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ဘာလုပ္ၾကမလဲ မွတ္စုမ်ား 

 

အခုေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ လီနင္ရဲ႕ “ဘာလုပ္ၾကမလဲ” Lenin : What is to be done လက္ကမ္းစာအုပ္ထဲက 

အခ်က္တခ်ိဳ႕ကုိ ေကာက္ႏုတ္ေလ့လာထားခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ လီနင္ရဲ႕ What is to be Done ဟာ ၁၉၀၁ ခုႏွစ္က သူေရးသား 

ခဲ့တ့ဲ  Where to Begin ေဆာင္းပါးကုိ အေသးစိတ္္ျပန္ေရးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။  Where to Begin ေဆာင္းပါးရဲ႕ ပင္မ 

အေၾကာင္းအရာက ျပႆနာ ၃ ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီျပႆနာ ၃ ခုကေတာ့ (၁) ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ႏိုင္ငံေရး လံႈ႔ေဆာ္မႈ၏ လကၡဏာရပ္ႏွင့္ 

အဓိကအတြင္းသေဘာ၊ (၂) ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ (၃) အထက္ပါလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ 

တုိက္စိတ္ခိုက္စိတ္ထက္သန္ေသာ ရုရွား ျပည္လုံးဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကို ဘက္ေပါင္းစံုမွ တည္ေဆာက္သြားေရးတို႔ပါပ။ဲ 

လီနင္ရဲ႕ ဘာလုပ္ၾကမလဲ  စာအုပ္ကေတာ့ အဲဒီကာလတုန္းက ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္လႈပ္ရွားမႈႈမွာ အထင္ကရျဖစ္ေနတဲ့ 

စီးပြားေရး တုိက္ပြဲေတြကိုပဲ တုိက္ရမယ္လို႔ ရပ္ခံေနတ့ဲ စီးပြားေရး၀ါဒီ Economist လုိ႔ေခၚတ့ဲ အဖြဲ႕ရဲ႕ Robochaya Dyelo 

(အလုပ္သမားအေရးေတာ္) သတင္းစာနဲ႕ ကိဗ္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္အုပ္စုရဲ႕ Robochaya Gazetta (အလုပ္သမားေဂဇက္) 

သတင္းစာေတြကေန အဆက္မျပတ္ထုိးႏွက္တုိက္ခိုက္မႈေတြကုိ အခ်က္က်က် တံု႕ျပန္ရင္း အေျခအတင္ စကားစစ္ထုိးၾကတာေတြ 

လုပ္ခဲ့တ့ဲ လီနင္ရဲ႕ Iskra (မီးပြား) သတင္းစာတံု႕ျပန္ခ်က္ေတြကုိ အေျခခံထားတ့ဲ စာအုပ္ငယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

အေသးစိတ္ဖတ္ႏိုင္ရင္ လီနင္ရဲ႕ ရပ္တည္ပံု၊ အျမင၊္ နည္းနာေတြကို ေတြ႕ႏုိင္တာမို႔ မူရင္းကုိ ဖတ္ၾကဖို႔တုိက္တြန္းလိုပါတယ္။ 

အခုမွတ္စုေတြဟာလည္း မူရင္းဖတ္သူမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။ 

 

ရုရွားျပည္မွာ ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္အလုပ္သမားပါတီဆုိတ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ပီပီျပင္ျပင္ 

ေပၚမလာေသးခင္မွာ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္လႈပ္ရွားမႈအတြင္း အဆင့္ ၃ ဆင့္  ျဖတ္ခဲ့ရတယ္။ ပထမအဆင့္က ၁၈၈၄ ကေန ၁၈၉၄ အထိ 

၁၀ ႏွစ္ေလာက္ ၾကာတယ္။ ဒီအဆင့္မွာ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ သေဘာတရားနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ စတင္ေပၚထြက္လာၿပီး 

အေျခခိုင္လာေပမယ့္ အလုပ္သမားလူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈ မပါေသးတ့ဲ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ၀ါဒအဆင့္မွာပဲရွိသလုိ 

ပါတီအဖြဲ႕အစည္းဆုိတာကလည္း စတင္သေႏၶတည္စအဆင့္ေလာက္ပရဲွိခဲ့တယ္။ ဒုတိယအဆင့္ကေတာ့ ၁၈၉၄ ကေန ၁၈၉၈ အထိ 

ေလးႏွစ္ေလာက္ၾကာတယ္။ ဒီအဆင့္မွာေတာ့ ဆိုရွယ္ဒီမိကုေရစ၀ီါဒဟာ လူမႈလႈပ္ရွားမႈအဆင့္ကို တက္လာၿပီ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ 

လူထုလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္တက္လွမ္းလာသလို ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုအျဖစ္ကိုလည္း ဦးတည္လာၿပီ။ ဒီကာလမွာ အထင္ရွားဆုံးကေတာ့ 

ပညာတတ္လူငယ္အပုိင္းပါပဲ။ သူတုိ႔ဟာ အဲဒီကာလမွာ လႊမ္းမိုးေနတ့ဲ နာေရာ့ဒ္နစ္၀ါဒေခၚ ေပၚျပဴလာမင္းမဲ့၀ါဒကိ ု

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဆန္႔က်င္ၾကသလုိ အလုပ္သမားထုထဲကုိဆင္းၿပီး စည္းရုံးလံႈ႔ေဆာ္တာေတြလည္း အင္တုိက္အားတုိက္လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ 

အလုပ္သမားေတြရဲ႕ သပိတ္တုိက္ပြဲစိတ္ဓာတ္ေတြလည္း အရွိန္အဟုန္နဲ႔ တက္လာေနတယ္။ 

 

ဒီကာလရဲ႕ေနာက္ထပ္ထင္ရွားတ့ဲအခ်က္က ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းဟာ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ေတာင္ မျပည့္ေသးတ့ဲ 

ပညာတတ္လူငယ္ေတြ အမ်ားစု ျဖစ္ေနၾကျခင္းပါပ။ဲ အဲသလုိ ပညာတတ္လူငယ္ေတြဟာ အေတြ႕အႀကံဳနည္းပါးသလို 

လက္ေတြ႔ထဲမွာလည္း ေလ့က်င့္မႈ သိပ္မရိွၾကလုိ႔ လႈပ္ရွားမႈထဲကုိ ၀င္တုန္းကလည္း အစုလုိက္အၿပံဳလိုက္၀င္သလို ထြက္ခြာေတာ့လည္း 

အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ ထြက္ကုန္ၾကတယ္။ အဲသလုိ ထြက္သြားရံုမက အရင္ကတည္းက ၾကည္ညုိရင္းစြဲရွိတ့ဲ နာေရာ့ဒ္နစ္အဖြ႕ဲရဲ႕ 

အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ေရး မင္းမဲ၀့ါဒဘက္ကုိ အလံုးအရင္း၀င္သြားၾကတာေတြလည္း ရိွေနၾကတယ္။ က်န္ရစ္တဲ့ 

လူငယ္ပညာတတ္တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အေျခအေနရဲ႕တြန္းေဆာ္မႈအရ မိမိဘာသာ ေလ့က်င့္ေမြးျမဴတာ၊ ေလ့လာသင္ၾကားတာေတြလုပ္ရင္း 

အလုပ္သမားလူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈထဲ ၀င္ေရာက္လုိက္ၾကၿပီး ဇာဘုရင္ အာဏာရွင္အစိုးရကုိ ျဖဳတ္ခ်ေရးေတြ ဆက္လုပ္ရင္း 

မာ့က္စ္၀ါဒကို အပတ္တကုတ္ ေလ့လာၾကတယ္။ ေနာက္ပိုင္းကာလ အထင္ရွားဆံုး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ကုိ 

ထူေထာင္ႏိုင္လုိက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
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တတိယအဆင့္က သိပ္မၾကာဘူး။ ၁၈၉၇ ကေန ၁၈၉၈ အထိပဲ။ ဒီကာလရဲ႕ထင္ရွားတဲ့ အမွတ္အသားကေတာ့ 

၀ါးအစည္းေျပသလို ညီညြတ္ေရးၿပိဳကြဲေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ညီညြတ္ေရးပ်က္ျပားရံုမက ေတြေ၀ယိမ္းယိုင္တာေတြ၊ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မျပတ္သားေတြကလည္း ေနရာအႏွံ႔ျဖစ္ေနတယ္။  ပထမအဆင့္ကုိ ကေလးအရြယ္လုိ႔ေခၚရင ္တတိယအဆင့္က 

ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္လို႔ ဆုိႏိုင္တယ္။ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္ေရာက္ရင္ အသံေတြဘာေတြလည္း 

ေျပာင္းလာၾကၿပီ။ နာမည္ႀကီးေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕လည္း ေလသံေတြေျပာင္းလာတယ္။  အျပန္အလွန္ ေ၀ဖန္ထုိးႏွက္တာေတြလည္း 

ေပၚလာတယ္။ ဒါေပမဲ ့အလုပ္သမားလူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈေတြကေတာ့ အဆက္မျပတ္ႀကီးထြားေနၿပီး ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲနဲ႔ 

ေရ႕ွကုိခ်ီတက္ေနတယ္။ အဲသလိ ုအလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ အလိုအေလ်ာက္လႈပ္ရွားမႈေတြ ႀကီးထြားလာတ့ဲအခါ 

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအသိဟာ ျမင့္တက္လာရမယ့္အစား  အင္အားႀကီးေနတဲ့ အလုိအေလ်ာက္လႈပ္ရွားမႈရ႕ဲ 

ေနာက္ၿမီးဆြဲဘ၀ကုိ က်ေရာက္လာၾကတယ္။ သေဘာတရားေရးဘက္မွာသာမက လက္ေတြ႔အရလည္း အေျခအေနေနာက္မွာ 

အမ်ားႀကီးျပတ္က်န္ခဲ့ၾကတယ္။  

 

သူတုိ႔ဟာ ကိုယ္ေနာက္က်က်န္ခဲ့တာကုိ  ျပဳျပင္မယ့္အစား ကုိယ္လုပ္တာ မွန္ကန္ေၾကာင္း နည္းမ်ိဳးစုံသက္ေသထူဖို႔ 

ဟိတ္ဟန္ႀကီးတ့ဲ စကားလံုးေတြသုံးၿပီး ကာကြယ္ခဲ့ၾကတယ္။ လီနင္ရဲ႕အခု စာအုပ္ငယ္ဟာ အဲဒီကာလမွာ မာ့က္စ္၀ါဒကုိ 

ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ကာကြယ္ရင္း ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ကုိ ထူေထာင္ေရးနဲ႔ လူတန္းစားတုိက္ပြဲကိုအေျခခံထားတ့ဲ 

စည္းရံုးေရး လံႈ႕ေဆာ္ေရးေတြကုိ လုပ္ကုိင္ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳေတြကိ ုေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ လီနင္ကေတာ့ 

တတိယကာလကုန္ဆုံးၿပီး စတုတၳကာလမွာေတာ့ ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ၀ါဒဟာ အက်ပ္အတည္းေတြထဲက ရုန္းထြက္လာၿပီး 

လူလားေျမာက္တ့ဲ ေယာက်္ားႀကီးတစ္ေယာက္ဘ၀ကုိ ေရာက္လာေရး၊ တုိက္ပြ၀ဲင္မာ့က္စ္၀ါဒကို ပိုမိုခုိင္မာအားေကာင္းလာေရး၊ 

အေခ်ာင္သမား ေနာက္ၿမီးဆြဲ ကာကင္းဘ၀ကေန စစ္မွန္တဲ့ အလုပ္သမားလူတန္းစား တပ္ဦးပါတီတစ္ရပ္ဘ၀ ေရာက္ရွိေရးေတြကိ ု

ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း၊ ျဖစ္လာမယ္လုိ႔လဲ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ သူ႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဟာ တကယ္လည္း 

အေကာင္အထည္ေပၚလာတယ္။ အေကာင္အထည္ေပၚရံုမက ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရးႀကီးကုိ ေအာင္ျမင္စြာဆင္ႏႊဲႏိုင္တ့ဲ 

မာ့က္စ္၀ါဒီပါတီတစ္ရပ္အျဖစ္ေတာင္ေရာက္ရွိလာခဲ့တယ္။ 

 

အခု အဲဒီ  What is to be done စာအုပ္ထဲက မွတ္စုတခ်ိဳ႕ကုိ ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမယ္။ 

 

          (၁)   လူထုအလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈနဲ႔ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ ႏုိးၾကားမႈအသိရိွရိွလုပ္ေဆာင္မႈအၾကား ဆက္ဆံေရး 

 

ရုရွားျပည္မွာေတာ့ ၁၈၆၀-၇၀ ခုေတြအတြင္း စက္ရံုအလုပ္သမားသပိတ္ေတြ အလံုးအရင္းထြက္ေပၚလာခ်ိန္ကုိ အလုိအေလ်ာက္ 

လႈပ္ရွားမႈကာလလုိ႔ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီကာလမွာ အလုပ္သမားေတြဟာ ႏုိးၾကားလာၿပီး လူထုလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ သပိတ္ေတြ 

တလုံးၿပီးတလုံးေမွာက္ေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႔အလုပ္သမားေတြဆိရုင္ သပိတ္ေမွာက္ရံုမက စက္ေတြကိရိယာေတြကုိလည္း 

ရိုက္ခ်ိဳးတာေတြ လုပ္ၾကတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေရာက္မ ွအဲသလို ရုိက္ခ်ိဳးဖ်က္ဆီးတာေတြ နည္းလာတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ 

သပိတ္ေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးအသိေလး တျဖည္းျဖည္း ၀င္လာလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီကာလ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ဆုိတာ သေႏၶတည္စ 

အဆင့္လုိ႔ပဲ ေျပာႏိုင္ၿပီး အဲဒီကာလရဲ႕လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ လႊမ္းမိုးထားတ့ဲအရာဟာ အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

  

လီိနင္ကေတာ့ ဒီႏွစ္ခုကုိ Relation between consciousness and spontaneity အသိစိတ္နဲ႔ အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္မႈအၾကား 

ဆက္ဆံေရးလို႔ ေခၚခ့ဲတယ္။ သေႏၶတည္စ  အသစိိတ္ဆုိတာ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ ဥပမာျပရရင္ သူတုိ႔ကုိဖိႏွိပ္တဲ့ စနစ္ႀကီး 

အစဥ္အၿမဲတည္တံ႔ေနတ့ဲအေပၚမွာ အယံုအၾကည္မရွိျဖစ္လာၿပီး အာဏာပိုင္မွန္သမွ်ကို ကၽြန္သေဘာက္လုိ နာခံရတ့ဲစနစ္ကုိ စြန္႔ပစ္ဖို႔ 
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စုေပါင္းနည္းနဲ႔ ခုခံေတာ္လွန္ရမယ္လုိ႔ ခံစားလာတာမ်ိဳးကုိ ေခၚတာလုိ႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင္ ့အလုိအေလ်ာက္လႈပ္ရွားမႈလုိ႔ 

ဆုိတ့ဲတုိင္ သူတုိ႔ရင္ထဲမွာ အဲဒီပုန္ကန္လုိစိတ္ အနည္းန႔ဲအမ်ား သေႏၶတည္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အဲဒီ 

အလိုအေလ်ာက္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ တစ္ဖက္ကလည္း ေဒါသေပါက္ကြဲမႈကုိ မထိန္းႏုိင္ျဖစ္ၿပီး လက္စားေခ်ခ်င္တာ 

ဖ်က္ဆီးပစ္ခ်င္တာေတြ ေရာပါေနတတ္တယ္။ ဒါဟာ အလိုအေလ်ာက္ေပါက္ကြမဲႈန႔ဲ  အသိႏိုးၾကားမႈအရ လုပ္ေဆာင္တ့ဲတုိက္ပြဲ 

struggle အၾကား အဓိကျခားနားခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလို အလုိအေလ်ာက္လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ၁၉ ရာစု အတြင္းမွာပဲ 

ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားမႈအသိေတြ တျဖည္းျဖည္း ေဖာ္ျပလာတာေတြ႔ရတယ္။ သပိတ္ေမွာက္ရင ္အခ်ိန္ကာလကုိ ေကာင္းေကာင္းေရြးတာ 

လုပ္လာတယ္၊ တျခားနယ္ေတြမွာ ျဖစ္ပြားတဲ့အေရးအခင္းေတြ သပိတ္တုိက္ပြဲေတြအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္ေအာင္ 

လုပ္လာတယ္၊ စနစ္တက် သပိတ္ေမွာက္တာေတြလုပ္လာတယ္ စတဲ့အခ်က္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအသိေရခ်ိန္ နည္းနည္းတက္လာတာကုိ 

ေဖာ္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သေႏၶသားအဆင့္ထက္ မေက်ာ္ေသးဘဲ အလိုအေလ်ာက္ေပါက္ကြဲမႈေတြက လႊမ္းမိုးေနခဲ့တယ္။ 

Consciousness အသိစိတ္ဆုိတာ အလုပ္သမားေတြအၾကားမွာ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္၀ါဒ အသိစိတ္ႏိုးၾကားလာျခင္းကုိ လီနင္က 

ရည္ညႊန္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒ သေဘာတရားဆိုတာ အဘ္ိဓမၼာေရးအရ၊ သမိုင္းေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရ 

သေဘာတရားေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြၾကားထဲက တုိက္ရိုက္ထြက္ေပၚမလာႏိုင္ပါဘူး။ ေခတ္သစ္သိပၸံနည္းက် 

ဆုိရွယ္္လစ္၀ါဒကို စတင္တည္ေထာင္သူႀကီးေတြျဖစ္ၾကတ့ဲ ကားလ္မာ့က္စ္္နဲ႔ ဖရက္ဒရစ္အိန္ဂယ္လ္တုိ႔ဆုိရင္ ဓနရွင္ ပညာတတ္ 

အ၀န္းအ၀ိုင္းက ဆင္းသက္လာသူေတြျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားလူတန္းစားဘက္မွာ ရပ္တည္သူေတြအျဖစ္ ကူးေျပာင္းလာၾကသူေတြ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ ရုရွားျပည္မွာဆုိရင္လည္း ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္လႈပ္ရွားမႈဟာ အလုပ္သမားလူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈကုိ 

အမွီျပဳထြက္ေပၚလာတာမဟုတ္ဘဲ ေနာက္မွ ေပါင္းစပ္သြားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြအၾကားမွာ 

ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္အသိစိတ္ ႏိုးၾကားဖို႔ဆုိရင္ ျပင္ပကေန တင္သြင္းမွ ရမယ့္အေနအထားမွာ ရိွေနတယ္။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ 

အလုပ္သမားလူတန္းစားအၾကားမွာ ဘာအသိစိတ္မွ မရွိတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အလုပ္သမားေတြအၾကားမွာ အလုပ္ရွင္ကုိ 

တုိက္ခိုက္ရမယ္၊ အစိုးရကုိလည္း အလုပ္သမားေရးရာနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ ဥပေဒေတြျပဌာန္းလာေအာင္ ဖိအားေပးရမယ္၊ 

အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ထူေထာင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္လႈပ္ရွားရမယ္စတဲ့ အသိစိတ္ေတြရွိၾကတယ္။ ဒီအသိစိတ္ေတြကုိ 

အုိေဟာင္းေနၿပီျဖစ္တဲ့ အလုပ္သမားသမဂၢ၀ါဒ  အသိစိတ္လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြအၾကား အဲသလို အလုပ္သမားသမဂၢ၀ါဒ  

အသိေတြ အေတာ္ေလးလႊမ္းမိုးထားတာဆုိေတာ့ ေနာက္မွေပၚလာတဲ့ အသစ္ျဖစ္တ့ဲ ဆုိရွယ္လစ္အသိစိတ္က အလြယ္တကူ 

ထုိးေဖာက္ဖုိ႔ မလြယ္လွဘူး။    ရုရွားျပည္မွာဆုိရင္ အလုပ္သမားလြတ္ေျမာက္ေရးအစု Emancipation of Labour ဆိုတာ ၁၉ ရာစု 

အလယ္ပိုင္းမွာေပၚလာၿပီး ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဘာေတြနဲ႔စည္းရံုးေရးေတြ လုပ္တယ္။ ေတာ္လွန္တ့ဲ လူငယ္လူရြယ္ 

အမ်ားစုႀကီးကုိလည္း သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ ့ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႔အႀကံဳ နည္းပါးၾကတာေတြနဲ႔ 

လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္သင္ၾကားတာေတြ မရွိၾကလုိ႔ အဲဒီကာလ လက္ငင္းေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကုိ အမွီမလိုက္ႏိုင္ခဲ့ၾကဘူး။ 

စိန္ပီတာစဘတ္မွာ ထူေထာင္လုိက္တဲ့ “အလုပ္သမားလူတန္းစားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲအဖြဲ႕ခ်ဳပ္” ဆုိရင္ 

အလုပ္သမားအေရးေတာ္ဆုိတဲ့ သတင္းစာကုိထုတ္ဖုိ႔ လုပ္ေနတုန္း တၿပံဳႀကီးအဖမ္းခံလုိက္ရတယ္။ ပုလိပ္အစီးခံလုိက္ရတဲ့ 

သူတုိ႔ရဲ႕သတင္းစာ အမွတ္၁ ဆုိရင ္ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ ေဆာင္းပါးေကာင္းေတြ အမ်ားႀကီးပါတာ ေတြ႔ၾကရတယ္။ အလားတူပဲ 

တျခားဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္အုပ္စုေတြလည္း ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ျပန္႔ႏံွ႔ေရးေတြ ႀကိဳးစားလာၾကတယ္။ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ အသိစိတ္ဆုိတာ 

အလိုအေလ်ာက္အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ က်ယ္ျပန္႔တ့ဲလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ တက္ၾကြတဲ့ တုိက္စိတ္ခိုက္စိတ္ထက္သန္တ့ဲ 

နည္းဗ်ဴဟာေတြကုိင္စြဲလာတ့ဲ အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္လာေအာင ္လုပ္ေပးဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဒီအသိစိတ္မ်ိဳးရွိမွ တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကတ့ဲ အလုပ္သမားေတြဟာ လႈပ္ရွားမႈအေတြ႔အႀကံဳေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းနိဂံုးခ်ဳပ ္

သင္ခန္းစာ ထုတ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္သလုိ ကိုယ္လုပ္ေဆာင္ေနတ့ဲအေရးေတာ္ပံုအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းနားလည္တာ၊ 

အနာဂတ္ေလွ်ာက္လွမ္းမယ့္ ခရီးကုိ ပီပီျပင္ျပင္သိျမင္တာေတြ ရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ 

စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈကလည္း အေတာ္ေလးစကားေျပာပါတယ္။ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုဟာ ကုိယ္လုပ္ရမယ့္တာ၀န္ကုိ 
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ခ်မွတ္ၿပီးရင္ မရရေအာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကမွာ ေသခ်ာတယ္။ အဲသလုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြရသလုိ 

ရံွဳးနိမ့္မႈေတြလည္း အမ်ားအျပားႀကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဲသလုိ ျဖတ္သန္းခဲ့တ့ဲအတြက္  ရလာတဲ့ 

လက္ေတြ႕အေတြ႕အႀကံဳေတြကလည္း တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေအာင ္အဖိုးတန္လာပါတယ္။ ဒီအေတြ႕အၾကံဳေတြဟာ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ကုိ 

စနစ္တက်သင္တန္းေပးစရာ သင္ခန္းစာေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကုိ လက္ခံသူေတြဟာ ဒီနည္းနဲ႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈကုိ 

ႏိုင္ငံေရးအသိရွိတ့ဲ လႈပ္ရွားမႈေတြျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

အဲသလို လီနင္ဦးေဆာင္တ့ဲ ရုရွားဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြက ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ တျခားဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ 

လူထုလႈပ္ရွားမႈ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚေရးသေဘာတရားမ်ိဳးစုံကုိ ေရးသားျဖန္႔ေ၀ေနၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ အလုပ္သမားသမဂၢ 

တုိက္ပြဲနည္းကုိပဲ လုပ္ဖို႔ အဆက္မျပတ္ေတာင္းဆုိၾကတယ္။ တုိက္ပြဲအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္အမ်ားအျပားကို ဇာဘုရင ္စစ္ပုလိပ္က 

ဖမ္းတ့ဲအခါမွာေတာင္ လက္ခုပ္ၾသဘာတီးၿပီး  “ခုမွပဲ အလုပ္သမားေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ထမ္းပိုးေအာက္က 

လြတ္ခြင့္ရေတာ့တယ္”လုိ႔ ေရးၾကတယ္။ “ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ကူးစံကုိ မေမ့ၾကနဲ႔ဆိုၿပီး ထပ္တလဲလဲေျပာေနတာေတြက လႈပ္ရွားမႈရ႕ဲ 

စီးပြားေရးအေျခခံေတြေပၚအရိပ္ထုိးထားတာ ခံေနရတယ္။ တကယ္ဆိုရင္ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ဟာ ‘စီးပြားေရးအေျခအေန 

ေကာင္းမြန္ေရး’ ဒါမွမဟုတ္ ‘အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္သာျဖစ္ရမည္’ ဆုိတာမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္”လုိ႔လည္း သူတုိ႔က 

ဆုိၾကတယ္။ “ႏိုင္ငံေရးဆုိတာ စီးပြားေရးေနာက္ကုိ ရိုရိုေသေသလုိက္ရမယ့္အရာပ”လုိ႔လည္း ဆုိၾကတယ္။ 

 

တကယ္ဆုိရင္ အဲဒီကာလ အလုပ္သမားထုလႈပ္ရွားမႈအတြင္းမွာ အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈတရားက အဓိက 

လႊမ္းမိုးထားတယ္လုိ႔ေတာင္ ဆိုႏိုင္တယ္။ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္အမည္ခံတခ်ိဳ႔ေတာင္ အဲဒီအျမင္ေတြျဖန္႔ခ်ိေနၾကတ့ဲကာလျဖစ္ပါတယ္။ 

ဗီဗီဆုိတ့ဲ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ကဆုိရင္ “လုပ္ခ တက်ပ္ထဲကုိ တျပားတုိးတာကမွ ဆုိရွယ္လစ္တို႔ႏိုင္ငံေရးတုိ႔ထက္ ပိုတန္ဖိုးရွိတယ္၊ 

အခုတုိက္ေနတ့ဲတုိက္ပြဲေတြဟာ ေနာက္မ်ိဳးဆက္တုိ႔ဘာတုိ႔အတြက္ မဟုတ္ဘူး။ လက္ရိွမ်ိဳးဆက္အတြက္ တုိက္ေနတာ၊ ကုိယ့္အတြက္ 

ကုိယ့္သားသမီးအတြက္ တုိက္ေနတာ”လုိ႕ သူတုိ႔အုပ္စီးထားတဲ့ သတင္းစာထဲကေန ေရးတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း 

“အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈဆုိတာ စင္ၾကယ္တယ္၊ ရိုးသားတယ္”လုိ႔ေျပာၿပီး အလုပ္သမားသမဂၢ၀ါဒနည္းအတုိင္း လုိက္ၾကဖုိ႔ 

ေဆာ္ၾသၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီအလုပ္သမားသမဂၢ၀ါဒနည္းဟာ အဂၤလန္မွာ က်င့္သုံးလာတ့ဲနည္းျဖစ္ၿပီး ဓနရွင္လူတန္းစားက 

အလုပ္သမားေတြအေပၚ တဖက္လွည့္နဲ႕လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ထားတဲ့နည္းသာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလန္မွာဆုိရင္ 

က္ုိယ့္အတြက္ပဲတုိက္၊ ကုိယ့္သားသမီးအတြက္ပဲတုိက္။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္အတြက္ စဥ္းစားစရာမလုိဘူးလုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ေနတာ လြန္ခဲ့တဲ့ 

ရာစုႏွစ္ကတည္းကျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈအတြင္း အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈတရားကုိ ကိုးကြယ္ၿပီး 

ႏိုင္ငံေရးအသိကို အထင္ေသး ရႈတ္ခ်ေနျခင္းဟာ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ သိလုိ႔ပဲျဖစ္ေစ၊ မသိဘဲျဖစ္ေစ အလုပ္သမားေတြအေပၚ 

ဓနရွင္လူတန္းစားၾသဇာကုိ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေပးေနတာသာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

အမွန္ေတာ့ အလုပ္သမားထုအတြက္ ဘယ္အယူအဆ ဘယ္အေတြးအေခၚကုိင္စြဲရမယ္ဆုိတာ ေရြးခ်ယ္စရာ 

မ်ားမ်ားမရွိပါဘူး။ အလပု္သမားလူတန္းစားထု လႈပ္ရွားမႈထဲကေနၿပီး   သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ေဖာ္ထုတ္တ့ဲ၊ သီးျခားအမွီခိုကင္းတဲ့ 

အယူအဆအေတြးအေခၚဆုိတာလည္း ေပၚမလာႏိုင္ေလေတာ့ ရွိရင္းစြဲ၊ လႊမ္းၿခံဳထားဆဲ ဓနရွင္အေတြးအေခၚအတိုင္း လုိက္မွာလား။ 

ဒါမွမဟုတ္ ဆိုရွယ္လစ္အေတြးအေခၚအတုိင္းလုိက္မွာလားဆုိတ့ဲ ေရြးစရာပဲ ရွိတာပါ။ "တတိယ"  အေတြးအေခၚ ဆိုတာ တကယ္မွာ 

ရွိကို မရွိပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ မ်က္ေမွာက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆုိတာကလည္း လူတန္းစားပဋိပကၡေတြန႔ဲ ကြဲၿပဲေနတ့ဲ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တ့ဲအတြက္ ဘယ္အေတြးအေခၚ၊ဘယ္အယူအဆျဖစ္ျဖစ္ လူတန္းစားမပါတ့ဲအေတြးအေခၚမျဖစ္ႏုိင္သလုိ 

လူတန္းစားရ႕ဲအထက္မွာရွိတ့ဲ အေတြးအေခၚဆုိတာမ်ိဳးလည္း မရွိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈကုိ 

ဆုိရွယ္လစ္အေတြးအေခၚမလႊမ္းေအာင္ တားဆီးတာဟာ ဓနရွင္အေတြးအေခၚလက္ေအာက္ သြတ္သြင္းလိုက္တာနဲ႔ 

အတူတူသာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 
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ဒီေနရာမွာ အခုအခံ အတုိက္အခိုက္ အနည္းဆံုး လမ္းေၾကာင္းအရလုပ္တ့့ဲ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္တဲ့ အလုိအေလ်ာက္ လႈပ္ရွားမႈ 

ဆုိတာ ဘာျပဳလုိ႔ ဓနရွင္အေတြးအေခၚလႊမ္းမိုးမႈေအာက္ ေရာက္သြားႏိုင္တာလဲဆုိတ့ဲ ေမးခြန္းတစ္ခ ုေပၚလာတယ္။ ဒီေမးခြန္းကုိ 

လီနင္က ရုိးရိုးပဲ ေျဖတယ္။ ဓနရွင္အေတြးအေခၚ ေပၚထြက္လာတာဟာ ဆုိရွယ္လစ္အေတြးအေခၚထက္ အင္မတန္ေစာေနလုိ႔ပါပလုိဲ႔ 

ေျဖပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓနရွင္အေတြးအေခၚဟာ အျပည့္အ၀ဖြံ႔ၿဖိဳးတ့ဲအဆင့္ကုိ ေရာက္ေနခ်ိန္မွာ ဆိုရွယ္လစ္အေတြးအေခၚက 

ႏုငယ္တ့ဲအဆင့္မွာ ရိွေနတယ္။ ဓနရွင္အေတြးအေခၚက နယ္ပယ္အသီးသီးကို စိတ္တုိင္းက် အတိုင္းအဆမရွိ 

ျဖန္႔ၾကက္လႊမ္းၿခံဳႏိုင္စြမ္းရွိေနခ်ိန္မွာ ဆိုရွယ္လစ္အေတြးအေခၚကေတာ့ ကုိယ့္ကုိဆန္႔က်င္တ့ဲအေတြးအေခၚမ်ိဳးစံုက ေထာင္ထားတ့ဲ 

ေထာင္ေခ်ာက္မ်ိဳးစံုကုိ ေက်ာ္လႊားဖို႔ မနည္းႀကိဳးစားေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလုိအေျခအေနမွာ တခ်ိဳ႔ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြက 

အလုပ္သမားေတြရဲ႕အလိုအေလ်ာက္လႈပ္ရွားမႈ၊စီးပြားေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အခ်ိန္တန္ရင္ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈေတြအျဖစ္ 

ကူးေျပာင္းမယ္ဆုိၿပီး ၀ါဒျဖန္႔ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ ့ဒါဟာ အလုပ္သမားထု အလိုအေလ်ာက္ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ 

အလုပ္သမားသမဂၢ၀ါဒအဆင့္ထက္ မေက်ာ္ေအာင္သိမ္းသြင္းဖို႔ က်ံဳးသြင္းေနတ့ဲ ဓနရွင္လူတန္းစားႀကိဳးပမ္းခ်က္ကုိ 

လ်စ္လ်ဴရႈလုိက္တာသာ ျဖစ္ပါတယ္။  

 

ဒီအတြက္ လီနင္က ဂ်ာမနီအေတြ႔အႀကံဳကုိ ဥပမာအျဖစ္ေပးတယ္။ ဂ်ာမနီသမိုင္းမွာ အလွည့္အေျပာင္းႀကီးတစ္ခ ု

ေပၚလာခ်ိန္လုိ႔ဆုိရမယ့္ အင္ပါယာႀကီးကုိ တည္ေထာင္လုိက္တ့ဲအခါ ရိုင္းစတက္လႊတ္ေတာ္ေပၚထြက္လာသလုိ 

လူတုိင္းမဲေပးခြင့္ေတြလည္း ေပၚလာတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ဂ်ာမန္ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေခါင္းေဆာင္ လစ္ဘနက္ဟာ အေျပာင္းလဲထဲမွာ 

ပါ၀င္ဖို႔လုပ္သလုိ ရႊိဳင္၀စ္ဇာကလဲ သီးျခားအစီအစဥ္ေတြ လုပ္ကုိင္လာၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ အစိုးရက ဆုိရွယ္လစ္ဆန္႔က်င္ေရး 

ဥပေဒကိ ုျပဌာန္းလုိက္တယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ ဂ်ာမန္ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြ အပိုင္းပုိင္းကြဲသြားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ဟတ္ဆယ္မန္းေထာက္ခံသူနဲ႔ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္အမ်ားစုဟာ အၾကမ္းဖက္နည္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္အၾကမ္းဖက္နည္းေတြကုိ 

ေရြးခ်ယ္သြားၾကတယ္။ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ တရားမ၀င္ေျမေအာက္သတင္းစာ ထုတ္တ့ဲနည္းကို ေရြးၾကတယ္။ ေဟာခ်္ဘတ္ခ္နဲ႔ ရွာရမ္း၊ 

ဘန္းစတုိင္းဂိုဏ္းသား တစိတ္တေဒသကေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္ဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒ ျပဌာန္းရေလာက္ေအာင္အထ ိျဖစ္ေစခ့ဲတ့ဲ မိမိတုိ႔ရဲ႔ 

မလိုအပ္ဘဲ တူးတူးခါးခါးေတာ္လွန္ေရးဆန္မႈနဲ႔ တရားလြန္လုပ္မိမႈမ်ားအတြက္ အစိုးရကုိ ေတာင္းပန္ၿပီး စံျပအေနန႔ဲ ကုိယ့္အမွား 

ကုိယ္ျပင္ၾကဖို႔ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြကို တုိက္တြန္းတ့ဲလမ္းကုိ လုိက္သြားၾကတယ္။ သူတုိ႔အဲသလို အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲေနေပမယ့္ 

ေသခ်ာတာကေတာ့ သူတုိ႔အားလုံးဟာ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ၀ါဒ ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ကုိ ေလွ်ာ့တြက္ၿပီး အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈကုိ 

အလြန္အားကိုးခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစတ္ယ္ဆုိတ့ဲအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလို အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈကုိ အားကုိးလြန္းလုိ႔လည္း 

အုပ္စိုးသူက ရုတ္တရက္ထုိးႏွက္တုိက္ခိုက္လာခ်ိန္မွာ အားလုံးဟာ ေျခမကုိင္မိ လက္မကုိင္မ ိျဖစ္ကုန္ရတယ္လုိ႔ လီနင္က 

ေထာက္ျပခဲ့တယ္။  

 

ရုရွားမွာေတာ့ လူထုအလိုအေလ်ာက္လႈပ္ရွားမႈက ဒီေရလုိ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္း ထုိးတက္လာသေလာက္ 

ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီလူငယ္ေတြက အေျခအေနကုိ အမီလုိက္ၿပီး ႀကီးမားတ့ဲသမိုင္းတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ႏို္င္စြမ္း မရွိေသးဘူး။ 

ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဟာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ျပန္႔လာတ့ဲ လူထုလႈပ္ရွားမႈဒီေရႀကီးေနာက္မွာ အမ်ုားႀကီးျပတ္က်န္ေနခဲ့တယ္။ 

အဲသလိုက်န္ရစ္ခဲ့တ့ဲ အေၾကာင္းရင္းဟာ သေဘာတရားေရးအရေရာ လက္ေတြ႔အရပါ ျဖစ္ရပ္မွန္န႔ဲ မကိုက္ညီၾကလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ အလိုအေလ်ာက္လႈပ္ရွားမႈကေန ႏိုင္ငံေရးအသိရွိတ့ဲ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ ္တက္လွမ္းႏို္င္ေအာင ္

ေရ႕ွေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ကုိလည္း သူတုိ႔မထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

(၂)  ဘာႏုိင္ငံေရးလဲ။  အလုပ္သမားသမဂၢႏုိင္ငံေရးလား ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ႏုိင္ငံေရးလား 
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အဲဒီကာလ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြရဲ႕အာေဘာ္ျဖစ္တ့ဲ  Rabocheye Dyelo သတင္းစာကေတာ့ လီနင္တုိ႔ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ Iskra 

(မီးပြား)သတင္းစာကုိ သူတုိ႔နဲ႔ ျပဒါးတလမ္း သံတလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာခဏေရးေလ့ရွိတယ္။ Iskra သတင္းစာဟာ ေတာ္လွန္ေရး 

အတိုက္အခံေတြရဲ႕ အာေဘာ္သတင္းစာျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနကို အဓိကဖြင့္ခ်တဲ့သတင္းစာ ျဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင္ ့

ႏိုင္ငံေရးကုိေဇာင္းေပးတ့ဲ သတင္းစာျဖစ္တယ္လုိ႔ ေရးၾကတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ Rabocheye Dyelo  ကေတာ့ အလုပ္သမားလူတန္းစားပါတီ  

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈလမ္းကုိ ပိတ္ပင္ေနတ့ဲ စနစ္ကုိ ဖြင့္ခ်ရံုသာမက ပစၥည္းမဲ့ေတြရဲ႕ လတ္တေလာ ေန႔စဥ္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ပါ 

တံု႕ျပန္ေရးသားတ့ဲ  သတင္းစာျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး ေရးတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြ လုိက္ပါေနတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ 

ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြ လုိက္ေနတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးေတြ ကြဲျပားျခားနားတယ္လုိ႔ သူတို႔ကုိယ္တုိင္ ေဖာ္ျပလုိက္တာလုိ႔လည္း ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ 

လီနင္ကေတာ့ အဲသလုိ အမ်ိဳးအစားခ်င္း မတူတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးေတြကို အထက္ပါေခါင္းစဥ္ေအာက္ေန ေခါင္းစဥ္ငယ္ေလးေတြခြဲၿပီး 

ရွင္းျပခဲ့တယ္။ 

 

က။   ျပဳျပင္ေရးလား ေတာ္လွန္ေရးလား 

 

စီးပြားေရး၀ါဒီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ မာတီေနာ့ဖ္က “က်ဳပ္တုိ႔ပါတီဟာ စီးပြားေရးျပႆနာ၊အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာ၊ 

အငတ္ေဘးျပႆနာ၊ ေသြးစုပ္မႈျပႆနာ စတာေတြန႔ဲပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကုိ ဥပေဒျပဳေရးအရျဖစ္ေစ၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရျဖစ္ေစ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းေပးဖို႔ အခိုင္အမာက်က် ေတာင္းဆုိႏုိင္စြမ္းရွိသလို ေတာင္းလည္းေတာင္းဆုိႏိုင္ခဲ့တ့ဲ 

