ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ
ႏွစ္သစ္ကူး “သ၀ဏ္လႊာ”
၂၀၁၄ ခုနွစ္ နွစ္ေဟာင္းေၾကြ၍ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ နွစ္သစ္ေ၀လာေလျပီ။ နွစ္ေဟာင္းမွ ပဋိပကၡမ်ား၊ အာဃာတ မ်ား၊
ရန္ျငိွဳးရန္စရွိသမွ်မ်ား ကိုထားခဲ့ျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အေကာင္းမ်ားကိုသာ နွစ္သစ္သို႔ ဆက္လက္သယ္
ေဆာင္ အားျဖည့္ျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အား မဂၤလာနွစ္သစ္ျဖစ္ေရးအတြက္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား
ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ၏ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ေတြးျမင္ယူဆ ခ်ဥ္းကပ္ပံုကို ျပည္သူလူထုသို႔ တင္ျပလိုက္ပါသည္။
၁။

ဤျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမအတြင္း၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုတို႔သည္ ေရွးပေဝသဏီကစ၍ သမိုင္း

အဆက္ဆက္တြင္ ကိုယ့္ထီး ကိုယ့္နန္း ကိုယ့္ၾကငွန္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျဗိတိသွ်ကိုလိုနီ
နယ္ခ်ဲ႕၏ သိမ္းပိုက္မွုေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ ကၽြန္ျပဳျခင္း ခံခဲ့ၾကရသည္။ မိမိတို႔ဆံုးရံႈးခဲ့ၾကေသာ
လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတို႔ကို အတူတကြ ျပန္လည္ရယူျပီး ျပည္ေထာင္စုၾကီးကိုပါ တျပိဳင္နက္တည္း
ထူေထာင္နိုင္ရန္

ပင္လံုညီလာခံၾကီးကို

၁၉၄၇

ခုႏွစ္တြင္

ေခၚယူက်င္းပခဲ့ျပီး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တိုင္

သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ဤသမိုင္းေၾကာင္းေနာက္ခံကို အေလးအနက္ တန္ဘိုးထား အသိအမွတ္ျပဳရန္
လိုအပ္ပါ သည္။
၂။

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး နွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္

မ်ားက်င့္သံုးခြင့္ ရွိသည့္ အေျခခံတြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးအား စုေပါင္း တည္ေဆာက္နိုင္ေရး အတြက္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ၾကီး
ကို ညီညာျဖျဖ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ သက္ဆိ္ုင္ရာအာဏာပိုင္
မ်ားက အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည့္အျပင္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္
ပိုင္း အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးကို ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္ ေဖၚေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးေတာက္ေလာင္ခဲ့ျပီး လူ႔အသက္
အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပ်က္စီးခဲ့ရ၊ အဖုိးတန္ရတနာႏွင့္ သဘာဝတြင္းထြက္ပစၥည္း မ်ားစြာ စစ္မီးထဲတြင္ ဆံုးရွုံးခဲ့
ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ သမိုင္းေၾကာင္းအေျခခံတြင္ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ကာ၊
ျပည္တြင္းစစ္ မီးကို မွန္ကန္စြာ ၿငိမ္းသတ္နိုင္ပါမွသာ တရားမွ်တ၊ လြတ္လပ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး တိုးတက္ဖြံ ့ၿဖိဳးသည့္ နိုင္ငံ
ျဖစ္တည္လာနိုင္ေပမည္။
၃။

ျပည္ေထာင္စု ဆိုင္ရာျပသနာမ်ားကို နိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာနိုင္ေရး အတြက္ တနိုင္ငံလံုး အပစ္

အခတ္ရပ္စဲေရးသည္ အေရးၾကီးသည္မွန္ေသာ္လည္း ယင္းတခုတည္းေဖၚေဆာင္ရံုမွ်ျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အစစ္အမွန္ ကို
ဦးတည္နိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ အျခားေက်ာရိုးက်သည့္လူထုဆိုင္ရာ ျပသနာရပ္ၾကီးအခ်ိဳ ့အားမီးေမာင္းထိုး အေျဖရွာနိုင္
သည့္အျပင္ တနိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲျပီးသည္နွင့္တျပိဳင္နက္
(က) ဒီမိုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး နွင့္ (ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္ အညီ)
ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္

