
ျမန္မာႏုိင္ငံ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္သည္ ထူးျခားေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္လို႔ေနျပန္ပါသည္။ 

နယ္ပယ္တခ်ိဳ႕တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာပါသည္။ သို႔ရာတြင ္စိန္ေခၚမႈမွာလည္း 

အမ်ားအျပား က်န္ရိွေနဆပဲင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အမ်ားအျပားကိုလည္း ပို၍ လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီး 

ျဖစ္သည့္တိုင္ ၃၀ ခန္႔မွာမူ အက်ဥ္းက်ခံေနရဆဲျဖစ္ေလသည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္မႈမ်ားတြင္လည္း 

ေျခလွမ္းေကာင္းမ်ား ရိွခဲ့လင့္ကစား ျမန္မာႏိုင္ငံအား ႏိုင္ငံတကာ စံမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီလာေအာင ္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း 

မွတ္ပံုတင္ျခင္းတို႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းမ်ားအေပၚ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔ေဘာင္တို႔၏ 

စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္မႈမ်ားကို လႊတ္ေတာ္က အျပဳသေဘာျဖင့္ တံု႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ၾသဂုတ္လတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသား 

အေရးအခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ကို ဆင္ႏႊသဲည့္ အဓိက အခမ္းအနားကိုလည္း အစိုးရက ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ 

ခြင့္ျပဳခ့ဲပါသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွလည္း ကေလးစစ္သည္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ထုတ္ပယ္ေပးခဲ့ပါသည္။ 

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာသမၼတတစ္ဦး၏ ပထမဆံုး ခရီးစဥ္အျဖစ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကို 

ၿဗိတိ္ႏိုင္ငံက ဧည့္ခံႀကိဳဆုိခဲ့ပါသည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္လည္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ 

လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

ဆာ ေဒးဗွစ္(ဒ္) ရစ္ခ်ာ့(ဒ္)(စ)္၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၀န္ႀကီး ေလာ့(ဒ္) ဂရီး(န)္၊ ႏိုင္ငံတကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး 

၀န္ႀကီး အလယ္(န)္ ဒန္ခယ္(န)္၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကဌၠ ေဂ်ာ္(န)္ ဘားခါး၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားအျပား 

တို႔သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအစုိးရ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား 

လူမ်ိဳးစုအုပ္စမု်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ျခင္း 

ကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရး၊ ႏိုင္ငံေရး 

လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား စြဲဲျမစဲြာ ပါရွိေနေစရန္ ဖိႏွိပ္ရာေရာက္ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး 

ဆိုင္ရာ (ကုလသမဂၢ) မဟာ၀န္ရွင္ေတာ္မင္းႀကီး႐ံုး (OHCHR) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဖြင့္လွစ္ေရး၊  ရခိုင္ျပည္နယ္ 

အတြင္း တာရွည္ခံေသာ အေျဖတစ္ရပ္ကို ေဖြရွာရန ္အစုိးရအား ဖိအားေပးျခင္းတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။ ရခိုင္ေဒသသည္ 

အႀကီးအက်ယ ္စိုးရိမ္မကင္းဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ထပ္မံ 

ျဖစ္ပြားခဲ့သလို တံု႔ျပန္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေသာ ရတဲပ္ဖြဲ႕မွာလည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကထက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္လာပါသည္။ 

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမ ူတာရွည္ခံေသာ အေျဖတစ္ရပ္အတြက္မူ မည္သို႔မွ် ခရီးေရာက္ျခင္း မရွိေသးသည့္နည္းတူ 

႐ိုဟင္ဂ်ာအသုိင္းအ၀ိုင္း အမ်ားစုမွာလည္း ခြဲျခားခံေနရဆျဲဖစ္ကာ အေျခခံ အသက္ေမြးမႈ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ 

မႈမ်ားကို ရယူႏုိင္ျခင္း မရွိၾကေသးသည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ အႏၲရာယ္လည္း ရိွေနဆဲ 

ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေနာက္ခံအေၾကာင္းတရားေပၚတြင္ အေျခခံလ်က ္မတ္လအတြင္းက ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ 

အေရး ေကာင္စီ၌လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ တတိယေကာ္မတီ၌လည္းေကာင္း ဥေရာပသမဂၢက 

ကမကထ ျပဳေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ေထာက္ခံခဲ့သလို အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက 

ပါ၀င္ခဲ့မႈကိုလည္း ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား 



အား အသိအမွတ္ျပဳထားသလို အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က က်န္ရိွေနေသးေသာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ျပင္းထန္သည့္ 

စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ရျခင္းမ်ားကို အေလးထား ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ၂၀၁၄ 

ခုႏွစ္သည္ အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သလို စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနရသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး 

တိုးတက္မႈ ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ အသက္တမွ် အေရးႀကီးလွပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ အဓကိ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံက အေရွ႕ေတာငအ္ာရ ွႏုိင္ငံမ်ား အသင္း (အာဆီယံ)၏ ဥကၠဌျဖစ္လာျခင္း၊ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ 

အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆံုး သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ဆႏၵျပသူအမ်ားအျပားအား 

ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ရန္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပျခင္း ဥပေဒ 

ကို ျပန္လွန္သံုးသပ္ထားသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးၾကပါလိမ့္မည္။ 

အလားတူပင္ ျပည္တြင္း အစိုးရမဟတု္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ 

ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးၾကပါလိမ့္မည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မ ွအေျခအေနမွာလည္း အထိမခံျဖစ္ေနသလို အုပ္စုကြဲ 

အသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္းၾကား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္မွာလည္း ႀကီးႀကီးမားမားပင္ 

ရိွေနပါေသးသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ပြင့္လင္းစြာ ထိစပ္ေဆာင္ရြက္ေရး မူ၀ါဒကုိ ၿဗိတိန္အစိုးရက ဆက္လက္ 

က်င့္သံုးလ်က္ရိွပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက (လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ 

လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိ ုခုခံကာကြယ္ေနသူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းတုိ႔အပါအ၀င္) ႏိုင္ငံေရး လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သည္းခံမႈႏွင့္ အမ်ိဳးစံု 

ကြဲျပားမႈတို႔ကို လက္ခံမႈမ်ားတိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ဆက္လက္ အေလးထားသြားပါမည္။ 

အရပ္ဘက္အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ [အိုင္စီစီပီအာ(ရ)္] ကို 

သေဘာတ ူလက္မွတ္ေရးထိုးရန္၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကာကြယ္ေရး 

ေၾကညာခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးရန္၊ ကေလးစစ္သည္မ်ားကိ ုအဆံုးသတ္ရန္တုိ႔အတြက္လည္း ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ အလုိအပ္ဆံုးေနရာမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 

အကအူညီမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္လက္ ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္သလို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ 

အကူအညီမ်ား ရရွိႏိုင္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္၊ အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ထိုသို႔ 

တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရးအတြက္လညး္ေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အေျခအေနအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ 

အေျဖကုိ ရွာေဖြရန္လည္းေကာင္း အစိုးရကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တိုက္တြန္းသြားပါမည္။  

လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ စုေ၀းခြင့္ 

အသစ္ေတြ႕ရိွလာရေသာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအား လက္ခံယံုၾကည္ေနသည့္ လူ႔ေဘာင္၏ လကၡဏာအျဖစ္ ကန္႔ကြက္ 

ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတစ၀ွ္န္း၌ ဆက္လက္ က်င္းပေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ 

တြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ ၀န္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္လ်က္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ 

ဒီမုိကေရစီေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ား၏ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ အမွတ္တရပြဲကို အဓိကရ လူထုအခမ္းအနားအျဖစ္ ပထမဆုံးအႀကိမ ္

က်င္းပခဲ့ပါသည္။ 



မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမ ူမေကာင္းလွေသာ အျဖစ္မ်ားလည္း ရိွေနခဲ့ပါသည္။ သီးျခားစိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ဖြယ္တစ္ခုမွာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလမ္းေလွ်ာက္ခြင့္ အက္ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၁၈ ႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံတကာ စံမ်ားႏွင့္ 

ကိုက္ညီမႈမရိွေသာ အျခား ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ 

တရားစြဲဆိုခံရသူအမ်ားအျပားမွာ အျပစ္ရိွသည္ဟု ၀န္ခံပါက ဒဏ္ေငြအနည္းငယ္ေပးေဆာင္ရန ္ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း 

ခံရၿပီး အျပစ္မရွိဟု ေလွ်ာက္လသဲူမ်ားမွာမူ သိသိသာသာ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ 

ဥပမာ ၂၀၁၃ ခႏုွစ္ ႏွစ္ဦးတြင ္လိုင္ဇာမွ ရန္ကုန္သို႔ ဆန္႔က်င ္ကန္႔ကြက္ ခ်ီတက္ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္အတြက္ 

ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသူ ႏွစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္လစ ီျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင ္ရတဲပ္ဖြဲ႕က ကိုယ္ 

ကာယပိုင္းကိုေရာ လိင္ပိုင္းအရပါ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္ခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲထားေသာ ဇူလိုင္လအတြင္း မႏၲေလးၿမိ႕ရိွ 

ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္အသြင္ကို စြဲလန္းသမူ်ား၊ ေမြးရာပါလိင္ကို လက္မခံႏိုင္သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးျခင္းကဲ့သို႔ အေျခအေန 

မ်ိဳးမ်ားတြင ္အဆိုပါ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကို မဆီေလ်ာ္စြာ အသံုးျပဳခ့ဲၾကပါသည္။ လြတ္လပ္စြာေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း 

သည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္သစ္ကို ျပင္ဆင ္ေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔ေဘာင္၊ မီဒီယာ၊ 

၀န္ႀကီးဌာနမ်ား၏ စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ရန ္လန္ဒန္အေျခစုိက္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း 