ပါတီျဖစ္ပါတယ”္ လုိ႔ အတိအလင္းေရးသားခဲ့တယ္။  ဒါဟာ လူမႈျပဳျပင္ေရးလမ္းစဥ္မွ်သာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သူ႔ဘာသာ ေဖာ္ျပလိုက္တာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔အဓိကဆင္ႏႊဲခ်င္တဲ့ စီးပြားေရးတိုက္ပြဲဆုိတာ အလုပ္သမားေတြစုေပါင္းၿပီး အလုပ္ရွင္ဆီကေန 

ကုိယ္ေရာင္းခ်တ့ဲလုပ္အားအတြက္ လုပ္ခေတြ အခြင့္အေရးေတြ ပိုေကာင္းလာေအာင္ ေတာင္းဆုိတဲ့ တုိက္ပြဲသာျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလို 

စက္ရံုတစ္ခုခ်င္း အလုပ္ရံုတစ္ခုခ်င္း တုိက္ပြဲဆင္ၾကရာကေန သူတုိ႔နဲ႔ ဘ၀တူေတြျုဖစ္တဲ့ သေဘာသဘာ၀ခ်င္းတူသူ 

တျခားစက္ရံုအလုပ္ရံုက အလုပ္သမားေတြနဲ႔အတူ လက္တြဲတ့ဲလမ္း၊ တနည္းအားျဖင့္ အလုပ္သမားသမဂၢလႈပ္ရွားမႈလမ္း 

ေပၚထြက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကေန အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြအတြက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ထဲမွာျဖစ္ေစ၊ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပိုင္းမွာျဖစ္ေစ ေတာင္းဆိုၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္တ့ဲ အလုပ္သမားသမဂၢႏိုင္ငံေရးဆုိတာ ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၁၉ ရာစုကုန္ပိုင္း ရုရွားျပည္အေျခအေနဟာ အလုပ္သမားထုရဲ႕ စီးပြားေရးတုိက္ပြဲေတြ တဟုန္းထုိးႀကီးမားလာတဲ့ 

အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလိ ုႀကီးထြားျခင္းကုိ တြန္းေဆာ္လုိက္တ့ဲအခ်က္ကေတာ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လုပ္ခတုိ႔ ေနအိမ္တို႔ 

အလုပ္ခြင္လုံၿခံဳေရးတုိ႔စတ့ဲ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြကုိ ဖြင့္ခ်ေပးၾကတဲ့ ေျမေအာက္လက္ကမ္းစာရြက္ေတြ၊ 

ေျမေအာက္စာအုပ္ငယ္ေလးေတြ ပလူပ်ံေအာင္ မ်ားျပားလာတ့ဲအခ်က္နဲ႔ တုိက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနတယ္။ ၁၉ ရာစု 

ကုန္သြားတ့ဲအခါမွာေတာ့ အဲဒီျမင္ကြင္း နည္းနည္း ေျပာင္းလာတယ္။ အလုပ္သမားေတြလက္ထဲကို ေရာက္လာတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြ 

စာအုပ္ေတြက အရင္လုိ စီးပြားေရးအေၾကာင္းအခ်က္သက္သက္ မဟုတ္ၾကေတာ့ဘူး။ ကုိယ့္စက္ရံု ကုိယ့္အလုပ္ခန္းတြင္း 

ကိစၥသက္သက္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အမ်ိဳးအစားသစ္ စာရြက္စာတမ္းေတြျဖစ္လာတယ္။ အလုပ္သမားေတြ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို 

ဒုကၡဆင္းရဲေရာက္ရသလဲဆိုတ့ဲ အခ်က္ေတြ ပါလာတယ္။ အလုပ္သမားေတြ အခြင့္အေရးဆုံးရံႈးေနတ့ဲဘ၀၊ ေသြးစုပ္ခံေနရတ့ဲဘ၀ကုိ 

ဘယ္လိုေရာက္လာသလဲဆုိတာ ရွင္းျပထားတာေတြ ပါလာတယ္။ တျခားစက္ရံုအလုပ္ရံုေတြသာမက အေ၀းမွာရွိတ့ဲ စက္ရံုေတြ၊ 

ႏိုင္ငံျခားကစက္ရံုေတြဆီက ဘ၀တူ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေပးစာေတြလည္း ပါ၀င္လာတယ္။  အဲသလို အလုပ္သမားေတြရဲ႕ 

တကယ့္ျဖစ္ရပ္အမွန္ေတြကုိ ဖတ္ရတ့ဲအလုပ္သမားေတြဟာ ပိုၿပီးတက္ၾကြလာသလုိ သူတုိ႔အေပၚဖိစီးထားတ့ဲ 
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လက္သညစ္နစ္ဆုိးႀကီးကိုလည္း တြန္းလွန္ပစ္ဖို႔ စိတ္အားထက္သန္လာၾကတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ ေနာက္ထြက္တဲ့ 

စာရြက္စာတမ္းေတြဟာ လက္ရွိစနစ္ကုိ စစ္ေၾကညာလုိက္တ့ဲ စာရြက္စာတမ္းေတြနဲ႔ တူေနတယ္။ အဲဒီ ေနာက္အမ်ိဳးအစား 

စာရြက္စာတမ္းေတြကေတာ့ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ ေလ့လာေရးအစုေလးေတြက တိတ္တိတ္ျဖန္႔ေ၀ၾကတဲ့ စာရြက္စာတမ္းေတြပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

လီနင္ကေတာ့ စီးပြားေရးတိုက္ပြဲအတြက္ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္ဖြင့္ခ်ေပးဖို႔ လိုလည္း လုိအပ္သလို အေရးလည္း 

ႀကီးတယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ရွိေနသ၍ အလုပ္သမားေတြဟာ ကုိယ့္အခြင့္အေရးေတြ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေအာင ္အဲသလို 

စီးပြားေရးအခ်က္အလက္ေတြ ဖြင့္ခ်တာ ဆက္လုပ္ရမယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ စီးပြားေရးအရ အတုိးတက္ဆုံးဆိုတ့ဲ 

ဥေရာပႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာလည္း ျပည္တြင္းစက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ထိခိုက္ပံုတုိ႔ ကုန္သြယ္မႈက်ဆင္းေနပုံတုိ႔ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းတို႔ 

အေၾကာင္းေတြကုိ ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္တာေတြ လုပ္ေနရဦးမွာပဲလုိ႔ သူကဆိုတယ္။ အေရးႀကီးတာက အဲသလို 

စီးပြားေရးအေၾကာင္းအခ်က္ေတြဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္တာဟာ အလုပ္သမားေတြ လူတန္းစားအသိစိတ္ႏိုးၾကားလာေအာင္ 

စတင္ေပးလုိက္တာမ်ိဳးျဖစ္ဖို႔ပဲ။ အဲဒီစီးပြားေရးအရေဖာ္ထုတ္တာေတြဟာ အလုပ္သမားသမဂၢတုိက္ပြဲေတြအတြက္ 

အက်ိဳးရွိေစဖို႔ျဖစ္သလုိ ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒျပန္႔ႏွံ႔ေစဖုိ႔လည္း ျဖစ္ေစရမယ္လုိ႔ လီနင္ကယူဆတယ္။ 

 

စီးပြားေရးအရေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်တာဟာ  လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္း အလုပ္သမားနဲ႔ အလုပ္ရွင္အၾကား ဆက္ဆံေရးကုိပဲ 

မီးေမာင္းထုိးျပၿပီး ကုိယ္ေရာင္းခ်တ့ဲ လုပ္အားအတြက္ ထုိက္တန္တ့ဲ လုပ္ခေတြ အလုပ္ခြင္အေျခအေနေတြရရွိေအာင္ 

ရည္ရြယ္ေတာင္းဆုိတာေတြျဖစ္တ့ဲအတြက္ အဲဒီအေပၚကေန အလားအလာႏွစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ပထမအလားအလာက 

အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈဟာ အလုပ္သမားသမဂၢတုိက္ပြဲသက္သက္ ျဖစ္သြားႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။  အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈအေပၚ 

ကုိးကြယ္မႈရွိေနရင ္  ဒီ အလားအလာျဖစ္ဖို႔ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒုတိယအလားအလာကေတာ ့ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္မွ 

မွန္ကန္စြာ လမ္းေၾကာင္းေပးႏိုင္ရင ္ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္လႈပ္ရွားမႈ အစျပဳခ်က္တစ္ခုနဲ႔  အစိတ္အပုိင္းတစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ျခင္း   

ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြဟာ အလုပ္သမားလူတန္းစားတိုက္ပြဲကုိ ေခါင္းေဆာင္တ့ဲအခါ ကုိယ္လုပ္အားကိုေရာင္းခ်ရာမွာ 

ေစ်းေကာင္းရေရးအတြက္ေလာက္နဲ႔ ရပ္မေနပ ဲလုပ္အားကလြဲၿပီး ပိုင္ဆုိင္မႈမရွိတဲ့သူေတြကုိ လူခ်မ္းသာေတြဆီမွာ 

ကုိယ့္ကို္ယ္ကုိေရာင္းခ်ရတ့ဲ ဘ၀ကုိေရာက္ေအာင္တြန္းပို႔လုိက္တ့ဲ လူမႈစနစ္ႀကီးကုိပါ ၿဖိဳခ်ဖုိ႔အထ ိေခၚေဆာင္ၾကပါတယ္။ 

 

ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီေတြအေနနဲ႔ အလုပ္သမားလူတန္းစားကုိ ကုိယ္စားျပဳတယ္ဆုိရာမွာ အလုပ္သမားနဲ႔ 

အလုပ္ရွင္တစ္စုအၾကား ဆက္ဆံေရးအပုိင္းတစ္ခုထဲအတြက္ ကုိယ္စားျပဳတာမဟုတ္ဘူး။ အလုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႔ 

ေခတ္သစ္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းမွာ ရွိရွိသမွ် လူတန္းစားအားလုံးအၾကား ဆက္ဆံေရးအပုိင္း၊ အလုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရ 

အၾကား ဆက္ဆံေရးအပိုင္းေတြ အတြက္ကုိပါ ကုိယ္စားျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ေတြဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ 

စီးပြားေရးတုိက္ပြဲ အတြက္ပဲ ကန္႔သတ္မထားရုံနဲ႔ မရေသးပါ၊ အခ်က္အလက္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်တ့ဲ အလုပ္ကပဲ 

ကုိယ့္လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ   လႊမ္းမုိးေနတာမ်ိဳး ျဖစ္မသြားေစရပါဘူး။ အလုပ္သမားေတြ ႏိုင္ငံေရးအသိ ႏုိးၾကားျမင့္တက္လာေအာင္ 

ႏိုင္ငံေရးပညာေပးမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း အလုပ္သမားလူတန္းစားန႔ဲအာဏာရွင္အၾကား 

ထိပ္တုိက္ျဖစ္မႈအေၾကာင္းေတြခ်ည့္ ပညာေပးတာမ်ိဳးနဲ႔ မလုံေလာက္ပါဘူး။ အာဏာရွင္ေတြရဲ႕   ႏိုင္ငံေရးဖိႏွပိ္မႈဟာ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း လူတန္းစားမ်ိဳးစံုအေပၚ သက္ေရာက္တယ္၊ အလုပ္အကုိင္ဆုိင္ရာ ၊ႏုိင္ငံသားဆုိင္ရာ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ၊ 

မိသားစုဆုိင္ရာ၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ၊ သိပၸံပညာဆုိင္ရာစတ့ဲ  ဘ၀ေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ အေပၚလည္း သက္ေရာက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္  

“သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈ ေသြးစုပ္မႈေတြကို ဘက္စံု လူတန္းစားစံ ုနယ္ပယ္အသီးသီးကေန ႏိုင္ငံေရးအရ ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္တာ 

မလုပ္ရင္ အလုပ္သမားလူတန္းစားႏိုင္ငံေရးအသိ တုိးတက္ျမင့္မားေအာင္လုပ္ေရးဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕တာ၀န္ ေက်ျပြန္တယ္လုိ႔ 

မေျပာႏိုင္ဘူး” လို႔ လီနင္က ေရးပါတယ္။ 
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ေတာ္လွန္တဲ့ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြဟာ ကိုယ့္လႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ ျပဳျပင္ေရးတုိက္ပြဲကုိ အၿမဲလုိလိုတုိက္ပြဲက႑တစ္ခုအျဖစ္ 

ထည့္ထားၾကတယ္။ ဒါေပမဲ ့စီးပြားေရးအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ လံႈ႕ေဆာ္တဲ့အခါမွာေတာ့ အစိုးရကုိ လုိအပ္တ့ဲ အေရးယူ 

ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေပးေရးသက္သက္ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ သက္ဦးဆံပိုင္ဇာစနစ္ အဆံုးသတ္ေရးကုိပါ ေတာင္းဆုိၾကတယ္။ အစိုးရကုိ 

ေတာင္းဆုိတဲ့အခ်က္ေတြဟာ စီးပြားေရးတိုက္ပြဲတစ္ခုတည္း အေပၚပ ဲအေျခခံတာ မဟုတ္ဘဲ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ၊  ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ 

ဘ၀ အေထြေထြ သဏၭာန္အားလံုးအေပၚ အေျခခံတာျဖစ္ပါတယ္။ တုိတုိဆုိရရင္ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြဟာ ျပဳျပင္ေရးတိုက္ပြဲကုိ 

လြတ္လပ္ေရးအတြက္၊ ဆုိရွယ္လစ္ေရးအတြက္ ဆင္ႏႊဲတ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲရဲ႕လက္ေအာက္ခံအျဖစ္၊ တစ္ခုလုံးရဲ႕ 

အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုအျဖစ ္ထားရွိၾကတယ္။  စီးပြားေရး၀ါဒီေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ျမင့္ေနခ်ိန္မွာ ျပဳျပင္ေရးတိုက္ပြဲ 

အထူးလုပ္ငန္းဆိုတာမ်ိဳးေတြ တင္လာၿပီး ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈကုိ ေနာက္ျပန္ဆြဲတတ္ၾကပါတယ္။  

 

ပိုဆိုးတာက စီးပြားေရး၀ါဒီေတြဟာ ျပဳျပင္ေရးတုိက္ပြဲကုိေတာင္ အျပည့္အ၀မလုပ္ၾကတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ 

မာတီေနာ့ဖ္ကဆုိရင္ စက္ရံုဆုိင္ရာျပဳျပင္ေရးသက္သက္၊ တနည္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္သက္သက္ကုိပဲ ျပဳျပင္ေရးေတာင္းဆုိတာ 

လုပ္ရမယ္။ ဒါမ ွအစုိးရကလည္း လုိက္ေလ်ာႏိုင္မယ္လုိ႔ မျပတ္ေျပာဆုိေနခဲ့တယ္။ အမွန္ေတာ့ ျပဳျပင္ေရးလုပ္လို႔ရတဲ ့နယ္ပယ္ေတြဟာ 

မာတီေနာ့ဖ္ ထင္သလုိ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကေလးတစ္ခုတည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဇာဘုရင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႀကိမ္ဒဏ္မေပးေရး 

ဥပေဒတုိ႔၊ ျပည္ပခရီိး သြားလာခြင့္ ပတ္စ္ပုိ႔ ထုတ္ေပးမႈဥပေဒတုိ႔၊ ဘာသာေရးဂိုဏ္းခြဲအမ်ိဳးမ်ိဳး တည္ရွိခြင့္တုိ႔၊ ေျမကၽြန္စနစ္ဖ်က္ေရးမွာ 

လယ္သမားေတြက ေျမရွင္ဆီမွာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးၿပီး ေျမကၽြန္ဘ၀က ကင္းလြတ္ခြင့္ယူႏိုင္တ့ဲ ဥပေဒတုိ႔ ျပဌာန္းေနတာေတြကုိၾကည့္ရင္ 

အစိုးရဆီကေန ခြင့္ျပဳလုိက္ေလ်ာခ်က္ေတာင္းလုိ႔ရတာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တစ္ခုတည္း မဟုတ္တာ ထင္ရွားေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

ျပဳျပင္ေရးတုိက္ပြ ဲလုပ္ရာမွာေတာင္ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြဟာ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြထက္ နယ္ပယ္ပုိၿပီးက်ယ္က်ယ္တုိက္တာေတြ႔ရမွာပါ။ 

 

 

ဒီေနရာမွာ စီးပြားေရး၀ါဒနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ေရး၀ါဒအၾကားမွာ ေရေသာက္ျမစ္အရ ဆက္စပ္မႈတစ္ရပ္ဟာ 

တုိက္တိုက္ဆုိင္ဆုိင္ ဆုိတာထက္ မလႊမဲေသြ တည္ရွိေနပါတယ္။  အဲဒီ ေရေသာက္ျမစ္ကေတာ ့အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈကုိ  

ကၽြန္သေဘာက္လုိ ကိုးကြယ္ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး၀ါဒရဲ႕ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈ ကုိးကြယ္ပံုေတြကုိ အထက္မွာ 

အေသးစိတ္ေျပာခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္လုိ႔ ဒီေနရာမွာေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ပညာေပးတဲ့ဘက္၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားတဲ့ဘက္ကို 

အဓိကထားဆန္းစစ္သြားခ်င္တယ္။  

 

စီးပြားေရး၀ါဒီေတြက “ၿငီးေငြ႔ဖြယ္ ထပ္တလဲလဲလုပ္ေဆာင္ရမယ္ ့ေန႔စဥ္တုိက္ပြဲ”အေၾကာင္းေတြကို အေလးေပးေနၿပီး 

အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ေရး၀ါဒီေတြက တဦးခ်င္း အနစ္နာခံတုိက္ခိုက္ေရးေတြလုပ္ဖို႔ ေဆာ္ၾသေနၾကတာျဖစ္လုိ႔ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးအၾကား 

တူညီတယ္လုိ႔ေျပာတာ ၾကားၾကားခ်င္း နားေ၀တိမ္ေတာင္ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒီ၀ါဒႏွစ္ခုဟာ အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈရဲ႕  

အစြန္းႏွစ္ဖက္အေပၚ ဦးညႊတ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြက  တျခားဘယ္အရာနဲ႔မွ မေရာယွက္၊  ရိုးရွင္းလွတဲ့ 

အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈရဲ႕  အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈကုိ ဦးညႊတ္တယ္။ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ေရး၀ါဒီေတြကေတာ့ 

ပညာတတ္ေတြရဲ႕ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ေဒါသေတြ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈကုိ ဦးညႊတ္ပါတယ္။ ပညာတတ္ေတြဟာ 

ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပြဲနဲ႔ အလုပ္သမားလူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈတုိ႔ကုိ တသားတည္း ေပါင္းစပ္ေပးဖို႕အတြက္ စြမ္းရည္ခိ်ဳ႕တ့ဲ  သို႔မဟုတ္  

အခြင့္အလမ္းမရွိ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိ ု ေပါင္းစပ္ေပးဖို႕ရာ ျဖစ္ႏိုင္တာကုိ မယုံၾကည္ေတာ့သူ ၊ သုိ႔မဟုတ္ ဘယ္တုန္းကမွ 

မယုံၾကည္ခဲ့သူေတြအဖို႔  သူတုိ႔ရဲ႕ မေက်နပ္ေဒါသေတြနဲ႔   ေတာ္လွန္ေရးစြမ္းအားေတြအတြက္ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ 

အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ေရးလမ္းကလြဲလုိ႔ တျခားလမ္းကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိဖို႔ အမွန္ပင ္ခက္ခဲပါတယ္။ 
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အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚမႈကုိ  ဦးညႊတ္တ့ဲ အထက္ေဖာ္ျပပါ ပံုစံႏွစ္ခုဟာ အမွန္ေတာ့ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြရဲ႕ Credo လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ 

စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ  “အလုပ္သမားမ်ားက အလုပ္ရွင္နဲ႔ အစိုးရအေပၚ  

စီးပြားေရးတုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲရမည္။ ပညာတတ္မ်ားက ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္၊ ကိုယ္ႀကိဳးပမ္းခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲရမည္”လုိ႔ ပါရွိၿပီး 

လက္ေတြ႔မွာ ပညာတတ္ေတြရဲ႕ကုိယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္တုိက္ပြဲဆိုတာ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အေထာက္အကူပါတ့ဲ 

တုိက္ပြဲျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ရုရွားေတာ္လွန္တ့ဲ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားဆိုတ့ဲ Svoboda အုပ္စုကေတာ့ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြထက္ 

ပိုၿပီးပြင့္လင္းတယ္။ Svoboda ရဲ႕လမ္းစဥ္ထဲမွာ အလုပ္သမားလူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈကုိ ကူညီလုိ႔ရသမွ် နည္းလမ္းေပါင္းစံုမွာ 

အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ေရး လမ္းစဥ္ကုိထည့္ထားသလုိ လက္ရွိဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ၀ါဒေအာက္ကေနၿပီးလည္း လြတ္ေျမာက္ေအာင္ 

လုပ္ရမယ္လုိ႔ အတိအလင္းေဖာ္ျပခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီ Svobodaအုပ္စ ုအၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ေရး၀ါဒကို ကုိင္စြဲတာဟာ 

အၾကမ္းဖက္မႈတစ္ခုခု လုပ္ႏိုင္ရင္ အလုပ္သမားလူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈကုိ စိတ္ဓာတ္လႈပ္ရွားလာေစႏုိင္သလုိ ႀကီးမားတ့ဲ 

ရိုက္ခတ္မႈႀကီးလည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တယ္လုိ႔ ယူဆၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေတာ္လွန္ေရးျပဳမႈလႈပ္ရွားမႈအတြက္ ပညာေပးတ့ဲ 

လုပ္ငန္းရဲ႕ အေရးတႀကီးတာ၀န္ကုိ သူတို႔ နားမလည္ဘူးဆိုတာ ေဖာ္ျပလိုက္တာျဖစ္သလုိ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ေရး၀ါဒဟာ 

ေတာ္လွန္ေရးကို အဟန္႔အတားျပဳတယ္ဆုိတ့ဲအခ်က္ကုိလည္း ျငင္းပယ္လုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္း ရုရွားေတြဟာ သူတုိ႔ဘ၀တေလွ်ာက္လုံး ဇာဘုရင္ဓားမိုးအုပ္စိုးမႈေအာက္မွာ ေနလာခဲ့ရတာျဖစ္လုိ႔ 

ဒုကၡေပါင္းစုံ ႏွိပ္စက္မႈေပါင္းစံု ရက္စက္မႈေပါင္းစံုကို ထမင္းစားေရေသာက္လုိ နိစၥဓူ၀ရိုးေနၾကတယ္။ ေတာ္ရံုအၾကမ္းဖက္ျပမႈနဲ႔ 

ဗံုးေဖာက္မႈမ်ုိဳးေလာက္ကုိ စိတ္လႈပ္ရွားလာစရာ မရွိၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့  ရုရွား လက္ေတြ႔ဘ၀အတြင္း လူမႈဒုကၡေတြေၾကာင့္  

အလုပ္သမားထုဟာ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္လႈပ္ရွားေနၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ လူထုအၾကား အက်ယ္အျပန္႔ အတုိင္းအတာ 

အႀကီးအမား ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ မေက်နပ္မႈ ေရစက္စမ္းေရကေလးမ်ားကုိ  ျမစ္ႀကီးတစ္စင္း ျဖစ္လာေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

စုစည္းမေပးႏိုင္ေသးပါဘူး။ တကယ္ စုစည္းေပးရင ္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္တယ္ဆုိတာ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ  ႀကီးထြားလာေနမႈနဲ႔  

အလုပ္သမားမ်ား ႏိုင္ငံေရးစာေပအေပၚ အာသာငမ္းငမ္း ေတာင့္တေနမႈတုိ႔က သက္ေသျပေနပါတယ္။  Svoboda အုပ္စုကေတာ့ 

ႏိုင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္မႈအလုပ္ လုပ္မယ့္အစား အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိပဲ လုပ္ကုိင္ခ်င္ၾကတယ္။ “လူထုၾကားထဲမွာ လံႈႈ႕ေဆာ္မႈေတြ 

ဇြဲေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ဖိလုပ္လာတာနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ေရးကေပးတ့ဲ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြလည္း 

နိ႒ိတန္သြားမွာပဲ” လို႔ Svoboda အုပ္စုကုိယ္တုိင္ ၀န္ခံထားတာကုိၾကည့္ရင္ လူထုတြင္းေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို 

အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚေရးကုိးကြယ္သူေတြက ဘယ္ေလာက္ ရြံမုန္းတယ္ဆုိတာေတြ႔ႏိုင္တယ္။ 

 

ခ။  ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးန႔ဲလံႈ႕ေဆာ္ေရးလား၊ နည္းပရိယာယ္အေျခခံမူလား 

 

စီးပြားေရး၀ါဒေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တ့ဲ လုိမိုႏိုေဆာ့ဖ္န႔ဲ မာတီေနာ့ဖ္တုိ႔ကေတာ့ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြကို ပါတီ 

နည္းပရိယာယ္ဆုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ သေဘာတရားအေျခခံမရွိဘူးလုိ႔ပဲ တေလွ်ာက္လုံး စြပ္စြဲခဲ့တာပါ။ ရုရွားဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ 

စတင္သူေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ပလက္ခေနာ့ေရးတ့ဲ Tasks of the Social-Democrats in the Fight  Against the Femine in 

Russia စာအုပ္နဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း “ဒီစာအုပ္ကုိ ပလက္ခေနာ့ဖ္ေရးၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း တံတားေအာက္မွာ ေရေတြအမ်ားႀကီး 

စီးသြားၿပီးၿပီ”လုိ႔ ေျပာေလ့ရွိတယ္။ သူတုိ႔ အဲဒီစာအုပ္ကုိ မႀကိဳက္တ့ဲ အဓိကအခ်က္က ပလက္ခေနာ့ဖ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပတဲ့ 

၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးနဲ႔ လံႈ႕ေဆာ္ေရးတုိ႔အၾကားရွိ ကြဲျပားတဲ့ သေဘာသဘာ၀ေတြကုိ မၾကိဳက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။  

 

ပလက္ခေနာ့ဖ္က ဒီစာအုပ္ထဲမွာ “၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးသမားေတြဟာ လူတစ္ဦးဦး ဒါမွမဟုတ္ လူ အနည္းငယ္ကုိ အေတြးအျမင္ 

အမ်ားအျပား တင္ျပတာျဖစ္ၿပီး လံႈ႕ေဆာ္ေရးသမားကေတာ့   လူထုႀကီးကုိ အေတြးအျမင္တစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ အေတြးအျမင္ အနည္းငယ္   

တင္ျပရတာ ျဖစ္ပါတယ္”လုိ႔ ေရးသားခ့ဲပါတယ္။ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြက ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးအပိုင္းဆုိတာ လက္ရွိလူမႈစနစ္ကုိ 
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တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ တစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ၊ လူတစ္ဦးစီ နားလည္ေအာင္ျဖစ္ေစ၊ လူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံး နားလည္ေအာင္ျဖစ္ေစ 

ေတာ္လွန္တဲ့ရွင္းလင္းျပဆုိနည္းန႔ဲ ျပဳလုပ္တာကုိေခၚတယ္လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္မွာ ကြဲလြဲမႈ သိပ္မသိသာေပမယ့္ 

လံႈ႕ေဆာ္ေရးအပိုင္းမွာေတာ့ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြနဲ႔ အေတာ္ေလးကြဲသြားပါတယ္။ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြအျမင္အရ 

လံႈ႕ေဆာ္ေရးဆုိတာလူထုႀကီးကုိ တိက်တ့ဲအခိုင္အမာ အေရးယူလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္လာေအာင ္ေဆာ္ၾသတာျဖစ္သလုိ ပစၥည္းမဲ့ေတြကုိ 

လူမႈဘ၀ျပသနာမ်ားထဲ ေတာ္လွန္ေရးနည္းနဲ႔ တုိက္ရိုက္ပါ၀င္စြက္ဖက္ဖို႔ တြန္းအားေပးတာလည္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆၾကပါတယ္။ 

 

ဒီေနရာမွာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး၊ လံႈ႕ေဆာ္ေရးနဲ႔ လက္ေတြ႔ျပဳမူလႈပ္ရွားေရးဆိုတာေတြကုိ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ေရာေထြးလုိ႔မရေၾကာင္း 

လီနင္က ရွင္းျပပါတယ္။ သူက အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကုိ ဥပမာအျဖစ္ထားၿပီး ဒီ ၃ ခု လုပ္ကုိင္ပံုမတူတာကုိ ေထာက္ျပလုိက္တယ္။ 

၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဘက္ကဆိုရင္ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကုိ ေျပာတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ စီးပြားပ်က္ကပ္ေတြအေၾကာင္း 

ေျပာရမယ္။ ေခတ္သစ္ဓနရွင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာဟာ မေရွာင္လႊဲႏိုင္တ့ဲျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာရမယ္။ 

အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာက လြတ္ေျမာက္ဖို႔ဆုိရင္ လက္ရွိလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းကုိ ဆုိရွယ္လစ္လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းအျဖစ ္ေျပာင္းလဲပစ္မွသာ 

ရမယ္ဆုိတာေတြ ေျပာရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဆုိတာ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းအရ လူအနည္းငယ္ကုိ အေျခအေနတစ္ခုလုံး 

ၿခံဳငုံနားလည္လာေအာင္ အေၾကာင္းအရာ အမ်ားအျပား အယူအဆအမ်ားအျပားကုိ တင္ဆက္တာလို႔ ေျပာႏိုင္တယ္။ 

လံႈ႕ေဆာ္ေရးဆုိတာကေတာ့ အေၾကာင္းအရာအယူအဆ သိပ္မ်ားမ်ား ေျပာစရာမလိုဘူး။ က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ ပရိသတ္ႀကီးကုိ 

ခ်က္ခ်င္းျမင္သာထင္သာရွမိယ့္ အေၾကာင္းအရာ နည္းနည္းေလာက္ကုိ စိတ္ထိခိုက္လာေအာင္ တင္ျပတာမ်ိဳးကုိ ဆုိလုိတယ္။ ဥပမာ 

အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာကုိ လံႈ႕ေဆာ္မယ္ဆုိရင္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ၿပီး ငတ္ေသသြားတဲ့ အလပု္သမားမိသားစု တစ္စုအေၾကာင္းမ်ိဳး၊  

အလုပ္သမားေတြ ၾကာေလဆင္းရဲေလျဖစ္ေနတဲ့ ဥပမာမ်ိဳးေတြကုိ ေျပာဖို႔လုိလိမ့္မယ္။ နားေထာင္သူေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈမရိွတ့ဲ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ ေဒါသေတြျဖစ္လာႏိုင္ဖို႔ လံႈ႔ေဆာ္ႏိုင္စြမ္းရွိရင္ရၿပီ။ အရင္းရွင္စနစ္အက်ပ္အတည္းအေၾကာင္းေတြ 

ဘာေတြေျပာဖို႔မလိုဘူး။  

 

ဒါေတြကုိၾကည့္ရင္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးနဲ႔ လံႈ႔ေဆာ္ေရးအၾကားမွာ လုပ္ငန္းခ်င္းမတူသလုိ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးတို႔ လံႈ႕ေဆာ္ေရးတုိ႔နဲ႔ 

လက္ေတြ႕လႈပ္ရွားမႈအၾကားမွာလည္း လုပ္ငန္းခ်င္းမတူဘူးဆုိတာ ရွင္းေနတယ္။ လီနင္ကေတာ့ ဂ်ာမနီမွာ သီးႏွံခြန္ေတြတုိးဖို႔ 

ရိုင္းစတက္လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းလုိက္တ့ဲကိစၥကို သာဓကျပတယ္။ ဒီျပ႒ာန္းခ်က္ကုိ ကန္႔ကြက္တဲ့ လက္မွတ္ေကာက္ခံပြဲျပဳလုပ္ဖို႔ဆုိရင္ 

မတူတ့ဲလုပ္ငန္း ၄ ခု ေတာင္ ရိွတယ္။ သေဘာတရားေရးပညာရွင္ေတြက သြင္းကုန္အခြန္တုိးျမွင့္တ့ဲ တံတုိင္းခတ္မႈဆိုင္ရာေပၚလစီ 

အခ်က္အလက္ေတြကုိ သုေတသနျပဳခဲ့ၾကတယ္။ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိသူေတြက သတင္းစာေတြ ဂ်ာနယ္ေတြကေနၿပီး လယ္သမားေတြ 

နစ္နာခ်က္ေတြကုိ အယူအဆမ်ားစြာနဲ႔ ရွင္းျပၾကတယ္။ လံႈ႕ေဆာ္ေရးသမားေတြကလည္း လူထုအစည္းအေ၀းေတြ 

ေဟာေျပာခ်က္ေတြကေန နစ္နာခ်က္ေတြ ေျပာၾကတယ္။ စတုတၳအမ်ိဳးကေတာ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕တိုက္ရိုက္ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး 

စက္ရံုတုိင္းအိမ္တုိင္းကုိလွည့္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးဖို ႔ တုိက္တြန္းတာ လက္ေတြ႔ေကာက္ခံတာေတြ လုပ္ခဲရ့တယ္။ 

 

စီးပြားေရး၀ါဒီေတြဟာ လံႈ႕ေဆာ္ေရးကုိ လက္ေတြ႔ပါ၀င္လႈပ္ရွားေရးလုိ႔ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကသလို ပလက္ခေနာ့ရဲ႔ 

စာအုပ္ထဲမွာပါတ့ဲ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးနဲ႔လံႈ႕ေဆာ္ေရး အဓိပၸာယ္ဖြင့္ခ်က္ကုိ ေထာက္ျပၿပီး ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြမွာ နည္းပရိယာယ္အေျခခံ 

သေဘာတရား ခ်မွတ္ႏိုင္ျခင္း မရွိဘူးဆိုၿပီး စြပ္စြဲခဲ့ၾကတာပါ။ ပိုဆိုးတာက သူတုိ႔ေျပာေနတဲ့ လံႈ႔ေဆာ္ေရးနည္းပရိယာယ္ထဲမွာပါတ့ဲ 

တိက်ခိုင္မာတဲ ့ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈဆိုတာ လက္ေတြ႔မွာ ဥပေဒျပဳနည္းန႔ဲျဖစ္ေစ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနည္းနဲ႔ျဖစ္ေစ လူမႈျပဳျပင္ေရးရလဒ္တစ္ခုခုကို 

လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ တင္ျပေတာင္းခံျခင္းကုိေခၚတာ ျဖစ္ေနတယ္။ 

 

ဂ။  ႏုိင္ငံေရးျပဳမူလႈပ္ရွားမႈ ႏုိင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္မႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအသိစိတ္ 
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ႏိုင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္မႈ တုိးခ်ဲ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အရင္းခံအက်ဆုံးလုိအပ္ခ်က္ကေတာ့ လူေတြေရွ႔ေမွာက္မွာ 

မတရားမႈေတြကုိ ႏိုင္ငံေရးအရ ဘက္ေပါင္းစံု ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေအာင္ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုႀကီးကုိ 

ႏိုင္ငံေရးအသိစိတ္ ျမင့္မားလာေအာင္ လုပ္ခ်င္ရင္၊ လူထုႀကီးကုိ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ကုိင္လာေစခ်င္ရင္ အဲသလို 

ဖြင့္ခ်တ့ဲနည္းကလြဲၿပီး တျခားနည္း မရွိဘူး။ အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြ ေျပာေနသလုိ ႏိုင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္မႈကုိ စီးပြားေရးအေျခခံ 

ေဘာင္ထဲက မထြက္္ေအာင္ ကန္႔သတ ္မႈမ်ိဳးစံုနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားတာမ်ိဳးမလုပ္မ ွအလုပ္သမားလူထုႀကီးရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈကုိ ႀကီးထြားေအာင္ 

လုပ္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕လူတန္းစားအသိဆိုတာဘာလဲ။ လူတန္းစားလူ႔အလႊာေပါင္းစံ ု ခံၾကရတ့ဲ ဓားမိုးအုပ္စိုးမႈေတြ၊ 

ဖိႏွိပ္မႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ အႏိုင္က်င့္ေစာ္ကားမႈေတြ စတ့ဲ စတ့ဲ  ျပႆနာအ၀၀အေပၚ တုံ႕ျပန္တတ္ေအာင္ ၊ တံု႕ျပနရ္ာမွာလည္း 

တျခားအျမင္အရ မဟုတ္၊ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ အျမင္အရ တံု႕ျပန္တတ္ေအာင္ အလုပ္သမားေတြ  ေလ့လာသငၾ္ကားၾကရမယ္ ၊ 

မသင္ၾကားရင ္အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕လူတန္းစားအသိဟာ စစ္မွန္တ့ဲ ႏိုင္ငံေရးအသိ ဘယ္လုိမွ ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူး။ ေနာက္ၿပီး 

အခိုင္အမာလက္ေတြ႔ထဲကတဆင့္ အထူးသျဖင့္ လူအမ်ား စိတ္၀င္စားတ့ဲ  ႏိုင္ငံေရးအခ်က္အလက္ေတြ၊ ျဖစ္ရပ္ေတြထဲကတဆင့္  

တျခားလူမႈလူတန္းစားတုိင္းရဲ႕ အသိပညာ၊ ကုိယ္က်င့္တရား၊ ႏိုင္ငံေရးဘ၀စတ့ဲ ေဖာ္ျပခ်က္အားလုံးကုိ အကဲခတ္တတ္ေအာင္၊ 

အလုပ္သမားေတြ  ေလ့လာသင္ၾကားၾကရမယ္ ၊  အဲဒါေတြအျပင ္ကိုယ့္ႏိုင္ငံတြင္းက လူတန္းစား လူ႔အလႊာ လူအုပ္စုမေရြး 

လူအားလုံးရဲ႕ ဘ၀ဘက္မ်က္ႏွာအသီးသီးနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈအသီးသီးအေပၚ ရုပ္ဘ၀က်က် ပိုင္းျခားစိစစ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ရုပ္က်က် 

ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကိ ုလက္ေတြ႔နဲ႔ ေပါင္းစပ္ အသံုးျပဳတတ္ေျမာက္လာေအာင္ အလုပ္သမားေတြ  ေလ့လာသင္ၾကားၾကရမယ္။ ဒါေတြ 

မသင္ၾကားႏိုင္ရင ္အလုပ္သမားထုရဲ႕ အသိဟာ စစ္မွန္တ့ဲ လူတန္းစားအသိ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါဘူး။ အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕   

အာရံုစိုက္မႈ ၊ အကခဲတ္မႈ ၊ သိရွိမႈတုိ႔ကုိ ကုိယ့္လူတန္းစားအေပၚမွာပဲ ကြက္ၿပီး  စုပုံတာမ်ိဳး မဆုိထားနဲ႔ ၊ အဓိကအားျဖင့္  

စုပုံတာမ်ိဳးေတာင္  မျဖစ္ေစရပါဘူး။ ဒါမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္  လုပ္တဲ့သူဟာ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဘာျပဳလုိ႔လဲဆိုေတာ့ 

အလုပ္သမားလူတန္းစား ကုိယ္ပိုင္သိျမင္မႈဆုိတာ  ေခတ္သစ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လူတန္းစားအားလံုးအၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ိဳးစံု  

အေၾကာင္းကုိ သေဘာတရားေရးအရ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း  နားလည္သေဘာေပါက္မႈသာမက  ႏိုင္ငံေရးဘ၀ 

လက္ေတြ႔အေတြ႔အႀကံဳေတြ   ျဖတ္သန္းရင္း ရလာတဲ့ လက္ေတြ႔နားလည္သေဘာေပါက္မႈ မပါရင္မျဖစ္ႏို္င္လုိ႔ပါပဲ။  ဒါေၾကာင့္ 

စီးပြားေရး၀ါဒီေတြ ေျပာသလို စီးပြားေရးတုိက္ပြဲဆုိတာ လူထုကုိ  ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈထဲ ဆြဲသြင္းဖို႔အတြက္ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး 

အသုံးျပဳႏုိင္တဲ႔နည္းနာ ျဖစ္တယ္ဆိုတ့ဲ အယူအဆဟာ  လက္ေတြ႔အဓိပၸာယ္အရၾကည္႔ရင္   အလြန္အႏၱရာယ္ရွိတ့ဲ ေဖာက္ျပန္တ့ဲ 

အယူအဆ  ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာဖို႔ဆုိရင္ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ဟာ  ေျမရွင္ေတြ၊ ဘုန္းႀကီးေတြ၊ 

အစိုးရအရာရွိႀကီးေတြကေနၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ေျခသလုံးအိမ္တိုင္ေတြအထိ  သူတုိ႔ရဲ႕ 

စီးပြားေရးသဘာ၀ေတြ၊ လူမႈေရးနဲ႔ႏိုင္ငံေရး လကၡဏာေတြကုိ ေခါင္းထဲမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ထားရမယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ 

