တိုင္းရင္းသားတပ္ေပါင္းစု အသစ္ဖြဲ ့စည္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမည့္အစား
ဥပေဒစိုးမိုးေရးတည္ေဆာက္နိုင္ရန္အတြက္ ဖြဲ ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေျခခံတြင္
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ေပၚထြန္းလာေရးကိုသာ
အားစိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းျခင္း
ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီကဲ့သို ့ တပ္ေပါင္းစု ေပၚေပါက္လာေရး
စီစဥ္ေနေၾကာင္း NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ၁၀ ဖြဲ ့စုေပါင္းထားသည့္ PPST ေခါင္းေဆာင္တဦး၏
ထုတ္ေဖာ္မႈကို ေလ့လာရသည္။1 ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနသည္ နိုင္ငံေရးျပႆနာကို နိုင္ငံေရး
အရ ရွင္းမည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေျဖရွင္း၍ ရသည့္ေခတ္မဟုတ္ေတာ့။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံကို တကယ္တန္း
တည္ေဆာက္၍ ေျဖရွင္းရမည္ျဖစ္သည္။ CRPH က ေျပာသကဲ့သို ့စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး2
ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္း၍လည္း မရနုိင္ေတာ့။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရပ္တည္မႈအတြက္ အဆံုးအျဖတ္ေပးနိုင္သည့္
စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားလံုးနီးပါးသည္ နိုင္ငံတကာဥပေဒစံထားခ်က္ Peremptory norm of Jus Cogen
အေျခခံအရ အေရးကိုယူရမည့္ နိုင္ငံတကာျပစ္မႀႈ ကီးမ်ား က်ဴးလြန္ထားသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို
တည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္ ၎တိ႔က
ု ို ဖမ္းဆီးၿပီး အေရးယူကို ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ ဖြဲ႕စည္း မႈ
(Institution) တခုလံုး ဖ်က္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနွင့္အညီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု
တပ္မေတာ္တရပ္ ဖြဲ႕စည္းေပၚေပါက္လာေစေရးသာ တခုတည္းေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သင့္သည္။ ယင္း
ေနာက္ခံမ်ားမွေန၍ ေအာက္ပါအတိုင္း သံုးသပ္တင္ျပပါသည္။
၁။
အထက္ပါ PPST ေခါင္းေဆာင္တဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ CRPH က ထုတ္ျပန္ေသာ ပဋိညာဥ္
စာတမ္းအား ၾကိဳဆိုျခင္းသာျဖစ္သည္၊ ေထာက္ခံျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေျမာက္ပိုင္းရွိ NCA
လက္မွတ္ထိုးမထားေသာ မည္သည့္ ခုခံစစ္ဆင္အဖြဲ႕အစည္းတခုတေလကမွ်လည္း ယင္းစာတမ္းအား
ေထာက္ခံေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္သံမၾကားရ။ သို႔ျဖစ္၍ CRPH ကိုယ္တိုင္သည္ ယင္းစာတမ္း၏ မခိုင္မာမႈကို
ျပန္လည္သံုးသပ္သင့္သည္။ CDM လႈပ္ရွားမႈႀကီးအတြင္းအနာဂတ္မ်ိဳးဆက္ အညြန႔အ
္ ဖူးကေလးမ်ား၏
အသက္မ်ားတေဖ်ာက္ေဖ်ာက္ ေၾကြလြင့္ေနမႈမ်ားအား အခ်ိန္မွီ တားဆီးနိုင္ရန္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ
မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အားေကာင္းသည့္ စုဖြဲ႕မႀႈ ကီးေပၚလာရန္ အျမန္ဆံုးလုိအပ္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍
ပဋိညာဥ္စာတမ္းအစား ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) အား ယာယီ အတည္ျပဳျခင္း၊
ၾကားကာလမူၾကမ္းတရပ္ရပ္အား အတည္ျပဳျခင္းလမ္းေၾကာင္းသိ႔ု ျပန္လည္ဦးတည္ရန္ တိုက္တြန္းအပ္
ပါသည္။
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၂။
အထက္ပါ PPST ေခါင္းေဆာင္က PPST စုဖြဲ႕မႈထက္ ပိုမိုအားေကာင္းသည့္ UNFC ကဲ့သို႔ေသာ
စုဖြဲ႕မႈသ႔ို တက္လွမ္းရန္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာျပန္သည္။ ၎ေခါင္းေဆာင္ပါဝင္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္း နွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတခုသည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္3 UNFC မွ စြန္႔ခြါ ခဲ့သည္။
