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 (၁) 
တႏုိင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (NCA) ကေတာ့ စစ္အုပ္စုျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတိုင္း ဇာတ္ေမ်ာႀကီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အခု ေမလအထိ ဆြဲဆန္႔ 
သြားၿပီ။ ဒီၾကားထဲ ဘာျပႆနာေပၚဦးမယ္ မသိဘူး။ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕အက်ပ္အတည္းကာလပါပဲ။ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းအတြက္ေတာ့ 
ရင္ၾကားေစ့ဖုိ႔၊ ထြက္လမ္းရွာဖုိ႔ အခ်ိန္ရသြားခ့ဲတယ္။ 

 
 ျဖစ္ေနတဲ့တိုက္ပြဲေတြရပ္သြားဖုိ႔  စစ္တပ္နဲ႔အစုိးရဘက္က ေတာင္းဆုိတာေတြက မမၽွတဘူး။ လက္ေတြ႕မက်ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္တပ္ဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ ေတာင္းဆိုတာေတြက ေၾကာင္းက်ိဳးဆီေလ်ာ္တယ္။ မၽွတတယ္။ စဥ္းစားသင့္တာ 
ေတြ ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုက ေသနတ္ကုိ အမိန္႔ေပးခြင့္ရေနသေ႐ြ႕ သူတို႔အေနနဲ႔ ကိုင္ထားတဲ့ေသနတ္ စြန္႔လို႔မရဘူးဆိုတာ ဘ၀ေပးအသိ 
အရ သေဘာေပါက္ထားၾကပံုရတယ္။ 

 

(၂) 
 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ စည္း႐ံုးေရးအရ ညီၫြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ 
ေကာင္စီ (UNFC) ပံုစံနဲ႔သြားခ့ဲတယ္။ (NCA) ေပၚေပါက္ေရးအတြက္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ ကာလကစၿပီး ပါဝင္ပႏၷက္႐ုိက္ခ့ဲၾကတယ္။ 
အေျခခံအခ်က္ေတြ သေဘာတူညီမႈ ရခ့ဲၾကတယ္။ စစ္တပ္ဘက္က ပြဲဖ်က္လာတာ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက ျဖစ္တယ္။ ပံုေပၚလာတာက 
စစ္အုပ္စုဟာ တၿပိဳင္တည္းလမ္းေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္း သုံးလာတယ္။ စစ္အစုိးရအေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြေရာ ႏုိင္ငံေရး 



2222 

 

ပါတီေတြကိုပါ ၂၀၀၈ ေျခဥေဘာင္ထကဲ ႐ုန္းထြက္မရေအာင္ အက်ပ္ကုိင္ခ့ဲတယ္။ တခါ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ အရိွန္ရလာၿပီဆိုရင္ စစ္တပ္က 
တိုက္ပြဲေတြေဖာ္ စစ္ရိွန္ေတြျမႇင့္ခ့ဲတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္အထိ ၀သပ နဲ႔ မုိင္းလားအဖြဲ႕က သီးျခားျဖစ္ေနၿပီး ကုိယ့္ေဒသတိုးတက္ေရး ကိုယ့္ 
ဘာသာ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္လုပ္ေနၾကတာ ျဖစ္တယ္။ အုပ္စိုးသူေတြဘက္ကေတာ့ ေခ်ာ့ျမႇဴေရးနဲ႔ ေသြးခြဲေရးေပၚလစီကို ကိုင္စြထဲား 
ခ့ဲၾကတယ္။ တဖြဲ႕ကို အခြင့္အေရးေပး အပစ္ရပ္ထားၿပီး တဖြဲ႕ကုိ ေခ်မႈန္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ လက္သုံးနည္းပဲ။ ဒီလိုနဲ႔ (UNFC) 
တြင္း ကြဲၿပဲမႈေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီအက်ပ္အတည္းကို ေဖာက္ထြက္တဲ့အဖြဲ႕ကေတာ့ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ႕ပဲ ျဖစ္တယ္။ ပြဲၾကည့္ 
ပရိသတ္ လုပ္ေနတဲ့ ၀အဖြဲ႕က ‘ေနာက္ဆုံးတုတ္ခ်က္’ ဟာ သူတို႔ေခါင္းေပၚေရာက္ေတာ့မယ္ဆိုတာ တြက္မိၾကပံုေပၚတယ္။ ပန္ခမ္း 
ေၾကညာခ်က္ဟာ ဒီကိစၥေတြရဲ႕ အထြက္ပစၥည္းပဲ။ သူတို႔က “ပင္လုံစိတ္ဓာတ္၊ ပင္လုံအႏွစ္သာရကို ဖြင့္ဆုိရာမွာ အစုိးရနဲ႔ေကာ စစ္တပ္ 
နဲ႔ပါ အျမင္ကြဲေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံလမ္းေၾကာင္းကေန မသြားလိုေၾကာင္း၊ မတူတဲ့လမ္းေၾကာင္းကေန- သူ ဦး 
ေဆာင္ၿပီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသြားလိုေၾကာင္း” ထုတ္ျပန္ခ့ဲတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ (UNFC) ထဲမွာ ထပ္ၿပီး မတူတဲ့လမ္း ၂ သြယ္ 
ေပၚလာတာပဲ ျဖစ္တယ္။ (NCA) လမ္းေၾကာင္းက သြားခ်င္သူေတြနဲ႔ ပန္ခမ္းလမ္းေၾကာင္းက သြားလိုသူရယ္လို႔ ၂ မ်ိဳး ကြဲတယ္။ 
လမ္းစဥ္ဆုိတ့ဲသေဘာက တဖြဲ႕နဲ႔တဖြဲ႕ မတူႏုိင္သလို တဖြဲ႕ထဲမွာကို လက္ခံသူနဲ႔ လက္မခံသူရယ္လို႔ ရိွတတ္တာပဲ။ ဒါ အားလံုးရဲ႕ 
ဒီမုိကေရစီပဲ။ ဒါကို အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳၾကဖုိ႔ပဲ လိုပါတယ္။ လုပ္ရင္းက ဘယ္သူ႕လမ္းေၾကာင္းက ပုိခရီးေရာက္တယ္ ဆုိတာ 
ေတြ႕လာမွာပါ။ ရည္မွန္းခ်က္တူဖုိ႔ပဲ လိုပါတယ္။ “လမ္းေၾကာင္းမတူ ငါ့ရန္သူ” မလုပ္ဖုိ႔ပဲ လိုပါတယ္။ 

 

(၃) 
 လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ လက္ရိွဖက္စပ္အစုိးရၾကားမွာ ဘာေတြမ်ား အဟပ္ကြာေနသလဲ။ အခု ၂၁ ရာစု ပင္လံု 
ညီလာခံဟာ ဦးသိန္းစိန္ စစ္အစုိးရ တြန္းလုပ္သြားတဲ့ NCA ကုိ စစ္တပ္န႔ဲ ရင္ၾကားေစ့ေရးဗ်ဴဟာ ခ်ထားတဲ့ ေဒၚစုက အေမြဆက္ခံထား 
တာ ျဖစ္တယ္။ ဦးသိန္းစိန္ဟာ NCA ကုိ ၂၀၀၈ ေျခဥ ခြင့္ျပဳခ်က္ေဘာင္အတြင္းကပဲ လုပ္ေနရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေျခဥဟာ စစ္အုပ္စု 
အက်ိဳးအတြက္ ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔အတြက္ ေရးဆြဲထားတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာ တုိင္းရင္းသားေတြက သိတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
လည္း ေဒၚစုကုိ စစ္တပ္နဲ႔ ခြဲမျမင္ေတာ့ဘဲ တြဲျမင္လာခ့ဲၾကတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚစုနဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီးတဲ့ 
ေနာက္ UNFC ေတာင္းဆုိတ့ဲအခ်က္ ၉ ခ်က္ကို မူအားျဖင့္ လက္ခံေၾကာင္း သိရလုိ႔ ေရွ႕ဆက္ႏုိင္မယ့္သေဘာ ေတြ႕လာရတယ္။ 
လမ္းဆံုးေအာင္ေတာ့ ေလၽွာက္ၾကည့္ၾကလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ 

 

(၄) 
 ဒီအခ်ိန္ အေရးပါလာတ့ဲ နယ္စပ္ကိစၥမ်ားကိုလည္း ၾကည့္ဖုိ႔လိုလာပါၿပီ။ အစုိးရရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ 
လား၊ စစ္တပ္ရဲ႕ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြေၾကာင့္လား မသိ၊ အေနာက္ဘက္ ၂ ႏုိင္ငံက နယ္စပ္စည္းေၾကာင္းေပၚ သံဆူးႀကိဳး 
ကာတာ ပိတ္ဆို႔တာေတြ ေတြ႕လာရတယ္။ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္မွာလည္း နယ္စပ္ေဒသ ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ဆုိကာ တ႐ုတ္ ပါဝင္ပတ္ 
သက္လာခ့ဲတယ္။ ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္သူေတြ မ်ားလြန္းတယ္။ အားလံုးလိုလိုကလည္း ကစားေနၾကတယ္။ ၾကားခံေဒသ 
မလိုဘူးဆုိတဲ့ ေပၚလစီဟာလည္း ဒီအတိုင္းဆက္ရိွေနပါဦးမလား စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာတယ္။ အခု ကုလ၊ အီးယူ၊ အေမရိကန္၊ အာဆီ 
ယံတို႔လည္း ပါဝင္လာၾကလို႔ ႏုိင္ငံတကာျပႆနာ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဗမာျပည္ျပႆနာက ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဗမာျပည္သူ 
အခ်င္းခ်င္း ေျဖရွင္းၾကရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ စစ္တပ္ဝင္ေနရာယူခ့ဲၿပီး ရွင္းမရေအာင္ ျဖစ္ေနတာပါ။ အစုိးရက ဖြဲ႕ေပး 
လိုက္တဲ့ ေကာ္မရွင္ေတြကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ရိွေနတယ္။ စစ္အုပ္စုအေနနဲ႔ ျပႆနာေတြ ေပၚေနမွ ငါတို႔ရဲ႕အခန္းဝင္မႈ 
မေပ်ာက္မွာလို႔တြက္ၿပီး တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ အသက္ေတြကုိ ဆက္စေတးေနဦးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္အေရး ရင္ေလးစရာ 
ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။ 

             
         စာတည္းအဖြဲ႕ 
                   (၃၊ ၄၊ ၂၀၁၇) 
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To, 

Presidium of the 20th Congress 

Communist Party of Greece 
 

 

                          

                                        
 
 
        Dated: 2017, March 28th. 
 

 

To,  
Presidium of the 20th Congress 

 Communist Party of Greece  
 

From,  

Central Organising Committee Communist Party of Burma 

 Subject: Message of Felicitations. 

  

Dear Comrades,  

Enthused with pride and deep satisfaction, we hereby extend our fraternal greetings to you, the attendees of the 
Congress and members of the Communist Party of Greece. 

  We have been trying our best to keep track of the works of our fraternal parties the world over and we felt 
energized after having seen the thesis to be read at the Congress.  

 Rivalry among world powers, which is not in the least favourable to the working class and the oppressed 
peoples of Burma, has visibly intensified and this makes the living standards, education and healthcare of our people 
decline steeply to unsafe levels.  

 Just as the capitalist powers are wreaking havoc in the Middle East and North Africa, the ruling class and 
the military in our country are also inciting racial hatred and religious conflicts within our community which is made 
up of people of diverse ethnicity and different faiths. While the government and the military are chanting the mantra 
of "peace" every day, fighting has increased more than ever leading to hundreds of thousands of local people having 
to leave their homes and flee to other lands. Refugee camps are scattered all along the borders of our nation and the 
role of international NGOs, especially the western ones, has become increasingly imposing upon the lives or our 
people.  

 We never thought that the military exercises of world powers in the seas close to our nation are conducive 
to stability and tranquility of our nation or the region. The generals from the military clique of our country are 
making use of these to bolster their own military strength, which in reality is a great menace to peace as well as the 
livelihoods of the people of our country. They also provide another excuse for the generals to procure military 
hardware and equipment and increase military expenditure.  
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 As a poor and backward nation having an enviable amount of untapped natural and human resources, our 
country is becoming prey to be exploited by many other countries as well as local cronies of various shades. They 
are busy finding means to increase foreign investment flows into the country, but in reality the exodus of our own 
people seeking work abroad is unstoppable and the countryside has become depleted of an adequate and viable work 
force.  Although we have been unable to participate actively in the trans-national movements of the international 
communists and the working class due our own objective limitations, we are exerting all efforts to vitalise the 
proletarian movement in our country in accordance with the present situation of Burma. We shall firmly rely on the 
multi-ethnic peoples of Burma who have a glorious tradition of valiantly struggling against various kinds of 
oppressions and oppressors and shall make utmost contributions to the common struggle of the proletariat all over 
the world. We shall unite with working people of the world in the fight to maim and sever the extending tentacles of 
imperialists and big capitalist multinationals.  

 Success to the Twentieth Congress of the Communist Party of Greece!  

 Long Live the Fraternal Relationship between the Communist Party of Greece and the Communist Party of 
Burma!  

Long Live Proletarian Internationalism!  

                 Central Organizing Committee  

                    Communist Party of Burma 

 
                                                                    

    

    

    

    

    

                        
    

    

ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႕ ေပးပို႕သည့္ သဝဏ္လႊာဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႕ ေပးပို႕သည့္ သဝဏ္လႊာဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႕ ေပးပို႕သည့္ သဝဏ္လႊာဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႕ ေပးပို႕သည့္ သဝဏ္လႊာ    

(ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဝဘ္ဆုိက္မွ) 

ရက္စြဲ- ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ရက္။ 

သို႔- 
သဘာပတိအဖြဲ႕ 
(၂ဝ)ႀကိမ္ေျမာက္ပါတီကြန္ဂရက္ 
ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
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မွ- 
ဗဟိုစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ 
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

 

အေၾကာင္းအရာ။ ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာေပးပုိ႔ျခင္း။ 

 

ခ်စ္လွစြာေသာရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ား - 

 ရဲေဘာ္တို႔ႏွင့္ ကြန္ဂရက္ကို တက္ေရာက္လာသူမ်ား၊ ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားအား ဂုဏ္ယူ၊ ေက်နပ္မႈအျပည့္ျဖင့္ ဤ ညီ 
ေနာင္ခ်င္း ဂုဏ္ျပဳသဝဏ္လႊာကို ေပးပုိ႔အပ္ပါသည္။ 

 ကၽြ န္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ကမၻာအဝန္း႐ိွ ညီေနာင္ပါတီမ်ား၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး မ်က္ျခည္မျပတ္ေအာင္ လုပ္ 
ေနပါသည္။ ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီကြန္ဂရက္တြင္ ဖတ္ၾကားမည့္စာတမ္းကို ဖတ္ရေသာအခါ လြန္စြာမွ အားတက္ရပါသည္။ 

 ဗမာႏုိင္ငံမွ အဖိႏိွပ္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ နည္းနည္းမွ အက်ိဳးမ႐ိွေသာ ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားအတြင္း အားၿပိဳင္မႈမွာ သိသိသာသာ ထင္ 
႐ွားလာေနၿပီး ဤသည္က ကၽြ န္ေတာ္တို႔ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစသည္တို႔ကို ေဇာက္ထိုးက် 
ဆင္းေစခ့ဲပါသည္။ 
 အေ႐ွ႕အလယ္ပုိင္းနဲ႔ အာဖရိကေျမာက္ပုိင္းတို႔မွာ အရင္း႐ွင္ႏုိင္ငံႀကီးေတြက ထင္သလိုႀကဲေနသကဲ့သုိ႔ပင္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ 
က စစ္အုပ္စုႏွင့္ အုပ္စုိးသူလူတန္းစားသည္လည္း လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔လူ႕အဖြဲ႕အစည္း 
အတြင္း လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈေတြ လံႈ႕ေဆာ္ဖန္တီးေနပါသည္။ အစုိးရႏွင့္ စစ္တပ္က“ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” စကားကို ပရိတ္႐ြတ္ 
သလို ေန႔စဥ္႐ြတ္ေနၾကသည့္အၾကားမွပင္ စစ္ပြဲမ်ားမွာ အရင္ထက္ ပုိမ်ားလာခ့ဲသျဖင့္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူထုေတြမွာ ကိုယ့္အိမ္ရာ 
ေတြကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အျခားႏုိင္ငံေတြကို ေျပးဝင္ခ ခိုလံႈေနၾကရပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္တေလွ်ာက္မွာ စစ္ေျပးဒုကၡ 
သည္ ခုိလံႈေရးစခန္းေတြ ဗရပြႀကဲေနပါသည္။ သုိ႔ျဖင့္ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေနာက္တိုင္းအင္န္ဂ်ီအုိမ်ား၏အခန္းသည္ ကၽြ န္ 
ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထုေတြ၏ဘဝမွာ ပုိပုိၿပီး ေနရာယူ၊ အေရးပါလာေနပါသည္။ 

 ကၽြ န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံႏွင့္ ကပ္ေနေသာ ပင္လယ္ထဲတြင္ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားက စစ္ေရးေလ့က်င့္ေနျခင္းသည္ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ 
ႏုိင္ငံႏွင့္ေဒသတို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ကၽြ န္ေတာ္တို႔ဘယ္တုန္းကမွ မယူဆခ့ဲပါ။ တကယ္တြင္ 
ဤလုပ္ရပ္မ်ားမွာ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤ 
အျခင္းအရာမ်ားက ဗမာျပည္က စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရန္၊ စစ္စရိတ္တိုးခ ဲ်႕ရန္ ဆင္ေျခရေစပါသည္။ 

 မနာလိုစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူအရင္းအျမစ္ ေပါႂကြယ္ေသာ ဆင္းရဲေနာက္က်သည့္ ကၽြန္ 
ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းခ႐ုိနီ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔၏ သားေကာင္ ျဖစ္လာေနပါသည္။ သူတို႔က ျပည္ပရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈေတြ 
တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ဟု ေျပာေနၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာ ကုိယ့္ႏုိင္ငံသားေတြ ျပည္ပထြက္ၿပီး အလုပ္႐ွာေဖြေနၾက 
ျခင္းမွာ တားမႏုိင္ဆီးမရျဖစ္ေနၿပီး ေက်းလက္ေဒသေတြမွာေတာ့ လုပ္အားမလံုမေလာက္ ျဖစ္လာေနပါသည္။ 

 ကၽြ န္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ ႏုိင္ငံလြန္လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတြင္ ကိုယ့္အကန္႔ 
အသတ္မ်ားေၾကာင့္ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္းမ႐ိွေသာ္လည္း ကၽြ န္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ဗမာျပည္၏ လက္ေတြ႔အေျခအေနႏွင့္အညီ ပစၥည္းမ့ဲလူတန္း 
စားလႈပ္႐ွားမႈမ်ား သက္ဝင္တုိးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔သည္ ဖိႏိွပ္သူမ်ိဳးစုံ၏ ဖိႏိွပ္မႈမ်ိဳးစုံကို ရဲဝ့ံစြာတိုက္ပြဲဝင္ 
သည့္ အစဥ္အလာ႐ွိသည့္ ဗမာျပည္မွ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူမ်ားအေပၚ ခုိင္ၿမဲစြာအားျပဳၿပီး ကမၻာအဝန္းမွ ပစၥည္းမ့ဲမ်ား၏ ဘုံတိုက္ပြဲကို 
အက်ိဳးျပဳရန္ အစြမ္းကုန္ အားထုတ္သြားၾကပါမည္။ ကၽြ န္ေတာ္တို႔သည္ ႏုိင္ငံတကာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ေသြးစည္းကာ နယ္ခ ဲ်႕သမား 
မ်ားႏွင့္ ဧရာမႏုိင္ငံစုံကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ လက္ေခ်ာင္းမ်ားကုိ ခုတ္ထစ္ျဖတ္ေတာက္သည့္ တိုက္ပြဲတြင္ ပါဝင္သြားပါမည္။ 

 ဂရိကြနျ္မဴနစ္ပါတီ၏ႏွစ္ဆယ္ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ ေအာင္ျမင္ရမည္။ 

 ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔အၾကားမွ ညီေနာင္ဆက္ဆံေရး အဓြန္႔႐ွည္ပါေစ။ 

 ပစၥည္းမဲ့ႏုိင္ငံတကာ့ဝါဒ အဓြန္႔႐ွည္ပါေစ။ 

                                                                                                  ဗဟုိစည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ 
                                                                                                                     ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
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အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊    ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ    တဆက္တစပ္တည္းတဆက္တစပ္တည္းတဆက္တစပ္တည္းတဆက္တစပ္တည္း    ကိစၥေတြပါကိစၥေတြပါကိစၥေတြပါကိစၥေတြပါ    

ေစာအယ္ထူး 

ဗမာျပည္ျပည္တြင္းစစ္ဟာ အႏွစ္ ၇၀ နီးပါးရိွလာခ့ဲၿပီ။ ဒီေလာက္ရွည္ၾကာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ေတာက္ေလၽွာက္ မရပ္မစဲ ျဖစ္ခ့ဲတာ 
ျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲတာေတြရိွပါတယ္။ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ခ့ဲတာရိွခဲ့ပါတယ္။ 
မေအာင္ျမင္ပါဘူး။ တုိင္းျပည္တျပည္ထမွဲာ အတူေနေနၾကတဲ့ တေျမတည္းေန၊ တေရတည္းေသာက္ေတြ အခ်င္းခ်င္း ဘာေၾကာင့္ 
သဲသဲမဲမဲ မရပ္မနားတိုက္ခုိက္ေနၾကပါသလဲ။ မ်ိဳးဆက္ ၂ ဆက္၊ ၃ ဆက္ေတာင္ ရွည္ၾကာခ့ဲၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စစ္ရပ္စဲေရးအလား 
အလာလည္း မျမင္ရေသး။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ အေၾကာင္းေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရိွေနပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အဓိက ကေတာ့ အမ်ိဳး 
သားေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲလို႔ပဲ။ အမ်ိဳးသားၿပိဳကြဲမႈရဲ႕အျမင့္ဆံုးအဆင့္ဟာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္တာပါပဲ။ မတူတဲ့ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ 
ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြဟာ တူညီတဲ့ဦးတည္ခ်က္အတြက္ စုစည္းမိတဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီၫြတ္မႈရရိွလာတာပါပဲ။ ေခတ္ 
သစ္ဗမာျပည္သမုိင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြဟာ လြတ္လပ္ေရးဦးတည္ခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္မိလာၾကတဲ့အခါမွာ 
ဖဆပလ အဖြဲ႕မွာ စုစည္းမိလာၾကတယ္။ ဘယ္တုန္းကမွ မရိွခ့ဲဖူးတဲ့ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ရရိွခ့ဲတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ဗမာျပည္ 
လြတ္လပ္ေရးရတယ္။  
  

 လြတ္လပ္ေရးရၿပီးရင္ တိုင္းျပည္ကို ဘယ္လိုထူေထာင္ၾကမလဲဆုိတာမွာ အျမင္ကြဲလြဲပါတယ္။ ဒီလို မတူတဲ့ႏုိင္ငံေရး ပါတီ 
ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြဟာ တူညီတ့ဲဦးတည္ခ်က္အတြက္ အျမင္ကြဲလြဲလာတာကို အျပန္အလွန္ အေပးအယူရိွရိွ စိတ္ရွည္လက္ 
ရွည္ ၫွိႏႈိင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးတဲ့နည္းနဲ႔သာ ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမေျဖရွင္းလို႔ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီၫြတ္မႈဟာ တစတစၿပိဳ 
ကြဲလာေတာ့တယ္။ အာဏာရအင္အားစုက အစုိးရဖြဲ႕ႏုိင္ၿပီး အာဏာမ့ဲအင္အားစုက အတိုက္အခံ ျဖစ္လာပါတယ္။ အာဏာရနဲ႔အာဏာမ့ဲ 
ေတြဟာ ျပည္သူလူထုကို ဦးထိပ္ပန္ၾကမယ္ဆိုရင္ မတူတဲ့အျမင္သေဘာထားေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲကြဲျပားပါေစ၊ အလုပ္အတူလုပ္ 
ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အာဏာရအင္အားစုေတြက အစုိးရဖြဲ႕ၿပီး အာဏာမ့ဲအင္အားစုေတြကုိ ငါနဲ႔မတူ၊ ငါ့ရန္သူလို သေဘာထားလိုက္ 
ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာရအင္အားစုရဲ႕အစုိးရဟာ အာဏာမဲ့အင္အားစုေတြကို အၾကမ္းဖက္ႏိွပ္ကြပ္တာလုပ္ရာက အမ်ိဳးသား 
ၿပိဳကြဲမႈဟာ တစစီျဖစ္သြားတဲ့အထိျဖစ္ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေတာ့တာပါပဲ။ အာဏာရအင္အားစုရဲ႕ အစုိးရကိုေထာက္ခံတဲ့ အင္အားစု 
ကလြဲရင္ က်န္တဲ့အင္အားစုကုိ မတရားသင္းေၾကညာၿပီး ပုိမုိဖိႏိွပ္လာေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ပုိမုိသည္းသန္ျပင္းထန္လာပါေတာ့တယ္။ 
အာဏာရအစုိးရက အစုိးရကိုဆန္႔က်င္တဲ့ အင္အားစုကို ဆူပူေသာင္းက်န္းသူ၊ အဖ်က္သမား၊ သူပုန္ဆုိၿပီး မတရားစြပ္စြဲၿပီး ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ 
ခ်ယ္တိုက္ခုိက္တာဟာ ဖဆပလအစုိးရကအစ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ ေတာက္ေလၽွာက္လုပ္ခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ 
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လည္း ႏွစ္ ၇၀ နီးပါး မရပ္မနား ေတာက္ေလၽွာက္ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီလိုတိုက္ရာမွာ ဖဆပလ အစုိးရေရာ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ပါ 
အျပဳတ္တိုက္ေရး ေပၚလစီပဲ က်င့္သုံးခ့ဲပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ထိ က်င့္သုံးေနတဲ့ေပၚလစီဟာ အျပဳတ္တိုက္ေရးပဲ။ လုပ္တဲ့နည္းနာက 
ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီျပည္တြင္းစစ္ႀကီးဟာ ဒီေလာက္ သည္းသန္ျပင္းထန္ၿပီး ရက္စက္႐ုိင္းစုိင္းေနတာပါပဲ။  

 လက္နက္ခ်အညံ့ခံေရးဟာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းေကာင္းတခု 
မဟုတ္တာေတာ့ လက္ေတြ႕ေပါင္းမ်ားစြာက သက္ေသျပခ့ဲပါတယ္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္မွာ ဗမာျပည္တဝန္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း 
အေတာ္မ်ားမ်ား လက္နက္ခ်ခ့ဲပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လက္နက္လဲလွယ္တယ္ဆုိတဲ့ မလိမ့္တပတ္ ေပၚလစီန႔ဲ ေႂကြးေၾကာ္သံေၾကာင့္ပါ။ 
ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းစစ္လည္း မရပ္စဲဘဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း မရခ့ဲပါဘူး။ မၾကာခင္မွာပဲ အဲဒီ လက္နက္ခ်ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း 
တခ်ိဳ႕ဟာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ျပန္ဆင္ႏႊၾဲကပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို စတင္ဖန္တီးခ့ဲတဲ့ ဖဆပလ အစုိးရဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု 
ဟာလည္း ဗုိလ္ေနဝင္းက သူ႕ကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္က ျဖဳတ္ခ်အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲကိုဆင္ႏႊဲခ့ဲတာပဲ။ 
ဦးႏုဟာ သူကိုယ္တုိင္နာမည္ေပးခ့ဲတဲ့ ေသာင္းက်န္းသူ၊သူပုန္ဘ၀ကို ေရာက္သြားပါတယ္။ ဗုိလ္ေနဝင္းက လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔ 
ထုတ္ျပန္ေတာ့ ဦးႏု လက္နက္ခ်အညံ့ခံသြားပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ျပည္တြင္းစစ္က ဆက္ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ န၀တ စစ္အစုိးရက 
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ၿပီး ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္တဲ့အခါမွာ အဖြဲ႕အစည္းအေတာ္မ်ားမ်ား အပစ္အခတ ္ ရပ္စဲခ့ဲၾက 
ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ လက္နက္အပ္ခ့ဲၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဆုိတာေတြ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မျဖစ္လာပါဘူး။ ဒီအဖြဲ႕ေတြထဲကပဲ တခ်ိဳ႕ျပန္ၿပီး လက္နက္ကုိင္တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနပါတယ္။ ပေလာင္အဖြဲ႕ဟာ လက္နက္ 
အပ္ခ့ဲတ့ဲ အဖြဲ႕တဖြဲ႕ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရတ့ဲအျပင္ ပုိၿပီး အေစာ္ကားခံရတာေၾကာင့္ TNLA တအာင္းပေလာင္အဖြဲ႕ 
အျဖစ္နဲ႔ ျပန္ၿပီး လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲေနရျပန္တယ္။ ကေန႔ NCA လက္မွတ္ထိုးေရး၊မထုိးေရးကိစၥရိွေနဆဲမွာ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီ 
လာခံ လုပ္ပါတယ္။ အင္အားစုအားလံုး ပါဝင္ေရးေႂကြးေၾကာ္ေပမယ့္ အဖြဲ႕အစည္း ၃ ခုကုိ ေသာင္းက်န္းသူအဖြဲ႕ဆုိၿပီး တက္ခြင့္မေပး 
ခ့ဲတာေတြရိွတယ္။ ကာခ်ဳပ္ကလည္း မူ ၆ ခ်က္ကုိ အေသကိုင္ထားတယ္။ ဒီေတာ့အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေရာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရာ အလား 
အလာမေကာင္းဘဲျဖစ္ေနပါတယ္။  
 တကယ္ေတာ့ တျပည္လုံးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အစုိးရက ေၾကညာရပါမယ္။ အဲဒီေၾကညာခ်က္ကုိ ကာလုံက အာမခံရပါ 
တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားစဥ္မွာ တပ္ဖြဲ႕ေတြ တခုနဲ႔တခု ထိေတြ႕မႈမျဖစ္ေအာင္ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္ 
ေတြက အေသအခ်ာၫိွႏႈိင္းၿပီး တာဝန္ခံၾကရပါမယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ တပ္ကို ေထာက္ပ့ံဖုိ႔ အ့ဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ 
လူထုတြင္းေငြေၾကးေကာက္ခံမႈ၊ ဒါမွမဟုတ္ အလွဴခံမႈကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကာလအတြင္းမွာ ခြင့္ျပဳထားသင့္တယ္။ တဆက္ 
တည္းမွာ မတရားသင္းဥပေဒကို ႐ုပ္သိမ္းပစ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာက ဗမာျပည္သစ္ကို (ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု) 
ဘယ္လိုစုေပါင္း တည္ေဆာက္ၾကမလဲ။ အ့ဲဒီျပည္ေထာင္စုနဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ဘယ္လုိေရးဆြဲမလဲ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 
ေထာင္စုမွာ တခုတည္းေသာ ျပည္ေထာင္စုတပ္ႀကီးျဖစ္ေအာင္ တပ္ေတြကို ဘယ္လိုျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းၾကမလဲဆုိတာေတြကုိ အေလး 
ထား ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးသေဘာတူညီခ်က္အားလုံးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ လက္ရိွအစုိးရကတာဝန္ယူၿပီး 
အင္အားစုအသီးသီးက ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕အင္အားနဲ႔ စုေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုသာ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ 
မယ္ဆိုရင္ ဗမာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ  အာဏာရအစုိးရက အာဏာမ့ဲအင္အား 
စုေတြကို ေသာင္းက်န္းသူေတြ၊ သူပုန္ေတြလို႔သေဘာထားေနသေ႐ြ႕ အာဏာရအစုိးရက ငါ...အစုိးရပဲ၊ ငါနဲ႔မတူ-ငါ့ရန္သူပဲလုိ႔ သေဘာ 
ထားေနသေ႐ြ႕ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက အလွမ္းေဝးေနဦးမွာပါပဲ။ အစုိးရဟာ အတိုက္အခံေတြရဲ႕ ေဝဖန္မႈကို ဂ႐ုစုိက္နားေထာင္သင့္ 
တယ္။ အတိုက္အခံေတြရဲ႕အက်ိဳးရိွတဲ့ ေဝဖန္မႈေတြအတြက္ အတိုက္အခံေတြနဲ႔ ဘယ္လိုပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မယ္ဆုိတာ အသင့္ရိွရ 
မယ္။ အတိုက္အခံေတြရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ေဝဖန္မႈေတြကို အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ေျဖရွင္းသင့္တယ္။ အဲဒီလုိလုပ္ရင္ အစုိးရနဲ႔အတိုက္ 
အခံၾကားမွာ ထိပ္တိုက္ပဋိပကၡမရိွေတာ့ဘဲ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းလို႔ရတဲ့ ပဋိပကၡေတြျဖစ္ေနမွာပါ။ အဲဒါဆုိရင္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ 
ေရးဟာ အေကာင္အထည္ေပၚလာမွာပါပဲ။ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္လာရင္ တေျမတည္းေန၊ တေရတည္းေသာက္တဲ့ မတူညီတဲ့ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြဟာ တူညီမႈေတြအတြက္ တက္တက္ႂကြႂကြအလုပ္လုပ္ၾကၿပီး မတူညီတာေတြကို ရင္းႏီွး ပြင့္လင္း 
စြာ မိတ္ေဆြပီသစြာ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းတာေတြျဖစ္လာမွာ အမွန္ပါပဲ။ အဲဒီလိုသာျဖစ္လာရင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟ အနီးကေလးမွာ 
ပါပဲ။  
 သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြဆုိတာဟာ တဦးရဲ႕အခက္အခဲကို တဦးကနားလည္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အခက္အခဲေတြက လြတ္ေျမာက္ 
ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ိဳးရိွတဲ့ကိစၥေတြအတြက္ ေစတနာထားၿပီး သေဘာတူစာခ်ဳပ္စာတမ္းလုပ္မွသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ တကယ္လြတ္လပ္ 
တက္ႂကြစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဟာ တဦးကိုတဦး အက်ပ္ကိုင္ဖုိ႔ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ဖုိ႔သေဘာနဲ႔ လုပ္ၾက 
မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ အေကာင္အထည္ေပၚမွာမဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာ တူညီခ်က္ေတြဟာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ 
တကယ္ အေက်အလည္ျဖစ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
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ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရး အေ႐ြ႕ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရး အေ႐ြ႕ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရး အေ႐ြ႕ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရး အေ႐ြ႕    

ေမာင္သန္းျမေ႐ႊ 

 

ဦးကိုနီ ကို လုပ္ႀကံတာဟာ ႏုိင္ငံေရးရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္တာ ျဖစ္တယ္။ 

 အာဏာလက္လြတ္သြားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးခၽြ တ္ၿခဳံက်ေနသူတစုက ေသြး႐ူးေသြးတန္း လုပ္လာတာျဖစ္တယ္။ အမ်ားျပည္သူ 
လူထုႀကီးအတြင္း အေတြးအေခၚ႐ႈပ္ေထြး အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေအာင္လုပ္ကာ ပြဲလွန္႔ဖ်ာခင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားျခင္းလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ 
သူရဲေဘာေၾကာင္သူ ေတြရဲ႕ ကမူး႐ွဴးထုိးလုပ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရးဟာ လမ္းဆံုလမ္းခြမွာ ေရာက္ေနတယ္။ ၂၀၀၈ နဲ႔ ေျခခ်ဳပ္မိေနတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ အရပ္သားတပုိင္းအစုိးရေကာ 
၂၀၀၈ နဲ႔ ခံကတုတ္ယူထားတဲ့ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြပါ ေရွ႕မတုိးသာ ေနာက္မဆုတ္သာ ျဖစ္ကာ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရး အေ႐ြ႕ေပ်ာက္ 
ေနတယ္။ 

 ဒီခ်ဳပ္ အရပ္သားတပုိင္းအစုိးရ သက္တမ္းတႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မယ္။ လစ္လပ္ေနရာ ၁၉ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ 
ပြဲမွာ (ဧၿပီ ၂၀၁၇) လူထုသေဘာထားကုိ အားစမ္းဖုိ႔ရိွတယ္။ လူပုဂၢိဳလ္မၾကည့္ဘဲ ပါတီကို ၾကည့္ၿပီး မဲထည့္ဖုိ႔ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးခဲ့တဲ့ ဒီခ်ဳပ္ 
ေတာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ အႏုိင္ရၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ အမ်ားစုျဖစ္လာခ့ဲေသာ္လည္း ထိေရာက္တဲ့ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား မလုပ္ႏုိင္၊ လႊတ္ 
ေတာ္ပ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း ပိတ္ဆို႔ဟန္႔တား၊ အစုိးရဖြဲ႕ရာမွာလည္း ဒီခ်ဳပ္၊ ႀကံ႕ဖြံ႕၊ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား သံုးခ်ိဳးတခ်ိဳးစီျဖင့္ 
ဖက္စပ္အစုိးရ ျဖစ္ေနတယ္။ 

 ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး - ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေသနတ္သံေတြ တဖန္ညံလာျပန္ၿပီ။ အပစ္ရပ္ေဆြးေႏြးပြဲက တာစူလို႔ 
ေတာင္ မရေသးဘူး။ ေသာင္းက်န္းသူအၾကမ္းဖက္သမား၊ အျပဳတ္တိုက္၊ လက္နက္ခ်၊ ေခ်ာက္ထဲက်ဖုိ႔ လက္ႏွစ္လံုးအလို၊ တပ္မ 
ေတာ္ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈ အေရးသံုးပါး၊ ကာခ်ဳပ္မူ ၆ ခ်က္....စတဲ့ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္ ဂါထာေဆာင္ပုဒ္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက ျပဒါးတလမ္း သံတ 
လမ္း ျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ။ ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းတဦးသာျဖစ္တဲ့ ကာခ်ဳပ္ကို ပင္စင္သက္ ၆၀ မွ ၆၅ သုိ႔ တိုးေပးခ့ဲရတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ တိုက္ရင္း 
ေသဆံုးတဲ့ စစ္ဗုိလ္စစ္သားမ်ားကို ဘြဲ႕ထူးဂုဏ္ထူးေတြ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ရတယ္။ ေရွ႕တန္းျပန္စစ္တပ္ကို ပင္နီဝတ္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္အလံေလး ေဝွ႔ယမ္း 
ကာ ႀကိဳရတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရန္ပံုေငြဆုိတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္လွလွေလးေထာင္ၿပီး စစ္ခ႐ုိနီေတြထံမွ အလွဴေငြ က်ပ္ ၁၁ ဘီလီယံ ေက်ာ္ 
(လက္ရိွေငြလဲႏႈန္းအရ ေဒၚလာ ၈ သန္းေက်ာ္ဟုဆိုတယ္) အလွဴခံတယ္။ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆုိတာ ဘယ္သူနဲ႔ေစ့ေနတာလဲ။ ၂၁ ပင္လံု 
ဆုိတာ ၂၁ ရာစုရဲ႕ တေက်ာ့ျပန္ ျပည္တြင္းစစ္ကို တာစူေနတာလား။ 
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 ကိုလိုနီေခတ္ကတည္းက ႐ႈပ္လာတဲ့ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဘဂၤလီျပႆနာကို လြတ္လပ္ေရးေခတ္ အာဏာရ အစုိးရအဆက္ 
ဆက္ လူဝင္မႈဥပေဒနဲ႔အညီ နည္းလမ္းတက် မေျဖရွင္းခ့ဲ႐ံုမက၊ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး အစြန္းေရာက္အေတြးအေခၚနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကစားဖို႔ 
ျပႆနာမီးကို ေမႊးထားခ့ဲတယ္။ အာဏာနဲ႔ႏြယ္တဲ့ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈေၾကာင့္ ခုိးဝင္လူကုန္ကူးျပႆနာ မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ လက္နက္ 
ေမွာင္ခုိျပႆနာ စတ့ဲ ျပႆနာမ်ားလည္း တႏြယ္ငင္တစင္ပါ ႀကီးထြားလာတယ္။ ဒါတင္မကဘူး၊ ခုိးဝင္ဘဂၤလီျပႆနာ ေဘာင္ကို 
ေက်ာ္လြန္ၿပီး လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းမ်ားကို တႏုိင္ငံလုံးမွာ ဖန္တီးခ့ဲတဲ့အျပင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရိွရိွ အစြန္းေရာက္ လူရမ္း 
ကားအုပ္စုေတြကုိလည္း ေမြးထားခ့ဲပါတယ္။ ယခုအခါမွာေတာ့ ခုိးဝင္ဘဂၤeလီျပႆနာဟာ (ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ) 
ႏုိင္ငံတကာျပႆနာအျဖစ္ လက္ရိွအစိုးရေခါင္းေပၚ က်ေရာက္ေနပါၿပီ။ (နစ္နာေအာင္ေျပာတာ မဟုတ္ပါဘူး) သူမ်ားစြန္႔ထားတဲ့ အညစ္ 
အေၾကး ပုစြန္ဆိတ္ေခါင္းစု ဆုိသလုိ အျဖစ္ခံဖုိ႔မသင့္ပါဘူး။ 

  

 စီးပြားေရးက တိုးတက္မႈမရိွဘူး။ တိုးတက္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ေမၽွာ္လင့္လ္ို႔မရဘူး။ ခုိင္မာတဲ့ စီးပြားေရးဗ်ဴဟာနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္မယ့္ 
ေပၚလစီ မည္မည္ရရမရိွဘူး။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈကို ေမၽွာ္ကိုးေနေသာ္လည္း ေမာင္ေမာင္က ေပၚမလာဘူး။ သစ္ေမွာ္ ေက်ာက္စိမ္း 
ေမွာ္ ေ႐ႊေမွာ္ စတဲ့ သရမဲရဲစီးေနတဲ့ သယံဇာတလုပ္ကြက္ေတြ အသစ္ထပ္ခ် မေပးေတာ့ဘူးဆုိေသာ္လည္း စာခ်ဳပ္ေဟာင္းအတိုင္း 
သက္တမ္းမကုန္မခ်င္း လက္ကုန္ႏႈိက္တူးေနတာကုိ ဘယ္လိုတားဆီးပိတ္ပင္မႈမွ မလုပ္ႏုိင္တဲ့အျပင္ တရားဝင္ေအာင္ေတာင္ ျပဳလုပ္ေပး 
သလိုပါပဲ။ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးကို အဟန္႔အတားျပဳေနတဲ့ စစ္ခ႐ုိနီလက္ဝါးႀကီးအုပ္ ဘ႑ာအရင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္တာ ပိတ္ပင္တားဆီးတာ 
မလုပ္ရဲဘူး။ အရပ္ဖက္ဆန္းစစ္သူမ်ားက ေထာက္ျပေနတဲ့ (တရားဝင္ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ ဆတူေလာက္ျဖစ္ေနတဲ့) တရားမဝင္ကုန္သြယ္ 
ေရးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဝင္ေငြ အေဟာသိကံျဖစ္ေနမႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဘူး။ ေျမသိမ္းတဲ့ခ႐ုိနီ၊ အျမတ္အစြန္းတခုတည္းၾကည့္တဲ့ခ႐ုိနီ၊ 
အာဏာပုိင္ကို ခြံ႕ၿပီး ပါမစ္ရထားတဲ့ခ႐ုိနီ၊ စီမံကိန္းႀကီးေတြ ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳခြင့္ရထားတဲ့ခ႐ုိနီ စတဲ့ (၂၀၀၈ ႏွင့္အတူ) ခ႐ုိနီမႈျပဳထားတဲ့ 
စစ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ စီးပြားေရးစနစ္ကို မထိပါးရဲဘူး။ 

 ပုိဆိုးတာက အေမရိကန္ရဲ႕ဒဏ္ခတ္မႈမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရလာတဲ့ စစ္ခ႐ုိနီေတြလက္ထဲက (အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီ 
ယံနဲ႔ခ်ီတဲ့) ေငြမဲ(မည္း)တျဖစ္လဲ ေငြျဖဴေတြဟာ ေငြေသေတြမဟုတ္ဘူး။ စည္းစနစ္မရိွ လွည့္လည္ေသာင္းက်န္းၿပီး အျမတ္အစြန္း 
တိုးပြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေငြေဈးႏႈန္း ေျမေဈးႏႈန္း ကုန္ေဈးႏႈန္း အရင္းအႏီွးေဈးႏႈန္းေတြမွာ ကစားပါလိမ့္မယ္။ 
နဂုိကတည္းက မစည္ကားတဲ့ေဈးကြက္ဟာ ကေမာက္ကမ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔နဲ႔ တရားနည္းလမ္းက်တဲ့ ေငြေၾကး 
လွည့္ပတ္မႈျဖစ္ဖုိ႔ ေပၚလစီနဲ႔ ယႏၲရားမရိွဘူး။ 

  