အားေကာင္းခ်က္ေတြနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြကုိလည္း သိေနရမယ္။ လူတန္းစားတစ္ခုစီ လူ႔အလႊာတစ္ခုစီဟာ  ကုိယ့္အတြင္းစိတ္ကုိ 

မေဖာ္ဘဲ ကုိယ့္တကယ္ျဖစ္ေနတာကုိ အသိမခံဘဲ ဖံုးကြယ္ေျပာၾကားတဲ့ စကားကုလားဖန္ထိုးတာတုိ႔ အခ်က္ျပစကားတုိ႔ရဲ႕ 

အတိမ္အနက္ကုိ ဆုပ္မိကုိင္မိ နားလည္ေနရမယ္။ ဘယ္အဖြ႔ဲအစည္း ဘယ္ဌာနနဲ႔ ဘယ္ဥပေဒေတြက  ဘာအက်ိဳးစီးပြားကုိ 

ဘယ္လိုေရာင္ျပန္ဟပ္ထားတယ္ ဆုိတာကိုလည္း သိေနရမယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒါေတြအားလုံးကုိ စာအုပ္ထဲက 

မေပးႏိုင္ဘူးဆုိတာပဲ။ ဒါေတြကုိ သက္ရွိဘ၀ထဲကေနပဲ ရႏိုင္တယ္။ လက္ငင္း  ဘာေတြျဖစ္ေနသလဲ၊ လူေတြတုိးက်ယ္မဟူ ဘာေတြ 

ေဆြးေႏြးေနၾကသလဲ၊ အျဖစ္အပ်က္ေတြ  တရားရံုးစီရင္ခ်က္ေတြ စာရင္းဇယားေတြကေနၿပီး ဘာေတြ ေဖာ္ျပေနသလဲ စတာေတြအေပၚ 

မ်က္ျခည္မျပတ္ အနီးကပ္ေလ့လာသုံးသပ္ေနမွပဲ ရႏိုင္တယ္။ အဲသလို ႏုိင္ငံေရးအရ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ရုပ္လုံးေပၚေအာင ္

ေဖာ္ထုတ္မႈဟာ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈအတြင္း လူထုႀကီးကုိ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔အတြက္ အႏွစ္သာရလည္းက်၊ 
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အေျခခံလည္းက်တ့ဲ အခ်က္အလက္တရပ ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြအေနန႔ဲ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြ ေျပာေနၾကတ့ဲ 

“တက္ၾကြတဲ့ႏိုင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္မႈန႔ဲေဆာ္ၾသမယ့္ လူထုျပဳမႈလႈပ္ရွားမႈ” ဆိုတာကုိ လက္ေတြ႕နဲ႔မကိုက္ညီဘူးလုိ႔ တေလွ်ာက္လုံး 

ယူဆခဲ့ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ လူထုႀကီးကုိ တစ္ခုခုလုပ္ကိုင္ဖို႔ျဖစ္ေစ၊ဆႏၵျပၾကဖို႔ အႀကံေပးတာျဖစ္ေစ 

အႀကိမ္ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား လုပ္ပါေစ လက္ေတြ႔အနီးကပ္ျပႆနာ ပူပူေႏြးေႏြးကုိ ႀကံဳေတြ႕ရင္ဆုိင္ခ်ိန္မ်ိဳးမွာ  ေဆာ္ၾသတာေလာက္ 

မထိေရာက္ဘူးလုိ႔ ယူဆၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။လႈပ္ရွားေရး  ေယဘုယ်လႈံ႕ေဆာ္မႈအေၾကာင္း အသာထား၊အခိုင္အမာ လႈ႕ံေဆာ္မႈဆုိတာ 

အေရးအခင္းျဖစ္တ့ဲေနရာမွာပဲ၊  ပါ၀င္သူေတြ ကိုယ္တုိင္ကပဲ လက္ငင္းေကာက္ကာငင္ကာ လုပ္ႏိုင္တာပါ။ 

 

ဒီေနရာမွာ လီနင္က ဥပမာတစ္ခုကိ ုေထာက္ျပတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ၁၉၀၁ ခု ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္မွာ ေက်ာင္းသား ၁၈၃ 

ေယာက္ကုိ ဇာဘုရင္စစ္တပ္မွာ အမႈထမ္းဖို႔ ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ရန္ဆုိတ့ဲ အမိန္႔ထြက္လာတ့ဲကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီျပႆနာန႔ဲပတ္သက္ၿပီး အမိန္႔ထုတ္မယ္လုိ႔ သတင္းရခ်ိန္မွာေရာ အမိန္႔ထုတ္လုိက္တ့ဲအခ်ိန္မွာပါ ကန္႔ကြက္ၾကဖို႔  ေဆာ္ၾသတ့ဲ 

သတင္းစာဆုိလို႔ တစ္ေစာင္ပဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒီသတင္းစာကေတာ့ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြရဲ႕ Iskra  သတင္းစာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေက်ာင္းသားေတြကို စစ္ထဲသြင္းတာကုိ ကန္႔ကြက္ဖို႔  ဒီသတင္းစာက  “အလုပ္သမားေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကို 

အေထာက္အကူျပဳၾကပါ”ဆုိၿပီး အလုပ္သမားေတြကို အဓိကလံႈေဆာ္တာ လုပ္သလုိ ျပည္သူလူထုကုိလည္း ဒီေလာက္ေတာင္ 

ပိုင္စိုးပုိင္နင္း ရမ္းကားေနတ့ဲအစိုးရကုိ လက္ပိုက္ၾကည့္မေနၾကဖို႔ ေဆာ္ၾသခဲ့တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီးတစ္ခု 

ျပဳလုပ္ဖို႔တုိက္တြန္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ အခိုင္အမာေျခလွမ္းမ်ားကုိ အနီးကပ္ေဖာ္ျပၿပီး လံႈ႕ေဆာ္တာ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ 

“ႏိုင္ငံေရးလႈ႕ံေဆာ္မႈ နည္းပရိယာယ္သေဘာတရားကုိ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ရမယ္” လုိ႔ေၾကြးေၾကာ္ၾကတ့ဲ ဘယ္စီးပြားေရး၀ါဒီ 

သတင္းစာကမွ ဒီကိစၥကုိ ကန္႔ကြက္တာ မလုပ္ခဲ့ၾကဘူး။  

 

ဃ။  ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံမွာ တပ္ဦးအခန္းကပါ၀င္တ့ဲ အလုပ္သမားလူတန္းစား 

 

အထက္မွာေျပာခ့ဲတ့ဲ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး ႏိုင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္မႈနဲ႔ ဘက္ေပါင္းစံုႏိုင္ငံေရးအရ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ေရး တာ၀န္ဟာ 

ဆုိရွွယ္ဒီမိုကရက္ေတြ မလုပ္မေန လုပ္ရမယ့္ မဟာတာ၀န္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ ဘာေၾကာင့္သိျမင္လာရသလဲဆိုေတာ႔ 

 အလုပ္သမားလူတန္းစားအတြက္ ႏိုင္ငံေရး အသိပညာနဲ႔၊ ႏိုင္ငံေရးေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေနလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြရဲ႕ အေထြေထြဒီမိုကေရစီေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြက ဒီထက္ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သလို ပုိၿပီးေတာ့လည္း 

ရႈပ္ေထြးမ်ားျပားပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းဟာ အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအသိ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစေရးတာ၀န္လုိ႔လည္း 

ေခၚႏုိင္တယ္။ 

အဲဒီအလုပ္သမားလူတန္းစား ႏိုင္ငံေရးအသိ ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ဘယ္နည္းနဲ႔လုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတ့ဲ 

လက္ေတြ႕ျပႆနာမွာ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခုကုိ ေတြ႕ရမယ္။ ပထမတစ္ခုက စီးပြားေရးတိုက္ပြဲေတြလုပ္တဲ့နည္းနဲ႔သာ 

သူတုိ႔အေပၚထားရွိတ့ဲ အစိုးရရဲ႕ သေဘာထားကုိ အလုပ္သမားေတြ သိလာႏိုင္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔သာ ႏိုင္ငံေရးအသိျမင့္မားလာမယ္လုိ႔ 

ယူဆတဲ့အျမင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ အလုပ္သမားေတြကို စီးပြားေရးတုိက္ပြဲဆုိတ့ဲ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းတ့ဲေဘာင္ထဲမွာ 

ပိတ္ေလွာင္ထားသ၍ ႏုိင္ငံေရးအသိျမင့္မားလာစရာ မရွိဘူးဆုိတ့ဲအျမင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလုိ ကြဲျပားတ့ဲ အျမင္ေတြေပၚကေနၿပီး 

လက္ေတြ႕စည္းရံုးေရးသမားေတြ ဘာလုပ္ရမလဲဆုိတ့ဲေမးခြန္း လုိက္ပါလာျပန္တယ္။ လက္ေတြ႔စည္းရံုးေရး လုပ္ကုိင္ေနသူေတြဟာ 

“အလုပ္သမားေတြၾကားထဲကုိ သြားရမယ္”လုိ႔ စီးပြားေရး၀ါဒသမားေတြက ေျပာၾကတယ္။ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြကေတာ့ 

အလုပ္သမားေတြအၾကားပဲ သြားရင္ အလုပ္ရွင္နဲ႔အလုပ္သမား၊ အစိုးရနဲ႔အလုပ္သမားဆက္ဆံေရးကုိပဲ သိႏိုင္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

အလုပ္သမားေတြ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေရးအသိကုိ ရေစခ်င္ရင္ သူ႔ပါတီ၀င္ေတြဟာ “ႏိုင္ငံအႏွံ႔လူအားလုံး၊ လူတန္းစားအားလုံး 

အၾကားကုိ သြားရမယ္”လို႔ ေဆာ္ၾသတယ္။ 
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အမွန္ေတာ့ အလုပ္သမားေတြ စီးပြားေရးတုိက္ပြဲ တုိက္လာတာၾကာပါၿပီ။ အဂၤလန္အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ေတြဆုိရင္ 

စီးပြားေရးတုိက္ပြဲေတြ တိုက္ႏိုင္ေအာင္ အၿမဲႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတယ္။ အလုပ္သမားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးေတြဆုိရင္ စက္ရံုုတြင္း 

မတရားအႏိုင္က်င့္မႈေတြ ဖြင့္ခ်ေနၾကသလိ ုလြတ္လပ္စြာသပိတ္ေမွာက္ခြင့္ သပိတ္တားခြင့္ေတြကို ဟန္႔တားထားတ့ဲ ဥပေဒေတြ၊ 

တည္ဆဲအမိန္႔ေတြကုိလည္း ဖြင့္ခ်ေနၾကတာပါပဲ။ ဒါသာမက တခ်ိဳ႔ဆုိရင္ တရားသူႀကီးေတြ ခံုရံုးေတြဟာ ဓနရွင္လူတန္းစား 

ဘက္ေတာ္သားေတြျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပင္ပေလာကမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး လူမႈေရး စီးပြားေရး 

ျပႆနာေတြကုိ အဲဒီအလုပ္သမားေတြ သိခြင့္မရႏိုင္ၾကဘူး။ 

 

အမွန္ေတာ့ ရုရွားျပည္မွာ ပညာတတ္လူငယ္ေတြ အလုပ္သမားေတြအၾကား သြားတဲ့ေခတ္တစ္ေခတ္ ရိွခဲ့ဖူးတယ္။ ၁၉ ရာစု 

ကုန္ပိုင္းမွာ ေလ့လာေရးအစုေတြအမ်ားႀကီးေပၚလာၿပီး အလုပ္သမားေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ယူခ့ဲၾကတယ္။ ဒီေလ့လာေရးအစုေတြဟာ 

အလုပ္သမားေတြအၾကား ေျမေအာက္လက္ကမ္းစာရြက္ေတြကုိလည္း ျဖန္႔ၾကတယ္။  အဲဒီလက္ကမ္းစာရြက္ေတြမွာ 

ဘာေတြေရးၾကသလဲဆိုရင္ စက္ရံုထဲမွာ မတရားအႏို္င္က်င့္မႈတုိ႔၊ အစိုးရကအရင္းရွင္ဘက္ကုိ မ်က္ႏွာလုိက္တာတုိ႔၊ ပုလိပ္အဖြ႕ဲရဲ႕ 

ဓားမိုးအုပ္စိုးမႈတုိ႔ ပါ၀င္ၾကၿပီး ဒီလုပ္ရပ္ေတြကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ရံႈ႕ခ်ထားၾကတယ္။ ဒီစာရြက္ေတြေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြဟာ 

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ တက္ၾကြႏိုးၾကားလာၾကတာလည္း အမွန္ပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင ္အဲဒီကာလ 

စာရြက္စာတမ္းေတြမွာေရာ အလုပ္သမားအစည္းအေ၀းေတြ၊ေဟာေျပာပြဲေတြမွာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ ကုိယ့္စက္ရံု 

အ၀န္းအ၀ိုင္းကေလးရဲ႕ အျပင္ကုိ မထြက္ႏို္င္ခဲ့တာကုိ ေတြ႔ၾကရတယ္။အဲဒါေတြအထဲမွာ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈသမိုင္းေၾကာင္းတုိ႔၊ 

အစိုးရရဲ႕ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ ျပႆနာတုိ႔၊ ရုရွားျပည္နဲ႔ ဥေရာပတုိက္တုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရးဆင့္ကဲေျပာင္းလဲမႈအေၾကာင္းတုိ႔၊ 

ေခတ္သစ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ပါ၀င္ေနတ့ဲ လူတန္းစားလူ႔အလႊာမ်ိဳးစံုရ႕ဲ အေနအထားတို႔ တစ္ခုမွ မပါသေလာက ္ျဖစ္ေနတာ 

ေတြ႕ၾကရတယ္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းထဲက တျခားလူတန္းစားေတြကုိ စနစ္တက် ထိေတြ႔ဆက္သြယ္ဖို႔ကုိေတာ့ အဲဒီကာလ 

ေလ့လာေရးအစုေတြ အိပ္မက္ေတာင္ မက္မိၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

 

လီနင္က “ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြရဲ႕ စိတ္ကူးစံဟာ အလုပ္သမားသမဂၢအတြင္းေရးမွဴး မျဖစ္ရဘူး။ 

ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕သမာဓိတရား သူႀကီးပဲ ျဖစ္ရမယ္။ ဒီတရားသူႀကီးဟာ ျပည္သူလူထုႀကီးအေပၚ ျပဳလုပ္လာတ့ဲ ဓားမိုးအုပ္စိုးမႈနဲ႔ 

ဖိႏွိပ္မႈပံုသဏၭာန္မ်ိဳးစံုကို ခ်က္ခ်င္းတု႕ံျပန္အေရးယူႏိုင္စြမ္း ရိွရမယ္။ ဘယ္လူတန္းစားအေပၚမွာ က်ဴးလြန္တာျဖစ္ျဖစ ္

ဘယ္လူ႔အလႊာအေပၚ က်ဴးလြန္တာျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ေနရာမွာ ေပၚလာေပၚလာ တုံ႕ျပန္ႏိုင္ရမယ္။ အဲဒီဓားမိုးအုပ္စိုးမႈနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈေတြ 

သဏၭာန္မ်ိဳးစံုကိုလည္း  ၿခံဳငုံသုံးသပ္ၿပီး ပုလိပ္ေတြရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔အရင္းရွင္ေတြရဲ႕ ေသြးစုပ္မႈေတြ အတူေဖာ္ျပထားတဲ့ 

တစ္ခုတည္းေသာ ရုပ္ပံုကားတစ္ခ်ပ္ျဖစ္ေအာင္ ထုတ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ိဳး ျဖစ္ရမယ္။ အဲဒီတရားသူႀကီးဟာ 

ကုိယ့္ဆိုရွယ္လစ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ တာ၀န္ခံခ်က္ေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုခ်က္ေတြအတိုင္း ဘယ္ေလာက္ေသးငယ္တ့ဲကိစၥ ျဖစ္ပါေစ 

ကိစၥတုိင္းကုိ အတိအက်ဆုံးျဖတ္ရမယ္။ ဒါမွသာ ကမၻာလုံးအတုိင္းအတာအရျဖစ္ေစ သမိုင္းေရးအရျဖစ္ေစ အေရးပါလွတ့ဲ 

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲအေၾကာင္း လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ သိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ 

ေရးခဲ့ပါတယ္။ 

 

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕  ႏုိင္ငံေရးအသိစိတ္ကုိ ဘက္ေပါင္းစံ ု ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ လုပ္ဖို႔လုိအပ္တယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကို 

လက္ခံယုံၾကည္တယ္ဆုိရင္ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္တုိင္း ႏုိင္ငံအႏွံ႔ လူတန္းစားအားလုံးအၾကားကုိ သြားရမယ္လုိ႔ လီနင္က 

သင္ၾကားပါတယ္။ ဘယ္ပံုစံန႔ဲသြားမလဲဆုိရင္ သေဘာတရားေရးဆရာပုံစံလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးသမားပုံစံလည္း 

ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ လံႈ႕ေဆာ္ေရးသမားလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊စည္းရံုးေရးမွဴးအေနနဲ႔လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ အေရးႀကီးတာက 

လူတန္းစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန ထူးျခားတဲ့လကၡဏာ မွန္သမွ်ကုိ ေလ့လာမယ္ဆုိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိဖို႔ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ တည္ရွိေနတ့ဲ ေလ့လာေရးအစုေတြ ေလ့လာေရး ေကာ္မတီေတြထဲမွာ စက္ရံုဘ၀ လက္ငင္းျပႆနာ  
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နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္စုေဆာင္း ေလ႔လာသူေတြ ရွိေပမယ့္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ လူမႈေရးႏိုင္ငံေရးဘ၀ထဲက 

အပူတျပင္းျပႆနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္အလက္စုေဆာင္းတဲ့ အလုပ္ကုိ အထူးေဇာက္ခ်လုပ္သူ မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ 

အဲဒီ အပူတျပင္းျပႆနာေတြဟာ တျခားလူ႔အလႊာေတြအၾကား  ဆိုရွယ္ဒီမုိကေရစီေရးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရာမွာ အသံုး၀င္တဲ့ 

အရာမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ 

 

လက္ရွိအေျခအေနမွာ အဓိကထမ္းေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းတာ၀န္ဟာ  ျပည္သူလူထုအတြင္း လူတန္းစားလူ႔ အလႊာအားလုံး 

အၾကားမွာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးနဲ႔ လံႈ႕ေဆာ္ေရးေတြလုပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေနာက္ဥေရာပ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြအဖို႔ ဒီတာ၀န္ 

ထမ္းေဆာင္ရတာ လြယ္ကူပါတယ္။ သူတို႔ဆီမွာ  လူထုအစည္းအေ၀းေတြ၊ လူထုစုေ၀းမႈေတြလုပ္ၿပီး ၀ါဒျဖန္႔ႏုိင္သလို 

ပါလီမန္ေတြထဲကေနလည္း တင္ျပလုိ႔ ရေနလုိ႔ပါပဲ ။ ရုရွားမွာေတာ့ အဲသလို လုပ္ခြင့္မရွိဘူး။ ပါလီမန္ေတြ ဘာေတြလည္း မရွိဘူး။ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြအေနနဲ႔ လူတန္းစားေပါင္းစံု ပါ၀င္ႏိုင္မယ့္ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူ ေဟာေျပာပြပုံဲစံမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ 

နည္းလမ္းတစ္ခုခုကိုေတာ့ စဥ္းစားသင့္တယ္။"ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကုိ ေထာက္ခံသူေတြျဖစ္တယ္ " 

ဆုိတ့ဲအခ်က္ကုိ လက္ေတြ႔အရ ေမ့ေနရင္ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင္ ့ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ေရ႕ွေမွာက္မွာ 

အေထြေထြ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကုိ အေလးထား  ေဖာ္ထုတ္ရွင္းျပရပါမယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒကုိ 

ယုံၾကည္ပါတယ္၊ ဆုိရွယ္လစ္ေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြအထိ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိတာကုိလည္း တေအာင့္ကေလးမွ်  ဖုံးကြယ္မထားရ။  

အေထြေထြဒီမိုကေရစီေရး ျပႆနာတုိင္းကုိ ေပၚလြင္ေအာင္တင္ျပၿပီး ေျဖရွင္းတဲ႔လုပ္ငန္းကုိ ေရွ႕ဆုံးက  ေခါင္းေဆာင္လုပ္ရမယ္၊ 

ဒီတာ၀န္ကုိ လက္ေတြ႔အရ ေမ့ေနရင္လည္း ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီေနရာမွာ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြရဲ႕ Rabocheye 

Dyelo  သတင္းစာေလာက္ တပ္ဦးတာ၀န္အေၾကာင္းေရးတ့ဲ သတင္းစာမ်ိဳး မရွိေသးတာကိုလည္း မေမ့ဖို႔လုိတယ္။ “ပစၥည္းမဲ့မ်ားသည္ 

အထူးလူတန္းစား တစ္ရပ္အေနန႔ဲျဖစ္ေစ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုအားလုံး၏ တပ္ဦးအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ 

မိမိတုိ႔အေပၚ  တုိက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈရွိေသာ လူမႈေရးႏိုင္ငံေရး ဘ၀အေရးအခင္းမွန္သမွ်ကုိ  ႏိုင္ငံေရး၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးႏွင္ ့

လံႈ႕ေဆာ္ေရးကုန္ၾကမ္း အခ်က္အလက္မ်ားအျဖစ္ အသံုးျပဳသင့္သည္”လို႔ ေရးခဲ့ဖူးတယ္။ ဒါ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူတုိ႔ဆုိလုိတ့ဲ 

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕ တပ္ဦးအခန္းဆုိတာ ဘာပါလဲ။ လက္ငင္းလုပ္ငန္းန႔ဲ ပဋိပကၡျဖစ္မွာစိုးလုိ႔ဆုိၿပီး ေရွ႕ဆက္လုပ္မယ့္ 

အေၾကာင္းအရာ မပါေအာင္ အစြမ္းကုန္ကန္႔သတ္ထားတဲ့ သူေတြကုိ တပ္ဦးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သူ၊ ေရွ႕တန္းေရာက္သူလုိ႔ 

ေခၚသင့္ပါရဲ႕လား။ တပ္ဦးျဖစ္ခ်င္ရင္ က်န္တပ္ဖြ႕ဲေတြ အင္အားစုေတြ အားလုံးက အသိအမွတ္ျပဳတာ ခံရေအာင္လုပ္ရမယ္။ 

ဒီတပ္ဖြ႕ဲအားလံုးရဲ႕ေရွ႔ဆုံးကေန တာ၀န္ယူ ခ်ီတက္ေနရမယ္လုိ႔ လီနင္က ေရးပါတယ္။ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြ အလုိအရ “က်ဳပ္တို႔ 

တပ္ဦးဟာ ေလာေလာဆယ္မွာ စီးပြားေရးတုိက္ပြဲေတြကို ႏုိင္ငံေရးလကၡဏာေဆာင္ေအာင္ လုပ္ေနပါတယ္” ဆုိၿပီး ရုရွားလစ္ဘရယ္ 

စည္းမ်ဥ္းခံေတြ ရုရွားရက္ဒီကယ္ေတြကုိ သြားေျပာမိရင္ သူတုိ႔က ရယ္သြမ္းေသြးၿပီး “မင္းတုိ႔တပ္ဦးကလည္းကြာ လူအလူနေတြရဲ႕ 

တပ္ဦးပါ ။ ငါတုိ႔လဲပဲ အလုပ္သမားေတြကို သမဂၢ၀ါဒ  ႏိုင္ငံေရးထဲ ဆြဲသြင္းေနတာပါပဲ။ ” လုိ႔ ေျပာၾကမွာ ေသခ်ာေနတယ္။ သမဂၢ၀ါဒ  

ႏိုင္ငံေရးဟာ အလုပ္သမား လူတန္းစားအတြင္းမွာ  ဓနရွင္လကၡဏာေဆာင္တ့ဲ ႏိုင္ငံေရးမွ်သာ ျဖစ္တယ္။  ႏုိင္ငံေရးအသိနဲ႔ 

လုပ္ကုိင္မႈက အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈကုိ ႏွာတဖ်ားသာသြားမွာ ေၾကာက္ေနသူမ်ုား၊ ကုိယ္နဲ႔အျမင္မတူသူမ်ားကေတာင္ 

အသိအမွတ္မျပဳဘဲ မေနႏုိင္တဲ့  ရဲရင့္တည္ၾကည္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစီမံကိန္းတစ္ရပ္ကုိ တင္သြင္းဖို႔ ေၾကာက္ေနသူမ်ားကုိ တပ္ဦးလို႔ 

မေခၚသင့္ေပ။ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြဟာ “တပ္ဦးနဲ႔ ေနာက္ခ်န္ကာကင္း စကားလုံးတို႔ကုိ ေနရာမွားသံုးခဲ့ၾကၿပီ” ဆုိၿပီး လီနင္က 

ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ 

 

လက္ငင္းေဆြးေႏြးေနတဲ့ ျပႆနာဟာ ဇာဘုရင္အာဏာရွင္စနစ္ကို ၿဖိဳခ်ေရးမွာ လူမႈအလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳး    ပါ၀င္လာႏိုင္မႈနဲ႔ 

ပါ၀င္ဖို႔ လုိအပ္မႈ အေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးေနၾကတယ္ ဆုိတာကုိလည္း မေမ့ဖို႔လုိတယ္။ အဲဒီအာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး 

အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ လမ္းညႊန္ေရးဆုိတ့ဲ တာ၀န္ဟာ တပ္ဦးျဖစ္ခ်င္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းရဲ႕ မျဖစ္မေန 

ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ တာ၀န္ျဖစ္ရုံမက ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိဖို႔လုိတယ္။  တပ္ဦးအခန္းက ပါ၀င္လုိတဲ့ ဒီမိုကရက္တုိင္းဟာ 
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တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတြက အေျခအေနအေပၚမွ်သာကုိပဲ မေက်နပ္သူ ၊ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းလက္ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အစိုးရအေျခအေန 

အေပၚမွ်သာကုိပဲ မေက်နပ္သူစတ့ဲ သူေတြရဲ႕ ေခါင္းထဲမွာ  လက္ရွိႏိုင္ငံေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုလုံး အသုံးမက်ဘူးဆုိတ့ဲ အယူအဆ 

၀င္လာေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပးႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။  

 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တာ၀န္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ဘက္ေပါင္းစံု ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲႀကီးတစ္ခ ုထြက္ေပၚလာေအာင္  

စည္းရံုးသြားရမယ့္ တာ၀န္ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုစည္းရံုးရာမွာ   အတုိက္အခံအလႊာအားလုံးက ဒီတိုက္ပြဲကုိေရာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီကုိပါ 

အျပည့္အ၀ အင္တုိက္အားတုိက္ ေထာက္ခံလာေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ဒါဆုိရင ္ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီေရး လက္ေတ႔ြလုပ္ကုိင္ေနၾကတ့ဲ 

လုပ္သားေတြကုိ ဘက္ေပါင္းစံု တုိက္ပြဲေဖာ္ျပခ်က္တုိင္းမွာ လမ္းညႊန္ႏိုင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမယ္။ သူတုိ႔ကို တက္ၾကြႏိုးၾကားေနတ့ဲ ေက်ာင္းသားေတြ၊ ေက်းလက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစိုးရကု္ိ 

မေက်နပ္ေနသူေတြ၊ အႏွိမ္ခံဘာသာေရးဂိုဏ္းေတြ၊ အခြင့္အေရး အခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရတဲ့ ေက်ာင္းဆရာဆရာမေတြ စတဲ့ စတဲ့ 

အတိုက္အခံေတြ အားလံုးအတြက္ အခ်ိန္ကုိက္ အံ၀င္ခြင္က်မယ့္ တက္ၾကြတ့ဲ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်ေပးႏိုင္စြမ္းရွိမယ့္ ႏုိင္ငံေရး 

ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားႏိုင္ရမယ္။ 

 

မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ မတရားမႈု ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ေရးေတြ တကယ္စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ 

ပါတီဟာ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြရဲ႕ တပ္ဦးျဖစ္မွာပဲ။ ဒီေနရာမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ဆုိတ့ဲ စကားလုံးရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကုိ 

မေမ့ဖို႔ လုိတယ္။ အလုပ္သမားလူတန္းစား မဟုတ္တ့ဲ မတရားမႈခံစားရသူ အမ်ားစုႀကီးဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာ မယုတ္မလြန္ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ 

လုပ္တတ္တ့ဲ အမ်ိဳးအစားေတြျဖစ္ၿပီး အရာရွိေပါက္စတစ္ေယာက္ေရ႕ွမွာ အစိုးရကုိ မေက်နပ္တာေလး တစ္ခြန္းေလာက္ေျပာမိတာနဲ႔  

ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္တယ္ဆုိတာ ေကာင္းေကာင္းသိေနသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားတကာ့အမ်ားစု ရွိေနတ့ဲ သူတုိ႔လို 

မေက်နပ္သူေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတစ္ခု ကုိယ္စားျပဳထားသူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ မယံုၾကည္မခ်င္း၊ သူတုိ႔ရဲ႕ 

မေက်နပ္တုိင္တန္းခ်က္ေတြ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ တကယ္တမ္းရႏိုင္တာ မေတြ႕မခ်င္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ရင္ဖြင့္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ 

အျပင္လူေတြရဲ႕ အျမင္မွာအားကုိးထုိက္တယ္လုိ႔ ျမင္လာဖို႔ဆုိရင ္ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ကုိယ့္အသိစိတ္၊ ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္း၊ စြမ္းရည္ 

စတာေတြ  ျမွင့္တင္တ့ဲ အလုပ္ကုိ ဇြဲေကာင္းေကာင္း ေခါင္းမာမာလုပ္မွျဖစ္မယ္။ 

 

အဲသလို တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိင္းအတာနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ မတရားမႈေတြကုိ ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္တ့ဲ လုပ္ငန္းလုပ္မယ့္ 

အဖြဲအစည္းတစ္ခုဟာ လႈပ္ရွားမႈအတြင္းမွာ ကုိယ့္လူတန္းစားလကၡဏာေတြကို ဘယ္လုိ ေဖာ္ျပရမလဲဆိုတ့ဲ ေမးခြန္းေတြလည္း 

ေမးတတ္ၾကတယ္။ အေျဖကေတာ႔-- ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြ အေနနဲ႔ ေအာက္ပါအတိုင္း  တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ 

မတရားမႈေတြ ဖြင့္ခ်မယ္။ လံႈ႕ေဆာ္ေရးမွာ ထြက္ေပၚလာတ့ဲ ေမးခြန္းမွန္သမွ်ကုိ စြဲၿမဲတ့ဲ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ရွင္းျပတာေတြ၊ 

မာ့က္စ္၀ါဒကို တမင္ျဖစ္ေစ မသိလုိ႔ျဖစ္ေစ ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားတာမ်ိဳး လုံး၀ကင္းစင္တ့ဲ ရွင္းျပမႈေတြ လုပ္မယ္။ 

ေနာက္ၿပီး  အစိုးရအေပၚ   ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကိုယ္စား ထုိးစစ္ဆင္မႈကိစၥ ၊ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအား ေတာ္လွန္ေရးေလ့က်င့္ 

သင္ၾကားမႈကိစၥ၊ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕  ႏုိင္ငံေရးအမီွခိုကင္းမႈအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး  ကိစၥ ၊ အလုပ္သမားလူတန္းစား 

စီးပြားေရးတုိက္ပြဲမ်ားအား လမ္းညႊန္မႈကိစၥ၊ တက္ၾကြႏိုးၾကားတ့ဲ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား အေရအတြက္ တုိးမ်ားလာေစရံုသာမက 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္သားေတြအျဖစ ္တုိးမ်ားလာေစတ့ဲ အလုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႔  ေသြးစုပ္သူမ်ားအၾကားရိွ အလုိအေလ်ာက္ 

ပဋိပကၡေတြအေပၚ အသံုးခ်မႈကိစၥ စတဲ့ ကိစၥအ၀၀တုိ႕ကုိ တပ္ဦး ပါတီက တေပါင္းတစည္းတည္းျဖစ္ေအာင္ စည္ရုံးစုစည္းေပးၿပီး 

ဘက္ေပါင္းစံုႏိုင္ငံေရး လံႈ႕ေဆာ္မႈကို လုပ္မယ္ ။ -- လုိ႔ လီနင္က ညႊန္ျပတယ္။ 

 

အဲသလို တပ္ဦးအခန္းက လုပ္ေဆာင္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရး၀ါဒီေတြက “Iskra လမ္းစဥ္ဟာ 

လူတန္းစားရႈေထာင့္အျမင္ကေန ေသြဖည္သြားတာ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ေနၿပီ။ လူတန္းစားေတြအၾကားရွိ ပဋိပကၡေတြကုိလည္း 
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ေ၀၀ါးေအာင္ လုပ္တယ္။ အစိုးရအေပၚမေက်နပ္ဘူးဆုိတ့ဲ ဘုံမေက်နပ္ခ်က္သေဘာကိုပ ဲေရွ႔တန္းတင္ေနၾကတယ္။ 

သူတုိ႔ေျပာေနၾကတ့ဲ မဟာမိတ္ဆုိသူေတြထဲမွာ မေက်နပ္ရတ့ဲ အေၾကာင္းခံခ်င္း မတူသလိ ုအတုိင္းအတာခ်င္းလည္း  ကြဲတယ္၊ ဥပမာ 

ဇာဘုရင ္အႏွိမ္ခံရလုိ႔ Zemstvo ေက်းလက္ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရထဲက မေက်နပ္သူေတြကိုပဲ ၾကည္။့ အစိုးရခ်ေပးတဲ႔ 

အရုိးအရင္းကေလးေတြနဲ႔ မေရာင္႔ရဲႏိုင္တဲ႔ ဒီမွဴးမ်ိဳးမတ္ႏြယ္ေတြကို အလုပ္သမားလူတန္းစားက ေထာက္ကူေပးဖို႔ အစၥကရားက 

ဂတိေတြ ေပးေနတယ္။”လုိ႔ ေရးခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေရးသားခ်က္သာမက တျခားေရးသားခ်က္ေတြနဲ႔ Iskra အယ္ဒီတာထံ ေပးစာေတြလည္း 

ရွိပါေသးတယ္။ ဒီေရးသားခ်က္ေတြက ဘာကိုျပသလဲဆုိရင္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရ႕ဲ အပူတျပင္းလုိအပ္ခ်က္နဲ႔ အေထြေထြဒီမိုကေရစီ 

လႈပ္ရွားမႈႀကီးရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ႏွစ္ခုအၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေနပံုေတြကုိ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြ နားလည္ႏိုင္စြမ္းမရွိတာကုိ 

ျပေနပါတယ္။ 

 

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕ အပူတျပင္းလုိအပ္ခ်က္ဆုိတာ ႏိုင္ငံေရးၾကားခ ံမီဒီယံမ်ိဳးစံုကတဆင့္၊ ႏုိင္ငံေရးအရ မတရားမႈ 

ဖြင့္ခ်တာေတြကတဆင့္ ဘက္ေပါင္းစံု ပညာေပးဖို႔ လုိေနတာကို ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရ မတရားမႈေတြ 

ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္တယ္ဆိုတာ စစ္ေၾကညာတာနဲ႔တူၿပီး စိတ္ဓာတ္ေရးအေရးပါမႈအရ အလြန္ႀကီးမားပါတယ္။ အဲဒီတုိက္ပြဲစဥ ္

အတိုင္းအတာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေလေလ စစ္ေၾကညာလုိက္တ့ဲ အဲဒီလူမႈလူတန္းစားရဲ႕ သံဓိ႒ာန္နဲ႔ အင္အားကလည္း 

ပိုမိုႀကီးမားေလေလ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ အဲသလို ႏုိင္ငံေရးအရ မတရားမႈေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ျခင္း ျပဳလိုက္တယ္ဆုိကတည္းက 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆန္႔က်င္ေနတ့ဲ စနစ္ဟာ တစစ ီအစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာ ကြဲထြက္ကုန္တယ္။ ရန္သူလူတန္းစားဘက္က 

ယာယီမဟာမိတ္ေတြနဲ႔ မလႊဲသာလုိ႔ လက္တြဲထားရသူေတြလည္း ကြဲထြက္လာတတ္တယ္။ ဇာဘုရင္ အာဏာရွင္ရဲ႕ အၿမဲတမ္း 

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ အၾကားမွာေတာင္ အျပန္အလွန္မယုံၾကည္မႈေတြ၊ရန္ေစာင္မႈေတြ ေပၚထြက္လာၾကတာပါ။ ဒါဟာ 

ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားေတြရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ေနာက္ၿပီး စီးပြားေရး၀ါဒီေတြ စြပ္စြဲသလုိ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြဟာ လူတန္းစားေတြအၾကားရွိ ပဋိပကၡ၊ 

လူတန္းစားအသိစိတ္ကုိ ေ၀၀ါးေအာင္လုပ္တယ္ ဆုိတာကလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကာလအတြင္း Iskra နဲ႔ Zarya သတင္းစာေတြကေန 

လီနင္ေရးသားတဲ ့ႏုိင္ငံေရးအရ ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်တဲ့ စာတမ္းေတြ ဆယ္ခ်ီရိွေနၿပီး  အားလံုးလုိလုိ လယ္သမားေတြ ေက်ာင္းသားေတြ 

ဇာဘုရင္မေက်နပ္သူေတြအေပၚ မတရားမႈဖြင့္ခ်ရင္း လူတန္းစားတုိက္ပြ ဲဆင္ႏႊၾဲကဖို႔ ေဆာ္ၾသခဲ့တာ 

ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ဒီေရးသားခ်က္ေတြထဲက “ ဓနဥစၥာပိုင္လူတန္းစားမ်ား”၊ “အုိးအိမ္ျခံေျမဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားကုိ ပိုင္သလဲဆုိတဲ႔ 

အခ်က္အေပၚ အေျခခံဖြ႔ဲစည္းထားတဲ႔ ဗ်ဴရိုကရက္ Zemstvo ေက်းလက္ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္”စတဲ႔ စကားေတြကို 

အလုပ္သမားေတြ နားလည္ၾကပါတယ္။လယ္သမားေတြ ေျမကၽြန္ဘ၀က လြတ္ေျမာက္တဲ့ ႏွစ္ေလးဆယ္ေျမာက္ေန႔ဆုိရင ္

ေက်းလက္ေဒသမွာ လူတန္းစားတုိက္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲဖုိ႔ ေရးတယ္။ ေျမရွင္စနစ္ကာကြယ္တ့ဲ ဥပေဒသစ္ထုတ္ျပန္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 

ေျမရွင္ေတြန႔ဲအစုိးရကုိ တုိက္ခိုက္တ့ဲေဆာင္းပါး ေရးတယ္။ ဇာဘုရင္ ၾကည့္မရျဖစ္ေနတဲ့ Zemstvo ေက်းလက္ကိုယ္ပုိင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေလးေတြ တရားမ၀င္ညီလာခံ လုပ္တာကုိ ေထာက္ခံၿပီး၊ ေပ်ာ႔စိစ ိေမတၱာရပ္ခံလႊာေတြ တင္ေနမယ့္အစား 

ျပတ္ျပတ္သားသား တုိက္ပြဲဆင္ဖို႔ သူတုိ႔ကုိ တိုက္တြန္းတဲ႔ ေဆာင္းပါးေရးတယ္။ ႏို္င္ငံေရးတုိက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲဖုိ႔လုိၿပီလုိ႔ သေဘာေပါက္လာတ့ဲ၊ 

ႏိုင္ငံေရးတုိက္ပြဲထဲ ပါ၀င္လာတ႔ဲ ေက်ာင္းသားေတြကို ေထာက္ခံအားေပးသလုိ ေက်ာင္းသားဟာ 

ေက်ာင္းသားအေရးသက္သက္အတြက္ပဲ လုပ္၊လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵမျပနဲ႔လုိ႔ ေအာ္ေနသူေတြကုိလည္း ျပစ္တင္ေ၀ဖန္တယ္။ 

ေကာက္က်စ္တ့ဲ လစ္ဘရယ္ေတြရဲ႕ ေၾကာင္သူေတာ္ လိမ္ညာမႈေတြနဲ႔ အဓိပၸာယ္မဲ့ အိပ္မက္ေတြကို မ်က္ႏွာဖံုးခြာခ်ျပသလို 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသမား စာေရးဆရာေတြ၊ သက္ႀကီးရြယ္အို ပါေမာကၡေတြနဲ႔ သိပၸံပညာရွင္ေတြ၊ လူသိထင္ရွား Zemstvo 