တစ္ခုျဖစ္သည့္ အပိုဒ္ ၁၉ [အာထစ္ခယ္(လ)္ ႏိုင္ထီး(န)္] အဖြဲ႕အား ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့ထားပါသည္။ 

တစ္ကမၻာလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္ မလြဲမေသြေပးအပ္ႏုိင္လာေစေရးအတြက ္လက္ရိွ 

ဥေပဒျပ႒ာန္းခ်က္အား ျပန္လွန္သံုးသပ္ ျပင္ဆငရ္န္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဆက္လကတ္ိုက္တြန္း 

လ်က္ရိွပါသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ၫႊန္းကိန္းတြင္ ၁၇၉ ႏိုင္ငံအနက္ ၁၅၁ အထိ ၁၈ ဆင့္ တက္လာခဲ့ 

ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ားကိ ုဧၿပီလတြင္ ျမန္မာႏုိင္င ံ

တြင္ ရရိွလာႏိုင္ခဲ့ေပရာ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ ဆင့္ကျဲဖစ္စဥ္တြင္ ေနာက္ထပ္ ေျခလွမ္းေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ 

စာနယ္ဇင္းဆရာမ်ား၊ စာတည္းမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာ သေထာထားအယူအဆမ်ား ထုတ္ေဖာ္ပိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ မီဒီယာဥပေဒကုိ ယာယီစာနယ္ဇင္းေကာင္စီက ေရးဆြဲလ်က္ရိွပါသည္။ ယင္းကို 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိမ့္မည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အင္တာနက္ 

ရရွိႏိုင္မႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈမွာ အကန္႔အသတ္ႏွင့္သာ ရွိဆျဲဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူမႈေရးမီဒီယာ စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ 

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအေျပာင္းအလအဲတြက္ အသံုးျပဳမႈမ်ားတိုးပြားလ်က္ရိွလာခဲ့ပါသည္။ ယင္းသို႔ တိုးပြားမႈမ်ား 

ဆက္လက ္ေပၚေပါက္ေနသည့္အေလ်ာက ္လက္တံု႔ျပန္ျခင္း ခံရမည္ကို စုိးရိမ္ေနစရာ မလိုဘဲ အသံုးျပဳသူမ်ားက 

မိမိတို႔၏ အျမင္မ်ားကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ရပ္ ဖန္တီးေပးရန္သာမက အဆိုပါ 

ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္းမ်ားက အမုန္းပြားေစမည့္ အေျပာအဆိုမ်ား ပြားမ်ားမလာေစရန္ပါ ရည္ရြယ္ေသာ ဥေပဒ 

ျပ႒ာန္းခ်က္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ရိွလာဖို႔ အေရးႀကီးလာပါလိမ့္မည္။ 

ႏို၀င္ဘာလတြင္ အစၥလာမ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕ (အိုအိုင္စီ)၏ ခရီးစဥ္အား ကန္႔ကြက္သူမ်ားအပါအ၀င္ 

မီဒီယာႏွင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအတြင္း အမုန္းပြားေစမည့္အေျပာအဆုိမ်ားအား အသံုးျပဳမႈမွာ စိတ္ပူပန္စရာေကာင္းေလာက္ 

ေအာင္ တိုးပြားလာခဲ့ပါသည္။ ဇူလိုင္လအတြင္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့စဥ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က “ေနာက္ထပ္ 

ေပၚေပါက္လာမယ့္ အၾကမ္းဖက္မႈရယ္၊ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးမႈကို မီးထိုးေနသူေတြရယ္ကို လံုး၀ သည္းခံမည္မဟုတ္”ဟ ု

လူသိရွင္ၾကား ကတိျပဳခဲ့ပါသည္။ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား အာဏာပိုင္မ်ားက အေရးယူရန္ အားထုတ္မႈမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ 



ႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အမုန္းတရားမ်ားကိ ုလံႈ႔ေဆာ္ေနျခင္းအား ကိုင္တြယ္ေရး 

အတြက္ ပုိမို အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခုခံကာကြယ္သူမ်ား 

လူ႔အခြင့္အေရး ခုခံကာကြယ္သူ (လူ႔ခြင့္ခုခံသူ) မ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ရေသာ အေျခအေနမွာ မ်ားစြာ တုိးတက္ 

ေကာင္းမြန္လာလင့္ကစား ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အေျခအေနမွာ ခက္ခဲေနဆဲသာျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္လည္း 

ပုိျဖစ္၊ ပုိမုိလည္း ေ၀းလံသီေခါင္ေသာ ေဒသမွ တက္ၾကြသူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ လူ႔အခြင့္ 

အေရးေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၿဗိတိသွ်သံ႐ုံးက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လူခြင့္ခုခံသူမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္ အားထုတ္မႈကုိ ဂုဏ္ျပဳ 