 အဆုိးဆံုးက ႏုိင္ငံေတာ္က အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးမေပးႏုိင္ေသးခင္ ႀကဳံရာက်ပန္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနရတဲ့ လက္လုပ္ 
လက္စားမ်ားကို စည္းကမ္းတက်ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးတာထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ႏိွပ္ကြပ္တာ မျဖစ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။ လယ္သမား 
အလုပ္သမား ေက်ာင္းသား နဲ႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖိႏိွပ္ေရး ပုဒ္ထီးပုဒ္မအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ တရား႐ံုး ဂါတ္ ေထာင္တုိ႔နဲ႔ ဖိႏိွပ္တာေတြ 
အေမြမဆက္ခံသင့္ေတာ့ပါဘူး။ စုိက္ပ်ိဳးေျမေတြ စစ္ခ႐ုိနီပုိင္ျပဳမႈေၾကာင့္ လယ္မ့ဲယာမ့ဲျဖစ္ၾကရတဲ့ လယ္သိမ္းခံလယ္သမားေတြ၊ ေက်း 
လက္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ပ်က္ဆီးဆံုး႐ႈံးကုန္လို႔ ၿမဳိ႕ျပကိုခုိကပ္လာရတဲ့ အေျခခံလူတန္းစားေတြ၊ စက္႐ံုေတြကေန ကန္ထုတ္ 
လိုက္လို႔ အလုပ္ျပဳတ္လာတဲ့ ပုိလၽံွအလုပ္သမားေတြနဲ႔ သူတို႔ကိုမီွခုိေနရတဲ့ မိသားစုေတြအတြက္ တႏုိင္တပုိင္ မိသားစုလုပ္ငန္းေလးေတြ 
ကိုယ္ထူကုိယ္ထ ဖန္တီးလာႏုိင္ေအာင္လည္း အားေပးဖုိ႔ လိုပါတယ္။ အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ရွင္သန္ခြင့္ရဖုိ႔ ေငြေၾကးစီး 
ဆင္းမႈ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ လုပ္အားထည့္ဝင္မႈ နည္းပညာတိုးခ ဲ်႕မႈ ေခ်ာေမြ႕ေအာင္နဲ႔ ေဈးကြက္ဖြံ႕ၿဖဳိးေအာင္ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေက်ာ္ 
လႊားႏုိင္ေအာင္ ေပၚလစီထိန္းေက်ာင္းေပးဖုိ္႔ လိုပါတယ္။ အလုပ္သမား လယ္သမား အေျခခံလူတန္းစားနဲ႔ တတ္သိပညာရွင္ေတြရဲ႕ 
လြတ္လပ္တဲ့လုပ္အားကို အစြမ္းကုန္ဖြံ႕ၿဖဳိးခြင့္ျပဳမွ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ပါလိမ့္မယ္။စီးပြားေရးဖြံၿဖဳိးမႈ ဆုိတာ ဆႏၵနဲ႔ပကတိ ညီၫြတ္ဖုိ႔ 
လိုတဲ့ သိပၸံနည္းက်တရားျဖစ္တယ္။ ဥဳံဖြဆုိၿပီး နတ္ေရကန္ထဲ ပစ္ခ်တာတို႔ အမိန္႔တို႔နဲ႔ လုပ္လို႔မရဘူး။ ၁၉၅၈ စစ္တပ္က အစမ္းအာ 
ဏာသိမ္းတုန္းက ရပ္ကြက္ေတြအတြင္း ႀကံ႕ခုိင္ေရးအဖြဲ႕ဆုိတာေတြဖြဲ႕ကာ “ ၿမဳိ႕ေတာ္ကုိေခၽြ းျဖင့္ေဆးမည္”ဆုိၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ ေနာက္ေဖး 
လမ္းၾကားေတြမွာ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္အားေပးေတြ လုပ္ခ့ဲဖူးတယ္။ က်ဴးေက်ာ္ေတြ ၿမဳိ႕ျပင္ထုတ္ၿပီး ဥကၠလာ သာေကတ သုဝဏၰ စတဲ့ 
ၿမဳိ႕သစ္ေတြ ေပၚလာတယ္။ လမ္းေဘးေဈးသည္ေတြ ဖမ္းတယ္။ ေနာက္ေတာ့လည္း ဒံုရင္းပါပဲ။ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာေခ်လိမ္းတဲ့ 
လူၿပိန္းႀကိဳက္ လုပ္ကြက္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ YBS ကားလိုင္း စနစ္အေျပာင္းအလဲကို ဥပမာအျဖစ္ၾကည့္။ အခ်ိန္ ေငြ လုံၿခဳံမႈ 
သက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိမႈ အဆင္ေျပရဲ႕လား။ ပုိဆိုးသြားသလား။ ေန႔စဥ္ ဘတ္စ္ကားစီးခရီးသည္ ႏွစ္သန္းခြဲေလာက္ရိွတယ္ဆိုတဲ့ ရန္ကုန္ 
လူဦးေရကို ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈေပးရတဲ့ ဘတ္စ္ကားလိုင္းလုပ္ငန္းဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးျဖစ္သလုိ လူထုသက္သာ ေခ်ာင္ခ်ိေရး 
လုပ္ငန္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းကို အမီွျပဳတ့ဲ ဆက္စပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း တပံုႀကီးျဖစ္တဲ့အတြက္ လူ 
အေျမာက္အျမားကို အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ပါတယ္။ ၿမဳိ႕ေနလူထုရဲ႕ ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈဘ၀န႔ဲ ဆက္စပ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မေခ်ာ 
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ေမြ႕ရင္ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိခုိက္ေစပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ငန္းေတြကို ပုဂၢလိက ခ႐ုိနီေတြလက္ထဲ အပ္မထားသင့္ပါဘူး။ အဓိကပုိင္းကို 
ႏုိင္ငံေတာ္က ထိန္းေက်ာင္းၿပီး ပုဂၢလိကသုိ႔ (ဖက္စပ္ သမဝါယမ အမ်ားပုိင္ ကန္ထ႐ုိက္ စသည္) သဏၭာန္တမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လုပ္ငန္းငယ္ 
လုပ္ငန္းခြမဲ်ားကို မူေဘာင္တရပ္ေအာက္မွာ လႊဲသင့္ပါတယ္။ YBS က ဒီခ်ဳပ္အစုိးရရဲ႕ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ကိုစစ္ေဆးပါလိမ့္မယ္။  ကုန္ 
ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္ ဝင္ေငြနိမ့္ပါး ရာဇဝတ္မႈထူေျပာဆုိတဲ့ လူမႈဒုကၡကုိ ျပည္သူေတြ ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရး တည္ 
ၿငိမ္ေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး ေရွ႕အလားအလာဟာ ဆြံ႕အေမွးမိွန္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ၂၀၀၈ နဲ႔ ခံကတုတ္ယူထားတဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ ႏုိင္ငံေရးလမ္းျပေျမပံု ေပ်ာက္ေနတယ္။ ဦးသန္းေ႒း ဦးေဆာင္တဲ့ ေသြးသစ္ 
ေလာင္းႀကံ႕ဖြံ႕က အမ်ိဳးသားေရွာ္ဗင္ဝါဒ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရေရး အင္တိုက္အားတိုက္လုပ္မယ္လို႔ ဆုိေသာ္ 
လည္း သူတို႔ရဲ႕ပံုရိပ္က က်ဆင္းေနဆဲျဖစ္တယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ကေလး နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကေလးမ်ား အၿငိမ္းစားယူၿပီး တပ္ျပင္ပေရာက္သြားရင္ 
ဘာဆက္လုပ္မလဲ။ တပ္ျပင္ပနဲ႔ ပါတီျပင္ပ ေရာက္ေနတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ကေလးမ်ားဟာ ဗုိလ္လြန္းေမာင္လို လူထုနဲ႔တသား 
တည္း ေနရဲတဲ့သတၱိ ရိွဟန္မတူဘူး။ စုိင္ေကာ္လုိ႔ ခ်ဳံေပၚေရာက္လာတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လက္သစ္မ်ားကလည္း အခြင့္သာခုိက္မွာ မုိက္ခ်င္တဲ့သူ 
ေတြ ရိွေနတယ္။ သူတို႔ဟာ ျပည္တြင္းစစ္ကိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီး စစ္အုပ္စုရဲ႕ အဆင့္ေနရာကို ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ အခ်ည္းႏီွး ႀကိဳးစားေနတယ္။ သူတို႔ထဲ 
က အာဏာရမၼက္ႀကီးသူ အုပ္စုတစုက လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးဝါဒကို က်င့္သုံးလာတယ္။ သူတို႔ခ်င္းေတာ့ ေႁမြေႁမြခ်င္း ေျချမင္တယ္။ 
လူထုကလည္း ႏုိင္ငံေရးပါး၀တယ္။ လက္သည္ တရားခံဟာ သူတို႔ထဲကပဲဆုိတာျမင္တယ္။ 

 ေသနတ္ႏွစ္လက္နဲ႔ ထြက္ေျပးတဲ့လူသတ္သမားကုိ ေလဆိပ္အငွားယာဥ္ေမာင္းသမားမ်ားက ဝုိင္းဝန္းဖမ္းဆီးၾကလို႔ အရွင္ဖမ္း 
မိတယ္။ အုတ္ခဲက်ိဳးနဲ႔ထုၿပီး လုိက္ဖမ္းတဲ့ အငွားယဥ္ေမာင္း ကိုေနဝင္း ေသနတ္ပစ္ခံရၿပီး ေသတယ္။ မခံမရပ္ႏုိင္ဖြယ္ တရားလက္ 
လြတ္လုပ္ရပ္ဟာ လူမႈမီဒီယာမ်ားမွာ ႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္တကြ ခ်က္ခ်င္းျပန္႔ သြားကာ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူထုလူတန္းစားအသီးသီးအၾကား 
နာၾကည္းေဒါသျဖစ္ေစတယ္။ ဦးကိုနီ ကိုေနဝင္း ဈာပနမ်ားမွာ လူမ်ိဳးစံုဘာသာစံု လူထုႀကီးဟာ လူသတ္ဝါဒကုိ မုန္းတီး႐ြံရွာမႈအျပည့္ျဖင့္ 
လိုက္ပါပုိ႔ေဆာင္ၾကတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာသံတမန္မ်ားကပါ လက္သည္တရားခံကို စက္ဆုပ္႐ြံရွာစြာ ျပစ္တင္ 
႐ႈတ္ခ်တဲ့ ေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ၾကတယ္။ လြမ္းသူ႕ပန္းေခြပုိ႔ အသုဘပုိ႔ေဆာင္ ေမးျမန္းအားေပးတာေတြ လုပ္ၾကတယ္။ အနယ္ 
အနယ္ အရပ္ရပ္ အမ်ိဳးသားအင္အားစုအသီးသီးႏွင့္ လူထုလူတန္းစားအသီးသီးအတြင္း ႏုိင္ငံေရးသတိရိွမႈနဲ႔ အသိႏုိးၾကားမႈ ျမင့္တက္ 
လာတယ္။ 

 ကာလအတန္ၾကာ အံု႔မႈိင္းေနတဲ့ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံေရး ရာသီဥတုဟာ ေျပာင္းလဲစျပဳလာတယ္။ ၿမဳံသလို ျဖစ္ေနတ့ဲ ဗမာျပည္ႏုိင္ငံ 
ေရး ျပည္တည္နာဟာ တစစ္စစ္ကိုက္ခဲလို႔ လာျပန္ပါၿပီ။ အမႈကို တိုက္႐ုိက္ကုိင္တြယ္ေနတဲ့ ရဲတို႔ ျပည္ထဲေရးတုိ႔ နယ္လုံတို႔က ဘာ 
သတင္းမွ ထုတ္ျပန္တာမရိွဘူး။ အ့ံဩစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနတယ္။ ရဲစစ္ခ်က္ေပါက္ၾကားျခင္း၊ တမင္ေပါက္ၾကား 
ေစျခင္းႏွင့္အတူ လူသတ္တရားခံ ေထာင္ထြက္ၾကည္လင္းဆုိသူကို ေငြေပးခုိင္းေစတဲ့ေထာင္ထြက္အေၾကာင္း အေၾကာင္းသိ ေထာင္ 
ထြက္ေျပာစကား ဆုိတာေတြအပါအဝင္ သတင္းအစစ္ေကာ အတုပါ ပြထလို႔ေနတယ္။ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီး ၅ ရက္အၾကာမွ 
ဆက္စပ္ပတ္သက္သူ (ေငြေပးခုိင္းေစသူ) ေအာင္ဝင္းေဇာ္ (ဗုိလ္ျပဳတ္ DSA ၃၄)ကို အခင္းျဖစ္ပြားၿပီး ၁၂ နာရီအတြင္း ဖားအံၿမဳိ႕ 
သံလြင္တံတားတြင္ ဖမ္းဆီးမိေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးမွ တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္တယ္ (၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ)။ လူထုကို တရားဝင္ အသိေပးတာ 
ဒါေလာက္ပါပဲ။ 
 တပ္မေတာ္က ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူေတြကို ဖမ္းဆီးႏုိင္ေရးအတြက္ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွာ ျဖစ္ 
ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္တယ္။ သူရဦးေ႐ႊမန္းနဲ႔ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကလည္း လူသတ္ဝါဒ ဆန္႔က်င္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာတယ္။ က်န္စစ္ 
အုပ္စုဝင္ေဟာင္းေတြ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းေတြထံမွ ဘာသံမွမၾကားဘူး။ ၂၀၀၈ ေအာက္မွာ ဒီအမႈဟာ တျခားသတ္ျဖတ္မႈမ်ားလိုပဲ 
လက္သည္အမွန္ ေပၚဖုိ႔မလြယ္ပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ ႏုိင္ငံေရးအသိႏုိးၾကားေနတဲ့ ျပည္သူလူထုႀကီးအဖုိ႔ ၂၀၀၈ ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ တဆင့္ 
တိုး ေသြးစည္းညီၫြတ္လာခ့ဲပါတယ္။ ၂၁ ရာစုမွာ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔လူသတ္ဝါဒကို ထပ္မံတိုးခ ဲ်႕လာရင္ ႏုိင္ငံေရးခၽြတ္ၿခဳံက်ေနတဲ့ စစ္တပ္ 
လည္းပ်က္လိမ့္မယ္။ လူထုအားနဲ႔ တုံ႔ျပန္တားဆီးတာလည္း ခံရလိမ့္မယ္။ လက္နက္နဲ႔ အၾကမ္းဖက္ဖိႏိွပ္လာရင္ လက္နက္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ 
ခုခံတာ တရားပါတယ္။ သမုိင္းေရစီးကို ေျပာင္းျပန္လွန္ခ်င္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြ လူထုကဒဏ္ခတ္တာ ခံရပါလိမ့္မယ္။ ဗမာျပည္ 
ႏုိင္ငံေရးအေ႐ြ႕ကို လူထုကိုယ္တိုင္ဖန္တီးပါလိမ့္မယ္။ 

                                                                                                                     (၁၀ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၇) 
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တိုက္ရဲမွ ေအာင္ပြဲရမယ္တိုက္ရဲမွ ေအာင္ပြဲရမယ္တိုက္ရဲမွ ေအာင္ပြဲရမယ္တိုက္ရဲမွ ေအာင္ပြဲရမယ္    

လွဝင္း 

 
ပန္ဒါ ခ်ည္မွ်င္ႏွင့္အထည္ အေခ်ာကိုင္စက္႐ံု(ပလိပ္) အလုပ္သမားသပိတ္မွာ ထူးျခားခ်က္ေတြ ရိွတယ္။ ပထမတခ်က္ကေတာ့ 
ဒီသပိတ္ဟာ အစိုးရႏွစ္ဆက္တုိင္တုိင္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္လာခ့ဲရတယ္ဆုိတာပဲ။ တကယ္ကေတာ့ ဒီစက္႐ံုဟာ မူလက အစိုးရ စက္မႈ 
ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္ စက္႐ံုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစက္႐ံုက လုပ္သားေတြဟာလည္း မူလက အစိုးရရဲ႕ ဝန္ထမ္းလုပ္သားေတြလို႕ ဆိုရပါမယ္။ 
ဒီေနာက္ ၁-၁-၂၀၁၄ ခုႏွစ္သုိ႕ ေရာက္တဲ့အခါမွာ အစိုးရ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ဒီစက္႐ံုကုိ ပုဂၢလိက လက္သုိ႕ လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္ျခင္း 
ျဖစ္တယ္။ အဲသလုိ လႊဲေျပာင္းျခင္း ျပဳတဲ့ေနရာမွာ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုင္င့ံ ဝန္ထမ္းေတြျဖစ္တဲ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထား 
ရယူျခင္းမရိွဘဲ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဘဝကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ထင္သလို လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္း ျဖစ္တယ္။ အလုပ္သမားေတြဟာ 
ဒီလုိလႊဲေျပာင္းမယ့္အေရး ဘာမွ သိခ့ဲၾကတာမဟုတ္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ တလစာ ႏွစ္လစာေလာက္သာရိွတဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေငြ 
ေလးနဲ႕ သူတုိ႕ဘဝရဲ႕ အနာဂတ္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားမယ့္အေျခအေနကုိ သူတုိ႕ ၾကဳံေတြ႕လုိက္ရတယ္။ တကယ္က သူတုိ႕မိဘေတြ လက္ 
ထက္ကတည္းက ဒီစက္႐ံုရဲ႕ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမွာ ေနလာခဲ့ၾကတာ။ သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္ ဒီစက္႐ံုရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြျဖစ္လာတဲ့အခါမွာလည္း 
သူတုိ႕သားသမီးေတြ ဒီစက္႐ံုထဲမွာ ေနလာၾကရတာ။ မေလာက္မင မဝေရစာနဲ႕ သားသမီးေတြကုိ ပညာသင္ၾကားေပးရင္း ႏိုင္ငံဝန္ 
ထမ္းအလုပ္ကုိ တျမတ္တႏိုးလုပ္လာခ့ဲတာ။ ႏိုင္င့ံဝန္ထမ္းျဖစ္တဲ့ အလုပ္သမားေတြဟာ စက္႐ုံကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ လႊဲေျပာင္းလိုက္တ့ဲ 
အခါမွာ သူတုိ႕ဘဝအတြက္ ဘာအာမခံခ်က္မွ မရၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္သမားေတြ မေက်နပ္ၾကဘူး။ ပုဂၢလိကလက္ထဲ က်ေရာက္ 
သြားခ့ဲတဲ့ အလုပ္သမားေတြဟာ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြ နစ္နာဆံုး႐ႈံးရတယ္။ ဒီအတြက္ စက္႐ံုပိုင္ရွင္နဲ႕ အျငင္းပြားမႈေတြ ျဖစ္ 
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈေတြဟာ အရင္ ဦးသိန္းစိန္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက စေပၚခဲ့တာပါ။ တကယ္တမ္းမွာလည္း 
အလုပ္သမား အခြင့္အေရးကုိ ျပည့္ဝစြာ ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္တ့ဲ လက္ရိွစက္႐ုံရဲ႕ ပုဂၢလိကပိုင္ရွင္မွာ တာဝန္ရိွသလုိ စက္႐ံုကုိ ပုုဂၢ 
လိကလက္သို႕ လႊဲေျပာင္းရာမွာ အလုပ္သမားေတြအေရး စိုးစဥ္းမွ် တာဝန္ယူမႈမရိွတဲ့ မ်က္ႏွာလႊဲခဲပစ္လုပ္ခ့ဲတဲ့ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနနဲ႕ 
အစိုးရတုိ႕မွာလည္း တာဝန္ရိွတာပဲ။ 

 ဒုတိယထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ဒီအလုပ္သမားသပိတ္ဟာ အခက္အခဲေတြနဲ႕ ရင္ဆိုင္ရင္း ေရရွည္တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ရတယ္ဆုိတဲ့ 
အခ်က္ပဲ။ စက္႐ံုကုိ ပုဂၢလိကလက္သို႕ လႊြဲေျပာင္းအၿပီး ၃ ႏွစ္အတြင္း ဆႏၵျပမႈ သံုးၾကိမ္ေပၚခ့ဲပါတယ္။ သပိတ္တုိက္ပြဲမွာ ပါဝင္သူ အမ်ား 
စုက အမ်ဳိးသမီးေတြပါ။ သပိတ္ကာလအစပိုင္းမွာကတည္းက အာဏာပိုင္ရဲအရာရိွတေယာက္က တိုက္ပြဲဝင္အလုပ္သမား၊ အလုပ္သမ 
တုိ႕ကုိ လက္ညႇဳိးေငါက္ေငါက္ထုိးၿပီး ေငါက္ငမ္းႀကိမ္းေမာင္းခ့ဲတာ အားလံုး မွတ္မိၾကဦးမယ္ထင္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္နဲ႕အာဏာပိုင္ေတြ 
ပူးေပါင္းဖိႏိွပ္မႈကုိ ရင္္ဆိုင္ၿပီး သူတုိ႕တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကရတာပါ။ ဒီလုိမ်ဳိး ရင္ဆိုင္ၿပီး သူတုိ႕ တိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲၾကရတာမွာ ထိုင္သပိတ္တုိက္ပြဟဲာ 
ရွစ္လေက်ာ္ ၾကာပါတယ္။ သူတို႕ လုပ္ခ မရပါဘူး။ သူတုိ႕ ဝမ္းစာ မရိွပါဘူ့း။ ေစတနာရွင္ရဲ႕ အလွဴဒါနေတြက သူတုိ႕ဝမ္းစာအတြက္ 
သာမက သူတုိ႕ရဲ႕ တုိက္ပြဲဝင္စိတ္ဓာတ္အတြက္လည္း အေထာက္အကူ ျပဳေပးခ့ဲပါတယ္။ ဒီ ၈ လတာ ကာလအတြင္းမွာ တုိက္ပြဲဝင္ 
အလုပ္သမားတဦး အလုပ္သမတဦး ေသဆံုးခ့ဲရပါတယ္။ ေသဆံုးရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကုိ ေဆးစစ္ခ်က္ေတြအရ အေအးဒဏ္နဲ႕ အစာ 
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ေရစာ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈဒဏ္ေၾကာင့္လုိ႕ သိရတာဟာ အလြန္ရင္နင့္စရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ဒီလုိ ဖိႏိွပ္မႈေတြ ဝမ္းစာခ်ဳိ႕တဲ့မႈေတြၾကားက သူတုိ႕ 
ေရရွည္သပိတ္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခ့ဲတာဟာ အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ ခိုင္မာတ့ဲ ဇြဲနပဲကုိ ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္၊ အစိုးရတာ 
ဝန္ရိွသူေတြနဲ႕ တုိက္ပြဝဲင္ အလုပ္သမားေတြဟာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈေတြ ျပဳခ့ဲၾကတယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူတုိ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ 
ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းမေပးခ့ဲၾကတဲ့အတြက္ အလုပ္သမားေတြဟာ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြ မရမခ်င္း ေရရွည္ဇြဲနဲ႕ ေအာင္ပြဲဆီ ဆက္ 
လက္ ခ်ီတက္ခ့ဲၾကတာ ျဖစ္တယ္။ 

 တတိယထူးျခားခ်က္ကေတာ့ တုိက္ပြဲနည္းနာေပါင္းစံုကုိ အသံုးျပဳႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႕ဟာ ထုိင္သပိတ္ဆင္ႏႊဲ႐ံု 
သက္သက္ မဟုတ္ပါ။ သူတုိ႕ဟာ ဇန္နဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႕မွာ မႏၱေလးသို႕ ခ်ီတက္ၿပီး မႏၱေလးရဲ႕ လူစည္ကားရာ ေနရာေတြမွာ ဆႏၵ 
ထုတ္ေဖာ္ပြဲေတြလည္း ျပဳလုပ္ခ့ဲပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕အထိ သက္္ဆိုင္ရာက ဘာေျဖရွင္းခ်က္မွ ေျပလည္ေအာင္ လုပ္မ 
ေပးႏိုင္ခ့ဲတဲ့အတြက္ တခါ ထုိင္သပိတ္ကို အရင္ စက္႐ံုဝင္ထြက္ေပါက္ ဂိတ္အမွတ္ (တစ္) မွ ျပဳလုပ္ေနရာမွ ဂိတ္အမွတ္ (ႏွစ္)ကုိ ေရႊ႕ 
ေျပာင္းၿပီး ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲခ့ဲျပန္တယ္။ တခါ သူတုိ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြမရရင္ ေနျပည္ေတာ္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနအထိ ခ်ီတက္ဖို႕ 
တဖက္က ျပင္္္ဆင္ထားတာလည္း မူလကတည္းက ရိွပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၇-၁- ၂၀၁၇ ေန႕မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္နဲ႕ ဇနီး 
တုိ႕ ေက်ာက္ဆည္ၿမဳိ႕ ရွင္ပင္မုေ႒ာဘုရားသို႕ လာေရာက္ဖူးေမွ်ာ္ရာမွာ တုိက္ပြဲဝင္အလုပ္သမားေတြဟာ ဒီအခြင့္အခါေကာင္းကို ဆုပ္ 
ကုိင္ၿပီး သမၼတႀကီးနဲ႕ ေတြ႕ဆံုကာ ပလိပ္အလုပ္သမားမ်ားအေရး တင္ျပေတာင္းဆိုခ့ဲၾကပါတယ္။ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္က အလုပ္ 
သမားေတြကုိ စိတ္မပူၾကဖို႕နဲ႕ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးမယ္လုိ႕ ကတိေပးခ့ဲပါတယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕ ကတိစကားရေပမယ့္လည္း အလုပ္ 
သမားေတြအေနနဲ႕ တုိက္ပြဲအရိွန္ကုိ မေလွ်ာ့ဘဲ တိုက္ပြဲအရိွန္ျမႇင့္ဖို႕ ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ကာ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ခ့ဲပါတယ္။ 
တဖက္ကလည္း လိုအပ္ရင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြ လုပ္ဖို႕အထိလည္း ျပင္ဆင္ထားခ့ဲပါတယ္။ ဒီလုိ သပိတ္အရိွန္ျမင့္မႈအေပၚ 
ရဲစခန္းက အမႈဖြင့္ထားတာလည္း လုပ္ပါတယ္။ 

 စတုထၳထူးျခားခ်က္ကေတာ့ သူတို႕ရဲ႕တုိက္ပြဲဟာ အက်ဳိးအေၾကာင္းရိွစြာ တိုက္ပြဲဆင္ျခင္း၊ အကန္႕အသတ္ရိွစြာ တုိက္ပြဲဆင္ 
ျခင္း၊ အက်ဳိးအျမတ္ ဆြတ္ခူးႏိုင္ျခင္းဆိုတဲ့ အခ်က္သုံးခ်က္နဲ႕ ကိုက္ညီေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၇-၁- ၂၀၁၇ မွာ တုိင္းေဒသႀကီး႐ံုးမွာ 
သပိတ္အလုပ္သမားေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးတာ လုပ္ပါတယ္။ ၄-၂- ၂၀၁၇ မွာ မႏၱေလးတိုင္းအစိုးရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႕ ေတြ႕ဆံုခ့ဲၾက 
ပါတယ္။ ၈-၂- ၂၀၁၇ ေန႕မွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ေတြ ပလိပ္သုိ႕ ေရာက္ရိွလာၿပီး စက္႐ံုသုိ႕ ကြင္းဆင္း 
စစ္ေဆးသလို သပိတ္တုိက္ပြဲဝင္ အလုပ္သမားေတြနဲ႕လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခ့ဲၾကတယ္။ အဲသလုိ အေျခအနမွာပဲ အလုပ္သမားေတြ 
ဟာ ဒီရက္ပုိင္းေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ရက္ပိုင္းေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး သူတုိ႕ေတာင္းဆိုခ်က္မရရင္ အဆံုးစြန္တုိက္ပြဲေတြအထိ 
ဆက္တုိက္သြားဖို႕ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားၾကပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႕မွာေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရိွသူေတြရဲ႕ ေရွ႕ေမွာက္မွာ 
အလုပ္ရွင္နဲ႕ တုိက္ပြဲဝင္အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိကာ သပိတ္တုိက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ အဆံုး 
သတ္လုိက္ႏိုင္ပါၿပီ။ 
 အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ထားတဲ့ အလုပ္သမား ၂၂ ဦးအနက္မွ ၁၈ ဦးကုိ မူလအတုင္ိး အလုပ္ျပန္ခန္႕ထားမယ္လုိ႕ စာခ်ဳပ္သတ္ 
မွတ္ ေဖာ္ျပလုိက္တာဟာ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္တခုပါ။ က်န္ ၄ ေယာက္က အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြပါ။ 
ဒီေခါင္းေဆာင္ ၄ ဦးအနက္က ဦးထြန္းဝင္းၫြန္႕နဲ႕ ဦးလွကုိတုိ႕ ၃ လ အစမ္းခန္႕အျဖစ္ ခန္႕အပ္မယ္လုိ႕ သေဘာတူၾကပါတယ္။ က်န္ 
ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒၚဇာျခည္ဝင္းနဲ႕ ဦးခ်မ္းမိုးေအာင္တုိ႕ကိုလည္း အစမ္းခန္႕အျဖစ္ ျပန္လည္ခန္႕ထားဖို႕ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ 
စဥ္းစားေပးရန္ဆုိတဲ့အခ်က္လည္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ထဲမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီလုိအစမ္းခန္႕ - ခန္႕တာမွာ ခံဝန္ကတိနဲ႕ 
လုပ္ခြင္စည္းကမ္းလုိက္နာဖို႕အခ်က္ေတြ အလုပ္သမားဘက္က လက္မွတ္ ေရးထုိးရပါမယ္။ ဒီအခ်က္ေတြကုိပဲ ၾကည့္ရင္ အျပည့္အဝ 
ေအာင္ပြဲရတယ္လုိ႕ေတာ့ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္သမားေတြဟာ အလုပ္သမားအမ်ားစု အလုပ္ျပန္ခန္႕ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႕ 
တျခား သူတုိ႕ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္တခ်ဳိ႕လည္း ရရိွလုိက္တဲ့ ေအာင္သီးေအာင္ပြင့္ကုိပဲ အရယူဆုပ္ကုိင္ကာ အက်ဳိးအျမတ ရိွစြာနဲ႕ 
သပိတ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာအဆံုးသတ္ဖို႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လုိက္ၾကပါတယ္။ တိုက္ရဲရင္၊ တုိက္တတ္ရင္၊ ေရရွည္တိုက္ပြဲကုိ ဇြဲနပဲနဲ႕ ဆင္ႏႊဲ 
ရင္ ေအာင္ပြကဲုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္ေၾကာင္း ပလိပ္အလုပ္သမားသပိတ္က အထင္အရွား သက္ေသျပလုိက္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 
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စစ္ထြက္ဆရာၾကီးေတြ ဘာလုပ္ေနသလဲစစ္ထြက္ဆရာၾကီးေတြ ဘာလုပ္ေနသလဲစစ္ထြက္ဆရာၾကီးေတြ ဘာလုပ္ေနသလဲစစ္ထြက္ဆရာၾကီးေတြ ဘာလုပ္ေနသလဲ    

ေဌးလြန္းေဌးလြန္းေဌးလြန္းေဌးလြန္း    

 

အာဏာရပါတီရဲ ့ဥပေဒအၾကံေပးကို လုပ္ၾကံသတ္ၿဖတ္မႈမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္သူေတြက စစ္ထြက္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ စစ္ထြက္ဆုိလို႕ 
ဗုိလ္သန္းေရႊ၊ ဗုိလ္ေမာင္ေအး၊ ဗုိလ္ခင္ၫြန္ ့တုိ ့အပါအ၀င္ စစ္အုပ္စု ထိပ္သီးေတြ အကုန္လံုးနီးပါးက စစ္ထြက္အုပ္စုပါ။ သူတို ့လုိ 
ထိပ္သီးေတြတင္မက ရာထူးအဆင့္အစုံ အသုတ္လိုက္ခြဲၿပီး အရပ္ဘက္ေၿပာင္း ကုိယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ထားသူ စစ္ထြက္ေတြ အမ်ားၾကီး 
ရိွပါတယ္။ နယ္ပယ္အစုံမွာ အသြင္သဏၭာန္မ်ဳိးစုံနဲ ့ ရိွေနတာပါ။ သူတို ့အုပ္စုက အင္အားေတာင့္တယ္၊ တပ္အေပၚ ၾသဇာရိွသူ 
ဆရာၾကီးေတြ ပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါ တီကို အာဏာခြဲေပးၿပီးတ့ဲေနာက္ သူတို ့ဘာလုပ္ေနသလဲ။ 

 လက္ရိွ ကာခ်ဳပ္ ဗုိလ္မင္းေအာင္လိႈင္တို ့လို တရား၀င္ အာဏာကိုင္ထားသူ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ ေနရာယူထားသူေတြထက္ 
လႊတ္ေတာ္ပ စစ္အုပ္စုက ပုိၿပီးၾသဇာအာဏာ ရိွပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ပ အုပ္စုမွာက ႏုိင္ငံေရး ခေလာက္ဆန္ေနတဲ့ ၾကံ႕ဖြတ္အုပ္စု 
ရိွတယ္။ အနားယူသြားၿပီး၊ ႏုိင္ငံေရး မလုပ္ေတာ့ဘူးဆုိတဲ့ နာယကၾကီးေတြ ရိွတယ္၊ ၀ါရင့္သမာၻရင့္ေတြ ရိွတယ္။ အခု ေနာက္ပုိင္း 
ဇာတ္ရိွန္ၿမွင့္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးတိုက္ကြက္ေတြအရ စစ္အုပ္စုမွာ လမ္းျပေၿမပုံအသစ္လည္း ရိွပုံရတယ္။ ေျမပုံအေဟာင္းက လမ္းဆုံးသြား 
ေတာ့ အသစ္နဲ ့ေရွ ့ဆက္ၾကတဲ့သေဘာပဲ။ 

 လမ္းၿပေျမပုံအသစ္ရိွရင္ ဘယ္ႏွစ္ဆင့္ရိွလဲ၊ ဘာေတြလဲ မသိရဘူး။ အေရးၾကံဳတိုင္း ရာဇ၀တ္သားေတြ ထုတ္သံုးတာေတာ့ 
သူတို႔ထံုးစံပဲ။ ဦး(ဗုိလ္)သိန္းစိန္ လက္ထက္မွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလႊတ္တိုင္း ရာဇ၀တ္သားေတြ ေထာင္ခ်ီၿပီး လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။ 
ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ တက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈ၊ လုယက္မႈ၊ ဓားၿပမႈ ဆုိတာေတြက မုိးဦးက်မိႈေတြလို ထြက္လာေတာ့တာပဲ။ ေနာက္ 
ဆုံးမွာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ၾကံမႈအဆင့္ထိ တက္လာတယ္။ ရာဇ၀တ္မႈေတြ တိုးပြားသလိုမ်ဳိး လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္တာမွာလည္း တေယာက္ 
တည္းနဲ ့အဆုံးသတ္ပါ့မလား ေတြးပူစရာ ရိွပါတယ္။ 

 ဒီခ်ဳပ္ဟာ ရန္သူ၀ုိင္း၀ုိင္းလည္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ရန္ဘက္ဆိုလို ့စစ္အုပ္စုပဲရိွတယ္။ အခု လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမွာ စစ္ထြက္ 
ေတြက လုပ္တာျဖစ္ျဖစ္၊ လက္ရိွ ယူနီေဖာင္း၀တ္ေတြက လုပ္တာၿဖစ္ၿဖစ္ အတူတူပါပဲ၊ တဖြဲ႕တည္းပါ။ သူတုိ ့ဘာလို ့ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီလို 
လုပ္သလဲ။ စနစ္တက် အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ၿပီးသားၿဖစ္သလို ဦးတည္ခ်က္ေတြလည္း အမ်ားၾကီးရိွပါလိမ့္မယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္အေပၚ တံု႔ျပန္ 
သူေတြနဲ ့တံု႔ျပန္ပုံကို အကျဲဖတ္ၿပီး သူတုိ ့ေရွ ့ဆက္မွာပါ။ သူတို ့က ဘယ္လို တံု ့ျပန္မႈမ်ဳိးကို လိုလားသလဲ။ ဘယ္လို တုံ ့ျပန္ၾကမလဲ။ 
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အထူးသျဖင့္ အာဏာ တခ်ဳိ႕တ၀က္လည္း ရိွသလို၊ လုပ္ၾကံခံရသူရဲ ့မိခင္အဖြဲ ့အစည္းလည္းျဖစ္တဲ့ ဒီခ်ဳပ္အစုရဲ႕၊ ဒီခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မႈ 
ရဲ႕ တုံ ့ျပန္ပုံဟာ အင္မတန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ 

 လႊတ္ေတာ္ၿပင္ပေရာက္ စစ္ထြက္အုပ္စုရဲ႕ ထင္သာျမင္သာတဲ့အလုပ္ေတြက ျပည္တြင္းစစ္ ေထာက္ခံေရးနဲ႕ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံ 
ေရးဆိုတာေတြပါ။ မသိရ၊ မျမင္ရတဲ့ အလုပ္ေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီး ရိွပါလိမ့္မယ္။ လႊတ္ေတာ္တြင္းနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အ၀န္းအ၀ုိင္း 
ထဲေရာက္ ယူနီေဖာင္း၀တ္ အုပ္စုက ၂၀၀၈ အေၿခခံကပဲ စကားေၿပာတယ္။ လက္နက္ကိုင္ျဖစ္ျဖစ္၊ လက္နက္မ့ဲၿဖစ္ျဖစ္ စစ္ေရးအရ 
လက္နက္ခ်၊ ႏုိင္ငံေရးအရ အည့ံခံၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံေအာက္ကုိ ေခါင္းလွ်ိဳ၀င္ခုိင္းတယ္။ ခေလာက္ဆန္သူကဆန္၊ အေကာက္ၾကံ 
သူကၾကံၿပီး စစ္အုပ္စုတဖြဲ႕လံုး အကြက္က်က် ႏုိင္ငံေရး ကစားေနတာပါ။ သိသာထင္ရွားတာက ဒီခ်ဳပ္ရဲ ့အဓိက ႏုိင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ 
(၃) ရပ္ မေအာင္ၿမင္ေအာင္၊ မျဖစ္ေၿမာက္ေအာင္ တိုက္ဖ်က္ေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ကတည္းက အေၿခခံဥပေဒျပင္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ေၾကြးေၾကာ္သံ (၃) ခုနဲ ့ထြက္လာတဲ့ 
ဒီခ်ဳပ္ဟာ ၂၀၁၅ မွာလည္း ဒီသုံးခုကို ဆက္လက္စြကုိဲင္ပါတယ္။ သုိ႕ေပမ့ဲ စစ္အုပ္စုနဲ႕ အာဏာခြဲေ၀ေရးလုပ္ဖုိ႕ လိုလာေတာ့ ရင္ၾကား 
ေစ့ေရးဆိုတာကို ေရွ႕တန္းတင္လာရတယ္။ ရင္ၾကားေစ့ေရးကလည္း တဖက္သတ္ အေလွ်ာ့ေပးေရးၿဖစ္ေနတဲ့အခါ မူလႏုိင္ငံေရး 
ဦးတည္ခ်က္(၃)ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႕ ေ၀းသထက္ေ၀းလာပါတယ္။ ၂၀၀၈ ျပင္ေရး ေရွ ့ဆက္ၿပီး ရဲရဲခ်ီတက္မလား။ အဓိက 
လူသတ္တရားခံ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ ေဖာ္ထုတ္႐ုံးတင္ၿပီး ထိုက္သင့္တဲ့ အျပစ္ဒဏ္ကို ေပးမလား။ ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မႈအေနနဲ ့ အေလး 
အနက္ ဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။ ဒါဟာ အေရးပါတဲ့ ႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 စစ္အုပ္စုကေတာ့ အေလွ်ာ့မေပးတ့ဲအၿပင္ ပုိပုိၿပီးေတာ့ ၾကမ္းလာတယ္၊ ရမ္းလာတယ္။ အခုလို လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ၊ ႏုိင္ငံ 
ေရးတိုက္ပြဲေတြကို အရိွန္ၿမွင့္လာတာဟာ သူတို႔ၾကမၼာငင္လာတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ သူတို႕ထင္တာက လက္နက္ရိွတယ္၊ အင္ 
အားရိွတယ္၊ ဘယ္သူ႕မွ မႈစရာမလို၊ ဘာျဖစ္ျဖစ္ မႈစရာမလုိ ဆိုတာမ်ဳိးပါ။ ေသနတ္နဲ႕ပစ္သတ္တုိင္း ေနာက္တြန္႕တတ္သူေတြ 
မဟုတ္တာ ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပုံကစလို႕ အခုေနာက္ဆံုး လူသတ္သမားကုိ ၀ုိင္းဖမ္းၿပီး အႏုိင္ယူလိုက္တဲ့ သမုိင္း၀င္ ျဖစ္ရပ္ေတြက 
သက္ေသပါ။ ဘယ္သူေတြ ဘယ္လုိပဲ တံု႔ျပန္ပါေစ၊ ျပည္သူ႕တရားစီရင္ခန္းနဲ႕ ျပည္သူ ့ေအာင္ပြကဲေတာ့ ဧကန္မုခ် ေရာက္လာဦးမွာ 
ၿဖစ္ပါတယ္။ 

 

 

                           
 

သမိုင္းကေနသမိုင္းကေနသမိုင္းကေနသမိုင္းကေန    ေျပးမလြတ္ေျပးမလြတ္ေျပးမလြတ္ေျပးမလြတ္    

ညဳိစိန္ဝင္းညဳိစိန္ဝင္းညဳိစိန္ဝင္းညဳိစိန္ဝင္း    

  

(သမိုင္းကေန ဘယ္သူမွ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါဘူး။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ကမၻာတည္သေရြ႕ ကြၽန္မတုိ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို မ်ဳိးဆက္ေတြ 
တဆက္ၿပီး တဆက္က သုံးသပ္ၿပီး စီရင္ခ်က္ခ်သြားမွာ ျဖစ္တယ္။) ဒါက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာသြားခ့ဲတ့ဲ စကားပါ။ ေဖေဖာ္ဝါရီ 
၁၂ ရက္ေန႕က ေျပာၾကားခ့ဲတဲ့ ပင္လုံမိန္႕ခြန္းထမွဲာ ထည့္ေျပာသြားတဲ့စကားပါ။ ဒီစကားကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ သမိုင္းက လူပုဂၢဳိလ္ေတြ 



1 51 51 51 5 

 

အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ စီရင္ခ်က္ခ်သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိယ္တုိင္ အပါအဝင္ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ 

  

 သမိုင္းက စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ စီရင္ခ်က္ခ်တဲ့ေနရာမွာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ပုဂၢဳိလ္နဲ႕အဖြဲ႕ 
အစည္းေတြအေပၚမွာ အေလးအနက္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မွာျဖစ္သလုိ အထင္အရွား စီရင္ခ်က္ခ်မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလုိ သမိုင္း 
က စစ္ေဆးအကဲျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ လူထုအေရးအခင္းေတြ၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အေရးပါတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြဆိုတာက လူ 
ပုဂၢဳိလ္ေတြ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ စစ္ေဆးတဲ့ မွတ္ေက်ာက္ခံုေတြ ျဖစ္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။ လူပုဂၢဳိလ္ေတြ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အဆိုးအ 
ေကာင္းေတြကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနတ့ဲ သမိုင္းေၾကးမံုျပင္ေတြလုိ႕လည္း ဆိုရပါလိမ့္မယ္။ 

  

 ဗမာျပည္မွာ အဲသလို လူထုအေရးအခင္းေတြ၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ဒီမိုကေရစီ သမိုင္းေၾကးမံုျပင္ေတြ အထင္အရွား ရိွေန 
ပါတယ္။ 

 တခုကေတာ့ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီ 
ေရးကုိ ႐ိုက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးပစ္ရာကေန ျပည္တြင္းစစ္မီး စတင္ေတာက္ေလာက္လာခ့ဲရတာပါ။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္္းခ်မ္းေရး 
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ဆိုတာကလည္း ဒီမိုကေရစီနည္းက်စြာနဲ႕ တန္းတူမႈ တရားမွ်တမွန္ကန္မႈ ႐ိုးသားပြင့္လင္းမႈတုိ႕ ရိွမွသာ ေအာင္ 
ျမင္ႏိုင္မွာပါ။ ဗမာျပည္က ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ကမၻာေပၚမွာ အရွည္ၾကာဆံုးျပည္တြင္းစစ္ပြဲလုိ႕ ဆိုရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုထိ ျပည္တြင္း 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသးပါဘူး။ ဘယ္သူက ျပည္တြင္းစစ္ မရပ္စဲေအာင္ လုပ္ေနတာလဲ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တကယ္တမ္း 
မလုိလားသူဘယ္သူလဲ၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရေအာင္ ဘယ္သူက လုပ္ေနသလဲဆိုတာ သမိုင္းက မွတ္တမ္းေရးထုိးထားၿပီး 
ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္နဲ႕ အနာဂတ္မွာလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ပါဝင္ပတ္သက္သူေတြ ဘယ္သူက ဘယ္လုိရပ္တည္ 
တယ္ဆုိတာ သမိုင္းက စစ္ေဆးမွတ္ေက်ာက္တင္သြားမွာပါ။ လတ္တေလာမွာကိုပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၁ ရာစု ပင္လံုအတြက္ 
NCA လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးတဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြကုိ သတိၱရိွရိွ လက္မွတ္ထုိးလိုက္ပါလုိ႕ တုိက္တြန္းထားပါ 
တယ္။ လက္နက္ကုိင္တိုက္ေနသူေတြဟာ ကုိယ္လုိခ်င္တာ လြယ္လြယ္နဲ႕ရမယ္ထင္လုိ႕ တုိက္ေနတာ ျဖစ္တယ္လုိ႕လည္း ဆိုထားပါ 
တယ္။ ပန္ခမ္းအစည္းအေဝးမွာ တက္ေရာက္ပါဝင္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြကလည္း NCA မွာ လက္မွတ္မထုိးႏိုင္ 
ဘူးလုိ႕ ယတိျပတ္ေျပာလုိက္ပါၿပီ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုေအာက္က က်င္းပတ့ဲ၊ ကာခ်ဳပ္ မူ ၆ ခ်က္နဲ႕ ဟန္႕တားခံေနရတဲ့ ဘယ္လုိၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕မေအာင္ျမင္ႏိုင္တာက အေျခခံအခ်က္ပါ။ ဒါေပမ့ဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာမွာ 
ဘယ္သူဘယ္ပုဂၢဳိလ္က ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းက ဘယ္လုိ ရပ္တည္ပါဝင္သလဲဆိုတာ သမိုင္းက စစ္ေဆးမွတ္ေက်ာက္တင္သြားလိမ့္ 
မယ္ဆုိတာလည္း သံသယရိွစရာ မလုိပါ။ 

 

 ဒုကၡေတာင္တန္းလုိ႕ အမည္သညာေပးျခင္းခံရတဲ့ လက္ပံေတာင္း ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈတုိက္ပြဲေတြကလည္း 
ဒီမိုကေရစီ သမိုင္းေၾကးမံုျပင္တခ်ပ္ပါပဲ။ခုတေလာမွာကုိပဲ လက္ပံေတာင္းေဒသခံလူထုကတဖက္၊ ဦးပိုင္၊ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီနဲ႕ အာဏာ 
ပိုင္ေတြ၊ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြကတဖက္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္မႈေတြ ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႕က 
ဆည္တည္းရြာကေန ဦးပိုင္နဲ႕ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီတို႕က ေဆာက္ေပးထားတဲ့ ဆည္တည္းရြာသစ္(နာမည္ခံအျဖစ္ပဲ ေဆာက္ေပးထားတဲ့ 
ရြာလုိ႕ဆိုပါတယ္) မွာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္သူေတြ အေျမာက္အျမားကုိ အမည္စာရင္းမပါဘဲ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူေတြဆိုၿပီး ရဲနဲ႕ မီးသတ္ 
အဖြဲ႕ဝင္ေတြက အတင္းဆြဲခ် ေမာင္းထုတ္ေနလုိ႕ ငိုၾကယုိၾကနဲ႕ ဘဝပ်က္တဲ့အျဖစ္မ်ဳိးေတြ လက္ပံေတာင္းလူထု ႀကဳံေတြ႕ခံစား 
ေနၾကရပါတယ္။ ေၾကးနီစီမံကိန္းရဲ႕ စီမံကိန္းနယ္ေျမဆိုၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဆည္တည္းရြာကုိ ဦးပိုင္နဲ႕ ဝမ္ေပါင္ ကုမၸဏီေတြဘက္က 
ၿခံစည္း႐ိုးခတ္ဖို႕ လုပ္လာေနတာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ကန္႕ကြက္တားျမစ္မႈေတြ ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီက 
မင္းေတာရြာမွာ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္ေနမႈေၾကာင္႔ ရြာသားေတြစုိက္ပ်ိဳးထားတဲ့ သီးႏံွစုိက္ခင္းေတြ အမ်ားအျပားပ်က္စီးမႈေတြ ရိွေနခဲ့ပါ 
တယ္။ ၀မ္ေပါင္ကုမၸဏီက ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေက်ာက္တက်င္းကို က်ပ္ေငြ(၃၀၀)ႏႈန္းအထိ ေပးထားတယ္လို႔ နယ္ေျမခံအာဏာပုိင္ 
ေတြကို တင္ျပထားေပမယ္႔ အဲဒီပုိက္ဆံဟာ မင္းေတာရြာအတြက္ လုံး၀ရရိွတာမ ိ်ဳး မရိွေသးဘူးလုိ႔လည္း မင္းေတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကုိယ္ 
တုိင္ ေျပာပါတယ္။ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးကုိကိုႏုိင္ကေတာ႔ ဒီေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈဟာ သဘာ၀ 
ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခုိက္မႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ရိွေနတဲ႔အတြက္ ေက်ာက္ ဆက္မထုတ္လုပ္သင္႔ဘူးလို႔လည္းဆုိပါတယ္။ ေက်ာက္သယ္ 
ကားေတြေၾကာင့္ လူေတြဒဏ္ရာရ ႏြားေတြေသလုိ႕ ေက်ာက္ကားေတြကို ေဒသခံလူထုက တားဆီးကန္႕ကြက္တာေတြလည္း ျဖစ္ေပၚေန 
ပါတယ္။  
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 ေနာက္ထပ္ ထိပ္တုိက္ရင္္ဆုိင္မႈတခုကေတာ့ ေၾကးျပားေတြ သယ္ယူလာတ့ဲ ကားေတြကုိ လူထုမွ တားဆီးၿပီး ကန္႕ကြက္ 
ထိန္းသိမ္းထားလိုက္တဲ့ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသမွာ ေဒသခံ၂၀၀ နီးပါးက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ 
ရက္ေန႔လယ္ပုိင္းမွာ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီထကဲ ေၾကးနီသယ္ေဆာင္လာတဲ့ ကားေတြကို တားဆီးၿပီး သီးႏံွေလ်ာ္ေၾကးေငြရဖုိ႔ ဆႏၵျပ ေတာင္း 
ဆုိေနၾကပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးအာဏာပိုင္ေတြနဲ႕ တပ္ဖြဲ႕ေတြ ေရာက္ရိွလာၿပီး ပါဝင္ညႇိႏႈိင္းမႈအရ တားဆီးကားေတြကုိ လႊတ္ေပးလုိက္ၿပီး 
တာဝန္ရိွသူေတြနဲ႕ ဆက္္လက္ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းဖို႕ ေျပာပါတယ္။ အဲသလုိေဆြးေႏြးခ့ဲေပမယ့္ အခုေတာ့ အဲသလို ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ကန္႕ 
ကြက္တဲ့ သံဃာတပါးနဲ႕ လူ ၂၄ ေယာက္တုိ႕ အမႈဖြင့္ခံေနရျပန္ပါၿပီ။ လူထုေတာင္းဆိုတာကေတာ့- ၁-အစီရင္ခံစာပါ အစားထိုးေျမ ဧက 
၁၉၀၀ အား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ ၂-ေျမသိမ္းေလ်ာ္ေႀကးမယူထားသည့္ သိမ္းဆည္းခံေျမယာမ်ားအတြက္ သီးႏံွေလ်ာ္ေႀကးေပးရန္ ၃- 
ေႀကးနီစီမံကိန္း လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီမရိွဘဲ ေၾကးထုတ္ယူေနမႈအား လံုးဝရပ္ဆုိင္းရန္။ ၄-လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒ 
သတြင္း ေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူမႈစီးပြားဘဝ ထိခိုက္မႈမ်ားအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြ 
ျဖစ္ပါတယ္။  
  