လစ္ဘရယ္အဖြဲ႕၀င္ေတြ စတာေတြကုိ ဇာဘုရင္ေထာင္ပိုင္ေတြက ႏွိပ္စက္ေနတာေတြကုိ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်တယ္စတ့ဲ မတရားမႈ 

ဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္ေရးစာတမ္းေတြ အေျမာက္အျမားေရးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ အလုပ္သမားပါတီဟာ 

တျဖည္းျဖည္း တပ္ဦးေနရာကုိ ေရာက္ရွိလာႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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   (၃)  ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားရဲ႕ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိတာဘာလဲ 

 

    ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းမဆို အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕လကၡဏာကုိ အဲဒီအဖြ႕ဲအစည္းရဲ႕ ျပဳမူလႈပ္ရွားမႈ အတြင္းသေဘာက 

မလႊမဲေရွာင္သာမုခ်ျပ႒ာန္းပါတယ္။ အလုပ္ရွင္န႔ဲအစိုးရကုိဆန္႔က်င္မယ့္ စီးပြားေရးတုိက္ပြဲုအတြက္ေတာ ့ရုရွားျပည္လုံးဆုိင္ရာ 

ဗဟိုစုစည္းမႈရွိတ့ဲ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး လံုး၀ မလုိအပ္ပါ။အဲဒီ စီးပြားေရးတုိက္ပြဲ ထဲကေန  ႏိုင္ငံေရး အရ အတုိက္အခံျဖစ္မႈ ကန္႔ကြက္မႈ 

မေက်နပ္မႈ  မွန္သမွ်ကုိ  အေထြေထြထုိးစစ္ဆင္မႈ တရပ္ျဖစ္ေအာင္    ပူးေပါင္းေပးမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းတခု ဘယ္ေတာ႔မွ 

ထြက္ေပၚမလာႏိုင္ဘူး ၊  ကၽြမ္းက်င္ၿပီးေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္မယ့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ပါ၀င္ၿပီး ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ရဲ႕    

စစ္မွန္တဲ ့  ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ အဖြဲ႕အစည္းတခု ဘယ္ေတာ႔မွ ထြက္ေပၚမလာႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ 

စီးပြားေရး၀ါဒီေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈပိုင္းဆုိင္ရာ  က်ဥ္းေျမာင္းမႈကုိသာမက  စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ  

က်ဥ္းေျမာင္းမႈကုိပါ  လူေတြ အဟုတ္ႀကီး ထင္လာေအာင္ အမႊန္းတင္ေနၾကတယ္။သူတုိ႔ဟာ အသိစိတ္ဓာတ္န႔ဲလုပ္ျခင္းထက္ 

အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈကုိ အေလးထားၾကတယ္။ အဖြဲ႕အစည္း  အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚတုိးပြားမႈ သဏၭာန္ေတြကုိ 

ကုိးကြယ္တာတုိ႔၊ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမွာ က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး ေရွးက်လြန္းေနတဲ႕အျဖစ္ကုိ ျမင္ႏိုင္စြမ္းမရွိတာတုိ႔၊ အဲဒီ အေရးအႀကီးဆုံး 

နယ္ပယ္မွာ သုံးတဲ့နည္းလမ္းေတြက လက္မႈပညာသည္ေခတ္ ျပန္ေရာက္ေနတာတုိ႔ စတာေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ 

ခံစားေနရတဲ့ေရာဂါ အစစ္ပါပဲ။ 

 

 ခက္တာက ဒီ ေရာဂါဟာ မေလ်ာ႔က်ဘဲ ျမင့္တက္ေနပါတယ္။  

 

 ဒါေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ေတြ၊စည္းရံုးေရးမွဴးေတြအေနနဲ႔ ဒီျပႆနာမွာ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲမႈ၊ က်ဥ္းေျမာင္းမႈေတြကုိ 

ကာကြယ္ေျပာဆုိေနျခင္းအေပၚ ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္တုိက္ပြဲဆင္ဖို႔လုိတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမွာ 

ပါ၀င္ေနသူေတြနဲ႔ ပါ၀င္ဖုိ႔ျပင္ဆင္ေနသူေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အၾကား လႊမ္းမိုးေနတ့ဲ အေပ်ာ္တမ္းဆန္မႈကုိ ဆန္႔က်င္စြန္႔ပစ္ႏုိင္မ ွ

လႈပ္ရွားမႈ ေရ႕ွကုိခ်ီတက္ႏိုင္မယ္ဆုိတာ စြဲမွတ္ထားဖို႔လုိလိမ့္မယ္။ 

 

က။  ဘာလုပ္ၾကမလဲ။ ေရွးဆန္လြန္းမႈဆုိတာဘာလဲ 

 

ဒီအေၾကာင္းမေျပာခင္ ၁၈၉၁-၁၉၀၁ ခုႏွစ္မ်ားကာလရုရွားျပည္ကုိ အရင္ဆုံးျပန္ၾကည့္ၾကပါစို႔။ အဲဒီကာလ 

ေက်ာင္းသားအားလံုးနီးပါးဟာ မာ့က္စ္၀ါဒကို အေတာ္ကေလး အာရံုက်တယ္။ သူတုိ႔တေတြ မာ့က္စ္၀ါဒကုိ လိုက္စားၾကတာဟာ 

သေဘာတရားတစ္ခုဆုိတာထက္ “ဘာလုပ္ၾကမလဲ”ဆုိတ့ဲ ေမးခြန္းအတြက္ အေျဖကုိလုိခ်င္ၾကလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကာလတုန္းက 

“ဘာလုပ္ၾကမလဲ”ဆုိတ့ဲ စကားသံဟာ စစ္ေျမျပင္မွာ ရန္သူကုိတုိက္ဖုိ႔ တုိက္ပြဲေခၚသံနဲ႔ေတာင္တူေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

ေက်ာင္းသားစစ္သည္ေတာ္သစ္ေတြဟာ မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေခတ္ေနာက္က်တ့ဲ ေရွးေဟာင္းလက္နက္ေတြနဲ႔ ေရွးက်လြန္းတ့ဲ 

ေလ့က်င့္မႈေတြကုိဖက္ၿပီး စစ္ေျမျပင္ကုိ ခ်ီတက္ခ့ဲၾကတာပါ။ အဲသလုိခ်ီတက္ၾကသူအမ်ားစုႀကီးဆုိရင္ ဘာလက္နက္ကိရိယာမွ မပါ၊ 

ဘာေလ့က်င့္မႈမွေတာင္ မရွိဘဲ စစ္ေျမျပင္ကုိ ထြက္ခ့ဲၾကတယ္လုိ႔ေတာင္ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။  လယ္သမားေတြ လယ္ထြန္ေနရာက 

တုတ္ေတြကုိပ ဲလက္နက္အျဖစ ္ဆြဲထြက္လာတာနဲ႔ ပုိတူတယ္။ 

 

ေက်ာင္းသားေလ့လာေရးအစုတစ္ခုဟာ ထူေထာင္လိုက္ၿပီဆုိတာနဲ႕  အလုပ္သမားေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ယူၿပီး 

လုပ္ငန္းစၾကေတာ့တာပါပဲ။ ဒီအစုဟာ  အရင္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္လႈပ္ရွားမႈလူေဟာင္းေတြန႔ဲဆက္သြယ္ရမွန္းလည္း မသိ၊ 

တျခားၿမိဳ႔နယ္ေတြက ေလ့လာေရးအစုေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ယူရမွန္းလည္း မသိဘူး။ တစ္ၿမိဳ႕တည္း၊ တစ္ေက်ာင္းတည္းက 



18 
 

တျခားေလ့လာေရးအစုေတြန႔ဲေတာင္ မဆက္ဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးတျခားလုပ္ငန္းခြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ လုပ္ကုိင္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းမရွိသလို 

ကာလတာတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီးလုပ္ဖို႔ လႈပ္ရွားမႈစီမံကိန္းေတြ ဘာေတြလည္း မရွိဘူး။  ဒီအစုဟာ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးန႔ဲ လံႈ႕ေဆာ္ေရးေတြကို 

တျဖည္းျဖည္းခ်င္း တုိးခ်ဲ႔လာတယ္။  အဲသလိုလႈပ္ရွားလာေတာ့ အလုပ္သမားအမ်ားပိုင္းက စာနာေထာက္ခံလာၾကသလို 

ပညာတတ္အလႊာ တစိတ္တေဒသကလည္း အားေပးလာၾကတယ္။ အဲဒီေထာက္ခံစာနုာသူေတြကပဲ သူတို႔ကုိ ပိုက္ဆံေလးဘာေလး 

ေထာက္ပံ႔ၾကတာပါ။ ဒီအစ ု( ေကာ္မတီ ) ကေန အလုပ္သမားနဲ႔ ပညာတတ္လူငယ္တခ်ိဳ႕ကုိ လူသစ္သိမ္းသြင္းတာေတြ 

လုပ္ပါတယ္။  

 

အဲဒီေကာ္မတီကုိ တုိက္ပြဲအဖြဲ႕ခ်ဳပ္လုိ႔လည္း ေခၚၾကတယ္။ ေကာ္မတီရဲ႕သိကၡာကလည္း အေတာ္တက္ေနတယ္။ 

ေကာ္မတီရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြလည္း တုိးခ်ဲ႔ေနတယ္။ လႈပ္ရွားမႈနယ္ပယ္ကလည္း ၾကာေလက်ယ္ေလ ျဖစ္လာတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့တႏွစ ္

ဒါမွမဟုတ္ သံုးေလး လ  ေလာက္ကမွ ေက်ာင္းသားေလ့လာေရးအစုမွာ စကားေတြ ေျပာဆုိ၊ ျပႆနာေတြ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြး၊ 

လက္ကမ္းစာရြက္ေတြေရး၊ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ဆက္သြယ္ စတာေတြလုပ္ခဲ့တ့ဲ သူေတြဟာ အခုဆုိရင္ တျခားေတာ္လွန္ေရး 

အုပ္စုေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ေတြ ထူေထာင္လာၾကတယ္။ စာအုပ္စာတမ္းေတြ ရွာေဖြစုေဆာင္းလာၾကတယ္။ ေဒသႏၱရ 

သတင္းစာေလးေတြ ထုတ္ဖို႔လုပ္ လာၾကတယ္။ ဆႏၵျပပြဲေတြ စည္းရံုးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ စေျပာလာၾကတယ္။ေနာက္ဆုံးေတာ့ အစိုးရကုိ 

ေျဗာင ္စစ္ေၾကညာလာၾကတယ္။ ဥပမာ သူတုိ႔ရိုက္ႏွိပ္တ့ဲ ပထမဆုံး လက္ကမ္းစာရြက္တို႔ ပထမဆုံး  သတင္းစာတုိ႔၊ သူတို႔စည္းရံုးတ့ဲ 

ပထမဆုံး  ဆႏၵျပပြဲတုိ႕  စတဲ့ ပုံစံေတြနဲ႔  စစ္ေၾကညာလာၾကတယ္။   အဲဒီလုိလႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး    ေဖာ္ေဆာင္လုိက္တဲ့အခါ အမ်ားအားျဖင္ ့

ခ်က္ခ်င္း လုံး၀ပ်က္ျပဳန္းျခင္းနဲ႔ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားၾကတယ္။  ဘာျဖစ္လို႔အခုလုိ   ခ်က္ခ်င္းလံုး၀ဥႆံု ပ်က္ျပဳန္းျခင္း 

ဆုိက္ေရာက္သြားရတာလဲ။ သူတုိ႔ဆင္ႏႊဲလုိက္တဲ့ စစ္ပြဲက ေရရုွည္ခါးသီးတ့ဲ တုိက္ပြဲစဥ္ႀကီးတရပ္အတြက္ စနစ္တက်၊ ေသေသခ်ာခ်ာ 

တြက္ခ်က္စီမံျပင္ဆင္ထားတ့ဲ စီမံကိန္းရဲ႕ရလဒ္ မဟုတ္ဘဲ၊  အစဥ္အလာေလ့လာေရးအစုလုပ္ငန္းမ်ား အလုိအေလ်ာက္ 

ႀကီးထြားလာမႈရဲ႕ ရလဒ္မွ်သာျဖစ္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ သူတုိ႔လႈပ္ရွားမႈေတြကို ပုလိပ္ေတြ မသိလုိ႔မဟုတ္ပါဘူး။ သူတုိ႔လုပ္သမွ် 

အားလုံးနီးပါးနဲ႔ ေဒသႏၱရလႈပ္ရွားမႈ အဓိကေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ပုလိပ္က သိေနၾကတယ္။ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း မသိမွေနေရာ 

ေက်ာင္းသားဘ၀ကတည္းက နာမည္ႀကီးေနသူေတြဆုိေတာ ့ပုလိပ္က မသိလုိ႔မဟုတ္ဘဲ အခြင့္ေကာင္းကုိ ေခ်ာင္းေနျခင္းသာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေလ့လာေရးအစုေလးေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈကုိ သက္ေသအခိုင္အမာနဲ႔ အေထာက္အထားေတြရဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္းကုိ 

ေစာင့္ေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ပုလိပ္ေတြ အခ်င္းခ်င္းေျပာၾကတ့ဲ စကားန႔ဲဆုိရင ္သူတို႔ဖမ္းခ်င္တ့ဲလူေတြကုိ 

အသာလႊတ္ေပးထားၿပီး “မိတ္လုိက္ခ်ိန္”ကုိ ေစာင့္ေနၾကတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။  

 

တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈကုိ ေခတ္မီ စစ္တပ္ႀကီးကုိ ရင္ဆုိင္ဖို႔ လယ္သမားထုႀကီး တုတ္ဆြဲထြက္လာတာန႔ဲေတာင္ 

ႏႈိင္းယွဥ္ၾကတာလည္း မဆန္းပါဘူး။ ေလ့လာေရးအစုေလးေတြဟာ တုိက္ခိုက္ေရးအတြက္ ဘာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမွမရိွဘဲ 

လႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ၾက၊ တုိးခ်ဲ႔ၾကရင္း ေအာင္ပြေဲတြဘာေတြရၿပီး ႀကီးထြားရွင္သန္ေနၾကတာကိုက ယုံႏုိင္စရာေတာင္ မရွိဘူး။ 

သမိုင္းေရးရႈေထာင့္က ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ လႈပ္ရွားမႈအစ ကနဦးကာလမွာ လက္နက္ကိရိယာ ေရွးက်လြန္းမႈဆုိတာဟာ   

မေရွာင္မလြဲႏိုင္တ့ဲအရာ ျဖစ္ရုံမက ၊   တပ္သားသစ္မ်ား အက်ယ္အျပန္႔ သိမ္းသြင္းေရးအတြက္ အခ်က္အလက္တရပ္အျဖစ ္

လက္ခံလုိ႔ေတာင္ ရပါေသးတယ္။ ဒါေပမဲ့ တုိက္ပြဲေတြ တကယ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စတင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ (၁၈၉၆ ခု ေႏြရာသီ 

သပိတ္တုိက္ပြဲေတြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲသဲေပၚထြက္လာခ်ိန္)  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္ခိုက္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြဟာ 

ဖံံုးမႏိုင္ဖိမရ ၾကာေလထင္ရွားေလ ေပၚထြက္လာေတာ့တာပါပဲ။  

 

အစိုးရဖက္မွာလည္း စင္းလုံးေခ်ာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ စစခ်င္း ေျခမကုိင္မိလက္မကုိင္မိျဖစ္ၿပီး အလြဲလြဲအမွားမွားေတြ 

လုပ္ၾကေတာ့တာပဲ။ ဥပမာ ဒါေတြဟာ ဆုိရွယ္လစ္ေတြလုပ္တ့ဲ မေကာင္းမေတြဆုိၿပီး  အမ်ားျပည္သူကုိ တိုင္တည္တာတုိ႔၊  ၿမိဳ႔ေတာ္က 

အလုပ္သမားေတြကို နယ္ဖက္စက္မႈဇုန္ေတြဆီ ေျပာင္းပစ္တာတုိ႔  လုပ္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ မၾကာခင္မွာပဲ  တုိက္ပြဲအေျခအေနသစ္ကုိ  
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သေဘာေပါက္လာၿပီး  လက္နက္ေကာင္းေကာင္း တတ္ဆင္ထားတ့ဲ   သူလွ်ိဳ ဒလန ္စစ္ပုလိပ္တပ္ဖြ႔ဲကုိ လႈပ္ရွားမႈထ ဲ

ေနရာခ်ႏုိင္လာတယ္။ အလစ္၀င္စီးတာေတြ မ်ားသထက္မ်ားလာတယ္။ ေဒသႏၱရေလ့လာေရးအစု အားလုံးေလာက္နီးနီး 

အရွင္းခံလုိက္ရသလုိ လူအမ်ားအျပားကုိလည္း ဖမ္းပစ္ၾကတယ္။ အလုပ္သမားေတြကုိ ေခါင္းေဆာင္မယ့္သူလည္း 

မရွိသေလာက္ျဖစ္သြားတယ္။ အဲသလို ထပ္တလလဲဲ ျဖစ္လာတ့ဲအခါ လႈပ္ရွားမႈစဥ္ဆက္မျပတ္ျဖစ္ေရး ပူးပူးကပ္ကပ္ 

လက္တြဲေရးေတြလည္း ျပတ္ေတာက္ကုန္တယ္။ လႈပ္ရွားမႈေတြဟာ ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း ျဖစ္ကုန္တယ္။  ဒါေတြအားလံုးဟာ  

ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား က်ကဲြဲလြန္းျခင္း၊  ေလ့လာေရးအဖြဲ႕၀င္ သိမ္းသြင္းမႈက မူမဲ့ၿပီး ပံုေတာ္သလိုျဖစ္ေနျခင္း၊  

သေဘာတရားေရး ႏိုင္ငံေရး စည္းရံုးေရးျပသနာေတြမွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈလည္း အားနည္းၿပီး အျမင္ကလည္း က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း 

စတဲ့ အေၾကာင္းတရားကေန ေပါက္ဖြားလာတ့ဲ အက်ိဳးဆက္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဒီအခ်က္ကုိ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြကပ ဲေထာက္ျပၾကတာ မဟုတ္ဘူး။ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြကလည္း ေတြ႔ခဲ့ၾကတယ္။ 

စီးပြားေရး၀ါဒီေတြရဲ႕  Rabocheye Dyelo သတင္းစာထဲမွာ မစၥတာဘီက “ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ  အေထြေထြ ျပန္လည္ရွင္သန္ 

လာတာနဲ႔အမွ်၊ အလုပ္သမားထု အေထြေထြဖြံ႔ၿဖိဳးလာတာနဲ႔အမွ်၊ သပိတ္တုိက္ပြဲေတြ စိပ္သထက္စိပ္လာတာနဲ႔အမွ်၊ အလုပ္သမား 

တုိက္ပြဲေတြ အတိအလင္း ထုလကၡဏာ ေဆာင္သထက္ေဆာင္လာတာနဲ႔အမွ်၊ ေနာက္ၿပီး  အစိုးရရဲ႕ ဖမ္းဆီးမႈ နယ္ႏွင္မႈ 

ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္းမႈေတြ ပုိမိုျပင္းထန္လာတာနဲ႔အမွ်၊ အလြန္ကၽြမ္းက်င္တဲ ့ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား ခ်ိဳ႕တ့ဲျခင္းဆုိတ့ဲအခ်က္ဟာ 

ပိုထင္ရွားလာတယ္။  သပိတ္တုိက္ပြ ဲအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ရပ္ရဲ႕ ႀကံ႕ခိုင္ေတာင့္တင္းတ့ဲ 

စီမံကြပ္ကဲမႈမပါဘဲ ေမွာက္ေနၾကတယ္။ လံႈ႕ေဆာ္စာေတြ လက္ကမ္းစာေတြလည္း မရွိေတာ့ဘူး၊ တရားမ၀င္စာေပေတြလည္း 

မရွိၾကေတာ့ဘူး။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေလ့လာေရးအစု circle ေတြမွာလည္း လံႈ႕ေဆာ္ေရးသမားေတြမရွိ ျဖစ္ေနတယ္။ 

တစ္ခြန္းတည္းဆုိေသာ္ အလုပ္သမားလူတန္းစား လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ႀကီးထြားႏႈန္းက ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းမ်ား ႀကီးထြားႏႈန္းထက္  

ေရွ႔ကုိေရာက္ေနတယ္။ တေနရာစီ ျပန္႔က်ဲေနၿပီး တခုန႔ဲတခု အဆက္အစပ္မရွိၾကတဲ့ သင္းကြဲေလ့လာေရးအစု၊ 

သင္းကြဲေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား ဘယ္ေလာက္ရွိပါေစ သူတုိ႔ဟာ တစ္ခုတည္းေသာ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ စည္းကမ္းရွိေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ကိုယ္စားမျပဳႏိုင္ေခ်” လုိ႔ ေရးခဲ့ပါတယ္။  

 

သူက ေနာက္ဆုံးမွာ “စိန္ပီတာစဘတ္ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြမွာ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားမႈ မရွိေၾကာင္း 

သူတုိ႔လုပ္ငန္းေတြက သိသိသာသာ ေဖာ္ျပေနတယ္။ မၾကာေသးခင္က ရံုးတင္စစ္ေဆးခဲ့တ့ဲ တရားခြင္မ်ားကုိၾကည့္ရင္၊ 

အထူးသျဖင့္ မိမိဘာသာလြတ္ေျမာက္ေရးအစုနဲ႔  အရင္းဆန္႔က်င္ေရး အလုပ္အုပ္စရုဲ႕ တရားခြင္ကိုၾကည့္ရင္ ထင္ထင္ရွားရွား 

ေတြ႔ႏိုင္တာကေတာ့ -- အဲဒီ လူငယ္လံႈ႕ေဆာ္ေရးသမားေလးဟာ အလုပ္သမားလူတန္းစား အေျခအေနအေၾကာင္းလည္း 

ေကာင္းေကာင္းမသိဘူး၊ စက္ရံုေတြမွာ လံႈ႕ေဆာ္မႈ လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုိအပ္တ့ဲ အခ်က္အလက္အေၾကာင္းလည္း 

ေကာင္းေကာင္းမသိဘူး။ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေရးစည္းကမ္းမူေတြအေၾကာင္းလည္း မသိဘူး။ သိခ်င္းသိရင ္ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ 

ေယဘုယ်အေျခခံမူေတြေလာက္ပဲ သိလိမ့္မယ္။--ဆုိေတာ႔ သူဟာ သူ႔အလုပ္ကုိ ေလးငါးေျခာက္လေလာက္သာပဲ လုပ္ႏိုင္တာ 

ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေနာက္ ဖမ္းဆီးမႈေတြ ျဖစ္လာေတာ႔တာပဲ။ သူတုိ႔ကို ရုတ္တရက္ေကာက္ဖမ္းလုိက္တာနဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းလည္း 

တစစီၿပိဳကြဲကုန္ေတာ့တာပဲ။ အဲသလုိ လက္ရွိအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြကုိ အကူးေျပာင္းကာလျဖစ္လုိ႔ဆုိၿပီး ေလွ်ာက္လဲလို႔ 

မရပါဘူး။...ဒါေၾကာင့္ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြရဲ႕ လက္ဦးဆုံးလုပ္ရမယ့္ အလုပ္ဟာ အဖြ႕ဲအစည္းေတြကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ 

ပူးေပါင္းလာေအာင္ လုပ္ေရးနဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ေရြးခ်ယ္ရာမွာ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေရြးခ်ယ္ေရးေတြ လုပ္ၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္” လုိ႔ သူက 

ဆက္ေရးခဲ့တယ္။ ဒီေလာက္ဆိုရင္ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္လႈပ္ရွားမႈ အဖြဲအစည္းေတြ ဘယ္ေလာက္ ေရွးက် 

လြန္းၿပီး ဘယ္ေလာက္ေခတ္ေနာက္က်သလဲဆိုတာ သိႏိုင္ပါၿပီ။ 
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စီးပြားေရး၀ါဒီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကလည္း အထက္ပါအတုိင္း စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းထဲ လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္မေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့ 

အခ်က္ကုိ ေျပာသလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ေတြကလည္း လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္ မေပးႏုိင္တဲ့အခ်က္ကုိပဲ ေျပာေနၾကေတာ့ 

ႏွစ္ဖက္စလံုး အတူတူလုိ႔ ထင္ၾကလ္ိမ့္မယ္။ အမွန္ေတာ ့လက္ေတြ႔ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတာ မခံရျခင္းဆုိတဲ့ အခ်က္တစ္ခုတည္း 

အတြကပ္ဲဆုိရင္ လက္ေတြ႕လုပ္သားေတြကုိ အျပစ္ဖို႕ေနလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ေရွးက်လြန္းမႈ ေခတ္ေနာက္က်မႈဆုိတာဟာ ေလ့က်င့္ေပးတာ 

မရွိလုိ႔ဆုိတ့ဲ အခ်က္ထက္ တျခားအခ်က္ေတြေၾကာင့္လည္း ထြက္ေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတျခားအခ်က္ေတြထဲမွာ (၁) 

ေယဘုယ်အားျဖင့္  ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္အ၀န္းအ၀ိုင္း က်ဥ္းေျမာင္းျခင္း၊ (၂) ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းကို အဲသလုိ 

က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ လႈပ္ရွားမႈအေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚမွာ ထူေထာင္လို႔ မရဘူးဆုိတဲ့အခ်က္ကို သေဘာမေပါက္ၾကျခင္း၊ (၃) အဲသလို 

က်ဥ္းေျမာင္းတာကို ကုိယ့္ဘာသာ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးၿပီး မွန္ကန္တယ္လို႔ဆုိေနရုံမက ဒါကုိ သေဘာတရားတစ္ခုအျဖစ ္

ျမွင့္တင္ရန္ၾကိဳးစားျခင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ စည္းရုံးဖြဲ႔စည္းမႈ ျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈကုိ 

ကုိးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္း ဆုိတ့ဲအခ်က္ေတြကလည္း ေရွးက်လြန္းမႈကိ ုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြထဲမွာ တတိယအခ်က္က 

အဓိကအက်ဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ အလိုအေလ်ာက ္ျဖစ္ေပၚမႈကုိ ကုိးကြယ္တယ္ဆုိကတည္းက စီးပြားေရး၀ါဒန႔ဲ ပတ္သက္ေနတယ္ဆုိတာ 

အထူးေျပာဖို႔ေတာင္ မလိုပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေရွးက်လြန္းၿပီး ေခတ္ေနာက္က်ျခင္းဆုိတ့ဲအခ်က္ဟာ စီးပြားေရး၀ါဒနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ 

ရွိေနတယ္။ ေခတ္ေနာက္က်မႈကုိ လက္မခံခ်င္ရင ္စီးပြားေရး၀ါဒကုိပါ တိုုက္ထုတ္ႏိုင္မွ ရႏုိင္တယ္ဆုိတာ ထင္ရွားေနတယ္။ 

 

အထက္မွာ ကုိးကားခဲ့သလို " အလုပ္သမားလူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ႀကီးထြားႏႈန္းက ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

ႀကီးထြားႏႈန္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေရွ႔ကုိေရာက္ေနတယ္။"ဆုိတဲ့  စီးပြားေရး၀ါဒီ မစၥတာဘီရဲ႕ စကားဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ 

ႏွစ္ထပ္ကြမ္း တန္ဖိုးရွိပါတယ္။  လက္ရွိရုရွားဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္မ်ား အက်ပ္အတည္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အလိုအေလ်ာက္ 

လူထုလႈပ္ရွားမႈဒီေရ ရုတ္တရက္ထုိးတက္လာမႈေနာက္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြ  ျပတ္က်န္ရစ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ဆိုတ့ဲ  

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အျမင္မွန္ေၾကာင္း သူ႕စကားက ေထာက္ျပပါတယ္။ တဖက္မွာေတာ့ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈ အစိတ္အပုိင္းေတြ၊ 

ေန႔စဥ္တုိက္ပြဲကေလးေတြ စတာတုိ႔ရဲ႕ အခန္းကုိ ေသးသိမ္ေအာင္မလုပ္ဖို႔ စီးပြားေရး၀ါဒီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာေနတာဟာ 

တကယ္ေတာ႔  ေခတ္ေနာက္က်မႈကုိ ကာကြယ္အမႊန္းတင္ေနတာသာျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပပါတယ္။    စီးပြားေရး၀ါဒီေခါင္းေဆာင္ 

အေတာ္မ်ားမ်ားက ေနာက္က်က်န္ေနသူေတြကုိ ေရ႕ွကုိ မကၽြံေစနဲ႔၊ တေျပးညီပဲ ေျခလွမ္းလွမ္းပါ စသျဖင့္ ေဆာ္ၾသေနၾကသလုိ 

စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းပိုင္းမွာ စြမ္းအားမ႔ဲေနၾကသူေတြနဲ႔  “စီမံကိန္း”မဲ႔ေနသူေတြကုိေတာ႔“ျဖစ္စဥ္-နည္းဗ်ဴဟာ”အတိုင္း လုပ္ဖို႔ပဲ 

ေဆာ္ၾသေနၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ နုိင္ငံေရးနဲ႔စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြရဲ႕ အဆင္႔အတန္းကုိ ေန႔စဥ္စီးပြားေရးတုိက္ပြဲအတြင္း 

ေလာေလာဆယ္ေတာင္းဆုိခ်က္၊ “လက္ဆုပ္လက္ကုိင္ရႏ္ုိင္မယ့္ " ေတာင္းဆုိခ်က္၊ “လက္ေတြ႔က်တဲ့” 

ေတာင္းဆုိခ်က္အတြက္ေလာက္ပဲ တုိက္ပြ၀ဲင္ေရးအဆင္႔ေရာက္ေအာင ္အဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ထားသူေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ 

 

အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ တခ်ိဳ႕က အလုပ္သမားေတြေခါင္းထဲ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ “ရိုက္သြင္း”  ဖို႔ 

ႀကိဳးစားေနတ့ဲ က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ တုိက္ပြဲ၀င္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ အလုပ္သမားထုကုိယ္တိုင္က တင္ျပမလာၾကေသးဘူးဆုိၿပီး 

ေျပာၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ လက္ရွိကာလဟာ ႏုိင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္က်ၿပီျဖစ္သလုိ ျဖစ္လည္းျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတယ္၊ 

ဒါေပမဲ ့ေတာင့္တင္းခိုင္မာတ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ ဘာေတြ တည္ေထာင္စရာမလိုဘဲ ေတာ္လွန္ေရးကုိ လက္ရွိသုံးစြဲေနတ့ဲ 

နည္းေတြန႔ဲလုပ္ရင္ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ ဆုိၾကတယ္။ လီနင္ကေတာ့ ပထမအမ်ိဳးအစားကုိ အေခ်ာင္သမားေတြလုိ႔ေခၚၿပီး 

ဒုတိယအမ်ိဳးအစားကုိေတာ့ နာမည္ခံေတာ္လွန္ေရးသမားေတြလုိ႔ ေခၚလုိက္တယ္။ အဲဒီအမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုစလံုးဟာ အေပ်ာ္တမ္း၀ါဒကုိ 

ဦးညြတ္ၾကၿပီး ဒီ၀ါဒဟာ ဖယ္ရွားပစ္လုိ႔ ရႏိုင္တဲ႔အရာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကိုလည္း မယုံၾကည္ၾကဘူး၊ ေနာက္ၿပီး နိုင္ငံေရးတုိက္ပြဲကုိ 

စြမ္းအင္၊ တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္မႈေတြ ေပးစြမ္းႏိုင္တဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ေရးဆုိတ့ဲ အရင္းခံ 

လက္ေတြ႔တာ၀န္အေၾကာင္းလည္း နားမလညၾ္ကပါဘူး။ အေပ်ာ္တမ္းအစုေတြဟာ အေပ်ာ္တမ္း၀ါဒကိ ုသတိထားမိၿပီး 

စြန္႔ပစ္ျခင္းမျပဳသ၍ ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္ေတြကုိ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ဟာ “လက္ေတြ႔”ဆုိတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္ကိုခ်ိတ္ၿပီး 
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ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ႏွစ္သက္စြဲလမ္းေနသလုိေတာင ္ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး လက္ေတြ႔က်ဖို႔ဆုိရင္ 

ကုိယ္႔လုပ္ငန္းတာ၀န္ကုိ လူထုႀကီးထဲက ေခတ္ေနာက္အက်ဆုံးအလႊာ လက္ခံႏိုင္ေအာင္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ထားရမယ္လုိ႕ 

ထင္မွတ္မွားေနၾကတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ သူတုိ႔ဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့တဲ႔ အေပ်ာ္တမ္းသမားေတြသာျဖစ္ၿပီး ဓမၼတာပဲ ဘယ္ႏိုင္ငံေရး 

လုပ္ငန္းတာ၀န္ကုိမွ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးအေရးေတာ္ပံုအတြင္းမွာ အစုေတြမဆိုထားနဲ႔ 

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ခ်င္းေတြေတာင္ အံ႔ဘနန္းစြမ္းရည္ေတြ ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္တယ္ဆိုတာကုိ ရုရွားျပည္ လက္ေတြ႔လႈပ္ရွားမႈ 

လုပ္သားတိုင္း သိၾကေပမယ့္ အဲဒီလက္ေတြ႕ဆရာေတြ မသိႏိုင္ၾကေတာ့ဘူး။ ဘယ္လုိဘဲျဖစ္ျဖစ္ ရုရွားေတာ္လွန္ေရးအင္အားေတြဟာ 

စစ္မွန္တဲ ့ေတာ္လွန္ေရးသေဘာတရားရဲ႕လမ္းညႊန္မႈကုိ ခံယူၿပီး အလုိအေလ်ာက္ ႏုိးၾကားလာေနတ့ဲ၊ တကယ္တမ္း ေတာ္လွန္တဲ႔ 

လူတန္းစားအေပၚ အမီွျပဳအားထားမယ္ဆုိရင္ ေနာက္ဆုံးမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ ဧရာမစြမ္းအားႀကီးကုိ အျပည့္အ၀ ထုတ္ျပသႏိုင္ၾကမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။  

 

အမွန္ေတာ့ လက္ေတြ႕လႈပ္ရွားေနတ့ဲ လုပ္သားေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုတြင္းက သာမန္လူေတြဟာ သပိတ္တုိက္ပြဲေတြ 

လမ္းေပၚတုိက္ပြဲေတြမွာ ပုလိပ္ေတြ စစ္တပ္ေတြန႔ဲ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္ရင္း သူမတူ စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံမႈေတြနဲ႔ မကုန္ခန္းႏို္င္တဲ့ 

စြမ္းအားေတြကုိ ျပသႏိုင္စြမ္းရွိသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလို တ္ုိက္ပြဲေတြမွာ သူတုိ႔ဟာ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခုလုံးက ထြက္ေပၚလာမယ့္ 

ရလဒ္ေတြကုိလည္း ျပ႒ာန္းႏိုင္စြမ္းရွိသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုမွတ္ထားဖုိ႔ လုိတာက ႏိုင္ငံေရးပုလိပ္အဖြ႕ဲကုိ ရင္ဆုိင္ဖို႔ဆုိရင္ 

ဒီလုပ္ငန္းမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈအျပည့္ရွိတ့ဲ ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္တ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးသမား professional revolutionaries မ်ိဳး ရွိဖို႔လုိတယ္။ 

အဲသလို ကၽြမ္းက်င္မႈွရွိၿပီး ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္မယ့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ိဳးကုိ ဘယ္သူေတြက ေမြးထုတ္ႏိုင္ပါသလဲ။ လူထုႀကီးပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာ အခိုင္အမာေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို လူထုၾကီး ေဖာ္ထုတ္လာေအာင္ လုပ္ရမယ္၊ 

ဒါ႔အျပင ္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြအမ်ားႀကီးကုိ လုပ္သားထုၾကီး ေဖာ္ထုတ္လာေအာင္လည္း လုပ္ရမယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း 

အဓိကျပႆနာဟာ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္မယ့္ ေတာ္လွန္ေရသမားမ်ားရဲ႕ပါတီန႔ဲ စင္ၾကယ္ရိုးရွင္းတ့ဲ 

အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈအၾကား ဆက္ဆံေရးအေပၚ ဘယ္လုိရႈျမင္သလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ပဲ ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ 

စီးပြားေရး၀ါဒီမ်ားကေတာ့ အလိုအေလ်ာက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈကုိ အဓိကထားၾကတ့ဲအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္မယ့္ 

ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းတုိ႔ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းတုိ႔ကုိ မလိုအပ္ဘူးလုိ႔ပဲ ယူဆၾကပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ လူထုအလုိအေလ်ာက္ 

လႈပ္ရွားမႈ ႀကီးထြားက်ယ္ျပန္႔လာေလေလ အဲသလုိ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္မယ့္ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို ပုိလုိလာေလေလ 

ျဖစ္ေနတယ္။ (ကၽြန္ေတာ္တ့ုိကသာ အလုပ္သမားေတြကိ ု ေရ႕ွမခ်ီတက္ေစဘ၊ဲ ခ်ိန္မွတ္ေနေစခ်င္တာမ်ိဳး မဟုတ္ရင ္) အလိုအေလ်ာက္ 

ႏိုးၾကားလာေနတ့ဲ လူထုဟာ သူတုိ႔အထဲကေနၿပီး အခ်ိန္ျပည္႔ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ အမ်ားအျပား ေမြးထုတ္ေပးေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဂ။  အလုပ္သမားအဖြ႕ဲအစည္းန႔ဲ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းျခားနားခ်က္ 

 

စီးပြားေရး၀ါဒီေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးတ့ဲအခါတိုင္း ႏုိင္ငံေရးေတာ္လွန္ေရးကုိ ဘယ္သူေတြက ေဆာင္ၾကဥ္းမလဲဆုိတ့ဲ ျပႆနာကုိ 

ေရာက္လာရင္ သူတို႔ေရွာင္ကြင္းသြားတတ္တ့ဲ အရာကေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ရွိသင့္မရွိသင့္ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မလႊမဲေရွာင္သာလုိ႔ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုခု လုိအပ္တယ္လုိ႔ လက္ခံရင္ေတာင ္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းန႔ဲပဲ လုံေလာက္တယ္လုိ႔ 

ယူဆၾကပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ အေရးေတာ္ပံုအတြက္ ႏိုင္ငံေရးတုိက္ပြဲဆုိတာ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အစုိးရအေပၚ 

တုိက္ပြဲဆင္တဲ့  အလုပ္သမားအေရး စီးပြားေရးတုိက္ပြဲထက္ ပိုက်ယ္ျပန္႔သလုိ ပုိလဲရႈပ္ေထြးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေတာ္လွန္တ့ဲ 

ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီအဖြ႕ဲအစည္းဟာ အမ်ိဳးအစားမတူတ့ဲ အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ 

အလုပ္သမားအဖြ႔ဲအစည္းနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတို႔အၾကား ေအာက္ပါမတူတ့ဲအခ်က္ေတြကုိ ေတြ႔ႏိုင္တယ္။ 
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အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ (၁) အလုပ္သမားသမဂၢဆုိင္ရာ အဖြ႕ဲအစည္းေတြ ျဖစ္တယ္။ (၂) က်ယ္ျပန္႔ေလ 

ေကာင္းေလ ျဖစ္ပါတယ္။ (၃) အေျခအေနက ခြင့္ျပဳရင္ခြင့္ျပဳသေလာက္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရတယ္။  ေတာ္လွန္ေရး 

အဖြဲ႕အစည္းေတြကေတာ့ အဲသလုိမဟုတ္ဘူး။ (၁) ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ကိုယ့္ကၽြမ္းက်င္မႈ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းတစ္ခု 

လုပ္သလုိမ်ိဳး ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္တ့ဲ  သူေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းတယ္။ (၂) ဒါေၾကာင့္ အဖြဲ႕၀င္ေတြကိုလည္း အလုပ္သမားတုိ႔ ပညာတတ္တုိ႔ 

ဘာအလုပ္လုပ္သလဲ၊ ဘာနဲ႔အသက္ေမြးသလဲတုိ႔ ခြဲျခားမေနေတာ့ဘဲ အထက္ပါ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိၿပီး ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္ျခင္းဆုိတ့ဲ 

ဘုံတူညီခ်က္နဲ႔ သိမ္းသြင္းတယ္။ (၃) ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းကုိ သိပ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ဖြဲ႕စည္းတာမ်ိဳး လုပ္လုိ႔မရဘူး။ 