သည့္ ဧည့္ခံပြဲတစ္ပြဲကုိ က်င္းပခ့ဲသလုိ လူ႔ခြင့္ခုခံသူမ်ား၏ အသံမ်ားကုိ ပုိမုိခ်ဲ႕ထြင္ေပးႏုိင္ရန္ အထူး အေလးထား ေရးဆြဲ 

ထားသည့္ လူအမ်ားေရွ႕ စကားေျပာျခင္း သင္တန္းမ်ားကုိ ေပးအပ္ရန္ ၿဗိတိသွ် ေကာင္စီ၏ ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ စီမံခ်က္ 

တစ္ရပ္ကုိ စတင္ခ့ဲပါသည္။ 

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငခံရီးစဥ္အတြင္း သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကုန္ကို ေနာက္ဆံုးထားၿပီး က်န္ရိွေသာ ႏုိင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားအားလံုးကို လႊတ္ေပးမည္ဟု လူသိရွင္ၾကား ကတိျပဳခ့ဲပါသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ သမၼတ 

ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုးႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေရးျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရသူမ်ား အားလံုးကို 

လႊတ္ေပးရန္ အမိန္႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ဤစာကို ေရးသားေနခ်ိန္တြင္ အက်ဥ္းက်ေနသူ အနည္းဆံုး 

အေယာက္ ၃၀ က်န္ရိွေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ ဤသည္မွာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအတြက္ ထိပ္ဆံုးမွ ဦးစားေပးတစ္ရပ္ ျဖစ္သလို 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ယေန႔အထိ အထင္ရွားဆံုး ေအာင္ျမငမ္ႈတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္  

ထင္ရွားေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာ ထြန္းေအာင္ႏွင့္ ေက်ာ္လွေအာင္တို႔၏ အမႈမ်ား 

အပါအ၀င္ အေရးႀကီးေသာ အမႈမ်ားအား မေျဖရွင္းႏိုင္မႈက အဆိုပါ လႊတ္ေပးမႈမ်ားကို စြန္းထင္းသြားေစခဲပ့ါသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟူေသာ သတမ္ွတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်ကခ္ထံားရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း အက်ဥ္းေထာင္ထတဲြင္ 

ရိွေနဆျဲဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ က်န္ရွိေသာ အမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဘက္ လူ႔ေဘာင္တို႔ၾကား 

အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ လက္ရိွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ 

ကဲ့သို႔ လက္ရိွအမႈမ်ား၊ အနာဂတ္အမႈအခင္းမ်ားကို ျပန္လွန္သံုးသပ္သည့္ ယႏၲယားတစ္ရပ္ထားရိွရန္လည္း အစိုးရ 

အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားေပးတိုက္တြန္းလ်က္ရိွပါသည္။ 

အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ႀကိဳဆိုေသာ လကၡဏာအေနျဖင့္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီ ေကာ္မတီက 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ျခင္းကိုလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အၾကာ၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ဇႏၷ၀ါရီလတြင္ 

ျပန္လည္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းသည္ဟုစြပ္စြဲခ်က္မ်ား 

ေပၚထြက္ေနဆလဲည္း ျဖစ္ေလသည္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဇူလိုင္လ 

အတြင္း လာေရာက္ခဲ့စဥ္က ႏွိပ္စကည္ႇဥ္းပန္းမႈ ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရး ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို 

လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အား ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ 

  



တရားမွ်တမႈ ရရွိေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး 

ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွၾကသည့္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားမွာ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာ အခန္းက႑မွာ ပါ၀င္လ်က္ရိွေနၾကၿပီး 

လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဖြင့္ေပးရာတြင္ တိုးတက္ ခရီးေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ တရားဥေဒစုိးမိုးေရး လႊတ္ေတာ္ေရးရာ ေကာ္မတီ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား 

လူ႔အခြင့္အေရးေကာမ္တီတို႔ႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နီးကပ္စြာ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ 

လတြင္ လာေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေရွ႕ေနအသင္း၏ ခရီးစဥ္အပါအ၀င္ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရး စတင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ပံ့ပိုးလ်က္ရိွပါသည္။ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ၿပီးေနာက္ 

ပံုႏိွပ္ေရးႏွင့္ ထုတ္ေ၀ေရး လုပ္ငန္း ဥပေဒကဲ့သို႔ ဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျမင္ရသည္မွာ အားတက္ 

ဖြယ္ ေကာင္းခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း 

အက္ဥပေဒကုိ ျပန္လွန္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ရာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေလးအနက္ ႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။ အေရးႀကီးေသာ လူ႔အခြင့္ 

အေရး ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အိုင္စီစီပီအာ(ရ္)ကို သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျမန္မာ အစိုးရအား 

ဆက္လက္တိုက္တြန္းလ်က္ရိွသလို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းစဥ္အား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္သို႔မည္ပံု ပ့ံပိုးႏိုင္မည္ကို 

လတ္တေလာတြင္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရိွပါသည္။ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ရတဲပ္ဖြဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လူထု 