 ေဒသခံေတြရဲ႕နစ္နာမူေတြ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအစီရင္ခံစာနဲ႕ပတ္သက္လုိ႔ လိုက္နာမူရိွမရိွဆိုတဲ့အေျခအေနေတြကို လႊတ္ေတာ္ 
မွာ အေရးႀကီးအဆုိတင္သြင္းဖုိ႔လုပ္ခ့ဲတဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦး၀င္းသိန္း 
ေဇာ္ကေတာ့ သူရဲ႕အေရးႀကိီးအဆုိတင္သြင္းဖုိ႔အေျခအေနမေပးခ့ဲဘူးလို ့ဆုိပါတယ္။ ေဖေဖၚဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္တဲ့ (Amnesty 
International) လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ "ဒုကၡေတာင္တန္း" အမည္ရိွ အစီရင္ခံစာမွာေတာ့ လက္ပံေတာင္းေၾကးနီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေထာင္ 
နဲ႔ခ်ီတဲ့ မိသားစုေတြဟာ ဒီစီမံကိန္း တိုးခ ဲ်႕မႈနဲ႔အတူ အုိးအိမ္ေရႊ႕ေျပာင္းရတာ၊ လယ္ယာဆုံး႐ံႈးရတာေတြနဲ႔ လူအခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မူ 
ေတြရိွေနတယ္လို႕ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းဟာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္က စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ စတင္ 
လုပ္ေဆာင္ခ့ဲတဲ့ သက္တမ္းနဲ႕အမွ် ေဒသခံလူထုရဲ႕ မေက်နပ္မႈေတြ၊ ဆန္႕က်င္တိုက္ပြဲဝင္မႈေတြ ေပၚေပါက္ခ့ဲတာ ဒီေန႕အထိ မရပ္စဲ 
ေသးပါဘူး။ ဒီလႈပ္ရွားမႈအတြင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာ ေၾကးနီစီမံကိန္းကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ကန္႕ကြက္ဆႏၵျပေနၾကတ့ဲ သံဃာေတာ္ 
ေတြကုိ မီးေလာင္ဗံုးနဲ႕ ပစ္ခတ္ႏိွမ္နင္းခ့ဲတယ္။ ေဒၚခင္ဝင္း ဦးေခါင္းကုိ ေသနတ္နဲ႕ ခ်ိန္ရြယ္ပစ္ခတ္လုိ႕ ေသဆံုးသြားခ့ဲတယ္။ ေျခာက္ဦး 
ဒဏ္ရာရခ့ဲတယ္။ ျပည္သူေတြ အတင္းအဓမၼ အိုးအိမ္ ေက်းရြာ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးျခင္း ခံခ့ဲရတယ္။ သီးႏံွေလ်ာ္ေၾကး မေပး၊ ေျမယာ ေလ်ာ္ 
ေၾကးမေပးဘဲ ေျမယာေတြကုိ သိမ္းယူမႈေတြ ရိွခ့ဲတယ္။ လူထုက လက္နက္ကိုင္ဖိႏိွပ္လာသူေတြကုိ ရရာလက္နက္နဲ႕ တုံ႕ျပန္ခုခံခ့ဲရ 
တာေတြ ေပၚခ့ဲတယ္။ ရြာေတြထဲ ေသနတ္ေတြနဲ႕ ပစ္ခတ္လုိ႕ ဒဏ္ရရိွသြားတဲ့ ရြာသားေတြ ရိွခဲ့တယ္။ လမ္းႀကိတ္စက္ ဒလိမ့္တုံး 
ၾကိတ္စက္ေရွ႕ အေသခံဖို႕ လွဲအိပ္တဲ့ အမယ္အိုလို ျပည္သူေတြ ေပၚထြက္ခ့ဲတယ္။ လယ္တီသိမ္၊ ဘုရား ၿဖဳိဖ်က္ခံလုိက္ရတယ္။ ေတာင္ 
ေတြ ေပ်ာက္ၿပီး က်င္းနက္ႀကီးေတြ ေရာက္လာတယ္။ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရ အဆိပ္သင့္သြားတယ္။ 

  

 အစိုးရသစ္က ကိုးလတာကာလအတြင္း ဒီေၾကးနီစီမံကိန္းမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ ဝင္ေငြရခ့ဲတယ္လုိ႕ ေဖာ္ျပေပမယ့္ 
ျပည္သူေတြကေတာ့ ဒီ- ဒုကၡေတာင္တန္းဆိုတဲ့ လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသမွာ ငိုေၾကြးသံေတြ ဒုကၡတုိင္တည္သံေတြ၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သံ 
ေတြ ခုထိ ညံမစဲ ျဖစ္ေနဆဲပါ။ ဒီလက္ပံေတာင္းေတာင္အေရးအခင္းနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အေကာင္းအဆိုး သမိုင္းက စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း 
ျပဳရမယ့္ ပုဂၢဳိလ္ေတြလည္း လက္ပံေတာင္းေတာင္ေဒသကုိ ေရာက္ရိွခ့ဲၾကတယ။္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရာက္တယ္။ ေဒၚေနာ္အံုးလွ 
ေရာက္တယ္။ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ ေရာက္တယ္။ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုမွာ ပါခ့ဲတ့ဲ မ်ဳိးဆက္ေတြ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းေတြ 
ေရာက္တယ္- စသျဖင့္ နာမည္ထင္ရွားသူေရာ နာမည္မထင္ရွားသူေတြပါ ေရာက္ရိွခ့ဲၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းေတြဆိုရင္လည္း 
ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၊ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ၊ ဦးပိုင္ကုမၼဏီ။ ဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီ၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕နဲ႕ အစီရင္ခံစာတုိ႕က 
အစ မံုရြာ ဗကသအထိ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ဒီလက္ပံေတာင္းေတာင္နဲ႕ ဆက္ႏြယ္သူအားလံုးဟာ သမိုင္းေၾကးမံုျပင္မွာ ပံုရိပ္ထင္ဟပ္ေနၿပီး 
သမိုင္းရဲ႕စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းကုိ ခံၾကရမွာပါ။ သမိုင္းရဲ႕ စစ္ေဆးမႈေပတံကေတာ့ ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြားဘက္က ရပ္တည္သလား-
ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြားကုိ ေက်ာခိုင္းသလားဆိုတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 
  
 အလားတူ လူပုဂၢဳိလ္ေတြနဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ မွတ္ေက်ာက္တင္စစ္ေဆးျခင္း ျပဳမွာကေတာ့ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္း 
သားမ်ားသမဂၢ(ဗကသ)အေပၚ ဘယ္လုိသေဘာထားသလဲဆိုတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိလုိနီေခတ္ကစလို႕ ဗကသအေပၚ သေဘာ 
ထားႏွစ္ရပ္ အထင္အရွား ကြဲျပားျခားနားစြာ ေပၚထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ကုိလိုနီ အဂၤလိပ္အစိုးရက ဗကသအေပၚ ရန္သူလုိ သေဘာထားၿပီး 
ဖိႏိွပ္သတ္ျဖတ္တယ္။ ဗမာျပည္ ျပည္သူလူထုႀကီးကေတာ့ ဗကသကုိ ေထာက္ခံတယ္။ ဗကသဘက္က ရပ္တယ္။ ဖဆပလ 
အစိုးရဘက္မွာလည္း အဲသလိုပဲ ဖဆပလအစိုးရက ဗကသကုိ ရန္သူလုိ သေဘာထားတယ္။ ဗကသ စင္ျပဳိင္အဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး 
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ဗကသကို တုိက္ခိုက္ၿဖဳိခြဲတယ္။ ဦးေနဝင္းအစိုးရကေတာ့ သူ အာဏာပလႅင္ေပၚမွာ တက္ထုိင္လုိက္ရင္ပဲ ဗကသနဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြကုိ 
ဓားဓားခ်င္း-လံွလွံခ်င္းလုိ႕ စိန္ေခၚၿပီး ၇ ရက္ ဇူလုိင္အေရးအခင္းမွာ ေက်ာင္းသားရာေက်ာ္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ကာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္မွာ 
ေသြးေခ်ာင္းစီးေစခ့ဲတယ္။  ၈ ရက္ေန႕မွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦကုိ ေဖာက္ခြဲၿဖဳိလွဲပစ္လိုက္တယ္။ ဒီအေရးအခင္းမွာလည္း 
ဗမာျပည္ ျပည္သူတရပ္လုံးက ဗကသကုိ ေထာက္ခံၿပီး ဗကသဘက္မွ ျပတ္သားစြာ ရပ္တည္ကာ စစ္အစိုးရကုိ ယေန႕တိုင္ နာၾကည္း 
မုန္းတီးေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ ဗကသကုိသာမက ေက်ာင္းသားေတြကုိပါ ရန္သူအျဖစ္ သေဘာထား 
ခ့ဲတယ္ဆိုတာ ရွစ္ေလးလုံးအေရးအခင္းအတြင္း တံတားနီအေရးအခင္းမွာ အထင္အရွား ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ကမၻာမွာေတာင္ မေပၚခ့ဲဖူးတဲ့ 
ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဗမာျပည္မွာ ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲရတဲ့အထိ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားထုအေပၚ ရန္သူလုိ 
သေဘာထားခ့ဲပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ခရီးရွည္ေက်ာင္းသား သပိတ္စစ္ေၾကာင္းကုိ ဗကသက ဦးေဆာင္ 
ဆင္ႏႊဲခဲ့ရၿပီး လက္ပံတန္းမွာ ဒီသပိတ္စစ္ေၾကာင္းကုိ ရက္ရက္စက္စက္ ဖိႏိွပ္ၿဖဳိခြဲခ့ဲပါတယ္။ ဒီအေရးအခင္းမွာ ဗမာျပည္ အနယ္နယ္ 
အရပ္ရပ္က ျပည္သူေတြဟာ ဗကသနဲ႕ေက်ာင္းသားထုဘက္က ဝန္းရံရပ္တည္ေၾကာင္း အထင္အရွား ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။ ဗကသကုိ 
အားနည္းေစခ်င္တာ၊ ဗကသကုိ ၿဖဳိခြဲပစ္ခ်င္တာ၊ ဗကသနဲ႕ စင္ၿပဳိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး အဲဒီအဖြဲ႕ေတြကုိ ေသြးထုိး 
ေျမႇာက္ပင့္ကာ ဗကသကုိ နည္းမ်ဳိးစံုနဲ႕ ထုိးႏွက္တုိက္ခိုက္တာတို႕ဟာ ေဖာက္ျပန္ေရးသမားေတြ လုပ္ေလ့လုပ္ထရိွတဲ့ နည္းလမ္းေတြ 
ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ဒီလုိ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို ေဖာ္ျပခဲ့သလုိ ယေန႕အထိလည္း ဒီလုပ္ဟန္ေတြ တည္ရွိ 
ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု လတ္တေလာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ကိစၥကတာ့ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦကုိ ျပန္လည္ထူေဆာက္ေပး 
ေရးကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ သမိုင္းမွာ အစဥ္အလာရိွၿပီး ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားတဲ့ ဗကသနဲ႕ တေသြးတည္း တသားတည္း ျဖစ္ေနတဲ့ 
ကိစၥပါ။ ဒီလုိကိစၥမ်ဳိးမွာ ဗကသမွ တာဝန္ရိွတဲ့ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ေက်ာင္းသားသစ္ေတြမပါဘဲ တကသ အေဆာက္အဦ တည္ 
ေဆာက္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕တယ္။ ဗကသ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ေခါင္းေဆာင္သစ္ေတြဘက္က ဘယ္လုိျမင္သည္ျဖစ္ပေစ၊ သူတုိ႕ 
ေဆာက္ဖို႕ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ေနရာမွာပဲ ေဆာက္မယ္လုိ႕ အာဏာရပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တဦးက ေျပာေနျပန္တယ္။ ဗကသ တရားဝင္ 
တည္ရွိေရး ခြင့္မျပဳဘဲ၊....ေက်ာင္းသားသမဂၢေတြ လြတ္လပ္စြာ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းေရး ခြင့္မျပဳဘဲ၊.... ဗကသ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း 
ေခါင္းေဆာင္သစ္ေတြ နဲ႕ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈ ဆႏၵသေဘာထား ရယူမႈမရိွဘဲ၊.... ေက်ာင္းသားေတြ ရာခ်ီပစ္သတ္ခံရတဲ့ ၇ ရက္ 
ဇူလုိင္ အေရးအခင္းနဲ႕ ပတ္ သက္လုိ႕ ေလးနက္တဲ့ ေဖာ္ျပထုတ္ျပန္ခ်က္ တစံုတရာမလုပ္ဘဲ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦ 
ျပန္လည္ထူေဆာက္ေပးမယ့္ကိစၥဟာ မူမွန္တဲ့ ဆာင္ရြက္ခ်က္တရပ္လုိ႕ ေျပာဆိုမရပါ။ တခ်ိန္တည္းမွာ အစိုးရျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန 
ရဲ႕ လက္ေအာက္က ေၾကးမံုသတင္းစာက ဗကသ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းတဦးျဖစ္တဲ့ ဦးလွေရႊကုိ ၾကက္လေွရႊလို႕ အခ်ိန္ 
ကုိက္ ေစာ္ကားသံုးစြဲလုိက္တ့ဲ ကိစၥလည္း ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သမိုင္းဝင္အထိမ္းအမွတ္ေနရာတခုျဖစ္တ့ဲ တံတားနီကုိလည္း 
အသြင္ေျပာင္းလၿဲပီး သမိုင္းအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္မွ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္မယ့္ လုပ္ရပ္မ်ဳိးေတြလည္းရိွလာေနပါတယ္။ ဒီလုိေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
ေတြဟာ ဗကသ သမိုင္းေၾကး မံုျပင္မွာ အထင္အရွား ပံုရိပ္ထင္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗကသ သမိုင္းေၾကးမံုျပင္က သည္လူပုဂၢဳ်ိလ္ေတြ 
အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အဆိုး အေကာင္ ကုိ စစ္ေဆးမွတ္ေက်ာက္တင္သြားမယ္ဆုိတာကလည္း အေသအခ်ာပါ။  

  

 ဒါဟာ လူပုဂၢဳိလ္နဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ စစ္ေဆးမွတ္ေက်ာက္တင္မယ့္ ဒီမိုကေရစီသမိုင္းရဲ႕ ေၾကးမံုျပင္မ်ားကို ဥပမာအျဖစ္ 
ေဖာ္ျပလုိက္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသမိုင္းေၾကးမံုျပင္မ်ားထဲမွာ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းနဲ႕ အမိဧရာဝတီရဲ႕ ကံၾကမၼာအေရးအခင္း၊ အလုပ္ 
သမားလူတန္းစားရဲ႕ အခြင့္အေရးေတာင္းဆိုတဲ့အေရးအခင္းမ်ား၊ လယ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ ေျမယာဆိုင္ရာခံစားရပုိင္ခြင့္ အေရးအခင္း 
မ်ားတုိ႕လည္း ပါဝင္ၾကပါတယ္။ သည္လူတန္းစားတုိ႕ရဲ႕မွန္ကန္တဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ ဘယ္လူပုဂၢဳိလ္ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းေတြက 
ဘယ္လုိ သေဘာထားတယ္ဆုိတာ သမိုင္းေၾကးမံုျပင္မွာ အမွန္အတုိ္င္း ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေနမွာပါ။ သည့္ေနာက္ သမိုင္းကပဲ သည္လူ 
ပုဂၢဳိလ္ေတြအေပၚ စီရင္ခ်က္ခ်သြားမွာပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအေပၚ ဘယ္လုိသေဘာထားၿပီး ဘယ္လုိ ရပ္ 
တည္ခဲ့သလဲဆိုတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဗမာျပည္ဒီမိုကေရစီ သမိုင္းေၾကးမံုျပင္မွာ အေရးအပါဆံုး စမ္းသပ္စစ္ေဆး မွတ္ေက်ာက္တင္မႈ ျဖစ္ 
ေနပါလိမ့္မယ္။ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈကုိ အဓိက ဟန္႕တားပိတ္ပင္ထားတာ၊ တုိင္းျပည္ကုိ ဒုကၡႏြံထဲ ဆြဲႏွစ္ၿပီး က်႐ႈံးႏိုင္ ငံျဖစ္သြား 
ေစမွာ ဒီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ ျပတ္ျပတ္သား ဆန္႕က်င္တုိက္ခိုက္သလား၊ ဒီဖြဲ႕ 
စည္းပံုေအာက္ ေခါင္းလွ်ဳိဝပ္တြား ျပားျပားေမွာက္သလားဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႕ လူပုဂၢဳိလ္ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ သမိုင္းက စမ္းသပ္စစ္ 
ေဆး စီရင္ခ်က္ခ်သြားပါလိမ့္မယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတဲ့ ဒီအခ်က္ဟာ မွန္ကန္မႈရိွပါတယ္။ သမိုင္းကေန သူအပါအဝင္ ဘယ္ 
သူမွ ေျပးမလြတ္ပါဘူး။ 
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ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသနားစရာအာင္ဆန္းသနားစရာအာင္ဆန္းသနားစရာအာင္ဆန္းသနားစရာ    

ရဲေဘာ္ဖုိးသံေခ်ာင္း 

 

သႀကၤန္ေရပက္ခံအသင္းႀကီးတခုက သံခ်ပ္ထိုးရာမွာ “ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသနားစရာ၊ သူ႔ခမ်ာ မဲပံုးတံဆိပ္”လို႔ထုိးတာကို မွတ္မိေနပါ 
တယ္။ အဲဒီတုန္းက ဖဆပလေတြက ေ႐ြးေကာက္ပြဲေရာက္ပတဲ့ဆိုရင္ သူတို႔ရဲ႕ အမတ္ေလာင္းေတြရဲ႕ မဲပံုးေတြေပၚမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ 
ဆန္း႐ုပ္ပုံကို ကပ္ၿပီး လူထုကိုမဲထည့္ခုိင္းပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္မရတ့ဲလူေတြက သႀကၤန္က်ေတာ့ သေရာ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 ဖဆပလအစုိးရနဲ႔ ဖဆပလအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ႀကံခံရၿပီးတဲ႔ေနာက္ကစၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ 
ဆန္းနာမည္ ကုိ အသုံးျပဳၿပီး သူတို႔ထင္ရာစုိင္းခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဗုိလ္ေနဝင္းက ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာအာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာေတာ့ 
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ဓာတ္ပုံ/႐ုပ္ပုံေတြ ဌာနဆုိင္ရာ႐ုံးခန္းေတြထဲကေန ျဖဳတ္ခ်ကုန္ၾကပါတယ္။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း 
အေပၚ အာဃာတေတြကို ခၽြ န္းဖြင့္လႊတ္တဲ့ကာလလို႔ဆိုရပါမယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေငြစကၠဴေပၚက ဗုိလ္ခ်ဳပ္ပုံေတြေတာင္ ဖယ္ပစ္တာလုပ္ 
ပါတယ္။ ရွစ္ေလးလုံးအေရးအခင္းႀကီးမတုိင္မီ ၁၁ လေလာက္အလုိမွာ ေငြစကၠဴေတြ တရားမဝင္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး အဲဒီကတည္းက 
ေငြစကၠဴေပၚက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းပံုေတြကို ဖယ္ရွားပစ္ဖို႕ၾကံစည္ေဆာင္ရြက္လာခ့ဲၾကတာပါ။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က အစျပဳၿပီး ျပည္ခိုင္ၿဖဳိး 
ပါတီရဲ႕ အမွတ္အသားျဖစ္တဲ့ ျခေသၤ့ပံုပါတဲ့ ေငြစကၠဴေတြနဲ႕လုံးဝအစားထိုးပစ္လိုက္ၾကပါတယ္။ 
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 ႐ွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းႀကီးေပၚလာၿပီး လူထုႀကီးက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ယံုၾကည္ကုိးစားမႈေတြ ပုံထားလုိက္တဲ့ 
အခါမွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ပုံရိပ္ကို အႀကီးအက်ယ္အေထာက္အကူေပးတဲ့ သူ႔ဖခင္ရဲ႕ပုံရိပ္ကို ေသးသိမ္၊ ေမွးမွိန္ေအာင္ 
အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အခုေတာ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္တုတြ၊ တံတားနာမည္ေပးတာေတြ စသျဖင့္ သူ႔ပုံရိပ္ကိုအသုံးျပဳတာ 
ေတြ အက်ယ္အျပန္႔ေပၚထြက္လာတာ အ့ံၾသစရာေတြ႕ေနရပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာ ဒီလုပ္ရပ္ေတြအတြက္ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဆန္႔ 
က်င္ကန္႔ကြက္မႈေတြေပၚလာတာလည္း မထင္မမွတ္ဘဲ ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ အထင္႐ွားဆုံးနဲ႔မီဒီယာေတြအေပၚမွာေနရာ အယူဆံုးက 
ေတာ့ ျမစ္ႀကီးနားက ဗုိလ္ခ်ဳပ္႐ုပ္တုနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္ေမာ္လၿမိဳင္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဆုိတ့ဲ ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

 ဒီေနရာမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဆုိလို႔ စိတ္ဝင္စားစရာ တံတားနာမည္ေပးမႈတခုအေၾကာင္းေရးခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါက 
ျမစ္ႀကီးနားအနားက ဧရာဝတီ ျမစ္ကုိျဖတ္ကူးတဲ့ ဗလမင္းထင္တံတားဆုိတာပါ။ ၁၉၉ဝ စုႏွစ္မ်ားအေစာပုိင္းတုန္းက တ႐ုတ္ေတြက 
ျမစ္ႀကီးနားကေန တ႐ုတ္နယ္စပ္အထိ ကားလမ္းႀကီးတလမ္း ေဖာက္ေပးပါတယ။္ ေတာင္ၿဖိဳ၊ လမ္းေဖာက္တာကအစ တံတားေဆာက္၊ 
ေတာင္ကမ္းပါးယံကာတဲ့ တံတိုင္းေဆာက္တာအထိ သူတို႔ကပဲ ေငြထုတ္၊ လူစုိက္ၿပီး ေဖာက္လုပ္ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ဒီတံတားကို 
နာမည္ေပးဖုိ႔ဆိုေတာ့ စစ္ဗုိလ္ေတြက ဗလမင္းထင္တံတားလို႔ နာမည္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ဗမာျပည္သမုိင္းကိုနားမလည္ၾကတဲ့ တ႐ုတ္ 
ေတြကေတာ့ နာမည္ဟာ ခ့ံညားတယ္လို႔ေတာင္ သူတို႔စိတ္ထဲမွာ ေအာက္ေမ့ၾကပါတယ္။ ဗလမင္းထင္စစ္သူႀကီးဟာ ဆင္ျဖဴ႕႐ွင္မင္း 
လက္ထက္တုန္းက တ႐ုတ္စစ္တပ္ေတြကိုအႏုိင္တိုက္ခ့ဲလုိ႔ နာမည္ေက်ာ္ခ့ဲတဲ့ဗမာစစ္သူႀကီးဆုိတာကို သူတုိ႔သိရင္ တ႐ုတ္ေတြ ဘယ္လို 
ခံစားရပါ့မလဲ၊ ေတြးၾကည့္ခ်င္စရာပါ။ ေနာက္ၿပီး ဒါဟာ ထိုင္းနယ္စပ္မွာ ဘုရင့္ေနာင္႐ုပ္တုေဆာက္တာ၊ ဝိတိုရိယအငူကို ဘုရင့္ေနာင္ 
အငူလို႔ နာမည္ေျပာင္းတာေတြနဲ႔ တဆက္တည္းျဖစ္တယ္ဆုိတာလည္း သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ ဗုိလ္သန္းေ႐ႊ၊ ဗုိလ္ခင္ၫြန္႔တို႔ လက္ 
ထက္ေပါ့။ 

 

 ဆုိလိုတာ တံတားနာမည္ေပးတယ္ဆုိတာေတြမွာ ေနာက္ခံႏုိင္ငံေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ ပါတတ္တယ္၊ ဒီလိုလုပ္တာဟာ စစ္ 
အုပ္စုနဲ႔ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕အက်င့္ပဲဆုိတာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာေရးခ့ဲသလုိပဲ စစ္အုပ္စုဝင္ေတြဟာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သူ 
တို႔ရဲ႕အဓိကဦးတည္ရန္သူျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုေခ်ာင္ထုိးထားခ့ဲၿပီး အခု သူတို႔ရဲ႕အဓိကဦးတည္ ရန္သူေျပာင္းသြားတဲ့ 
အခါမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ပုံရိပ္ကိုထုတ္ၿပီး အသုံးခ်လာပါတယ္။ တခ်က္ခုတ္ ဆယ္ခ်က္ျပတ္ပါ။ 

 

 ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕႐ုပ္တု၊ တံတားစတာေတြေၾကာင့္ ျပႆနာေပၚတယ္ဆုိတာေတြဟာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြ အမ်ား 
စုေနထိုင္ရာ အရပ္ေဒသေတြမွာခ်ည္းပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို သတိထားမိၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီေန႔ စစ္တပ္/စစ္အုပ္စုရဲ႕ အဓိကဦးတည္ 
ရန္သူဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြျဖစ္ေတာ့ ဒီဟာေတြလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေတြန႔ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အၾကား သပ္လွ်ိဳ 
ၿပီးသားျဖစ္သြားပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ေခါင္းထဲမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚေရာ ဗမာေတြအေပၚမွာပါ အမ်ိဳးမ်ိဳးေပါက္ကြဲတာ 
ေတြျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါကုိ ဗမာေတြကလည္း သတိထားမိ၊ မေက်မနပ္ျဖစ္မိၾကပါတယ္။ ဒါကလည္း သပ္တေခ်ာင္းပဲမဟုတ္ပါလား။ 
ေနာက္ၿပီး ဒါေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လုပ္ေနတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ ဆုိတာေတြကို မထိခုိက္ဘူးလား။ လာေတာ့မယ့္ 
ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ(အမ်ားစုက တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ) အေပၚမွာေရာ သက္ေရာက္မႈမ႐ိွေပဘူးလား။ တိုင္းရင္းသားေတြ 
မေက်မနပ္၊ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ရင္ စစ္တပ္ရဲ႕အခန္းအေရးပါလာၿပီ မဟုတ္ပါလား။ ဆယ္ခ်က္မကျပတ္ပါတယ္။ 
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ကြယ္လြန္သူကြယ္လြန္သူကြယ္လြန္သူကြယ္လြန္သူ    ရဲရဲရဲရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္အတြက္ ေဘာ္ေမာင္ေမာင္အတြက္ ေဘာ္ေမာင္ေမာင္အတြက္ ေဘာ္ေမာင္ေမာင္အတြက္ အမွတ္တရ တမ္းခ်င္းစာလႊာအမွတ္တရ တမ္းခ်င္းစာလႊာအမွတ္တရ တမ္းခ်င္းစာလႊာအမွတ္တရ တမ္းခ်င္းစာလႊာ    

( ရခိုင္ေတာ္လွန္ေရးရဲေဘာ္တဦးမွ အေရးတာ္ပုံဂ်ာနယ္စာတည္းအဖြဲ႔သို႔ ေပးပို႔လာသည့္စာလႊာ) 

 

 ငယ္နာမည္ ေအာင္သာေက်ာ္၊ ေတာ္လွန္ေရးနာမည္ ရဲေဘာ္ေအးထြန္း၊ ေနာက္ဆံုးနာမည္ ဦးေမာင္ေမာင္ (ရဲေဘာ္ ေမာင္ 
ေမာင္) သည္ ၂၀၁၇ မတ္လ (၂၂) ၇က္၊ အသက္(၈၃) ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း ၾကားသိရ၍ ရခိုင္မွာ အတူလုပ္ခ့ဲရသူ 
ရဲေဘာ္ရဲဘက္တေယာက္အေနနဲ႔ အထူးဝမ္းနည္းႏွေျမာတသမိပါသည္။ 

 သူ႔ကုိ ရာသက္ပန္ေတာ္လွန္ေရးသမားတေယာက္အျဖစ္ ကၽြ န္မခံယူပါသည္။ သူသည္ေတာ္လွန္ေရးကုိ စတင္ဝင္ေရာက္လာ 
ကတည္းက ေနာက္ဆံုးထြက္သက္အထိ ျပည္သူဘက္က ရပ္တည္သြားသူပါ။ ေတာ္လွန္ေရးကုိလည္း မရ-ရတဲ့ေနရာက လုပ္သြားသူပါ။ 
ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါတီ ရဲ႕ အတက္အက်ကုိ စိတ္ဓာတ္ႀကံံံ့ခိုင္စြာ ရပ္တည္ခ့ဲသူပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ဘ၀ရဲ႕တသက္တာကို ေတာ္လွန္ေသာ 
တသက္တာလုိ႔ ခံယူပါတယ္။ သူဟာ ေတာ္လွန္ေရးမွာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္မွာစိုး၍ အိမ္ေထာင္ပင္ မျပဳခ့ဲသူပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူလုိလူ 
တေယာက္ ဆုံး႐ႈံးရတာဟာ အလြန္ပဲ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာပါတယ္လို႔ ခံယူပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ သူနဲ႔ (၁၀) ႏွစ္ေလာက္ လက္ပြန္းတတီး 
လုပ္ခ့ဲသူတေယာက္အေနနဲ႔ သူ႔အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ၀မ္းလည္း ၀မ္းနည္းပါတယ္။ ကၽြ န္မတုိ႔အေခၚ ရဲေဘာ္ေအးထြန္းကုိ အေလး 
နီျပဳလုိက္ပါတယ္။  
                                                                                        ရဲေဘာ္ေအးထြန္း ေကာင္းရာသုဂတိလားပါေစ။ 

                                                                                              ရဲေဘာ္ရဲေဘာ္ရဲေဘာ္ရဲေဘာ္((((မမမမ))))ဦးစိန္ဦးစိန္ဦးစိန္ဦးစိန္ 
                                   (ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ျမ (ကြယ္လြန္) ၏ဇနီး) 

                                                                                                    ၂၀၁၇ မတ္လ (၂၆)ရက္။ 
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လြမ္းေလသမွ်လြမ္းေလသမွ်လြမ္းေလသမွ်လြမ္းေလသမွ်    

ကၽြ န္မ ဆက္၍ေရးခ်င္ေသာ ေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား။ ေဆာင္းပါးအမွတ္(၄၂)။ 

လွေက်ာ္ေဇာ 

 

 
  

၁၉၉၀ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြမဲ်ားအၿပီးမွာ ခရမ္းက ဒီခ်ဳပ္အမတ္ဦးတင္ေမာင္၀င္းအေၾကာင္း စတင္ၾကားသိလာရပါတယ္။ သူတို႔ ညီအစ္ကုိ 
ေတြရဲ႕ဒ႑ာရီပုံျပင္ဆန္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြပါ။ ေနာက္ဆက္တိုက္ဆုိသလိုပင္ အဖမ္းခံရပုံမ်ား၊ ေထာင္ထဲမွာပဲ က်ဆုံး ကြယ္လြန္ 
သြားပုံမ်ားကို မျပတ္ၾကားလိုက္ ရပါေတာ့တယ္။ ဦးတင္ေမာင္၀င္းအေၾကာင္း စၾကားရကတည္းက ေဖေဖက-အဲဒါ ေဖေဖနဲ႔ ဦးထြန္းတင္ 
တို႔ကယ္ထုတ္လာတဲ့- ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေလးလားမသိဘူး။-လို႔ဆိုပါတယ္။ သိပ္မေသခ်ာပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ- ေဖေဖက သူ႔စာ 
အုပ္မွာ-ကၽြ န္ေတာ္ႏွင့္ပါလာေသာေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မွာ ကၽြ န္ေတာ့္အိမ္တြင္ ႏွစ္ရက္ခန္႔ေနၿပီးမွ အဆက္အသြယ္ရရာ လူအခ်ိဳ႕ 
လာေရာက္ေခၚယူသြားပါသည္။ ေနာင္တြင္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ခရမ္းအမတ္ဦးတင္ေမာင္၀င္းျဖစ္လာသူမွာ ထိုသူပင္ျဖစ္ 
ဟန္ ရိွပါသည္။ (ဗုိလ္မႈးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ--ဆုိင္းစုမွသည္ မန္ဟိုင္းဆီ သုိ႔။(ၿဖိဳးေမာက္သာစာေပ)-ႏွာ-၂၅၆)။ လို႔ ေရးထား တာပါ။ 
 ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀ခ့ဲတဲ့- (ေဒၚ)ခင္လိႈင္ၾကဴရဲ႕ ”လြမ္းေလသမွ်” စာအုပ္ဖတ္ရေတာ့မွပဲ (ကၽြ န္မက တေလာကမွရတာ 
ပါ။) ေဖေဖတို႕ ၁၉၆၃ခုႏွစ္က တကၠသိုလ္၀င္းထကဲ ကယ္ထုတ္လာသူဟာ ဦးတင္ေမာင္၀င္းပဲျဖစ္တယ္-ဆုိတာ ေသခ်ာသြားပါေတာ့ 
တယ္။ သူ ဘယ္လိုလြတ္ေျမာက္လာခ့ဲတယ္-ဆုိတဲ့အေသးစိတ္အျဖစ္အပ်က္ကိုေတာ့ သူက ျပန္ေျပာျပထားပုံမရပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ 
ကၽြ န္မမွတ္မိသေလာက္ ထပ္ေရးလိုက္ပါတယ္။ ေဖေဖက သူ႕စာအုပ္ထဲမွာလည္း ေရးတန္သေလာက္ေတာ့ ေရးထားပါတယ္။ ဒါေတြ 
ဟာ သမုိင္း၀င္ျဖစ္ရပ္မ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသခ်ာတိက်စြာ မွတ္တမ္းတင္ထားဖုိ႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ရက္စြဲမ်ား အနည္းငယ္ကြဲလြဲမႈ 
ေတြရိွေနတာကိုလည္း(ေတြ႕ရိွသူမ်ားက) ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ေပးသင့္တယ္ထင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို 
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျမင္ဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

 အျဖစ္အပ်က္အစကေတာ့---၁၉၆၃ခုႏွစ္-ဇူလိုင္(၇)ရက္ေန႔က စတင္ပါတယ္။ ၇-၇-၆၂-တႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကို ဒုိင္းနမုိက္ 
ေဖါက္ခြဲၿပီး ၿဖိဳခ်ခံလုိက္ရတဲ့ တကၠသုိလ္သမဂၢအေဆာက္အဦေနရာမွာ က်င္းပခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြ 
ျပန္လည္ႏုိးထလာပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားက အဓိပတိလမ္းမတံခါးေပါက္ကိုပိတ္ထားၿပီး ေက်ာင္း၀င္းအတြင္းမွာေတာ့ ၇ ရက္ဇူလိုင္ 
အမွတ္တရ လက္ကမ္းစာေစာင္-စာတမ္းမ်ား၊စစ္အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးပုိစတာမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ားနဲ႔ စည္ကားေနပါတယ္။အဲဒီကာလက 
ဗုိလ္ေန၀င္းရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ကာလပါ။ ၁၉၆၂ခုႏွစ္-ဇူလိုင္(၇) ရက္ေန႔မွာ-စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ျပတ္ျပတ္သား 
သား ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပေနတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ၿပီး ေနာက္ေန႔(၈-၇-၁၉၆၂)ေန႔မွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္ 
အဦႀကီးကို ေဖါက္ခြဲဖ်က္ဆီးခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီေန႔ကိုအထိမ္းအမွတ္ျပဳၿပီး ယာယီၿငိမ္သက္သြားတဲ့ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကုိျပန္ေဖာ္ဖို႔ 
ႀကိဳးစားလာတဲ့ျဖစ္စဥ္တရပ္ပါ။ 
 ေက်ာင္းသားမ်ားကို ရာခ်ီသတ္ျဖတ္လိုက္လို႔ ျပည္တြင္းမွာေရာ ႏုိင္ငံတကာမွာပါ ပုံရိပ္ဆုိး၀ါးသြားတဲ့ အာဏာသိမ္းေတာ္လွန္ 
ေရးေကာင္စီဟာ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးရဲ႕ သည္းေျခႀကိဳက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကြးေၾကာ္သံကို ေကာက္ကိုင္ၿပီး ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ 
(၁၁)ရက္မွာ ေတာတြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ကမ္းလွမ္းခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ဒီမွာတင္ ေတာတြင္း  
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အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တသုတ္ၿပီးတသုတ္ ရန္ကုန္ကုိေရာက္လာၾကၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီနဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေပၚထြက္လာပါတယ္။ 
တခ်ိန္တည္းမွာပဲ တျပည္လံုးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီး ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံးနီးပါး ပါ၀င္ပူးေပါင္း 
ေဆာင္ရြက္ၾကလို႔ အေတာ္ညီၫြတ္ၿပီး အင္အားလည္းႀကီးလာပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ဖိတ္ 
ေခၚတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုက သူတို႔ရဲ႕စစ္ဘီလူးပုံရိပ္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ဖုိ႔သာျဖစ္လို႔တေၾကာင္း၊ ေတာတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ စကားေျပာေနစဥ္ 
အတြင္း ျပည္သူေတြကို တစုံတရာလြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားရလုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးက-(စစ္အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အႏၱရာယ္ကို 
ျမင္လာလို႔) ျပည္သူေတြကိုစည္း႐ုံးႏုိင္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတာင္းဆုိတဲ့ လႈပ္ရွားမႈႀကီး ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႕လာလို႔တေၾကာင္း၊ 
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ ေယာင္ျပ လအခ်ိဳ႕သာ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၿပီး ၁၉၆၃ခုႏွစ္-ႏုိ၀င္ဘာ(၁၄)ရက္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက တဖက္ 
သတ္ ရပ္ဆိုင္းပစ္လိုက္ပါတယ္။ 

 ဒီေနာက္မွာေတာ စစ္တပ္ရဲ႕စစ္ဘီလူး႐ုပ္ျပန္ေပၚလာပါေတာ့တယ္။ ေတာတြင္းျပန္၀င္သြားတဲ့သူမ်ားေနာက္ စစ္တပ္က 
တရၾကမ္း လိုက္တိုက္ခုိက္သတ္ျဖတ္သလို ၿမိဳ႕ေပၚက တက္ၾကြလႈပ္ရွားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားအမ်ားအျပားကုိလည္း ပုိက္စိပ္တိုက္ရွာေဖြ 
ဖမ္းဆီးခ့ဲပါတယ္။ 
 ဒီမွာတင္ ၇ ရက္ ဇူလိုင္ ၁ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားကစၿပီး တကၠသိုလ္ပရ၀ုဏ္အတြင္း ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာေနတဲ့ ေက်ာင္းသား 
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စတင္ႏိွမ္ႏွင္းဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္လာပါေတာ့တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြပိတ္ထားတ့ဲတံခါးႀကီးကို ဖြင့္ေပးဖုိ႔ ရာဇသံေပးလာ 
ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားထုဘက္ကလည္း နဲနမွဲေလွ်ာ့မေပးႏုိင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုကေတာ့ အကန္႔အ 
သတ္နဲ႔ ေနာက္ဆုတ္သင့္တယ္-လို႔ျမင္ၾကေပမယ့္ ေက်ာင္းသားထုကို နား၀င္ေအာင္မလုပ္ႏုိင္ေတာ့။ စစ္တပ္ဘက္ကလည္း အၾကမ္း 
ဖက္ေျဖရွင္းဖုိ႔ ျပင္ဆင္ထားၿပီးသား။ ဒီေတာ ့ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ ကၽြ န္မတို႔အိမ္ ေရာက္လာပါတယ္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္- ႏုိ၀င္ 
ဘာ(၂၈) ရက္- ည-၉ နာရီေလာက္မွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္၃ - ေယာက္ ကၽြ န္မတို႔ရဲ႕ စမ္းေခ်ာင္း ဆီဆံုလမ္း အိမ္အမွတ္(၃၆)ကို 
ေရာက္လာပါတယ္။ တကၠသုိလ္မွာ ႏုိင္ငံေရးေဟာေျပာပြဲမ်ားလုပ္ႏုိင္တုန္းက ေဖေဖကို တကသေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းက မၾကာခဏ 
ဖိတ္ဖူးပါတယ္။ ၁၉၆၀- ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တုန္းကလည္း လာကူညီဖူးသူေတြ ရိွပါတယ္။ အဲဒီကာလေတြကတည္းက ေဖေဖနဲ႔ရင္းႏီွး 
သူမ်ားရိွပါတယ္။ အဲဒီအဆက္နဲ႔ သူတုိ႔ေရာက္လာတာပါ။ သူတို႔က ေဖေဖကို အေျခအေနေတြေျပာျပၿပီး ဆရာႀကီးမႈိင္းအမည္န႔ဲ-ၾကား၀င္ 
ေစ့စပ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိပါတယ္။ စစ္တပ္က တံခါးႀကီးကို ည(၁၂)နာရီေနာက္ဆံုးထား ဖြင့္ေပးဖုိ႔ ရာဇသံေပးထားၿပီးသားပါ။ ေဖေဖ က 
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ေတာင္းဆုိခ်က္ကို လက္ခံလိုက္ၿပီး သူတို႔ကိုလည္း အျမန္ဆံုးေရွာင္ခုိင္းလိုက္ပါတယ္။ ေက်ာင္းကုိ 
ျပန္မသြားနဲ႔ေတာ့--တို႔ပဲ သြားလုိက္ေတာ့မယ္။---လို႔ေျပာပါတယ္။ တဆက္တည္း အန္ကယ္ဦးထြန္းတင္ (ကၽြ န္မတို႔ရဲ႕ ဟိုဘက္လမ္း 
စမ္းေခ်ာင္းလမ္းမွာေနသူ-လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီး။ ေနာက္ပုိင္း ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္- ကြယ္လြန္)ကို ဖုန္းဆက္လွမ္းေခၚၿပီး ေဆြးေႏြးၾကပါ 
တယ္။ၿပီးမွ ဆရာႀကီးရဲ႕သေဘာထားသြားယူဖုိ႔ ဆရာႀကီးအိမ္(ခ်မ္းသာလမ္း)ကို ထြက္သြားပါတယ္။ ေဖေဖက မထြက္ခင္-အန္ကယ္ 
ဦးထြန္းတင္ကို လမ္းခရီးမွာ ဘယ္လိုသတိထားၿပီး ကားေမာင္းဖုိ႔ မွာပါတယ္။ ခင္ဗ်ားကားကုိပဲ ဂ႐ုစုိက္ၿပီး ျဖည္းျဖည္းေမာင္း။ ေဘးပတ္ 
၀န္းက်င္ကိုကၽြ န္ေတာ္ၾကည့္မယ္။ ရပ္-ဆုိတဲ့အသံၾကားရင္ ကားကို ခ်က္ခ်င္းရပ္၊ လူကိုကားေအာက္ ေလွ်ာဆင္းလိုက္။ နားစြင့္ထား။ 
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ဘာသံၾကားၾကား ကားခ်က္ခ်င္းရပ္ေနာ္---ေျပာၿပီး သူတို႔(၂)ေယာကသ္ား ထြက္သြားၾကပါတယ္။ အဲဒီကာလက ေန၀င္မီးၿငိမ္း အမိန္႔ 
ထုတ္ထားတဲ့ကာလပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေဖေဖက အလြန္သတိရိွေနတာပါ။ 

 
 

 

 ေဖေဖတို႔အိမ္ကထြက္သြားေတာ့ ည(၁၀)နာရီနီးပါးျဖစ္ေနပါၿပီ။ ေဖေဖတုိ႔ ထြက္သြားၿပီးကတည္းက ေမေမနဲ႔ကၽြ န္မ အိမ္တံခါး 
ေတြပိတ္-မီးေတြအကုန္ပိတ္ၿပီး ေမွာင္ထထုိဲင္ၿပီး ေဖေဖတို႔အျပန္ကို ေစာင့္ေနမိပါတယ္။ ေမေမကေတာ့ ဒါမ်ိဳး ႐ုိးေနဟန္တူပါတယ္။ 
ခပ္ေအးေအးပါပဲ။ ကၽြ န္မကသာ ကားသံၾကားသလိုလို ကားမီးေရာင္ျမင္သလိုလိုျဖစ္လိုက္- ထလိုက္ထိုင္လိုက္-နဲ႕ ၿငိမ္ၿငိမ္ကို ထိုင္မေန 
ႏုိင္ခ့ဲပါဘူး။ ေမေမက ကၽြ န္မကိုၾကည့္ၿပီး--“အခုေတာ့-ေမေမကို ကိယု္ခ်င္းစာႏုိင္ၿပီမဟုတ္လား။”တ့ဲ။ မနက္မုိးစင္စင္လင္းမွ ေဖေဖ 
တို႔ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ေဖေဖနဲ႔အတူ လူတေယာက္ပါလာပါတယ္။ 