လွ်ိဳ႔၀ွက္ႏို္င္္သမွ် လွ်ိဳ႕၀ွက္ရမယ္ဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားရမယ္။ တတိယမတူညီခ်က္ဟာ ဇာဘုရင္ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ဆုိတ့ဲ 

စနစ္ဆုိးေၾကာင့္  ကြာျခားေနရတယ္လို႔ ဆုိႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး 

အဖြဲ႕အစည္းအၾကား ျခားနားခ်က္ဟာ  အလုပ္သမားသမဂၢန႔ဲ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီပါတီေတြအၾကား  ျခားနားခ်က္လုိပဲ ထင္ထင္ရွားရွား 

ရွိတယ္။  အမ်ားအားျဖင့္ သက္ဆုိင္ရာ တုိင္းျပည္ကုိလုိက္ၿပီး မတူတဲ့သမိုင္းေရးအရျဖစ္ေစ တရားဥပေဒေရးအရျဖစ္ေစ၊ 

တျခားအေၾကာင္းအခ်က္ေတြေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ဒီအဖြဲ႕အစည္း ၂ မ်ိဳး ၾကား ဆက္ႏႊယ္မႈေတြဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနၾကတယ္။ 

ဒီဆက္ႏႊယ္မႈေတြရဲ႕  နီးကပ္မႈ ၊ ရႈပ္ေထြးမႈစတ့ဲ အတုိင္းအတာေတြဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနၾကတယ္။ (ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သေဘာကေတာ႔ 

ဒီဆက္ႏႊယ္မႈေတြဟာ အတတ္ႏိုင္ဆံုး နီးကပ္သင့္တယ္၊ ရွင္းလင္းရိုးစင္းသင့္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ )  ဒါေပမဲ ့  ႏိုင္ငံေရး 

လြတ္လပ္မႈရွိတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြမွာ အလုပ္သမားသမဂၢ   အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ တစ္ထပ္တည္း 

ျဖစ္ေနတာမ်ိဳးကေတာ႔  မရွိႏိုင္ပါဘူး။ 

 

ဇာဘုရင္သက္ဦးဆံပုိင္စနစ္ စိုးမိုးထားတ့ဲ ရုရွားျပည္မွာေတာ့  ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ အလုပ္သမား 

အဖြဲ႕အစည္းအၾကား ျခားနားခ်က္အားလုံး ေပ်ာက္သြားတယ္။  အလုပ္သမားသမဂၢေတြေရာ  ေလ့လာေရး အစုေတြေရာ အားလုံးကုိ 

ပိတ္ပင္ထားတဲ့အတြက ္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး   အလုပ္သမားေတြရဲ႕ စီးပြားေရးတုိက္ပြဲ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္တဲ့ 

သပိတ္ေမွာက္တာေတြကုိလည္း ရာဇ၀တ္မႈအျဖစ္ ပိတ္ပင္တားဆီးထားတဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ စီးsပြားေရး တိုုက္ပြဲဆင္ေနတ့ဲ 

အလုပ္သမားေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကုိ စိတ္မ၀င္စားဘဲ မေနႏုိင္ေအာင ္အေျခအေနက တြန္းပို႔ေနသလို 

ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ေတြကုိလည္း ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ၀ါဒနဲ႔ အလုပ္သမားသမဂၢ၀ါဒႏွစ္ခုကုိ အေရာေရာအေထြးေထြးျဖစ္ေအာင္ 

အေျခအေနက တြန္းပို႔ထားတယ္။  

 

ဒီေနရာမွာအလုပ္သမားအဖြ႔ဲအစည္းနဲ႔ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕အစည္းအၾကား ဘယ္လုိဆက္ဆံေရး ထူေထာင္မလဲဆုိတဲ့ 

ေမးခြန္းေပၚလာတယ္။ စီးပြားေရးတိုက္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲမယ့္ အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းဆုိတာ အလုပ္သမားသမဂၢပဲ ျဖစ္သင့္တယ္။ 

ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္အလုပ္သမားတုိင္းဟာလည္း အဲဒီအလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းကုိ အစြမ္းကုန္ ေထာက္ကူသင့္သလို 

အလုပ္ေတြမွာလည္း ၀င္လုပ္သင့္တယ္။ ဒါမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ  တခ်ိဳ႕က တဆင့္တက္ၿပီး ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္အလုပ္သမားေတြ မွ်သာပဲ 

အလုပ္သမားသမဂၢေတြထဲမွာ ပါ၀င္ႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆိုလာၾကျပန္တယ္။ ဒီအျမင္က်ေတာ့ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြရဲ႕ လူထုအေပၚ 

ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ နယ္ပယ္ကုိ က်ဥ္းေျမာင္းသြားေစမွာသာျဖစ္လုိ႔ လက္ခံဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ 

 

မၾကာခင္ကေတာ့ ရုရွားျပည္မွာ ဆုိရွယ္လစ္မဟုတ္တဲ့၊ ႏုိင္ငံေရးမပါတ့ဲ အလုပ္သမားအဖြ႕ဲအစည္းေတြကုိ တရား၀င္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ 

ေပးလာတယ္။ အလ်င္အျမန ္ႀကီးထြားလာေနတဲ့  ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္လမ္းေၾကာင္းေပၚက အလုပ္သမား လူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ 

ေျခလွမ္းတိုင္းဟာ ဒီတရား၀င္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ေပးေရး ႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြကုိ  ဆျပန္တုိးလာေအာင္ တြန္းတင္လုိက္သလုိ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ 

ဒီႀကိဳးပမ္းခ်က္ေတြဟာ အမ်ားပုိင္းက တည္ဆဲစနစ္ကို ေထာက္ခံသူေတြဆီက လာတာပါ။ ဒါေပမဲ ့တခ်ိဳ႕ကေတာ႔ အလုပ္သမားမ်ား 

ပင္ကုိယ္ဆီက လာပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ႔ လစ္ဘရယ္ပညာတတ္ေတြဆီက ထြက္လာပါတယ္။ ဒီအျခင္းအရာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္သင့္တာေတြကေတာ႔ -- ဗာဆီလီယက္ဖ္နဲ႔ ဇူဘားေတာ့ဖ္တုိ႔လုိ လူေတြ၊ ဇာဘုရင္ စစ္ပုလိပ္ေတြနဲ႔ ခရစ္ယာန္ 
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ဘုန္းႀကီးေတြရဲ႕  ႀကိဳးပမ္းခ်က္ သဘာ၀ကုိ ဖြင့္ခ်ရမွာျဖစ္သလုိ သူတုိ႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကုိလည္း အလုပ္သမားေတြသိေအာင္ ရွင္းျပ 

ေဖာ္ထုတ္ၾကရပါမယ္။ ေနာက္ၿပီး အစည္းအေ၀းေတြမွာ လစ္ဘရယ္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ေျပာေနတဲ႔ ေစ့စပ္သင့္ျမတ္ေရး အာေဘာ္ေတြ 

အေၾကာင္းလည္း ဖြင့္ခ်ၾကရပါမယ္။(လူတန္စားမ်ားအၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပူးေပါင္းေရးကုိ တကယ္လုိလားလုိ႔ပဲ ေျပာေျပာ၊ 

အာဏာပိုင္ေတြကုိ ဖားခ်င္လုိ႔ပဲ ေျပာေျပာ၊ ရိုးအလုိ႔ပဲ ေျပာေျပာေပါ႔။) ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ကေတာ႔ ပုလိပ္ေတြဟာ ဒီလိ ု

ေျဗာင္အစည္းအေ၀းေတြနဲ႔ တရား၀င္ဖြ႕ဲခြင့္ေပးထားတ့ဲ အသင္းအဖြဲ႕ေတြထဲက “တက္ၾကြသူ“ ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေစာင့္ၾကည့္ 

တတ္ၾကတယ္။ အဲဒီတရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး တရားမ၀င္အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲမွာ သူလွ်ိဳဒလန္ေတြ 

သြင္းထားတတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္  ပုလိပ္ေတြရဲ႕ ေထာင္ေခ်ာက္ေတြကုိ မနင္းမိေစဖုိ႔ အလုပ္သမားေတြသိေအာင္ 

သတိေပးၾကရပါမယ္။ 

 

အလုပ္သမားလူတန္းစား လႈပ္ရွားမႈကုိ   တရား၀င္ခြင့္ျပဳတာဟာ  ေရရွည္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အက်ိဳးရွိပါတယ္။  

ေထာင္ေခ်ာက္ေတြ ခ်ၾကပါေစ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဖြင့္ခ်ၾကမွာေပါ႔။ ဒါေပမဲ ့တရား၀င္ဖြ႕ဲစည္းခြင့္ျပဳျခင္းဆုိတာ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ 

နည္းႏိုင္သမွ်နည္းၿပီး၊ က်ယ္ျပန္႔ႏိုင္သမွ်က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ အလုပ္သမားအဖြ႕ဲအစည္းေတြ ဖြ႕ဲစည္းေရးျပႆနာကုိ  မေျဖရွင္းႏိုင္ပါဘူး။  

တစ္ဖက္မွာလည္း လွ်ိဳ႕၀ွက္တ့ဲ အလုပ္သမားအဖြ႕ဲအစည္းေတြလည္း ရိွေနတတ္လို႔  အဲဒီလမ္းေၾကာင္းကုိ လုိက္ေနတ့ဲ 

အလုပ္သမားေတြကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အစြမ္းကုန္ အားေပးေထာက္ခံရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားသမဂၢေတြဟာ 

စီးပြားေရးတုိက္ပြဲေတြကို ႀကီးထြားလာေအာင္နဲ႔ ခုိင္မာေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသလုိ ႏိုင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္မႈနဲ႔ 

ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းေတြ ဖြ႔ဲစည္းမႈတုိ႔အတြက္လည္း အလြန္အေရးပါတ့ဲ အရန္အင္အားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ 

ပိုလန္ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳကုိ နည္းနည္းေျပာဖုိ႔ လိုလိမ့္မယ္။ ဘာျပဳလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ပိုလန္ရေဲဘာ္ေတြ လုပ္ခဲ့ဖူးတ့ဲ စက္ရံုေတြမွာ 

တရား၀င္အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေတာ္လွန္ေရးေကာ္မတီ ေရာေႏွာထားတဲ့ အစီအစဥ္ကုိ ရုရွားအလုပ္သမားေတြ 

လုပ္ဖို႔စီစဥ္ေနၾကလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔က စက္ရံုအသီးသီးကုိ သူ႔ “ေကာ္မတီ” နဲ႔သူ  တင္းက်ပ္တဲ့စနစ္ တစ္ခုထဲမွာ 

သြတ္သြင္းထားၾကတဲ့အတြက္ စစ္ပုလိပ္ေတြက အဲဒီ “လွ်ိဳ႕၀ွက္” အဖြ႕ဲအစည္းေတြကုိ တစ္ခ်ီထဲ သိမ္းက်ံဳးဖမ္းလုိ႔ လြယ္ေနတယ္။ 

 

ပိုလန္ရဲေဘာ္ေတြဟာ ဒီလိ ုခဏခဏခံလုိက္ရလုိ႔ အဲဒီစနစ္ကိ ုဖ်က္ပစ္လိုက္ၾကၿပီ။ ရုရွားမွာေတာ့ ခုမွစမလုိ႔ လုပ္ေနတုန္း။ 

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ဖြ႔ဲခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကုိလည္း အဖမ္းမခံေစခ်င္ရင္၊ 

စစ္ပုလိပ္ေတြ အခ်ီေကာင္း မမိေစခ်င္ရင ္အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ပုံေသတင္းက်ပ္တ့ဲ ဖြဲ႕စည္းမႈမ်ိဳးနဲ႔ မထားမွ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အဲသလို 

ဆုိျပန္ေတာ့ ေလ်ာ့ရိေလ်ာ့ရဲ အဖြ႕ဲအစည္းဆုိရင ္ဘာသြားလုပ္မွာလဲလုိ႔ ေမးစရာ ေပၚလာတယ္။ အဖြဲ႔၀င္ေတြကိုလည္း မွတ္ပုံမတင္ 

တိတိက်က်လည္း ဖြဲ႕မထားတ့ဲအရာကုိ အဖြဲ႕အစည္းလုိ႔ေတာင္ မေခၚသင့္ဘူးလုိ႔လည္း ေစာဒကတက္ၾကတယ္။ 

အဖြဲ႕အစည္းလုိ႔ေတာင္ မေခၚႏိုင္တ့ဲအရာလုိ႔ေျပာေျပာ၊  အေရးအႀကီးဆုံးက ကုိယ္လုပ္ခ်င္သမွ် အရာအားလံုးကုိ လုပ္ႏို္င္ဖို႔ 

မဟုတ္ဘူးလားလို႔ပဲ ျပန္ေမးပါရေစ။ အဲဒီ “အဖြ႔ဲ၀င္မရွိတ့ဲ အဖြဲ႕အစည္း” ဟာ အနာဂတ္အလုပ္သမားသမဂၢေတြနဲ႔ 

ဆုိရွယ္လစ္စနစ္အၾကား ခုိင္ၿမဲတ့ဲ အဆက္အသြယ္တစ္ခုကုိ ပႏၷက္ခ်ႏုိင္ရင္ ေတာ္ၿပီေပါ့။ သက္ဥၤီးဆံပိုင္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ 

ေရြးခ်ယ္ပြဲေတြလုပ္၊ အစီရင္ခံစာေတြေရး၊ လူတုိင္းမဲေပးခြင့္ေတြမွာပါ၀င္ စတဲ့ စတဲ့ အလုပ္ေတြလုပ္ၿပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့ 

အလုပ္သမားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု တည္ေထာင္ခ်င္သူေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ျပင္လုိ႔မရတ့ဲ စိတ္ကူးယဥ္သမားေတြပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

 

ျဖစ္သင့္တာကေတာ႔ စိတ္အခ်ရဆုံး အေတြ႕အႀကံဳအရိွဆုံး ထုသားေပသားအက်ဆံုး အလုပ္သမားေတြ  ပါ၀င္တ့ဲ  

အျမဳေတအစုေလးေတြကုိ   က်စ္က်စ္လ်စ္လ်စ္ သိပ္သိပ္သည္းသည္း ဖြဲ႕စည္းထားရပါမယ္၊ ဒီအစုေလးေတြဟာ အဓိကၿမိဳ႕နယ္ေတြကို 

ကုိယ္စားျပဳၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းနဲ႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေရး သံမဏိစည္းကမ္းမ်ားအရ ဆက္သြယ္မႈ ရွိရပါမယ္၊ ဒီအစုေလးေတြဟာ 

အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး လူထုေထာက္ခံမႈကုိ ရရွိတဲ့ အေနအထားမွာ ပုံစံက် ဖြ႔ဲစည္းမႈ မလိုအပ္ဘဲနဲ႔ အလုပ္သမားသမဂၢ လုပ္ငန္းအားလုံးကုိ 

ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္နည္းက်က် လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ကေန သင္ခန္းစာရတာကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြက္ 
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ခုိင္ခံ့တ့ဲ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ျခင္းကုိ စတင္လုပ္ကုိင္မယ္ဆုိရင္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးတစ္ခုလုံးကုိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ 

ထိန္းေပးႏိုင္ရံုမက အလုပ္သမားသမဂၢလုပ္ငန္းေတြေရာ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းေတြကုိပါ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရိွတယ္ဆုိတ့ဲအခ်က္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ဘဲ လူထုႀကီး မ်ားႏို္င္သမွ်မ်ားမ်ား ပါ၀င္လာေအာင္ဆုိၿပီး က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ အလုပ္သမားအဖြ႕ဲအစည္းႀကီးတစ္ခု 

တည္ေထာင္ႏိုင္ဖို႔ စတင္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္ရည္မွန္းခ်က္မွ အထေျမာက္မွာမဟုတ္ဘဲ ေျမြပါလည္းဆုံး သားလည္းဆုံး ျဖစ္သြားမွာပဲ။ 

ဘာျပဳလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ တကြဲတျပား ျပန္႔က်ဲေနသလုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အင္အားေတြကလည္း ပုလိပ္ေတြရဲ႕ 

မွန္မွန္အၿဖိဳခြဲခံေနရလုိ႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ထူေထာင္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ဇူဘားေတာ့ဖ္တုိ႔ ၾသဇာေရာ့ဖ္တို႕ ဖြ႕ဲေနၾကသလို အဖြဲ႕မ်ိဳးပဲ 

ထူေထာင္လုိ႔ ရပါလိမ့္မယ္။ 

 

ဒီေနရာမွာ ဂ်ာမနီအေတြ႕အႀကံဳကုိ နမူနာယူဖို႔ေကာင္းတယ္။ ဂ်ာမန္မွာေတာ့ လူထုအဖြဲ႕အစည္းေတြ ဖြဲ႕လုိ႔ရေနတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဘာလုပ္လုပ္ လူထုက အစခ်ီတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံက အလုပ္သမားလူတန္းစား လႈပ္ရွားမႈက ရုရွားလုိ ေမြးကင္းစမဟုတ္ဘဲ 

လမ္းေလွ်ာက္သင္တ့ဲအရြယ္ ေရာက္ေနၿပီ။ အခုဆုိရင္” လက္တဆုပ္စာ” သံခဲတင္ ဂ်ာမန္ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို 

လူထုႀကီးက အလြန္ပဲ တန္ဖိုးထားေနၾကတယ္။ မနာလုိမရႈစိမ့္ျဖစ္ေနတ့ဲ ပါလီမန္ထဲက အမတ္မင္းတခ်ိဳ႕ကဆိုရင္ ေဘဘယ္နဲ႕ 

လစ္ဘနက္တုိ႔ေခါင္းေဆာင္ အုပ္စုတစ္စုကုိပဲ ထပ္တလဲလဲေတြ႔ေနရတ့ဲ ဂ်ာမန္ပါတီကုိ နာမည္ခံ အလုပ္သမားလူတန္းစားပါတီပဲဆုိၿပီး 

ေမးေငါ့ေလ့ ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း မင္းတုိ႔အလုပ္သမားေတြ ေရြးေကာက္လႊတ္လုိက္တဲ့ ကုိယ္စားလွယ္က ကုိင္ဇာဘုရင္ႀကီး 

ခန္႔လုိက္တ့ဲသူထက္ေတာင္ သက္တမ္းပိုရွည္ေနပါလားလုိ႔ ေျပာၾကတယ္။ ဂ်ာမန္ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြကေတာ့ လူထုႀကီးနဲ႔ 

ေခါင္းေဆာင္အၾကား ရန္တုိက္ေပးေနတဲ့ အဲသလိ ုေျမွာက္ထုိးပင့္ေကာ္ လုပ္ရပ္ေတြကုိ ခပ္ၿပံဳးၿပံဳးပ ဲၾကည့္ေနၾကတယ္။ သူတုိ႔ကေတာ့ 

ႏိုင္ငံေရးစဥ္းစားေတြးေခၚမႈဘက္မွာ အေတာ္ေလးရင့္က်က္ေနၿပီ။ အဲဒီ အရည္အေသြး ျပည့္၀ၿပီး ကၽြမ္းက်င္မႈအပိုင္းမွာလည္း 

ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသူေတြျဖစ္တ့ဲ အေတြ႔အႀကံဳ တပံုတေခါင္းႀကီးရွိတ့ဲ သဟဇာတ ခ်ိန္ခြင္ညွာညီေအာင္လုပ္ႏိုင္တ့ဲ လက္တဆုပ္စာ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးမရွိရင ္ဂ်ာမနီလုိ ေခတ္မီႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ဆုံးခန္းတုိင ္တုိက္ပြဲမဆင္ႏႊဲႏိုင္ဘူးဆုိတဲ့ လက္ေတြ႕အေတြ႕အႀကံဳေတြ 

ႀကံဳခဲ့ဖူးသူေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  

 

ဆဗိုဘုိးဒါအမွတ္ ၁ ဂ်ာနယ္မွာ အုိင္ဗင္ႏိုဗို ဗုိေနးဆင့္စက္ရုံမွာရွိတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ စီးပြားေရး၀ါဒီ အလုပ္သမားေတြဘက္က 

ခုခံကာကြယ္တဲ ့ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ပါလာတယ္။ “မေန႕ကနဲ႔ မနက္ဖန္အၾကား အမွ်င္မျပတ္ဆက္သြယ္မႈ ျပတ္ေတာက္ေနတယ္။ 

အတိတ္က အေတြ႔အႀကံဳကုိ အနာဂတ္အတြက္ လမ္းညႊန္အျဖစ္ မသုံးႏုိင္ေတာ့ဘူး။ လူထုႀကီးထဲမွာ နက္နက္ရိႈင္းရႈိင္း 

အျမစ္တြယ္ထားသူလည္း မရွိသေလာက္ျဖစ္ေနတယ္။ အလုပ္ေတြကုိ လူရူးတရာက လုပ္တာမဟုတ္ဘဲ ပညာရွိ တစ္ဒါဇင္ေလာက္က 

လုပ္ေနတယ္။ ပညာရွိတဒါဇင္ဆုိတာ တစ္ခ်က္တည္းနဲ႔ အေသရိုက္သတ္လုိ႔ ရတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုဟာ လူထုႀကီးကုိ 

ေပြ႕ပိုက္ထားၿပီး လုပ္သမွ် လူထုႀကီးကေန အစခ်ီတယ္ဆုိရင ္ အေရးေတာ္ပံုႀကီးကေတာ့ ဘယ္လုိဖ်က္ဖ်က္ မပ်က္ႏိုင္ပါဘူး”လုိ႔ 

ေရးထားတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးကလဲ ေျမွာက္ထုိးပင့္ေကာ္လုပ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ (ပညာရွိ တစ္ဒါဇင)္ နဲ႔ လူထုႀကီး 

(လူရူးတစ္ရာ) ကုိ ရန္တုိက္ေပးတ့ဲ အမ်ိဳးအစားထဲမွာ ထည့္သင့္တ့ဲေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေျမအလွန္ခံရတဲ့  ျပႆနာကုိပဲ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြက တင္တင္ေနလုိ႔ လီနင္က "လူရူး တစ္ရာထက္  

ပညာရွိ တစ္ဒါဇင္ကုိ ေျမလွန္ရတာ အမ်ားႀကီး ပိုခက္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ဒီမုိကေရစီ ဆန္႔က်င္ေရးသမား 

ဘာညာ တံဆိပ္မ်ိဳးစံုတပ္ၿပီး လူထုနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ရန္တုိက္ေပးေပး ကၽြန္ေတာ္ကေတာ႔ ဒီလိုဘဲ ေျပာရမွာပါပဲ။"လုိ႔ တံု႕ျပန္ပါတယ္။ 

အထက္ပါ ပညာရွိ လက္တဆုပ္စာဆုိတာ လီနင္က ေက်ာင္းသားထဲက ထြက္လာတာျဖစ္ေစ အလုပ္သမားထဲက ထြက္လာတာျဖစ္ေစ 

professional revolutionaries ကၽြမ္းက်င္မႈရွိၿပီး ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္တ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ လီနင္ရဲ႕အျမင္က ေအာက္ပါအခ်က္ ၅ ခ်က္ကုိ အေျချပဳပါတယ္။ 
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(၁)  အဆက္မျပတ္သယ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကုိ ထိန္းသိမ္းေပးတဲ့ တည္ၿငိ္မ္တဲ ့ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႔အစည္းတခုမရွိရင္ 

ဘယ္ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွ ေရရွည္ေတာင့္ မခံႏုိင္ဘူး။ (၂)  တုိက္ပြဲထဲကို အလိုအေလ်ာက္ေရာက္လာၿပီး လႈပ္ရွားမႈရ႕ဲ 

အေျခခံအင္အားအျဖစ္ ပါ၀င္လာတ့ဲ  ျပည္သူလူထု က်ယ္ျပန္႔ေလေလ  အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး ပိုမိုလုိအပ္လာရံုမက အဖြဲ႕အစည္းလည္း 

ခိုင္မာၿပီး တသားတည္းျဖစ္ဖုိ႔ ပုိၿပီးလိုအပ္ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။  (၃)  အဲသလို အဖြဲ႕အစည္းကုိဖြဲ႕စည္းရာမွာ ေတာ္လွန္ေရးလက္ေတြ႔ 

လႈပ္ရွားမႈမွာ ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္ေနတ့ဲ သူေတြနဲ႔ အဓိကထား ဖြဲ႕စည္းရမယ္။  (၄)  သက္ဦးဆံပိုင္အာဏာရွင္စနစ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာေတာ႔ 

အဲသလိုအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္း၀င္အျဖစ ္ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ ေဇာက္ခ်ပါ၀င္ လုပ္ကိုင္ေနသူေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပုလိပ္ေတြကုိ 

ရင္ဆုိင္တုိက္ခိုက္ဖို႔ အတတ္ပညာေတြ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားသူေတြနဲ႔ပဲ  ကန္႔သတ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေလေလ အဖြဲ႕အစည္းကုိ 

ေျမလွန္ဖို႔ ပိုၿပီးခက္ခဲေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။  (၅)  ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းကုိ အဲသလို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေလေလ အလုပ္သမား 

လူတန္းစားနဲ႔ တျခားလူမႈလူတန္းစားေတြထဲကေန လႈပ္ရွားမႈႀကီးထဲမွာ ပါ၀င္ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေတြ တက္တက္ၾကြၾကြ 

လုပ္ႏိုင္တ့ဲသူ မ်ားျပားေလေလ ျဖစ္တယ္။ 

 

ဒီ ၅ ခ်က္ထဲက ေနာက္ဆံုး ၂ ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာလုိပါတယ္။ ပညာရွိတစ္ဒါဇင္ကုိ ေခ်မႈန္းပစ္ဖို႔ ပုိလြယ္သလား၊ 

လူရူးတစ္ရာကို ေခ်မႈန္းပစ္ဖို႔ ပုိလြယ္သလားဆိုတ့ဲ ေမးခြန္းကေနၿပီး တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈထိန္းသိမ္းရမယ့္ အျခအေနမွာ  

လူထုလကၡဏာေဆာင္တ့ဲ အဖြဲ႕အစည္း တည္ရွိႏိုင္မလားဆိုတ့ဲ ေမးခြန္းကုိ ေရာက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ လူထုလကၡဏာေဆာင္တ့ဲ 

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဆိုတာ ဒီေလာက္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ မရွိႏိုင္ပါဘူး။  အဖြဲ႕အစည္းကုိ professional revolutionary 

ေတြနဲ႔ ဖြဲ႕ႏိုင္ေလေလ လုံၿခံဳမႈရွိေလေလဆိုတ့ဲ အခ်က္ကိုလည္း နည္းနည္းရွင္းျပဖို႔ လုိလိမ့္မယ္။ လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္စရာရွိတာ အားလုံးကုိ 

ကၽြမ္းက်င္မႈရွိၿပီး ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္သူ ေတာ္လွန္ေရးသမား နည္းႏိုင္သမွ် အနည္းငယ္ကပ ဲဒိုင္ခံလုပ္ဖို႔ဆုိတာ သူတုိ႔ကပဲ  

"အားလံုးကိုယ္စား စဥ္းစားေပး" ဖို႔ ဆုိလုိတာ မဟုတ္ပါ၊ သာမန္လူထုက လႈပ္ရွားမႈထဲ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ဖို႔မလုိဘူးလုိ႔ 

ဆုိလုိတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ ေျပာင္းျပန ္ျဖစ္မွာပါ။ အခ်ိန္ျပည္႔ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ လူထုထဲက အမ်ားအျပား ထြက္လာမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ဗဟိုစုစည္းခ်ဳပ္ကုိင္မႈအျဖစ္ ထားရွိေရးဆုိတာ လႈပ္ရွားမႈႀကီးရဲ႕လုပ္ငန္းအ၀၀ကုိ 

ဗဟိုက စုစည္းခ်ဳပ္ကိုင္မႈဆုိၿပီး အဓိပၸာယ္ေကာက္လုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။  တရားမ၀င္ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္း ဆိုပါစုိ႔။ ဒီလုပ္ငန္းရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေရးရာ 

အပိုင္းကုိ အခ်ိန္ျပည္႔ေတာ္လွန္ေရးသမားတခ်ိဳ႕ လက္ထဲမွာ စုစည္းခ်ဳပ္ကိုင္လုိက္တဲ့အတြက္ ဒီလုပ္ငန္းမွာ လူထု အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး 

တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္မႈဟာ က်ဆင္းသြားမွာ မဟုတ္တ့ဲအျပင္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ တုိးပြားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလုိ အႏွံ႕အျပား 

ျဖစ္လာရင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ငန္းလုိ႔ေတာင္ ေျပာလုိ႔မရေတာ့ဘဲ ပုလိပ္ေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနေတြ၊ တရားေရးဌာနေတြအတြက္ 

ေထာင္နဲ႔ခ်ီေနတဲ့ လက္ကမ္းစာရြက္ေတြကို တစ္ရြက္ခ်င္း အေရးယူဖို႔ ခက္ခဲကုန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံႏွိပ္လုပ္ငန္းမွာပမဲဟုတ္၊ တျခား 

လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ဒီသေဘာပါပဲ။ အက်ယ္အျပန္႔ ျဖစ္လာတ့ဲအတြက္ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္တ့ဲ လူထုႀကီးလည္း ထိခိုက္နစ္နာမႈ 

သိပ္မရိွႏိုင္ေတာ့ဘူး။ 

 

အထက္မွာေျပာခ့ဲသလို  အလွ်ိဳ႕၀ွက္ဆုံး လုပ္ငန္းေတြကိ ုေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုထဲမွာ ဗဟုိစုစည္းခ်ဳပ္ကုိင္မႈ 

လုပ္လုိက္တာေၾကာင့္ တျခားအဖြ႕ဲအစည္းအမ်ားအျပားရဲ႕  လႈပ္ရွားမႈအရည္အေသြးနဲ႔ အတိုင္းအတာကုိ မေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္ဘူး။ 

မေလ်ာ့ပါးေစတ့ဲအျပင္ ပိုလို႔ေတာင္ တုိးပြားလာေစႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ တျခားအဖြ႕ဲအစည္းေတြက လူထုအက်ယ္အျပန္႔ ပါ၀င္ႏုိင္ေအာင္ 

ပုံေသစနစ ္အနည္းဆံုး လွ်ိဳ႕၀ွက္မႈ အနည္းဆံုးထား ဖြဲ႔ ၾကရတာေတြပါ။ ဥပမာ  အလုပ္သမားသမဂၢေတြ၊ အလုပ္သမား 

ကုိယ္ထူကုိယ္ထ စာသင္အစုေလးေတြ၊ တရားမ၀င္စာေပ ေလ႔လာေရးအစုေတြနဲ႔ တျခား လူမႈအလႊာမ်ားအတြင္းက 

ဆုိရွယ္လစ္အစုေတြ ဒီမိုကေရစီအစုေတြ စတ့ဲ အဖြဲ႕အစည္းေတြေပါ႔။ ဒီလိုအဖြဲ႕အစည္းေတြ ေနရာတကာမွာ အမ်ားႀကီး ရိွေနရပါမယ္၊ 

လုပ္ငန္းလည္း မ်ိဳးစုံလုပ္ေနၾကရပါမယ္။ ဒါေပမဲ ့ဒီလိုအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းကုိ ေရေႏွာပစ္တာမ်ိဳး ၊ 

အဖြဲ႕အစည္း ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးၾကား  နယ္နိမိတ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္တာမ်ိဳး လုပ္လို႔မျဖစ္ပါ။ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို “အလုပ္ေကၽြးျပဳ"  ဖို႔ဆုိရင္  

ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီအေရးသက္သက္အတြက္ ေျခစုံပစ္ႏွစ္ျမဳပ္လုပ္ကုိင္မယ့္လူေတြ ရွိေနရမယ္၊ ဒီလူေတြဟာ တိုက္ပြဲထဲမွာ 
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ကၽြမ္းက်င္မႈရွိၿပီး ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္တ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးသမားဘ၀ေရာက္ေအာင္ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ စိတ္ရွည္ရွည္ ဇြဲရွိရွိနဲ႔ 

ေလ့က်င့္ေမြးျမဴေနရမယ္ ဆုိတာေတြ ေမ႔လုိ႔လည္း မျဖစ္ပါ။ 

 

လူတစ္ေယာက္ဟာ သေဘာတရားေရးအပ္ုိင္းမွာ ေပ်ာ့ညံ့ရင္ ယိမ္းယုိင္ရင္၊ ရႈျမင္သုံးသပ္ရာမွာ က်ဥ္းေျမာင္းရင္၊ 

ကုိယ့္ထံုထုိင္းမႈေႏွးေကြးမႈေတြဘက္က ေရ႕ွေနလုိက္ဖို႔ လူထုအလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚမႈကုိ ေတာင္းဆိုေနရင္၊ ျပည္သူေတြကိုယ္စား 

ရပ္တည္ေျပာဆုိေပးသူ မဟုတ္ဘဲ အလုပ္သမားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးဂိုက္ဖမ္းေနရင္၊ ကုိယ္နဲ႔အျမင္မတူသူေတြကေတာင္ 

ေလးစားရတ့ဲ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး သတၱိရွိတ့ဲ စီမံကိန္းမ်ိဳးကိ ုစဥ္းစားခ်မွတ္ႏုိင္စြမ္းမရွိတ့ဲ၊ ကုိယ္လုပ္ေနတ့ဲလုပ္ငန္းမွာ ကၽြမ္းက်င္မႈ 

ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္မႈ မရွိဘဲ ဒရြတ္ဆြဲလုိက္ပါေနတဲ့၊ အေတြ႔အႀကံဳမရွိတ့ဲသူ ျဖစ္ေနရင္၊ ႏိုင္ငံေရး ပုလိပ္ေတြနဲ႔ တိုုက္ခိုက္တ့ဲ 

အတတ္ပညာ မကၽြမ္းက်င္ရင္... အဲသလိုလူစားမ်ိဳးဟာ ေတာ္လွန္ေရးသမား မဟုတ္ဘူး၊ သိမ္ဖ်င္းတ့ဲ အေပ်ာ္တမ္းသမားသာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈကုိ က်ယ္ျပန္႔ႀကီးထြားေအာင္ လုပ္လုိသူတိုင္း အေပ်ာ္တမ္းသမားအဆင့္ကုိ ေလွ်ာက်မသြားေစဘ ဲ

ေတာ္လွန္ေရးသမားအဆင့္ကုိ တက္လွမ္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမယ္။   

 

ဃ။ စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ႏုိင္ပါ့မလား 

 

စီးပြားေရး၀ါဒီႀကီး မစၥတာဘီက “ လက္ရွိလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းဟာ  ေရရွည္ႏိုင္ငံေရးေဖာက္ျပန္မႈေတြေၾကာင့္ အက်င့္သီလပိုင္းမွာ 

ပ်က္စီးေနၿပီး  အတိတ္နဲ႔ပစၥဳပၸန္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲေတြေၾကာင့္ အကြဲကြဲအျပားျပားေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီ လူ႔အဖြ႕ဲအစည္းကေနၿပီး 

ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔ သင့္ေတာ္တ့ဲ လူေတြကုိ ေမြးထုတ္ျမွင့္တင္ေပးတာ သိပ္နည္းလြန္းတယ္။ 

အလုပ္သမားလူတန္းစားထဲကလည္း တရားမ၀င္အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ေတာ္လွန္တ့ဲအလုပ္သမားေတြ ထြက္ေပမယ့္ ေခတ္ရဲ႕ 

လုိအပ္ခ်က္နဲ႔ယွဥ္ရင္ အလြန္႔အလြန္နည္းေနတယ္”လုိ႔ Rabocheye Dyelo အမွတ္ ၆ မွာ ေရးတယ္။ တကယ္ကေတာ႔  

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကေနၿပီး အေရးေတာ္ပံုႀကီးအတြက္ လူအမ်ားအျပားကုိ ေမြးထုတ္ေပးေနပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကသာ သူတုိ႔  

အားလုံးကုိ အသံုးမျပဳႏုိင္ဘူး ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒီအပိုင္းမွာ  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အသည္းအသန္နဲ႔ အကူးအေျပာင္း အေျခအေနကို 

ခ်ဳပ္ေျပာရရင္-- (၁)  အလုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႔ လူ႔အလႊာအသီးသီးကေန တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ ္သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ကုိ 

မေက်နပ္ေနသူေတြ၊ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္လုိသူေတြ အမ်ားႀကီးေမြးထုတ္ေနတယ္။  (၂) တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ 

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မရွိ၊ အရည္အခ်င္းျပည့္ စည္းရံုးေရးမွဴးမရွိ၊ လုပ္ငန္းစနစ္တက် လုပ္တတ္တဲ့ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ စီမံႏိုင္တဲ့ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးမရွိဘူး --ဆုိတ့ဲ အခ်က ္၂ ခ်က္ကုိ ေတြ႔ရမယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းေတြရဲ႕ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးႏႈန္းဟာ 

အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ ႀကီးထြားႏႈန္းကို လုိက္မမရီံုမက ျပည္သူလူထုအလႊာအသီးသီးရဲ႕ အေထြေထြဒီမုိကေရစီ 

လႈပ္ရွားမႈႀကီးေနာက္မွာလည္း အမ်ားႀကီးျပတ္က်န္ခဲ့တယ္။ လူထုႀကီးရဲ႕ က်ယ္ျပန္႔တဲ့အလုိအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚမႈအေျခခံန႔ဲ ႏႈိင္းယွဥ္ရင ္

ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းဂြင္က သိပ္က်ဥ္းေျမာင္းေနတယ္။  ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းဂြင္ဟာ  “အလုပ္ရွင္နဲ႔ အစိုးရကုိ ဆန္႔က်င္တ့ဲ 

စီးပြားေရးတုိက္ပြဲ”  ကုိ အဓိကထား လုပ္ေဆာင္ရမယ္ဆုိတ့ဲ စီးပြားေရး၀ါဒသေဘာတရားရဲ႕ ေဘာင္ခတ္မႈကုိ အႀကီးအက်ယ္ 

ခံေနရတာကုိး။   

 

ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ၀ါဒကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္သူေတြနဲ႔ စည္းရံုးေရးမွဴးေတြကုိ ႏုိင္ငံအတြင္းလူတန္းစား 

လူ႔အလႊာအားလံုးဆီကုိ သြားၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားေၾကာင္း အထက္တစ္ေနရာမွာ ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါၿပီ။ အဲသလို 

ေစလႊတ္ထားခဲ့တဲ့အတြက္ လက္ေတြ႕လုပ္သားတုိင္းရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြအေနနဲ႔ စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းခြဲကေလး 

ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ကုိ  လူတန္းစားေပါင္းစံုထဲက  ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ တစ္ဦးခ်င္းကေလးေတြအၾကား  ခြဲေ၀လုပ္ကုိင္ေစႏိုင္စြမ္း 

ရွိတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ ရိွေနလိမ့္မယ္။ ဒီလို အလုပ္အေသးကေလးေတြ  ခြဲလုိက္တဲ႔အတြက္ လုပ္တတ္လုပ္ႏိုင္တဲ႔ လူရွာရတာ 

လြယ္သြားလိမ့္မယ္၊  ပုလိပ္ေတြအတြက္လည္း  ဒီ “လုပ္ငန္းေသးလုပ္သား"  အားလံုးကုိ ပိုက္စိပ္တုိက္ဖမ္းဖို႔ ခက္သြားလိမ့္မယ္၊ 
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ကိစၥေသးနဲ႔ အမႈဖြင္႔ရတာ မတန္ဘူးဆုိတာမ်ိဳး ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ တခုရွိတာက ဒီအလုပ္ အေသးကေလးေတြကုိ 

တစ္ခုလုံးဆုိင္ရာအျဖစ ္ေပါင္းစပ္စုစည္းေပးဖို႔ လိုတယ္၊ အလုပ္ကေလးေတြ ကြဲျပားသြားေပမယ့္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးကုိေတာ႔ 

အကြဲကြဲအျပားျပား ျဖစ္မသြားေစဖုိ႔လုိတယ္၊ အလုပ္ကေလးေတြ ခြဲလုပ္ေနၾကသူေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ကုိယ္လုပ္ေနတာ  ကုိယ္ယုံၾကည္တဲ့ 

အေရးေတာ္ႀကီးရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းဆိုတာ သေဘာေပါက္ေနေစဖို႔လုိတယ္ (မေပါက္ရင္ လုပ္ၾကမွာမဟုတ္)။ ဒီလုပ္ငန္းေတြ 

လုပ္ဖို႔အတြက္ အစမ္းသပ္ခံေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရွိမ ွျဖစ္မယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးဟာ ပိုၿပီးလွ်ိဳ႕၀ွက္ေလေလ 