ၿငိမ၀္ပ္ပိျပားေရးအတြက္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ထံုးတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သင္တန္းကို ျမန္မာ ရတဲပ္ဖြဲ႕၀င္ ၄,၀၀၀ အား 

ေပးအပ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ ၁၈ လ ၾကာ စီမံခ်က္ကုိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ထည့္၀င္ပ့ံပုိးလ်က္ရွိပါသည္။ အိုင္ယာလန္ 

ေျမာက္ပိုင္းမွ ရအဲရာရွိတစ္ဦးက အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္း ရတဲပ္ဖြဲ႕မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္ရြာ အသိုင္းအ၀ိုင္း 

အတြင္း ရတဲပ္ဖြဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အပိုင္းကို ဦးေဆာင္လ်က္ရိွသလို ၿဗိတိသွ် ရအဲရာရွိ ေလးဦးကလည္း လူထု 

ၿငိမ၀္ပ္ပိျပားေရး သင္တန္းကို ပို႔ခ်လ်က္ရိွပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းကို ႏို၀င္ဘာလက စတင္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္၀ွန္းတြင္ 

ႏိုင္ငံတကာစံမ်ား ထူေထာင္သြားရာ၌ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရိွေနသည္ဟု ယံုၾကည္ထုိက္ေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ား ရွိေနသည္အ့ေျခအေန၌ ဇူလိုင္လ 

အတြင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ နစက လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းမွာ ႀကိဳဆိုအပ္ေသာ ေျခလွမ္း 

တစ္လွမ္းျဖစ္ပါသည္။ 

ပဋိပကၡႏွင့္ အရပ္သားမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း 

အပိုင္း ၅ ပါ “ျဖစ္ရပ္ေလ့လာခ်က္။ ႐ိုဟင္ဂ်ာတုိ႔၏ အတိဒုကၡ”ကိုလည္း ႐ႈ။ 

မူစလင္ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔လာျခင္းသည္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ိဳးသားေရး ၀ါဒီတို႔၏ “၉၆၉” 

လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တိုက္ဆိုင္သြားခဲ့ပါသည္။ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈအခ်င္းခ်င္းၾကား အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးမႈ၊ အမ်ိဳးစံုကြဲျပား 

ေနေသာ အသုိင္းအ၀ိုင္းမ်ားၾကား သည္းခံမႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ စတင္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ဘ႑ာေငြ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့လ်က္ရိွပါသည္။ 

အတိုင္းအဆအားျဖင့္ ေလ်ာ့သြားေသာ္လည္း ဇႏၷ၀ါရီလက ထိုးစစ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး 

တပ္မေတာ္ (ေခအုိင္ေအ)ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔ၾကားမွာ ပဋိပကၡမွာ ၂၀၁၃ ခုနွစ္တြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ 

ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း ပဋိပကၡစတင္ျဖစ္ပြားရာမွခန္႔မွန္းေခ် လူေပါင္း ၁၀၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ အိုးပစ္ 

အိမ္ပစ္ထြက္ေျပးေနရဆျဲဖစ္ပါသည္။  ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္သို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ 



အေထာက္အပံ့ ေပးအပ္ေနသည့္ အႀကီးဆံုး အလွဴရွင္ျဖစ္ပါသည္။ ဇူလိုင္လတြင္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန ႏုိင္ငံေတာ္ 

အတြင္း၀န္ ဂ်ပ္စတီး(န္) ဂရီနင္(ဂ္)က အစားအေသာက္၊ ေနစရာ၊ ေရႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ မိလႅာစနစ္မ်ား ေပးအပ္ေရး 

အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အစီအစဥ္ကို ေနာက္ထပ္ ေပါင္စတာလင္ ၁၃.၅ သန္း 

ေပးအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါသည္။ ေခအိုင္ေအ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရိွေနေသာ နယ္ေျမမ်ားအပါအ၀င္ 

ကခ်င္ျပည္နယ္ရိွ နယ္ေျမေဒသအားလံုးသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အကန္႔အသတ္မရိွ 

သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ရိွ အစုိးရအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္လက္တိုက္တြန္းလ်က္ရိွပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 

ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢယာဥ္တန္း အေရအတြက္အနညး္ငယ္သည္ ေခအိုင္ေအ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နယ္ေျမမ်ား 

သို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ႏို၀င္ဘာလတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စေဲရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ရရွိရန္ 

ေနာက္ထပ္ အားထုတ္ျခင္းအျဖစ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၌ ဘက္ေပါင္းစံုပါ၀င္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပခဲပ့ါသည္။ အဆိုပါ 

ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ အက်ပ္အတည္းကို ထိုးေဖာက္ေက်ာ္လႊားႏိုင္ျခင္း မရိွခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္လက္ ညိႇႏိႈင္းသြားရန္ 

ဘက္အားလံုးက သေဘာတူၾကသလို အပစ္အခတ္ရပ္စၿဲပီးေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္း၏ 

