ႐ွည္ၾကာက ႐ိွေနေသာ တင္းမာမႈကုိ ေပါက္ကြဲေစသည့္ မီးပြားျဖစ္ပါသည္။ 

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သံသယ႐ိွသူ မြတ္ဆလင္(၃)UီးAား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ဟု မီဒီယာသတင္းမ်ားက 

ဆုိပါသည္။ ေနာက္တစ္ရက္Aၾကာတြင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ လူAုပ္ႀကီးသည္ထုိေဒသ႐ိွ ရဲစခန္းAား ဝုိင္းထားၿပီး 

Aက်U္းေထာင္သုိ႔ လႊဲခဲ့ေသာ Aထက္ပါ မသကာၤသူမ်ားကုိ ထုတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။ 

ဇြန္လ(၃)ရက္ေန႔ မြတ္ဆလင္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္မ်ား ျဖစ္ေစသည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ေဝငွ Aၿပီး၌ 

ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ရန္ကုန္သုိ႔ သြားမည့္ ဘတ္စ္ကားAားရပ္တန္႔ေစ၍ လူသုံးရာခန္႔႐ိွေသာ လူAုပ္ႀကီးက 



မြတ္ဆလင္ခရီးသည္ (၁၀)UီးAား ေသသည္Aထိ ႐ုိက္ႏွက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ တစ္Uီးမွာလည္း 

မြတ္ဆလင္Aမွတ္ျဖင့္ Aသတ္ခံခဲ့ရပါသည္။ 

Aဆုိပါျဖစ္ရပ္မ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ပြားလာမည္ကုိ စုိးရိမ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု Aစုိးရသည္ 

ထုိသုိ႕ေသာ Uပေဒမဲ့ မင္းမဲ့စရုိက္ လုပ္ရပ္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္Aတြင္း လုံျခံဳေရး၊ တည္ျငိမ္ေရးႏွင့္ တရားUပေဒ 

စုိးမုိးမႈမ်ားကုိ ထိခုိက္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ Aဆုိပါကိစၥ စုံစမ္း စစ္ေဆးရန္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း 

ေၾကညာ၍ ဇြန္လ ၃၀ ရက္တြင္ သမၼတသုိ႕ တုိက္ရုိက္Aစီရင္ခံရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ပါသည္။ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး 

Aဖြဲ႕ဝင္Aမည္မ်ား ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ၎တုိ႕Aား Aခြင့္Aဏာ Aပ္ႏံွျခင္းမ်ားကုိ ပုံႏိွပ္ေဖာ္ျပျခင္းသည္ ပြင့္လင္း 

ျမင္သာမႈAတြက္ လုပ္ရုိးလုပ္စU္ မဟုတ္ဘဲ၊ ယခင္Aာဏာရွင္စနစ္၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ 

AစU္Aလာကုိ ခ်ိဳးဖ်က္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သရုပ္ျပလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႕Aျပင္ ယခု Aျဖစ္Aပ်က္၏ 

ေနာက္ကြယ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ ဖုံးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ား မျဖစ္ေAာင္ ကာကြယ္ၿပီး၊ တာဝန္ရိွသူမ်ားကုိ 

ျပစ္ဒဏ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ Aခ်က္ျပလုိက္ပုံ ရသည္။ AတိAက် ဆုိရလွ်င္ မြတ္ဆလင္မ်ား 

Aေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့ေသာ Aစုိးရ၏ Aတိတ္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ Aေရးႀကီးသည္ဟု ဆုိခ်င္ပုံ 

ရပါသည္။ 

လက္ေတြ႕တြင္မူ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ေၾကညာခ်က္သည္ ႏွစ္ဖက္ေသာ Aသုိင္းAဝုိင္းမွ 

စိတ္ဆုိးေနေသာ လူAုပ္ႀကီး၏ ျပင္းထန္ရက္စက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ရပ္တန္႕ေAာင္ လုပ္မေပးႏုိင္ခဲ့ေပ။ 