ပါတီအေပၚ ယုံၾကည္အားထားမႈဟာလည္း ပုိၿပီးခိုင္မာ ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔ေလေလ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးသိၾကတဲ့အတုိင္း စစ္ပြဲေတြမွာဆုိရင္ 

စစ္တုိက္ေနသူတိုင္းဟာ ကုိယ့္တပ္ရဲ႕တုိက္စြမ္းရည္နဲ႔ ကုိယ္တပ္အင္အားေတြကုိ ယုံၾကည္မႈရွိမွ ေအာင္ပြဲဆင္ႏိုင္တယ္။ အလားတူပဲ 

လႈပ္ရွားမႈမွာ ပါ၀င္သူေတြဟာလဲ ကုိယ့္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕စြမ္းရည္ကုိ အားကုိးယုံၾကည္ေနဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒီအဖြ႕ဲအစည္းအင္အားကုိ 

ကုိယ္ဘက္သားေတြက ယုံၾကည္မႈရွိရံုတင္မက ၾကားေနသူေတြကလည္း ယံုၾကည္မႈရွိဖို႔ လုိတယ္။ ရန္သူေတြကေတာင္ ဒီအင္အားကုိ 

အသိအမွတ္ျပဳလာေစရမယ္။  

 

ႏိုင္ငံေရး စည္းရံုးေရးျပႆနာဆုိတာ ေလးနက္တ့ဲ ျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအေၾကာင္းေတြကုိ ကုိင္တြယ္ရာမွာ 

ေလးေလးနက္နက္ျဖစ္ဖို႔ လုိတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကုိ အလုပ္သမားေတြ ေဆြးေႏြးႏုိင္စြမ္းရွိေအာင ္အလုပ္သမားေတြကုိ 

ပညာေပးႏိုင္ရမယ္။ ေပးလည္း ေပးရမယ္။ အလုပ္သမားေတြဟာ တစ္ေန႔ကုိ အလုပ္ခ်ိန္ ၁၁ နာရီခြဲအလုပ္လုပ္ရလုိ႕ 

စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္း ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးလုပ္ငန္းေတြ မလုပ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ေအာ္ေနမယ့္အစား သူတုိ႔ကုိ ကၽြမ္းက်င္မႈလည္းရွိ ေဇာက္ခ်လည္း 

လုပ္ႏိုင္လာေအာင္ ကူညီျပင္ဆင္ေပးရမယ္။ အမွန္ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ေနာက္က်က်န္ရစ္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ေနာက္က်က်န္ရစ္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတ့ဲ အလုပ္သမားတုိင္းကုိ professional လံႈ႔ေဆာ္စည္းရံုးေရးသမားျဖစ္ေအာင္ 

လုပ္ေပးရမယ့္တာ၀န္ က္ုိယ့္မွာရွိေနတာကို မသိခ်င္ဟန္ေဆာင္ေနလုိ႔ အခုလုိ ေနာက္က်က်န္ရစ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ 

အေတြ႔အႀကံဳ ၂ ခုကို တင္ျပခ်င္တယ္။  

 

ပထမတခုက အရင္းရွင္စနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးနုိုင္ငံျဖစ္တဲ့ ဂ်ာမနီအေတြ႕အႀကံဳပါ။ ဂ်ာမနီမွာ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္အင္အားက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

ရုရွားထက္ အပံုတစ္ရာမက မ်ားတယ္။ သူတုိ႔ဟာ သာမန္အလုပ္သမားေတြထဲကေန လုပ္ႏိုင္စြမ္းျမင့္တ့ဲ လံႈ႕ေဆာ္ေရးသမား 

လြယ္လြယ္နဲ႔ မထြက္ႏိုင္ဘူးဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းသိသူေတြျဖစ္ၾကလုိ႔ လုပ္နိုင္စြမ္းရွိတဲ့ အလုပ္သမားတစ္ဦးဦးကိ ုေတြ႔တာန႔ဲ 

သူ႔စြမ္းရည္ကုိ   အျပည့္အ၀  ျမွင့္တင္အသုံးခ်ႏိုင္မယ့္ ပတ၀္န္းက်င္ ဖန္တီးေပးဖို႔ ခ်က္ခ်င္းႀကိဳးစားတတ္ၾကတယ္။သူ႔ကုိ ကၽြမ္းက်င္တ့ဲ 

လံႈ႕ေဆာ္ေရးသမားျဖစ္ေအာင ္လုပ္ေပးၾကတယ္၊  သူ႔လႈပ္ရွားမႈ အ၀န္းအ၀ိုင္းကိုလည္း က်ယ္လာေအာင္လုပ္ေပးၾကတယ္။ 

စကရ္ံုတစ္ရံုထဲမွာ က်င္လည္ခိုင္းရာကေန စက္မႈလုပ္ငန္းအ၀န္းအ၀ိုင္းထဲမွာ က်င္လည္ခိုင္းတယ္။ နယ္ေျမတစ္ခုထဲမွာ 

လႈပ္ရွားေစရာကေန တစ္ႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ လႈပ္ရွားခိုင္းတယ္။ ဒီလိုနဲ႔  သူဟာ သူ႔အလုပ္ဆုိင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ 

ရလာတယ္၊ သူဟာ အျမင္လည္း က်ယ္လာၿပီး  အသိေရခ်ိန္လည္း တုိးတက္လာတယ္။ သူဟာ တျခားေဒသေတြနဲ႔ တျခားပါတီေတြက 

အထင္ကရ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔လည္း အနီးကပ္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရလာတယ္၊ သူ ကုိယ္တုိင္လည္း အဲဒီ ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ 

ေရခ်ိန္ေရာက္ေအာင္ ျမွင့္တင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာတယ္၊ အလုပ္သမားလူတန္းစား ဘ၀ကုိလည္း နားလည္ေအာင္  လတ္ဆတ္သစ္လြင္တဲ့ 

ဆုိရွယ္လစ္ယံုၾကည္မႈလည္းရွိေအာင္ ႀကိဳးစားလာတယ္၊ အထူးေလ့က်င့္ထားတဲ့ ရန္သူစစ္ပုလိပ္ေတြကုိ ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ရင္ဆုိင္ရာမွာ 

မရွိလုိ႔ မျဖစ္တ့ဲ  လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈလည္း ရွိေအာင္ႀကိဳးစားလာတယ္။ 

 

ေနာက္အေတြ႕အႀကံဳကေတာ့ ဂ်ာမနီလုိ ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္မႈမရွိတ့ဲ ရုရွားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရုရွားမွာေတာ့ အထက္မွာေျပာခဲ့တ့ဲ 

အဖြ႔ဲအစည္းမ်ိဳးကပဲ စနစ္တက်ေလ့က်င့္ ေမြးျမဴတ့ဲနည္းကုိ အသုံးျပဳရတယ္။ ရုရွားမွာေတာ့ အလားအလာလည္းရွိ 

လုပ္ႏိုင္စြမ္းလည္းရွိတဲ ့အလုပ္သမားကို စက္ရုံ အလုပ္ခြင္မွာ အခ်ိန္ျပည္႔ လုပ္ခိုင္းထားလုိ႔ မျဖစ္ဘူး။ စက္ရံုထဲမွာထားၿပီး 

သူ႔စား၀တ္ေနေရးကို အဖြဲ႕အစည္းကပ ဲေထာက္ပံ့ေပးထားရတယ္။ အေျခအေနတစ္ခုမွာ သူ႔ကို ေျမေအာက္ ပို႔တန္ပို႔တယ္။ 
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အေျခအေနတစ္ခုေရာက္ရင ္သူ႔လႈပ္ရွားမႈနယ္ပယ္ကုိ ေျပာင္းေပးတယ္။ ဒီလိုမွ မစီစဥ္ေပးရင္ သူ႔အေတြ႕အႀကံဳ ၾကြယ္၀လာမွာ မဟုတ္၊ 

သူ႔အျမင္ က်ယ္လာမွာမဟုတ္၊ တခ်ိန္တည္းမွာလည္း စစ္ပုလိပ္ေတြနဲ႔တုိက္ပြဲထဲမွာ အနည္းဆံုး သုံးေလးငါးႏွစ္ ရပ္တည္ႏိုင္မွာ မဟုတ္။ 

သက္ဦးဆံပိုင္ အာဏာရွင္ေအာက္မွာဆုိရင္ အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ လူထုတုိက္ပြဲေတြ ပိုမိုနက္ရႈိင္းၿပီး ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေလေလ 

အဲဒီ လူထုထဲကေန တကယ္ေတာ္တဲ႔ လံႈ႕ေဆာ္ေရးသမားေတြ စည္းရံုးေရးသမားေတြ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးသမားေတြ ပိုမိုထြက္လာေလေလ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကသာ ေသခ်ာစနစ္တက်ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေလ့က်င့္ထားတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးပုလိပ္ကုိမဆုိ 

ရင္ဆုိင္ႏို္င္စြမ္းရွိတ့ဲ အလုပ္သမားေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ အမ်ားႀကီး ထြက္ေပၚလာႏိုင္တယ္ဆုိတာ ရုရွားျပည္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းက 

သက္ေသျပေနတယ္။ 

 

င။ ဗဟုိဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္နဲ႔ ဒီမုိကေရစီ 

 

ဒီမိုကေရစီလုိလားသူမ်ား ဆုိသူေတြက ရုရွားဆိုရွယ္ဒီမုိကရက္ေတြကုိ ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကုိင္မႈစနစ္ က်င့္သုံးလို႔ တင္းက်ပ္တယ္ ၊ 

ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း နားမလည္ဘူး စသျဖင့္ စြပ္စြဲၾကပါတယ္။ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕ အလိုအေလ်ာက္တုိက္ပြဲေတြကို 

ေတာင့္တင္းခိုင္မာတ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြရဲ႕အဖြ႕ဲအစည္းက ေခါင္းေဆာင္မႈ မေပးႏုိင္ရင္ စစ္မွန္တ့ဲ လူတန္းစားတုိက္ပြဲအျဖစ ္

မေရာက္ရွိႏိုင္ပါဘူး။ 

 

ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ေတြကို  လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ႀကံေရးအဖြဲ႕ Conspiratorial organisation  ထူေထာင္လိုသူမ်ား အျဖစ္လည္း 

စြပ္စြဲၾကပါသးတယ္။ သက္ဦးဆံပိုင္အာဏာရွင္စနစ္တစ္ခုေအာက္မွာ ခိုင္မာေတာင့္တင္းတ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုကို 

သဏၭာန္အရ လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ႀကံေရးအဖြဲ႕ တစ္ခုအျဖစ္လည္း ပံုေဖာ္လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေရးဆုိတာ 

အဲသလိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးအတြက္ လုိအပ္ခ်က္တစ္ခ ုျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္အထိ လုိအပ္သလဲဆိုရင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေရးလုိအပ္ခ်က္နဲ႔ 

ကုိက္ညီေအာင္ တျခားအခ်က္ေတြကုိပါ လုိက္ေလ်ာညီေထြ လုပ္ကုိင္ေပးရတ့ဲအထိ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ႀကံေရးအဖြဲ႕ ေထာင္ခ်င္ေနၾကသူေတြလို႔ အစြပ္စြဲခံရတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိမွျဖစ္မသြားပါဘူး။  

 

တခ်ိဳ႕ကေတာ ့ လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ငန္းေတြကို ဗဟိုဦးစီးစနစ္န႔ဲ  အဲသလုိ ခ်ဳပ္ထားတ့ဲ ခင္ဗ်ားတုိ႔အဖြဲကအစည္းက ခုေလာက္ 

လွ်ိဳ႕၀ွက္ေရးလည္း တင္းက်ပ္ၿပီး အင္အားလည္းေကာင္းေနတာဆုိေတာ႔ မစဥ္းမစားနဲ႔ အခ်ိန္မက်ေသးဘဲ တုိက္ခိုက္တာေတြ လုပ္မိရင ္

ဘယ့္ႏွယ္လုပ္မလဲဆုိၿပီး ေစာဒကတက္ၾကျပန္တယ္။ ဒီျပႆနာကုိ အေကာင္အထည္မဲ့တ့ဲ ျပႆနာအျဖစ္ ေျပာစတမ္းဆုိရင္ ဒါမ်ိဳးက 

ရွိႏိုင္ပါတယ္လုိ႔ပဲ ေျဖရမွာျဖစ္ပါတယ္။  တုိက္ခိုက္ေရး  အဖြဲ႕အစည္းတခုဆုိတာ မစဥ္းမစား  တုိက္ခိုက္တာမ်ိဳး ရွိတတ္တာပဲ 

မဟုတ္လား။ အဲသလုိ အေကာင္အထည္မ့ဲ ေျပာစတမ္းဆုိရင္ စစ္ပြဲတုိင္းဟာ ရံႈးႏိုင္တာပဲ၊  ျပင္ဆင္မႈေကာင္းမွသာ ရံႈးႏိုင္ေျခ နည္းမွာပါ။ 

ဒါေပမဲ ့ဒီ ျပႆနာကုိ လက္ရိွရုရွားဆုိတဲ႔ အခိုင္အမာအေကာင္အထည္နဲ႔ ဆက္စပ္စဥ္းစားရင္ေတာ႔  အေျဖက တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ တည္ၿငိမ္စြာ အဆက္မျပတ္ထြက္ေပၚ သယ္ေဆာင္သြားဖို႔နဲ႔ လႈပ္ရွားမႈႀကီးအတြင္း  အစဥ္းစားအဆင္ျခင္မ့ဲ 

တုိက္ခိုက္မႈမ်ိဳး မလုပ္မိေစရေအာင္ ကာကြယ္သြားဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ႔ပဲ ေတာင့္တင္းခိုင္မာတ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲအစည္းတခု 

ရွိဖို႔လံုး၀လုိအပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

စည္းရုံးေရးဆုိင္ရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အျမင္ေတြဟာ “ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူ " နဲ႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္မေနဘူးလားလုိ႔ 

ေစာဒကတက္သူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ Robocheye Dyelo သတင္းစာကေတာ ့Iskra ကုိ ဒီမိုကေရစီမဆန္တဲ့ 

တိမ္းညြတ္မႈလမ္းေၾကာင္း လုိက္ေနတယ္ဆုိၿပီး စြပ္စြဲတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့စီးပြားေရး၀ါဒီေတြ တင္ျပတ့ဲ " ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူ " ကုိ 

ျပန္ၾကည့္ဖို႔လုိလိမ့္မယ္။ “က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူ " ထဲမွာ အခ်က္ ၂ ခ်က္ပါ၀င္တာကုိ လူတိုင္းလက္ခံမယ္ထင္တယ္။ 

ပထမအခ်က္က လူသိရွင္ၾကား အမ်ားသိေအာင္ လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္က အလုပ္တာ၀န္ရာထူး အဆင့္ဆင့္ခန္႔အပ္ရာမွာ 
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ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူသိရွင္ၾကား လုပ္ကုိင္ျခင္းမူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဂ်ာမနီကုိပဲ ထပ္ၿပီး ဥပမာေပးခ်င္တယ္။ 

ဂ်ာမနီဆုိရွယ္လစ္ပါတီဆုိရင ္ဘာလုပ္လုပ ္အမ်ားသိေအာင္ လုပ္ကုိင္တ့ဲအတြက္ ဒီမိုကေရစီက်တ့ဲ အဖြ႔ဲအစည္းဆုိၿပီး အမ်ားက 

အသိအမွတ္ျပဳခ့ဲၾကတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အဖြ႕ဲအစည္းကုိ လူေတြမသိေအာင္ ဖံုးကြယ္ထားရမယ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၀င္ေတြကုိလည္း 

လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရမယ္ဆုိရင္ အဲဒီအဖြ႕ဲအစည္းကို ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းလို႔ ေခၚမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတ့ဲ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလုိ္ 

လွ်ိဳ႔၀ွက္ထားရတ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးမွာ အမ်ားသိေအာင္ လုပ္ကုိင္ေရးဆုိတ့ဲ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူ ဘယ္လိုမ ွက်င့္သုံးလုိ႔ မရႏုိင္ဘူး၊ 

အဲဒီမူကုိ က်င့္သုံးလုိက္တာနဲ႔ လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ၿပီး ပါတီအဖြဲ႕အစည္းဟာလည္း စစ္ပုလိပ္ေရ႕ွေမွာက္  ဒူးေထာက္ရက္ ေရာက္သြားမွာပဲ 

။ အခုေတာင္ လွ်ိဳ႕၀ွက္သင့္သေလာက္ မလွ်ိဳ႕၀ွက္လုိ႔ဆုိၿပီး အမ်ားက သတိေပးတာေတြ ရွိေနတယ္။ စီးပြားေရး၀ါဒီႀကီး 

ဘီကုိယ္တုိင္ေတာင ္ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ေရြးခ်ယ္ရာမွာ တင္းက်ပ္တ့ဲ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ 

ထားမွျဖစ္မယ္ဆုိၿပီး ေ၀ဖန္ခ်က္ေတြ ထုတ္ေနတယ္။ 

 

ေနာက္မူတစ္ခုျဖစ္တ့ဲ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္တ့ဲ နည္းဆုိရင္လည္း သက္ဆုိင္ရာတုိင္းျပည္ရဲ႕ နိုင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ 

အမ်ားႀကီး အမီျပဳေနျပန္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္မႈရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြဆိုရင္ ရာထူးတာ၀န္အဆင့္ဆင့္ကုိ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္တာ လုပ္ႏိုင္တာ အမွန္ပဲ။ ပါတီ၀င္ သိမ္းသြင္းတာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဂ်ာမနီဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီရဲ႕ 

ပါတီစည္းကမ္းပုဒ္မ ၁ မွာ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လက္ခံလွ်င္၊ ပါတီကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် ေထာက္ပံ႔ကူညီလွ်င္ မည္သူမဆုိ 

ပါတ၀ီင္ျဖစ္ႏိုင္သည္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတယ္။ ဂ်ာမနီဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီက ဒီအတုိင္းပဲ လုပ္ေနတာပဲ။ ႏုိင္ငံေရး ဇာတ္စင္ႀကီး 

တခုလံုးကုိ အမ်ားျမင္ကြင္း ေရ႕ွမွာ ေျဗာင္ျပထားတဲ႔ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ လူတစ္ေယာက္ ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လက္ခံ မခံ၊ ပါတီကုိ ကူညီ 

မညီ၊ သူ႔ျဖတ္သန္းမႈ၊ သူ႔အမူအက်င့္၊ သူ႔ အရည္အေသြး စတ့ဲ အခ်က္အလက္ေတြကုိ သတင္းစာေတြ 

လူထုအစည္းအေ၀းေတြကေနတဆင့္ အားလံုးက သိေနၾကတာပဲ။ ဒီေတာ႔ ပါတ၀ီင္အားလံုးအေနနဲ႔ တစုံတရာ ပုဂၢိဳလ္ကုိ သိမ္းသြင္းဖို႔ 

သုိ႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ဖို႔ သင့္မသင့္ သိေနၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီထဲက လူပုဂၢိဳလ္အသီးသီးရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ် 

အေပၚ အမ်ားျပည္သူက အေထြေထြအားျဖင့္ ႀကီးၾကပ္ထားႏုိင္ၾကတယ္။ အားလုံး လူသိရွင္ၾကားျဖစ္ျခင္း၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမွက္ျခင္း၊ 

အေထြေထြ ႀကီးၾကပ္ျခင္း စနစ္ေၾကာင့္ ပါတ၀ီင္တုိင္းဟာ "လူမွန္ေနရာမွန ္" ျဖစ္လာမယ္၊ ကုိယ့္မွာရွိတဲ့ စြမ္းရည္နဲ႔ အသင့္ေတာ္ဆုံး 

တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ္၊ ကုိယ့္အမွားေတြ ကုိယ့္ခ်ိဳ႔ယြင္းခ်က္ေတြ ထြက္ေပၚလာရင္လည္း ခ်က္ခ်င္းသိရိွႏိုင္ၿပီး ေရွာင္ကြင္းႏိုင္မွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဒါေပမဲ့ ဒီစနစ္ကုိ သက္ဦးဆံပိုင္အာဏာရွင္စနစ္ဆုိတဲ့ ေနာက္ခံကားေအာက္မွာ ထည့္သြင္းၾကည့္ၾကပါစို႔။ 

ရုရွားျပည္လိုေနရာမ်ိဳးမွာ “ပါတီလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လက္ခံၿပီး ပါတီကုိ တတ္ႏိုင္သမွ် ေထာက္ပံ႔ကူညီသူ” လူအားလံုးက 

လွ်ိဳ႕၀ွက္လုပ္ေဆာင္ရတ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈတုိင္းကို ႀကီးၾကပ္ဖို႔ဆုိတာ ဘယ္လုိလုပ္ ျဖစ္ႏိုငမွ္ာလဲ။ ေတာ္လွန္ေရးသမား 

တစ္ေယာက္ဟာ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္အရ ကုိယ္ဘယ္လုိလူဆိုတာ အဲဒီ "လူအားလံုး "  ဆယ္ေယာက္ရွိရင္ ကိုးေယာက္ကုိ 

အသိမခံႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမွာ ရာထူးတာ၀န္တစ္ခုခုအတြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြထဲက တစ္ဦးဦးကို လူအားလံုးက 

ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ေပးဖို႔ဆုိတာ ဘယ္လုိလုပ္ ျဖစ္ႏိုင္မွာလဲ။  ဒီေနရာမွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းဆုိတ့ဲ 

ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူဟာ အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္တ့ဲ ကေလးကစားစရာနဲ႔ ပုိတူေနတယ္။ ပုလိပ္ေတြ အလံုးအရင္း၀င္စီးႏိုင္ဖုိ႔ အလြယ္တကူ 

လမ္းဖြင့္ေပးလုိက္တာနဲ႔ ပုိတူေနတယ္။ 

 

ေရြးေကာက္ျခင္း ခန္႔အပ္ျခင္းမခံရဘဲ မလႊဲမေရွာင္သာ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကုိ ေရာက္လာသူေတြအေနနဲ့ 

သူတုိ႔ပတ္လည္မွာရွိတ့ဲ ရဲေဘာ္ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ ဥာဏ္ပညာေတြ၊ စြမ္းအင္ေတြ၊ သစၥာရွိမႈေတြအေပၚ အားကုိးယုံၾကည္တာမ်ိဳးမရိွတ့ဲ 

ဘ၀မ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔မွာကုိ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ေတြ စိုးရိမ္ေနၾကတယ္လုိ႔ Nakanund စာေစာင္ထဲမွာ “အလုပ္သမားအုပ္စု 

မိမိဘာသာလြတ္ေျမာက္ေရး ေၾကညာစတမ္းနဲ႔ ပတ္သက္၍” ဆုိတ့ဲ ေဆာင္းပါးထဲမွာ ေရးထားတယ္။ ဒီျပႆနာက အဖြဲ႕အစည္းကုိ 
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ဘယ္လိုတည္ေဆာက္သလဲဆုိတ့ဲ စည္းရံုးေရးမူနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနတယ္။ လႈပ္ရွားမႈထဲမွာရွိၾကတ့ဲ ပါတီလုပ္သားေတြအတြက္ 

အေရးအႀကီးဆုံး စည္းရံုးေရးမူကေတာ့ အတင္းက်ပ္ဆုံး လွ်ိဳ႔၀ွက္ေရးမူ၊ အဖြဲ႕၀င္ေရြးခ်ယ္ရာမွာ အတင္းက်ပ္ဆုံး ေရြးခ်ယ္ေရးမူနဲ႔ 

ကၽြမ္းက်င္ၿပီး ေဇာက္ခ်လုပ္ကုိင္မယ္ ့ေတာ္လွန္ေရးသမားျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးေရးမူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီမူအတိုင္းသြားရင ္ပါတီလုပ္သားေတြအၾကားမွာ ရဲေဘာ္စိတ္ရွိတ့ဲ၊ အျပန္အလွန္ျဖစတ္ဲ့၊ ျပည့္၀တ့ဲ ယုံၾကည္မႈမ်ိဳး ရရွိျခင္းဆိုတဲ့ 

အခ်င္းအရာ ျဖစ္ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်င္းအရာဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ လုံး၀ အေရးႀကီးပါတယ္။ ရုရွားမွာ ဒါကုိ 

ေယဘုယ်ဒီမိုကေရစီ ႀကီးၾကပ္မႈနဲ႔ အစားထုိးမရႏိုင္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ "ဒီမိုကေရစီ" ႀကီးၾကပ္မႈစနစ ္မထူေထာင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ 

ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႔ဲအစည္း၀င္ေတြဟာ ႀကီးၾကပ္မႈေဘာင္အျပင္ဘက ္ေရာက္ေနလိမ့္မယ္လို႔ထင္ရင္ အမွားႀကီးမွားပါလိမ့္မယ္။ 

စစ္မွန္တဲ ့ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုဟာ မသင့္ေတာ္သူမွန္သမွ်ကို တစ္နည္းနည္းနဲ႔ ဖယ္ရွားပစ္စၿမဲပဲ ဆုိတာကုိ ကုိယ္ပိုင ္

အေတြ႔အႀကံဳေတြကေန သူတုိ႔ သိေနၾကၿပီး ကုိယ့္တာ၀န္ရွိမႈအပိုင္းကုိ ကုိယ္ အသက္ပါပါ ခံစားသိရွိေနၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ရုရွား 

(နဲ႔ႏိုင္ငံတကာ) ေတာ္လွန္ေရး အ၀န္းအ၀ိုင္းမ်ား အၾကားမွာ အေတာ္က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားတ့ဲ အျမင္တစ္ခုကလည္း 

ရွိေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈထဲမွာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ တာ၀န္ေတြကို ပစ္ပယ္တ့ဲ အျပဳအမူမွန္သမွ်ဟာ 

တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ မညွာမတာ အျပစ္ေပးခံရသင့္တယ္ဆုိတဲ့ အျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူဆုိရာမွာ အဂၤလန္မွာ အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ေပၚထြက္စ အခ်ိန္တုန္းက 

ဒီမိုကေရစီမ်ိဳးလား ေနာက္ပိုင္းမွထြက္ေပၚလာတ့ဲ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီမ်ိဳးလားဆုိတာ သဲသဲကြဲကြဲ သိဖို႔လုိလိမ့္မယ္။ 

အဂၤလန္အလုပ္သမားသမဂၢေတြ ေပၚခါစတုန္းကဆိုရင ္အလုပ္သမားသမဂၢ လုပ္ငန္းေတြကုိ အလုပ္သမားအားလုံးက 

လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။ ရာထူးတာ၀န္ေတြကုိလည္း အလုပ္သမားအားလုံး အလွည့္က်ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးကုိ 

သမိုင္းဦးကာလ ဒီမိုကေရစီလုိ႔ ေခၚၾကတာပါ။ အလုပ္သမားေတြဟာ သမိုင္းကာလတစ္ခုကုိ အၾကာႀကီးျဖတ္သန္းလုိက္မ ွ

ကုိယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ က်င့္သုံးသင့္တယ္ဆုိတာ သေဘာေပါက္လာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေတြ႕အႀကံဳ ရွိေနတဲ့ၾကားထဲကပဲ 

တခ်ိဳ႔ဆုိရင္ အခုအထိ ေပၚျပဴလာသတင္းစာေတြကုိ လူေတြက ၀ိုင္းၿပီးတည္းျဖတ္ရမယ္လုိ႔ ဆုိေနၾကတယ္။ နုိင္ငံေရးပါတီအဖြ႕ဲအစည္း 

တစ္ခုလုံးကုိ ေရြးေကာက္မႈအေျခခံေပၚမွာ တည္ေဆာက္ရမယ္လုိ႔လည္း ေျပာသူက ေျပာေနတယ္။ အစုအားလုံးက လက္ခံမ ွ

ေကာ္မတီဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံး အတည္ျဖစ္သည္ဆုိတ့ဲ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြလည္း ထုတ္သူက ထုတ္တယ္။ အဲသလုိ သမိုင္းဦးကာလ 

ဒီမိုကေရစီအယူအဆဟာ လႈပ္ရွားမႈအတြင္းမွာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ က်န္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

စ။  ေဒသႏၱရလုပ္ငန္းနဲ႔ ျပည္လုံးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအၾကားဆက္ဆံေရး 

 

ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ ္က်င့္သုံးတ့ဲ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ထူေထာင္လိုက္ရင္ အာရုံစုစည္းရာ ဗဟုိခ်က္ဟာ ေဒသႏၱရလုပ္ငန္းကေန 

ျပည္လုံးဆုိင္ရာလုပ္ငန္းဆီ ေျပာင္းကုန္လိမ့္မယ္၊ ဒီအခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ လုပ္သားထုႀကီးအၾကား ဆက္သြယ္မႈနဲ႔ ၊ 

ေဒသႏၱရလံႈ႕ေဆာ္ေရး တခုလံုး အမွ်င္မျပတ္ စီးဆင္းမႈတို႔လည္း အားေပ်ာ့သြားၿပီး လႈပ္ရွားမႈႀကီးကုိ ထိခိုက္ေစလိမ့္မယ္ စသျဖင့္ 

စိုးရိမ္ေနၾကတာေတြ ၾကားေနရတယ္။ အမွန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လႈပ္ရွားမႈႀကီး အခု သုံးေလးႏွစ္ကာလအတြင္း အမ်ားႀကီး 

ထိခိုက္ခဲ့ရတာဟာ ေဒသႏၱရလုပ္သားေတြက ေဒသႏၱရလုပ္ငန္းေတြမွာပဲ အာရံုစိုက္ေနၾကလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာရုံစုစည္းရာ 

ဗဟိုခ်က္ကို ျပည္လုံးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းဆီေျပာင္းဖို ႔ လံုး၀လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ လုပ္သားထုႀကီးအၾကား  

ဆက္သြယ္မႈနဲ႔၊ ေဒသႏၱရလံႈ႕ေဆာ္ေရး အမွ်င္မျပတ္စီးဆင္းမႈတုိ႔ဟာ အားေပ်ာ့မသြားတဲ့အျပင္ ပိုလို႔ေတာင္အားေကာင္းလာမွာ  

ျဖစ္ပါတယ္။  

 

ဒီေနရာမွာ သတင္းစာထုတ္ေ၀တ့ဲကိစၥကုိ ဥပမာအျဖစ္ တင္ျပခ်င္တယ္။ အခုဆုိရင ္၂ ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္းမွာ ျပည္နယ္ ၆ 

ခုေလာက္က ထုတ္ေ၀တ့ဲ ေဒသႏၱရသတင္းစာ အႀကိမ္ ၃၀ ေလာက္ ထြက္တယ္။ တကယ္လုိ႔သာ ေဒသႏၱရသတင္းစာေတြ 
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ကုိယ့္ေဒသအလုိက္ ထုတ္တာမလုပ္ဘဲ ႏို္င္ငံလုံးဆုိင္ရာ သတင္းစာတစ္ခုထြက္ေအာင္ ၀ိုင္းလုပ္မယ္ဆုိရင္ ခုလုိ 

ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း၊ မထြက္တခ်က္ ထြက္တခ်က္ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ အႀကိမ္မ်ားမ်ားထုတ္လုိ႔ ရႏိုင္တယ္။ အႀကိမ္ ၁၀၀ 

ေလာက္အထိ ျဖစ္မလာေတာင္ အခုထက္ ၂ ဆေလာက္ အထိေတာ့ ထုတ္ေ၀ႏုိင္မွာ ေသခ်ာတယ္။ အခုေတာ ့ျပည္နယ္တစ္ခုကို ၂ 

ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း သတင္းစာ ၅ ႀကိမ္ပ ဲထြက္ႏိုင္တယ္။ တစ္ျပည္နယ္ကုိ ၆  လ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ပဲ ထြက္တ့ဲသေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။ 

 

ရုရွားျပည္က အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ သတင္းစာထုတ္ေ၀မႈ သမိုင္းကုိ နည္းနည္း ျပန္ၾကည့္လုိက္ရင္ ဒီအခ်က္ကုိ 

ပိုသိလာလ္ိမ့္မယ္။ ၁၈၉၆-၉၈ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ပထမကာလမွာ ေဒသႏၱရအလုပ္သမားေတြကေနၿပီး 

ရုရွားျပည္လံုးဆုိင္ရာသတင္းစာျဖစ္တ့ဲ Rabochaya Gazeta အလုပ္သမားဂဇက္ သတင္းစာကုိ ထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ၁၈၉၈-၁၉၀၀ 

ဒုတိယကာလေရာက္ေတာ့ အဲဒီအရွိန္နဲ႔ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ ေျခလွမ္းက်ဲႀကီးနဲ႔ တက္လွမ္းလာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီကာလမွာပဲ 

ေဒသႏၱရ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေဒသႏၱရသတင္းစာေလးေတြ ထုတ္တ့ဲဘက္ကုိ အားသန္ကုန္ၾကတယ္။ အဲဒီကာလ 

သူတုိ႔ထုတ္ေ၀ၾကတဲ့ သတင္းစာအႀကိမ္ေပါင္းကုိ တြက္ၾကည့္လုိက္ရင္ တစ္လမွာ တႀကိမ္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီအခ်က္က 

ဘာကုိျပသလဲဆုိရင္ တဟုန္ထုိးႀကီးထြားလာေနတ့ဲ အလုပ္သမားအလုိအေလ်ာက္လႈပ္ရွားမႈေနာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီး 

ေနာက္က်က်န္ခဲ့တယ္ ဆုိတာကုိ ျပတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ အေပ်ာ္တမ္းလုပ္ကုိင္မႈအဆင့္က 

ရုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးတာကို ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကျပန္ၾကည့္ရင္ ေဒသႏၱရအဖြ႕ဲေတြက ထုတ္တာမလုပ္ဘဲ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ 

သတင္းစာတစ္ေစာင္တည္းအျဖစ ္ခုနက အႀကိမ္အေရအတြက္အတိုင္း ထုတ္လုိက္မယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္အားေတြ 

ပင္ပန္းတာေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ သက္သာလုိက္မလဲဆုိတာ ေတြးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ အဲသလုိ အကုန္အက်သက္သာတာအျပင ္

တည္ၿငိမ္ေအာင္လည္း ထိန္းထားလို႔ရဦးမယ္။ အမွ်င္မျပတ္ လုပ္ငန္းဆက္တိုက္ျဖစ္ေနေအာင္လည္း ထိန္းထားႏိုင္ဦးမယ္။ 

 

ဒီေနရာမွာလည္း လက္ေတြ႕လႈပ္ရွားသူ လုပ္သားေတြဆီက စိုးရိမ္မႈတခ်ိဳ႔အေၾကာင္း ေျပာဖို႔လုိလာတယ္။ အဲဒါကေတာ့ 

ခပ္ရိုးရုိးပါ။ ျပည္လုံးဆိုင္ရာ သတင္းစာတစ္ေစာင္ထုတ္ရင္ အဲဒီအဖြ႕ဲအစည္းကုိ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔ဖို ႔ အခက္အခေဲတြ ေပၚလာႏိုင္တယ္။ 

ေဒသႏၱရသတင္းစာ ရိွေနတာဟာ ဘာသတင္းစာမ ွမရွိတာထက္ ပိုေကာင္းတယ္ဆုိတ့ဲ ဆင္ေျခစကားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေျပာတ့ဲ 

ဆင္ေျခကလည္း မွားတယ္လုိ႔ မဆိုသာဘူး။ ေဒသႏၱရသတင္းစာေတြ အက်ိဳးျပဳေနတာကလည္း  နည္းနည္းေနာေနာမ ွမဟုတ္ဘဲပဲ။ 

ဒါေပမဲ ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္ဆုိင္ရတ့ဲ အခက္အခဲဟာ ျပည္လုံးဆုိင္ရာအဖြဲ႔ ေပၚလာလုိ႔မဟုတ္ဘဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထဲမွာ ကိန္းေအာင္းေနတ့ဲ 

အစိတ္စိတ္အျမႊာျမြာကြဲေနျခင္းနဲ႔ လုပ္နည္းကုိင္နည္းေတြမွာ သိပ္ၿပီးေခတ္ေနာက္က် ေနျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ရင္ဆုိင္ရတ့ဲ အခက္အခေဲတြျဖ 

စ္ပါတယ္။ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ သတင္းစာထုတ္မယ္ဆိုရင ္အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာ ကြဲထြက္ေနျခင္းနဲ႔ လုပ္နည္းကုိင္နည္း 

ေခတ္ေနာက္က်ျခင္းေတြကိ ုေက်ာ္နင္းႏိုင္ဖို႔လုိတယ္။ အေတြ႔အႀကံဳအရ လက္ရွိရုရွား အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဒီ ေဒသႏၱရသတင္းစာ 

အမ်ားစုဟာ မူေပၚလစီပိုင္းမွာ မတည္ၿငိမ္ဘူး၊ ႏိုင္ငံေရးပိုင္းမွာ ေမွးမိွန္တယ္၊ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားအရင္းအျမစ ္သံုးစြဲမႈအပိုင္းမွာ 

ကုန္က်မႈ ေပးဆပ္ရမႈ မ်ားလြန္းတယ္၊ ေနာက္ၿပီး နည္းပညာပိုင္းမွာလည္း စိတ္တုိင္းက်စရာ လံုး၀ မရွိဘူး။ ဒီခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြဟာ 

အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာ ကြဲေနျခင္းေၾကာင္ ့ျဖစ္ေနရတာပါ။ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ သတင္းစာ ထုတ္ႏိုင္မွ ဒီခၽြတ္ယြင္းခ်က္ေတြကို 

ဖယ္ရွားႏိုင္မွာပါ။ တရားမ၀င္ သတင္းစာဆုိေတာ ့လွ်ိဳ႕၀ွက္ေရးယႏၱရားတစ္စံု လိုလာၿပီ။ ေသခ်ာဖြဲ႕စည္းထားတ့ဲ 

လွ်ိဳ႔၀ွက္ယႏၱရားဆုိတာမ်ိဳးက ေကာင္းေကာင္းသင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ ကၽြမ္္းက်င္ၿပီး ေဇာက္ခ်လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိသ ူ

ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ထည့္ဖို႔လုိအပ္မွာ ျဖစ္သလုိ စြဲၿမဲခိုင္မာမႈရိွတ့ဲ အလုပ္ခြဲေ၀မႈေတြလည္း လုိအပ္မယ္။  ေဒသႏၱရအစုေတြ 

ဘယ္ေလာက္အားေကာင္းေကာင္း  ဒီလိုအပ္ခ်က္ႏွစ္ခုကုိ သူတုိ႔မျဖည္႔ဆည္းႏိုင္ပါဘူး။ ေဒသႏၱရလကၡဏာ မေဆာင္တ့ဲ 

သတင္းစာမ်ားဟာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုလုံးရဲ႕ အေထြေထြအက်ိဳးစီးပြားေတြ (ဥပမာ အလုပ္သမားေတြကို စြဲၿမဲတ့ဲ ဆုိရွယ္လစ္ အေျခခံမူေတြ၊ 

ႏိုင္ငံေရးအေျခခံမူေတြအရ ေလ့က်င့္ေပးတဲ့လုပ္ငန္း) အတြက္သာမက သီးျခားေဒသဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားေတြ အတြက္ပါ 

ပိုအလုပ္အေကၽြးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ဒါ ရုတ္တရက္ၾကည့္ရင္ ဆန္းသလုိ ျဖစ္ေပမယ့္ ႏွစ္ႏွစ္ခြ ဲအေတြ႔အႀကဳံက ဒါမွန္ေၾကာင္း ျပေနပါတယ္။ 

 



32 
 

ေဒသႏၱရသတင္းစာမ်ားက  ျပည္လုံးဆုိင္ရာ သတင္းစာအေပၚ လႊမ္းမိုးတ့ဲ အျခင္းအရာဟာ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး 

ဆုိး၀ါးတ့ဲလကၡဏာ ျဖစ္ႏိုင္သလုိ ေကာင္းမြန္တဲ့လကၡဏာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။လႈပ္ရွားမႈႀကီးအေနနဲ႔  အႀကီးစားထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ 

အင္အားစုေတြ ေမြးဖြားမေပးေသးတ့ဲ အခ်ိန္၊ အေပ်ာ္တမ္းဆန္ျခင္းဆုိတ့ဲ ရႊံ႕ႏြံထဲက မလြတ္ႏိုင္ေသးတဲ့ အခ်ိန္၊  "စက္ရံုတြင္းဘ၀ 

အေသးအမႊားေလးေတြ" မွာပဲ ႏြံနစ္ေနေသးတဲ့ အခ်ိန္ စတ့ဲအေျခအေနမ်ိဳးမွာဆုိရင္ ဒါဟာ ဆုိး၀ါးတ့ဲလကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 