 ေဖေဖတို႔(၂)ေယာက္ကို ခ်ေပးခ့ဲၿပီးေနာက္ အန္ကယ္ဦးထြန္းတင္က ကားေပၚကမဆင္းဘဲ ျပန္ထြက္သြားပါတယ္။ ေဖေဖက 
သူနဲ႔ပါလာတဲ့သူကို အိမ္အေပၚထပ္ ထပ္ခုိးေလးေပၚေခၚသြားပါတယ္။ေနာက္မွအက်ိဳးအေၾကာင္းေျပာျပပါတယ္။ (အဲဒီအေၾကာင္းအရာ 
ေတြကို ေဖေဖကသူစာအုပ္ထမွဲာ အျပည့္အစုံေတာ့ ေရးထားပါတယ္။ဒါေပမ့ဲ အဲဒီစာအုပ္ကိုအလွမ္းမမီသူမ်ားအတြက္ အက်ဥ္း႐ုံး 
ေရးပါဦးမယ္။) 
 ေဖေဖနဲ႔ အန္ကယ္ဦးထြန္းတင္တို႔(၂)ေယာက္- ဆရာႀကီးမိႈင္းအိမ္၀င္ အေျခအေနေတြေျပာျပၿပီး တကၠသိုလ္ဘက္ ျပည္လမ္း 
မႀကီးအတိုင္း ထြက္လာရာမွာ- ျမန္မာ့အသံ-ေရွ႕ေရာက္ေတာ့- စစ္တပ္က ဘယ္ကားမွ ဆက္သြားခြင့္မျပဳေတာ့ပါဘူး။ ေဖေဖက အဲဒီက 
စစ္ဗုိလ္ေလး(ဗုိလ္ႀကီးအဆင့္)ကို သူ ဘယ္သူဘယ္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း -ေက်ာင္းသားေတြဆီသြားၿပီး ေဖ်ာင္းဖ်ဖို႕ ဆရာႀကီးက လႊတ္လိုက္ 
ေၾကာင္း-ေျပာျပေတာ့- အဲဒီစစ္ဗုိလ္ေလးက- အသံလႊင့္႐ုံထဲေျပး၀င္သြားၿပီး အထဲမွာရိွတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္ေတြနဲ႔ သြားေတြ႕ခြင့္ 
ေတာင္းၿပီး- ေဖေဖတို႔ကို သြားခြင့္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ ေဖေဖတို႔ ေက်ာင္းတံခါးေပါက္ႀကီးဆီေရာက္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက ေဖေဖတို႔ 
ကားဆီ ၀ုိင္းအုံလာပါတယ္။ (နံမည္ႀကီးေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ား ေရွာင္တိမ္းသြားၿပီျဖစ္လို႔ အဲဒီက်န္ ေက်ာင္းသားအုပ္ 
ကိုပဲ ေဖေဖက-ဆရာႀကီးမႈိင္းက တံခါးမ်ားဖြင့္ေပးလိကု္ဖို႕ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြက အခ်က္(၂)ခ်က္ 
ေတာင္းဆုိပါတယ္။ (၁) ေက်ာင္း၀င္းထဲ စစ္သားေတြ၀င္မလာဖို႕နဲ႔ (၂) သူတို႔ေက်ာင္းသားမ်ားကိုမဖမ္းဆီးဖို႕။--တ့ဲ။ ေဖေဖတို႔ က- 
ျမန္မာ့အသံ-ကို တေခါက္ျပန္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကို ေျပာျပပါတယ္။ သူတို႔က အဲဒါေတြကုိ လက္ခံလုိက္လို႔ 
ေဖေဖတို႔က ေက်ာင္းျပန္ၿပီး တံခါးေတြကို ဖြင့္ခုိင္းလိုက္ပါေတာ့တယ္။ ေဖေဖတုိ႔အျပန္မွာေတာ့- ေက်ာင္းသားေတြက သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ 
တေယာက္ကို ထုတ္သြားေပးပါ။-ဆုိၿပီး ကိုတင္ေမာင္၀င္းကုိ ကားေပၚတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ (ကိုတင္ေမာင္၀င္းရဲ႕ ခ်စ္သူဆီေပးစာမွာ 
ေရးထားတဲ့အခ်ိန္က--၂၉.၁၁.3.30a.m -တဲ့။ ခုႏွစ္ေရးမထားေပမယ့္ -၁၉၆၃ပါ။ ခင္လိႈင္ၾကဴရဲ႕လြမ္းေလသမွ်-မွာ- ၁၉၆၄ လုိ႔ ေရးထား 
ပါတယ္။ ႏွာ(၆၀-၆၄)။ ပူးတြဲေဖၚျပထားတဲ့-ကိုတင္ေမာင္၀င္းအဖမ္းခံလိုက္ရတ့ဲသတင္း ေဖာ္ျပထားတဲ့- ၁၉၆၃ က သတင္းစာ ျဖတ္ပိုင္း 
ေဟာင္းမ်ားကုိၾကည့္ပါ။) 
 ေဖေဖတို႔က သူ႕ကို ကားေနာက္ခန္းထဲ ၀ွက္ေခၚလာပါတယ္။ ေဖေဖတို႔ -ေျမနီကုန္းေရာက္ေတာ့ လူတေယာက္က ကားကို 
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တားၿပီး ကၽြ န္မတို႔လမ္းထိပ္ေတြမွာ စစ္ကားေတြ အဆင္သင့္ေစာင့္ေနေၾကာင္း၊ ဆီးဖမ္းမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ေျပာလုိ႔ ေဖေဖတုိ႔က အိမ္တန္း 
မျပန္ေတာ့ဘဲ ဆရာႀကီးမိႈင္းအိမ္ သြားလိုက္ၿပီး စစ္ကားေတြျပန္႐ုပ္သြားၿပီးဆုိတ့ဲသတင္းရမွ (မုိးလင္းမွ) အိမ္ျပန္လာၾကတာပါ။ 

 
 

 ေဖေဖတို႔ကားထဲ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ ပါသြားတယ္-ဆုိတဲ့သတင္း ရထားလို႔  ေစာင့္ေနတာ-တဲ့။ မဖမ္းပါဘူးလို႔ 
ကတိေပးထားလုိ႔ ေမွာင္ရိပ္ခုိဖမ္းဖို႕ လုပ္တာ။ ကိုတင္ေမာင္၀င္း ကၽြ န္မတုိ႔အိမ္အေပၚထပ္ ထပ္ခုိးေလးမွာ (၂)ရက္ေနသြားပါတယ္။ အဲဒီ 
ကမွ သူဖုံးဆက္ အေၾကာင္းၾကားခုိင္းတ့ဲအိမ္က လာေခၚသြားပါတယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ သူကိုဖမ္းမိသြားတယ္-ဆုိတဲ့သတင္း ၾကား 
လိုက္ရပါတယ္။ ဒီေနာက္ေတာ့ ကၽြ န္မတို႔ လံုး၀အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားးပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္။ ေဖေဖက သူ႕စာအုပ္မွာ ဆက္ေရးထား 
တာက--ထိုေနာက္မွာေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ကမ္းလွမ္းသျဖင့္---- အထက္ပါ စာအုပ္-ႏွာ-
၂၅၆-လုိ႔ပါလာပါတယ္။ ဒီမွာလည္း ကြဲလြဲမႈမ်ားရိွပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီကာလက(၁၉၆၃-ႏုိ၀င္ဘာ-၂၉ရက္မွာ)ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားေတာင္ ႏုိ၀င္ဘာ(၁၄)မွာပ်က္သြားၿပီးပါၿပီ။ အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။) ဒါေတြကေတာ့ ကိုတင္ေမာင္၀င္းရဲ႕ 
က်န္ရစ္သူမိသားစုမ်ား မသိရိွေသးတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရိွေရးအတြက္ အစဥ္ 
တစုိက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခ့ဲသူ ဦးတင္ေမာင္၀င္းရဲ႕ က်န္ရစ္သူမိသားစု၀င္မ်ား အေနနဲ႔လည္း မိမိတုိ႔ရဲ႕စြန္႕လႊတ္ရမႈမ်ားအေပၚ ဂုဏ္ယူႏွစ္သိမ့္ 
ႏုိင္ၾကပါေစ။-လုိ႔ ဆႏၵျပဳလုိက္ပါတယ္။ အဲသလုိ ေဖေဖတို႕ရဲ႕(ဆရာႀကီးမိႈင္းေမတၱာရပ္ ခံခ်က္န႔ဲ)၀င္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္း 
သားအေရး ေသြးထြက္သံယိုမျဖစ္ဘဲ၊ ေျပလည္သြားၿပီးေနာက္-ကၽြ န္မတုိ႔အိမ္မွာ လူစည္ကားလာပါတယ္။ အဲဒီေန႕ညက ေဖေဖက အဓိ 
ပတိလမ္းက တံခါးေပါက္ေရွ႕မွာ- အန္ကယ္ဦးထြန္းတင္ရဲ႕ေမာရစ္မုိင္နာ ကားေလးေပၚတက္  ေက်ာင္းသားေတြကုိ စကားေျပာေနတဲ့ပံု 
သတင္းစာေတြထဲမွာပါထားတာျဖစ္လို႔- သားသမီးေတြကုိျပန္ေခၚဖို႕ နယ္ကလာၾကတဲ့ မိဖမ်ားဟာ ကၽြ န္မတို႔အိမ္ ၀င္လာၾကၿပီး ေဖေဖကို 
ေက်းဇူးတင္စကားဆုိခ့ဲၾကပါတယ္။ ပါလာတဲ့သားေတြ-သမီးေတြကိုလည္း ေဖေဖ့ကို ကန္ေတာ့ခုိင္းပါတယ္။ တခ်ိဳ႕သူေတြက ေဖေဖ 
နယ္ေတြလွည့္-ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေဟာစဥ္က(၁၉၆၀-၁၉၆၂) သိရိွခဲ့သူမ်ားပါ။ 

 ေဖေဖက ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့- သူတို႔ အဲသလိုသြားတားတာ မွားတယ္-လို႔ဆိုဖူးပါတယ္။ ေဖေဖ ေနာင္တရလည္း ရစရာပါပဲ။ 
အခုဒီေဆာင္းပါးနဲ႕အတူေဖာ္ျပထားတဲ့ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္က သတင္းစာျဖတ္ပုိင္းေဟာင္းမ်ားကို ၾကည့္ပါ။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာ(၂၈-၂၉) 
ရက္ေန႔မ်ားက- ျမန္မာ့အသံ- မွာရိွေနၾကတ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္မ်ားက ေပးခ့ဲတဲ့ကတိမ်ား ဘယ္ေလာက္တည္သလဲ။-ဆုိတာ 
ၾကည့္ပါ။ 
 ႏုိ၀င္ဘာ-(၃၀)ရက္ေန႔ သတင္းစာမွာ- (၂၉)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၃)နာရီမွာ တေက်ာင္းလံုးကို ၀ုိင္း၀န္းပိတ္ဆုိ႔လိုက္ၿပီး- ေထာက္ 
လွမ္းေရးေတြက ေက်ာင္းေဆာင္ေတြထဲ၀င္-ဖမ္းခ်င္တဲ့သူေတြဖမ္း -နယ္ေတြအတင္းျပန္ပုိ႔နဲ႔ လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္ခ့ဲၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္- 
ဒီဇင္ဘာ(၁)ရက္ေန႔မွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္-၂-ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုဘုိးထင္နဲ႔ ကုိတင္ေမာင္၀င္းကို ဖမ္းမိေၾကာင္း ေၾကညာထားတာ ေတြ႕ 
ရပါတယ္။ (မွတ္ခ်က္။ဒီေနရာမွာလည္း-ကြဲလြဲခ်က္တခုေတြ႕ရပါတယ္။ ခင္လႈိင္ၤၾကဴစာအုပ္မွာ ကိုတင္ေမာင္၀င္း အဖမ္းခံရတာ-၁၉၆၄-
ဇန္န၀ါရီလ(၁၄)ရက္(ႏွာ-၆၇)လို႕ေရးထားပါတယ္။) 
 အဲသလို ေခတ္အဆက္ဆက္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား(ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ-မဆလ-န၀တ-နအဖ) ကတိမတည္မႈေၾကာင့္ ဗမာ 
တျပည္လံုးက ျပည္သူမ်ား(တုိင္းရင္းသားမ်ားအပါ)က ဘယ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္(အခုကာခ်ဳပ္အပါ)စကားမွ မယံုၾကည္ၾကတာပါ။ ကာခ်ဳပ္ႀကီး ေျပာ 
သလို-တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းမႈေၾကာင့္- မဟုတ္ပါဘူး။ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိႈင္အေနနဲ႔ အျမင္က်ယ္ 
ေၾကာင္း - သေဘာထားႀကီးေၾကာင္းျပသခ်င္ရင္ျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ဗမာ့တပ္မေတာ္က အရင္ေၾကညာေပးလုိက္႐ုံပါပဲ။ ဒီလို 
ဆုိျပန္ေတာ့လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရသြားမွာ စုိးရေသးတယ္ေလ။ ဒါ့ေၾကာင့္-မင္းေအာင္လိႈင္ခမ်ာ-တေန႔တမ်ိဳး-မ႐ုိးရေအာင္- ဆင္ 
ေျခ-ဆင္လက္အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြကို မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ေပးေနရတာပါ။ ဒီေနရာမွာ-စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲခ်င္သူ မ်ားကုိ 
သတိေပးလိုပါတယ္။ ေဖေဖေရးခ့ဲတဲ့ အေၾကာင္းအရာတရပ္ပါ။ “ထို႔ျပင္ ဗုိလ္ေန၀င္းသည္-တကယ္စစ္မွန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ ခ်စ္တုိ႔သည္ 
မိမိတုိင္းျပည္ဆင္းရဲျခင္းမွလြတ္ကင္း၍ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာမႈကိုလုိလားၿပီး မေနမနားႀကိဳးစားတတ္သည့္သေဘာကုိ မစဥ္း စားမိေပ။ 
နားလည္နားမလည္ႏုိင္ေပ။ မိမိပင္ကုိယ္စိတ္ႏွင့္ပင္ ႏႈိင္း၍ စဥ္းစားပုံရသည္။”------တဲ့။ (အထက္ပါစာအုပ္- ႏွာ၂၇၆)။ 

 
                                                                                                                    လွေက်ာ္ေဇာ။ 

                                                                                                                   ၂၂-၁ --၂၀၁၇။ 

မွတ္ခ်က္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအတြင္းက ရက္စြဲမ်ားကို--လြတ္လပ္ေရးေရႊရတု (ေအာင္ေစာဦး)စာအုပ္မွ ရယူပါတယ္။ 
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““““အမ်ဳိးအမ်ဳိးအမ်ဳိးအမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား    ျပင္းျပင္းျပင္းျပင္းထန္စြာျဖစ္ေပၚလာကာ လူငယ္သဘာဝအရထန္စြာျဖစ္ေပၚလာကာ လူငယ္သဘာဝအရထန္စြာျဖစ္ေပၚလာကာ လူငယ္သဘာဝအရထန္စြာျဖစ္ေပၚလာကာ လူငယ္သဘာဝအရ” ” ” ”  

လို႔ဆိုတ့ဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလို႔ဆိုတ့ဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလို႔ဆိုတ့ဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလို႔ဆိုတ့ဲ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ    

 

(ေဇာ္လတ္) 

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၈ ရက္) 

 

 
 

 

ဦးကိုနီကို ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ရက္ေပါင္း ၂၇ ရက္အၾကာ (ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔) မွာ 
သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးနဲ႔ ရဲခ်ဳပ္တို႔က ရွင္းၾကလင္းၾကပါတယ္။ 
ဒီသတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲကေန ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြကို ျပည္သူလူထုက ရွင္းလင္းစြာသိရိွသြားၾကရပါတယ္။ 

 

၁။ ျပည္သူေတြ စိတ္ဝင္တစား သိရိွလိုတာက “ေအာင္ဝင္းေဇာ္၊ ေအာင္ဝင္းခိုင္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး” တုိ႔“ေနာက္ကြယ္ကေန အကြက္ခ် 
ႀကိဳးကုိင္စီမံေစခိုင္းသူ ဘယ္သူလဲ ” ဆုိတာပါ။ အဲဒီအခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏိုင္ျခင္း မရိွေသးဘူး ဆုိတ့ဲ အခ်က္။ 

 

၂။ ႀကီးတဲ့အမႈေသးငယ္ၿပီး လမ္းလႊဲ ေရစုန္ေမ်ာသြားေစလိုတဲ့ အခ်ကပ္ါပဲ။ 

 ယုတ္မာညစ္ပတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈႀကီးကို ပုဂၢိဳလ္္ေရးမုန္းတီးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတဲ့ သာမန္ရာဇဝတ္ သတ္ျဖတ္မႈ 
သာျဖစ္ေလဟန္၊ အရွက္ကင္းမ့ဲၿပီး မ်က္ႏွာေျပာင္အတုိက္ဆံုး အသုံးအႏႈန္းနဲ႔စကားလံုးကေတာ့ (“အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားျပင္း 
ထန္စြာျဖစ္ ေပၚလာကာ လူငယ္သဘာဝအရ ပုဂၢိဳလ္ေရးမေက်နပ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲျခင္းမွအစျပဳ၍ ယခုကဲ့သုိ႔ လုပ္ႀကံမႈ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြား 
ခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရဲခ်ဳပ္ကေျပာၾကားခ့ဲသည္ ” ) တဲ့။ 

  

 

 ၾကည့္ရတာေတာ့ ေနာက္ကြယ္က အကြက္ခ်ႀကိဳးကုိင္စီမံခိုင္းေစသူ ဒါ႐ိုက္တာက ဇာတ္လမ္း၊ဇာတ္ကြက္အလိုက္ ဘယ္လုိ 
“ဒုိင္ယာေလာ့” ေတြကို ဘယ္အခန္းမွာ (ရာထူးအဆင့္အတန္းအလုိက္) ဘယ္သူက ဘယ္စကားလံုးနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုတာကိုပါ ကြက္ျပည့္ 
စီမံခ်မွတ္ေပးထားပုံေပၚတယ္။ 

 “ဦးကိုနီကို ဘာေၾကာင့္ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္လုပ္ႀကံရသလဲ” ဆိုတဲ့အခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရဲခ်ဳပ္ရဲ႕ ဖြင့္ဆုိယူဆရွင္းျပခ်က္ ကို 
(ကြင္းစကြင္းပိတ္နဲ႔ေဖာ္ျပထားတ့ဲစကားပိုဒ္ကုိ) “အစိုးရကုိင္ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာနဲ႔စစ္တပ္ပိုင္ျမဝတီသတင္းစာ”တုိ႔ကေဖာ္ျပၾကေပ 
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မယ့္၊ “ေၾကးမုံ သတင္းစာ”မွာ အဲဒီစကားပိုဒ္ကို ေဖာ္ျပမထားဘူး။ “ေၾကးမုံသတင္းစာအယ္ဒီတာအဖြဲ႔”က “လူငယ္သဘာဝအရ” မခ်ိ 
တင္ကျဲဖစ္ၿပီး ကိုယ္ခ်င္းစာေနၾကပုံေပၚတယ္။ 

 “ဦးလွေရႊနာမည္ကိစၥ” လည္း “ျပင္းထန္စြာျဖစ္ေပၚလာတဲ့ လူငယ္သဘာဝ” နဲ႔အညီ ရတ့ဲေနရာကေန ေၾကးမုံသတင္းစာ 
အယ္ဒီတာအဖြဲ႔က ေစာ္ကားလိုက္တာလား။ လက္ပံတန္းမွာ ေက်ာင္းသားသပိတ္ကို ၿဖိဳခြဲတုန္းက ျပည္ထဲေရးနဲ႔ရဲခ်ဳပ္တုိ႔က ေက်ာင္းသား 
လူငယ္ေတြရဲ႕လူငယ္သဘာဝကို ဘယ္လိုမွ မစာနာႏိုင္ဘဲ၊ နံပတ္တုတ္ေတြနဲ႔ လက္စြမ္းျပၿပီး ေခ်မႈန္းၿဖိဳခြင္းခ့ဲၾကတယ္မဟုတ္လား။  
(ဗကသ) (တကသ) ေက်ာင္းသားေတြဆိုရင္ စစ္တပ္က “ဓား - ဓားခ်င္း - လွံလွံခ်င္း” ဆိုတဲ့ ဗုိလ္ေနဝင္းရဲ႕ႏႈတ္ကပါ႒္ေတာ္ကုိ အေမြ 
ခံကိုင္စြၿဲပီး အၿငဳိးတႀကီးေခ်မႈန္းတာပဲ။ 

 

၃။ သူတို႔ “လူငယ္”ေတြဟာ (ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုလြန္) ဗုိလ္သန္းေရႊ - ဗုိလ္ခင္ၫြန္႔ စစ္အုပ္စုသစ္ရဲ႕တေက်ာင္းတည္းဆင္း၊ တၿခံ 
တည္းေပါက္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ “ဦးကုိနီ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈ” ကို ေသြးေအးေအးန႔ဲ လက္ေတြ႔လုပ္ကုိင္ၾကတဲ့ “ေအာင္ဝင္းေဇာ္၊ ေအာင္ 
ဝင္းခိုင္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး”တို႔ဟာ (အပတ္စဥ္ ၃၄၊ ၃၆၊ ၃၈ ) (DSA) ေက်ာင္းဆင္းေတြျဖစ္တယ္။ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးအဆင့္၊ ဗုိလ္ႀကီး 
အဆင့္၊ ဗုိလ္အဆင့္ထိ စစ္တပ္ထမွဲာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲၾကသူေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဒီလိုေသြးဆာေနသူေတြ အပတ္စဥ္အလိုက္ 
သူတုိ႔ေက်ာင္းဆင္းေတြအထဲမွာ ဘယ္လို အတုိင္းအတာ အေရအတြက္န႔ဲ ရိွေနမလဲဆုိတာ စူးစမ္းေလ့လာစရာပါ။ ဒီလိုစိတ္ဓာတ္ေတြ 
စြဲကုိင္ထားသူေတြ ေပါက္ဖြားလာေအာင္ သင္တန္းအပတ္စဥ္တစ္ခုမွာ ဘယ္ႏွေယာက္ႏႈန္းပါဝင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ဘယ္လိုအစီ အစဥ္မ်ိဳးေတြ 
ခ်မွတ္ၿပီး ႐ိုက္သြင္းေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးလုိက္ၾကသလဲ။ 

 သူတုိ႔ ဒီလို ၿခိမ္းေျခာက္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္ေရး ဗီဇေတြထဲ၊ ေသြးထဲသားထဲမွာ စိမ့္ဝင္ေနေအာင္ သူတို႔တက္ 
ေရာက္သင္ၾကားခ့ဲၾကတဲ့စစ္ေက်ာင္းနဲ႔ သူတုိ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲၾကတ့ဲ စစ္တပ္ထဲကေန အစီအစဥ္ရိွရိွ ႐ိုက္သြင္းသင္ၾကားေပးလုိက္ 
တာပဲ။  
 ဒီလိုနဲ႔ သူတုိ႔ဟာ (DSA)ဆိုတဲ့ စစ္ေက်ာင္းနဲ႔စစ္တပ္ဆုိတဲ့ ၿခံႀကီးထဲမွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားရင္း၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း လူမ 
ဆန္တဲ့ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈေတြဟာ အစြယ္ေတြနဲ႔ ခ်ိဳေတြလုိ သူတုိ႔ စိတ္မွာကုိယ္မွာ ေပါက္လာၾကတာျဖစ္မယ္။ စစ္ေက်ာင္းကေန 
ဆင္းၿပီး၊ တာဝန္က်ရာ ေရွ႕တန္း နယ္ေျမေရာက္ေတာ့ စစ္ေက်ာင္းမွာသင္ခဲ့ရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို တုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြ ေနထုိင္ 
ရာ ေရွ႕တန္းနယ္ေျမေရာက္ေတာ့ မီး႐ိႈ႕၊ မုဒိမ္းက်င့္၊ သတ္ျဖတ္မႈေတြက်ဴးလြန္ၿပီး လက္ေတြ႔ေတြန႔ဲ ပီပီျပင္ျပင္ ေပါင္းစပ္ခဲ့ၾကတယ္။ 
အၿငိမ္းစားယူ၊ တပ္ကထြက္တဲ့အခါမွာ ဒီလိုအလုပ္ေတြကို ဆက္ၿပီးမိုက္မိုက္ကန္းကန္းလုပ္ေနတာျဖစ္တယ္ဆုိတာ ဦးကိုနီ သတ္ျဖတ္ခံရ 
မႈကေန အထင္းသားျမင္ရတယ္။ 

 ဟုိးတေလာက အျပင္ကုိ ေပါက္ထြက္လာတဲ့ (DAS)နဲ႔ အျခားစစ္ေက်ာင္းဆိုတာေတြမွာ အထက္ေအာက္ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇဥ္း 
ရက္ရက္စက္စက္ ထိုးႏွက္ကန္ေက်ာက္ဆုံးမေနတဲ့ ဗီြဒီယုိဖိုင္ကို အားလံုးၾကည့္လိုက္ၾကရဖူးတာပဲ။ ဗုိလ္ေလာင္းတစ္ေယာက္ဆိုရင္ 
အဲဒီလို လူမဆန္တဲ့ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညႇဥ္း ဆုံးမမႈေၾကာင့္ အသက္ထြက္သြားတယ္ မဟုတ္လား။ ဒီလုိေက်ာင္းဆင္းေတြ/ၿခံေပါက္ေတြ ဒီလို 
ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈနဲ႔ယုတ္မာမႈကို ဆက္လုပ္ေနတာဘာဆန္းလုိ႔လဲ။ သူတုိ႔အတြက္ ဒီကိစၥေတြဟာ ထမင္းစားေရေသာက္ပဲ ျဖစ္မွာ 
ေပါ့။ 

 ဒီလို မိုက္မုိက္ကန္းကန္းလုပ္ခ့ဲသူေတြကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးစစ္ဗုိလ္နဲ႔ ရဲခ်ဳပ္က သူတုိ႔နဲ႔ ေရွ႕ဆင္း 
ေနာက္ဆင္း (DSA) ဆင္းေတြလည္းျဖစ္ျပန္၊ စစ္တပ္ထဲမွာ တာဝန္ထမ္းခ့ဲၾကသူေတြဆိုတဲ့ တေက်ာင္းတည္းဆင္း၊ တၿခံတည္းေပါက္ 
ဝံသာႏုစိတ္နဲ႔ ကုိယ္ခ်င္းစာၿပီး “လူငယ္သဘာဝ အရ” လို႔ မခ်ိတင္ကဲဆုိေျပာဆိုေနၾကတာျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္။ 

 

၄။ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ဟာ ႏ္ုိင္ငံေရးအရလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးကို ထုတ္ေဖာမ္ေၾကညာတ့ဲ ေပၚလစီတခုအျဖစ္ ကိုင္စြဲထားတာ 
ျဖစ္တယ္။ ေရွ႕တန္းမွာ အရွင္မိသူကို ထြက္ေျပးလို႔ဆုိၿပီး အေသပစ္သတ္တာမ်ိဳး၊ စစ္ေၾကာေရးနဲ႔ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ ႐ိုက္ႏွက္သတ္ 
ျဖတ္တာမ်ိဳး၊ ေထာင္ထမွဲာ (torture) အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၿပီး (စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ/႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ) ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္စက္ သတ္ျဖတ္တာမ်ိဳးေတြ 
(နဝတ-နအဖ) စစ္အုပ္စု မိုးေကာင္းခ့ဲတဲ့ကာလတေလွ်ာက္လုံးမွာ ေပၚလစီခ်ၿပီး က်င့္သံုးခ့ဲတာပဲမဟုတ္လား။ အဲဒီနည္းေတြေၾကာင့္ 
ေသဆုံးခ့ဲၾကရတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအသင္္းေတြက စာရင္းျပဳစုေဖာ္ျပ 
ေနတယ္မဟုတ္လား။ သူတုိ႔ဟာအျပင္မွာ က်န္ခ့ဲတဲ့မိသားစုကိုပါ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဒုကၡေတြကို ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ေပးခ့ဲၾကတာပါ။ 
စီးပြားေရး၊ပညာေရး၊ လူမႈေရး စတဲ့ ဘဝနယ္ပယ္ေတြမွာပါလုိက္ၿပီး အၿငဳိးတႀကီး စုတ္ပဲ့ယုတ္ညံ့စြာ (စိတ္ပိုင္း/႐ုပ္ပိုင္း) နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ 
အေႏွာင့္ အယွက္ေပးခ့ဲၾကတာပါ။ 

 



2 72 72 72 7 

 

၅။ ဒီလို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈေတြကုိ လုပ္ရာမွာ သူတုိ႔ၿခံေပါက္ လက္သပ္ေမြးေတြကုိ လက္ရင္းထားၿပီး၊ လက္မရြံ႕ ဒုစ႐ိုက္သမား၊ ဘိန္း 
ဘုရင္နဲ႔ မူးယစ္ေဆးရာဇာစတဲ့ ဒုစ႐ိုက္သမား လူဆိုးလူမုိက္မ်ိဳးစုံကို သိမ္းသြင္းတြဲဖက္ၿပီး အသုံးခ်ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က ဦးကိုနီ 
ကိစၥမွာ အထင္အရွားျမင္ႏိုင္သလုိ အျခားျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေတြမွာလည္း အထင္အရွားေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဥကၠ႒သခင္သန္းထြန္းကို လုပ္ႀကံခ့ဲ 
တဲ့ ႀကံဳတိတ္(ခ) လံုတိတ္ (ခ) ျမႀကီးဟာ ဗုိလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္ရဲ႕ လက္သပ္ေမြး၊ လက္မရြံ႕ ငယ္ေမြးၿခံေပါက္ပဲမဟုတ္လား။ အေရွ႕ 
ေျမာက္ ပါတီဗဟုိကို ၿဖိဳခြဲရာမွာလည္း စစ္အုပ္စုဟာ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီးနဲ႔ ေလာစစ္ဟန္ကို အသုံးခ်ၿပီးထိုးေဖာက္လာခ့ဲတာ မဟုတ္လား။ 
ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ႐ုပ္ဝါဒအႏုပဋိေလာမကို လႈပ္ရွားျပဳမူမႈရဲ႕ လမ္းၫႊန္အျဖစ္ ရပ္တည္ကိုင္စြဲၾကသူေတြျဖစ္ေတာ့ အေရွ႕ေျမာက္ပါတီ 
ဗဟုိၿပိဳကြဲတဲ့ကိစၥဟာ မိမိတြင္းကိစၥဟာ အရင္းခံသာျဖစ္တယ္ဆိုတာ လက္ခံနားလည္ထားသလုိ၊ ဒီအရင္းခံအေၾကာင္းအခ်က္အေပၚမွာ 
ျပင္ပကေန ဘယ္လုိ ထိုးေဖာက္သြားသလဲဆိုတဲ့အခ်က္ကိုလည္း အေလးထား ေလ့လာဆန္းစစ္သံုးသပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 အခု ဦးကိုနီလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမွာ ေသနတ္သမားအခန္းက ပါတ့ဲ ၾကည္လင္း (ခ) ဖိုးထူးကိုၾကည့္ပါ။ ဘာမဆိုလုပ္မယ့္ ေရွး 
ေဟာင္းပစၥည္းနဲ႔ ဘုရားခုိး ဒုစ႐ိုက္သမားပဲ။ ဒီလို အေကာင္မ်ိဳးနဲ႔ (ေအာင္ဝင္းေဇာ္၊ ေအာင္ဝင္းခိုင္၊ေဇယ်ာၿဖိဳး) (DSA) ဆင္းေတြဟာ 
ႏွစ္ကုိယ့္တစိတ္ ပူးေပါင္းခ့ဲၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ သူတို႔ စာရင္းျပထားတာမွာပါတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္သိမ္းသြင္းခ့ဲၾကသူေတြကို ၾကည့္ပါဦး။ 
ေအာင္စုိး ၊နဂါး(ခ)ေအာင္ၾကည္လင္း(ခ) ေအာင္ၾကည္စိုး(ခ)ေအာင္ႏိုင္ျမင့္တုိ႔ကိုၾကည့္ပါ။ ဘာမဆိုလုပ္မယ့္ တကယ့္လက္မရြံ႕ေၾကးစား 
ဒုစ႐ိုက္သမားေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုဒုစ႐ိုက္ေကာင္ေတြကို (ဗုိလ္)ဦးသိန္းစိန္သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံ 
ေတာ္သစ္ႀကီးတည္ေဆာက္ရာမွာ အုတ္တခ်ပ္သတဲပြင့္အျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္န႔ဲ ေဖာေဖာသီသီ လႊတ္ေပးခ့ဲတာ 
မဟုတ္လား။ 

 

၆။ ႏိုင္ငံတကာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္တြင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈေတြမွာ တကယ့္လက္သည္က က ဒင္း(သင္း)ပဲ ဆိုၿပီး 
ဥပေဒအရ ေဖာ္ထုတ္ျပသဖို႔မလြယ္ကူေပမယ့္၊ ဘယ္သူ႕လက္ခ်က္ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ ဇာစ္ျမစ္ကုိေတာ့ ရွင္းရွင္းလြယ္လြယ္ သိျမင္ႏိုင္ပါ 
တယ္။ က်ဴးဘားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဖီဒယ္ကက္စထ႐ုိကုိပဲ ၾကည့္ပါ။ သူ႔ကို အေမရိကန္စီအိုင္ေအက အႀကိမ္ႀကိမ္သတ္ျဖတ္ဖုိ႔ နည္း 
ေပါင္းစုံနဲ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ လုပ္ႀကံခိုင္းခ့ဲၾကတာပဲ မဟုတ္လား။ ဦးကုိနီလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈက လက္မရြံ႕ေသနတ္သမား ၾကည္လင္း၊ 
ၾကည္လင္းေနာက္မွာ (DSA)ဆင္းနဲ႔ စစ္တပ္ထမွဲာ (ဗုိလ္၊ ဗုိလ္ႀကီး၊ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးအဆင့္) စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းေတြပါေနတာ အထင္ 
အရွားပဲ မဟုတ္လား။ အဲဒီေနရာကေနၾကည့္လိုက္ေတာ့ တကယ့္လက္သည္ဟာ ဘယ္ကလာတယ္၊ ဘယ္မွာရိွတယ္ဆုိတာ ရွင္းေနၿပီ 
မဟုတ္ပါလား။ စာေရးေနတ့ဲ အၿငိမ္းစား စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းတဦးက “လက္မည္းႀကီး” (မဟုတ္)“လက္ျဖဴႀကီး” လုိ႔ ေရးတာဖတ္လုိက္ရ 
တယ္။ ဒါကို ဆက္ၿပီးေဖာ္ထုတ္မေနၾကနဲ႔ဆုိၿပီး သတိေပးသလို ေရးတယ္။ “လက္မည္း”သလား၊ “လက္ျဖဴ”သလားသာ အျငင္းပြား 
ၾကေပမယ့္ ေနာက္ကြယ္မွာ အကြက္ခ်စီမံေနတဲ့ ဒါ႐ိုက္တာ “ မျမင္ရတ့ဲလက္ႀကီး” အခိုင္အမာရိွေနတ့ဲအခ်က္ကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ 
အျငင္းမပြားၾကဘဲ တညီတၫြတ္တည္း ရိွၾကတာကလည္း ဒီျဖစ္ရပ္ရဲ႕ ထူးျခားမႈတစ္ခုပါ။ 

  

 ေနာက္ထပ္ေတြ႔ျမင္ႏိုင္တာတခုကေတာ့ ဦးကိုနီလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခံရတဲ့သတင္း မေဖာ္ျပခ့ဲသလုိ။ ဦးကုိနီ-ဦးေနဝင္း ေအာက္ 
ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားသတင္းကို စစ္တပ္ပိုင္ ျမဝတီသတင္းစာက မေဖာ္ျပတဲ့အခ်က္ပါပဲ။ ဒီလိုမေဖာ္ျပျခင္းကပဲ စစ္တပ္ရဲ႕ သေဘာထား 
ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ သေဘာထားကုိေဖာ္ျပလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ 

 “ ဦးကိုနီ - ဦးေနဝင္း ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနား” ဟာ ပါတီႏိုင္ငံေရးကိစၥပဲလို႔ ႀကံ႕ဖြံ႔တုိ႔ တစညတုိ႔လုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက 
က်ဥ္းက်ဥ္းေျမာင္းေျမာင္း သေဘာထားတာ၊ ၾကည့္ျမင္ေနတာ မဆန္းေပမယ့္ ဒီအခမ္းအနားကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးလို၊ ရဲခ်ဳပ္လို Law 
enforcement အဖြဲ႔ဝင္ေတြ၊ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးနဲ႔ အၾကမ္းဖက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈကို ခြင့္မျပဳဘူး” ဆိုတဲ့ သေဘာထားနဲ႔ ရပ္တည္ 
ခ်က္ကို ကုိင္စြဲထားသူေတြအေနနဲ႔ တဖက္က မဖိတ္ၾကားရင္ေတာင္မွ ကုိယ္က တကူးတကသြားၿပီး တက္သင့္တာပါ။ “ကာခ်ဳပ္” ကိုယ္ 
တုိင္ကလည္း “မင္းတုိ႔သြားတက္ၾက” လို႔ အမိန္႔ေပးသင့္တာပါ။ အမွန္တရားနဲ႔ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးဘက္က ရပ္တည္တဲ့ မိမိတို႔ရဲ႕ 
ရပ္တည္ခ်က္ကုိ အခိုင္အမာ ေဖာ္ျပဖို႔ေကာင္းတာပါ။ ဒါေပမ့ဲ သူတုိ႔ပ်ကက္ြက္ခ့ဲၾကတယ္။ တပ္နဲ႔ရဲဟာ ညီေတာ္ေနာင္ ေတာ္အဖြဲ႔အစည္း 
ပဲလု႔ိ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဗုိလ္ေက်ာ္ေဆြက ရခိုင္ဘက္မွာေျပာခ့ဲဖူးတာပဲ။ ဦးကိုနီကိစၥမွာ တပ္နဲ႔ရဲ ပူးေပါင္းၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆး ေဖာ္ထုတ္ 
ေနတာ မဟုတ္လား။ 

 လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈအဓိကကြင္းဆက္မွာ လက္မရြံ႕ဒုစ႐ိုက္သမားနဲ႔ (DSA)ဆင္း၊ စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းေတြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ 
ၾကတာ အထင္ရွားျဖစ္ေနၿပီး၊ ဒီအမႈရဲ႕ “ေနာက္ကြယ္က အကြက္ခ် ႀကိဳးကိုင္ စီမံေစခိုင္းသူ ဘယ္သူလ”ဲ ဆိုတာ တပ္နဲ႔ရဲက ဘယ္လို 
ပူးေပါင္း စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ေဖာ္ထုတ္ျပသမွာလဲ။ တကယ္ေရာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မွာမို႔လား။ ထြက္ေျပးပုန္းေအာင္းေနတဲ့ (ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴး 
ႀကီးေဟာင္း) ေအာင္ဝင္းခိုင္ ကုိ ဘယ္ေတာ့ဖမ္းေပးမွာလဲ။ “အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္စြာေပၚေပါက္လာတဲ့ လူငယ္ေတြ” ျဖစ္တဲ့ 
ေအာင္ဝင္းေဇာ္၊ ေအာင္ဝင္းခိုင္၊ေဇယ်ာၿဖိဳး တို႔ေနာက္ကြယ္က “လူႀကီးေတြ” ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါ့မလား။ 
 



2 82 82 82 8 

 

 

ဘယ္အခ်ိန္ကထက္မဆုိဘယ္အခ်ိန္ကထက္မဆုိဘယ္အခ်ိန္ကထက္မဆုိဘယ္အခ်ိန္ကထက္မဆုိ    ပိုမုိၾကည္လင္ပိုမုိၾကည္လင္ပိုမုိၾကည္လင္ပိုမုိၾကည္လင္    ရွင္းလင္းျပတ္သားလာေနပါၿပီရွင္းလင္းျပတ္သားလာေနပါၿပီရွင္းလင္းျပတ္သားလာေနပါၿပီရွင္းလင္းျပတ္သားလာေနပါၿပီ 

(၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁ ရက္) 

ေမာင္ေက်ာ္ထြန္းၿမဳိင္ 

                                                     
 

 

 “(၇၂) ႏွစ္ေျမာက္၊ တပ္မေတာ္ေန႔ဦးတည္ခ်က္” ဆိုတာေတြဖတ္ၾကည့္ေတာ့ ေဟာဒီလို အေတြးနဲ႔ယူဆခ်က္ေတြ ေခါင္းထဲ အစီအရီ 
ေပၚလာတယ္။ 

 ပထမအခ်က္မွာပါတဲ့ “ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏လုပ္ငန္းတာဝန္အရပ္ရပ္ကို ထိပါးလာမႈမ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ကာကြယ္ေစာင့္ 
ေရွာက္ေရး” တ့ဲ။ အဲဒီစကားပိုဒ္မွာ အဓိကအခ်က္က (ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္အရပ္ရပ္) ဆိုတာပဲ။ ဆိုလုိခ်င္တာက 
“ေရြးေကာက္ခံအစုိးရ” လုပ္ေဆာင္ေနသမွ်မွာ စစ္အုပ္စုအက်ိဳးစီးပြား (ဝါ) “၂၀၀၈အေျခခံဥပေဒ” နဲ႔ညီၫြတ္ေနသမွ် ဘယ္အပိုင္းမွ 
မထိနဲ႔၊ ထိပါးတ့ဲသူ ဓားသာၾကည့္ထားၾကလို႔ စစ္တပ္/စစ္အုပ္စုက ႀကံဳးဝါးလုိက္တာျဖစ္တယ္။ ေၾကညာလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္း 
အားျဖင့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ” ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတ့ဲ “အစုိးရ” မွန္သမွ် ငါ့တုိ႔ စစ္အုပ္စုရဲ႕ “ရင္ခြင္ပိုက္အစိုးရ” 
ျဖစ္တယ္။ ငါတုိ႔ “အေစာင့္အေရွာက္ခံအစိုးရ” ျဖစ္တယ္လုိ႔ဆိုၿပီး စစ္တပ္က ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ ရဲရဲတင္းတင္း ရင္ခြင္ထဲဆြဲယူ ေပြ႔ဖက္ 
လုိက္တာ ျဖစ္တယ္။ အရင္တုန္းက လူထုေခါင္းေဆာင္ကိုသာ အိမ္ခ်ဳပ္ခ်ထားႏိုင္ခဲ့တာပဲ။ အခုေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ” ေကာင္းမႈ 
နဲ႔ အစုိးရတဖြဲ႔လံုး အက်ယ္ခ်ဳပ္ထားႏိုင္တ့ဲသေဘာ ျဖစ္တယ္။ လူထုဆႏၵေတာင္မွ စစ္အုပ္စုက “ဥပေဒနဲ႔ညီၫြတ္တဲ့လူထုဆႏၵ” ကုိပဲ 
ကာကြယ္လို႔ဆုိေနတယ္မဟုတ္လား။ 

 
 ဒုတိယအခ်က္မွာ ပါတဲ့ “ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ခုိင္ခိုင္မာမာ ေလွ်ာက္လွမ္း 
ႏိုင္ရန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔အား တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္အျဖစ္ ၿမဲၿမံစြာခံယူလုပ္ေဆာင္ေရး” တဲ့။ ဆိုလိုခ်က္က ၅ ႏွစ္ 
တစ္ႀကိမ္ ေပါင္းဖက္ရမယ့္ “ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရ” ဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထဲမွာ ဗုိင္းေကာင္းေက်ာက္ဖိ ေနရမယ္လို႔ 
စစ္တပ္က ဝက္အူရစ္တင္းလိုက္တာျဖစ္တယ္။ “ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ေသာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီလမ္းေၾကာင္း”ဆုိတာ “ ၂၀၀၈ 
အေျခခံဥပေဒ”ကို ေစ်းကြက္ထဲမွာ ေၾကာ္ျငာတ့ဲ အသုံးအႏႈန္းနဲ႔ေျပာတာျဖစ္တယ္။ “ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေရး” ဆုိတာ အာဏာကုိ 
လိုအပ္ရင္လိုအပ္သလုိ ထိန္းဖို႔နဲ႔သိမ္းဖို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြဟာ စစ္တပ္ရဲ႕မေလွ်ာ့ႏိုင္တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ပဲလုိ႔ ေျပာတာျဖစ္ၿပီး၊ “သီတာ 
ေဒဝီ”ကုိ “ရာမမင္း” က စည္းဝိုင္းဝိုင္းေပးတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ဒီဇာတ္လမ္းမွာေတာ့ ဒသဂီရိ က စည္းဝိုင္း ဝိုင္းေပးတာျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ 
ဒီေဘာင္၊ ဒီစည္းထဲကေန မေက်ာ္နဲ႔၊ ေက်ာ္လို႔ မရဘူးလုိ႔လည္း တခါတည္း ဝမ္နိမ္ေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္။ 

 တတိယအခ်က္ “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရာတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒ (၆) ရပ္ျဖင့္ 
ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ဦးေဆာင္မႈႏွင့္အတူ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေရး ” တဲ့။ 

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ရာမွာ ၅ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရ (ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစိုးရ) နဲ႔အတူတူေတာ့ လုပ္မယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အစုိးရကခ်မွတ္မယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီကို လက္မခံဘူး။ ငါတို႔မူျဖစ္တဲ့ “တပ္ၿငိမ္းမူ ၆ ရပ္” နဲ႔ပဲ လုပ္မယ္လို႔ အတိအလင္း ေၾကညာ 
တာပဲ။ တနည္းအားျဖင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျပလည္႐ုံနဲ႔ မရေသးဘူး။ ငါတို႔မူနဲ႔ ကုိက္ညီမွသာ လက္ခံမယ္။ ထာဝရၿငိမ္း 
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ခ်မ္းေရးကို ငါတုိ႔စစ္တပ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့မူနဲ႔သာလွ်င္ အရယူရမယ္လုိ႔ ေျပာတာပဲျဖစ္တယ္။ အႏွစ္သာရကေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ ပါတီအစိုးရရဲ႕ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ မူ ၆ ရပ္ကို ေက်ာ္လို႔မရဘူးလို႔ ကန္႔သတ္တားျမစ္လိုက္တာပဲ။ 

 စတုတၱအခ်က္ကေတာ့ “အရာအားလုံး” ကုိ စစ္တပ္က ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတာျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ထပ္မံအတည္ျပဳလုိက္ 
တာပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ အဓိကစကားရပ္က “ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ဘက္စုံလံုၿခံဳေရးတာဝန္မ်ား” ဆိုတဲ့စကားျဖစ္တယ္။ 

 ဆိုလုိတာေတာ့ “ေရြးေကာက္ခံအစိုးရခမ်ာ” ဘာေတြးေတြး၊ ဘာႀကံႀကံ၊ ဘာလုပ္လုပ္ စစ္အုပ္စု/ကာခ်ဳပ္ မသိဘဲ ဘာမွ 
မလုပ္ရဘူးလုိ႔ ပညတ္ထားလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေဖေဖၚဝါရီ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ကာခ်ဳပ္ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က “ကာကြယ္ေရး ဆိုတာ 
စစ္ေရးတစ္ခု တည္းသာမကဘဲ မ်ားစြာက်ယ္ျပန္႔တယ္” တဲ့။ ေတာ္ပါေသးရဲ႕ သူတို႔ ပါးစပ္ေပါက္က ထြက္သမွ်နဲ႔ ထုတ္မေျပာေသးတာ 
ေတြ အကုန္ပါတယ္လုိ႔ မေျပာလို႔။ 

 စစ္အုပ္စုက သူတုိ႔အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းတုိးခ်ဲ႕တဲ့ေနရာမွာ နည္းလမ္းႏွစ္ရပ္ သုံးခဲ့တာေတြ႔ရတယ္။ ပထမ 
နည္းလမ္းက ၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီအေရးေတာ္ပုံႀကီးကို ၿဖိဳခြင္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ စတင္ၿပီး က်င့္သံုးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ အဲဒါက “ဒီမုိကေရစီ 
ေခါင္းေဆာင္”နဲ႔ ျပည္သူလူထုကို ပိုင္းျခားအဆက္ျဖတ္ထားတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ “တကယ့္လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူေတြ”ကို ႏွစ္ရွည္ ေထာင္ 
သြင္းအက်ဥ္းခ်ထားတဲ့ နည္းျဖစ္တယ္။ က်င့္သုံးတဲ့ပုံစံက ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ကို “အိမ္ခ်ဳပ္”ခ်ဳပ္ထားၿပီး။ “တကယ့္ လႈပ္ရွား 
တက္ႂကြသူေတြ”ကို ေတာထဲေမာင္းပုိ႔ၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကို ေထာင္ထဲမွာ အေသသတ္ပစ္တယ္။ အခ်ိဳ႕ကုိေတာ့ ေသရာပါတဲ့အထိ စိတ္ပိုင္း 
႐ုပ္ပိုင္း ထိခိုက္ေအာင္ ညႇဥ္းပန္းႏိွပ္ စက္ၾကတယ္။ ဒီနည္းလမ္းကို စစ္အုပ္စုက ၁၉၈၉ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေန႔စၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 
ကို ထိန္းသိမ္းမႈနဲ႔ ဖြင့္လွစ္ခ့ဲၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အဆုံးသတ္ခ့ဲ 
ၾကပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရရင္ ၁၉၈၉ ဇူလိုင္ ၂၀ ကေန ၂၀၁၀ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ အထိ အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ နီးပါးက်င့္သံုးခ့ဲတယ္လို႔ 
ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒုတိယနည္းလမ္းကေတာ့ ပထမနည္းလမ္းနဲ႔အႏွစ္သာရအရ အတူတူပါပဲ။ နည္းလမ္းနဲ႔ လက္ေတြ႔က်င့္သုံးပုံမွာသာ ကြဲျပား 
တာပါ။ အေျခခံကေတာ့ “ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္” နဲ႔ လူထုကို အဆက္ျဖတ္ တံတုိင္းျခားပစ္တာပဲျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းလမ္းကို စစ္အုပ္စု 
သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲအတည္ျပဳထားတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆိုတ့ဲ ေဘာင္ထဲမွာ က်င့္သံုးတာျဖစ္တယ္။ ပထမနည္းလမ္းထက္ 
ဒုတိယနည္းလမ္းက ျပည္သူလူထုကို ၿဖိဳခြဲရာမွာ ပုိၿပီးတာသြားပါတယ္။ စစ္အုပ္စုအဖုိ႔ ပုိၿပီးတြက္ေခ်ကုိက္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံ 
ဥပေဒနဲ႔ ပြဲထြက္လာတဲ့ စစ္အုပ္စုအဖုိ႔ လြန္ခ့ဲတဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ မွာ က်င့္သံုးခ့ဲတ့ဲ အိမ္ခ်ဳပ္ခ်တဲ့နည္းဟာ က်င့္သုံးဖုိ႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ 
ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ေခတ္စနစ္နဲ႔ မကုိက္ညီေတာ့ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ေခတ္စနစ္နဲ႔ကိုက္ညီမယ့္နည္းကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးလာပါတယ္။ ဒီနည္း 
ကေတာ့ တျခားမဟုတ္ပါဘူး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲ ဆြဲသြင္းတဲ့နည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 စစ္အုပ္စုက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္းဥပေဒထဲက အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ေပးျခင္း 
အားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အခ်က္ျပလိုက္ပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးလုိက္ပါတယ္။ 