တရားဝင္ မီဒီယာ သတင္းမ်ားက ဇြန္လ ၇ ရက္ တစ္ေန႕ထဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ေသာ Aသုိင္းAဝုိင္းမွ Aျပန္Aလွန္ 

လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ Aနည္းဆုံး လူ ၇Uီး ေသဆုံးၿပီး၊ ၁၇Uီး ဒဏ္ရာရရိွကာ Aိမ္ေျခ ၅၀၀ေက်ာ္ႏွင့္ 

AျခားAေဆာက္AUီးမ်ား ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရသည္ဟု သတင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ Aစုိးရ စာေပစီစစ္ေရးက 

Aေစာပုိင္းသတင္းမ်ားကုိ ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ္လည္း ထိတ္လန္႔ဖြယ္ပုံမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရးပဋိပကၡ ျပင္းထန္ေစမည့္ 

စကားလုံးမ်ား AပါA၀င္ လတ္ဆတ္ေသာ Aတည္မျပဳရေသးသည့္ သတင္းမ်ားသည္ Aင္တာနက္မွ တဆင့္ 

က်ယ္ျပန္႔စြာ ျပန္႔ႏံွသြားခဲ့ပါသည္။ 

Aဆိုပါ ျပင္းထန္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ တုန္႔ျပန္ေသာAားျဖင့္ Aစုိးရသည္ ဇြန္လ ၁၀ ရက္ေန႔က 

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနာက္ထပ္Aမိန္႔တစုံတရာ မထုတ္ျပန္မျခင္း AေရးေပၚAေျခAေန ေၾကညာခဲ့ၿပီး 

လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ားခ်ထားျခင္း၊ ျဖစ္ပြား ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ မာရွယ္ေလာေၾကညာျခင္းမ်ား 

ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ယင္းေန႔တြင္ပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ Uီးသိန္းစိန္သည္ ႏိုင္ငံ တစ္၀န္းသို႔ 

ႏိုင္ငံပုိင္ရုပ္သံမီဒီယာမွတဆင့္ ေျပာၾကားရာ ၎သည္ Aဆုိပါ သတင္းမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ 

ထိန္ခ်န္ထားျခင္း မရိွ ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ယခုAေျခAေနသည္ ဤကဲ့သုိ႔ ဆုိးရြားလာႏိုင္မည္ ဟု 

မေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ Aဆုိပါ မိန္႔ခြန္းတြင္ ယခုျဖစ္ရပ္သည္္ တနည္းAားျဖင့္ 

ျပည္နယ္တစ္ခုမွ ေက်ာ္လြန္၍ ျပန္႔ႏံွသြားႏိုင္ၿပီး လက္ရိွAသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလ Aတြင္း၀ယ္ တည္ၿငိမ္မႈ၊ 



ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ထိခုိက္ႏိုင္သည္ဟု Aေရးတႀကီး 

သတိေပးေျပာေၾကားထားသည္။ ထို႔Aျပင္ ၎က Aရပ္ဖက္လူ႔Aဖြဲ႕Aစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ 

ဘာသာေရးAဖြဲ႕Aစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ မၿငိမ္သက္မႈ မျပန္ႏံွ႔ေရးAတြက္ Aစုိးရႏွင့္ Aတူတကြ 

လုပ္ကုိင္ၾကရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ 

ရုိဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားသည္ ကာလရွည္ၾကာကပင္ Aစုိးရႏွင့္ ေဒသခံ ဗုဒၶဘာသာ 

ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားၾကား Uပေဒျဖင့္ လူမ်ိဳးေရး ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈကုိ ျပင္းထန္စြာ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ၎တို႔သည္ 

ေဒသ တြင္ မ်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ခ်ီ၍ ေနထုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း၊ Aမ်ားစုကုိ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရပါသည္။ 

၎တုိ႕၏ ရြာမ်ားမွ လြဲ၍ ခရီးသြားရန္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိAပ္ခဲ့ပါသည္။ Aလုပ္လုပ္ခြင့္၊ ပညာသင္ခြင့္ႏွင့္ 