လႈပ္ရွားမႈႀကီးအေနနဲ႔  စနစ္ရဲ႕မေကာင္းမႈေတြကုိ ဘက္စံုဖြင့္ခ်ေဖာ္ထုတ္ေရးနဲ႔ ဘက္စံုလံႈ႕ေဆာ္ေရးတာ၀န္ကို အေတာင္အလက္ 

စံုစံုကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာၿပီး ဗဟိုအာေဘာ္သတင္းစာ အျပင ္ေဒသႏၱရသတင္းစာေတြလည္း အမ်ားအျပား 

ထုတ္ေ၀ဖို႔ လုိအပ္လာတ့ဲ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့လကၡဏာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခက္တာက အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

ရုရွားလႈပ္ရွားမႈဟာ ပထမအဆင့္မွာပဲ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနၿပီး ဆင္းရဲေခါင္းပါးမႈကပ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။ ဒါဟာ 

မွန္တမ္းအေျခအေနလုိ႔ ေျပာဖုိ႔ခက္တယ္။ ေဒသႏၱရအဖြ႔ဲအစည္း အားလုံးနီးပါးဟာ ကုိယ့္ေဒသႏၱရ သတင္းစာ 

ထုတ္ေ၀ဖို႔အတြက္ပဲ အားလံုးကုိ ပံုေအာေနၾကတာဟာ မွန္တမ္းအေျခအေန မဟုတ္ပါဘူး။ ေဒသႏၱရအဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစုႀကီးအေနနဲ႔ 

ျပည္လုံးဆုိင္ရာ သတင္းစာတေစာင္ ထုတ္ေ၀ႏိုင္ဖုိ႔ လုံးပန္းခ်ိန္တန္ေနၿပီ။ အဲသလိ ုထုတ္ေ၀ႏုိင္မွ လႈပ္ရွားမႈႀကီးထြားလာၿပီး 

မွန္တမ္းအေျခအေန ေပၚထြက္လာမယ္။ ျပည္လုံးဆုိင္ရာသတင္းစာသာမက ေဒသႏၱရသတင္းစာေတြလည္း အားေကာင္းလာမယ္။ 

အာရုံစုစည္းရာ ဗဟုိခ်က္ကို ျပည္လုံးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းဆီေျပာင္းဖို႔  လုိအပ္ေနတာ သတင္းစာလုပ္ငန္းမွာသာ မဟုတ္၊ စီးပြားေရးတုိက္ပြ ဲ

နယ္ပယ္မွာလည္း လုိအပ္ေနတာပါ။ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းကသာ တျပည္လံုးရွိ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းအသီးသီးက လုပ္သားသမဂၢမ်ားကို ေခါင္းေဆာငႏ္ိုင္မွာ ျဖစ္လို႔ပါပဲ။ 

 

 

   (၄)   ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုိအပ္ေနတာ ဘယ္အဖြ႕ဲအစည္းမ်ိဳးလဲ 

 

စီးပြားေရး၀ါဒီေတြရဲ႕သတင္းစာ Rabocheye Dyelo အမွတ္ ၁၀ ထဲမွာ ဘီခရစ္ရွက္စကီက “အစၥကရားသတင္းစာဟာ 

သေဘာတရားကုိ လက္ေတြ႔နဲ႔ကင္းကြာေအာင္ လုပ္တ့ဲနည္းနဲ႔ အသက္မပါတ့ဲ တရားေသတစ္ခုအျဖစ ္ေျပာင္းပစ္ခ်င္ေနတယ္။ 

အခုဆုိရင ္အေထြေထြ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခ ုထူေထာင္ဖို႔ စီမံေနတယ္။ဒါ ျပစ္မႈႀကီးတစ္ခုပဲ”လုိ႔ ေရးလုိက္တယ္။  အလားတူပဲ 

မာတီးေနာ့ဖ္ကလည္း “အစၥကရားသမားေတြဟာ ေန႔စဥ္တုိက္ပြဲေတြရဲ႕ အေရးပါမႈကုိ အထင္ေသးၾကၿပီး ထြန္းေျပာင္ျပည့္စံုတဲ့ 

အယူအဆေတြ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးကုိပဲ အထင္ႀကီးေနၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ပါတီအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ဖြဲ႕စည္းေရး စီမံကိန္းကုိ 

တင္လာတာပဲ။”လုိ႔ေရးတယ္။ 

 

"ပါတီကုိ သတင္းစာက ထူေထာင္ရမွာမဟုတ္၊ သတင္းစာကို ပါတီက ထူေထာင္ရမွာ။"" သတင္းစာ တေစာင္က 

အထက္ကေနၿပီး ပါတီကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေနတယ္။"  “ဒီစီမံကိန္းက ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အားေကာင္းေမာင္းသန္ တက္ၾကြလႈပ္ရွား 

အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ အရိပ္ႏိုင္ငံႀကီးထဲ ေမာင္းထုတ္လုိက္ၿပီး စိတ္ကူးဆန္းၾကယ္ သူလွ်ိဳကြန္ယက္တစ္ခုကုိ ပြဲထုတ္တ့ဲ စီမကိံန္းပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။”  “ျဖစ္ထြန္းလာေနတ့ဲ ရုရွား ဒီမိုကေရစီ အလုပ္သမားပါတီရဲ႕ အစအန မွန္သမွ် ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္ေတာ႔မွာပဲ။" စသျဖင့္ 

စီးပြားေရး၀ါဒီေတြဟာ တကယ့္ကိစၥန႔ဲဆုိင္တာကုိေတာ႔ ဘာမွမေျပာဘ ဲအေရမရအဖတ္မရ ထုိးႏွက္ခ်က္ေတြန႔ဲပဲ ျပသနာကို 

ရႈပ္ေထြးေအာင္ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါတီအဖြ႔ဲအစည္းေတြ ေကာ္မတီေတြကုိယ္စား သူတုိ႔က 

ေဒါသထြက္ျပေနၾကပါတယ္။ 

 

သူတုိ႔ ထုိးႏွက္ေနတ့ဲ Where to Begin ဘယ္ကစၾကမလဲ ေဆာင္းပါးကုိ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့တာ အခုဆုိ အခ်ိန္ ၅ လေက်ာ္လာၿပီ၊ 

ဒီကာလအတြင္း ရုရွားျပည္တစ္၀န္းက အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကေန အစၥကရားသတင္းစာ ၊ ေဒသႏၱရသတင္းစာေတြနဲ႔ 

ေဒသႏၱရမဟုတ္တ့ဲ သတင္းစာေတြဆီ ဆက္သြယ္ေပးပုိ႔တဲ့စာေတြကလည္း ေတာင္ပံုရာပံုရွိေနတယ္၊ ပါတီေကာ္မတီတခုတေလ၊ ပါတီ 
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အဖြဲ႕အစည္း တခုတေလဆီကမ ွသူတုိ႔ကုိ အရိပ္မဲထဲတြန္းပို႔မယ့္ အႏၱရာယ္သတၱ၀ါ စီမံကိန္းႀကီးကုိ တရား၀င္ကန္႔ကြက္တာ မရိွပါဘူး။ 

 

သူတုိ႔က ဘာလုိ႔ျပသနာ မတက္ၾကတာလဲ။ သူတုိ႔ဟာ"ဒီမိုကေရစီ " နဲ႔ ကစားေနၾကတာ မဟုတ္ဘဲ တကယ့္လက္ေတြ႔ 

လုပ္ငန္းေတြကုိ လုပ္ေနၾကတာ ျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။ ေကာ္မတီေတြဟာ Where to Begin ဘယ္ကစၾကမလဲေဆာင္းပါးကုိ ဖတ္တယ္၊ ဒါကုိ 

လုပ္ငန္းမ်က္ႏွာစာ အသီးသီးကေန အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ထူေထာင္ဖို႔အတြက္ တိက်တ့ဲအစီအစဥ္တခုအျဖစ ္နားလည္တယ္။ 

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ထူေထာင္ဖို႔ လုိအပ္တာ၊ ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္းကလည္း မွန္ကန္တာတုိ႔ကုိ သေဘာမေပါက္မခ်င္း ဘယ္ 

"မ်က္ႏွာစာ" ကမွ တကယ္ထူေထာင္ဖို႔ စဥ္းစားမွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ သူတုိ႔ သိျမင္ၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ “ဒီျပႆနာ 

အပူတျပင္း အေရးႀကီးလာတ့ဲအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ စီမံကိန္းပံုၾကမ္း တခုကုိ ရဲေဘာ္မ်ားထံ တင္ျပအပ္ပါတယ္၊ ဒီပုံၾကမ္းကုိ 

အခုပံုႏွိပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတ့ဲ လက္ကမ္းစာထဲမွာ အေသးစိတ္အျပည့္အစံု ထပ္ပါလာပါမယ္ " လုိ႔ အစၥကရားထဲကေန ရဲရဲေျပာဆုိတဲ႔ 

သူေတြအေပၚ ေဒါသထြက္စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ တင္ျပလာတ့ဲ စီမံကိန္းကုိ ရဲေဘာ္ေတြ လက္ခံရင္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္လိမ့္မယ္၊ လက္မခံရင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘူး၊ ဒါပေဲပါ႔၊ ဒီလိုပဲျမင္ရမွာေပါ႔။  

 

စီမံကိန္း ေရးသားတင္ျပသူေတြကုိ "ဥပေဒေရးဆြဲ" သူေတြ၊ " ထိပ္ဆံုးကေန ႀကိဳးကိုင"္ သူေတြ၊ ေကာ္မတီေတြကုိ 

အရိပ္ထဲေမာင္းပို႔ခ်င္ေနသူေတြအျဖစ္ စြပ္စြဲစရာ အေၾကာင္းမရွိပါ။ အဲဒီလုိ မဆီမဆုိင္ အေရမရ အဖတ္မရ စကားေတြနဲ႔ စြပ္စြဲသူေတြကို 

အေရးမထားေပမယ့္ သူတုိ႔ေၾကာင့္ စာဖတ္ပရိသတ္အၾကား ျဖစ္ေနတ့ဲ ရႈပ္ေထြးမႈကိုေတာ႔ ရွင္းလင္းေပးဖို႔ လုိပါတယ္။ 

ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဟာ လွ်ိဳ႔၀ွက္ ဆက္သြယ္ ဆက္ဆံမႈကိစၥေတြကုိ မေပါက္ၾကားေအာင္ ထိန္သိမ္းထားရမယ့္ 

တာ၀န္ရွိေနတာေၾကာင္ ့ေကာ္မတီေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးအေၾကာင္း အသိေပးရွင္းလင္းႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္က မရွိသေလာက္ပါပ ဲ။ 

အတတ္ႏိုင္ဆံုး ရွင္းလင္းေစဖို႔ အတြက္ လက္ရိွအေျခအေနကို မေျပာျပဘ၊ဲ သမိုင္းသေဘာ ျဖစ္သြားတ့ဲ အတိတ္အေျခအေန 

တစိတ္တပိုင္းကိုပဲ အသိေပးေျပာျပႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ လီနင္က အတိတ္က ကိစၥ ၄ ခုကို အသိေပး ရွင္းလင္းထားပါတယ္။ အဲဒီ ကိစၥ ၄ 

ခုရ႕ဲ  အဓိက အတြင္းသေဘာကေတာ့ အခုစြပ္စြဲတုိက္ခိုက္ေနၾကတဲ့ Leagues of Struggle အဖြဲ႕နဲ႔ Bund အဖြဲ႕ စတာေတြရဲ႕ 

ေကာ္မတီေတြဘက္က ခ်ဥ္းကပ္ေတာင္းဆုိမႈမ်ားအရ Iskra အစုအဖြ႔ဲအေနနဲ႔ အႀကံညဏ္၊ စီမံကိန္း၊ လမ္းစဥ္ စတာေတြ 

ေရးသားေပးပို႔ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။Bund အဖြ႔ဲနဲ႔ စီးပြာေရး၀ါဒီေတြက Iskra အုပ္စုနဲ႔ ေကာ္မတီေတြ 

အဖြဲ႕အစည္းေတြအၾကား ရန္တုိက္ေပးေနလုိ႔ မလႊမဲေရွာင္သာ ရွင္းျပရတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

 

အစၥကရားကုိ ေဒါသတႀကီးတုိက္ခိုက္ရာမွာ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြသာမက ၿခိမ္းေျခာက္အၾကမ္းဖက္ေရး၀ါဒီ အယ္လ္နာဒက္ဇဒင္ 

လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ သူကေတာ့ ဆဗိုဘုိးဒါးေတာ္လွန္ေသာ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားအုပ္စုက ထုတ္ေ၀တ့ဲ “ေတာ္လွန္ေရးအႀကိဳကာလ” 

လက္ကမ္းစာေစာင္ကုိ ေရးသားပါတယ္။“ရုရွားျပည္လုံုးဆုိင္ရာသတင္းစာက အားလုံးကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားမယ့္ 

အဖြဲ႕အစည္းတခုအေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ ပက္လက္ကုလားထိုင္ေပၚက အေတြးအျမင္ေတြ၊ 

ပက္လက္ကုလားထုိင္ေပၚက လုပ္ငန္းေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္ႀကီးဆန္မႈကုိ ကိုယ္စားျပဳ ေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္တခုလုိ႔ပဲ 

ေျပာပါရေစ”လုိ႔ ေရးသားလုိက္တယ္။ သူကေတာ့ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြလုိ မဆီမဆုိင္ စကားလံုးႀကီးေတြနဲ႔ တုိက္ခိုက္တာမ်ိဳး မလုပ္ပါဘူး။ 

Where to Begin ဘယ္ကစၾကမလဲေဆာင္းပါးကုိ သူမႀကိဳက္ေပမယ့္ နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားတယ္၊ လိုရင္းေကာက္ခ်က္လည္း 

ေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕ေ၀ဖန္ခ်က္ကုိေတာ႔ အေရးထား ေျဖၾကားဖို႔ လိုပါတယ္။  

 

က။ သတင္းစာတစ္ေစာင္ဟာ စုေပါင္းစနစ္က်င့္သံုးတဲ႔ စည္းရံုးေရးမွဴး ျဖစ္ႏုိင္သလား။   

 

သတင္းစာတစ္ေစာင္ဟာ စုေပါင္းစနစ္က်င့္သံုးတဲ႔ စည္းရုံးေရးမွဴး ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဘယ္ကစလုပ္ၾကမလဲ ေဆာင္းပါးမွာ အဓိက 

ေဆြးေႏြး တင္ျပထားပါတယ္။ နာဒက္ဇ္ဒင္းကေတာ့ ဒါမျဖစ္ႏိုင္ဘူးလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ သူက “သတင္းစာတေစာင္ထုတ္ထုတ္၊ 
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လက္ကမ္းစာရြက္ တသီတတန္းႀကီးပဲ ထုတ္ထုတ္၊ ေၾကညာစာတမ္းေတြ ေတာင္ပံုယာပံုပ ဲေရးေရး ဒါေတြအားလုံး 

ေတာ္လွန္ေရးကာလ တုိက္ပြ၀ဲင္အဖြဲ႕အစည္း ေပၚထြက္ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ေတြ ျဖစ္မလာႏိုင္ဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာ အေရးအႀကီးဆုံးက 

ေဒသႏၱရအသီးသီးမွာ ေတာင့္တင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ ထူေထာင္တာကုိ ဖိလုပ္သြားဖုိ႔ပဲ။ က်ဳပ္တုိ႔ဟာ အဲသလိ ု

ေဒသႏၱရအဖြဲ႕အစည္းေတြ မရွိလုိ႔  ပညာေရခ်ိန္ျမင့္တ့ဲ လုပ္သားေတြကုိပဲ အားကုိးလုပ္ေနရတယ္။ က်န္လုပ္သားထုႀကီးကေတာ့ 

စီးပြားေရးတိုက္ပြဲထဲမွာပဲ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနတယ္” လုိ႔ေရးလုိက္ၿပီး   “ေဒသႏၱရအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြ 

လုပ္ထားရင္ အခ်ိန္က်လာတာန႔ဲ အဖြ႔ဲေတြ ေပါင္းစည္းသြားမွာပဲ”  လုိ႔ လမ္းညႊန္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီေနရာမွာ နာဒက္ဇ္ဒင္းဟာ Iskra တင္ျပတ့ဲ စီမံကိန္းအေပၚ လြဲမွားတ့ဲေကာက္ခ်က္ကုိ ဆြဲခ်သြားတယ္။ သူ႔ရဲ႕ အေထြေထြ 

ရႈေထာင့္ကလည္း လြဲမွားပါတယ္။ အစၥကရားအုပ္စုဟာ ဒီစီမံကိန္းကို မတင္ျပခင္က ေျပာဆုိခဲ့တဲ႔ အေရးအႀကီးဆံုး စကားကုိ 

နာဒက္ဇ္ဒင္း ေမ႔ထားပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႔ဲအစည္းတရပ ္တည္ေထာင္ဖို႔လုိေၾကာင္း၊ ဒီအဖြဲ႔အစည္းဟာ နာမည္ခံအရမဟုတ္ဘဲ 

တကယ္လက္ေတြ႔အရ အင္အားစုအားလံုးကုိ စုစည္းေပးႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး လႈပ္ရွားမႈကို လမ္းညႊန္ႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိဖုိ႔လုိေၾကာင္း စတာေတြ 

အစၥကရားက ေျပာထားခဲ့ပါတယ္။ဒါ႔ေၾကာင့္ နာဒက္ဇ္ဒင္း ေျပာတဲ႔ " ေတာင့္တင္းတ့ဲ ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ ထူေထာင္ေရး" ဆုိတာ 

မူအရမွန္ကန္ေပမယ့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ လုိအပ္ေနတာက မူအေၾကာင္းေျပာေနတာထက္ တဆင့္တက္ၿပီး ဒါအတြက္ အခိုင္အမာ 

စီမံကိန္း တင္ျပဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အစၥကရားရဲ႕အျမင္က ေဒသႏၱရနုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြ ေပၚလာေအာင္ ေလ႔က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖို႔ 

ဆုိတာ ရုရွားျပည္လုံးဆုိင္ရာ သတင္းစာဆုိတဲ့ ၾကားခံမီဒီယံကေနပဲ လုပ္ႏိုင္တာပါ။ တျခားနည္းနဲ႔ မလုပ္ႏုိင္ပါဘူး။ 

ေနာက္ၿပီး " က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ပညာေရခ်ိန္ျမင့္တ့ဲ လုပ္သားေတြကုိပဲ အားကုိးလုပ္ေနရတယ္။ လုပ္သားထုႀကီးကေတာ့ 

စီးပြားေရးတုိက္ပြဲထဲမွာပဲ တ၀ဲလည္လည္္ျဖစ္ေနတယ္။" ဆုိတ့ဲ နာဒက္ဇ္ဒင္းရ႕ဲ ေျပာနည္းကလည္း မမွန္ကန္ပါဘူး။ 

ေရခ်ိန္ျမင့္တ့ဲလုပ္သားေတြနဲ႔ “လူထုေတြ” ကုိ မွားယြင္းစြာ ဆန္႔က်င္ဘက္ ေနရာခ်ထားရာ ေရာက္ေနပါတယ္။ 

ေရခ်ိန္ျမင့္တ့ဲလုပ္သားေတြထဲကေရာ ပညာတတ္ေတြထဲကပါ ႏိုင္ငံေရးတုိက္ပြဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပၚထြက္လာေအာင္ 

ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ မေပးႏုိင္ရင္ လူထုႀကီးဟာ ႏိုင္ငံေရးတုိက္ပြဲ ဘယ္လုိမွ တုိက္တတ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ေလ့က်င့္တယ္ဆုိတာ 

ေန႔စဥႏ္ို္င္ငံေရးဘ၀ဘက္ မ်က္ႏွာေပါင္းစံုကုိ စနစ္တက် အကဲျဖတ္တာတုိ႔၊ လူတန္းစားမ်ိဳးစံုက အေၾကာင္းမ်ိဳးစံုန႔ဲ ခုခံဆန္႔က်င္ 

တုိက္ပြဲဆင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ ကိစၥမွန္သမွ်ကုိ စနစ္တက် အကျဲဖတ္တာတုိ႔ကို ကုိယ္တုိင္လုပ္ရင္းနဲ႔သာ ေလ့က်င့္တတ္ေျမာက္ၾကရတာပါ။ 

လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဒီကိစၥေတြအေၾကာင္း စဥ္းစား၊ သံုးသပ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းတဲ႔ အလုပ္နဲ႔ အစခ်ီဖို႔လုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

“အသက္ပါတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္း” ကို အသက္ပါတဲ႔ လႈံ႕ေဆာ္ေရးလုပ္ငန္းနဲ႔ပဲ အစခ်ီရမွာပါ။ ဒါကလည္း ျပည္လုံးဆုိင္ရာသတင္းစာ 

တေစာင္ ရိွေနမွ၊ ပုံမွန္ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိေနမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။  

 

ေနာက္ၿပီး နာဒက္ဇ္ဒင္း ျမင္သလုိ အစၥကရားရဲ႕ စီမံကိန္းကုိ စာအုပ္ႀကီးဆန္တယ္လို႔ ျမင္ေနၾကသူေတြဟာ အဲဒါရဲ႕ 

အႏွစ္သာရကုိ လုံး၀နားမလည္ႏိုင္ၾကဘဲ နည္းနာကုိ ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ ္ယူဆေနၾကတယ္။သူတုိ႔ဟာ အစၥကရားက 

ႏွိုင္းယွဥ္တင္စားတဲ့ ဥပမာႏွစ္ခုကိုလည္း နားလည္ေအာင ္မႀကိဳးစားၾကပါဘူး။ အဲဒါေတြကေတာ႔ တည္ေဆာက္ေရးလမ္းညႊန္ပုံစံနဲ႔ 

တည္ေဆာက္ေရးျငမ္းစင္တုိ႔ပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဥပမာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔-ရုရွားျပည္လုံးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေရးသတင္းစာတစ္ေစာင္ 

ထုတ္ေ၀ေရးဆုိတာ (ဆႏၵျပပြဲမွန္သမွ် လူထုအုံၾကြမႈမွန္သမွ် ေထာက္ခံဖို႔ အၿမဲအသင့္ရွိေနတဲ)့ ေတာ္လွန္တ့ဲအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခ ု

ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးနဲ႔ က်ယ္ျပန္႔နက္ရႈိင္းလာေရးအတြက္ အေျခခံလမ္းညႊန္ လမ္းစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း အစၥကရားက 

ေရးသားခဲ့ပါတယ္။ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ အေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ခုကိ ုေဆာက္လုပ္ၿပီဆုိရင ္ပန္းရံဆရာေတြဟာ 

တည္ေဆာက္ေရးလမ္းညႊန္ပုံစံကို ၾကည္႔ရႈကုိးကား တည္ေဆာက္ၾကရတယ္။ လမ္းညႊန္ပုံစံအတုိင္း လိုက္လုပ္မွ အုတ္ျမစ္ခ်တာ 

အုတ္စီတာ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္နုိင္မယ္။ လမ္းညႊန္ပုံစံဟာ ဘုံလုပ္ငန္းရဲ႕ အဆုံးစြန္ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ပန္းရံဆရာေတြ သိျမင္ေနေအာင္ 

ညႊန္ျပပါတယ္။ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေရးသတင္းစာဆုိတာလည္း ဒီသေဘာပါပဲ။ အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အုတ္ခဲေတြ ဘိလပ္ေျမေတြ 

ရွိေနသလုိ ပန္းရံဆရာေတြလည္း ရိွေနၿပီ။ တည္ေဆာက္ေရးလမ္းညႊန္ပုံစံ ေကာင္းေကာင္းပဲ လုိေနတာပါ။ ေနာက္ဥပမာကေတာ႔ 
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တည္ေဆာက္ေရးျငမ္းစင္ ျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းစာတစ္ေစာင္ဟာ စုေပါင္းစနစ္က်င္႔သံုးတဲ႔ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးမွူး လႈံ႔ေဆာ္ေရးမွူး ျဖစ္ရုံသာမက 

စည္ရုံးေရးမွဴးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သတင္းစာကုိ တည္ေဆာက္ေရးျငမ္းစင္နဲ႔ ခိုင္းႏႈိင္းလုိ႔ ရပါတယ္။ ျငမ္းစင္ဆုိတာ 

အေဆာက္အဦ နိမ့္ျမင့္ျပမ်ဥ္းေကြးေတြကုိ အမွတ္သားျပဳႏိုင္သလုိ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္သူေတြအၾကား အျပနအ္လွန္ 

ဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္လည္း လုပ္ေပးႏုိင္တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ အလုပ္ခြဲေ၀မႈေတြ လုပ္ႏိုင္ၿပီး အားလုံးစနစ္တက် စည္းရံုးလုပ္ကုိင္မႈ 

တစ္ခုလုံးကေန ထြက္ေပၚလာတဲ ့ဘုံရလဒ္ေတြကုိ ျပန္လွန္ၾကည့္ရႈလုိ႔လည္း ရႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစၥကရားရဲ႕ စီမံကိန္းဟာ 

စာအုပ္ႀကီးဆန္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

              

နာဒက္ဇ္ဒင္းက “အစၥကရားဟာ သတင္းစာပတ္လည္နဲ႔ သတင္းစာက ေဆာ္ၾသမယ့္လႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ လူေတြစုေ၀းၿပီး 

စည္းရံုးလာၾကမယ္လုိ႔ ထင္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ ့လူေတြက သူတို႔ထင္သလုိ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ ပုိၿပီးအခုိငအ္မာက်တ့ဲ 

လႈပ္ရွားမႈပတ္ပတ္လည္မွာပဲ စုေ၀းစည္းရံုးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္” လို႔လည္း ေရးေသးတယ္။  သူဆုိလုိတ့ဲ လူေတြပိုၿပီးအလြယ္တကူ 

စုေ၀းေစမယ့္ “ပုိၿပီးအခိုင္အမာက်" တဲ့ကိစၥေတြ ဆုိတာေတြက ပထမတခုက ေဒသႏၱရသတင္းစာထုတ္တာ၊ ေနာက္တခုက 

ဆႏၵျပပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္တာ၊ ေနာက္ဆံုးတခုကေတာ့ အလုပ္လက္မဲ့ေတြထဲမွာ ၀င္ေေရာက္စည္းရံုးလုပ္ကုိင္တာကုိ ေျပာေနတာပါ။ 

ဒါေတြက စိတ္ထင္ရာေတြ ဆြဲထုတ္ေျပာေနတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥေတြမွာ လူေတြပိုၿပီးအလြယ္တကူ စုေ၀းေစႏုိင္မယ့္ 

အေထြအထူး အေၾကာင္းအခ်က္ ဘာမွမရွိပါဘူး။ နာဒက္ဇ္ဒင္းကပဲ“ေဒသႏၱရေတြမွာ အလုပ္လုပ္ၾကတာေတြက 

သနားစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ညံ႔ဖ်င္းတယ္။ ေကာ္မတီေတြကလည္း သူတုိ႔လုပ္ႏိုင္စြမ္းရိွတာရဲ႕ ဆယ္ပံုတပံုေတာင္ 

အလုပ္မလုပ္ၾကဘူး....ေပါင္းစည္းေပးတဲ႔ အလုပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အဖြ႕ဲေတြကလည္း ေတာ္လွန္တဲ့ ဗ်ဴရုိကေရစီႀကီးနဲ႔ တူေနတယ္။ 

အဖြဲ႕၀င္ေတြအၾကား အျပန္အလွန္ရာထူးေတြပဲ ခန္႔ေနၾကတယ”္ လုိ႔ေရးတယ္။ နာဒက္ဇ္ဒင္းရဲ႕စကားထမဲွာ ခါးသီးတဲ႔ အမွန္တရားေတြ 

ပါေနတာ သူမျမင္ပါဘူး။  

 

ေဒသႏၱရအလုပ္ေတြ သနားစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ညံ႔ဖ်င္းတာက အလုပ္လုပ္သူေတြရဲ႕ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းမႈ၊ 

လုပ္ငန္းခြင္ က်ဥ္းေျမာင္းမႈတုိ႔နဲ႔လည္း ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ပါတီလုပ္သားေတြကုိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမရိွဘဲ ေဒသႏၱရ 

အ၀န္းအ၀ိုင္းေလးထဲမွာပဲ ပိတ္ေလွာင္ထားရင္ ဒီလုိပဲ ျဖစ္မွာပါပဲ။ က်ယ္ျပန္႔တဲ႔ ေဒသႏၱရသတင္းစာ ထူေထာင္တ႔ဲကိစၥမွာ 

စီးပြားေရး၀ါဒန႔ဲ "ေခတ္ေနာက္က်မႈ" တို႔ လႊမ္းေနမယ္ဆုိရင္၊ စိတ္တုိင္းက် ထူေထာင္ႏိုင္ဦးေတာ႔၊ ဇာဘုရင္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ 

အေထြေထြတိုက္ပြဲႀကီးဆင္ဖို႔နဲ႔ စည္းလုံးညီညြတ္တဲ့တုိက္ပြဲႀကီးကုိ ေခါင္းေဆာင္ဖို႔တုိ႔အတြက္ ဒီသတင္းစာေတြကေနၿပီး ေတာ္လွန္တ့ဲ 

အင္အားစုေတြကုိ "စုေ၀းစည္းရံုး" လာေအာင ္လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး "ဆႏၵျပပြဲအတြက္ျပင္ဆင္" တဲ႔ ကိစၥနဲ႔ အစၥကရားရဲ႕ 

စီမံကိန္းတုိ႔ကုိ ဆန္႔က်င္ဘက္ေတြအျဖစ္ ေျပာလုိ႔မျဖစ္ပါ။ ဒီစီမံကိန္းထဲမွာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား အက်ယ္အျပန္႔စည္းရုံး ေဖာ္ထုတ္ေရးကို 

ရည္ရြယ္တစ္ခုအျဖစ ္ထည့္သြင္းထားပါတယ္။ လက္ေတြ႔နည္းနာကိစၥကုိပဲ ေဆြးေႏြးဖို႔ လုိေနတာပါ။ "စုေ၀းစည္းရံုး" ထားတဲ႔ 

အင္အားေတြကသာ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအတြက္ "ျပင္ဆင္" ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာက ဒီလိုစုေ၀း စည္းရံုးႏိုင္စြမ္းမွာကိပုဲ 

အားနည္းေနတာျဖစ္ေၾကာင္း နာဒက္ဇ္ဒင္း သေဘာမေပါက္ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး "အလုပ္လက္မဲ့ေတြထမဲွာ ၀င္ေေရာက္စည္းရံုး လုပ္ကုိင္" 

တ့ဲ ကိစၥဟာလည္း စည္းရံုးထားတဲ႔ အင္အားေတြကသာ လုပ္ႏိုင္တဲ႔ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ အင္အားစုေတြကုိ စည္းရုံးဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ႔ကိစၥ 

မဟုတ္ေၾကာင္း နာဒက္ဇ္ဒင္း နားမလည္ျပန္ပါဘူး။  

ဒီေနရာမွာ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး အေရးပါမႈကိစၥန႔ဲ "စုေ၀းစည္းရံုး" လာေအာင ္လုပ္ေဆာင္ေရး လုိအပ္မႈကိစၥဘက္ကုိ 

လွည့္ခ်င္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ေတြ႔ေနရတ့ဲ ကိစၥအမ်ားစုႀကီးမွာေတာ့ ဘယ္ေနရာက စမလဲဆိုတ့ဲျပႆနာနဲ႔ စည္းလုံးညီညြတ္ေရး 

ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲဆုိတ့ဲ ျပႆနာေတြမွာ တိက်တဲ့အေတြးအျမင္ ကင္းမဲ့ေနတာေတြ ေတြ႔ေနရတယ္။ ဥပမာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ 

ရပ္ကြက္အစုေလးေတြကုိ "စုစည္း" မယ္ဆုိရင္ ဘံုကိစၥေတြ ရွိရပါမယ္။ ဆုိလိုတာက “အဖြဲ႕ခ်ဳပ္”ဆုိတဲ႔ ဘံုေခါင္းစီးမွ်သာ 

မဟုတ္ဘဲ၊တကယ္တန္းဘံုက်တဲ႔အလုပ္ေတြရွိရပါမယ္။အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ရုပ္၀တၳဳေတြ၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြ၊ အင္အားစုေတြ 

ဖလွယ္ၾကရမယ္။ ရပ္ကြက္အလိုက္ တာ၀န္ခြဲေ၀မႈ လုပ္ရုံသာမက တၿမိဳ႕လံုးရွိ အထူးလုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္လည္း တာ၀န္ခြဲေ၀မႈ 
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လုပ္ရမယ္။ ရပ္ကြက္တစ္ခုရဲ႕ အရင္းအျမစ ္(ေငြနဲ႔လူ) အင္အားဟာ ႀကီးမားတဲ႔လွ်ိဳ႕၀ွက္ေရး ယႏၱယားထူေထာင္ဖို႔ မလုံေလာက္ႏုိင္ပါ။ 

ေနာက္ၿပီး ရပ္ကြက္ဆုိတဲ႔ နယ္ပယ္ဟာ အထူးကၽြမ္းက်င္သူ ပ်ိဳးေထာင္ေရးအတြက္ က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းပါတယ္။ ၿမိဳ႕ေတြအၾကား 

လုပ္ငန္းေတြစုစည္းရာမွာလည္း ဒီလိပုဲ စဥ္းစားရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ တစ္ၿမိဳ႕နဲ႔တစ္ၿမိဳ႕အၾကား ပုံမွန္လည္းက် ဘုံလည္းက်တဲ႔ 

လုပ္ငန္းအေျခခံေပၚကေန တကယ့္အဆက္အသြယ္ေတြ ထူေထာင္ဖို႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ ဒါလုပ္ႏိုင္မွသာ- ရဲေဘာ္ေတြဟာ 

အစိတ္စိတ္အပိုင္းအစေလးေတြ ျပန္႔က်ဲမႈ၀န္ေအာက္က လြတ္လာမယ္၊ ကမၻာႀကီးမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ သိႏိုင္လာမယ္၊ 

ဘယ္သူေတြဆီက ေလ့လာသင္ယူရမယ္ဆုိတာ သိႏိုင္လာမယ္၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ဘယ္လုိယူရမယ္ဆုိတာေတြလည္း သိႏိုင္လာမယ္၊ 

က်ယ္ျပန္႔တ့ဲ လႈပ္ရွားမႈေတြထဲမွာ ဘယ္လုိပါ၀င္ လုပ္ကုိင္ရမယ္ဆုိတာလည္း သိႏိုင္လာမယ္။ ဒီလုိ အဆက္အသြယ္ေတြ 

စတင္ထူေထာင္ဖို႔ဆုိရင္ အမ်ားနဲ႔ဆုိင္တ့ဲ သတင္းစာတစ္ေစာင္ကပဲ ဒီတာ၀န္ကို ယူေပးရမွာပဲ။ ဒီသတင္းစာဟာ ရုရွားျပည္လံုးဆုိင္ရာ 

လုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္ဖို႔ လိုသလုိ ပံုမွန္လည္း ထုတ္ေ၀ႏိုင္တ့ဲ သတင္းစာျဖစ္မွရမယ္။ ဒီသတင္းစာဟာ လႈပ္ရွားမႈပံုသဏၭာန္မ်ိဳးစံုရ႕ဲ 

ရလဒ္မ်ိဳးစံုကုိ အက်ဥ္းရံုးသံုးသပ္တာ လုပ္ေပးမွာျဖစ္သလုိ လမ္းမွန္သမွ် ေရာမကုိဆုိက္တယ္ဆုိတဲ့ ဆုိရိုးစကားလိုပဲ ေတာ္လွန္ေရးဆီ 

ဦးတည္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းလမ္းသြယ္မ်ိဳးစံုကုိ အသုံးျပဳၿပီး လူထုႀကီး လုိက္ပါလာေအာင္ တုိက္တြန္းလံႈ႕ေဆာ္တာေတြလုပ္တဲ့ 

သတင္းစာလည္း ျဖစ္ရမယ္။ 

 

ဒီလိုသတင္းစာမ်ိဳး ရွိတယ္ဆုိရင္ တၿမိဳ႕နဲ႔တစ္ၿမိဳ႕အၾကား ေတာ္လွန္ေရးကိစၥဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္မႈဟာ ပုံမွန္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ 

ျဖစ္လာလိမ္႔မယ္။ သတင္းစာ ျဖန္႔ခ်ိေရးသာမက (ဒီထက္ပိုအေရးႀကီးတဲ႔) အေတြ႔အႀကံဳ၊ အခ်က္အလက္၊ အင္အား၊ 

ရုပ၀္တၳဳအရင္းအျမစ္ စတာေတြ ဖလွယ္ေရးတုိ႔ကိုလည္း အေသအခ်ာ လုပ္ႏိုင္လာလိမ္႔မယ္။ ေဒသႏၱရေကာ္မတီမ်ား၊ အစုမ်ား၊ 

ေလ႔လာေရးအစုမ်ား အားလံုးက သုိ႔မဟုတ္ အမ်ားစုက ဘုံအေရးေတာ္ပုံအတြက္ တက္တက္ၾကြၾကြ အလုပ္လုပ္ၾကမယ္ဆုိရင္၊ 

မေ၀းလွတဲ႔ အနာဂတ္မွာ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ သတင္းစာတစ္ေစာင္ ပုံမွန္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ပါလိမ္႔မယ္။ ဒီသတင္းစာဟာ လူတန္းစားတုိက္ပြဲ 

မီးပြားမွန္သမွ်နဲ႔ လူထုမေက်နပ္မႈ မီးပြားမွန္သမွ်ကုိ မီးေတာက္ႀကီးျဖစ္လာေအာင္ ယပ္ခတ္ေပးတဲ႔ ဖားဖိုႀကီးရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း 

ျဖစ္လာပါလိမ္႔မယ္။ သတင္းစာျဖစ္ေျမာက္ေရး ကိစၥဟာ ပင္ကုိယ္အားျဖင္႔ အလြန္သာမန္က်ၿပီး အလြန္ေသးငယ္ေပမယ့္ 

အားလံုးပါ၀င္ၿပီး အဆက္မျပတ္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနပါက ဒီႀကိဳးပမ္းခ်က္ရဲ႕ ပတ္ပတ္လည္မွာ ရင္႔က်က္တဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား 

စနစ္တက်စုစည္းမိလာၿပီး ေလ႔က်င္႔မႈလည္း ရရွိလာၾကပါလိမ္႔မယ္။ 

 

ခ။  ေတာ္လွန္ေရး အဖြ႕ဲအစည္းရဲ႕ နည္းပရိယာယ္ 

 

လီနင္တုိ႔ အစၥကရားရဲ႕ “စီမံကိန္း-နည္းဗ်ဴဟာ”က “အၿမဲတမ္းတပ္မေတာ္ႀကီး”တခုစုေ၀း၊ စည္းရုံး၊ ျပင္ဆင္ထားေရးကို 

အင္တုိက္အားတုိက္လုပ္ဖို႕ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ျပည္လံုးဆုိင္ရာ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းတခု ထူေထာင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ 

ထုိးစစ္ဆင္ဖို႔ အျမန္ေဆာ္ၾသတာကုိ လက္မခံပါ။ 

 

လံုး၀မူမဲ့တ႔ဲအျပင ္“ျဖစ္စဥ္-နည္းဗ်ဴဟာ”အေၾကာင္းပဲ ေျပာေျပာၿပီး လူေတြကုိ ပါးစပ္ပိတ္ပစ္တတ္တဲ႔ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြနဲ႔ 

ခိုင္မာတဲ႔ မူလမ္းစဥ္ေတြ နည္းပရိယယ္အေျခခံေတြအေပၚ အရမ္းအထင္ေသးတတ္တဲ႔ နာဒက္ဇ္ဒင္းက ထုိးစစ္ဆင္ေရးစကားေတြ 

ရုတ္တရက္ေျပာင္းလဲေျပာလာၾကၿပီး အစၥကရားအုပ္စုဟာ စာအုပ္ႀကီးသမားေတြပဲ၊ ကုိယ္ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ ေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္ကုိ 

နားမလည္ဘူး၊ လူေတြကုိ သတိထားလုပ္ကုိင္ၾကဖို႔ပဲ ေဆာ္ၾသေနတယ္စသျဖင္႔ ျပစ္တင္စကားေတြ ေျပာဆုိလာၾကတယ္။ 

 

“ထိုးစစ္”က မၾကာခင္မွာကုိ စေတာ႔မယ္၊ ျပည္လံုးဆုိင္ရာသတင္းစာနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ထားတဲ႔ အဖြ႔ဲအစည္းအေၾကာင္းေတြဘာေတြ 