အေရးပါပုံကို လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႕တိုင္းႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စမဲႈ သေဘာတူညီခ်က္ 

မ်ားမွသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ အျပန္အလနွ္ေဆြးေႏြးျခင္းဆီသို႔ ဆက္လက္ခရီးေရာကသ္ြားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္မႈကို 

တိုက္႐ိုက္ ကူညီပံ့ပိုးလ်က္ရိွေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အလွဴရွင္ပံ့ပိုးမႈ အဖြဲ႕တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက အဖြဲ႕၀င္တစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါသည္။ 

အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္းမွ အသိုင္းအ၀ိုင္း အခ်င္းခ်င္းၾကား ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္းတြင္ 

အေတြ႕အၾကံဳရိွေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ခရီးစဥ္မ်ားကို ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ဘ႑ာေငြ ေထာက္ပံ့လ်က္ရိွပါသည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေ၀ရန္ သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီး ဦးေအင္မင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ စည္းလံုး 

ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေကာင္စီ၊ ကရင ္အမ်ိဳးသား သမဂၢတို႔ အပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္ လူမ်ိဳးစု 

အုပ္စုမ်ား လန္ဒန္ႏွင့္ အိုင္ယာလန္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ သြားေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္မ်ားကိုလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး 

ျဖစ္ပါသည္။ 

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမွာ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ဖြယ္ ရိွေနဆပဲင္။ ထိုကိစၥအားေဆြးေႏြးရန္ ယဥ္ေက်းမႈအစဥ္အလာ 

အရ တံု႔ဆိုင္းမႈ၊ ပဋိပကၡ အမွန္တကယ္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရိွမႈ၊ ခံလိုက္ရသူမ်ား 

အတြက္ ရည္ၫႊန္းလြဲေျပာင္းေပးသည္ ့စနစ္မ်ား မရွိမႈတို႔ေၾကာင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ က်ား-မ အေျခခံ 

အၾကမ္းဖက္မႈတို႔၏ အတိုင္းအဆ အျပည့္အ၀ကုိ မသိႏိုင္ၾကေပ။ ပံုျပင္ဆန္ေသာ သတင္းမ်ား၊ ခံလိုက္ရသူမ်ားအား 

အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ေတြ႕ရိွရျခင္းမ်ားက ထိုသို႔ေသာ က်ဴးလြန္မႈမ်ားမွာ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ခ်ိန္၊ အၾကမ္းဖကမ္ႈ 

ျဖစ္ခ်ိန္၊ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ထြက္ေျပးရခ်ိန္မ်ားတြင္ မၾကာေသးခင္ကပင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွေၾကာင္း 

ျပဆိုေနခ့ဲပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀နႀ္ကီး၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈ ကာကြယ္ေရး စတင္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

(PSVI) အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ခံလိုက္ရသူမ်ားအတြက္ တရားစီရင္ေရးကို ရရိွႏိုင္မႈ တိုးတက္ 

ေကာင္းမြန္လာေရး၊ ရပ္ရြာအသိုင္းအ၀ိုင္းအေျခခံ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ယႏၲယားမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး၊ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ 

ေသာ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈ၊ မ၀ူါဒေရးရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္သြားေရးတို႔အတြက္ 

စီမံခ်က္မ်ားကို ဘ႑ာေငြေထာက္ပံ့လ်က္ရိွပါသည္။ ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးက ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ 

စတင္တင္သြင္းခဲ့ေသာ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ အဆံုးသတ္ရန္ ကတိျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ 

အား အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ဆက္လက္တိုက္တြန္းလ်က္ရိွပါသည္။ 



လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္၊ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ သက္၀င္ ယုံၾကည္ခြင့္ 

လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္၊ သုိ႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ ယုံၾကည္ခြင့္ကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံတြင္ အာမခံခ်က္ 

ေပးထားပါသည္။ လက္ေတြ႕တြင္မူ ဘာသာေရးအရ လူနည္းစုမ်ားအေပၚ အစြဲအလမ္းအေျခခံ မလုိမုန္းထားစိတ္မ်ား၊ 

ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားမွာ စုိးရိမ္ဖြယ္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေနဆဲပင္။ ကခ်င္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တုိ႔မွ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြင္း 

၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ရာ ေနရာမ်ားကုိ တမင္ကလာ ပစ္မွတ္ထားခ့ဲၾကသလုိ မူစလင္အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ လူမ်ားမွာလည္း 

ေမြးလက္မွတ္မ်ား ရရွိႏုိင္ေရး ျပႆနာမ်ားကုိ ဆက္လက္ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္ေပရာ ကေလးသူငယ္အမ်ားအျပားမွာ 

ႏုိင္ငံမဲ့မ်ားျဖစ္ေနၾကသလုိ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း ရယူႏုိင္ျခင္း မရွိၾကေတာ့ေပ။ ငါးေယာက္ထက္ ပိုၿပီး စုေ၀းျခင္းကို 