အလားတူ အျခားအဖြဲ႕အစည္းတခ်ိဳ႕ပါ စြန္႕ခြါ မႈမ်ားရွိလာေသာအခါ UNFC ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ရသည္။ ယခုတခါ
UNFC ကဲ့သို႔အဆင့္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိုဳး ဖြဲ႕စည္းဦးမည္ဟု ဆိုလာျပန္သည္။ တိုင္းရင္းသား
ခုခံစစ္ဆင္အဖြဲ႕မ်ား၏ နိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္ေအာင္ ၎တို႔စိတ္ထင္သလို ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထြက္ျခင္သလို ထြက္၊
ဝင္ျခင္သလိဝ
ု င္ လုပ္ေနခဲ့ၾကသည္။ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေျမွာ္မွန္းလ်က္ ရွိေသာ
ျပည္သူလူထု၏
ေျမွာ္မွန္းခ်က္အား
ထိပါးေစခဲ့ၾကသည္။
PPST
သည္
တဘက္တြင္
NCA
လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို အတိအက် မစြန္႔လႊတ္ေသး။ အျခားတဘက္တြင္ UNFC
လုိမ်ိဳး တပ္ေပါင္းစု ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရး ဟူသည္ကို ထုတ္ေဖာ္လာျပန္ၿပီ။ လူထုအေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးအရ
ယံုၾကည္နိုင္ဘြယ္မရွိ။
၃။
UNFC တပ္ေပါင္းစု စုဖြဲ႕မေ
ႈ အာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့မႈကို
တန္ဘိုးထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ေအာင္ျမင္သည့္ အတိုင္းအတာအထိ မေရာက္ခဲ့။ ယင္းမွာ
ၾကိဳးပမ္းသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္မဟုတ္။ တပ္ေပါင္းစု၏ သဘာဝ ကို မေက်ာ္နိုင္ျခင္း
ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ တပ္ေပါင္းစု ဟူသည္မွာ အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားက အဓိကျဖစ္သည္။
မူရင္း အာဏာမွာ ၎တု႔ထ
ိ ံတြင္ ရွိသည္။ တပ္ေပါင္းစုတြင္ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္
မ်ားတြင္ မရွိ။ တပ္ေပါင္းစု က အဖြဲ႕ဝင္အဖြဲ႕အစည္းတခုျခင္းစီအေပၚ အေရးမယူနိုင္။ ဥပေဒစိုးမိုးေရး
သေဘာအရ အတင္းအၾကပ္ျပဳပိုင္ခြင့္ အခြင့္အာဏာ (Enforcement Power) ကို မက်င့္သံုးနိုင္ခဲ့။
၄။
မေကာင္းက်ိဳးအျဖစ္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္စစ္ဦးစီးအဖြဲ႕၏ အမိန႔ေ
္ ပးစနစ္ (Chain of Command)
ခုိင္ခင
ို ္မာမာမရွိခဲ။့ အထက္အမိန႔က
္ ို လိုက္နာလိုက လိုက္နာၾကသည္။ မလိုက္နာပါက မည္ကဲသ
့ ႔မ
ို ွ်
ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူနိုင္ျခင္းမရွိခဲ့။ သို႔ျဖစ္၍ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္အတြင္း ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို
မတည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့။ အလားတူပင္ အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ နယ္ေျမ၊ အခြန္
ေကာက္ခံျခင္း၊ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္း အစရွိသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိလာေသာ အခ်င္းခ်င္းညိွနိုင္းေျဖရွင္း၍
ရလ်င္ရ၊ မရပါမူ လက္နက္ကိုင္စြဲ တိုက္ၾကျပန္သည္။ ယင္းတု႔မ
ိ ွာ ျပည္တြင္းစစ္ နွစ္ခုနွစ္ဆယ္ေက်ာ္ သမိုင္း
တြင္ အႀကိမ္မ်ားစြာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းအတြင္း ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံကို မတည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့။
၅။
သိ႔ရ
ု ာတြင္ ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁) ရက္ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ အစိုးရေနရာတြင္
ယူခဲ့သည့္ NLD ကိုယ္တိုင္ပါ ဘဝပ်က္ခဲ့သည့္ ရက္အထိ တိုင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အၾကားတြင္ အျခားနည္းလမ္းမရွိ။ တပ္ေပါင္းစု ဖြဲ႕စည္းၿပီးတိုက္ျခင္းသည္သာ အျမင့္ဆံုးနည္းလမ္း
ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းနည္းလမ္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္ အဖြဲအ
႕ စည္း