က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူခြင့္မ်ားကုိ ကန္႕သတ္ထားပါသည္။ ၎တုိ႕သည္ လူမ်ိဳးခြဲျခား ဆက္ဆံသည့္ 

Uပေဒမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၏ ဒဏ္ကုိ ခံခဲ့ၾကရသည္ ျဖစ္ရာ လက္ထပ္ရန္ ကန္႕သတ္ထားမႈမ်ား၊ 

Aဏာျဖင့္ Aခြန္ေကာက္မႈမ်ားႏွင့္ Aဓမၼလုပ္Aားေပးေစျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ထုိသုိ႕ 

ဆက္ဆံခံရျခင္းေၾကာင့္ Aတိတ္ကဒုကၡသည္မ်ား Aိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသုိ႕ Aစုလုိက္ ထြက္ေျပးျခင္းႏွင့္ 

လက္နက္ကုိင္ သူပုန္Aုပ္စုေလးမ်ား ဖြဲ႕စည္းျခင္းကဲ့သုိ႕ေသာ Aျဖစ္Aပ်က္မ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၀ 

ႏုိဝင္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲ Aၿပီးတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာAခ်ိဳ႕ႏွင့္ Aျခားမြတ္ဆလင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ 

ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္၎တုိ႕လူမ်ိဳးမ်ား၏ ခံစားေနရေသာ ဒုကၡမ်ား Aနည္းဆုံး တင္ျပခြင့္ ရခဲ့ပါသည္။ 

သုိ႕ေသာ္ Aေရးႀကီးေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ား မရိွခဲ့ေပ။ 

 ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက မြတ္ဆလင္မ်ားကုိ ရင္ထဲမွ မႏွစ္သက္မႈမ်ားသည္ ကုိလုိနီေခတ္ ကာလမွ 

စတင္ရမည္ဟု ဆုိရေပမည္။ ထုိကာလက ျဗိတိသွ်လက္ေAာက္ခံ Aိႏၵိယမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ မြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ 

Aျခားယုံၾကည္ကုိးကြယ္မႈ ရိွသူမ်ား သိသာစြာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး Aဆင့္ျဖင့္ 

Aခြင့္ထူးခံ ဝန္ထမ္းငယ္မ်ား၊ Aခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ငွားရမ္းေသာ Aလုပ္သမားမ်ား Aျဖစ္ 

ဝင္ေရာက္လာခဲ့ၾကပါသည္။ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ရုိဟင္ဂ်ာဟု လူသိမ်ားေသာ ဘဂၤါလီလူမ်ိဳးမ်ားမွာ 

ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကုိ ျငင္းပယ္ခံရၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရိွ မြတ္ဆလင္ Aသုိင္းAဝုိင္းမွာလည္း ကြဲထြက္သြားၿပီး၊ 

မ်ိဳးရုိးမ်ားလည္း ေရာသြားခဲ့ပါသည္။ 

 ယခင္က လူမ်ိဳးေရး Aဓိကရုဏ္းမ်ားကုိ Aစုိးရ ေAဂ်င္စီမ်ားက ႀကိဳးကုိင္ဖန္တီးခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ 

ယခုလတ္တေလာ Aၾကမ္းဖက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၏ မူလAစကုိ သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ရန္ ပုိမုိ ခက္ခဲေနပါသည္။ 

Aာဏာရွင္ Aုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံတြင္ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေျဖေလွ်ာ့ေပးေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ Aတိတ္က မေက်နပ္မႈမ်ား 

ေပါက္ကြဲကာ လွ်င္ျမန္စြာ ကူးစက္သြားျခင္းမွာ AထူးAဆန္း တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ Aခ်ိဳ႕သတင္းမ်ားက 

လတ္တေလာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ဗလီတစ္ခုကုိ တုိက္ခုိက္ရာတြင္ ဘုန္းႀကီးမ်ား Uီးေဆာင္ခဲ့သည္ဟု 

လည္းေကာင္း၊ မြတ္ဆလင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားAား တုိက္ခုိက္မႈ ေနာက္ကြယ္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္စီးပြားေရး 