တားျမစ္ထားသည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၄၄ ကုိ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွ မူစလင္မ်ားမွာ 

ေန႔စဥ္ ၀တ္ျပဳရန္ စုေ၀းျခင္းမွ တားျမစ္ျခင္းခံထားရဆ ဲျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုလသမဂၢအထူး ကုိယ္စားလွယ္ 

ခြင္(န္)ထားနားကလည္း ခ်င္းျပည္နယ္မွ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈအတိုင္းအဆမွာ ျခံဳငံုၿပီး ေျပာရလွ်င္ ေလ်ာ့ပါး 

သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္လင့္ကစား သူ ေနာက္ဆံုး လာေရာက္ခဲ့စဥ္အတြင္း ခ်င္းျပည္နယ္၌ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားအေပၚ 

ပံုစံတက် ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ အတိုင္းအဆတစ္ရပ္ကို ဂ႐ုထားေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စီမံခ်က္ ဘ႑ာေရး 

ေထာက္ပံ့မႈမွတစ္ဆင့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈအခ်င္းခ်င္းၾကား ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ပံ့ပုိး 

လ်က္ရိွပါသည္။ 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံတစ္လႊားမွ ေနရာေဒသ ေလး-ငါး ေနရာတြင္ မူစလင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထား 

သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းက အလြန္အမင္း စိတပ္ူပင္စရာေကာင္းလွေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ားပင္။ မတ္လ 

တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး မိတၳီလာၿမိဳ႕၌ မူစလင္ ရတနာဆိုင္ ပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ၀ယ္ယူသူတို႔ၾကား အျငင္း 

အခံု ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက ္၄၃ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၁၃,၀၀၀ အိုးပစ္အိမ္ပစ္ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရပါသည္။ ဧၿပီလတြင္ 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မုိင္ ၄၀ ေ၀းေသာ ဥကံၠၿမိဳ႕၌မူစလင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္က ဘုန္းႀကီးတစ္ပါးကို မေတာ္တဆ ၀င္တိုက္ 

မိခဲ့ၿပီးေနာက္ လူတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ေလး-ငါး-ေျခာက္ဦး ဒဏ္ရာ ရခ့ဲပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕တြင္ ေမလ 

က ဗုဒၶဘာသာ၀င္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ မူစလင္ပိုင္ အေဆာကအ္အံုမ်ားကို မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကပါ 

သည္။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားတြင္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈ အေျခအေနမဆုိးခင္ 

ေစာေစာစီးစီး ကာကြယ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ရတဲပ္ဖြဲ႕က ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္မွာ သိသာေနပါသည။္ လြတ္လပ္စြာ 

ကိုးကြယ္ခြင့္၊ သို႔မဟုတ္ လြတ္လပ္စြာ သက္၀င္ယံုၾကည္ခြင့္ကို ခြင့္ျပဳေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ ေရရွည္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ 

ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရိွေသာ အသိုင္း 

အ၀ိုင္းအခ်င္းခ်င္းၾကား တင္းမာမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း ပိုမို အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားရန္ 

အစိုးရအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္လက္တိုက္တြန္းလ်က္ရိွပါသည္။ 

အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရး 

အစိုးရစနစ္ထတဲြင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳမႈနိမ့္ပါးဆပဲင္ျဖစ္သည္။ကုလသမဂၢက်ား-မ မညီမွ်မႈအၫႊန္းက 

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၁၄၈ ႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ ၈၀ ၌ ထားရိွပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးတပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏွစ္ဦးကို 

မၾကာေသးခင္ကပင ္ခန္႔ထားလိုက္ေသာ္လည္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၆ % သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါ 

သည္။ ၂၀၁၃-၂၀၂၂ခုႏွစ္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စီမံကိန္းကို 

ေအာက္တိုဘာလတြင္ တရား၀င္စတင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါစီမံကိန္းက အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အေရးကိစၥမ်ားအေၾကာင္း 



တေစ့တေစာင္းကို တင္ျပရာတြင္ ပံ့ပုိးေပးႏိုင္မည္ဟုလည္းေကာင္း၊ အဓိကက်ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ အခန္း 

က႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမိုေနရာရလာေရးသို႔ ဦးတည္သြားမည္ဟုလည္းေကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ရ 

ပါသည္။ အက(္ခ္)ရွင္နိတ္(ဒ္)အဖြဲ႕ႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတို႔မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္း 

က႑ကို ရယူကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဘ၀ကို ႐ိုက္ခတ ္

လ်က္ရိွေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အျပည့္အ၀ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကို ေထာက္ခံအားေပးလ်က္ရိွသည့္ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္းေပးေသာ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘ႑ာေငြေထာက္ပ့ံခဲ့ပါသည္။ 

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအစုိးရက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာလုပ္ငန္း၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားႏွင့္ 

မိန္းကေလးငယ္မ်ား အျမတဲေစ ရိွေနပါလိမ့္မည္။ လိင္ပုိင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက ္