အခြင့္အေရးမ်ား

အျပည့္အ၀ရွိေသာ

အမ်ိဳးသားျပည္နယ္မ်ားပါ၀င္ဖြ႔စ
ဲ ည္းသည့္

စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နွင့္
(ခ) အမ်ိဳးသား ခုခံစစ္ကို ဆင္ႏႊဲလွ်က္ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား တရား၀င္ရပ္တည္
အသြင္ကူးေျပာင္းနုိင္ေရးကို

ေရွ႕ရႈလွ်က္

တခုတည္းေသာ

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ေပၚ

ေပါက္လာေရးအား စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းေဖၚေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ သေဘာတူညီခ်က္
ရရွိရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ယင္းမွာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးေဘာင္တခုတည္း၏ေအာက္သို႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
နိုင္ငံတြင္းရွိ တပ္မ်ားအားလံုး တသားတည္း တညီတညြတ္တည္း ေရာက္ရွိျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို စစ္မွန္စြာ
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အေထာက္အကူျပဳနိုင္ရန္ျဖစ္သည္။
၄။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ယဥ္ေက်းသည့္ လူ႔အဖြဲ ့အစည္းတြင္ ရွိအပ္သည့္ တန္ဘိုးျဖစ္သည္။ စစ္မက္နွင့္ အၾကမ္း

ဖက္ပဋိပကၡမ်ား မရွိျခင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အသြင္လကၡဏာတရပ္ျဖစ္သည္ အမွန္ပင္။ သို႔ရာတြင္ စစ္မက္ မရွိရံု
မွ်ျဖင့္ မူ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဟု ေခၚဆိုနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဤတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဟူသည္မွာမည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကိုစနစ္
တက်

စစ္ေၾကာရန္လိုအပ္လာသည္။

မိမိတို႔ျမတ္နိုးရွာေဖြေနသည္မွာ

မည္သည့္အရာမွန္းေသခ်ာစြာမသိရွိပါက

“တံလွ်ပ္ကို ေရထင္ ေရႊသမင္ အလိုက္မွား” သလိုျဖစ္ကာ မည္သည့္အခါတြင္မွ် လက္၀ယ္ပိုင္ပိုင္ ရနိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိုသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု နိုင္ငံတ၀ွမ္းလံုးတြင္
(၁) မတရားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ကင္းမဲ့ျခင္း၊
(၂) မတရားဖိနွိပ္မႈ နွင့္ အခြင့္အေရးဆံုးရံွးခံရမႈမ်ား မရွိျခင္း၊
(၃) ၄င္းတို ့ရွိလာပါက လူထုအေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ တိုင္တန္းအေရးယူနိုင္သည့္ ဘက္မလိုက္သည့္
တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံုယႏၱယားမ်ားတည္ရွိျခင္း၊
ဟူသည့္ ၾကန္အင္လကၡဏာသံုးရပ္တျပိဳင္တည္း တည္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတို ့ျဖစ္တည္လာေစရန္ ညီညြတ္ေသာ
တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (ယူအင္န္အက္ဖ္စီ) အေနျဖင့္ မဆုတ္မနစ္ ၾကိဳးပမ္းသြားပါမည္။
၅။

ေျမယာနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ေဒသခံလူထုမ်ားသည္ မတရားအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျပဳခံရ၊ မတရား ဖိနွိပ္မႈ နွင့္

အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးမႈမ်ား ေပၚေပါက္လွ်က္ရွိသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ အရင္းခံအားျဖင့္ လယ္လုပ္သူလယ္ပိုင္ခြင့္၊ အကန္႔
အသတ္အရ တဦးခ်င္းေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ နွင့္ အမ်ိဳးသားျပည္နယ္တခုခ်င္းစီအတြင္းတြင္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏
ေျမယာအေပၚ စုေပါင္းပိုင္ဆိုင္အသံုးခ်ခြင့္ စသည္တို႔ကို ဥပေဒနွင့္ အညီ အသိအမွတ္ မျပဳေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
ေျမယာနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ လူထု၏ နစ္နာဆံုးရံႈးမႈမ်ားအား ထိေရာက္စြာ တိုင္တန္း အေရးယူနိုင္သည့္ ဘက္မလိုက္သည့္
တိုင္းျပည္အေဆာက္အအံုယႏၱယားမ်ားကင္းမဲ့ေနျခင္းေၾကာင့္