လုပ္ငန္းမ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္ဟုလည္းေကာင္း ဆုိပါသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာတြင္ Aင္တာနက္ 

ပိတ္ပင္မႈမ်ားကုိ ရုတ္သိမ္းေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ Aြန္လုိင္းမွ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ ေျပာဆုိတင္ျပမႈမ်ားကုိ ယခုတင္းမာမႈ 

ႀကီးထြားလာရျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္မွ Aေၾကာင္းရင္း တစ္ခုAျဖစ္ Aခ်ိဳ ႕က သတ္မွတ္ၾကပါသည္။ Aမွန္စင္စစ္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ Aင္တာနက္ ပ်ံ႕ႏံွ႕ စိမ့္ဝင္မႈမွာ Aလြန္ပင္ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ယခု Aၾကမ္းဖက္ Aဓိကရုဏ္း 

ကူးစက္ေAာင္ Aင္တာနက္မွ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး Aပုတ္ခ်မႈမ်ားက ေမာင္းႏွင္ခဲ့သည္ ဆုိျခင္းမွာ 

မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ သုိ႕ေသာ္ Aြန္လုိင္းတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ တင္ထားၾကေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားက 

လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္Aတြင္းမွ ျပည္သူမ်ား၏ Aျမင္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေနပါသည္။ 

 ျမန္မာႏုိင္ငံမွ Aျခားဘာသာဝင္မ်ား သုိ႕မဟုတ္ Aျပင္လူမ်ားဟု ေခၚၾကသူမ်ားAေပၚ 

ျပစ္တင္ေဝဖန္ပုံေဖာ္ ေျပာဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္ပူပန္စရာ ျဖစ္လာရျခင္းမွာ ဗုဒၶဘာသာ Aမ်ားစု 

ေနထုိင္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရုတ္၊ Aိႏၵိယ၊ ဘာသာကြဲ လူနည္းစုမ်ား AပါAဝင္ 

ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလူမ်ိဳးစုမ်ားစြာ ေနထုိင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ျပီး ၎တုိ႕Aမ်ားစုမွာ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်ိဳးဆက္မ်ားစြာ ေနထုိင္ခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၎Aသုိင္းAဝုိင္းမ်ားသည္ ေရၾကည္ရာ၊ 

ျမက္ႏုရာ ကၽြမ္းက်င္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ စုေဝးေနၾကသျဖင့္ စီးပြားေရးပြင့္ဟ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္Aမွ် 

Aခ်ိဳးမညီေသာ Aက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကုိ ေတြ႕ျမင္ရႏုိင္ပါသည္။  

 ယခုျပႆနာကုိ တုန္႕ျပန္ရာတြင္ AစုိးရAေနျဖင့္ ေAာက္ပါေတြးဆခ်က္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ 

သုံးသပ္ရန္ လုိAပ္ပါသည္။ 

 Aခ်ိန္ကန္႕သတ္ခ်က္ မရိွေသာ မာရွယ္ေလာသည္ Aပ်ံသင္စ ဒီမုိကေရစီAေပၚ ဆုိးက်ိဳး 

သက္ေရာက္ ေစႏုိင္သည္။  

Aေျခခံ Aခြင့္Aေရးမ်ားကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳကာ မေလးမစား 

မျပဳAပ္ေသာ Aခြင့္Aေရးမ်ားကုိ လည္း မထိမတုိ႔ ဆက္လက္ထားရိွရမည္။ 

AေျခAေနက ခြင့္ျပဳလွ်င္ ခြင့္ျပဳျခင္း။ Aသုိင္းA၀ုိင္းႏွစ္ခုၾကား တင္းမာမႈ ေလ်ာ့ခ်ရန္ AစီAစU္မ်ားကုိ 

က်ယ္ျပန္႔စြာ Aေကာင္Aထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္။ ထိပ္တန္းUီးစားေပးရမည့္ ကိစၥမ်ားမွာ မမွ်တေသာ 

Uပေဒ၊ စည္းမ်U္းမ်ားကုိ Aဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ လက္ရိွျပႆနာ၏ Aေၾကာင္းရင္းမ်ားကုိ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ 