လြယ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင ္အမ်ိဳးသမီး 

မ်ား၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးျမႇင့္ျခင္း၊ က်ား-မ မညီမွ်မႈမ်ားကို ျပန္ညိႇရန္ သီးျခားပစ္မွတ္ထား ေရးဆြဲထားသည့္ 

အစီအစဥ္ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အျခားၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ႐ိုက္ခတ္လ်က္ရိွေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမို ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းစသည္တို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

လူနည္းစုအခြင့္အေရးမ်ား 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ တိုင္းရင္းသားအရ အမ်ိဳးအမယ္အကြဲျပားဆံုး ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ 

၀ကြက္ခ်န္ထားမႈမရွိဘဲ အားလံုးပါ၀င္ေရး၊ အားလံုးကို ေလးစားေရး အစဥ္အလာတစရ္ပ္မွာမူ စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲ 

ပင္။ အထူးသျဖင္ ့ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ တိုင္ရင္းသားအုပ္စု တစ္ခုမဟုတ္သည့္ ရခုိင္ 

ျပည္နယ္မွ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားမွာ ျမင္သာလွေသာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈဒဏ္ကို ခံေနၾကရပါသည္။ (အပုိင္း ၅ ပါ “ျဖစ္ရပ ္

ေလ့လာခ်က္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာတို႔၏ အတိဒုကၡ”ကိုလည္း ႐ႈ။) 

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ပထမဆံုး ေဆာင္ရြက္မည့္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမႈကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ 

အေနျဖင့္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံက ေပါင္စတာလင္ ၁၀ သန္း ထည့္၀င္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ သန္းေခါင္စာရင္းက ပိုမို ေကာင္းမြန္ 

ေသာ အစိုးရမူ၀ါဒႏွင့္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈတို႔အတြက္ သိရိွရန္ လိုအပ္သည့္ အေရးႀကီးေသာ 

ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ပါလိမ့္မည္။ အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မႈအတြက္ 

အကန္႔အသတ္မ်ား၊ ေရြးခ်ယ္ယူရမည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စာရင္းစသည္တို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အခက္အခမဲ်ား 

ရိွေနႏုိင္မည့္ အလားအလာမ်ား ရိွေနသည့္တိုင္ သန္းေခါင္စာရင္းမွ ရရိွေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုျဖစ္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း 

သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ သိရွိထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္သားလူမ်ိဳးစု ပါ၀င္မႈ၊ 

ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ဖြဲ႕စည္းမႈတို႔ထက္ ပိုမို တိက်ေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ေပးအပ္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါ 

လိမ့္မည္။ 

ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး 

ကေလးစစ္သည္မ်ား စုေဆာင္းမႈႏွင့္ အသံုးျပဳမႈအတြက္ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေစာင့္ၾကည့္ရသည့္ စာရင္း 

တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပါရွိေနဆျဲဖစ္ပါသည္။  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ 

ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကေလး 

စစ္သညမ္်ား၏ အေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို သေဘာတူညီခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ကုလ 



သမဂၢအဖြဲ႕အား စစ္စခန္းမ်ား အားလံုးသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ေပးေရး၊ ကေလးစစ္သည္မ်ားအား စုေဆာင္းရန္အတြက္ 

မက္လံုးမ်ားေပးထားသည္ကို ဖယ္ရွားေရး၊ အသကစ္စ္ေဆးမႈ ယႏၲယားမ်ား ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေရး 

အတြက္ မလြဲမေသြေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုပါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေတာင္းဆိုထားပါသည္။ ကုလသမဂၢႏွင့္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံၾကား သေဘာတူထားေသာ ၁၈ လတာ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆံုးသြားၿပီ ျဖစ္ရာ ယင္းကို 

သက္တမ္းတိုးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တိုက္တြန္းလ်က္ရိွပါသည္။ ထိုကာလအတြင္း ကေလးသူငယ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ကို လႊတ္ေပးၿပီး 

ျပန္လည္ေပါင္းစည္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရိွရသျဖင့္ ယင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လုပ္စရာမ်ားမူ 

က်န္ရွိေနဆလဲည္း ျဖစ္ပါသည္။ စစစ္ခန္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားဆသီို႔ ေရာက္ရိွႏိုင္ေရးမွာ 

ကန္႔သတ္ခံထားရဆျဲဖစ္သလို ကေလးသူငယ္မ်ားအား စစ္သားစုေဆာင္းျခင္းမွာ ေႏွးေကြးသြားသည့္တိုင္ လံုး၀ 

ရပ္ဆိုင္းသြားသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ အစုိးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက ကေလး စစ္သည္မ်ား အသံုးျပဳ 

သည့္ အေလ့အထကို စြန္႔လႊတ္ေရးအတြက္ အလားတူ အစီအမံကို သေဘာတူရန္ စိတ္၀င္စားေၾကာင္း ျပသထားၾက 

သည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အားတက္မိရပါသည္။ 