အဆိုပါ

ေဒသမ်ားတြင္

စစ္မက္မျဖစ္ပြားေသးေသာ္

လည္း လူထုအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ဆိတ္သုဥ္းလွ်က္ရွိေနသည္။
၆။
သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္စီးဆံုးရံွဳးမႈေၾကာင့္ ခံစားေနၾကရသည္မွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုၾကီးတရပ္လံုး ျဖစ္
အဆိုပါ လူထုၾကီးရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံ ရပ္တည္ ကာကြယ္တိုက္ပြဲ၀င္

ေပးလွ်က္ရွိေသာ စစ္မွန္သည့္ လူထုအသင္းအဖြဲ႔မ်ားနွင့္ လက္တက
ြဲ ာ ယူအင္အက္ဖ္စီအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရး၊
ဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ တန္းတူေရး နွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အေျခခံမ်ားမွေန၍ လူထုႀကီးတရပ္လံုး
စစ္မွန္သည့္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခံစားရရွိနိုင္သည္အထိ

က်ားကုတ္က်ားခဲ

ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းသြားမည္

ျဖစ္ေၾကာင္း

နွစ္သစ္ဦး အခါသမယတြင္ သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။
ရ။

၂၀၁၅ ခုနွစ္အား မဂၤလာ နွစ္သစ္ျဖစ္ေစရန္ အယူအဆေဟာင္းမ်ားကို ထားခဲ့ျပီး အေတြးအေခၚအသစ္ နွင့္

ခ်ဥ္းကပ္ရန္ လိုပါမည္။ ယင္းမွာ အဘယ္နည္း။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုကို အတူတကြ တည္
ေဆာက္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ရံုသာမက အတူတကြပိုင္ဆို္င္ၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းကို အေလးအနက္ အသိအမွတ္
ျပဳရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတည္းက ျပည္ေထာင္စုကို အပိုင္စီးထားျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္သင့္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား
လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ရိုးသားျဖဴစင္စြာ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး အရင္းခံျပႆနာမွန္သမွ်ကို တန္းတူေရးအေျခခံတြင္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း
တုိင္ပင္ ညွိနုိင္းေဆြးေႏြး ေျဖရွင္းၾကျခင္းသည္သာ တိုင္းျပည္အတြက္ေရာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုၾကီး တရပ္လံုး
အတြက္ပါ ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ိဳးရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အစရွိသည္တို႔ပင္ျဖစ္သည္။
သမိုင္းသည္ အမွန္တရားျဖစ္သည္။ အမွန္တရားသည္ ေလာကသစၥာျဖစ္သည္။ သမိုင္းကို အမွန္အတိုင္း
ရႈျမင္လက္ခံျခင္း၊ သမိုင္းမွန္အေပၚအေျခခံ၍ ျပည္ေထာင္စုကို ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳးပမ္းျခင္း၊ သမိုင္းမွ
စတင္ သေႏၶတည္ခဲ့ေသာ အရင္းခံျပႆနာမ်ားကို အေပၚယံမွ်မဟုတ္ဘဲ တန္ဘိုးကို သိျမင္စြာ အနွစ္သာရရွိရွိ
စုေပါင္း အေျဖရွာၾကျခင္းတို႔ကိုသာ က်င့္သံုးမည္ဆိုပါက စစ္မွန္သည့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတိုင္ကို မုခ်မေသြ
လွမ္းကိုင္နိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံု လူထုၾကီးတရပ္လံုးအား နွစ္သစ္ကူး သ၀ဏ္လႊာဆက္သ
အပ္ပါသည္။
ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔
ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၅) ရက္
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