 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္ကလည္း ဒီအခ်က္ျပမႈနဲ႔လမ္းေၾကာင္းေပးမႈကို ၂၀၁၁ ခု ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ တုံ႔ျပန္ 
ခ့ဲပါတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ (ထပ္မံ) မွတ္ပုံတင္ဖို႔နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ့ဲပါတယ္။ 

 ဒီအခ်က္က စစ္အုပ္စုအဖုိ႔ ဖုတ္သြင္းရထားဆိုက္တာပါပဲ။ စိတ္ႀကိဳက္အခ်ိန္ယူၿပီးေရးကာ အဓမၼအတည္ျပဳခ့ဲတယ္ဆုိတဲ့ 
နာမည္ဆိုးလြန္းလွတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” အတြက္လည္း မဂၤလာယူစရာ အကြက္ေကာင္းျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ 

 “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို  ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္က အရိွအရိွတိုင္းျမင္တယ္လက္ခံတယ္လို႔ ဆိုလိုက္ကတည္းက စစ္ 
အုပ္စုအဖုိ႔ အူျမဴးခ်ိဳႂကြစရာ ျဖစ္လာတယ္။ တခ်ိန္က ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ကို ဝန္းရံခ့ဲၾကတဲ့ အင္အားစုႀကီးဟာ အစည္းေျပသြားပါ 
ေတာ့တယ္။ အေတာမသတ္တ့ဲ စိတ္ကူးယဥ္မႈမိိႈင္းေတြလည္း အလိပ္လိပ္အထပ္ထပ္ အုံ႔မိႈင္းသြားေစၿပီး တခ်ိန္က စစ္အုပ္စု ဆန္႔က်င္ 
ေရးဆိုတဲ့ အင္အားစုႀကီး အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာ အစည္းေျပသြားတာဟာ ပထမဆုံးနဲ႔ အႀကီးမားဆုံး ေပးဆပ္လုိက္ရတဲ့ တန္ဖုိးပါပဲ။ 
ေရစုန္ေမ်ာသြားရတ့ဲအရာ ႏွစ္ခုကေတာ့ “၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္နဲ႔ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္” ပါပဲ။ 

 ဒီကြဲၿပဲမႈဟာ စစ္အုပ္စုက ဒီမုိေခါင္းေဆာင္ကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္” ခ်ည္ေႏွာင္ထားသမွ် အရိွန္ရပ္တန္႔သြားမွာ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုေခါင္းေဆာင္က က်မ္းက်ိန္ထားတဲ့ကတိန႔ဲ အညီ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေန 
ေလေတာ့ ဒီအကြဲအၿပဲဟာ ၾကာေလ၊ ၾကာေလ နက္႐ိႈင္းႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာေလေလ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

 “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” နဲ႔အျခားတည္ဆဲဥပေဒေတြကို ေလးစားလိုက္နာေနရတဲ့ေအာက္မွာ (NCA) ကုိပါ လက္မွတ္ထိုးဖုိ႔ 
တုိက္တြန္းေနတဲ့ဘဝကို ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး က်ေရာက္ေနပါၿပီ။ 
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 “သင့္ျမတ္ေရး” ဆုိတ့ဲအရာဟာ ေခတ္စနစ္အဆက္ဆက္မွာ က်ဆင္းခ့ဲရတဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေသြးေတြေခၽြ းေတြနဲ႔ ရက္လုပ္ 
ထားရတဲ့ ေကာေဇာ္နီေပၚမွာ ျပည္သူလူထုအေပၚ အစဥ္အဆက္ဖိႏိွပ္သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုကို ရင္ေကာ့ေခါင္းေမာ့၊ လက္မေထာင္ၿပီး 
လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ေစဖို႕ ဖန္တီးေပးတ့ဲအရာ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္သင့္၊ မျဖစ္ထိုက္ပါဘူး။ 

 မရိွတာထက္ ရိွတာကေကာင္းတယ္တို႔။ ခြက္တဝက္ႀကီးမ်ားေတာင္ ဆုိတဲ့ ေဘးတီးမိႈင္းတိုက္မႈေတြထဲမွာ အခ်ိဳ႕က “၂၀၀၈ 
အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထမွဲာ အေျပာင္းအလဲေတြ တကယ္ပဲ ျဖစ္လာေတာ့မေယာင္ေယာင္ ထင္မွတ္ခ့ဲၾကတယ္။ အခုေတာ့ ဒီအိပ္မက္ 
ပ်က္ျပယ္လာခ့ဲပါၿပီ။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဇြတ္အိပ္ခ်င္ဟန္ေဆာင္ၿပီး အိပ္မက္မက္ေနၾကတုန္းပါပဲ။ 

 အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ 
 “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္”ထဲမွာ လက္ေတြ႔ျဖတ္သန္းၾကည့္လိုက္ၾကေတာ့ အရင္က ေျပာင္းလလဲို႔ရႏိုင္မယ္လို႔ ေတြးခ့ဲ၊ 
ထင္ခ့ဲ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာေတြဟာ အခုေတာ့ ထင္သလို၊ ေတြးသလုိ၊ ေမွ်ာ္လင့္သလို မဟုတ္ပါလား/ ထင္သလို မေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါလားဆို 
တဲ့အသိ တစထက္တစ ပိုမုိရရိွလာတဲ့ဘက္ကို ေျပာင္းလဲလာေနပါၿပီ။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”နဲ႔ စစ္အုပ္စုကို အကုန္အစင္ ဖ်က္ 
သိမ္းပစ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အသိဟာ ဘယ္အခ်ိန္ကထက္မဆို ပိုမုိၾကည္ လင္ရွင္းလင္းျပတ္သားလာေနပါၿပီ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ၂၀၂၀ အလားအလာအလားအလာအလားအလာအလားအလာ    

    

ရဲေဘာ္ေအာင္ေသာ္ 

 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲတခု က်င္းပဦးမည္။ ထိုအခ်ိိန္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္ေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ ၿပီးခ့ဲသည့္ 
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကာလမွာထက္ မ်ားစြာ ပုိမုိရွဳပ္ေထြးလိမ့္မည္။ ယခုပင္လွ်င္ ႏုိင္ငံေရးအေနအထားမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေနအထားႏွင့္ 
မ်ားစြာကြာခ့ဲၿပီ ျဖစ္သည္။ 

 ယခု ဒီခ်ဳပ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေနေသာအရာသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္ အစုိးရေဆာင္ရြက္ 
သမွ်ထဲတြင္ မေအာင္ျမင္ဆံုးအရာမွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္ျဖစ္သည္။ 

 ဒီခ်ဳပ္အစုိးရတက္လာၿပီးေနာက္တြင္ စစ္ပြဲမ်ားတိုးပြားလာေနသည္ဟု စစ္အုပ္စုဘက္ေတာ္သားမ်ားက ေဝဖန္ျပစ္တင္ေျပာဆို 
ၾကသည္။ ထိုစကားအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ပုိဆိုးသည္မွာ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္မည္ဆိုတိုင္းမွာပင္ စစ္ပြဲေတြက သိသိသာသာ 
တိုးလာလိုက္ေသးသည္။ အမ်ားျပည္သူအဖုိ႔ရာတြင္မူ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု အသံၾကားလွ်င္ပင္ အထုပ္အပုိးျပင္ရေတာ့မလို ျဖစ္လာေန 
သည္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ထိုသို႔ျဖစ္ရသနည္း။  

 စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရေစခ်င္ေသာေၾကာင့္ ထိုသုိ႔ျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္း 
ေရး ဆုိသည္မွာ စစ္အာဏာရွင္တို႔လက္ခုပ္ထဲကေရ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ သြန္လိုသြန္၊ ေမွာက္လိုေမွာက္၊ ေသာက္လိုက ေသာက္ႏုိင္ 
သည္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြက မၿငိမ္းခ်မ္းလိုလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္မွာ မည္သို႔မွ် ရႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရိွေခ်။ သူတို႔စစ္အာဏာရွင္ 
မ်ားသည္ အင္အားသာလြန္သူျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ထိုးစစ္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတို႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရေစ 
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ခ်င္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ဖ်က္ဆီးရသည္မွာ ဘာမွ် မခဲယဥ္း။ စစ္တုိက္ေပးလိုက္႐ံုသာ ျဖစ္သည္။ စစ္တိုက္ရသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ 
ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားမွာကဲ့သုိ႔ သူတို႔အတြက္က ခက္ခဲလွသည္မဟုတ္။ သူတို႔စစ္အာဏာရွင္မ်ားအဖုိ႔မွာ စစ္ဆိုတာ ကိုယ္တိုင္ 
တိုက္စရာလိုသည္မဟုတ္။ ေအာက္ေျခစစ္သားမ်ားကုိ တုိက္မိန္႔ေပးလိုက္႐ံုသာ ျဖစ္သည္။ က်ည္ဆန္ဖုိး၊ လက္နက္ဖုိးဆုိသည္မွာလည္း 
ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားကဲ့သို႔ တြက္ခ်က္ေနရသည္မဟုတ္။ ျပည္သူ႔အခြန္ေငြထဲကေန ထုတ္ယူသံုးစြဲလိုက္႐ံုသာ ျဖစ္သည္။ 

 ထို႔ေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားဆုိလိုက္တိုင္းမွာ စစ္ပြဲေတြတိုးျဖစ္လာတာကုိ ျမင္ေတြ႔ေနရသည္။ ထိုသို႔စစ္ပြဲေတြ 
တိုးလာေသာအခါ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရက စစ္တပ္ကို ဟန္႔တားေပးတာမ်ဳိးကို တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြက ျမင္လိုၾကသည္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီသည္ 
သူတို႔ မဲေပးတင္ေျမႇာက္ထားေသာ ပါတီျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကိုပင္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ပါတီကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ခ့ဲၾကျခင္း 
ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔သူတို႔မဲေပးထားေသာ ပါတီႏွင့္အစုိးရက စစ္တပ္၏ထုိးစစ္ေတြကို ဟန္႔တားေပးတာမ်ဳိး ျမင္ခ်င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၀၈ 
အေျခခံဥပေဒ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္အရ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရတြင္ စစ္တပ္ကို အမိန္႔ေပးႏုိင္ေသာ အာဏာမရိွေခ်။ အမိန္႔မေပးႏုိင္လွ်င္ေတာင္မွ 
စစ္တပ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသား ေဝဖန္အျပစ္တင္တာမ်ဳိးကို တိုင္းရင္းသားမ်ားက လုိလားသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ၎တို႔၏အမ်ိဳး 
သား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူအရ စစ္တပ္ကို ေဝဖန္ျပစ္တင္တာမ်ိဳးကုိ အထူးေရွာင္ရွားသည္။ စစ္တပ္က ဘတ္ဂ်က္တိုးေတာင္းေသာ 
အခါ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရက ျငင္းပယ္လိမ့္မည္ဟု တိုင္းရင္းသားမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရက ခြင့္ျပဳခ့ဲသည္။ ထိုအခါ 
တိုင္းရင္းသားမ်ားက ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရကို ၿငိဳျငင္လာၾကသည္။ ဗမာအခ်င္းခ်င္း ႐ုိင္းပင္းသည္ဟု ထင္ျမင္လာၾကသည္။ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ 
ကို မဲေပးခ့ဲရျခင္းမွာ သူတို႔အတြက္ ဘာမွ် အက်ဳိးမရိွဟု ထင္ျမင္လာၾကသည္။ ဤအေျခအေနႏွင့္ ဤထင္ျမင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၀ 
ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲရလဒ္မွာ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆုိသလို ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္စရာ အလားအလာရိွသည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား သည္ 
၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအစား တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအား ပုိမုိမဲေပးလာႏုိင္စရာ အလားအလာမ်ဳိးရိွႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရ 
သည္။ ထုိသို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားက တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအား မဲေပးလာလွ်င္ မည္သုိ႔ျဖစ္လာႏုိင္သနည္း။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျပန္လည္ 
ေစာင္းင့ဲၾကည့္သင့္ေသာ နမူနာမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ၾကဳံေတြ႔ ခ့ဲရေသာ နမူနာျဖစ္သည္။ 

 ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္၌ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ၊ SNLD ႏွင့္ ၾကံ႕ခုိင္ေရးပါတီတို႔ အၿပိဳင္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ SNLD 
အၿပိဳင္ မဲဆြယ္ခ့ဲလွ်င္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား၏မဲမ်ား မဲကြဲႏုိင္ေၾကာင္းကို ဒီခ်ဳပ္ေရာ SNLD ပါ သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးက 
အေလွ်ာ့မေပးခ့ဲၾက။ ထြက္ေပၚလာေသာရလဒ္မွာ အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၾကံ႕ခုိင္ေရးပါတီက မဲအမ်ားစု အႏုိင္ရ 
သြားခ့ဲၾကသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ထိုသုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးကို ေနရာအႏံွ႔အျပား၌ ပုိမုိၾကဳံေတြ႔ႏုိင္စရာရိွသည္။ 

 ထို႔အျပင္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းပြင့္မ်ားကလည္း ၂၀၂၀ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္၊ ပါတီေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ၾကားရ 
သည္။ 

 ထုိအေျခအေနမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပုိင္း အေျခအေနမွာ ဘာမွ် တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာစရာ 
သိပ္မျမင္ရေခ်။ ဒီမုိကေရစီမဲမ်ား အနည္းႏွင့္အမ်ားဆုိသလို မဲကြဲႏုိင္ေျခ အလားအလာ ရိွသည္။ ၾကံ႕ခုိင္ေရးပါတီအတြက္မူ ယခုထက္ 
အနည္းငယ္ပုိ၍ အသက္ရွဳေခ်ာင္လာစရာ အလားအလာ ရိွေနသည္။ 

 ဒီခ်ဳပ္ပါတီက တႏုိင္ငံလုံးမဲအမ်ားစု အႏုိင္ရၿပီး အစုိးရဖြဲ႔ထားႏုိင္ေသာ ယခုအေျခအေနမွာပင္ ဗမာ့ဒီမုိကေရစီ အေျခအေန 
သည္ ဘာတခုမွ် ဟုတ္တိပတ္တိ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေသးသည္ မဟုတ္ေခ်။ ၾကံ႕ခုိင္ေရးပါတီ အနည္းငယ္ျပန္လည္ အသက္ရွဴ 
ေခ်ာင္လာလွ်င္မူ ျပည္သူတို႔အတြက္မွာ ပုိ၍သာဆုိးလာ ဖြယ္ရာ ရိွေပသည္။ 

 ထိုအေျခအေနတြင္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏုိင္သည့္လမ္းေၾကာင္းမွာ အဘယ္နည္း။၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းတြင္ 
ပုိေကာင္းေသာလမ္းေၾကာင္း မရိွႏုိင္ပါ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းက သြားေသာနည္းလမ္းကို အမ်ားဆံုးမဲအေရအတြက္ႏွင့္ 
စမ္းသပ္ခ့ဲၾကၿပီးၿပီဟုဆိုႏုိင္သည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအမ်ားဆံုးရခ့ဲၿပီးၿပီ မဟုတ္ပါလား။ မဲအမ်ားဆံုးရခ့ဲသည့္တိုင္ ၂၀၀၈ 
ဥပေဒေဘာင္တြင္းလမ္းေၾကာင္း ေအာင္ျမင္သည္ မေအာင္ျမင္သည္မွာ အမ်ားအျမင္ပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္း 
က သြားေသာနည္းျဖင့္စဥ္းစားလွ်င္ ၂၀၁၅ မွာထက္ ပုိေကာင္းေသာ အေျခအေနကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရႏုိင္ဖြယ္ရာ 
မရိွေတာ့။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းက နည္းလမ္းမွာ အလုပ္မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ေၾကာင္းကို လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈျဖင့္ 
သက္ေသထူၿပီးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ခ့ဲေလၿပီ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္အျပင္ဘက္က လမ္းေၾကာင္းကိုသာ မျဖစ္မေနေရြးခ်ယ္ၾကရေတာ့ 
မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းမွာ တေန႔တျခားပုိ၍ သိသာ ထင္ရွားလာၿပီျဖစ္ပါသည။္ 
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ၿပီးဆံုးဖုိ႔မလြယ္လွတ့ဲၿပီးဆံုးဖုိ႔မလြယ္လွတ့ဲၿပီးဆံုးဖုိ႔မလြယ္လွတ့ဲၿပီးဆံုးဖုိ႔မလြယ္လွတ့ဲ    ၁၉၄၈၁၉၄၈၁၉၄၈၁၉၄၈    ကစခဲ့တ့ဲကစခဲ့တ့ဲကစခဲ့တ့ဲကစခဲ့တ့ဲ    ဗမာျပည္ျပည္တြင္းစစ္။ဗမာျပည္ျပည္တြင္းစစ္။ဗမာျပည္ျပည္တြင္းစစ္။ဗမာျပည္ျပည္တြင္းစစ္။    

ကုိေထြး 

 

 

 

 လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက စျဖစ္ခ့ဲတ့ဲ ဗမာျပည္က ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ဒီေန႔ထိ မရပ္စဲႏုိင္ဘဲ ေသနတ္သံေတြၾကားေနရဆဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ကစၿပီး ဒီကေန႔အထိ (၆၉)ႏွစ္အတြင္း ဖဆပလ၊မဆလ၊ န၀တ၊နအဖ၊ဦိးသိန္းစိန္ရဲ႕ အရပ္သား 

အသြင္ယူထားတဲ့ စစ္အစုိးရ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕အရပ္သားအစုိးရဆုိၿပီး အုပ္စုိးသူေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလာခ့ဲေပမယ့္ ျပည္ 

တြင္းစစ္ရဲ႕ အေျခခံျပႆနာကိုေျပလည္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးဘူးဆုိတာ ဒီေန႔ၾကားေနရတဲ့ ေသနတ္သံေတြအရ ထင္ရွားေနပါ 

တယ္။ ဗမာျပည္မွာ အုပ္စုိးသူေတြ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲခ့ဲေပမယ့္ အတုိက္အခံေတြကေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္  ၁၉၄၈ ျပည္တြင္းစစ္ စ 

စဥ္က ရိွခ့ဲတဲ့အတိုင္း မေျပာင္းလဲဘဲ၊ ေျဖရွင္းရမယ့္ အေျခခံႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားတန္းတူ ညီမၽွေရးျပ 

ႆနာကလည္း ဒီအတိုင္းတည္ရိွေနဆပဲဲဆုိတာ ျမင္ေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။ အစုိးရအဆက္ဆက္က ေခတ္ကာလအေျပာင္းအလဲေတြ 

အလိုက္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲဆုိတာေတြကို ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကေပမယ့္ လုပ္ခ့ဲသမၽွတိုင္းဟာ 

အခ်ိန္ကာလတခုသာ ရပ္စဲႏုိင္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ တိုက္ပြဲေတြ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခ့ဲတာဟာ ဒီေန႔ထိပဲမဟုတ္ပါလား။ 

        ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ရွည္ၾကာေနခ့ဲရတာပါလဲ။ အေၾကာင္းရင္းက အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ 

လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေတာင္းဆုိေနတဲ့ အေျခခံႏုိင္ငံေရးအခြင့္အေရးေတြကို စစ္မွန္စြာ ခံစားရေအာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အစုိးရေတြက ေျဖရွင္းေပးတာမဟုတ္ဘဲ သူတို႔ေပးခ်င္တာကိုသာ ဇြတ္ထုိးေပးၿပီး အတင္းလက္ခံခုိင္းခဲ့တာေတြ 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ မၿငိမ္းခ်မ္းႏုိင္ဘဲ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနရတာက  လက္ရိွရေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ 

ေတြကို မေက်နပ္ႏုိင္တာအေပၚမွာ အေျခခံပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းရင္းကို ေျဖရွင္းဖို႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ 

လုပ္ၾကရာမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရတဲ့အေၾကာင္းက အတိုက္အခံျဖစ္ေနၾကတဲ့ ဘက္ေတြထဲက ဘက္တဘက္ရဲ႕ ကာယကံရွင္ျဖစ္တဲ့ အစုိးရ 

က မိဘေနရာ၊ တရားသူႀကီးေနရာစတာေတြ ယူထားၿပီး သူကိုယ္စားျပဳတဲ့ဘက္က လိုခ်င္သမၽွစိတ္ႀကိဳက္ယူေနတာေတြကို မွန္ကန္ 

တယ္ဆုိၿပီး ခတ္ျပတ္ျပတ္ ဘက္လိုက္ၿပီးဆံုးျဖတ္ေပးေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လက္မခံႏုိင္ပါဘူးဆုိရင္ေတာ့ ျပန္တုိက္ၾကတာေပါ့-လုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕စစ္တပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခြင့္ရေနၿပီးႏုိင္ငံ 

ေတာ္ရဲ႕ဘ႑ာေငြကိုစိတ္ႀကိဳက္သံုးခြင့္ရေနတဲ့ စစ္အုပ္စုပီပီ ေမာက္မာစြာလည္း စိန္ေခၚတတ္ပါေသးတယ္။ 
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 ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ေတာ့ အစုိးရဘက္က သူတို႔လိုခ်င္တာသာ ရေအာင္ေတာင္းဆုိၿပီးယူေပမယ့္ သူတို႔ေလၽွာ႔ေပးရမယ့္ အခ်က္ေတြ 

ကိုေတာ့ လုံး၀ေလၽွာ႔မေပးလိုတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ရွင္းပါတယ္။ 

          သူတို႔အေလၽွာ႔မေပးႏုိင္တ့ဲ အခ်က္ေတြက ဘာေတြလည္းဆိုတာကို သိဖုိ႔ဆိုရင္  သူတို႔ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထား 

တာေတြက ဘာေတြလည္းဆုိတာကုိ ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ရွင္းလင္းစြာျမင္ႏုိင္တယ္မဟုတ္ပါလား။ ဒီေန႔ လက္ရိွအစုိးရေခတ္မွာ သူတို႔ 

အထိမခံ အေလၽွာ႔မေပးႏုိင္တဲ့အရာေတြအျဖစ္ ထင္ရွားစြာျမင္ေနရတာေတြကေတာ့ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ကာကြယ္ 

ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ မူ(၆)ခ်က္နဲ႔  ဒီအေျခခံ မူႀကီး(၂)ခုရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းၫႊန္မႈအရ အစုိးရရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲတဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္(NCA)ပဲဆုိတာ ရွင္းပါတယ္။ဒီ(NCA) 

စာခ်ဳပ္ဆိုတာဟာ အေျခခံႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားတန္းတူညီမၽွေရးအတြက္ အတိုက္အခံ ႏုိင္ငံေရး အင္ 

အားစုေတြ၊ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြက ေတာင္းဆုိေနတဲ့အခ်က္ေတြကို တိုက္႐ုိက္ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာမဟုတ္ဘဲ 

မလိမ့္တပတ္နဲ႔ ေခ်ာ့ျမႇဳသိမ္းသြင္းတာ၊ စစ္ေရးအရ ၿခိမ္းေျခာက္ဖိအားေပးတာေတြနဲ႔ အခ်ိန္ရွည္ဆြဲထားၿပီး သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ အခ်က္ေတြ 

ကို လက္ခံလာေအာင္ လုပ္တာသာျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားပါတယ္။ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြကို ေငြေၾကး အေျမာက္အျမား အကုန္ 

အက်ခံၿပီး ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ၿပီးလုပ္ခ့ဲေပမယ့္ အေျခခံေတာင္းဆုိခ်က္ေတြထဲက ဘယ္အခ်က္ရ 

ၿပီး ဘယ္အခ်က္မရဘူးဆုိတာေတာ့ ခုထိ အေျဖမထြက္ပါ။ ဒီလိုနဲ႔ ေနာက္ဆုံးမွာ ကိုယ့္ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြက အေကာင္အထည္မေပၚ 

ဘဲ အစုိးရအလိုက် ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒရဲ႕ေအာက္ တအိအိဆြဲသြင္းတာသာ ခံေနရတာကို ျမင္လာၾကတ့ဲ အဖြဲ႕ 

တခ်ိဳ႕ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ေရွ႕ခရီးအတြက္ လမ္းသစ္ရွာေဖြၾကတဲ့အေျခအေနျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ 

              ဒီအေျခအေနေတြေအာက္မွာ  ၂၀၁၇ ေဖေဖၚဝါရီလ ၂၄ရက္ေန႔က ထြက္ေပၚလာတဲ့ (၀)နယ္ပန္ခန္း အစည္းအေဝး ထုတ္ 

ျပန္ခ်က္ကေတာ့ ထူးျခားပါတယ္။ (၀) ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈေအာက္မွာ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း 

(၈) ခုနဲ႔အတူ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လက္ရိွသြားေနတဲ့ (NCA) လမ္းေၾကာင္းကို လက္မခံႏုိင္ဘဲ  

ေဆြးေႏြးပြဲ ပံုစံသစ္ တခုလုပ္ဖို႕ အျမင္သစ္၊ တင္ျပခ်က္အသစ္ေတြနဲ႔ ေတာင္းဆုိတင္ျပလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕တင္ျပခ်က္ဟာ 

သူတို႔အဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္၊ ခံယူခ်က္နဲ႔ လုိအင္ဆႏၵေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ ေပၚလြင္ပါတယ္။ ဒီေတာင္းဆုိတင္ျပခ်က္အသစ္ဟာ 

၉၀ ခုႏွစ္ ေလာက္ကတည္းက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိၿပီး စစ္အုပ္စုထင္သလုိႀကိဳးဆြဲၿပီး လုပ္လာခ့ဲရင္းက (NCA) 

နဲ႔ ပြဲသိမ္း ႏုိင္ေတာ့မယ္လို႕ စိတ္ကူးေနတဲ့ စစ္အုပ္စုကေတာ့ ေက်နပ္ႏုိင္မွာမဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ စစ္အုပ္စုက ဘယ္လုိပင္ 

မေက်နပ္ႏုိင္ေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ေတာင္းဆုိတင္ျပခ်က္ထဲမွာ ဘာေတြပဲပါပါ လက္ခံစဥ္းစား ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းေပးဖို႕ကေတာ့ အစုိးရမွာ 

တာဝန္ ရိွတာအမွန္ပါပဲ။ အစုိးရက ကိုယ္နဲ႔ အျမင္မတူတဲ့  အတိုက္အခံအင္အားစုေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကို ဒီမုိကေရစီ 

အခြင့္အေရး အျပည့္အဝေပးၿပီး အေသအခ်ာ ၫွိႏုိင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး အေပးအယူရိွရိွ ေျဖရွင္းေပးဖို႕လိုပါတယ္။ ဒီလို သေဘာထား 

ကြဲလြဲမႈကို ေျပလည္ေအာင္ ၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးႏုိင္မွ ျပည္တြင္းစစ္ၿပီးဆံုးသြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ စစ္အုပ္စုရဲ႕ 

ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္မွာ အလုပ္ လုပ္ေနတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရက ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေပးမလဲ ဆုိတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပါပဲ။ 

          သမုိင္းမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ  လြတ္လပ္ေရးအႀကိဳကာလေတြကတည္းက ဗမာျပည္သစ္ရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ အဂၤ 

လိပ္၊ ဂ်ပန္နယ္ခ ဲ်႕ေတြကို အတူလက္တြဲ တိုက္ခ့ဲတဲ့ အာဏာရ ဖဆပလ အစုိးရနဲ႔ အျမင္ကြဲလြဲမႈေတြရိွခ့ဲၿပီး လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ 

ဆက္လက္ ကြဲလြဲခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကြဲလြဲမႈရိွေပမယ့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဥပေဒတြင္းမွာပဲ ရပ္တည္ရင္း ဖဆပလနဲ႔ အျမင္ကြဲ 

လြဲမႈကုိ ေဆြးေႏြးတိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ပါတီရဲ႕လမ္းစဥ္အရ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားနဲ႔ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသား 

အလႊာ ေပါင္းစံုရဲ႕ အေျခခံအက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ရရိွေရး အတြက္လည္း ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒါေပမဲ့ ပါတီရဲ႕ဒီလိုရပ္တည္လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈေတြကုိ ဖဆပလ အစုိးရက သူတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားေတြကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္ 

တယ္လို႔ ယူဆခ့ဲၿပီး အာဏာသံုးကာ ၁၉၄၈၊မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ အလစ္ယူ တိုက္ခုိက္ေခ်မႈန္းတာ ခံခ့ဲရတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းကစၿပီး ဥပေဒတြင္းရပ္တည္ခြင့္ ဖ်က္သိမ္းခံခ့ဲရတဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဥပေဒပမွာ ဆက္လက္ရပ္ 

တည္ၿပီး ရရာလက္နက္စြဲကိုင္ကာ ခုခံတိုက္ပြဲဝင္ရင္း မိမိတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစား 
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လာခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကတည္းက စခ့ဲတဲ့ျပည္တြင္းစစ္ဟာ မၿပီးဆုံးႏုိင္ေသးဘဲ ဒီေန႔ထိ အေျခခံႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကို ဆက္လက္ 

ေျဖရွင္းေနၾကရင္းက ႀကီးမားတ့ဲ ကြာဟခ်က္ေတြ ရိွေနေသးတာ ျမင္ေနၾကရပါတယ္။ ဒီကြာဟခ်က္ ဆိုတာေတြဟာ သာမန္အက်ိဳးစီးပြား 

ေတြမဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္၊ လူမ်ိဳးစုအသီးသီးရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အနာဂတ္ပန္းတိုင္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ 

အေျခခံ အက်ိဳးစီးပြားေတြကုိ အျပန္အလွန္ အေပးအယူရိွရိွ ၫွိႏႈိင္းၿပီး မၽွတေအာင္ ခြဲေဝယူႏုိင္ၾကမွသာ ျပည္တြင္းစစ္ကို အၿပီးအျပတ္ 

ရပ္စဲပစ္ႏုိင္ၿပီး သာယာတဲ့ ဗမာျပည္သစ္ကို အတူတကြ လက္တြဲၿပီး တည္ေဆာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေပးအယူရိွရိွ ၫွိႏႈိင္းခြဲေဝတာ 

မလုပ္ႏုိင္ဘဲ အားရိွသူအစုိးရက လွည့္စားၿပီးျဖစ္ေစ အင္အားသုံးၿပီးျဖစ္ေစ ေျဖရွင္းေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ယာယီရပ္စဲႏုိင္ 

တာသာျဖစ္ၿပီး မၾကာခင္မွာ တိုက္ပြဲသစ္ ျပန္ေပၚထြက္လာတာနဲ႔သာ ႀကဳံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အနီးေခတ္သမိုင္းမွာ တေက်ာ့ျပန္ လက္နက္ 

ကိုင္တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္လာခ့ဲတဲ့ ကုိးကန္႔၊ ပေလာင္နဲ႔ ရခုိင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕ သမုိင္းျဖစ္စဥ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပြဲကုိ 

စစ္အစုိးရက တနပ္စားဥာဏ္နဲ႔ လုပ္ခဲ့တာရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ မေကာင္းပံုကုိ သင္ခန္းစာယူႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။  

          (၁၃-၃-၁၇) 

    

    

                            အမွတ္တရအမွတ္တရအမွတ္တရအမွတ္တရ----ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလး    

       ေအာင္ေသြး    

                                                                              

 အရင္တပတ္-အေရးေတာ္ပံုဂ်ာနယ္မွာ ကြၽန္ေတာ္ စာမေရးျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြအသည္းက-မာတ့ဲေနရာမွာ မာေပ 

မယ့္၊ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ေနရင္ေတာ့- အသည္းက မမာေတာ့ပါဘူး၊  ျပည္တြင္းစစ္မီး အရိွန္ေတြေတာက္လာတာေတြ၊ စစ္ေျပး 

ဒုကၡသည္ေတြ မ်ားလာတာေတြ၊ခ်င္းတြင္းျမစ္မွာ ေမာ္ေတာ္နစ္တာေတြ ၾကားရေတာ့၊ ကႊန္ေတာ့္စိတ္ေတြ စုစည္းမရခ့ဲပါဘူး။ စာေရးခ်င္ 

စိတ္ မရိွေတာ့ဘဲ စိတ္မခ်မ္းသာစရာေတြပဲ မ်ားေနခ့ဲရလုိ႕ပါ။ တခါတေလ မ်က္ရည္ေတြလည္း က်ခ့ဲရပါတယ္။ 

 ဒီလုိနဲ႔  မင္းကင္းကိုသြားတဲ့ ေမာ္ေတာ္ နစ္တာဆိုေတာ့—အတိတ္ကုိျပန္သတိရလို႕ ဒီစာကို ေရးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကတဆင့္ 

ဆုံးပါးသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးကို သတိရေပါ့။ 
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 ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးက- မႏၲေလးသားပါ။ နာမည္ရင္း-က ဝင္းကိုကို လို႕ ေခၚပါတယ္။ ပညာေရးက အထက္တန္း အဆင့္ပဲ 

သင္ခ့ဲရတာပါ၊ အလုပ္သမားကလာတ့ဲရဲေဘာ္လို႕ ေျပာလို႕ ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ စပယ္ေတာစခန္းမွာ အတူတူေနခ့ဲရတာေတြေတာ့ 

ေျပာမဆံုးေပါင္-ေတာသံုးေထာင္ေပါ့ဗ်ာ။ သူက ကြၽန္ေတာ္တို႕ စခန္းမွာ ရိကၡာမွဴးတာဝန္ပါ။ ရိကၡာမွဴးဆုိတာ စခန္းမွာရိွတဲ့ရဲေဘာ္ေတြကုိ 

ပါတီကထုတ္ေပးတဲ့-ေငြ၊ ဆန္ နဲ႔ ဆီေတြကို-စီမံခန္႕ခြဲၿပီး ၅-ရက္တပတ္ ေဈးဝယ္ကာ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ ေန႕စဥ္ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး ကို 

တာဝန္ယူရတာပါ။ ဒီတာဝန္က -မလြယ္ပါဘူး။ ပါတီကထုတ္ေပးတဲ့ ေငြ-ဆန္- ဆီ-ဆားဆုိတာကို သာမန္ရဲေဘာ္(လယ္သမား-

အလုပ္သမား) ေတြအတြက္ စီမံခန္႕ခြဲ ခ်က္ျပဳတ္ေပးႏုိင္ေပမယ့္ ေက်ာင္းသားက-လာတဲ့ရဲေဘာ္ေတြအတြက္ စီမံေပးဖုိ႕ကေတာ့-အေတာ္ 

ဒုကၡေရာက္ပါတယ္။ သူတို႕စားခ်င္တာေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႕က မလြယ္ပါဘူး။ ဥပမာ လက္ဖက္ရည္ေသာက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ 

ဘယ္လိုလုပ္ ျဖည့္တင္းရမလဲ၊ ဘယ္သူမွေတာ ့မေတာင္းဆုိၾကပါဘူး။-ရယ္စရာေမာစရာေတာ့ ေျပာၾကတာေပါ့။ အသားေန႕တိုင္း 

စားခ်င္တယ္ဆို ဘယ္လိုလုပ္ပါ့မလဲ။ ဒါေပမ့ဲ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးက ရဲေဘာ္ေတြ ထမင္းၿမိန္ၿမိန္စားႏုိင္ေအာင္ေတာ့ စီမံဖန္တီးတတ္တ့ဲ 

ရဲေဘာ္ပါ။ ေန႕တိုင္းမစားရႏုိင္ေပမယ္—့ ၅-ရက္တခါေတာ့ အသားစားရႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္တတ္ပါတယ္။ ပဲပုပ္ပဲကုိ ပဲေပၚခ်ိန္ ေဈးေပါတဲ့ 

အခ်ိန္မွာဝယ္ၿပီး-ျပဳတ္တယ္။ အပုပ္စိမ္တယ္-ေထာင္းတယ္-အျပားလုပ္တယ္။ ေနလွန္းတယ္။ ပဲပုပ္ျပားကို ေဈးမွာ ဝယ္လို႕ ရေပမယ့္ 

ကိုယ္တိုင္လုပ္သေလာက္ ေဈးမေပါပါ။ တႏွစ္လုံးစားႏုိင္ေအာင္ သိမ္းတယ္။ ပဲပုပ္ျပားကို ေဈးမွာမဝယ္လို႕ ပုိတဲ့ေငြကို-ေဈးတပတ္တခါ-

အသားစားႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ပါတယ္။ စားလို႕ရတဲ့ ေတာဟင္းေတာ႐ြက္ေတြကုိ ပလိုင္းတလုံးနဲ႕ လိုက္ရွာေဖြတယ္။ အဲဒီေဒသမွာ 

ေရာင္းတဲ့ ပဲယဥ္းကို ေဈးေပါခ်ိန္မွာ ဝယ္ၿပီး စုေဆာင္းထားတယ္၊ အဲဒီပဲယဥ္းကို ႏူးေအာင္ျပဳတ္ၿပီး မၽွစ္ခ်ဥ္နဲ႔ ခ်က္တယ္။ ထမင္းၿမိန္ 

သလားမေမးနဲ႕။ လူထုကူညီေရး(လယ္စုိက္-လယ္ရိတ္)ေတြကိုသြားရင္-ေရွ႕တန္းတိုက္ပြဲ အတူသြားရင္ သူ႕ပဲပုပ္ကုိ ေမၽွာ္ရတယ္။သူက 

ပဲပုပ္ကိုမီးကင္ၿပီး--ဆီေလး ဆမ္းေပးတာ၊ နတ္သုဓာေလ။ ၿပီးေတာ့ ရဲေဘာ္ေတြ အားရိွေအာင္ ကေစာ္လည္း လုပ္ေေကြၽးတတ္တယ္။ 

ကေစာ္က စိတ္ရွည္-ေသသပ္တိက်တဲ့ရဲေဘာ္မွ လုပ္လို႕ရတာပါ။ ေကာက္ၫွင္းေပါင္းတဲ့အခ်ိန္—တေဆးနယ္တဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာ-

ဆီထိလို႕မရပါဘူး။ ဆီထိလို႕ကေတာ ့ပ်က္ၿပီ ပုပ္ၿပီ။ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးက စိတ္ရွည္တယ္-တိက်သပ္ရပ္တယ္-ေစတနာရိွတယ္၊ 

ရဲေဘာ္ေတြကို သူက လုပ္ေကြၽးတတ္ေပမယ့္-သူကိုယ္တိုင္ကေတာ့ မစားတတ္ဘူး၊ အနစ္နာခံတဲ့စိတ္က အၿမဲရိွ တယ္။ 

 ကြၽန္ေတာ္နဲ႕တြပီဲး ၁၂၀-စိန္ေျပာင္းအေျမာက္တပ္စုမွာ အတူတိုက္ပြဲဝင္ဖူးတယ္။ သူနဲ႕ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္က အေျမာက္ေရခ်ိန္ 

ၫွိရတဲ့ရဲေဘာ္ေတြပါ။ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ေရခ်ိန္ၫိွတာ တိက်မႈေၾကာင့္ မန္ခါတိုက္ပြဲမွာ-ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ ေအာင္ပြဲရခ့ဲတယ္။ ခလရ-၃၃ 

ကို တရင္းလုံး သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ၁၂၀-စိန္ေျပာင္းတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ တပ္ခြဲမွဴးက-အင္ဒိုနီးရွားရဲေဘာ္ပါ။ ညီေနာင္ပါတီကေပါ့။ သူနဲ႔က-

အဂၤလိပ္လိုေျပာမွ ရပါတယ္။ ဒီတပ္ခြဲမွာ-၁၂၀-အေျမာက္-၂လက္ရိွပီး-တပ္စု-၁-မွာ ရဲေဘာ္သက္ခုိင္(၄၈၂၈-ဗ-၂) တပ္စုမွဴး နဲ႕တပ္စု-၂-

မွာ-တပ္စုမွဴးက ကၽြ န္ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ေအာင္ေငြက ဒု-ခြဲမႉးပါ။ ရဲေဘာ္(---------)  က အေျမာက္ေနရာခ်ထားဖုိ႕ ရန္သူ႕စခန္း 

အကြာအေဝးကို တိုင္းထြာရတ့ဲသူပါ။ တိုက္ပြဲစေတာ့ ေနာက္ရဲေဘာ္တဦးျဖစ္တဲ့ ရဲေဘာ္(-------)ရဲ႕ အေျမာက္က စပစ္ပါတယ္၊ 

ေတာင္ေၾကာေပၚက ခလရ-၃၃-ရဲ႕ စခန္းေပၚက ကုလားပဲဟင္းခ်က္ေနတဲ့ မီးဖုိနားမွာ ေဆာင္းတြင္းမုိ႕ မီးလႈံရင္း ေၾကးနန္း႐ုိက္ေနတဲ့ 

ေၾကးနန္းသမားနဲ႕ ပဲဟင္းမုိးၿပဲဒယ္အုိးေပၚကို ဒုတိယအေျမာက္ဆန္ က်ပါတယ္။ကြၽန္ေတာ္တုိ႕အေျမာက္ကလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ 

အကြာအေဝးအတိုင္း ပစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ အေျမာက္အပစ္ရပ္ဖုိ႕ ေျခလ်င္တပ္က မီးက်ည္ေတြ တက္မလာေသးပါ။ ဒါနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္က 

ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးနဲ႕ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ကို ဘယ္ဘက္—၁-မီလီစီ ေျပာင္းေ႐ြ႕ပစ္ဖုိ႕ ၫြန္ၾကားခ့ဲပါတယ္။ ေတာင္ေၾကာသာ ဆံုးသြားတယ္ 

အေျမာက္ဆန္က မကုန္ေသးဘူး။ ၫြန္ၾကားခ်က္ကလည္း အေျမာက္ဆန္မကုန္ရင္ ကိုယ္တိုင္ထမ္းျပန္ရမယ္တဲ့။ ဒါနဲ႕ ညာဘက္-

၁မီလီစီေ႐ြ႕ၿပီး ပစ္ခုိင္းရျပန္တယ္။ အေျမာက္အပစ္ရပ္ဖုိ႕ မီးက်ည္ေတြတက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ အေျမာက္အပစ္ရပ္လိုက္ရပါတယ္။ 

ဒါေတာင္ အေျမာက္ဆန္-၂-ေတာင့္က်န္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီတိုက္ပြဲမွာ မုန္တိုင္းထိုးတဲ့တပ္ေတြနဲ႕အတူ ေတာင္ေၾကာေပၚတက္လိုက္သြားတဲ့ 

ကိုေအာင္ေက်ာ္ေဇာ (ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာသား)က ျပန္လာေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႕ -၁၂၀-တပ္ဖြဲ႕ကိုေတာ့ ခ်ီးက်ဴးတယ္ဗ်ာ-ေတာင္ေၾကာ 

ေပၚမွာ အေျမာက္က်င္းေတြ တန္းစီေနတာပဲ-တဲ့။ သူက စခန္းေပၚကယူလာတဲ့ ပဲဘူးေတြ-အမဲသားဘူးေတြေတာင္ ယူလာေပးေသး 

တယ္။ ဒီတုိက္ပြမွဲာ ကြၽန္ေတာ္တို႕အေျမာက္တပ္ခြဲဟာ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ-အေျမာက္တပ္ရင္းကေပးတ့ဲ စံျပနဲ႕ သူရဲေကာင္းဆုကုိ 

ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးတို႕ရဲ႕ တိက်ေသသပ္မႈေတြေၾကာင့္လည္း ပါဝင္ခ့ဲပါတယ္။ 
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    ကြၽန္ေတာ္နဲ႕ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလး တိုက္ပြမွဲာ အဲသလုိတြဲခ့ဲသလို-ျပည္တြင္းေျမေအာက္ကိုလည္း-၂-ႀကိမ္အတူတြဲ ဆင္းခ့ဲဖူးပါ 

တယ္။ အခုေနာက္ပုိင္း သူ က်န္းမာေရးမေကာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ေရးခ့ဲတဲ့ကဗ်ာေလးမွာ-ကြၽန္ေတာ္နဲ႕ သူ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတာကို ေရးထား 

တာပါ။ 

  
စြဲၿမဲခိုင္က်ည္ ဇြဲအားမာန္ 
(သုိ႕မဟုတ္) ႏွစ္ခါျပန္ တုိက္ပြဲဝင္ခ်င္ေသးတယ္ 
  
  
ဟုတ္တယ္ 
မေသမရွင္ဘဝမွာ 
မေသဘူးဆိုတာ  
ဦးေႏွာက္နဲ႕ ႏွလုံးသား 
စဥ္းစားလုိ႕ ေကာင္းေနဆဲ 
ေသြးအား 
ေသြးအသြားအလာလည္း ေကာင္းေနဆပဲါ။ 
  
တခါတေလမွာ 
ငါဘယ္ေရာက္ေနသလဲ 
ငါတို႕ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ 
မတ္ေစာက္ေခ်ာက္ကမ္းပါး 
တြားသြား သတၱဝါတေကာင္လို 
ေန႕တစြက္စြက္ 
ည တစြက္စြက္ 
ရႊံ႕ဗြက္ေရနဲ႕ မ်က္ႏွာသစ္ရင္း 
“ဒြံႏြံ”ကုိ ခရီးျပင္း ခ်ီတက္ေနတုန္းပဲလား။ 
  
“ေတာ္ေန” “တုိက္က်ယ္” သြား  
ကားလမ္းေပၚမွာလား 
ဟုိ“ကုန္းေပါင္း”ေတာင္ယံေၾကာမွာ 
ေသနတ္သံ 
အေျမာက္သံေတြ ၾကားရျပန္တဲ့အခါ 
မန္ခူ မန္ခါ စစ္မ်က္ႏွာကုိ ျပန္ေရာက္ေနသလား 
မန္းရွန္ စစ္မ်က္ႏွာကုိ ျပန္ေရာက္သြားသလား 
ယုန္အန္း ပန္ယန္း စစ္မ်က္ႏွာကုိ  
ျပန္ေရာက္ေနသလား 
ဝနယ္ေတာင္တန္းေတြေပၚမွာ 
လက္နက္ႀကီးေတြ ထမ္းရင္း 
ပန္ဆန္းကာကြယ္ေရး 
အေျခခံေဒသ ကာကြယ္ေရး စစ္မ်က္ႏွာေတြမွာ 
ငါတို႕ ေျခရာခ်င္း ထပ္ခ့ဲတယ္။ 
  
တခါတေလမွာ 
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ငါ ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ 
ငါတို႕ဘယ္ေရာက္ေနသလဲ 
ဗန္းေမာ္ေရာက္တဲ့ ညမ်ားမွာ 
ငိုအားထက္ ရယ္အားသန္ 
ႏွစ္ခါျပန္ ရယ္မိတယ္ ဆရာခ်စ္ရယ္။ 
  