မ်ား၏ သတၱိ၊ စိတ္ဓါတ္၊ ဇြဲ၊ အနစ္နာခံမႈနွင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ အဝဝ အား အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္။
သိ႔ရ
ု ာတြင္ ယခု အခ်ိန္တြင္မူ ယင္းနည္းလမ္းကို ျပန္လည္အသက္သြင္းစရာမလိုေတာ့။ ယခု CRPH က
ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းအား ကမ္းလွမ္းလာေနၿပီျဖစ္သည္။ လက္ခံ
နိုင္ေလာက္သည့္
တန္ဘိုးသေဘာတရားမ်ားလည္း
ေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္။
လက္ေတြ႕ဘယ္လို
တည္ေဆာက္မည္နည္း ဟူသည့္အေပၚတြင္သာ အျငင္းပြားေနျခင္းျဖစ္သည္။
၆။
CRPH ကုိယ္တိုင္သည္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားခုခံစစ္ဆင္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးသည္
လည္းေကာင္း မိမိတ႕က
ို ိုယ္ကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒေအာက္သ႔ို အပ္နွံၾကရန္ တာဝန္ရွိပါသည္။ အထူး
3
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သျဖင့္ PPST အဖြဲ႕ဝင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္ အမ်ားစုႀကီးမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႕စည္းပံု
အေျခခံဥပေဒ (ဒုတိယမူၾကမ္း) ကို ျပဳစုရာ၌ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ သိ႔ျု ဖစ္၍ ယခုကဲ့သ႔ို
အခြင့္အလမ္းရေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား ယာယီအတည္ျပဳက်င့္သံုးသင့္သည့္
အခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ ဤဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ဖက္ဒရယ္ တပ္မေတာ္ဖြဲ႕စည္းနိုင္ေရး ေက်ာရိုး
မ်ားလည္း အခိုင္အမာပါရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ အမိန႕န
္ ာခံမႈကို လက္ေတြ႕က်င့္သံုးနိုင္ေရး၊ လုိအပ္ေသာ ရုပ္ဝတၱဳ၊
လက္နက္ခဲယမ္း၊ စစ္သံုးပစၥည္း၊ ေဆးဝါး အစရွိသည္တ႔အ
ုိ တြက္ လုိအပ္သည့္ ေငြေၾကးနွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား
ပံုမွန္စီးဆင္းနိုင္ေရးအတြက္ ၾကားကာလဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္တြင္ ထည့္သြင္း ျပဌာန္း နိုင္သည္။
၇။
အထက္ပါ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ နွစ္ရပ္ရၿွိ ပီဆိုပါက ယင္းတု႕အ
ိ ေပၚအေျခခံၿပီး ဖက္ဒရယ္
ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒတရပ္ကို အျမန္ဆံုးျပဌာန္းရပါမည္။ ထို ့ေနာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္
တပ္မေတာ္ စစ္ဦးစီးအဖြဲ႕၏ အမိန႕က
္ ို မလိုက္နာပါက မည္သည့္ အမ်ိဳးသားတပ္၏ တပ္ဗိုလ္၊ တပ္သား
ကိုမဆို စစ္ခံုရံုးတင္ၿပီး အျပစ္ေပးအေရးယူနိုင္သည္။ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကားတြင္ နယ္ေျမ၊
အခြန္ ေကာက္ခံျခင္း၊ စစ္သားစုေဆာင္းျခင္း အစရွိသည့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိလာပါက ညွိနိုင္းေျဖရွင္းခြင့္
ရွိသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ တဘက္ဘက္က လက္မခံ၊ ညွိနိုင္းေျဖရွင္း၍မရပါက သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ တခုခုအတြင္း
ရွိေနလ်င္ ျပည္နယ္တရားရံုး၊ ျပည္နယ္နွစ္ခု ဆက္စပ္ေနေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရွိေနပါက ဖက္ဒရယ္ တရားရံုး
အစရွိသည့္ တရားရံုးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အၿပီးသတ္နာခံသြားၾကေစရန္ ျဖစ္သည္။ မနာခံပါက
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုရဲတပ္ဖြဲ႕ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၏ အေရးယူျခင္းကို ခံၾက
ရမည္ ျဖစ္သည္။
ဤနည္းျဖင့္သာ ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခခံကိုတည္ေဆာက္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား အၿပီးတိုင္
ေခ်မႈန္း တိုက္ပြဲဝင္သြားရန္ ပန္ၾကားပါသည္။

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္

ဧၿပီလ (၅) ရက္ ၂၀၂၁ ခုနွစ။္
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