ေျပာေနဖုိ႔ အခ်ိန္မမီေတာ႔ဘူး၊ ေတာ္လွန္ေရးထဲ မပါ၀င္လုိက္ရဘဲ ျဖစ္သြားမယ္၊ လူထုႀကီးကို ကုိယ္ကပိုင္ထားတာမွ မဟုတ္တာ၊ 

ဘယ္ေတာ႔ထခ်ရမလဲလုိ႔ သူတို႔က ကုိယ္႔ကုိေမးေနမွာ မဟုတ္ဘူး၊ သူတုိ႔က ကိုယ္ပိုင္ေခ်မႈန္းေရးအင္အားနဲ႔ ကုိယ္႔ဘာသာ ထခ်ၾကမွာ၊ 
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ထခ်တဲ႔အခါ သူတုိ႔ကပဲ လႊမ္းမိုးသြားမွာ၊ အလြန္စနစ္တက် ဖြ႔ဲထားတဲ႔ ကုိယ္႔ရဲ႕အဖြ႔ဲအစည္းကုိ “အၿမဲတမ္းတပ္”အတြင္း 

ထည့္သြင္းထားေပမယ့္ ဒီ “အၿမဲတမ္းတပ္”ကုိ သူတုိ႔က ေဘးဖယ္ပစ္ၾကမွာ စသျဖင္႔ နာဒက္ဇ္ဒင္းက ေျပာပါတယ္။ 

 

အစၥကရားရဲ႕ နည္းပရိယာယ္လမ္းစဥ္အရ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ေရး လုပ္ရပ္ဆိုတာ အဓိပၸာယ္မရွိပါ၊ 

သာမန္လူေတြသာ ပါ၀င္တဲ႔ အဖြ႔ဲအစည္းတခု ဖြ႔ဲဖို႔ကိစၥတုိ႔၊ ေဒသႏၱရသတင္းစာေလးေတြ အက်ယ္အျပန္႔ထုတ္ဖို႔ကိစၥတုိ႔ ေျပာေနတာဟာ 

စီးပြားေရး၀ါဒကုိ လမ္းက်ယ္က်ယ္ ဖြင္႔ေပးရာပဲ ေရာက္ပါတယ္၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြနဲ႔ ဖြ႔ဲတည္ထားတဲ႔ ျပည္လံုုးဆုိင္ရာ 

အဖြ႔ဲအစည္းတခု ဖြ႔ဲဖို႔အေၾကာင္း ေျပာၾကရပါမယ္၊ (စကၠဴေပၚကမွ်သာ မဟုတ္ဘဲ) တကယ္လက္ေတြ႔ ထိုးစစ္မစခင္မွာ ဒီအေၾကာင္းေတြ 

ေျပာတာ အခ်ိန္မမီေတာ႔တာမ်ိဳး ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ 

 

နာဒက္ဇ္ဒင္းတုိ႔ Svoboda အုပ္စု လမ္းစဥ္အရဖြဲ႔မယ့္ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ေရးအဖြ႔ဲဟာ ကုိယ္႔တပ္ကုိ လူထုနဲ႔နီးနီးကပ္ကပ္ 

မဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ အတားအဆီး ျပဳေနမွာပါ။“လူထုႀကီးကုိ ကုိယ္ကပိုင္ထားတာ”မဟုတ္တ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္ကုိပဲ “ထိုးစစ္”

မၾကာခင္ လာေတာ႔မယ့္အေၾကာင္းေျပာတာ မိုကမ္ဲရာ က်တာေပါ႔။ ထုိးစစ္ဆင္တယ္ဆိုကတည္းက ဒါ အၿမဲတမ္းတပ္ကပဲ လုပ္တာပါ၊ 

အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚတဲ႔ လူထုေပါက္ကြဲမႈက လုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ စနစ္တက်ဖြ႔ဲစည္း ထူေထာင္ဆဲ တပ္ဖြဲ႔ေတြဟာ 

လူထုနဲ႔ကင္းလြတ္တဲ႔ လုပ္ငန္းမ်ိဳးထမဲွာပဲ နစ္ျမဳပ္ေနလိမ္႔မယ္လုိ႔ နာဒက္ဇ္ဒင္းက ယူဆတယ္။ တကယ္တမ္းမွာ ဒီတပ္ေတြဟာ 

ဘက္စုံၿခဳံငုံတဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလႈ႕ံေဆာ္မႈ လုပ္ငန္းထဲမွာ နစ္ျမဳပ္ေနမွာပါ။ လူထုတြင္း အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္တည္လာတဲ႔ 

တုိက္ခိုက္ေရးအင္အားနဲဲ႔႔ ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္းက အသိရွိရွိစည္းရုံးထားတဲ႔ တုိက္ခိုက္ေရးအင္အားတုိ႔ကုိ နီးကပ္လာေစၿပီး 

တခုတည္း ျဖစ္လာေစတဲ႔ လုပ္ငန္းထဲမွာ နစ္ျမဳပ္ေနမွာပါ။ ဒီလုပ္ငန္းကုိ လုပ္ႏိုင္ရင ္ထုိးစစ္ဆင္တဲ႔အခါ အၿမဲတမ္းတပ္ဟာ 

လူထုရဲ႕လႊမ္းမိုး၊ ေဘးဖယ္တာ မခံရဘဲ လူထုကုိ ေရွ႕ကဦးေဆာင္ပါလိမ္႔မယ္။ 

 

ေနာက္ၿပီး အစၥကရားကိုင္စြဲေသာ နည္းဗ်ဴဟာအတိုင္း မိမိလုပ္ငန္းစဥ္၊ နည္းဗ်ဴဟာနဲ႔ စည္းရံုးေရးတာ၀န္တုိ႔ အထမဲွာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ 

ႏိုင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္မႈကုိ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ လုပ္ေနသူေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ လြဲႏိုင္ေျခအနည္းဆံုးသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခုေနခါ ေဒသအသီးသီးမွာ ရုရွားျပည္လုံးဆုိင္ရာ သတင္းစာကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ထူေထာင္ေနသူမ်ားဟာ “ေႏြဦး”

အေရးအခင္းေတြနဲ႔ မလြဲေခ်ာ္ခဲ႔ရုံမက ဒီအေရးအခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚမယ့္အလားအလာကုိ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းနိုင္ေအာင္ အစၥကရားဆ ီ

အခ်က္အလက္ေတြ ေပးပို႔ခဲ႔ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ဆႏၵျပပြဲေတြန႔ဲ မလြဲခဲ႔ရုံမက ကုိယ္တုိင္ေတာင္ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲခဲ႔ၾကတာပါ။ အလိုအေလ်ာက ္

ျဖစ္ေပၚတဲ႔ ဒီလူထုဆႏၵျပပြဲေတြကုိ သြားကူညီရမယ့္ တာ၀န္ရွိတယ္လို႔ ခံယူၿပီး ပါ၀င္ၾကတာပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ရုရွားျပည္ထဲက 

က်န္ေဒသေတြမွာရွိတ့ဲ ရဲေဘာ္ေတြဆီကုိလည္း ဆႏၵျပပြဲအေျခအေနေတြကုိ သတင္းစာကတဆင္႔ သတင္းပို႔ေပးၿပီး စုေဆာင္းထားတဲ႔ 

အေတြ႔အႀကံဳေတြကို အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ကူညီဖို႔ တာ၀န္ကုိလည္း သူတုိ႔နားလည္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔တေတြ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ 

မလြဲေခ်ာ္ေစဖို႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ လံႈ႕ေဆာ္မႈဆုိင္ရာ အေတြ႔အႀကံဳေတြရွိေအာင္ လုပ္ရမယ္၊ 

ခုခံဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပမႈတုိင္းကုိ (ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္နည္းနဲ႔) ေထာက္ခံႏိုင္စြမ္းရွိရမယ္၊ လူထုအလိုအေလ်ာက္ လႈပ္ရွားမႈကုိ 

လမ္းညႊန္ႏိုင္စြမ္း ရွိရမယ္၊ လႈပ္ရွားမႈအတြင္းမွာ မိတ္ေဆြေတြႀကဳံဖူးၿပီသား အမွားေတြ မက်ဴးလြန္မိေအာင္နဲ႔ ရန္သူက ဆင္လာမယ့္ 

ေထာင္ေခ်ာက္ေတြကို မနင္းမိေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းလည္း ရိွရပါမယ္။ 

 

ဒါေၾကာင့္ အစၥကရားအုပ္စုအေနနဲ႔ ရုရွားျပည္လုံးဆုိင္ရာ သတင္းစာတေစာင္ ပတ္လည္မွာ၊ တနည္းအားျဖင္႔ 

ဘံုသတင္းစာအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းႀကဳိးပမ္းတဲ႔ ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ၊ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ ထူေထာင္ေရးစီမံကိန္းကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 

ေတာင္းဆုိတင္ျပေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုတည္ေထာင္တဲ႔ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ဳိးကသာ တိုက္ပြဲ၀င္ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ အဖြဲ႕အစည္းတခုမွာ 

ရွိသင္႔တဲ႔ ေပ်ာ႔ေပ်ာင္းမႈကုိ အေသအခ်ာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမွာပါ။ ေပ်ာ႔ေပ်ာင္းမႈရွိတယ္ဆုိတာ ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ဆန္တဲ့ 

တုိက္ပြဲအေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးန႔ဲ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ မိမိကိုယ္ကုိ ခ်က္ခ်င္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပါင္းစပ္ႏို္င္စြမ္းရွိတာကုိ 
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ေခၚတယ္။ တစ္ေနရာရာမွာ ရန္သူက အင္အားအလံုးအရင္း စုစည္းထားခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ထက္အင္အား အဆမတန္ႀကီးမားတ့ဲ ဒီရန္သူနဲ႔ 

ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ တုိက္ပြဲမျဖစ္ေအာင္ ေရွာင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး၊ ရန္သူရဲ႕ ျပႆနာမႏိုင္မနင္းျဖစ္ေနမႈကုိ ခ်က္ေကာင္းယူႏိုင္စြမ္းရွိရံုမက ရန္သူ 

ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ေနရာမ်ဳိးမွာ အလစ္အငုိက္တုိက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္း ရွိတာေတြကို ေခၚတယ္။ လူထုအံုၾကြမႈေတြ 

လမ္းေပၚတုိက္ပြဲေတြအတြက္ေလာက္ပဲ ရည္မွန္းၿပီး၊ သုိ႔မဟုတ္ “ ေန႕စဥ္ၿငီးေငြ႔စရာ တုိက္ပြဲေတြကို တြန္းတင္ေပး”ဖုိ႔ေလာက္ပဲ 

ရည္မွန္းၿပီး ပါတီအဖြဲ႕အစည္း တည္ေထာင္တာမ်ိဳးဟာ မွားယြင္းတဲ့လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ သက္ဆုိင္ရာ 

ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကုိ အၿမဲလုပ္ေဆာင္ေနရမယ္၊ အေျခအေနတိုင္းကုိ ရင္ဆုိင္ဖို႔ အၿမဲအသင့္ျပင္ထားရမယ္။ 

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ ၿငိမ္သက္တဲ႔ ကာလနဲ႔ ေပါက္ကြဲတဲ႔ ကာလတုိ႔ဟာ တခုကေနတခုသုိ႔ ဘယ္အခ်ိန္ ေျပာင္းလဲသြားမလဲဆုိတာ 

ႀကိဳတင္ၿပီး မခန္႔မွန္းႏိုင္တာေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္တတ္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲကုိ ခန္႔မွန္းလုိ႔ရတာေတာင္ ကုိယ္႔အဖြဲ႕အစည္းကုိ 

လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျပန္လည္မတည္ေဆာက္ႏိုင္တာ ျဖစ္တတ္တယ္။ သက္ဦးဆံပိုင္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ိဳးေတြဆုိရင္ အဲသလုိ 

အေျပာင္းအလဲေတြဟာ အံ႔ၾသေလာက္ေအာင ္ျမန္ဆန္တတ္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီအဖြ႕ဲအစည္း လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ 

အေျခခံအတြင္းသေဘာနဲ႔ အာရုံစူးစိုက္မႈဟာ အေပါက္ကြဲဆံုး ကာလအတြက္ေရာ အၿငိမ္သက္ဆံုး ကာလအတြက္ပါ ျဖစ္လည္းျဖစ္ႏိုင ္

လုိလည္းလုိအပ္တဲ႔လုပ္ငန္း ျဖစ္ရပါမယ္။ တနည္းအားျဖင္႔ ႏိုင္ငံေရးလံႈ႕ေဆာ္မႈလုပ္ငန္း ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒီလုပ္ငန္းဟာ လက္ေတြ႔ဘ၀ 

မ်က္ႏွာစာအားလုံးကုိ မီးေမာင္းထိုးျပေနရမယ္၊ လူထုလူတန္းစား လူ႔အလႊာေတြထဲမွာ တတ္ႏိုင္သမွ် အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး လုပ္တာလည္း 

ျဖစ္ရမယ္၊ တႏိုင္ငံလံုး ခ်ိတ္ဆက္လုပ္တာလည္း ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေပမဲ႔ ဒီလပု္ငန္းကုိ လုပ္ႏိုင္ဖို႔က လက္ရွိအေျခအေနမွာ 

ပံုမွန္ထုတ္ေ၀တဲ့ ရုရွားျပည္လုံးဆုိင္ရာ သတင္းစာတစ္ေစာင္ရွိမွ ျဖစ္မယ္။ ဒီသတင္းစာအတြက္ ႀကိဳးပမ္းရင္း ဖြ႔ဲတည္လာတဲ႔ 

အဖြ႔ဲအစည္းဟာ အရာရာကုိ ရင္ဆုိင္ဖို႔ အသင္႔ျဖစ္ေနမွာပါ။ အရာရာဆုိတာ ေတာ္လွန္ေရးဒီေရ အနိမ္႔ဆံုးကာလမွာ ပါတီရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ 

ၾသဇာနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္မႈတုိ႔ကုိ ထိန္းသိမ္းထားရတဲ႔ ကိစၥကအစ၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လက္နက္ကုိင္အံုၾကြမႈဆုိင္ရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ ကာလ 

ေရြးခ်ယ္မႈ၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကိစၥအဆံုး အားလံုးကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိတုိဆိုရရင ္“ျပည္လံုးဆုိင္ရာ သတင္းစာ 

စီမံကိန္း”ဟာ အံုၾကြမႈအတြက္ဘက္စုံ ျပင္ဆင္မႈကုိ ခ်က္ခ်င္းစတင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစၿပီး၊ တခ်ိနတ္ည္းမွာ ေန႔စဥ္အပူတျပင္း 

အလုပ္ေတြကုိ မ်က္ျခညမ္ျပတ္ လုပ္ကုိင္ႏိုင္ေစမယ့္ လက္ေတြ႔အက်ဆံုးစီမံကိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဂ။  “တရားေသ၀ါဒ”နဲ႔“လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ခြင့္” 

 

လြတ္လပ္စြာ ေ၀ဖန္ခြင့္ဆုိတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံဟာ ေရပန္းအစားဆုံး ေၾကြးေၾကာ္သံလုိ႔ေတာင္ ဆုိႏိုင္တယ္။ ႏုိင္ငံတုိင္းလုိလုိမွာရွိတ့ဲ 

ဆုိရွယ္လစ္ေတြနဲ႔ ဒီမိုကရက္ေတြအၾကား အျငင္းပြားၿပီဆိုရင္ ဒီေၾကြးေၾကာ္သံကုိ ၾကားရေတာ့တာပါပဲ။ လက္ရွိႏိုင္ငံတကာ 

ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီထမဲွာ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းနဲ႔ ျပဳျပင္ေရးလမ္းဆုိၿပီး လမ္းေၾကာင္းႏွစ္ခု အေတာင္အလက္စုံစုံ ထြက္ေပၚေနပါၿပီ။ 

အဲဒီလမ္းေၾကာင္း ၂ ခုၾကား တုိက္ခိုက္မႈဟာ မီးေတြထေတာက္လာလုိက္၊ ျပာပံုထဲမွာ “အပစ္အခတ္ရပ္ေရးစာခ်ဳပ”္နဲ႔ တအံုေႏြးေႏြး 

ၿငိမ္သြားလုိက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပဳျပင္ေရးလမ္းျဖစ္တဲ႔ လမ္းေၾကာင္း “အသစ”္ဟာ “ေဟာင္းႏြမ္းေနတ့ဲ တရားေသ”မာ႔က္စ္၀ါဒအေပၚ 

“ေ၀ဖန”္တဲ႔သေဘာထား က်င္႔သံုးပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းရဲ႕ အႏွစ္သာရကုိ ဘန္းစတုိင္း (Bernstein) က ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

တင္ျပခဲ႔ၿပီး ျပင္သစ္ဆုိရွယ္လစ္ မီလာရန္း (Millerand)က လက္ေတြ႔လုပ္ျပခဲ႔ပါတယ္။ 

ဘန္းစတုိင္းက  ျငင္းခုံခ်က္အေၾကာင္းျပခ်က္ “အသစ္”တပုံတေခါင္း တင္ျပၿပီး ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီကုိ လူမႈေတာ္လွန္ေရးပါတီ 

အျဖစ္ကေန လူမႈျပဳျပင္ေရးလုပ္တ့ဲ ဒီမိုကရက္ပါတီအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒကုိ သိပၸံနည္းက်အေျခခ ံ

အုတ္ျမစ္ေပၚမွာ တင္ျပႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ လုိလည္းလိုအပ္တယ္၊ ေရွာင္လည္း မေရွာင္ႏိုင္ဘူးဆုိတာ သမုိင္းဆုိင္ရာ 

ရုပ၀္ါဒအျမင္အရ သက္ေသျပႏိုင္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ သူက လက္မခံပါဘူး။ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ႀကီးထြားေနတဲ႔ ျပသႆနာ၊ လူအမ်ားကုိ 

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားအျဖစ ္ေျပာင္းလဲပစ္ေနတဲ႔ ျပႆနာ၊ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အတြင္းပိုင္းပဋိပကၡမ်ား ျပင္းထန္လာေနတဲ႔ ျပႆနာ 

စတာေတြ တည္ရိွေနတယ ္ဆုိတာကုိလည္း သူက ျငင္းပယ္တယ္။“ေနာက္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္” (ကြန္ျမဴနစ္ေလာက) အယူအဆကုိ 

လက္မခံသလုိ ပစၥည္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ အေတြးအေခၚကုိလည္း သူက တူးတူးခါးခါးဆန္႔က်င္တယ္။ လစ္ဘရယ္၀ါဒနဲ႔ 
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ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒတို႔ဟာ တခုန႔ဲတခု မူအရဖီလာဆန္႕က်င္ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကုိ သူလက္မခံဘူး။ လူတန္းစားတုိက္ပြဲ သေဘာတရားကုိ 

လူမ်ားစုဆႏၵအတုိင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ဒီမိုကေရစီလူ႔အဖြ႕ဲအစည္းမွာ လက္ေတြ႕သုံးမရဘူးဆုိၿပီး သူက 

ျငင္းပယ္တယ္။ 

 

ဒါေၾကာင္ ့ေတာ္လွန္တ့ဲ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီကုိ ဓနရွင္လူမႈျပဳျပင္ေရး ၀ါဒအျဖစ္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ 

(ဘန္းစတုိင္းရဲ႕) ေတာင္းဆုိခ်က္ဟာ မာ့က္စ္၀ါဒအေျခခံ အေတြးအေခၚအားလုံးကို ဓနရွင္အျမင္န႔ဲ ေ၀ဖန္တ့ဲဘက္ဆီ အနည္းနဲ႔အမ်ား 

ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာင္းလဲလာတဲ႔ ေလထုနဲ႔ ဆက္စပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင္႔ေတြ၊ တကၠသုိလ္လက္ခ်ာေတြ၊ မ်ားျပားလွတဲ႔ 

စာေစာင္ေတြ၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ စာတမ္းေတြမွာ မာ့က္စ္၀ါဒအေပၚ အဲဒီအျမင္နဲ႔ ေ၀ဖန္တာေတြက အခ်ိန္အေတာ္ၾကာကတည္းက 

ရွိေနခဲ႔ပါတယ္၊ ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ႏွစ္ဆယ္အခ်ိဳ႕အတြင္းမွာ ပညာတတ္လူငယ္ မ်ိဳးဆက္တခုလံုးကုိ အဲဒီေ၀ဖန္ခ်က္ေတြနဲ႔ပဲ စနစ္တက် 

ပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီပါတီထဲမွာ “ေ၀ဖန္ေရးအသစ္”လမ္းေၾကာင္း ျပည္႔ျပည္႔စံုစုံ 

ေပၚထြက္လာတာ မဆန္းပါဘူး။ ဒီလမ္းေၾကာင္းသစ္ရဲ႕ အတြင္းသေဘာေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြား ေပၚထြက္လာတာ မဟုတ္ဘဲ 

ဓနရွင္စာေပေတြကေန ဆုိရွယ္လစ္စာေပထဲကုိ ေျခဆုံးေခါင္းဆုံး ကူးေျပာင္းလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

တကယ္ေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒထဲကဒ ီ“ေ၀ဖန္ေရး”လမ္းေၾကာင္းသစ္ဟာ အေခ်ာင၀္ါဒအမ်ိဳးအစားသစ္ တစ္ခုမွ်သာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ေလွ်ာက္လဲေနတ့ဲ “လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ခြင့္”ဆုိတာ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း အေခ်ာင္၀ါဒ 

လြတ္လပ္စြာတည္ရွိခြင့္၊ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီပါတီကုိ ျပဳျပင္ေရးဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီအျဖစ ္လြတ္လပ္စြာေျပာင္းလဲခြင့္၊ 

ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ဓနရွင္အေတြးေခၚေတြနဲ႔ ဓနရွင္အစိတ္အပိုင္းေတြ လြတ္လပ္စြာသြတ္သြင္းခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။“

လြတ္လပ္ေရး”ဆုိတ့ဲစကားဟာ ထည္၀ါခံ့ညားေပမယ့္ စက္မႈလုပ္ငန္း လြတ္လပ္ခြင့္အလံထူၿပီး အရက္စက္ဆုံး လုယက္ေရးစစ္ပြဲေတြ 

ဆင္ခဲ့ၾကတယ္၊ လြတ္လပ္စြာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ အလံေအာက္မွာ လုပ္သားျပည္သူအားလုံး လုယက္ေသြးစုပ္တာ ခံခဲ့ၾကရတယ္။ 

ေခတ္သစ္ “လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ခြင့္”ဆုိတဲ့ စကားလုံးထဲမွာလည္း အလားတူအတြင္းသေဘာေတြ ကိန္းေအာင္းေနတာပါ။ 

 

ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ အဖြ႔ဲအစည္းေတြ ေရရွည္စည္းလံုးႏိုင္ဖို႔အတြက္ “လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ခြင့္”ရွိမွရမယ္လုိ႔ 

စီးပြားေရး၀ါဒီမ်ားက ေတာင္းဆုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတုိ႔ဟာ ေ၀ဖန္ေရးလက္နက္ကုိေတာ႔ ေၾကာက္ၾကပါတယ္။ သေဘာတရားေရး 

ျငင္းခုံမႈကြဲျပားမႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔တဲ႔ ႏုိင္ငံေရးျပသနာမ်ား ေတာ္လွန္ေရးအဖြ႔ဲအစည္း ထူေထာင္းေရးစီမံကိန္းမ်ား စတာေတြကုိ 

သူတုိ႔သေဘာမက်ၾကပါဘူး။ ဒါေတြက သူတုိ႕နဲ႔ မဆိုင္ဘူးတ့ဲ။ အလုပ္သမားလူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈ၊ ေဒသႏၱရအလုပ္သမား အဖြ႔ဲအစည္း 

စတာေတြြပဲ သူတုိ႔နဲ႔ ဆုိင္တယ္တဲ႔။ 

 

တကယ္ေတာ႔ “လြပ္လပ္စြာေ၀ဖန္ခြင့္”သမားေတြဟာ ျပည့္စုံတဲ႔ သေဘာတရားစနစ္ မွန္သမွ်မွ လြတ္ကင္းခြင့္ကုိ 

ေတာင္းဆုိေနျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ လံုး၀မူမဲ႔ၿပီး လုိရာဆြဲသံုးဖို႔အတြက္ ေရာေက်ာ္၀ါဒ (eclecticism) ကုိပဲ 

ကုိင္စြဲၾကပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈထဲ ပါ၀င္လာသူ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ လက္ေတြ႔အေရးပါမႈ 

လက္ေတြ႔ေအာင္ျမင္မႈေတြေၾကာင္႔သာ ပါ၀င္လာခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး သေဘာတရားအရ ေလ႔က်င္႔သား မရရွိခဲ့သေလာက္ပါပဲ။ 

ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ စီးပြားေရး၀ါဒီေတြက “လက္ေတြ႔လႈပ္ရွားတဲ႔ ေျခတစ္လွမ္းဟာ လမ္းစဥ္တဒါဇင္ထက္ အေရးပါတယ္။”ဆုိတဲ႔ 

မာ့က္စ္ရဲ႕ (ဂုိသာလမ္းစဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာတဲ႔) စကားကုိ ဟိတ္ႀကီးဟန္ႀကီးနဲ႔ ကုိးကားလာတာ တလြဲတေခ်ာ္ႏိုင္လွပါတယ္။ 

ေရာေက်ာ္၀ါဒ ကုိင္စြဲၿပီး မူကိစၥေတြ ေျပာတဲ႔လုပ္ရပ္ကုိ မာ႔က္စ္က အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္ရင္း ဒီစကားကုိ ေျပာခဲ႔တာပါ။ သူ 

ဆုိလုိတာက ေပါင္းဖို႔လုိတယ္ဆုိရင ္လႈပ္ရွားမႈရ႕ဲလက္ေတြ႔ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ရရွိဖို႔အတြက္ သေဘာတူခ်က္ေတြရေအာင္ 

ေပါင္းႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ႔ မူေတြအေပၚမွာေတာ႔ လံုး၀ ေစ်းမဆစ္ေလနဲ႔၊ “သေဘာတရားအရ”မေစ႔စပ္ေလန႔ဲ။ မာ႔က္စ္က ဒီအဓိပၸာယ္နဲ႔ 

ေျပာတာပါ။ ဒါေပမဲ႔ တခ်ိဳ႕လူေတြက မာ႔က္စ္နာမည္သံုးၿပီး သေဘာတရားရဲ႕ အခန္းကုိ ေသးသိမ္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ 
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ေတာ္လွန္တဲ့ သေဘာတရားမရွိရင ္ေတာ္လွန္တဲ႕လႈပ္ရွားမႈလည္း မရွိႏိုင္ဘူးလုိ႔ လီနင္က ခပ္ရွင္းရွင္း ေျပာလုိက္ပါတယ္။ 

အက်ဥ္းေျမာင္းဆံုး လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈ သဏၭာန္ေတြအေပၚ စိတ္ညြတ္အားသန္ေနသူေတြနဲ႔ အေခ်ာင္၀ါဒအေပၚ 

အက်ယ္အျပန္႔ခ်ီးေျမွာက္ေနသူေတြ လက္ခ်င္းခ်တ္ိေနၾကခ်ိန္မွာ ဒီအေတြးအေခၚကုိ ကုိင္စြဲထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ ့

ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ေတြ အတြက္ဆုိရင ္အေျခအေန ၃ ရပ ္တည္ရွိေနတာေၾကာင့္ သေဘာတရားရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ 

ပိုအေရးႀကီးသြားပါတယ္။ 

 

ပထမအေျခအေနကကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီဟာလက္ရိွအေျခအေနမွာဖြ႔ဲတည္ဆဲအဆင္ပဲ့ ရွိေသးတယ္၊ ပါတီရဲ႕ 

ၾကန္အင္လကၡဏာေတြ ပုံေပၚလာေနဆဲပဲ ရွိေသးတယ္၊ ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚ နယ္ပယ္မွာ လႈပ္ရွားမႈကုိ လမ္းလြဲသြားေစမယ့္ 

တျခားလမ္းေၾကာင္းေတြနဲ႔ စာရင္းရွင္းတာ ၿပီးျပတ္ဖို႔ အေ၀းႀကီး လုိေသးတယ္။ ဆုိရွယ္ဒိမိုကေရစီမဟုတ္တ့ဲ ေတာ္လွန္ေရး 

လမ္းေၾကာင္းေတြလည္း ျပန္ၿပီးနာလန္ထူလာေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လာမယ့္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာကာလအတြင္း 

ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိကေရစီရဲ႕ ကံၾကမၼာဟာ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းက အားႀကီးလာမလဲဆိုတဲ႕ အေျခအေနအေပၚ မူတည္ေနပါတယ္။ 

 

ဒုတိယအေျခအေနက ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ လႈပ္ရွားမႈဆုိတာ တကယ့္အႏွစ္သာရအရ ႏိုင္ငံတကာ့လႈပ္ရွားမႈတခ ုျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအခ်က္အရ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြဟာ အမ်ိဳးသားေရးေရွာ္ဗင္၀ါဒကုိ တိုက္ဖ်က္ရမယ္ဆုိတဲ႔ အဓိပၸာယ္ရသလို ငယ္ရြယ္တ့ဲ 

အရင္းရွင္စနစ ္ႏုိင္ငံတစ္ခုက လႈပ္ရွားမႈဟာ တျခားႏိုင္ငံေတြက အေတြ႔အႀကံဳေတြကို အသံုးျပဳမွသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ္ဆုိတဲ႔ 

အဓိပၸာယ္လည္း ရပါတယ္။ အဲသလို အေတြ႔အႀကံဳေတြကို အသံုးျပဳဖို႔ဆုိရင္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြက အေတြ႔အႀကံဳေတြကုိ နားလည္ရံု မိတၱဴပြား 

အတုခိုးရံုနဲ႕ မရပါဘူး။ အဲဒီအေတြ႔အႀကံဳေတြကုိ ေ၀ဖန္မႈရွိရွိ ေလ့လာၿပီး ကိုယ့္တုိင္းျပည္နဲ႔ကုိက္ေအာင္ အမွီခိုကင္းကင္း 

စမ္းသတ္အသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒီလုိ လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သေဘာတရားအင္အားေတြ ေတာင္႔ေတာင္႔တင္းတင္း ရွိေနဖို႔၊ 

ႏိုင္ငံေရးအေတြ႔အႀကံဳ၊ ေတာ္လွန္ေရးအေတြ႔အႀကံဳ ၾကြယ္ၾကြယ္၀၀ရိွေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေခတ္သစ္အလုပ္သမား 

လူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈဟာ ႀကီးႀကီးမားမား ဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားလာခဲ႔ၿပီးျဖစ္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

  

တတိယအေျခအေနက ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ေတြ ထမ္းေဆာင္ေနရတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္မ်ိဳးက ကမၻာမွာ 

တျခားဆုိရွယ္လစ္ ပါတီေတြ တခါမွ မႀကံဳဖူးတ့ဲတာ၀န္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနရတ့ဲ တာ၀န္ဟာ သက္ဦးဆံပိုင္ 

အာဏာရွင္စနစ္ ထမ္းပိုးေအာက္ကေန ျပည္သူလူထုတရပ္လုံး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ထမ္းေဆာင္ရမယ့္ နုိင္ငံေရးစည္းရံုးေရး 

တာ၀န္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တင္ျပခ်င္တာက ေရွ႕တန္းအေရာက္ဆုံး သေဘာတရားရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈကုိ 

ခံယူထားတ့ဲ ပါတီမ်ိဳးကသာ တပ္ဦးတုိက္ခုိက္ေရးသမား အခန္းကုိ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္ ဆုိတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

  

ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ လႈပ္ရွားမႈအတြင္း သေဘာတရားေရးရဲ႕ အေရးပါပံုန႔ဲပတ္သက္လုိ႔ ၁၈၇၄ ခုႏွစ္မွာ အိန္ဂယ္လ္ 

ေျပာခဲ႔တဲ႔ စကားေတြကုိ ကိုးကားလိုပါတယ္။ ဂ်ာမနီလယ္သမားစစ္ပြ ဲစာအုပ္အမွာမွာ အိန္ဂယ္လ္က “က်န္ဥေရာပ ႏိုင္ငံေတြန႔ဲစာရင္ 

ဂ်ာမန္အလုပ္သမားေတြမွာ အားသာခ်က္ ၂ ခု ရွိတယ္။ ပထမတစ္ခုက သူတုိ႔ဟာ ဥေရာပမွာ သေဘာတရားေရး အလုိက္စားဆံုး 

လူမ်ိဳးထဲမွာ ပါေနတယ္။ ဂ်ာမနီမွာ ပညာတတ္ဆုိသူ လူတန္းစားေတြအၾကား ကြယ္ေပ်ာက္လုလု ျဖစ္ေနတ့ဲ သေဘာတရားေရးဘက္ 

ေဇာင္းေပးလုိတ့ဲ စိတ္ဓာတ္ေတြကုိ ဂ်မန္အလုပ္သမား လူတန္းစားက ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းထားလုိက္တယ္။ ေဟဂယ္ အပါအ၀င္ 

အရင္က ရိွႏွင့္ေနတ့ဲ ဂ်ာမန္ဒႆနိကေဗဒသာ မရွိခဲ့ရင္ သိပၸံနည္းက် ဂ်ာမနဆုိ္ရွယ္လစ္၀ါဒ ဆုိတာလည္း မရွိႏုိင္ဘူး။ 

ဂ်ာမန္အလုပ္သမားေတြဆီမွာ သေဘာတရားေရး လုိက္စားလုိစိတ္ ရွိမေနရင္လည္း ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ အေသြးေတြ 

အသားေတြထဲ စိမ့္၀င္မလာႏိုင္ဘူး။” 
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“ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ အခ်ိန္အခါအရဆုိရင္ ဂ်ာမန္ေတြဟာ အလုပ္သမားလူတန္းစားလႈပ္ရွားမႈထဲကုိ 

ေနာက္ဆုံးမ ွ၀င္ေရာက္လာတယ္ဆုိတ့ဲ အားသာခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ဘာေၾကာင့္အားသာခ်က္လုိ႔ ဆုိရတာလဲ။ ဂ်ာမန္ေတြရဲ႕ 

သေဘာတရားေရးဆိုင္ရာ ဆုိရွယ္လစ္၀ါဒဟာ စိန္႔ဆုိင္မြန္၊ ဖုိးရီးယားနဲ႔ အုိ၀င္တုိ႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြအေပၚ အေျချပဳထားခဲ႕တာ 

ျဖစ္သလုိ ... ဂ်ာမန္အလုပ္သမား လက္ေတြ႔လႈပ္ရွားမႈဟာလည္း အဂၤလိပ္နဲ႔ ျပင္သစ္လႈပ္ရွားမႈေတြအေပၚ အေျချပဳၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ႔လုိ႔ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာမန္အလုပ္သမား လူတန္းစားဟာ အဲသလိ ုေရွ႕ကလမ္းေဖာက္သူေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳေတြကို ရလိုက္ရံုမက 

ဟုိတုန္းက မေရွာင္ရွားႏုိင္ခဲ့တ့ဲ သူတုိ႔ရဲ႕အမွားမ်ိဳး ထပ္မမွားေအာင္လည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ အဂၤလန္အလုပ္သမား သမဂၢေတြရဲ႕ 

အေတြ႕အႀကံဳေတြ ေရွ႕မွာ ရိွမထားရင္၊ ျပင္သစ္အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးတုုိက္ပြဲေတြ ေရွ႕မွာရွိမထားရင္၊ အထူးသျဖင္ ့

ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႕လုိ ဧရာမတြန္းအားမ်ိဳး မရွိခဲ့ရင ္ဂ်ာမန္ေတြ ဘယ္အေျခဆုိက္မလဲ ဆုိတာေတာင္ မသိႏိုင္ဘူး”လုိ႔ ေရးသားခဲ့တယ္။ 

 

“ဂ်ာမန္အလုပ္သမားေတြဟာ အဲသလို အားသာခ်က္ေတြကို သေဘာေပါက္နားလည္စြာ အသုံးခ်ၿပီး အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ 

သမိုင္းမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ ္တုိက္ပြဲကို မ်က္ႏွာစာ ၃ ဘက္ကေန ဆင္ႏႊဲေနပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ သေဘာတရားေရးဘက္၊ 

ႏိုင္ငံေရးဘက္နဲ႕ (အရင္းရွင္လူတန္းစားကို ခုခံတြန္းလွန္တ့ဲ) လက္ေတြ႔စီးပြားေရးဘက္တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ဒီ ၃ ဘက္ကုိ ဟန္ခ်က္ညီညီ၊ 

အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္မႈရွိရွိ၊ စနစ္တက် တုိက္ပြဲဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ာမန္အလုပ္သမား လႈပ္ရွားမႈ အင္အားႀကီးမားလာျခင္းနဲ႔ 

ဘယ္သူမ ွၿဖိဳဖ်က္လုိ႔မရျခင္း အေၾကာင္းရင္းကေတာ႔ ဗဟိုခ်က္ကုိ အဲသလို ဦးတည္စုစည္း ထိုးႏွက္တုုိက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ 

အခ်က္ေၾကာင့္ ့ျဖစ္ပါတယ္”လုိ႔လည္း အိန္ဂယ္လ္က ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။ 

  

ဒါေပမဲ့ ဂ်ာမန္အလုပ္သမား လူတန္းစားဟာ ဆုိရွယ္လစ္ဆန္႔က်င္ေရး အထူးျပဌာန္းခ်က္ဥပေဒေအာက္မွာ ျပင္းထန္ဆုိး၀ါးတဲ႔ 

စမ္းသပ္မႈေတြကုိ ႀကံဳေတြ႔ခဲ႔ရတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ျပင္ဆင္မႈရွိရွိနဲ႔ ဒီစမ္းသပ္မႈေတြကုိ ရင္ဆုိင္ခ႔ဲၾကၿပီး ေအာင္ျမင္စြာ 

ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ရုရွားပစၥည္းမ့ဲေတြလည္း အဲဒါထက္ အမ်ားႀကီး ပိုျပင္းထန္တဲ႔ စမ္းသပ္မႈေတြကုိ ႀကံဳရပါေတာ႔မယ္။ 

ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ အုပ္စိုးမႈေအာက္က ဆုိရွယ္လစ္ဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒထက္ အဆအမ်ားႀကီး ဆုိး၀ါးတဲ႔ 

မေကာင္းဆုိး၀ါးေကာင္ႀကီးကုိ သူတုိ႔တုိက္ၾကရပါေတာ႔မယ္။ ကမၻာ႔ပစၥည္းမဲ့ လူတန္းစား ရင္ဆုိင္ရတ့ဲ လတ္တေလာလုပ္ငန္းတာ၀န္ 

အားလံုးထဲမွာ ေတာ္လွန္ေရးအက်ဆုံးျဖစ္တဲ႔ လတ္တေလာလုပ္ငန္းတာ၀န္တရပ္ကို ရုရွားပစၥည္းမ့ဲေတြ အခုရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ 

အဲဒါကေတာ႔ ဥေရာပပံုစံအရေရာ အာရွပုံစံအရပါ ေဖာက္ျပန္ေရးလကၡဏာေဆာင္တဲ႔ အခိုင္ခံ့ဆံုးခံတပ္ႀကီးကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္ေရး 

လုပ္ငန္းတာ၀န္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းတာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရင္ ရုရွားပစၥည္းမ့ဲလူတန္းစားဟာ ႏုိင္ငံတကာေတာ္လွန္တ့ဲ 

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕တပ္ဦး ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ရုရွားဆုိရွယ္ဒီမုိကေရစီ ေရွ႕ေတာ္ေျပးေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားဟာ ၁၈၇၀ ခုမ်ား 

ကာလမွာ သူ႔ေခတ္သူ႔အခါအေလ်ာက္ တပ္ဦးအခန္းက ရွိခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒီကာလက လႈပ္ရွားမႈထက္ အဆရာေထာင္ 

ပိုက်ယ္ျပန္႔ပိုနက္ရုိွင္းတဲ႔ ဆုိရွယ္ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈကုိ ေရွ႕ေတာ္ေျပး ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားလုိမ်ိဳး သံဓိ႒ာန္ခိုင္ခိုင္မာမာ၊ 

ဇြဲနဘႀဲကီးႀကီးနဲ႔ ေစ့ေဆာ္ႏိုင္ရင္ ရုရွားပစၥည္းမ့ဲလူတန္းစားဟာ တပ္ဦးအခန္းဆုိတဲ့ ဂုဏ္ယူစဖြယ္ ဆုတံဆိပ္ကုိ ရရွိႏုိင္မွာပဲလုိ႔ လီနင္က 

ေရးခဲ့တယ္။ 

 

(ျပီး) 