ရန္ကုန္ညမ်ားမွာ 
တက္လမ္း 
ဆုတ္လမ္း ရွာေဖြ 
သတိရေနတယ္....ဘေငြရယ္။ 
  
အဲဒါေတြ 
အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြမွာ 
ငါတို႕ဟာ  
လက္နက္ကုိင္ထားတဲ့ စစ္ေျမျပင္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ 
လက္နက္ဆုိ အပ္တုိတေခ်ာင္းမွ် မရိွတဲ့ စစ္ေျမျပင္မွာ ျဖစ္ျဖစ္ 
ဘယ္စစ္မ်က္ႏွာ ဝင္ဝင္ 
ဘယ္တုိက္ပြဲခြင္ေရာက္ေရာက္ 
ဦးေႏွာက္နဲ႕ ႏွလုံးသား 
မွ်ေဝခံစားရင္း 
ရင္ခုန္သံခ်င္း ဂေဟဆက္ 
ရက္ဆက္ ခ်ီတက္ခ့ဲၾကတယ္။ 
 ဆက္လက္ခ်ီတက္ၾကတယ္္ဆုိတာ..... 
အဲဒါေတြကုိ 
အဲသလုိ စဥ္းစားေနဆမွဲာ 
ငါ..... 
ကုိယ္ခႏၶာ ဟန္ခ်က္ပ်က္ 
အေၾကာနဲ႕ ၾကြက္သားေတြက 
ေငါထြက္လာတဲ့ အ႐ိုးေတြကုိ 
မထိန္းႏိုင္ မထမ္းႏိုင္ေတာ့တဲ့အခါ 
ႀကဳိးျပတ္တာ မဟုတ္ေပမယ့္ 
ႀကဳိး႐ႈပ္တဲ့ အ႐ုပ္ဆိုပါေတာ့။ 
  
အဲဒါေတြကုိ 
အဲသလုိ စဥ္းစားေနဆမွဲာ 
ငါ... 
မေသမရွင္ဘဝမွာ 
ဒါ ဘာအေရးလဲ 
ကြန္ျမဴနစ္တုိ႕ရဲ႕ ဇြဲ 
ကြန္ျမဴနစ္တုိ႕ရဲ႕အားမာန္ 
ႏွစ္ခါျပန္ တုိက္ပြဲဝင္ခ်င္ေသးတယ္။ 
  
ႏွစ္ခါျပန္တုိက္ပြဲ ဝင္ႏိုင္ေသးတယ္ဆုိတာ 
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ရဲေဘာ္ေတြ သိပါတယ္။ ၊ 
  
  
(မွတ္ခ်က္။           ။ ဒြံႏြံ-ေတာ္ေန-တုိက္က်ယ္- ကုန္းေပါင္း....တို႕မွာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရိွ ရြာအမည္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။) 
 ကဗ်ာဆရာဝင့္ေမာ္(R.T. C) ေခၚ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးဟာ ၂၀၀၈ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႕မွာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ပါတယ္။ 
  

 ဒီကဗ်ာထကဲ--ဒြံႏြံ-ေတာ္ေန-တိုက္က်ယ္ ဆုိတဲ့႐ြာေတြကို အတူသြားခ့ဲၾကတာပါ။ ကုန္းေပါင္းေတာင္ယာမွာလည္း အတူေနခ့ဲ 

ၾကတာပါ။နမ့္ဆန္-မုိးမိတ္ ဂြင္ေတြေပါ့၊ အဲဒီလိုေျမေအာက္သြားတဲ့အထမွဲာ တေခါက္က သူနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္ ဗန္းေမာ္ကိုဝင္ပီး-သေဘၤာစီး 

ကာ- ကသာဘက္ကို ကူးပါတယ္။ ကသာအကူးမွာ- သေဘၤာေသာင္တင္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးက မ်က္ႏွာထားလည္း တည္ 

ၾကည္ၿပီး ေရလိုက္ငါးလုိက္လည္း မေျပာဆုိတတ္ပါ။ သေဘၤာေသာင္တင္တာ ငါးရက္ေလာက္ၾကာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ 

သေဘၤာေပၚမွာရိွတဲ့ခရီးသြားေတြနဲ႕ ရယ္လိုက္ေမာလိုက္ ေျပာဆုိေနတတ္ေပမယ့္ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးကမေနတတ္ေတာ့ သေဘၤာေပၚမွာ 

ပါလာတဲ့- စာအုပ္အငွား ဆုိင္ကစာအုပ္ေတြပဲ ငွားၿပီးဖတ္ေနပါတယ္။ ဘာသာျပန္စံုေထာက္စာအုပ္ေတြေရာ ကာတြန္းစာအုပ္ေတြေရာ 

ေပါ့။  -၃-ရက္ေလာက္ေနေတာ့- ဖတ္စရာစာအုပ္ေတြ ကုန္ၿပီ၊ အသစ္မရိွေတာ့ပါဘူး။ ေသာင္တင္တာကလည္း မလြတ္ေသး။ သေဘၤာ 

ေပၚ ပါလာတ့ဲ ပုလိပ္က-ကြၽန္ေတာ္တို႕ -၂-ေယာက္ကို-ၾကာေလ မသကၤာျဖစ္ေလေပါ့။ ဒါကို သူလည္းသိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က သူ႕ကို 

စိတ္တည္ၿငိမ္ေအာင္ထား- ငါလုပ္တာ ဘာမွမေျပာနဲ႕ဆုိၿပီး အဲဒီပုလိပ္ကို ဧည့္ခံပါတယ္။ ထမင္းဝယ္ေကြၽး အရက္တိုက္ေပါ့။ ေဟး 

လားဝါးလားေပါ့။ အဲပုလိပ္က သေဘၤာေပၚက ထမင္းဟင္းကုိ ေန႕တိုင္း စားေနရလုိ႕ ၿငီးတယ္ဆုိလို႕ အနီးအနား႐ြာေတြက ေသာင္ 

တင္သေဘၤာဆီကို ေလွနဲ႔ေလွာ္လာၿပီး ေရာင္းတဲ့ ဟင္းေတြလည္း ဝယ္ေကြၽးရတာေပါ့။ အဲလိုနဲ႕ မႏၲေလး ေရာက္ခ့ဲရတာပါပဲ။ မႏၲေလး 

ေရာက္ေတာ့- သူနဲ႔ကိုယ္နဲ႕ အလုပ္တာဝန္ခ်င္းမတူေတာ့ လမ္းခြဲခ့ဲရတာေပါ့။ သုိ႕ေပမယ့္ အတူတူျပန္ဖုိ႕ ရက္ခ်ိန္းေတာ့ လုပ္ခ့ဲၾကပါ 

တယ္။ ဗန္းေမာ္မွာ ျပန္ဆံုဖုိ႕ေပါ့။ အဲဒီအေခါက္မွာ ကြၽန္ေတာ္က မံု႐ြာကေန-မင္းကင္းကို သြားခ့ဲတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္စီးခ့ဲတ့ဲသေဘၤာက-

သလႅာ၀တီ-၂- လုိ႕ မွတ္မိေနပါတယ္။ တခါမွမေရာက္ဖူးတဲ့ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေပၚမွာ- ခ်င္းတြင္းအမွတ္တရေတြက မ်ားမွမ်ားေပါ့၊ 

တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေနတုန္းက ခ်င္းတြင္းဒိုးကုိ အမွတ္ရသလို- ခ်င္းတြင္းဂ်ာနယ္ကိုလည္း အမွတ္ရေပါ့။ သေဘၤာေပၚမွာလည္း-လူက 

မ်ားလည္း မမ်ား- နည္းလည္းမနည္း။ အမွတ္ရတာတခုကေတာ့ ေတာထဲေရာက္ေနတဲ့ေကာင္-ငယ္ငယ္က -ဂရင္မ္ေဆာ္ဒါ-ေသာက္ခဲ့ရ 

တာ- အခုကေတာ့ စပတ္ကလင္—တ့ဲ။မဆုိးပါဘူး-အရသာေတာ့ တူပါတယ္။ 

 အလုပ္တာဝန္ေတြၿပီးၾကေတာ့ ရက္ခ်ိန္းအတိုင္း ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးနဲ႕ ဗန္းေမာ္မွာ ျပန္ဆုံၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႕ တည္း 

ခုိတဲ့အိမ္ကို အဲဒီညက ရပ္ကြက္ေကာင္စီက လူငယ္တေယာက္ လာစစ္ပါတယ္။ လ၀က မပါ-ပုလိပ္မပါပါဘူး။ အဲဒီေကာင္က ကြၽန္ေတာ္ 

တို႕-၂-ေယာက္မွတ္ပံုတင္ကိုၾကည့္ၿပီး အစစ္မဟုတ္ဘူးနဲ႕တူတယ္လို႕ ေျပာလာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က-- မင္းဘာေျပာတာလဲ ဆုိၿပီး 

ေဟာက္ေတာ့-အဲဒီေကာင္ အသံတ္ိတ္သြားပါတယ္။ ယုံခ်င္မွယုံပါ၊ အဲဒီအခ်ိန္က မူဆယ္၊ နမ့္ခမ္းက ဥကၠ႒ေတြကုိ စာနဲ႕ ေရးၿပီး လွမ္း 

ေခၚလိုက္ရင္ စက္ဘီးေလး စီးလာၿပီး ခ႐ုိင္ပါတီ႐ံုးကို လာေတြ႕ရတ့ဲအခ်ိန္ေတြပါ။ အဲလိုနဲ႕ အဲဒီအိမ္မွာ တညအိပ္ၿပီး ဗန္းေမာ္-နမ့္ခမ္း 

ကားလမ္းအတိုင္း ေျခက်င္ေလၽွာက္ျပန္လာၾကပါတယ္။ အျပန္လမ္းမွာေတာ့ လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာနဲ႕ေပါ့။ စိတ္ခ်ရတဲ့-ေနရာေရာက္ေတာ့-

ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးက ကြၽန္ေတာ့္ကုိ ေမးပါတယ္။ မေန႕ညက -ရပ္ကြက္ေကာင္စီကေကာင္ကို ခင္ဗ်ားေျပာတာ အသံအရိွန္မကုန္ 

ေသးဘူး-။ ဘာဆက္ေျပာခ်င္တာလဲေမးတာ့- ကြၽန္ေတာ္က ေၾသာ္--မင္းဘာေျပာတာလဲ-မွတ္ပံုတင္အတုပါဆုိမွ-ဘာအစစ္မဟုတ္ဘူး 

လလဲို႕ ေျပာမလို႕ကြ—လို႕လည္း ေျပာေရာ- ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလး ရယ္လိုက္တာ- လမ္းဆက္ေလၽွာက္လိ႕ု မရေတာ့ဘူး။ အဲဒါကုိ သူ အၿမဲ 

တမ္း သတိရၿပီး ကဗ်ာထမွဲာ စပ္ဆုိခ့ဲတာပါ။ 

 အဲဒီလမ္းမွာ ခရီးသြားေဖာ္အျဖစ္-ဗန္းေမာ္ကဝယ္လာတဲ့ ဖိသိပ္ထားတဲ့ ဗာဂ်ီးနီးယား ေဆးမၽွင္ေျခာက္ ေလးေထာင့္တုံးေတြကုိ 

ဆုိင္းထမ္းနဲ႕ နမ့္ခမ္းကိုသယ္လာတဲ့ အေမႀကီး-၃-ေယာက္နဲ႕ အေဖာ္ ျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးက-အေမႀကီးေတြ ထမ္းပုိးနဲ႕ 

ထမ္းလာတ ဲ့ေဆးထမ္းပုိးကိ—ုအလွည့္က် တေနကုန္ တလမ္းလုံး ကူၿပီး ထမ္းပါတယ္။ နားတ့ဲအခါ-အတူထမင္းစားေပါ့။ သူတို႕က 

ရွမ္းလိုေျပာ-ကိုယ္ေတြက မေပါက္။ သူတို႕ကေကြၽး- ကိုယ္ကစားေပါ့။ အဲ-လမ္းမွာ ေကအုိင္ေအ ေဒသေရာက္ေတာ့ ေကအုိင္ေအ 

တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႕နဲ႕တိုး၊ ကြၽန္ေတာ္တို႕-၂-ေယာက္ကို စစ္ေဆးပါတယ္။ ဗမာေတြျဖစ္ေနလို႕ပါ။ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးကေတာ့ မ်က္ႏွာတင္း 
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လာၿပီး။ အေမႀကီး-၃-ေယာက္ကလည္း ဆက္မသြားဘဲ ခပ္ေဝးေဝးကေန ကြၽန္ေတာ္တုိ႕အရိပ္အေျခကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနရွာပါတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႕ တခုခုျဖစ္ရင္ ကူညီဖုိ႕တဲ့။ ခဏေနမွ-ေကအုိင္ေအမိတ္ေဆြေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႕က ဗကပျဖစ္ေၾကာင္း မန္ဟၽိွဳး (အခု 

မန္ဟီး႐ုိးလို႕ေခၚ)ကို သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ- သူတုိ႕က ကုိယ္တို႔ခ႐ုိင္မွဴး-တပ္မွဴး နာမည္ေတြေမးေတာ့ ေျဖ-အဲဒီအခါက်မွ လႊတ္ေပး 

လိုက္တာပါ။ အေမႀကီးေတြနဲ႕အတူ အဲဒီကေန ဆက္ထြက္လာရင္း မန္ဝိန္းလမ္းခြဲေရာက္ေတာ့-ကြၽန္ေတာ္တို႕က လုံေတာင္းဘက္ကုိ 

လမ္းခြဲခ့ဲပါတယ္။ အေမႀကီးေတြက-အဲဒီက်မွ သေဘာေပါက္သြားၿပီး-အထမ္းေတြခ် လက္တျပျပ၊ တဘက္ေတြ ေဝွ႕ရမ္းလုိ႕ႏႈတ္ဆက္-

မ်က္ရည္ေတြက်-နမ့္ခမ္းဘက္ကို သြားခ့ဲေပါ့။   

 ေနာက္တခါကေတာ့ ရဲေဘာ္ထြန္းကပဲ ေပးခ့ဲတဲ့တာဝန္ပါပဲ။ ပါတီ ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္-၁၉၉၂-မွာပါ။ ရဲေဘာ္ထြန္း 

က ကြၽန္ေတာ္နဲ႕ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးကုိ-ေကအုိင္ေအဗဟိုကို သြားေတြ႕ဖုိ႕ တာဝန္ေပးခ့ဲပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ ယင္က်န္းၿမိဳ႕ ကေနၿပီး 

လိုင္ဇာကိုဝင္ရပါတယ္။ ယင္က်န္းၿမိဳ႕ေရာက္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္က ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးကို သူ႕အတြက္ အဝတ္အစားတစုံဝယ္ဖုိ႕ ေျပာပါ 

တယ္။ ခ့ံခ့ံညားညား ရိွဖုိ႕ကလည္း လိုေသးတာကိုး။ ကြၽန္ေတာ္က တ႐ုတ္ကုန္တိုက္ဆိုင္ထဲ ဝင္ၾကည့္ေနတုန္း -ရဲေဘာ္ ေက်ာ္ ေလးက 

ကုန္တိုက္ေရွ႕က လမ္းေဘးမွာ ခ်ေရာင္းေနတဲ့ ေလေဘးထည္ေတြကုိေ႐ြးၿပီးေနၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္ ဘယ္လုိမွေျပာမရ။ သူ႕ အေၾကာင္း 

လည္း ကိုယ္ကသိေနေတာ့ ဆက္မေျပာေတာ့။ အဲဒီေလာက္က မဆိုးေသးဘူး။ အဲဒီခရီးကျပန္လာေတာ့-အဲဒီဝတ္စံုကို ကြၽန္ေတာ့္ကုိ 

လာၿပီး ျပန္အပ္တယ္ဗ်ာ။ သူဟာ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ ငယ္ပါတယ္-ဒီလိုရဲေဘာ္မ်ိဳး ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္နဲ႔ဆုံးပါးသြားရတာကို ကြၽန္ေတာ္ 

ႏွေျမာတသမိပါတယ္။ ပါတီနဲ႔ျပည္သူ ကုိ အလုပ္အေကြၽး ျပဳခ့ဲတဲ့-ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလး ထာ၀စဥ္ ဥဒါန္းတြင္ပါေစ။ 
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လူသားမ်ိဳးႏြယ္၏ ထက္ဝက္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ တဆင့္နိမ့္က်စြာျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ၾကရသည္။ 
မ်က္ေမွာက္တည္ရိွေနေသာ အရင္းရွင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ထုိအတိုင္း ျပ႒ာန္းထားသည္ ။ အဂၤလိပ္ဥပေဒ Common Law ၌ ျပ႒ာန္းခ့ဲ 
ဖူးေသာ “Husband and wife are one, and that one is husband.” ကုိၾကည့္လွ်င္ ဥပေဒအရပင္ မိန္းမ ကို ေယာက်္ားေအာက္မွာ 
သြတ္သြင္းထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ဗမာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မိန္းမ ဟူသည္ “သားကို သခင္ ၊ လင္ကုိ ဘုရား” မွတ္ယူက်င့္ၾကံရမည္ 
ဟူေသာ ဆုိစကားသည္ မိန္းမသည္ ေယာက္်ားထက္ နိမ့္က်သည္၊ ေယာက္်ားသည္ မိန္းမထက္ ျမင့္ျမတ္သည္ဆုိသည့္ အေတြးအေခၚ 
မွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆိုစကား ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ နိမ့္က်သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားမ်ား 
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လို ျမင့္ျမတ္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း အယူအဆကို ကမၻာေပၚရိွ မ်ိဳးႏြယ္အသီးသီး၊ ဘာသာေရးအသီးသီး ၊ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးေျမ႕ေသာ 
အေတြးအေခၚ အသီးသီးတို႔၌ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ကပ္ၿငိေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဘူဇြာအရင္းရွင္အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သမားအမ်ိဳးသမီးျဖစ္ေစ 
အမ်ိဳးသမီးမွန္လွ်င္ ခြဲျခားခံရသည္။ ဖိႏိွပ္ခံရသည္။ ထိုအထဲမွ ပစၥည္းမ့ဲအမ်ိဳးသမီးအလုပ္သမားမ်ားသည္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ဖိႏိွပ္ခံရသည္ 
ဟု လီနင္က ဆုိေပသည္ ။ 

 လူ႔လုပ္အားအေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္သည့္ အရင္းရွင္စီးပြားေရးႏွင့္ တသီးပုဂၢလိကဆန္ေသာ အရင္းရွင္အိမ္ေထာင္မႈ 
ပုံသဏၭာန္ေအာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတဦးသည္ သူ၏လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ သူ႔ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္ထားေသာ အရင္းရွင္စီးပြားေရးသံၾကိဳး ၊ 
အရင္းရွင္အိမ္ေထာင္မႈသံၾကိဳး ထိုသံၾကိဳးႏွစ္ခုကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ လိုေပသည္။ ေယာက္်ားၾကီးစုိးမႈကို အေျခခံထားေသာ အရင္းရွင္ 
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖိႏိွပ္ခံရသည္ ဆုိရာတြင္ အရင္းရွင္စနစ္က ဖိႏိွပ္သည္လား၊ အမ်ိဳးသားမ်ားက ဖိႏိွပ္သည္လား 
ဆန္းစစ္ေဝဖန္ရေပမည္။ ၎သည္ အေရးၾကီးသည္။ ဖိႏိွပ္ခံအမ်ိဳးသမီးတဦးသည္ မိမိကုိဖိႏိွပ္သည့္ အဓိကလက္သည္ကို ရွင္းရွင္းလင္း 
လင္း သိျမင္ရန္ အေရးၾကီးသည္။ ဖခင္အုပ္စုိးေသာ အိမ္ေထာင္မႈပုံစံမွ သက္ဆင္းလာေသာေၾကာင့္ ေယာက္်ားၾကီးစုိးေသာ ယေန႔ 
အရင္းရွင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ဖိႏိွပ္မႈ ရိွမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အရင္းရွင္စနစ္သည္သာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဖိႏိွပ္ထား 
သည့္ အဓိကလက္သည္ တရားခံပင္ ျဖစ္သည္။ အရင္းရွင္စနစ္ကိုသာ တိုက္ဖ်ကႏုိ္င္လွ်င္ ေယာက္်ားၾကီးစုိးမႈလည္း ပေပ်ာက္ကာ 
က်ားမမခြဲ လူအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမႈကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ႏုိင္ေပမည္။ သုိ႔ဆိုလ်ွင္ မည္သည့္အေၾကာင္းတရားမ်ားက အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသနည္း။ မည္သည့္အေျခအေနမ်ားက အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဖိႏွိပ္ထားသနည္း။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးကို 
မည္သို႔ ၾကံေဆာင္မည္နည္း။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ မည္သည့္အရာမ်ား ဖ်က္သိမ္းရမည္နည္း။ မည္သည့္အရာမ်ား 
ကို ေျပာင္းလဲရမည္နည္း။ အဆုိပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားရန္ လိုေပသည္။ ယေန႔ အရင္း 
ရွင္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား စီစီညံကာ အမ်ိဳးသမီးအေရး လႈပ္ရွားသူ(feminist) မ်ား ေျခခ်င္းထပ္၍ အမ်ိဳး 
သမီးအခြင့္အေရးေတာင္းဆုိသည့္အဖြဲ႔မ်ား ႁပြတ္သိပ္ေနသည္။ သုိ႔ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လြတ္ေျမာက္ခါနီးၿပီလား။ေယာက္်ား 
ၾကီးစုိးေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ မလြဲဧကန္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရိွသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အဓမၼက်င့္ခံရျခင္း၊ ေရာင္းစားခံေနရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ 
ခံေနရျခင္းႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာမ်ား ပေပ်ာက္သြားၿပီလား သုိ႔မဟုတ္ ေလ်ာန့ည္းသြားၿပီလား။ မဟုတ္ပါ။ အမ်ိဳးသမီးအေရး လႈပ္ရွားသူ 
feminist မ်ားသည္ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ေဘာင္အတြင္းတြင္ အရင္းရွင္မ်ားအလိုက် လႈပ္ရွားေနသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားကို အစစ္အမွန္ အမ်ိဳးသမီးလြတ္ေျမာက္ေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ မေရာက္ေစရန္ အာ႐ုံလႊဲသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဖန္တီးေနသူမ်ား 
ျဖစ္သည္။ feminist မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတန္းတူညီေရးကို ေတာင္းဆုိၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးခြင့္ရေရး ေတာင္းဆုိၾက 
သည္။ အရင္းရွင္စီးပြားေရးစနစ္ေအာက္တြင္ လူလူခ်င္းတန္းတူညီေရးသည္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ထို႔အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူညီေရးသည္ 
လည္း မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား မဲေပးခြင့္ရေနၿပီ။ သုိ႔ေသာ္ ထုိမဲေပးခြင့္သည္ အရင္းရွင္စနစ္တြင္ ၾကိဳတင္စီမံ 
ထားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာ၌သာ အသုံးဝင္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ ၊ စီမံက႑ မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးတခ်ိဳ႕ပါဝင္လာေနၿပီ 
ျဖစ္သည္ ထိုသို႔ ပါဝင္လာျခင္းသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဆင့္ျမင့္မားလာၿပီ ဟု မဆုိႏုိင္သလုိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလြတ္ေျမာက္ၿပီ ဟု လည္း 
မယူဆႏုိင္ေပ။ အရင္းရွင္မ်ားက စြန္႔ၾကဲေသာ ေပါင္မုန္႔အက်ိဳးအေၾကမ်ားကို ဘူဇြာအရင္းရွင္အမ်ိဳးသမီးတခ်ိဳ႕ ရရိွျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 
အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစု မွာ အခြင့္အေရးမ်ား ကန္႔သတ္ခံေနရဆဲ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စြာ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ဘဲ အိမ္ေထာင္မႈကိစၥမ်ားတြင္ 
နစ္ျမဳပ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ feminism သည္လည္းေကာင္း၊ feminist သည္လည္းေကာင္း  အမ်ိဳးသမီးမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး 
ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္အရာ မဟုတ္။ ဟန္႔တားမည့္အရာ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတတ္ြင္ အရင္းရွင္မ်ားၾကီးမႉးက်င္းပေသာ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ားေန႔ အခမ္းအနားမ်ား၊ အေမေန႔ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားသည္ အရင္းရွင္စနစ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိ မဖိႏိွပ္သေယာင္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို 
အခြင့္ထူးမ်ားေပးထားသေယာင္ ေဆာင္ထားေသာ အရင္းရွင္တို႔၏ အေပၚယံေရႊမွဳန္ၾကဲသည့္လုပ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခမ္းအနားမ်ားတြင္ 
feminist မ်ားသည္ တက္ၾကြစြာ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ အရင္းရွင္အက်ိဳးစီးပြားကို ေတာက္ပေအာင္ အေရာင္တင္ေပးၾကသည္။ အရင္းရွင္စနစ္ 
ေအာက္မွာပင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏လြတ္ေျမာက္ေရးကို ရႏုိင္သေယာင္ လွည့္စားသည္။ အမ်ဳိးသမီးလြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ အရင္းရွင္စနစ္ 
ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးကို ခြဲျခားထားသည္။ ထိုနည္းျဖင့္ အရင္းရွင္စနစ္ကုိ အကာအကြယ္ ေပးေနျခင္းသာျဖစ္သည္။ 

 အရင္းရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွစ္ထပ္ကြမ္းဖိႏိွပ္ခံရသညဆုိ္သည္မွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္တြင္းတြင္ အိမ္ 
ေထာင္မႈပုံသဏၭာန္အရ ဖိႏိွပ္ခံရသည့္အျပင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ စီးပြားေရးအရ ဖိႏိွပ္ခံရျခင္း ကို ဆုိလုိသည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း 
တြင္ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဝင္ေရာက္မလုပ္ကိုင္ႏုိင္ျခင္း၊ ခြဲျခားကန္႔သတ္ခံေနရျခင္း၊ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္တန္းတူ 
လုပ္ခလစာမရျခင္း တို႔သည္ စီးပြားေရးအရ ဖိႏိွပ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြ႔ဲအစည္းျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို ျပဌာန္းသည့္ ထုတ္လုပ္ျခင္း 
၂မ်ိဳးအနက္ တမ်ိဳးျဖစ္ေသာ လူထုတ္လုပ္ျခင္းကို လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ တာဝန္ယူမႈ ကင္းမ့ဲစြာျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ရျခင္း၊ ဆုိရွယ္အသုိင္းအဝုိင္း 
ႏွင့္ကင္းကြာၿပီး အိမ္၌ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကို တဦးတည္း ဒုိင္ခံ၍ အိမ္ေထာင္ကၽြ န္အျဖစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းတို႔သည္ အိမ္ေထာင္မႈပုံ 
သဏၭာန္အရ ဖိႏိွပ္ခံရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုဖိႏိွပ္မႈ ၂မ်ိဳးတြင္ အိမ္ေထာင္မႈပုံသဏၭာန္အရ ဖိႏိွပ္ခံေနရမႈသည္ အဓိကက်သည္။ အမ်ိဳးသမီး 
မ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးသည္ ။ 
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 လူ႔သမုိင္းတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား အဆင့္ဆင့္တိုးတက္လာသည့္အေလ်ာက္ အိမ္ေထာင္မႈပုံသဏၭာန္သည္လည္း လိုက္ပါ 
ေျပာင္းလဲလာရာ အရင္းရွင္ေခတ္တြင္ အိမ္ေထာင္မႈပုံသဏၭာန္သည္ က်ံဳ႕လာသည္။ သီးသန္႔ ဆန္လာသည္။ တသီးပုဂၢလ ဆန္လာ 
သည္။ ဤတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အိမ္အတြင္း၌ အိမ္မႈ႔ကိစၥမ်ားကုိ တဦးတည္း ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ တကုပ္ကုပ္လုပ္ၾကရသည္။ 
အားႏွင့္ခြန္ႏွင့္ လုပ္ရသည့္ အလုပ္မ်ားရိွသလို ၿငီးေငြ႕ဖြယ္ အီေနေအာင္ လုပ္ရသည့္အလုပ္မ်ားလည္း ရိွသည္။ ေပေရနံေစာ္ေနသည့္ 
အလုပ္မ်ားကုိ ေရွာင္လႊဲမရ လုပ္ရသည္မ်ား ရိွသလို မီးဖုိေခ်ာင္ အလုပ္ၾကမ္းမ်ားကို မုန္းစရာေကာင္း ေလာက္ေအာင္ ထပ္ခါတလလဲဲ 
လုပ္ေနရသည္ မ်ားလည္း ရိွသည္။ ထုိအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အရင္္းရွင္စနစ္၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ပါ ပါဝင္လာရေသာအခါ ၾကီးမား 
ေလးလံသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးကုိ တဦးတည္း သိမ္းက်ံဳးခံရသူမ်ား ျဖစ္လာသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ကြန္ျမဴနစ္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အေနျဖင့္ တနည္း 
ဆုိေသာ္ ပစၥည္းမ့ဲအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ပစၥည္းမ့ဲအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင္႔ လက္တြဲၿပီး အရင္းရွင္စနစ္ကို တြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္ရမည့္ တာဝန္ 
အျပင္ အမ်ိဳးသမီးထုတရပ္လံုး လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အရင္းရွင္အိမ္ေထာင္မႈပုံသဏၭာန္ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ရမည့္ တာဝန္ပါ ထမ္း 
ေဆာင္ရမည္ ဟု လီနင္က ၫႊန္ျပခ့ဲသည္။ ကြန္ျမဴနစ္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္လည္း ထို႔အတူပင္ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ 
 (၁) အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အိမ္ေထာင္ကၽြ န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရမည္။  

 (၂)အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ပါဝင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ၿပီး အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္တန္းတူ ကုန္ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းအား 
ကို ျမႇင့္တင္ေပးရမည္။ 

 ထိုအခ်က္ ၂ ခ်က္သည္ အမ်ိဳးသမီးလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ ၂ ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း လီနင္က ထုတ္ 
ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။ 
 အရင္းရွင္္စနစ္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေစၿပီး ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ျမင့္မားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေသာ္ 
လည္း အိမ္ေထာင္ကၽြ န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ေတာ့ မစြမ္းေဆာင္႐ုံမက မ်ိဳးပြားရျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ထိန္းသိမ္းရျခင္းသည္ပင္ အမ်ိဳး 
သမီးမ်ား၏ ထူးျမတ္ေသာစြမ္းပကားဟု လွလွပပ လွည့္စားထားၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အိမ္ေထာင္ကၽြ န္အျဖစ္ ပိတ္မိေစသည့္ 
အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းရမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အရာမ်ားကို ရွင္းလင္းၿပီး မည္သည့္အရာမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ရမည္နည္း။ 
ပုဂၢလိကဆန္ေသာ ေသးငယ္သည့္ အိမ္ေထာင္မႈစီးပြားပုံစံကို ရွင္းလင္းဖ်က္သိမ္းၿပီး ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ ဆုိရွယ္စီးပြားပုံစံကုိ ေျပာင္း 
လတဲည္ေဆာက္ယူရမည္။ 
 အမ်ိဳးသမီးမ်ား တဦးခ်င္းစီ ထမ္းေဆာင္ရသည့္ မ်ိဳးပြားရျခင္း၊ ကေလးထိန္းေက်ာင္းရျခင္း၊ မိသားစု အစားအစာအတြက္ ခ်က္ 
ျပဳတ္ရျခင္း၊ အိမ္မႈကိစၥ ထိန္းသိမ္းရျခင္းတို႔တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အကူအညီေပးရမည္။ အိမ္မႈကိစၥမ်ားကုိ အခ်ိန္ပုိင္းအတြင္း ေဆာင္ 
ရြက္ၿပီးစီးႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ဖန္တီးေပးရမည္။ မ်ိဳးပြားျခင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး မခံစားရေအာင္ ေထာက္ပ့ံမႈ 
မ်ားေပးရမည္။ 
 ကေလးထိန္းေက်ာင္းရသည့္ တာဝန္ေလ်ာ့ခ်ရန္ ကေလးထိန္းဌာနမ်ား၊ သူငယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား အမ်ားအျပားကို လူ႔အဖြဲ႔ 
အစည္းက (ယေန႔ေခတ္တြင္ ႏိုိင္ငံေတာ္က) ဖြင့္လွစ္ေပးရမည္။ မိသားစုအစားအစာအတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ရသည့္တာဝန္ေလ်ာ့ခ်ရန္ 
လူအမ်ားအတြက္ထမင္းစားေဆာင္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ထမင္းစားေဆာင္မ်ား တည္ေဆာက္ရမည္။ ၎တို႔သည္ အသစ္အဆန္းမ်ား 
မဟုတ္သလို ျဖစ္ႏုိင္ရန္ ခဲယဥ္းသည့္အရာမ်ားလည္း မဟုတ္ေပ။ လက္ရိွ အရင္းရွင္စနစ္မွာပင္ ထိုအရာမ်ားသည္ (အရင္းရွင္ပံုစံျဖင့္) 
ရိွေနၿပီး ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ကၽြ န္ဘဝမွ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မလြတ္ေျမာက္ေသးသနည္း။ 
အရင္းရွင္စနစ္ကို ရွင္သန္ေစသည့္ ေျမဩဇာျဖစ္ေသာ ရွားပါးျခင္းႏွင့္ အျမတ္တင္ျခင္း ကုိ မဖ်က္သိမ္းႏုိင္၍ ျဖစ္သည္။ 

 လက္ရိွအေျခအေနတြင္ ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ားရိွေသာ္လည္း ၎တို႔သည္ အရင္းရွင္လကၡဏာ ေဆာင္သည္။ ဝန္ေဆာင္ 
စရိတ္မ်ား တင္ထားၾက၍ ကေလးထိန္းခမ်ား မတန္တဆ ျဖစ္ေနသည္။ ဝင္ေငြနည္းေသာမိသားစုမ်ား မထားႏုိင္ၾကေပ။ ထိုအခါ 
ကေလးထိန္းေက်ာင္းရသည့္ ဝန္ထုတ္ဝန္ပုိး ေလ်ာ့က်မသြားေပ။ အျမတ္တင္မထားသည့္ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ယူသည့္ 
ကေလးထိန္းေက်ာင္းမ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အမ်ားအျပားဖြင့္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔အတူ ထမင္းဆုိင္မ်ား ရိွေသာ္လည္း အျမတ္ 
တင္ထားၾက၍ လူတိုင္း ဝယ္မစားႏုိင္။ ထိုအခါ အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးမ်ား အစားအေသာက္ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ရသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိး 

သည္ ေလ်ာ့က်မသြားေပ။ ထမင္းဆုိင္မ်ား၊ အစားအေသာက္ေရာင္းခ်ေသာဆုိင္မ်ားသည္ အျမတ္အစြန္းမယူဘဲ အရင္းအတုိင္း အစား 
အေသာက္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်မည္ဆိုလွ်င္ မိသားစုတုိင္း ဝယ္ယူစားသုံးႏုိင္မည့္အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ကာ ထိုထုိေသာ ဆုိင္မ်ားသည္ 
လူအမ်ားအတြက္ ထမင္းစားေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာမည္ ျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထမ္းထားရေသာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးမ်ား 
သည္လည္း ေလ်ာ့က်ကာ အိမ္ေထာင္ကၽြ န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္မည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းတြင္ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ တန္းတူပါဝင္လာႏုိင္ 
မည္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္၍ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုးမည္။ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတိုး၍ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈရရိွကာ 
အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဘဝ ျမင့္မားလာမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အရင္းရွင္စနစ္၏ စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ေကာင္းသည့္ ရွားပါးျခင္း ႏွင့္ အျမတ္တင္ျခင္းကို 
ဖ်က္သိမ္းမွသာ အမ်ိဳးသမီးဘဝလြတ္ေျမာက္ေရးသည္ အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကုိ ဘံုစနစ္ဟု ေခၚ 
ျခင္းမွာ ကုန္ထုတ္အင္အားစုမ်ားကို ဘံုပုိင္ဆုိင္႐ံုသာမက ကေလးထိန္းေက်ာင္းျပဳစုျခင္း၊ ထမင္းဟင္းခ်က္ျပဳတ္ျခင္း အစရိွေသာ အလုပ္ 
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မ်ားကိုပါ စုေပါင္းတာဝန္ယူရမည့္ စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခၚေဝၚျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္မွန္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္သည္သာ အရင္းရွင္စနစ္၏ 
အျမတ္တင္ျခင္းကို ဖ်က္သိမ္းႏုိင္မည္။ စစ္မွန္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္သည္သာ စစ္မွန္သည့္ အမ်ိဳးသမီးလြတ္ေျမာက္ေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္း 
ႏုိင္မည္။ စစ္မွန္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို လူထုလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ စတင္ရမည္။ 

ကိုးကား  

…Lenin’s Collected works 

Reference ....(1)Lenin’s Collected Works Vol.32 (Speech on International Women’s Day) (2)Lenin’s Collected Works 
Vol.30 (The Tasks of the Working Women’s Movement in the Soviet Republic) (3) Lenin’s Collected Works Vol.29 (A 
Great Beginning) (4) Clara Zetkin (Lenin on the Women Questions) (5)Clara Zetkin ( Reminiscences of Lenin) 
(6)Lenin’s “Own Words” from Marxist Comrades Group 

 

    
    

ႏုိင္ငံတကာ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္ႏုိင္ငံတကာ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္ႏုိင္ငံတကာ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္ႏုိင္ငံတကာ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္    
လူသန္း လူသန္း လူသန္း လူသန္း ၂၀ ၂၀ ၂၀ ၂၀ အငတ္ေဘးၾကဳံဖြယ္ရိွအငတ္ေဘးၾကဳံဖြယ္ရိွအငတ္ေဘးၾကဳံဖြယ္ရိွအငတ္ေဘးၾကဳံဖြယ္ရိွ    

ေက်ာ္ဇင္မင္း 

 

ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပုိင္းမွာ အၾကီးဆုံးလုိ႔ဆိုႏုိင္မယ့္ ကပ္ေဘးၾကီးတခုကို ရင္ဆုိင္ၾကဳံေတြ႔ရဖြယ္ရိွတ့ဲ အတြက္ ေဒၚလာေငြ ၄.၄ ဘီလ်ံ 
ကူညီေထာက္ပ့ံေငြလုိအပ္ေနတယ္လို႔ ကုလသမဂၢရဲ႕ လူသားအေရးဆုိင္ရာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ စတက္ဖင္ အုိ ဘ႐ုိင္ယန္ 
က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလုိက္ပါတယ္။ ဇူလုိင္လ ေနာက္ဆုံးထားၿပီး အဲဒီေဒၚလာ ၄.၄ ဘီလ်ံေငြ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေတြ ရဖုိ႔လိုအပ္ 
ေနတယ္လို႔လည္း ထပ္ေလာင္းေျပာဆုိပါတယ္။ 

 ယီမင္၊ ေတာင္ဆူဒန္၊ ဆုိမားလီးယားနဲ႔ ကင္ညာ ႏုိင္ငံတို႔မွာရိွတဲ့ လူသားသန္း ၂၀ ေလာက္ဟာ အငတ္ေဘး ဒုကၡရင္ဆိုင္ေန 
ၾကရပါတယ္။ လူေတြထပ္ၿပီး ငတ္ေသတာေတြ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားတာေတြ တိုးပြားျဖစ္ေပၚလာဖြယ္ရိွတဲ့အတြက္ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပုိင္း 
ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ၾကီး ထူေထာင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ အၾကီးဆံုး အငတ္ေဘး ကပ္ဆုိးၾကီးျဖစ္ဖြယ္ရိွတယ္လို႔ စတက္ဖင္ အုိ ဘ႐ုိင္ယန္က 
ေျပာပါတယ္။ အဲဒီေလးႏုိင္ငံကို စတက္ဖင္အုိဘ႐ုိင္ယန္ကုိယ္တိုင္ သြားေရာက္ေလ့လာခ့ဲၿပီး အျပန္မွာ အဲသလိုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိလိုက္ 
တာျဖစ္ပါတယ္။ 

 ေဖေဖၚဝါရီလကုန္ပုိင္းတုန္းကလည္း ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီယို ဂုထရက္စ္က ယီမင္၊ ေတာင္ဆူဒန္၊ ဆုိမား 
လီယား နဲ႔ ႏုိက္ဂ်ီးရီးယား အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းတုိ႔မွာရိွတဲ့ လူသန္း ၂၀ ေလာက္ဟာ အငတ္ေဘးၾကဳံေတြ႔ေနရတယ္။ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး 
လူသားေရးဆုိင္ရာ ကပ္ေဘးၾကီးျဖစ္လာဖြယ္ရိွတယ္လို႔ သတိေပးေျပာဆုိခဲ့ပါတယ္။ ယီမင္ႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ သံုးပံုႏွစ္ပံုပမာဏ ျဖစ္တဲ့ 
လူဦးေရ ၁၈ သန္းနီးပါးဟာ ကုလသမဂၢရဲ႕ အေထာက္အပ့ံ လိုအပ္ေနတယ္လို႔ စတက္ဖင္ အုိ ဘ႐ုိင္ယန္က ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအထဲက 
၇ သန္းဟာ အစားအေသာက္ မလုံေလာက္ျဖစ္ေနၿပီး အငတ္ေဘး စတင္ၾကဳံေတြ႔ေနရၿပီလို႔ ဆုိပါတယ္။ ယီမင္ႏုိင္ငံမွာ ဟူသီသူပုန္ေတြ 
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အာဏာရၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားတဲ့ ေဆာ္ဒီၫြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႔က ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခုိက္ေနတာျဖစ္ 
ပါတယ္။ ေဆာ္ဒီၫြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႔ဟာ ယီမင္မွာ သိန္းခ်ီတဲ့ လူထုစည္း႐ံုးေဟာေျပာပြဲၾကီးေပၚကိုေတာင္ စစ္ေလယာဥ္ေပၚကေန ေသနတ္ 
နဲ႔ ပစ္ခတ္ဗံုးၾကတဲိုက္ခုိက္တာမ်ဳိး ျပဳလုပ္ခ့ဲဖူးပါတယ္။ (ၾသဂုတ္ ၂၀။ ၂၀၁၆)ေတာင္ဆူဒန္မွာေတာ့ လူ ၇ သန္းခြဲေက်ာ္ဟာ အကူအညီ 
အေထာက္အပ့ံလိုအပ္ေနတယ္လို႔ စတက္ဖင္ အုိ ဘ႐ုိင္ယန္က ေျပာပါတယ္။ 

 အုိးအိမ္စြန္႔ခြာေနရသူအေရအတြက္ဟာ ၃.၄ သန္းရိွပါတယ္။ ေတာင္ဆူဒန္က အငတ္ေဘးဟာလည္း လူေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ 
အငတ္ေဘးပါလို႔ မစၥတာအုိဘ႐ုိင္ယန္က ေျပာပါတယ္။ ခ်က္ႏုိင္ငံထဲက လူမ်ဳိးစုေတြဟာ သဲကႏၱာရကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ဆူဒန္ေတာင္ပုိင္း 
က လူမ်ဳိးစုေတြနဲ႔ တိုက္ခုိက္ၾကတဲ့ အင္မတန္ၾကီးမားတဲ့ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡၾကီးဟာ အငတ္ေဘးရဲ႕ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 
ခ်က္ႏုိင္ငံထကဲ သူပုန္ေတြကို လက္နက္ အဓိကေထာက္ပ့ံသူဟာ အေမရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကသူပုန္ 
အဖြဲ႔တခုျဖစ္တဲ့ ဆူဒန္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (Sudanese Peoples’ Liberation Army) ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ဟာဂြၽန္ဂရန္း 
(John Garang) ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ သူကြယ္လြန္သြားတဲ့အခ်ိန္အထိ သူဟာ ဆူဒန္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ 
ဆူဒန္သူပုန္အဖြဲ႔ကုိဦးေဆာင္ခ့ဲသူျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဂြၽန္ဂရန္းဟာ အေမရိကန္တို႔ရဲ႕ အထူးေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္းဆင္း ျဖစ္ပါ 
တယ္။ အဲဒီအေမရိကန္စစ္သင္တန္းေက်ာင္းဟာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္ ဖုိ႔ဘန္းနင္းမွာ ရိွတယ္။ ဆူဒန္စစ္ပြဲမွာ 
သံုးေနတဲ့ လက္နက္ေတြ၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ နာမည္ဆုိးနဲ႔ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ ေကဂ်ီဘီေဟာင္း ဗစ္တာ 
ေဘာက္ (Vicktor Bout) ဆီကတဆင့္ရၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ဗစ္တာေဘာက္ (Vicktor Bout) ဟာ သူ႔ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား သက္သက္ 
အတြက္ လက္နက္ပြဲစားလုပ္သူျဖစ္ၿပီး ေသမင္းကုန္သည္ဆိုတဲ့နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားပါတယ္။ အခုအခါ သူ႔ကို အေမရိကန္မွာ 
တရားဝင္႐ံုးခန္းဖြင့္ခြင့္ေပးထားပါတယ္။ 

 ယီမင္နဲ႔ ေတာင္ဆူဒန္ဟာ အဆုိးဆံုး ႏွစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိမားလီးယားမွာေတာ့ ႏုိင္ငံလူဦးေရရဲ႕ တဝက္ေက်ာ္ ျဖစ္တဲ့ 
လူဦးေရ ၆.၂ သန္းဟာ အကူအညီအေထာက္အပ့ံလိုအပ္ေနၿပီး အဲဒီအထဲက ၂.၉ သန္းဟာ အခုခ်က္ခ်င္း ကူညီေထာက္ပ့ံမႈရရိွဖုိ႔ အေရး 
ေပၚလိုအပ္ေနတယ္လို႔ မစၥတာ အုိဘ႐ုိင္ယန္က ေျပာပါတယ္။ ကင္ညာမွာ လူ ၂.၇ သန္းဟာ အစားအစာ မလံုမေလာက္ျဖစ္ေနၾကၿပီး 
ဧၿပီလမွာ ၄ သန္းအထိတုိးတက္လာႏုိင္တယ္လို႔ မစၥတာ အုိဘ႐ုိင္ယန္က ေျပာပါတယ္။ ဆုိမားလီးယား ျပည္တြင္းစစ္မွာလည္း အေမ 
ရိကန္ဦးေဆာင္တဲ့ၫြန္႔ေပါင္းတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ စစ္ေရးအရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈရိွခ့ဲပါတယ္။ ကင္ညာပဋိပကၡဟာလည္း ဆုိးမားလီးယား 
ပဋိပကၡနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ ယီမင္၊ ေတာင္ဆူဒန္၊ ဆုိမားလီးယား၊ ကင္ညာ၊ ႏုိက္ဂ်ီးရီးယား အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းတို႔မွာ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ 
အငတ္ေဘးၾကီးရဲ႕ အဓိက လက္သည္တရားခံဟာ အေမရိကန္တို႔ရဲ႕ ကမၻာကိုစုိးမုိးေရး စစ္ပြဲေတြျဖစ္ၿပီး အဲဒီက အငတ္ေဘးေတြကို 
ကုလသမဂၢကေနတဆင့္ အဓိက ကူညီေထာက္ပ့ံၾကမယ့္ ႏုိင္ငံေတြဟာလည္း အေမရိကန္ဦးေဆာင္တဲ့ ကမၻာ့အရင္းရွင္ႏုိင္ငံၾကီးေတြသာ 
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

 
ႏုိင္ငံတကာသတင္းသံုးသပ္ခ်က္ ႏုိင္ငံတကာသတင္းသံုးသပ္ခ်က္ ႏုိင္ငံတကာသတင္းသံုးသပ္ခ်က္ ႏုိင္ငံတကာသတင္းသံုးသပ္ခ်က္ ((((၂၁၂၁၂၁၂၁----    ၃၃၃၃----    ၂၀၁၇)၂၀၁၇)၂၀၁၇)၂၀၁၇)    

 

ေက်ာ္ဇင္မင္း 

 