ခ်က္ခ်င္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးတုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ 

Aထူးသျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားကုိ ရည္ရြယ္ေသာ ပူးတြဲပညာေရး AစီAစU္မ်ားAပါA၀င္ 

ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မြတ္ဆလင္မ်ား Aၾကား Aျပန္Aလွန္ Aက်ိဳးစီးပြားAတြက္ Aတူ လုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔ကို 

Aားေပးမည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ စီမံခ်က္မ်ားကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေAာင္ စီမံရန္ Aေတြ႕Aႀကံဳရိွေသာ 

Aရပ္ဖက္Aဖြဲ႕Aစည္း Aသင္းAဖြဲ႕မ်ားကုိ Aစုိးရမွ ခြင့္ျပဳေပးသင့္သည္။ 



လတ္တေလာ ျပႆနာ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား တည္ၿငိမ္သြားၿပီးသည့္ ေနာက္တြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဴး 

Aားလုံး၏ Uပေဒေၾကာင္း တရား၀င္မႈႏွင့္ နာတာရွည္မေက်လည္မႈမ်ားကုိ ေကာင္းစြာၾကားနာေဖာ္ထုတ္ရန္ 

လုိAပ္သည္။ Aဆုိပါ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကုိ လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ျပဳရာတြင္ Aပ်ံသင္ဆဲ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ 

လႊတ္ေတာ္Aမတ္မ်ားႏွင့္ Aမ်ိဳးသားလူ႕Aခြင့္Aေရးေကာ္မရွင္ တုိ႔က က႑တစ္ရပ္ Aျဖစ္ ပါ၀င္ႏိုင္သည္။ 

လြတ္လပ္ခြင့္ပုိရိွလာေသာ္လည္း ဆင္ဆာျဖတ္ေနဆဲျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံပုိင္မီဒီယာမွ သတင္းေကာင္းဟု 

မဆုိႏိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ကုိ ေဖာ္ထုတ္ျပသခြင့္ ေပးသင့္ၿပီး ယခုရက္ပုိင္းAတြင္း Aင္တာနက္ႏွင့္ 

ဆုိရွယ္မီဒီယာ ေပါင္းစုံမွ တစ္ဆင့္ပ်ံႏံွ႔ ေနေသာ Aလႊတ္သေဘာ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ေျပာဆုိမႈမ်ား Aတြက္ 

ေရြးခ်ယ္ဖတ္ရႈစရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ျဖည့္ဆည္းေပးသင့္ ပါသည္။ Aင္တာနက္ သုံးစြဲမႈ ျပန္လည္ 

တင္းၾကပ္ျခင္းသည္ Aလုပ္ျဖစ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ Aထီးက်န္ႏိုင္ငံ၏ တံခါးAဖြင့္တြင္ 

ျမင္ေနရသည့္ ႀကီးမားေသာ Aက်ိဳးစီးပြားမ်ား Aတြက္ ယင္းကိစၥကုိ ဆန္႔က်င္ျခင္းခံရပါလိမ့္မည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ Aလြယ္တစ္ကူ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ 

မဆုတ္ႏိုင္ဟု Aကဲခတ္Aမ်ားစုက ယုံၾကည္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယခုကိစၥကဲ့သုိ႔ ကန္႔သတ္ေနရာတစ္ခုတြင္ 

ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း မာရွယ္ေလာ ထုတ္ျပန္ရသည္ Aထိ ျဖစ္ပြားေစေသာ Aၾကမ္းဖက္မႈမ်ား 

ဆူပြက္လာျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ Aသြင္းကူးေျပာင္းမႈ Aေပၚ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရိွသည္။ ယခု စိမ္ေခၚမႈမွာ 

တည္ၿငိမ္ေAးခ်မ္းမႈ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းမွ် သာမကဘဲ လုပ္ငန္းစU္Aတြင္း ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ 

တုိင္းရင္းသား ဆက္ဆံေရးကုိပါ ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္သြားေရးပင္ျဖစ္ပါသည္။ 

 