အေမရိကန္ ေျမျပင္တုိက္ခုိက္ေရးတပ္သားေတြ ဆီးရီးယားကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခ့ဲၿပီ။သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ဟာ အေမရိကန္တိုက္ 
ခုိက္ေရးတပ္သား ၄၀၀ ေက်ာ္ကိုလက္နက္အင္အားအမ်ားအျပားနဲ႔တကြ ဆီးရီးယားကုိ ေစလႊတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဆီးရီးယားစစ္ပြဲနဲ႔ 
ပတ္သက္ၿပီး အလြန္ ထူးထူးျခားျခား အဆင့္တိုးျမႇင့္လိုက္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က အေမရိကန္အထူးတပ္ဖြဲ႔ဝင္ ၅၀၀ ေက်ာ္ကို ပုိ႔ 
ထားတာရိွေပမယ့္ အဲဒီ ၅၀၀ ဟာ အေမရိကန္တုိ႔  ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ Syrian Democratic Forces (SDF) သူပုန္အဖြဲ႔ကို 
ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးဖုိ႔ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေစလႊတ္ထားတာသာျဖစ္ၿပီး အခုပုိ႔လိုက္တဲ့ မရိန္းတပ္သားေတြကေတာ့ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ 
က် ပါဝင္တိုက္ခုိက္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 အစပုိင္းမွာ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ပုိ႔လႊတ္ခ့ဲတာသာျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္န႔ဲ ဥေရာပ ပင္မမီဒီယာၾကီးေတြမွာလည္း မေဖာ္ျပဘဲ 
သတင္းအေမွာင္ခ်ထားခ့ဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မတ္လ ၅ ရက္ေန႔မွာ အေမရိကန္ တပ္ဖြဲ႔ေတြ ဆီးရီးယားကုိဝင္ေရာက္ေနတဲ့ ဓာတ္ပံုနဲ႔ 
ဗီဒီယုိေတြ အြန္လိုင္းမွာတက္လာၿပီးေနာက္မွာ ဒီသတင္းကို မတ္လ ၉ ရက္ေန႔က်မွ ဝါရွင္တန္ပုိ႔စ္သတင္းစာက စတင္အတည္ျပဳ 
ေရးသားေဖာ္ျပခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ တတိယႏုိင္ငံေတြကုိ ထုတ္လႊင့္တဲ့ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ပံုႏိွပ္သတင္းစာမဂၢဇင္းေတြမွာ အခုထိ မေဖာ္ျပဘဲ 
သတင္းေမွးမိွန္ထားတာကိုလည္းသတိျပဳမိပါတယ္။ 
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 အေမရိကန္ရဲ႕ ေလေၾကာင္းအကူအညီနဲ႔ တုိက္ခ္ုိက္ေနတဲ့ ဆီးရီးယားသူပုန္ SDF ဟာ အုိင္အက္စ္ကိုအေရးၾကီးတဲ့ တုိက္ပြဲ 
ဆင္ႏႊဲေတာ့မွာမုိ႔ အခုလုိ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ေစလႊတ္တာလို႔ ဆုိပါတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔အတူ ၁၅၅ မီလီမီတာက်ည္ ထည့္သြင္းပစ္ခတ္ႏုိင္တဲ့ 
M777 ေဟာင္းဝစ္ဇာေတြလည္း တိုက္ခုိက္ေရးအတြက္ သယ္ေဆာင္သြားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။အေမရိကန္စစ္တပ္ရဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွ 
ပုဂၢိဳလ္ ဗုိလ္မွဴးၾကီး ဂြၽန္ဒုိရီးယန္းက ႐ုိက္တာသတင္းဌာနကိုေျပာၾကားခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 အမွန္တကယ္လက္ေတြ႔မွာေတာ့ အေမရိကန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ သူပုန္အင္အားစုေတြဟာ အုိင္အက္စ္ အစၥ 
လာမ္ႏုိင္ငံသူပုန္အဖြဲ႔ကို အဓိကဦးတည္တုိက္ခုိက္တာမဟုတ္ဘဲ ဆီးရီးယားအစုိးရကိုသာဦးတည္တိုက္ခုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ 
အခုအခါမွာ ဆီးရီးယားအစုိးရစစ္တပ္ဟာ ႐ုရွားရဲ႕ အကူအညီနဲ႔ ေအာင္ပြဲေတြရလာပါတယ္။ အေမရိကန္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳတဲ့ 
သူပုန္ေတြကို တစံုတရာဟန္႔တားႏုိင္လာသလုိ၊ အုိင္အက္စ္အေပၚမွာ ေအာင္ပြဲေတြ ရလာပါတယ္။ အခုအခါ အုိင္အက္စ္ရဲ႕ အေရးအပါ 
ဆံုး ေျခကုတ္စခန္းေတြထဲကတခုျဖစ္တဲ့ ရက္ကာကုိ ဆီးရီးယားအစုိးရတပ္ဖြ႔ဲက အႏုိင္ရသိမ္းပုိက္ႏုိင္ေတာ့မယ့္ အလားအလာမ်ဳိး ေတြ႔ 
ျမင္ေနရလို႔  ရက္ကာကိ ု အခ်ိန္မီလုႏုိင္ဖုိ႔ အေမရိကန္တုိက္ခုိက္ေရးစစ္သားေတြကို ေစလႊတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္တပ္သားေတြ 
အခုဝင္ေရာက္တိုက္ခုိက္မယ့္ တိုက္ပြဲဟာ ရက္ကာအေရာက္ အေျပးၿပိဳင္္မယ့္ တိုက္ပြဲသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 အေမရိကန္အစုိးရဟာ အခုလုိ သူတို႔ရဲ႕ ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႔ကို အေဆာတလ်င္ေစလႊတ္လိုက္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘာလုိ႔ သတင္း 
အေမွာင္ခ်ခ့ဲသလဲ။ 
 သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ဟာ အခုလိုေျမျပင္တပ္ဖြဲ႔ေစလႊတ္ဖုိ႔ ၁ ။ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္စ္ရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရယူခ့ဲဘူး။ ၂ ။ ကုလ 
သမဂၢရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရယူခ့ဲဘူး။ ၃။ ဆီးရီးယားအစုိးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္မရယူခဲ့ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခုစစ္တပ္ေစလႊတ္လိုက္တာဟာ ၃ 
ထပ္ကြမ္း ဥပေဒမ့ဲတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒါ့ေၾကာင့္ အေမရိကန္အစုိးရက တိုးတုိးတိတ္တိတ္လုပ္သလုိ မီဒီယာၾကီးေတြက ႏွာေစးေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ 
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ညစ္ပတ္ ေသြးစြန္းေႂကြးညစ္ပတ္ ေသြးစြန္းေႂကြးညစ္ပတ္ ေသြးစြန္းေႂကြးညစ္ပတ္ ေသြးစြန္းေႂကြး    

ၾကည္ဝင္း 

ႏိုင္ငံတကာ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္ 

၂၇-၁- ၂၀၁၇ 

အေမရိကန္က ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံဆီက ေႂကြးက်န္ ေဒၚလာသန္းငါးရာ ျပန္ေပးဖုိ႔ ထပ္မံေတာင္းဆုိလိုက္ျပန္ပါတယ္။ ကေမၻာဒီးယား 
ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကေတာ့ ဒီေႂကြးဟာ "ညစ္ပတ္တဲ့၊ ေသြးစြန္းတဲ့အေႂကြး" ျဖစ္တယ္လို႔ ခံယူထားၾကတယ္။  
ဒီအေႂကြးဟာ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မွာ စစ္အာဏာသိမ္းခ့ဲတဲ့ လြန္ေနာအစုိးရ လက္ထက္ ၁၉၇၂ - ၇၄ ခုႏွစ္အတြင္း ေခ်းေပးခ့ဲတ့ဲ အေႂကြး 
ျဖစ္တယ္။ ေခ်းေပးစဥ္ကေတာ့ ေဒၚလာ ၂၇၄ သန္းျဖစ္ၿပီး စားနပ္ရိကၡာ၀ယ္ယူဖုိ႔ ေခ်းေပးတာျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္က ဆုိပါတယ္။ 
လက္ရိွကေမၻာဒီးယား၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဟြန္ဆန္ကေတာ့ လက္နက္၀ယ္ယူဖုိ႔ ေခ်းေပးတ့ဲေငြျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး လြန္ေနာဟာ 
အာဏာသိမ္းစစ္အစုိးရျဖစ္ၿပီး တရား၀င္ ကေမၻာဒီးယားအစုိးရ မဟုတ္ဘူးလုိ႔လည္း ဆုိတယ္။ အဲဒီကာလက ဗီယက္နမ္စစ္ ျပင္းထန္ 
ေနတ့ဲအခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ဗီယက္ေကာင္းတပ္ဖြဲ႔၀င္တခ်ိဳ႕ဟာ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံထဲ အေျချပဳေနၾကတယ္လုိ႔ အေမရိကန္က စြပ္စြၿဲပီး 
ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံကိုလည္း ဗုံးေတြ အေျမာက္အျမားၾကဲခ် တိုက္ခုိက္တယ္။ ကေမၻာဒီးယားဘုရင္ သီဟာႏုကိုလည္း ဗီယက္ေကာင္း 
ေတြ ႏုိင္ငံတြင္းအေျခခ်ခြင့္ေပးတယ္ဆိုၿပီး အေမရိကန္က မၾကည္ျဖဴပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လြန္ေနာကို ေျမႇာက္ေပးၿပီး အာဏာသိမ္းခုိင္း 
ခ့ဲတာ ျဖစ္တယ္။ သူတင္ေပးတဲ့မင္း ျဖစ္တာမုိ႔ အကူအညီေတြ ေပးခ့ဲတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ ျပင္းထန္စဥ္ကာလက 
အေမရိကန္ဇာတ္ၫႊန္းေရးခ့ဲတ့ဲ ဇာတ္ကြက္တခုလို႔ ဆုိရမွာပါ။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ကေမၻာဒီးယားကုိ အေမရိကန္က 
အၾကီးအက်ယ္ ဗုံးၾကတဲိုက္ခိုက္ခ့ဲတာ ျဖစ္တယ္။ ဗုံးတန္ခ်ိန္ေပါင္း ၂.၇ သန္းရိွတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကတယ္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းက 
ဂ်ပန္အေပၚၾကဲခ့ဲတဲ့ဗုံးထက္ တန္ခ်ိန္တစ္သန္း ေက်ာ္တယ္။ ဗုံးဒဏ္ေၾကာင့္ ကေမၻာဒီးယားျပည္သူ ေသာင္း-သိန္းခ်ီ အသက္ဆံုး႐ံႈးခ့ဲၾက 
ရတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိလည္း မေပါက္ကြဲေသးဘဲ ႂကြင္းက်န္ေနတဲ့ဗုံးေတြေၾကာင့္ အျပစ္မ့ဲ ကေမၻာဒီးယားျပည္သူေတြ အသက္ဆံုး႐ံႈး 
ေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဟြန္ဆန္က ဒီအေၾကြးဟာ ေသြးစြန္းတ့ဲ အေႂကြးလို႔ ေျပာတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ကေမၻာဒီးယား ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ 
ဟြန္ဆန္က 'အေမရိကန္က ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ျပႆနာေတြ အမ်ားၾကီး ဖန္တီးခ့ဲတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ဆီက ပုိက္ဆံ 
ေတာင္းတယ္။ ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔က စစ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးမႈေတြအတြက္ အေမရိကန္ဆီက ေငြအေလ်ာ္ေတာင္းတာ မရိွဘူး။ ဒီေႂကြးၿမီ 
ျပႆနာမွာ အေမရိကန္အေနနဲ႔ တာ၀န္သိဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနတာပဲ ျဖစ္တယ္။'လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ကေမၻာဒီးယားအေနနဲ႔ကေတာ့  ဒီေႂကြး 
ကို ေခ်ပစ္တာ ဒါမွမဟုတ္ အကူအညီေပးတဲ့ အစီအစဥ္အစဥ္တရပ္အျဖစ္ အစားထိုးေစခ်င္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗီယက္နမ္၊ ေဘာ္စနီး 
ယား-ဟာဇီးဂုိးဗီးနာ၊ ယူဂုိဆလပ္နဲ႔ အီရတ္ႏုိင္ငံတို႔ရဲ႕ အေႂကြးေတြကို အေမရိကန္ေလ်ာ္ပစ္ေပးခ့ဲဖူးတယ္။  

 

 
 

 

 



46464646 

 

 ေႂကြးၿမီျပႆနာဟာ ေျဖရွင္းဖုိ႔ အလြန္ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြးတယ္။ ေႂကြးၿမီျပႆနာေတြ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းဖုိ႔အတြက္ စည္းကမ္းနဲ႔စံႏႈန္း 
ေတြရိွသလို ႁခြင္းခ်က္ေတြလည္း ရိွတယ္။ တိက်တ့ဲ စံစည္းမ်ဥ္းေတြေတာ့ မရိွေသးဘူး။ အဓိကအားျဖင့္ ၿမီရွင္နဲ႔ၿမီစား ၂ ႏုိင္ငံၾကား 
ညႇိႏိႈင္းၾကရတာပဲ ျဖစ္တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာ ၿမီရွင္ႏုိင္ငံေတြစုၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ပါရီကလပ္က ၾကား၀င္ေစ့ 
စပ္ေျဖရွင္းေပးတယ္။ ဗမာျပည္လည္း ပါရီကလပ္ကေနပဲ ၀င္ညႇိေပးၿပီး အေႂကြးေလ်ာ္ေပးခံခ့ဲရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကာယကံရွင္ၿမီရွင္ရဲ႕ 
သေဘာထားက အဓိကက်ပါတယ္။ အေမရိကန္အေနန႔ဲ ကေမၻာဒီးယားက အေႂကြးျပန္မဆပ္ဘူးဆုိရင္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ 
စတာေတြကတဆင့္ ဖိအားေပးတာေတြ လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေငြေခ်းေပးဖုိ႔ စိတ္မခ်ရဘူးဆိုတဲ့ အဆင့္သတ္မွတ္လိုက္တာမ်ိဳးေပါ့။ 
ဒီလိုလုပ္ရင္ တဖက္မွာလည္း က်န္အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံေတြနဲ႔ဆက္ဆံေရးမွာ ကသိကေအာက္ ျဖစ္လာႏုိင္ျပန္ပါတယ္။ စစ္ေအး 
ေခတ္က ႂကြင္းက်န္ခ့ဲတဲ့ ဇာတ္ကြက္တကြက္ကို စစ္ေအးလြန္ေခတ္မွာ အေမရိကန္က ဘယ္လိုဆက္ကမလဲဆုိတာကုိေတာ့ ေစာင့္ 
ၾကည့္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒီအေႂကြးဟာ ကေမၻာဒီးယားက ေျပာသလို ညစ္ပတ္တဲ့၊ ေသြးစြန္းတဲ့ အေႂကြးျဖစ္သလုိ စစ္ေအးေခတ္က အေမြခ်န္ေပးခ့ဲတဲ့ 
အေႂကြးလို႔လည္း ဆုိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

                              
 

                     
((((၁၈၁၈၁၈၁၈))))ႀကိမ္ေျမာက္ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ႀကိမ္ေျမာက္ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ႀကိမ္ေျမာက္ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ႀကိမ္ေျမာက္ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္    အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕အစည္းအေဝးအလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕အစည္းအေဝးအလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕အစည္းအေဝးအလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕အစည္းအေဝး    
    
ရဲေဘာ္႐ႈယဥ္ရဲေဘာ္႐ႈယဥ္ရဲေဘာ္႐ႈယဥ္ရဲေဘာ္႐ႈယဥ္ 
 
၂၀၁၆ခုႏွစ္-ေအာက္တုိဘာ(  ၂၈ရက္ ၃ဝရက္ေန႔အထိ) ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ ဟႏြိဳ င္းမွာ (၁၈)ႀကိမ္ ေျမာက္-ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕အစည္းအေဝး က်င္းပခ့ဲပါတယ္။ အစည္းအေဝးရဲ႕ေႂကြးေၾကာ္သံကေတာ့ “အရင္းရွင္စနစ္ အက်ပ္ 
အတည္းနဲ႔ နယ္ခ ဲ်႕စနစ္ရဲ႕ ထိုးစစ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အလုပ္သမား-ျပည္သူလူထုအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ 
ေနတ့ဲ-ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ ေသနဂၤဗ်ဴဟာနဲ႔ နည္းပရိယာယ္မ်ား”-တဲ့။  
 ဒီအစည္းအေဝးႀကီးမွာ- ၈၅ ႏုိင္ငံက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီ-၁၂၀ ပါဝင္ပါတယ္။ဒီအစည္းအေဝးႀကီးမွာ-
လက္ရိွကမၻာအေျခအေန အထူးသျဖင့္-အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ဘက္စံုအက်ပ္အတည္းမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကၿပီးေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္း 
မ်ား အထူးသျဖင့္ ပါတီအသီးသီးရဲ႕ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္းက အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို-ဖလွယ္ၾက-မၽွေဝၾက-အႀကံေကာင္းဥာဏ္ေကာင္းေတြ ေပး 
ၾကနဲ႔- ေနာက္ဆုံး-ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ေၾကညာခ်က္မ်ားလည္း ထုတ္ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးအတြက္ 
ေတာ့ အလြန္ႀကီးမားတဲ့အားေပးမႈႀကီးတရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစည္းအေဝးမွာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ-ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ 
ေခါင္းေဆာင္က မိန္႔ခြန္းေျပာရာမွာ သူ႕ႏုိင္ငံရဲ႕ လက္ရိွအေျခအေနေတြ-ရရိွခ်က္ေတြ-႐ႈံးနိမ့္မႈေတြအေပၚ  နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ေတြ-သင္ခန္းစာ 
ေတြအျပင္ ႏုိင္ငံတကာရိွ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားရဲ႕ မာ့က္စ္ဝါဒအေပၚ ၾကည့္ျမင္နည္းေတြ၊ လက္ရိွကမၻာ့အေျခအေနအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ-
စတဲ့ သေဘာတရား အသစ္အဆန္းေတြ (တီထြင္ ဖန္တီးမႈေတြ) ပါဝင္ပါတယ္။ 
 ဒါေတြဟာ -လူသားမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ေနသူမ်ားအားလံုးအတြက္ အလြန္တန္ဖုိးရိွပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ 
- လြန္ခဲ့အႏွစ္(၃၀)ေက်ာ္ေလးကတင္- ဆင္းရဲသားသန္း(၇၀၀)ရိွခ့ဲၿပီး အခုအခါ စီးပြားေရးအရ ကမၻာ့-ဒုတိယ အင္အားအႀကီးဆံုးႏုိင္ငံ 
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ျဖစ္လာတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံေတြဟာ ေလ့လာစရာေတြ တပံုႀကီးပါေနတတ္ပါတယ္။ သူတို႔မွာ ေျပာႏုိင္ဆိုႏုိင္အားလည္း 
ရိွပါတယ္။ အဲဒီမိန္႔ခြန္းထကဲ အခ်က္မ်ား ကုိၾကည့္ရေအာင္ပါ။ 
 မိန္႔ခြန္းရဲ႕အဖြင့္မွာ--“ဒီလိုမ်ိဳးႏုိင္ငံတကာအစည္းအေဝးႀကီးမ်ားဟာ-ကမၻာတဝန္း တိုးတက္တဲ့အင္အားစုမ်ားအၾကား-အျပန္ အ 
လွန္ ဆက္ဆံႏုိင္-ဖလွယ္ႏုိင္တဲ့ ဩဇာအရိွန္အဝါႀကီးမားတဲ့ စင္ျမင့္တရပ္ ျဖစ္လာေနၿပီး၊---ဆုိဗီယက္ယူနီယံနဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပရဲ႕ ႀကီးမား 
လွတဲ့ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားနဲ႔ အေျပာင္းအလမဲ်ားအၿပီး ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕တြန္းအားတရပ္ျဖစ္လာေနပါတယ္”တဲ့။ 
  ၁-၇-၂၀၁၆ ေန႔ဟာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတည္ေထာင္တဲ့ (၉၅)ႏွစ္ေျမာက္ေန႔ျဖစ္တဲ့အတြက္-သူတို႔ပါတီရဲ႕ ေလၽွာက္လာရတဲ့ 
လမ္းေၾကာင္းကိုလည္း-အဲဒီအထိမ္းအမွတ္ေန႔က ရီွက်င့္ဖင္(အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး)ရဲ႕မိန္႔ခြန္းက အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ 
အတိုင္း ကိုးကားၿပီးထည့္သြင္းေျပာဆုိသြားပါတယ္။ 
    (က)။တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕သမုိင္းဝင္အက်ဳိးျပဳခ်က္ႀကီး(၃)ရပ္ကို အခုလိုတင္ျပသြားပါတယ္။ 
၁။တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံကိုထူေထာင္လိုက္ျခင္း။                                            
၂။ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕အေျခခံမ်ားကုိတည္ေဆာက္လုိက္ျခင္း။                                      
၃။ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ တံခါးဖြင့္ေပၚလစီကိုေဖာ္ထုတ္လုပ္ေဆာင္ျခင္း။---တဲ့။ 
 
(ခ)။တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္က တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ား ရရိွတဲ့ေအာင္ပြဲမ်ားကေတာ့--- 
၁။အႏွစ္(၅၀၀၀)ေက်ာ္သမုိင္းရိွတဲ့ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးေတြကို ေခတ္မီတိုးတက္ေရးလမ္းေပၚ တက္လာေစႏုိင္တာ၊       
၂။အႏွစ္(၅၀၀)သမုိင္းရိွတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကို ကမၻာ့လူဦးေရအမ်ားဆံုးရိွတဲ့ႏုိင္ငံႀကီးမွာ လက္ေတြ႕ဆီေလ်ာ္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ႏုိင္ခ့ဲၿပီး- (၂၁)ရာစုရဲ႕ သိပြံနည္းက်ဆုိရွယ္လစ္စနစ္အတြက္ အင္သစ္အားသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစျခင္း။  
၃။အႏွစ္(၆၀)ေက်ာ္ သက္တမ္းရိွလာၿပီျဖစ္တဲ့- တ႐ုတ္ျပည္သစ္အတြက္ တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးမွာ ထင္ရွားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 
ရေစၿပီး၊ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံကို အလြန္တိုေတာင္းလွတဲ့ ႏွစ္(၃၀)ေက်ာ္ေလးအတြင္း ဆင္းရဲတြင္းကလြတ္ေစကာ စီးပြားေရး 
အရ ကမၻာ့ ဒုတိယ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံျဖစ္လာေစျခင္းျဖင့္ လူသားသမုိင္းအတြင္း အံဖြယ္ျဖစ္ရပ္တရပ္ ေပၚထြက္ေစခ့ဲပါတယ္တဲ့။ 
 
(ဂ)။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ား- ေဆာင္ရန္- ေရွာင္ရန္မ်ားကေတာ့---                                                    
၁။ ပါတီဝင္ထုတရပ္လံုး-ပါတီတည္ေထာင္ေပးခ့ဲသူမ်ားရဲ႕ မရပ္မနားႀကိဳးစားခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ သယ္ေဆာင္ လုပ္ေဆာင္ 
ၾကၿပီး၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ သစၥာရိွၾကရန္။ 
၂။မိမိတုိ႔ေလၽွာက္ခ့ဲတဲ့လမ္း အေတြ႕အႀကဳံေတြ----ဘာေၾကာင ့္ဒီလမ္းကိ ုေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာကို မေမ့ရန္။                          
၃။ဘာအခက္အခဲေတြပဲေတြ႕ရေတြ႕ရ-  မိမိတို႔ရဲ႕အေရးေတာ္ပံုအေပၚ သစၥာရိွရန္န႔ဲ- ေရွ႕ကိုရဲရဲေလၽွာက္ရန္ 
၄။မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ကိုင္စြဲၿပီး မာ့က္စ္ဝါဒအေျခခံမူမ်ားနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အခုိင္အမာအေျခအေနမ်ားနဲ႔ ေပါင္းစပ္ၿပီး 
အခ်ိန္အခါအေျပာင္း အလမဲ်ားနဲ႔အညီ သေဘာတရားနဲ႔ လက္ေတြ႕လုပ္ဟန္အသစ္မ်ားကို တီထြင္ ဖန္တီးရန္။                              
                                                                                       
 ၅။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕မာက္စ္ဝါဒအေပၚထားရိွတဲ့သေဘာထားကုိလည္း အေသးစိတ္ ရွင္းျပသြားပါတယ္။ တ႐ုတ္ပါတီအေနနဲ႔ 
မာ့က္စ္ဝါဒအေပၚယုံၾကည္မႈ ဘယ္တုန္းကမွ မပ်က္ခဲ့ဘူး။ ဒါ့အျပင္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းေတြမွတဆင့္ မာ့က္စ္ဝါဒကို ပုိမုိႂကြယ္ ဝတိုးတက္ 
ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မွာပါ။ မာ့က္စ္ဝါဒဟာ အမွန္တရားရဲ႕ နိဂံုး အဆံုးသတ္မဟုတ္ဘဲ၊ အမွန္တရားရွာဖုိ႔အတြက္ လမ္းထြင္ 
ေပးတာသာျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ-အိန္ဂယ္ရဲ႕ေျပာစကားအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ကိုးကားထားပါတယ္။ “မာ့က္စ္ရဲ႕ ျပသာနာမ်ားအေပၚ 
ၾကည့္ျမင္နည္းဟာမူဝါဒသက္သက္(doctrine)မဟုတ္ဘဲ နည္းနာ(method)တရပ္သာ ျဖစ္တယ္။ အဆင္သင့္ေဖာ္စပ္ၿပီးသား သေဘာ 
တရားေပးထားတာမဟုတ္ဘဲ၊ ဆက္လက္သုေတသနျပဳဖုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ နည္းနာမ်ားကိုသာ ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္”တဲ့။ ဒါ 
ေၾကာင့္ပဲ -တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနသစ္ေတြ၊ ျပႆနာအသစ္ေတြ အျပင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဆင့္နဲ႔ 
ကိုက္ညီတ့ဲ သေဘာတရားအသစ္ေတြ၊ လက္ေတြ႕နည္းနာသစ္ေတြကုိ အဆက္မျပတ ္တီထြင္ဖန္တီး လုပ္ေဆာင္ေနရပါတယ္တဲ့။      
                                                                                                                 
 ၆။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ေရွ႕ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာသြားတာေတြကေတာ့-ပါတီဟာစတင္တည္ေထာင္ခ်ိန္ကစလို႔-
ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကို ေရွ႕ေဆာင္မူဝါဒအျဖစ္လက္ခံခ့ဲၿပီး ဒီပန္းတိုင္အတြက္ပဲ ေတာက္ေလၽွာက္ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခ့ဲပါ 
တယ္။ တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းဟာ တေန႔ ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုတာ အျပည့္အဝယုံၾကည္ပါတယ္။ ဆုိရွယ္ 
လစ္စနစ္ ေကာင္းမေကာင္းကို လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကသာ အဆံုးအျဖတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္မ်ားနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူတရပ္လံုးက- ပုိမုိေကာင္းမြန္တဲ့ လူမႈစနစ္သစ္တရပ္ကိုရွာေဖြရာမွာ -တ႐ုတ္နည္း-တ႐ုတ္ 
ဟန္ နည္းလမ္းေကာင္းတရပ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရိွႏုိင္မယ္ဆုိတာ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ-
လူထုၾကားမွာ အျမစ္တြယ္ၿပီး၊ လူထုအက်ိဳးပဲ ေဆာင္ပါတယ္။ လူထုကိုမီွခုိၿပီး လူထုရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ စိတ္အားတက္ႂကြမႈ၊ ဖန္တီး 
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တီထြင္ႏုိင္စြမ္းမ်ားကို အျပည့္အဝလႈံ႔ေဆာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစၿပီး၊ လူထုရဲ႕ေနထိုင္မႈဘဝ သာယာေရးအတြက္ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ေပးရပါလိမ့္ 
မယ္။                                  
 
၇။ တ႐ုတ္ပါတီအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းကို မယိမ္းမယိုင္ဆက္ေလၽွာက္မွာျဖစ္ၿပီး၊ ဒီလမ္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ 
ႏုိင္ငံအားလုံးကျပည္သူမ်ားနဲ႔ ရင္းရင္းႏီွးႏီွး ဆက္သြယ္လုပ္ေဆာင္သြားပါ့မယ္။                 
 
၈။တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕အေျခခံအလိုအပ္ဆံုးလကၡဏာနဲ႔ အႀကီးဆံုးစြမ္းအားကေတာ့ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈပါပဲ။ 
ပါတီေခါင္းေဆာင္မႈကို ကိုင္စြဲၿပီး- ပုိမုိေကာင္းမြန္ျပည့္စံုေအာင္လုပ္ျခင္းက ပါတီအတြက္ေရာ တုိင္းျပည္အတြက္ပါ အေျခခံအသက္ေသြး 
ေၾကာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါရိွမွသာ တ႐ုတ္ျပည္လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဘဝနဲ႔အက်ိဳးစီးပြားေတြကို ကာကြယ္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။              
  
၉။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔ရဲ႕တုိးတက္မႈ သေဘာသဘာဝနဲ႔သန္႔စင္မႈကို ထိန္းထားရမယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ 
မႈ အတတ္ပညာကို တျဖည္းျဖည္းတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ပါတီတြင္းအႏၲရာယ္ေတြျဖစ္တ့ဲ လာဘ္ယူလာဘ္စားကိစၥ 
ေတြ-အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြကို တားဆီးေက်ာ္လႊားႏုိင္ရမယ္။ အခ်ိန္ကာလ အေျပာင္းအလဲမ်ားနဲ႔အညီ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးကို 
အားထုတ္လုပ္ေဆာင္ရမယ္။ပါတီတည္ေဆာက္ေရးကို ပါတီအေရးေတာ္ပံု၊ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားတို႔နဲ႔အတ ူေျခလွမ္းညီရပါမယ္။    
၁၀။ အာဏာရပါတီအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့အႏၲရာယ္ႀကီး-အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ 
ဒါကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနပါတယ္။ ၂၀၁၂ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္ကစလို႔ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ 
အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခုိက္ေစခ့ဲတဲ့ သူအားလုံးကုိ ဖမ္းဆီးၿပီးအျပစ္ဒဏ္ေတြခ်မွတ္ခ့ဲပါတယ္။ အစုိးရဝန္ထမ္းေတြ ေနာင္လာဘ္စားတာေတြ 
မလုပ္ႏုိင္ေအာင္လည္းစတင္လုပ္ေနပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္ေရးဟာ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုမွာ (လူထုရဲ႕ပါဝင္မႈနဲ႔ 
အတူ) အရိွန္အဟုန္ရေနပါၿပီ။    
 
(ဃ)။ တ႐ုတ္ျပည္မွာ-အႏွစ္(၃၀)ေက်ာ္က်င့္သုံးခ့ဲတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ တံခါးဖြင့္ေပၚလစီကို လည္း သံုးသပ္ျပထားပါတယ္။ 
 
၁။၁၉၇ဝခုႏွစ္မ်ားမွာ တ႐ုတ္ဆုိရွယ္လစ္စီးပြားေရးဟာ ၿပိဳလဲမတတ္ျဖစ္ေနၿပီး အေနာက္တိုင္းအရပ္းရွင္စီးပြားေရးမ်ားနဲ႔ ကြာဟမႈဟာ 
အလြန္ႀကီးမားေနပါတယ္။“တို႔တေတြျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမလုပ္ရင္ေတာ့၊ တုိ႔ရဲ႕ဆုိရွယ္လစ္အေရးေတာ္ပံုႀကီးဟာ အရွဳံးနဲ႔အဆံုးသတ္ 
သြားလိမ့္မယ္”- လို႔ တိန္ေရွာင္ဖင္က ေျပာခ့ဲဖူးပါတယ္။ ဒီေပၚလစီဟာ- သမုိင္းရဲ႕-အခ်ိန္ကာလရဲ႕-ျပည္သူလူထုရဲ႕ေ႐ြးခ်ယ္မႈ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ပါတီဟာျပည္သူလူထုကို ညီၫြတ္စည္းလံုးေစၿပီး ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအေရးေတာ္ပံုႀကီးကို ေခါင္းေဆာင္ကာ လူထုရဲ႕ တီထြင္ 
ဖန္တီးမႈမ်ားကို အားေပးကာ၊ လူမႈကုန္ထုတ္လုပ္ေရးမ်ားကုိ အႀကီးအက်ယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ့ဲပါတယ္။                                 
         
၂။ အႏွစ္(၃၀)ေက်ာ္ စီးပြားေရးအလ်င္အျမန္တိုးတက္မႈအတြင္း-တ႐ုတ္ျပည္ဟာစီးပြားေရးၿပိဳလုလုအေျခအေနကေန--ကမၻာ့စီးပြားေရး 
ရဲ႕ ယႏၲရားႀကီး ျဖစ္လာတယ္။ လူထုႀကီးတရပ္လုံးရဲ႕ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးမ်ား တုိးတက္လာၿပီး အတန္အသင့္ ေခ်ာင္လည္လာၾက 
တယ္။ ဘက္အသီးသီးမွာ လူမႈေရးတရားမၽွတမႈကို လူထုတရပ္လုံး သိသာစြာ ရရိွလာၾကတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားအင္အား 
တရပ္လုံး တိုးျမင့္လာတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အတြက္လည္း အင္သစ္အားသစ္ေတြျဖစ္ေစပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဆုိရွယ္ 
လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ မာ့က္စ္န႔ဲအိန္ဂယ္တို႔ရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကလည္း အရင္းရွင္အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 
တက္မႈဥပေဒသမ်ားနဲ႔ ပစၥည္းမ့ဲေတာ္လွန္ေရးမ်ားအေပၚ ေလ့လာခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံပါတယ္။ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ 
အေျဖအတိအက်မရိွပါဘူး။တိန္ေရွာင္ဖင္က--ဆင္းရဲျခင္းဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္မဟုတ္။ အရင္းရွင္စနစ္အတြင္းက ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား 
မ်ားကို ျမန္ျမန္နဲ႔မ်ားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေစျခင္းျဖင့္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕အားသာခ်က္ကုိ  ျပသႏုိင္တယ္” လို႔ဆိုခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ 
တံခါးဖြင့္ေပၚလစီရဲ႕တျခားထူးျခားခ်က္မ်ားကေတာ့-တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ရဲ႕လမ္းေၾကာင္း၊ သေဘာတရားနဲ႔စနစ္မ်ားကို တည္ေထာင္ 
ေပးၿပီး တ႐ုတ္ျပည္သူေတြကုိ ပုိမုိခ်မ္းသာၿပီး အင္အားေတာင့္တင္းေစခ့ဲပါတယ္။ 
(င) တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေရွ႕ခရီးလမ္းစဥ္ကိုလည္း ဒီလိုေျပာထားပါတယ္။ 
 -တ႐ုတ္ျပည္ဟာမွန္ကန္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးန႔ဲတံခါးဖြင့္ေပၚလစီကို ဆက္လက္က်င့္သံုးမွသာ ပုိမုိနက္႐ႈိင္းတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္း 
လဲေရးမ်ားကို ဘက္စံုက လုပ္ႏိုင္မယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုက အေဆာက္အအံုအဖြဲ႕ 
အစည္းမ်ားကို ျပည့္ဝရင့္က်က္ေစမယ္။ ျပည္သူေတြဘဝကို ျမႇင့္တင္ေပးသြားမယ္တ့ဲ။ 
 ဒါေတြကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ားကို ေျပာျပသြားတာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာအေျခအေနမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔က 
ေတာ့----  သမုိင္းမွာ အခ်ိန္နဲ႔အမီ လုိက္ႏုိင္သူမ်ားသာလၽွင္ ေတာက္ေျပာင္တဲ့အနာဂတ္ရိွပါတယ္။ ဒီေန႔ကမၻာႀကီးဟာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ 
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ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လမ္းဆံုလမ္းခြမွာ ေရာက္ေနပါတယ္။ သိပၸံနည္းက်တိုးတက္မႈမ်ားဟာ အရိွန္ေလ်ာ့လာေနပါတယ္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး 
ကလည္း နာလန္ေကာင္းေကာင္း မထူႏုိင္ေသးဘဲ စိန္ေခၚမႈေတြ နဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ ေနရပါတယ္။ 
 အရင္းရွင္ကမၻာက အက်ပ္အတည္းမ်ားဟာ ဆုိရွယ္လစ္အင္အားစုမ်ားအတြက္ အခြင့္ေကာင္းေတြလား။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက 
ဒီအက်ပ္အတည္းေတြကို ဆုိရွယ္လစ္အေရးေတာ္ပံုအတြက္ အခြင့္ေကာင္းေတြအျဖစ္ ဘယ္လုိေျပာင္းလဲပစ္ႏုိင္မလဲ။ ဒါေတြကို နက္ 
နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္ပါ-တဲ့။ ၂၀၁၃-ကစလို႔ တ႐ုတ္ျပည္က အဆုိျပဳလုပ္ေဆာင္ခ့ဲတဲ့-ပုိးလမ္းမသစ္ (၂)သြယ္ တည္ 
ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းဟာ-အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသကစလို႔ ယူေရရွား တိုက္ႀကီးကိုျဖတ္ကာ ဥေရာပအထိ ႏုိင္ငံေပါင္း(၆၅) ႏုိင္ငံက လူဦးေရ 
(၄ဒႆမ၄) ဘီလီယံအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားနဲ႔ ႏုိင္ငံေပါင္း-
၁၀၀ ေက်ာ္ပါဝင္တဲ့ စီမံကိန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ဒါဟာ- တ႐ုတ္ရဲ႕ကမၻာ့ဘုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆုိရွယ္လစ္လကၡဏာ 
ေဆာင္တဲ့-ေျဖရွင္းခ်က္တရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ပြင့္လင္းေရး အျပန္အလွန္ေလ့လာေရး-အက်ိဳးရိွေရး၊ 
အားလုံးပါဝင္ေရး၊ စိတ္ဓာတ္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါတယ္။ လူသားသမုိင္း ေရွ႕တိုးေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳပါတယ္။ ဒါ့အျပင္-အက်ယ္ 
အျပန္႔ ေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းတာ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္၊ ပူးေပါင္းအက်ိဳးျပဳတာ၊ အက်ိဳးအျမတ္ကုိမၽွေဝတာ၊ တန္းတူညီမၽွမႈ-မူကုိကိုင္စြဲတာ-
စတဲ့ စတဲ့ လုပ္ဟန္ေကာင္းေတြဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ အလြန္အက်ိဳးမ်ားေစၿပီး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံ 
မ်ားအတြက္လည္း မိမိတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းအသြယ္သြယ္ကုိ ရွာေဖြေတြ႕ရိွႏုိင္ေစပါလိမ့္မယ္။                                  
       ဒီပုိးလမ္းမ-စီမံကိန္းႀကီးဟာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားရဲ႕ ကမၻာနဲ႔လူသားသမုိင္းရဲ႕အနာဂတ္အေပၚ ၾကည့္ျမင္နည္းကို ထင္ဟပ္ပါ 
တယ္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး-ႀတိဂံ-သံုးပြင့္ဆုိင္စက္ဝုိင္း-ျဖစ္တဲ့- (၁)အရင္းရွင္ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ေဈးကြက္ (၂) ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေနတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ား 
ရဲ႕ထုတ္လုပ္မႈ (၃)သယံဇာတေပါႂကြယ္ဝတဲ့ႏုိင္ငံမ်ားက ကုန္ၾကမ္းေတြဟာ က်ိဳးျပတ္ေနပါတယ္။ အလြန္နက္႐ႈိင္းတဲ့ ထိန္းၫွိႏႈိင္းမႈမ်ား 
လုပ္ဖုိ႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ကမၻာ့စီးပြားေရးအတြက္-ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပံုစံသစ္မ်ား၊ တြန္းအားသစ္မ်ား၊ ေဒသဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ 
႐ြက္မႈပံုစံသစ္မ်ား-စတာေတြလိုအပ္ေနပါတယ္။ အခက္အခဲအက်ပ္အတည္းမ်ားနဲ႔အတူ အခြင့္ေကာင္းေတြလည္း ၿပိဳင္တူ တည္ရိွေနပါ 
တယ္။ 
         ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနတ့ဲ အႀကီးဆံုးပါတီႀကီးျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနနဲ႔- အရင္းရွင္ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇး 
ရွင္းႀကီးကို ဆုိရွယ္လစ္ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းနဲ႔ အစားထိုးႏုိင္မယ့္လမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔တာဝန္ရိွပါတယ္။ 
 
 နိဂံုးပုိင္းမွာေတာ့ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ့တာဝန္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျပာသြားပါတယ္။          
 တ႐ုတ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္ရာမွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေနနဲ႔ တျခားႏုိင္ငံတကာ ပါတီမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး 
ဖလွယ္တာ- ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တာမ်ားအေပၚ အလြန္တန္ဖိုးထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံန႔ဲေဒသေပါင္း(၁၆၀) ေက်ာ္က ႏုိင္ငံေရးပါတီ(၆၀၀) 
ေက်ာ္နဲ႔ နည္းသဏၭာန္ေပါင္းစံုနဲ႔ ဆက္ဆံမႈေတြထားရိွၿပီး-ႏွစ္စဥ္လည္း ပူးေပါင္းေဆြးေႏြးပြဲႀကီးေတြ က်င္းပေလ့ရိွပါတယ္။ အဲဒီပြဲေတြမွာ-
တ႐ုတ္ရဲ႕ ကမၻာ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုိင္းဆုိင္ရာ ေျဖရွင္းတ့ဲနည္းနာမ်ားအျပင္ တရားမၽွတတဲ့၊ တန္းတူညီမၽွတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအစီအစဥ္တရပ္ 
ေပၚလာေရး တ႐ုတ္ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ေတြကိုပါ တင္ျပခ့ဲပါတယ္။ ဆုိဗီယက္ယူနီယံနဲ႔အေရွ႕ဥေရာပကအျပာင္းအလဲႀကီးမ်ား-အႏွစ္(၂၀) 
ရိွသြားပါၿပီ။ ဒီအခ်ိန္အတြင္း ကမၻာတလႊားရိွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ား၊ အလုပ္သမား ပါတီမ်ားနဲ႔ တျခားဆုိရွယ္လစ္အင္အားစုမ်ားက မိမိ 
ကိုယ္မိမိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္မႈေတြ ထိန္းညႇိမႈေတြ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ တိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္း နည္းလမ္းေတြ ရွာၾကပါတယ္။ 
တစံုတရာ အခက္အခဲေတြႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အရင္းရွင္မ်ားကလည္း ျပန္လည္ရွင္သန္လာဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီး အက်ပ္အတည္းမ်ားကို 
တျခား သူမ်ားအေပၚပံုခ်ဖုိ႔ လုပ္ေနၾကပါတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္အၾကားတိုက္ပြဲ၊ သမ႐ုိးက်သမားမ်ားနဲ႔ တိုးတက္ 
သူမ်ားအၾကားတိုက္ပြဲ- အနာဂတ္မွာ ျပင္းထန္သည္းသန္လာမယ္ဆိုတာ ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ 
       ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားအားလုံးအတြက္ အႀကံေပးခ်က္မ်ားကေတာ့--- 
 ၁။ပါတီမ်ားအားလုံး အျမင္မတူမႈမ်ားကုိေဘးဖယ္ထားၿပီး- ဘံုရပ္တည္ခ်က္ကို ရွာသင့္ပါတယ္။ 
  ႏုိင္ငံတိုင္းပါတီတိုင္းမွာ မတူထူးျခားမႈေတြရိွၾက႐ံုမက-ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကို အဓိပၸာယ္ေဖာ္ရာမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္တည္ 
ေဆာက္ေရးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ နားလည္မႈေတြ ကြဲျပားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဒါေတြဟာ-ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရာမွာ အတားအဆီးမ်ား မျဖစ္သင့္ 
ဘဲ၊ အျပန္အလွန္ေလ့လာေရးမ်ားအတြက္ တြန္းအားမ်ားျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ အမီွအခုိကင္းစြာနဲ႔ မိမိတိုင္းျပည္ ပါတီတို႔နဲ႔ ကုိက္ညီ 
တဲ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ ရွာေဖြႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။                                                      
   ၂။ပါတီအားလုံးအေနနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို မၽွေဝတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ပုိမုိတိုးျမႇင့္လုပ္သင့္ပါတယ္။ ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္ 
လႈပ္ရွားမႈႀကီး ျပန္လည္ရွင္သန္တုိးတက္လာေရးဟာ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတမီ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ႀကိဳးပမ္းမႈ 
မ်ားအေပၚ တည္ပါတယ္။ ဒါမွသာ-အရင္းရွင္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာမွာ မိမိတို႔ရဲ႕အားသာခ်က္ကို ျပသႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလိုႏုိင္ငံတကာက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕အစည္းအေဝးႀကီးမ်ားမွာ ပါဝင္တ့ဲပါတီမ်ားအေနနဲ႔ ပါတီ 
တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ ပါတီတခုခ်င္းရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ား စတာေတြကို အျပန္အလွန္ ေလ့လာ ဖလွယ္ၾကၿပီး၊ ဒီ 
ကေန ပုိမုိအင္အားေတာင့္ႏုိင္တ့ဲနည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြရပါလိမ့္မယ္။ 
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 ၃။ပါတီအားလုံးအေနနဲ႔ ပုိမုိေသြးစည္းညီၫြတ္ဖုိ႔လိုၿပီး အခ်င္းခ်င္းအၾကား ေထာက္ခံဖုိ႔လိုပါတယ္။ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ 
အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္ဟာ -ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ မတူကြျဲပားတဲ့အျမင္ေတြကို မေၾကာက္သင့္ 
ပါဘူး။ အခ်ိန္မီ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးၫိွႏိွင္းၿပီး မေကာင္းတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမရိွေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ 
 ေနာက္ဆုံး-အဆုံးသတ္မွာေတာ့--ဒီအစည္းအေဝးႀကီးမွာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားဟာ-ေနရာအသီးသီးက-ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္ 
စနစ္ႀကီးဆိုတဲ့ အိမ္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွစ္မမ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ တူညီတဲ့ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ တူညီတဲ့လမ္းကုိ ေလၽွာက္လွမ္း 
ေနၾကတာပါ။ အတူတကြလက္တြဲၿပီး-တဦးကုိတဦး အားျဖည့္ႀကိဳးစားၾကမယ္ဆိရုင္ျဖင့္-ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဆီသုိ႔ ခ်ီတက္ရာလမ္းကို 
ဘယ္အင္အားကမွ တားဆီးႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္ လႈပ္ရွားမႈႀကီးဟာ မုခ်ပဲ ရွည္လ်ားလွတဲ့ “ေဆာင္းရာသီၾကမ္းႀကီး”ကို 
ေက်ာ္နင္းႏုိင္ၿပီး က်က္သေရရိွလွတဲ့ ေႏြဦးကာလကိုေရာက္လာမွာပါ။---တဲ့။ 
 -(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕အစည္းအေဝးႀကီးမွာ-တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 
ကိုယ္စလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က(၂၈-၁၀-၂၀၁၆)ေျပာသြားတ့ဲမိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ 
 

ကိုးကား။ 
အခ်က္အလက္အမ်ားအျပားကို www.google.com မွာ ရွာေဖြပါတယ္။ 

 
((((စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္သာစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္သာစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္သာစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္သာ))))    

 

    

၂၀၁၆၂၀၁၆၂၀၁၆၂၀၁၆    ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္    ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိတက္မႈကုိတက္မႈကုိတက္မႈကုိ    အကဲခတ္ၾကည့္ျခင္းအကဲခတ္ၾကည့္ျခင္းအကဲခတ္ၾကည့္ျခင္းအကဲခတ္ၾကည့္ျခင္း    

ေအးျမမြန္သိန္း 

 

 

၂၀၁၆ ကမၻာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနရဲ႕ အေနအထားသစ္ကုိ ထိန္းၫွိမႈအတြင္းမွာ၊ အရင္းရွင္စနစ္ ကမၻာ့ဘ႑ာေငြေၾကး အက်ပ္ 

အတည္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕အက်ပ္အတည္း ေရာေထြးယွက္သန္းေနမႈအတြင္းမွာ၊ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈကို ဆက္လက္ဆန္႔က်င္ 

ေဝဖန္ပုတ္ခတ္မႈေတြအတြင္းမွာ၊ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ႀကီးျမတ္တဲ့လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ 



5 15 15 15 1 

 

ေနတ့ဲ ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာ သာမန္ေအးေအးေဆးေဆး မဟုတ္တဲ့ ႏွစ္တႏွစ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ခ့ဲရတယ္။ ဆုိလုိ 

တာက ျဖစ္ရပ္ႀကီးေတြ ေပၚေပါက္မႈ ရိွခ့ဲသလုိ ထိုးေဖာက္မႈအသစ္ေတြနဲ႔ အက်ိဳးျဖစ္မႈအခ်ိဳ႕လည္း ရရိွခဲ့တယ္။  

ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာ    ဆက္လက္ဂ႐ုစုိက္မႈကုိဆက္လက္ဂ႐ုစုိက္မႈကုိဆက္လက္ဂ႐ုစုိက္မႈကုိဆက္လက္ဂ႐ုစုိက္မႈကုိ    ရရိွေနျခင္းရရိွေနျခင္းရရိွေနျခင္းရရိွေနျခင္း    

 ၂၀၁၆ ခု ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးပတ္ဝန္းက်င္ဟာ ဆက္လက္ၿပီး အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ 

ေနတယ္။ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကို “လူႀကိဳက္မ်ားမႈ”ဟာ ကမၻာ့အရင္းရွင္စနစ္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနမႈအတြင္း တဆင့္တက္ျမင့္မားလာတယ္။ 

 ၁။ အေနာက္တိုင္းဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အရင္းရွင္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ Black Swan Events (ေမၽွာ္လင့္ထင္မွတ္မထားတ့ဲ ဘယ္တုန္းကမွလည္း 

မႀကဳံဖူးေသးတဲ့ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ေပၚထြက္လာျခင္း) က ၂၀၀၈ ဘ႑ာေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းမွ မူလ 

ကတည္းက မလြတ္ေျမာက္ေသးတဲ့ အေနာက္တိုင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ဘူးေလးရာဖ႐ံုဆင့္ ျဖစ္သြားၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္ 

အတည္းအတြင္းသုိ႔ က်ေရာက္သြားေစခ့ဲပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကနဦး၊ အရင္းရွင္ကမၻာရဲ႕ဗဟိုခ်က္မျဖစ္တ့ဲ အေမရိကန္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြ 

ေၾကး အက်ပ္အတည္းဟာ အရင္းရွင္စနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားကို စီးပြားေရး ဆူနာမီလႈိင္းအတြင္း က်ေရာက္သြားေစခ့ဲ႐ံုမက ကမၻာ့စီးပြား 

ေရး တခုလုံး ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ အေျခအေနအတြင္း က်ေရာက္သြားေစခ့ဲပါတယ္။ ဒီေန႔ထိ ဘ႑ာေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းမွ တကယ့္ကို 

မေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ မ်က္ေမွာက္အရင္းရွင္စနစ္ကို မူလအရင္းရွင္စနစ္နဲ႔သာ ႏႈိင္းယွဥ္လုိက္ရင္ အသြင္အျပင္အားလုံးဟာ အရင္ 

အတိုင္း မဟုတ္ေတာ့ေပမယ့္ အႏွစ္သာရကေတာ့ မေျပာင္းလဲသလုိ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အေျခခံပဋိပကၡနဲ႔ ေမြးရာပါလကၡဏာ ခၽြတ္ယြင္း 

ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုမွ ေက်ာ္နင္းႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး ဆုိတာကို ထပ္မံသက္ေသျပလိုက္တယ္။ အက်ပ္အတည္းကာလအတြင္း ေပၚေပါက္ 

ခ့ဲတဲ့ “အရင္းက်မ္းနဲ႔ မာ့က္စ္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ အံုႂကြမႈဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္အေပၚ ကမၻာႀကီးက အာ႐ံုစုိက္မႈ အတိုင္းအတာကို 

ျမႇင့္တင္ေပးလိုက္တယ္။ ၂၀၁၆ ဇြန္၊ ၿဗိတိန္ ဥေရာပသမဂၢမွထြက္ေရးဘက္က အႏုိင္ရၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏုတ္ထြက္ေပးခ့ဲရာကေန ႏုိဝင္ 

ဘာလေရာက္ေတာ့ အေမရိကန္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚနယ္ထရမ့္ မေမၽွာ္လင့္ဘဲ အႏုိင္ရသြားျပန္တယ္။ ဒီဇင္ဘာ ေရာက္ေတာ့ 

အီတလီ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ျပဳျပင္ေရး ျပည္သူဆႏၵခံယူပြဲမွာ ႐ႈံးနိမ့္လို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးမွ ဆင္းေပးလိုက္ရျပန္တယ္။ အေနာက္ကမၻာ 

တခုလုံး အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ၊ Populism နဲ႔ လစ္ဘရယ္ဝါဒတို႔ ေရာယွက္ျဖစ္တည္လာတဲ့ “ႏုိင္ငံေရးမုန္တိုင္း”အတြင္း ေရာက္ရိွ သြားခ့ဲၾက 

ရတယ္။ ဒီႏုိင္ငံေရးမုန္တိုင္းက အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အစဥ္အလာႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔ အစဥ္အလာတန္ဖုိးတရား အျမင္ေတြကို ေျပာင္းျပန္လွန္ 

ပစ္လုိက္ေတာ့တယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြဟာလည္း တဆင့္တက္ အထင္းသားေပၚလာေတာ့တယ္။  

 ၂။ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ “မိမိရဲ႕႐ုပ္သြင္အရ ကမၻာႀကီးကို ေျပာင္းလဲဖန္တီးေရး”ဟာ အႀကိမ္ႀကိမ္ ႐ႈံးနိမ့္ခ့ဲ႐ံုမက “ေက်ာက္တုံး 

မၿပီး ကိုယ့္ေျခမကိုယ္ထုတဲ့အျဖစ္မ်ိဳး” အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အေမရိကန္အမႉးျပဳတဲ့ အေနာက္တိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အရင္းရွင္ႏုိင္ငံမ်ား 

ဟာ အၾကမ္းဖက္လုပ္ႀကံမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ ကမၻာ့ေဒသအသီးသီးမွာ “အေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေတြ”ကို ဒါ႐ုိက္တာ လုပ္ေနခ့ဲတယ္။ 

ဒီလိုလုပ္ရာမွာ တေလၽွာက္လုံး ေခၚဆုိေလ့ရိွတဲ့ “တေလာကလုံးနဲ႔ဆိုင္တ့ဲ တန္းဖုိးတရား အျမင္ေတြ”နဲ႔ လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္ကုိ အက်ယ္ 

အျပန္႔ က်င့္သံုးခ့ဲတယ္။ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ မွန္းခ်က္နဲ႔ ႏွမ္းထြကမ္ကိုက္ျဖစ္သြားတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ “တေလာကလံုးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ 

တန္ဖုိးတရားအျမင္နဲ႔ လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္ “ေဆးၫႊန္းဟာ ကမၻာႀကီးကုိ မကယ္ႏုိင္ဘဲ အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ ေဘးဒုကၡသစ္ေတြနဲ႔ ဗ႐ုတ္ 

သုတ္ခ အျခင္းအရာသစ္ေတြပဲ ျဖစ္ေစခ့ဲတယ္။ ဥပမာ-“အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ဒုကၡသည္ဒီလႈိင္း”ဟာ ကမၻာ့ျပည္သူေတြရဲ႕ အာ႐ံုစုိက္ျခင္း 

ခံေနရၿပီး စစ္မီးလွ်ံေတြနဲ႔ မ်ိဳးတုန္းေအာင္ ဖ်က္ဆီးခံေနရတဲ့ ဆီးရီးယားျပည္သူလူထုရဲ႕ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးဘ၀ေတြဟာ ဒုကၡပင္ 

လယ္ ေဝေနဆျဲဖစ္တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ အေမရိကန္မွ ျပင္သစ္၊ ေနာက္ထပ္ ဂ်ာမနီ အထိ လူမ်ိဳး(အသားအေရာင္) ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ၊ 

ႏုိင္ငံျခားသား မုန္းတီးေရး ဆူပူလႈပ္ရွားမႈ၊ ေက်ာင္းဝင္းမ်ားအတြင္း ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈ စတာေတြ ျဖစ္ေပၚခ့ဲတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ 

ကမၻာဟာ ေအးခ်မ္းသာယာမႈမရိွတာ၊ မေကာင္းတာေတြဟာ သိသာ ထင္ရွားေပၚလြင္လာတယ္။    

၃။ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီတို႔ရဲ႕ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈဟာ နီးကပ္သထက္ နီးကပ္လာတယ္။ 

ပူးတြဲ ေဆာင္႐ြက္ၾကတဲ့ တိုက္ပြဲအေျခအေနေတြ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာတယ္။ ဥပမာ-၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာမွာ “အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ 

အက်ပ္အတည္း၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕ ထုိးစစ္-ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွေရး၊ အလုပ္သမားနဲ႔ ျပည္သူလူထု 

အက်ိဳးစီးပြားရရိွေရး အတြက္နဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ေအာင္ပြဲအတြက္ တုိက္ခုိက္ၾက”ဆုိတာကို အဓိကအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ထားတဲ့ (၁၈) 

ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝးကို ဗီယက္နမ္၊ ဟႏြိဳ င္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခ့ဲ 
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တယ္။ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ ႏုိင္ငံတကာ အစည္းအေဝးကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က စတင္ခ့ဲၿပီး ဒီေန႔အထိ (၁၈) 

ႀကိမ္ ေခၚယူက်င္းပခ့ဲၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ဥေရာပ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သုိ႔မဟုတ္ လက္ဝဲဂုိဏ္း (၂၆) ပါတီက ဖြဲ႕စည္း 

လိုက္တဲ့ “ဥေရာပ လက္ဝဂုိဲဏ္းပါတီမ်ား”နဲ႔ ၂၀၁၃ မွာ ထူေထာင္ လိုက္တဲ့၊ ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အစျပဳတဲ့ ဥေရာပ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

(၂၉) ပါတီပါဝင္တ့ဲ “ဥေရာပ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ အဆုိျပဳေရး” အဖြဲ႕အစည္းတို႔ဟာ ဆက္လက္ လႈပ္ရွားေနဆဲ 

ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပ အရင္းရွင္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားရဲ႕ တိုက္ပြဲစင္ျမင့္ ျဖစ္လာေနတယ္။   

 ၄။ ကမၻာ့အေရွ႕ပုိင္း၊ ဆုိရွယ္လစ္တ႐ုတ္ျပည္မွာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ မိမိဘာသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွ ခုိင္မာျပတ္သား 

စြာ အစခ်ီခ့ဲၿပီး ပါတီကုိ ဘက္စံုက တင္းတင္းက်ပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထူးျခားခ်က္အျဖစ္ထားခ့ဲလို႔ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ထူးျခားသိသာ 

ထင္ရွားတဲ့ ေအာင္ျမင္ခ်က္ေတြ ရရိွခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္၊ ဟန္က်ိဳး (G-၂၀ ) ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး ေအာင္ျမင္ 

စြာ က်င္းပႏုိင္ျခင္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလင္းေရာင္ရဲ႕ အနာဂတ္ကုိ ကမၻာသုိ႔ 

တဆင့္တက္ျပသႏုိင္ခ့ဲတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ ထူးျခားခ်က္ပါတ့ဲ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈက ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး 

တက္ေရးကို အေတာ္အတန္ အတိုင္းအတာအရ တြန္းေဆာ္ေပးပါတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ႏုိင္ငံေရးပါ 

တီခ်င္း ဆက္ဆံမႈအတြင္း ကမၻာႀကီးက တ႐ုတ္ျပည္ ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သိျမင္နားလည္ 

မႈေတြကို နက္႐ႈိင္းလာေစခ့ဲတယ္။  

ေေေေဘးက်ပ္နံက်ပ္ဘးက်ပ္နံက်ပ္ဘးက်ပ္နံက်ပ္ဘးက်ပ္နံက်ပ္    အေျခအေနအတြင္းအေျခအေနအတြင္းအေျခအေနအတြင္းအေျခအေနအတြင္း    ခက္ခက္ခဲခဲခက္ခက္ခဲခဲခက္ခက္ခဲခဲခက္ခက္ခဲခဲ    ေေေေရွ႕ခ်ီတက္ျခင္းရွ႕ခ်ီတက္ျခင္းရွ႕ခ်ီတက္ျခင္းရွ႕ခ်ီတက္ျခင္း    

 ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈရဲ႕ ထြန္းလင္းေတာက္ပမႈ အျဖစ္ဆံုးကေတာ့ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ 

ရွားမႈဟာ အရိွန္အဟုန္မပ်က္ ဆက္လက္ခ်ီတက္ခ့ဲရာမွာ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ရင္ဆုိင္လိုက္ရတဲ့အခါ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ရိွတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးဟာ ဆီေလ်ာ္မႈရိွတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္စူးစမ္းေလ့လာရင္း ေဘး 

က်ပ္ နံက်ပ္ အေျခအေနအတြင္း ခက္ခက္ခဲခဲ ေရွ႕ခ်ီတက္ျခင္း ျဖစ္တယ္။      

  ၁။ ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဟာ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးကုိ မျပတ္ 

အားျဖည့္ေပးၿပီး မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ နက္႐ႈိင္းေရးကို 

တြန္းေဆာ္ေပးတယ္။ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီမွာ ေခၚယူက်င္းပတဲ့ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္မွာ- ျခစားမႈ 

ကင္းၿပီး သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္းရိွတဲ့ အင္အားေတာင့္တင္းတ့ဲ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးကို အားျဖည့္ေရး၊ အမ်ိဳးသားအင္အားစုအားလံုး ထုတ္ 

ေဖာ္ေရး နဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ျပ ျဳပင္ဆန္းသစ္ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ဘက္စံုေျခလွမ္းတူ 

တြန္းေဆာ္ေရး၊ အမိႏုိင္ငံကုိ စြဲၿမႀဲကံ႕ခုိင္စြာ ကာကြယ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ထိန္းသိမ္းေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္တည္ၿငိမ္ေရး၊ မိမိႏုိင္ငံ အေျခခံ 

တည္ေဆာက္ေရးမွာ ေခတ္မီေရးကုိ တက္လွမ္းေနတဲ့ စက္မႈႏုိင္ငံ ေစာစာစီးစီးျဖစ္လာေရး အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္သြားေရးတို႔ဟာ 

ကြန္ဂရက္ရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းအရာ ျဖစ္လာခ့ဲတယ္။ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ေရာက္ေတာ့ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြ 

အတြင္းေရးမႉး Nguyen Phu Trong ဟာ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟိုေကာ္မတီကို ကုိယ္စားျပဳၿပီး ပါတီတည္ 

ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပါတီအဖြဲ႕အစည္း စံနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းရပ္မ်ား အားျဖည့္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚ 

ဆုတ္ယုတ္ ပ်က္ျပားမႈ၊ အက်င့္စ႐ုိက္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားမႈ၊ ေနထိုင္မႈဘ၀ပံုစံ ဆုိးဝါးလာမႈ၊ ပါတီအတြင္းပုိင္း “မိမိဘာသာ တစတစ 

ယြင္းေ႐ြ႕ေျပာင္းလဲလာျခင္း”“မိမိဘာသာ ေျပာင္းလြဲလာျခင္း” စတဲ့ အျခင္းအရာေတြကို ကာကြယ္ေရး၊ ခ်ိဳးႏွိမ္ေရးတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ နံပါတ္ (၄) ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္တယ္။ ပါတီတြင္း ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ပါတီကို မိမိဘာသာ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ 

ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားဟာ အဆက္မျပတ္ နက္႐ႈိင္းလာတယ္။ ၂၀၁၆ မတ္လ၊ ဗီယက္နမ္ရဲ႕ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႕ 

ကြန္ဂရက္ (ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္) (၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္အစည္းအေဝး ေခၚယူက်င္းပရာမွ ၂၀၁၆ ေမလေရာက္ေတာ့ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ 

ျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္နဲ႔ ၂၀၁၆-၂၀၂၁ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေရး သက္တမ္းကာလ အဆင့္အသီးသီး ျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္ ေ႐ြး 

ေကာက္ပြဲ က်င္းပတယ္။ ၂၀၁၆ ဇူလုိင္လ၊ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးမွ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ အစုိးရ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး၊ ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ (၁၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႕ကြန္ဂရက္မွာ ဥပေဒၾကမ္း အဆုိျပဳခ်က္ေတြကို 

စစ္ေဆးေဆြးေႏြးျခင္းနဲ႔ ၂၀၁၆ -၂၀၂၀ စီးပြားေရးအေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတယ္။ ဗီယက္နမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား 
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ဟာ ဒီမုိကေရစီအေသြးအေရာင္ အျပည့္အဝပါရိွၿပီး၊ “တရားဥပေဒစုိးမုိးတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္” တည္ေဆာက္ေရးကုိ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ ေဆာင္ 

႐ြက္လုပ္ကိုင္ရင္း၊ “ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဦးတည္တဲ့ ေဈးကြက္စီးပြားေရးကို အရည္အေသြးအရ တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ေခတ္မီေရးပုံစံ ေျပာင္း 

လဲ ေရးတို႔ကို အဆက္မျပတ္ တြန္းေဆာ္ေပးခ့ဲတယ္။     

 က်ဴးဘားကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖုိ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဟာ အလြန္ကို သာမန္မဟုတ္တ့ဲ ႏွစ္တႏွစ္ပါပဲ။ တံခါးဖြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

လုပ္ေဆာင္မႈ နက္႐ႈိင္းမႈနဲ႔ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ႏွစ္တႏွစ္လည္း ျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၆ မတ္လနဲ႔ ဧၿပီလတို႔မွာ အေမရိကန္၊ ဥေရာပသမဂၢ 

တို႔နဲ႔ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္ၿပီး အုိဘားမားဟာ ၈၈ ႏွစ္အတြင္း က်ဴဘားသုိ႔ အဦးဆံုး တရားဝင္ အလည္ 

အပတ္ေရာက္လာတဲ့ အေမရိကန္သမၼတ ျဖစ္လာတယ္။ “တံခါးဖြင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး”ရဲ႕ ျပင္ပဝန္းက်င္အေျခအေနဟာ အလြန္ႀကီး 

မားတဲ့ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈ ရိွ႐ံုမက ၂၀၁၆ ဧၿပီလ၊ က်ဴဘား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီကြန္ဂရက္က “က်ဴးဘား 

ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးပံုစံ သေဘာတရား”၊ (၂၀၁၆-၂၀၂၀) “၅ ႏွစ္ စီမံကိန္းမူၾကမ္းနဲ႔တကြ (၂၀၁၆-၂၀၃၀) “၁၅ ႏွစ္ 

တာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမူၾကမ္း”စတဲ့ စာတမ္းမ်ားကုိ အတည္ျပဳခဲ့တယ္။ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ တရား 

ဥပေဒအရ တိုင္းျပည္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚသစ္နဲ႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ခ်က္ အမ်ားအျပား တင္ျပခ့ဲတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ 

ဘာလမွာ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ ဖီဒယ္ကက္စထ႐ုိ ကြယ္လြန္သြားခ့ဲတာမုိ႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဟာ က်ဴဘားကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ျပည္သူေတြ 

အဖုိ႔ အတိုင္းမသိ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းရတဲ့ ႏွစ္တႏွစ္လည္း ျဖစ္တယ္။   

 လာအုိျပည္သူ႕ပါတီဟာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ဒသမအႀကိမ္ေျမာက္ပါတီကြန္ဂရက္ က်င္းပခ့ဲ႐ံုမက “ပါတီရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မႈ 

စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေရးနဲ႔ ပါတီရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္စံျပအခန္း ျဖစ္ထြန္းေရး၊ တျပည္လုံးက ျပည္သူေတြရဲ႕ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို အားျဖည့္ 

ေပးေရး၊ မူရိွတဲ့ ဘက္စံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းစဥ္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲဆုပ္ကိုင္သြားေရး၊ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကိုင္သြားေရးနဲ႔ 

ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ ဆက္လက္ေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္ေရး တြန္းေဆာ္သြားေရး”တို႔ကို တင္ျပခ့ဲတယ္။ ဒါ့အျပင္ 

“၂၀၁၆-၂၀၂၀ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရး (၅) ႏွစ္စီမံကိန္း၊ “၂၀၁၆-၂၀၂၅ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေသန 

ဂၤဗ်ဴဟာနဲ႔ “လာအုိႏုိင္ငံရဲ႕ ၂၀၃၀ အထိ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ စီမံကိန္း” စတာေတြကို အတည္ျပဳခ့ဲတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ KaiShan • 

kaysone phomvihane    ရဲ႕ အေတြးအေခၚကို ပါတီရဲ႕ လမ္းၫႊန္အေတြး အေခၚအျဖစ္ ဦးဆံုး အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခ့ဲတယ္။   

 ေျမာက္ကိုးရီးယား လုပ္သားပါတီဟာ ၂၀၁၆ မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ (၁၀) ႏွစ္ (၂၀၁၁-၂၀၂၀) ေသနဂၤဗ်ဴဟာ 

စီမံကိန္းကို ဆက္လက္တြန္းေဆာ္ေရးနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္တယ္။ အထူးျခားဆံုးကေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ 

ေက်ာ္ၾကာ၊ ကြန္ဂရက္ ေခၚယူက်င္းပႏုိင္ခ့ဲျခင္း မရိွခ့ဲရာမွ သတၱမအႀကိမ္ ပါတီကြန္ဂရက္ကို ၂၀၁၆ ေမလမွာ ေခၚယူက်င္းပႏုိင္ခ့ဲၿပီး 

မ်ိဳးဆက္သစ္ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္အစု တစု ေပၚထြက္လာခ့ဲျခင္းျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၆ ဇြန္လမွာ ေျမာက္ကိုးရီးယားရဲ႕ အျမင့္ဆုံး အာဏာပုိင္ 

(၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ စတုတၳအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ ေခၚယူက်င္းပခ့ဲတယ္။ ၎အစည္းအေဝးမွာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ 

ထိပ္တန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္တ့ဲ အာဏာအေဆာက္အအံုကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲတယ္။ ကင္ဂ်ဳံအြန္(Kim Jong Un) ကို ပါတီ၊ 

အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အျမင့္ဆုံး ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ေနရာကို သတ္မွတ ္ေပးခ့ဲတယ္။ ေျမာက္ကုိးရီးယား ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံအတြင္း 

ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြနဲ႔ အခက္အခဲေတြကေတာ့ ဓမၼတာအတိုင္းပဲေပါ့၊ မ်ားျပားလွပါတယ္။ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္အဖုိ႔ကေတာ့ 

အႏွစ္သာရရိွတဲ့ ေျပာင္းလတုိဲးတက္မႈ ဘာမွ မရိွေသးဘူးလုိ႔ ဆုိရေတာ့မွာပါပဲ။     

 ၂။ အေနာက္တိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ တေန႔တျခား သက္ဝင္လႈပ္ရွားလာေနတယ္။ ကမၻာ့ ဘ႑ာ 

ေငြေၾကး-စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းနဲ႔ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ေလာဘေဇာတုိက္မႈကို နက္နက္နဲနဲ ေဝဖန္မႈေတြ လုပ္ခ့ဲတယ္။ သမုိင္းအေျခ 

အေနသစ္ေအာက္မွာ အေနာက္တိုင္း အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္လမ္းေၾကာင္းကို တက္တက္ႂကြႂကြ စူးစမ္းေလ့လာမႈ 

ေတြ လုပ္ပါတယ္။ စစ္ေအးေခတ္ အဆံုးသတ္သြားခါစ ကနဦးကာလမွာ “ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒသစ္”အယူဝါဒကို တင္ျပခ့ဲတဲ့ ျပင္သစ္ ကြန္ျမဴ 

နစ္ပါတီအေနနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး သေဘာတရားတီထြင္ဆန္းသစ္မႈျပဳလုပ္ကာ ျပင္သစ္ျပည္သူတို႔ရဲ႕ င့ံေမၽွာ္ေနမႈန႔ဲ ပုိမုိေကာင္းမြန္ ဆီ 

ေလ်ာ္စြာ၊ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနသစ္နဲ႔ ပုိမုိဆီေလ်ာ္စြာ မာ့က္စ္ဝါဒကို ႂကြယ္၀၊ နက္႐ႈိင္းစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ 

တင္ျပခ့ဲတယ္။       
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 ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဥေရာပ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြအနက္ ႏႈိင္းယွဥ္ ျခင္းအရ ပုိၿပီး သက္ဝင္လႈပ္ရွားတဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၀ 

ခုႏွစ္မွ ဒီေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြင္း မဲရရိွမႈႏႈန္း (၄ ဒသမ ၅ - ၈ ဒသမ ၄၈) ရာခုိင္ႏႈန္းကို အေျခခံအားျဖင့္ ထိန္းသိမ္း 

ထားႏုိင္တယ္။ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ အရင္းရွင္စနစ္ စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို တြန္းလွန္ၿပီး ျပည္သူ႕ႏိုင္ငံေရးအာဏာနဲ႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး 

ေသနဂၤဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးတို႔အတြက္ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းသမဂၢတို႔ ျဖစ္တည္လာ 

ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ တေပါင္းတစည္းတည္းရိွတဲ့ ႏုိင္ငံေရးတပ္ဦးကုိ အရိွန္အဟုန္ျမင့္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ တင္ျပထားတယ္။  

    

 ဆုိက္ပရပ္စ္ လုပ္သားျပည္သူ တိုးတက္ေရးပါတီဟာ ၂၀၁၆ ေမလ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲသစ္အတြင္း (၂၅ ဒသမ ၆၇) 

ရာခုိင္ႏႈန္း မဲရရိွခ့ဲတယ္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုး ႏုိင္ငံေရးပါတီအဆင့္ေနရာကို ထိန္းထားႏုိင္ခ့ဲတယ္။   

 အေမရိကန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ပါတီဝင္ ၃˜၀၀၀ ရိွေပမယ့္ ၎အနက္ ၁˜၅၀၀ ဟာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေငြေၾကး အက်ပ္ 

အတည္းေနာက္ပုိင္းမွ လက္ခံသိမ္းသြင္းထားသူေတြ ျဖစ္တယ္။ ၎ပါတီဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊  ပါတီရဲ႕ အႀကိမ္ (၃၀) ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ 

မွာ တင္ျပခ့ဲတ့ဲ “ကၽြ န္ေတာ္တုိ႔ဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕သိပၸံနည္းက်အျမင္ေတြနဲ႔ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ရဲ႕ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပမႈကို ခံယူတယ္” 

စာတမ္းနဲ႔ ၂၀၁၅ ခု၊ အေမရိကန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဥကၠ႒ တင္ျပခ့ဲတဲ့ တိက်တဲ့လုပ္ငန္းလက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး 

ေပၚလစီကုိ အလုပ္သမားနဲ႔ တကၠသုိလ္ေက်ာင္း သားမ်ားအတြင္း တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ၾကတယ္။ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံ 

ေရးေလာကရဲ႕ တျခားလက္ဝဲဂုိဏ္းႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ေတြကလည္း ဒါကို အာ႐ံုဝင္စားၾကပါတယ္။ တုိက္ပြဲေျခလွမ္းေတြ 

ကေတာ့ ရပ္တယ္မရိွပါဘူး။     

 ဂ်ပန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ မ်က္ေမွာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးအရင္းရွင္ႏုိင္ငံမ်ားရိွ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီမ်ားအနက္ ပါတီဝင္ အင္အားအႀကီးဆံုး 

ပါတီျဖစ္တယ္။ ပါတီဝင္ (၃) သိန္းေက်ာ္ရွိတယ္။ ပါတီရဲ႕ အသြင္အျပင္ကေတာ့ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြရဲ႕ 

ေထာက္ခံမႈ အဆက္မျပတ္ ျမင့္တက္ေနတဲ့ ပါတီျဖစ္တယ္။ ယခုအခါ ပါတီဝင္ (၃) သိန္းနဲ႔ ပါတီကလာပ္စည္း ၂၄˜၀၀၀ ရိွတယ္။ 

ဂ်ပန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ၂၀၁၆ ဇူလုိင္၊ ဂ်ပန္ရဲ႕ (၂၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ (SPD )ပါတီ၊ (DPP )ပါတီ၊ 

(PLP)တို႔နဲ႔ လက္တြဲၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့ရာ (၆) ေနရာရလို႔ မူလစီမံကိန္း (၃) ေနရာထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ ပုိရရိွခ့ဲတယ္။  

  

 ၃။ ပံုစံေျပာင္းႏုိင္ငံေတြမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈတို႔ဟာ ခက္ခက္ခဲခဲ ခ်ီတက္ခဲ့ရတယ္။ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ 

ယခင္ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပေဒသမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖြဲ႕အစည္းဟာ (၃၀) ေက်ာ္ေလာက္ရိွၿပီး ပါတီဝင္အေရ 

အတြက္ (၇) သိန္းေလာက္ ရိွပါတယ္။ ႐ုရွားျပည္ေထာင္စု ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ဩဇာဟာ အႀကီးဆံုးျဖစ္တယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ 

ထူေထာင္ခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ အေကြ႕အေကာက္ အခ်ိဳ႕ကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ခ့ဲရတယ္။ ယခုအခါ ပါတီဝင္ (၁) သိန္း (၆) ေသာင္းေလာက္နဲ႔ 

အေျခခံကလာပ္စည္း ၁၃˜၇၉၃ ခုရိွေနတယ္။ ၂၀၁၆ ခု စက္တင္ဘာမွာ ႐ုရွားျပည္ေထာင္စု ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ 

ႏုိင္ငံေတာ္ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ မဲရရိွမႈ (၁၃ ဒႆမ ၃၄) ရာခုိင္ႏႈန္းရိွၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၄၂) ေနရာ ရရိွခ့ဲ 

တယ္။ ဒါဟာ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕ (၉ ဒႆမ ၃၃) ရာခုိင္ႏႈန္း ရိွတယ္။ ဒီအႀကိမ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြင္းမွာ ႐ႈံးနိမ့္မႈအႀကီး 

ဆံုးျဖစ္ခ့ဲေပမယ့္ ေရွ႕ေနာက္ၫွပ္ အတိုက္ခံရတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ လႊတ္ေတာ္တြင္း ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုး ပါတီအျဖစ္ ဆက္ 

လက္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ျခင္းဟာ တကယ့္ကုိ မလြယ္ပါဘူး။ ယခင္ အေရွ႕ဥေရာပေဒသမွာ ခ်က္နဲ႔ မုိေရဗီးယား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ 

တိုက္ပြဲရလဒ္ သိသာထင္ရွားတယ္။ မ်က္ေမွာက္ ဥေရာပလႊတ္ေတာ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ (၃) ေနရာရရိွထားၿပီး ခ်က္ 

ျပည္ရဲ႕ ျပည္နယ္ခြဲ (၁၃) ခုအနက္ (၉) ခုမွာ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္ သုိ႔မဟုတ္ တိုင္းေရးျပည္ရာကိစၥေတြမွာ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ 

ရေနတယ္။ ပါတီဝင္ (၇) ေသာင္းရိွတယ္။          

 ၄။ အာရွ၊ အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိက ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားရဲ႕ ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈ ျပန္လည္ 

ဆန္းသစ္လာေရးအေျခအေနဟာ ေလ်ာ့က်မသြားဘူး။ ဥပမာ-အိႏၵိယ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(မာ့က္စ္ဝါဒ) ဟာ ကလာရာျပည္နယ္၊ အေနာက္ 

ဘဂၤလားျပည္နည္တို႔မွာ အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားႏုိင္ခြင့္ လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးသြားေပမယ့္ ထရီပူရျပည္နယ္မွာ အာဏာဆုပ္ကုိင္ထားႏုိင္ 

တယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တို႔မွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၄၃) ေယာက္နဲ႔ (၁၇) ေယာက္ အသီးသီးရိွ 



5 55 55 55 5 

 

ေနတယ္။ ပါတီဝင္ (၁၀ ဒႆမ ၄ ) သိန္း ရိွတယ္။ အာရွ၊ အာဖရိ၊ လက္တင္အေမရိ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအတြင္း လူအင္ အားအမ်ားဆံုး 

နဲ႔ အာဏာမရေသးတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားအနက္ ဩဇာ အႀကီးဆံုး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျဖစ္တယ္။      

 ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း နီေပါႏုိင္ငံရိွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအသီးသီးဟာ လူေတြပုိမုိ အာ႐ံုစုိက္မႈ ျဖစ္လာၿပီး နီေပါကြန္ျမဴ 

နစ္ပါတီ (စည္းလံုးညီၫြတ္ေသာ မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒ)၊ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(ေမာ္ဝါဒီ)နဲ႔ အျခားပါတီေတြဟာ ၫြန္႔ေပါင္းအစုိးရကို 

ဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္။ ၎ႏုိင္ငံရဲ႕ သမၼတ၊ လြတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အားလုံးဟာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။   

 ေတာင္အာဖရိက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ စစ္ေအးေခတ္ အဆံုးသတ္သြားေပမယ့္ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမသြားဘဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ 

ေရးကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခ့ဲတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလက ပါတီဝင္ (၅˜၀၀၀) သာရိွခ့ဲရာက ယခုအခါ (၂) သိန္း (၅) ေသာင္းအထိ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခ့ဲတယ္။ ေတာင္အာဖရိကမွာ ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုး ပါတီျဖစ္လာတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ပါတီရဲ႕ ေခါင္း 

ေဆာင္ ေကဒါ (၁၀) ေယာက္ေက်ာ္ဟာ ေတာင္အာဖရိက အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဝန္ႀကီးနဲ႔ ဒုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ ၂၀၁၆၊ 

စက္တင္ဘာမွာ ေတာင္အာဖရိက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး Grace JiManDi  က အေျခအေနသစ္ေအာက္မွာ ေတာင္ 

အာဖရိက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ လမ္းစဥ္၊ မကၠနစ္ဇင္နဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို တဆင့္တက္ ထိန္းၫွိသြားမယ္၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးကို ထဲထဲဝင္ဝင္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာ ၾကားလိုက္ပါတယ္။     

 ဘရာဇီးကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အရိွန္အဟုန္ေကာင္းၿပီး၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္က ပါတီဝင္ အေရအတြက္ (၉) ေသာင္း 

ရိွခဲ့ရာက ယခုအခါ (၃) သိန္းေက်ာ္အထိ တုိးတက္လာခ့ဲတယ္။ လက္တင္အေမရိကမွာ က်ဴဘားကြန္ျမဴနစ္ၿပီးရင္ ဒုတိယအင္အား 

အႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ  ပါဝင္ေနတဲ့ အင္အားအႀကီးဆံုး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလည္း ျဖစ္တယ္။  

   ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔႔ ႔႔    ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္    ထြန္းလင္းေတာက္ပမႈေတြထြန္းလင္းေတာက္ပမႈေတြထြန္းလင္းေတာက္ပမႈေတြထြန္းလင္းေတာက္ပမႈေတြ    တဖြဲဖြဲေပၚေပါက္ေနျခင္းတဖြဲဖြဲေပၚေပါက္ေနျခင္းတဖြဲဖြဲေပၚေပါက္ေနျခင္းတဖြဲဖြဲေပၚေပါက္ေနျခင္း    

 စစ္ေအးေခတ္ အဆံုးသတ္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးန႔ဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေန 

ေပၚေပါက္လာတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုျဖစ္တဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္မ်ားဟာ ေအာင္ပြဲအတြက္ အၿပိဳင္အဆုိင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားရဲ႕ သိပၸံနည္းက် ဆုိရွယ္လစ္စနစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီမ်ားရဲ႕ ဒီမုိကရက္တစ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ သုိ႔မဟုတ္ ဆုိရွယ္ဒီမုိ 

ကရက္တစ္စနစ္၊ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ အမ်ိဳးသား ဆုိရွယ္လစ္စနစ္၊ ထြန္းသစ္စ ေဈးကြက္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၊ အီကို ဆုိရွယ္ 

လစ္စနစ္ (Eco-socialism)၊ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္သစ္ စသျဖင့္ ထူးျခားခ်က္ကိုယ္စီျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္း မိမိတို႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကုိ 

ထုတ္ျပေနၾကပါတယ္။       

 ၁။ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ပါတီမ်ားနဲ႔ ၎တို႔ရဲ႕ ဒီမုိကရက္တစ္ဆိုရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈဟာ ဆုိဗီယက္နဲ႔အေရွ႕ဥေရာပ အေျပာင္းအလဲ 

ၿပီးေနာက္ အတက္အဆင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျမင့္တက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကာလသုိ႔ ေရာက္လာတယ္။ ဥေရာပ 

ဆုိရွယ္လစ္ပါတီမ်ားဟာ လက္ဝဲဂုိဏ္းအင္အားစုအေနနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံအသီးသီးရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ အေရးပါတဲ့ ဩဇာသက္ 

ေရာက္မႈ ျဖစ္ထြန္းေနဆျဲဖစ္တယ္။ အထူးသျဖင့္ အေနာက္ဥေရာပ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီမ်ားရဲ႕ ပံုစံအေျပာင္းအလဲနဲ႔ ဒီမုိကရက္တစ္ ဆုိရွယ္ 

လစ္စနစ္ရဲ႕ ေျပာင္းလမဲႈ အသစ္မ်ားကုိ လူေတြက အာ႐ံုစုိက္လာၾကပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုစက္တင္ဘာ၊ ၿဗိတိန္ေလဘာပါတီေခါင္းေဆာင္ 

Corbyn  က ေနာက္ကြယ္က အစုိးရအဖြဲ႕ကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး ပါတီတြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစြမ္းအားကို တိုးခ ဲ်႕လိုက္ျခင္းျဖင့္ 

ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ျပန္လည္ဆုပ္ကိုင္ႏုိင္ေရးကို အျမန္ဆုံး အားထုတ္လုံးပန္းခ့ဲတယ္။ ဂ်ာမနီဆိုရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီဟာ ၂၀၀၅ 

ေနာက္ပုိင္း ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ ေခါင္းေဆာင္အဆင့္ ေနရာကုိ ေရာက္မလာခ့ဲေပမယ့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ Angela Merkel  အစုိးရရဲ႕ 

ခရစ္ယာန္ဒီမုိကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ စပိန္အလုပ္သမား ဆုိရွယ္လစ္ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ 

Lopez  ဟာ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလက စပိန္ ျပည္သူ႕လြတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ခံရတယ္။ ဒါဟာ အႏွစ္ ၄၀ အတြင္း စပိန္မွာ 

အင္အားေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေလ့မရိွတဲ့ အစဥ္အလာကို ေျပာင္းလပဲစ္လိုက္တာျဖစ္ 

တယ္။ ေျမာက္ဥေရာပမွ ဒိန္းမတ္၊ ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္ (၃) ႏုိင္ငံမွ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမ်ားဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ 

လူမႈေရးေပၚလစီ ထိန္းၫွိေရးေတြကို အဆက္မျပတ္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး“ေျမာက္ဥေရာပပံုစံ”အျဖစ္ ပံုသြင္းထုဆစ္ေနပါ 

တယ္။ ဒီေန႔အထိ ဥေရာပႏုိင္ငံအသီးသီးမွာ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီေတြဟာ အာဏာရရင္ရ၊ မရရင္လည္း တိုင္းေရးျပည္ရာ 

ကိစၥမ်ားမွာ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ အႀကီးမားဆံုး အတ္ိုက္အခံအင္အားစုအျဖစ္ တည္ရွိေနေလ့ရိွၿပီး သူတို႔ဟာ ဥေရာပ 
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ႏုိင္ငံေရးေလာက မွာ အေရးပါအရာေရာက္ဆျဲဖစ္ပါတယ္။         

 ၂။ တျခားဆုိရွယ္လစ္စနစ္ လက္ဝဲဂုိဏ္းႏုိင္ငံေရးပါတီေတြန႔ဲ ဂုိဏ္းအုပ္စုေတြဟာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကြက္လပ္ အဆက္ 

မျပတ္ တိုးခ ဲ်႕ေနၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ-လက္တင္အေမရိက “လက္ဝဲဂုိဏ္းသစ္”ေတြဟာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းမွာ ထြန္းေျပာင္တဲ့ 

ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈ ကာလတခု ရိွခ့ဲေသးၿပီး ယခုအခါ ျပန္လည္ နိမ့္ဆင္းသြားခ့ဲေပမယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ကြက္လပ္ ရိွပါေသးတယ္။ 

ေနာက္ထပ္ ဥပမာတခုက လက္ဝဲဂုိဏ္း အင္အားစုေတြရဲ႕ ေနာက္မွာ ေပၚထြက္လာတဲ့ အင္အားစုတခုျဖစ္တ့ဲ ျမစိမ္းေရာင္ပါတီေတြ 

တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ အာဏာ ရလာမႈဟာ ပံုမွန္အေျခအေနလုိ ျဖစ္လာကာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ ဂယက္႐ုိက္ခတ္မႈ 

ႀကီးသထက္ ႀကီးလာေနတယ္။ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ မွာ လစ္သူေရးနီးယား ျမစိမ္းေရာင္ ပါတီနဲ႔ လယ္သမား မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဟာ 

လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရၿပီး ပါတီေခါင္းေဆာင္ Tusk Nellis   ဟာ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ျဖစ္လာခ့ဲတယ္။  

    ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေျခအေနဟာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေျခအေနဟာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေျခအေနဟာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေျခအေနဟာ    ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းဆဲခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းဆဲခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းဆဲခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းဆဲ        

 မ်က္ေမွာက္ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ “အရင္းရွင္စနစ္က အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး ဆုိရွယ္လစ္စနစ္က 

အင္အားခ်ည့္နဲ႔”ေနတဲ့ စနစ္ (၂) ခု အေျခအေနမွာပဲ ရိွဆဲရိွေနၿမဲျဖစ္တယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ လက္ဦးမႈရိွ အသာစီးရေနမႈ အေျခအ 

ေနကုိ အားထားၿပီး မိမိကိုယ္ကို ထိန္းၫွိေနႏုိင္ဆလဲည္း ျဖစ္တယ္။ ကမၻာ့စီးပြားေရး ႏုိင္ငံေရးအစီအစဥ္ကို ေရွ႕ေဆာင္ေနဆျဲဖစ္ၿပီး 

ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကို ဖိႏိွပ္ထားတဲ့အေျခအေနဟာ ရပ္တန္႕မသြားေသးဘူး။ ေလာေလာလတ္လတ္ အခ်ိန္ 

ကာလမ်ားအတြင္း ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတို႔မွာ ေရပန္းစားေနတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒန႔ဲ လက္ယာအစြန္းေရာက္ populism  တို႔ဟာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အရင္းရွင္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးကို အႀကီးအက်ယ္ ထိုးႏွက္ တိုက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ေန႐ံုမက ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကိုလည္း 

ဆုိးဝါးျပင္းထန္စြာ စိန္ေခၚေနပါတယ္။     

 မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြင္း အဓိကအားျဖင့္ ေအာက္ပါ ဘက္ (၃) ဘက္မွာ အခက္အခဲျဖစ္ 

ေနပါတယ္။    

 ၁။ အာဏာရပါတီျဖစ္ျဖစ္၊ အာဏာမရေသးတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပဲျဖစ္ျဖစ္ လက္ေတြ႕မွာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ ႀကဳံေတြ႕ေနရဆဲ 

ျဖစ္တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အာဏာရေနတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံအားလုံးဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကလို႔ အခက္အခဲနဲ႔ ျပႆနာကုိယ္စီ 

ရင္ဆုိင္ေနၾကရတာ ျဖစ္တယ္။ မ်က္ေမွာက္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ကေန ၾကည့္ရင္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဒီမုိကေရ 

စီ ေျခလွမ္း ျမန္ဆန္လြန္းအားႀကီးၿပီး  ႏုိင္ငံေရးအရ မထိန္းႏုိင္တဲ့ အႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ လာအုိဟာ မ်က္ေမွာက္ကာလအထိ 

“ဆင္းရဲမြဲျပာက်ႏုိင္ငံ”ဆုိတဲ့ ဦးထုပ္စြပ္ခံေနရမႈကို ခၽြတ္မပစ္ႏုိင္ေသးဘူး။ ေျမာက္ကိုးရီးယားနဲ႔ က်ဴဘားႏုိင္ငံတို႔ကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ 

ျပည္သူလူထုဘ၀ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေရးတႀကီး ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (မာ့က္စ္ဝါဒ) ဟာ 

ျပည္နယ္(၂) ခုမွာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရေနတဲ့ အဆင့္ေနရာကေန ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္ခ့ဲရတယ္။ 

အထူးသျဖင့္ အေနာက္ဘဂၤလားျပည္နယ္မွာ (၃၄) ႏွစ္တိုင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရေနမႈဟာ အဆံုးသတ္သြားခ့ဲရတယ္။ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

ကေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ မၿငိမ္သက္မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အခ်ိဳ႕ဟာ အာဏာရေနမႈျပႆနာအရ အခ်ိဳ႕တက္လိုက္ 

အခ်ိဳ႕ဆင္းလိုက္ျဖစ္ေနတယ္။ ႐ုရွားျပည္ေထာင္စု ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ဂင္နာဒီ ဇူကာေနာ႔ဗ္ဟာ ၁၉၉၆˜  ၂၀၀၀˜ 

၂၀၀၈˜ ၂၀၁၂ တို႔မွာ (၄) ႀကိမ္တိုင္ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ခ့ဲတယ္။ အင္အားေတာ့ အထင္အရွားျပလိုက္ႏုိင္ေပမယ့္ (၄) ႀကိမ္လုံး 

အ႐ႈံးနဲ႔ အဆံုးသတ္ခ့ဲရတယ္။ ပါတီဝင္ဦးေရဟာ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က (၆) သ္ိန္းေက်ာ္ ရိွခဲ့ရာက ယခုအခါ (၁ သိန္း၊ ၆ေသာင္း) ေလာက္ပဲ 

ရိွေတာ့တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၆ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒူးမားေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၄၅၀) အနက္(၄၂) ေနရာ သာ 

ရရိွခ့ဲလို႔ ယခင္တပတ္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ (၉၂) ေနရာ ရရိွထားခ့ဲမႈန႔ဲ ႏႈိင္းယွဥ္တဲ့အခါ ကုိယ္စားလွယ္ (၅၀) အထိ ေလ်ာ့က် 

သြားခ့ဲရတယ္။ ဥေရာပတိုက္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုရိွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ အင္အားအရေရာ၊ ဩဇာသက္ေရာက္မႈအရေရာ က်ဆင္းေနမႈ 

ေတြဟာ အရင္းခံအားျဖင့္ ရပ္မသြားေသးဘူး။          

 ၂။ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီေတြရဲ႕ လက္ယာတိမ္းေစာင္းမႈ အျခင္းအရာေတြဟာလည္း ေလ်ာ့မသြားေသးဘူး။ ဒီမုိကရက္တစ္ 

ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကို ေပြ႕ပုိက္ထားတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္အင္တာေနရွင္နယ္နဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီအသီးသီးဟာ သေဘာတရားေရးအရ ဆုိရွယ္ 
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လစ္စနစ္ကို ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ထားၿပီး လြတ္လပ္မႈ၊ ဒီမုိကေရစီ၊ တရားမၽွတမႈ၊ တန္းတူမႈနဲ႔ အျပန္အလွန္ ကူညီမႈတုိ႔ကို တန္ဖုိးတရား 

အျဖစ္ထားကာ အရင္းရွင္စနစ္ကို ေဝဖန္တိုက္ခုိက္ခ့ဲၾကေပမယ့္ ေစာစြာကတည္းက ကမၻာ့အဝန္းအဝုိင္းအတြင္း ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ 

ဝါဒရဲ႕ အေပၚယံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဝါဒကိုသာ အက်ယ္အျပန္႔ က်င့္သုံးခ့ဲတာျဖစ္တယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ ေဘာင္အတြင္းက ျပဳျပင္ေျပာင္း 

လဲေရးကို အရင္းရွင္စနစ္ “ေက်ာ္လႊားသြားေရး”ရဲ႕  တခုတည္းေသာနည္းနာအျဖစ္ထားခ့ဲလို႔ “အရင္းရွင္စနစ္ လူနာခုတင္ေဘးက 

ဆရာဝန္နဲ႔သူနာျပဳလို႔ ေခၚေဝၚခ့ဲၾကတယ္။ စစ္ေအးေခတ္ အဆံုးသတ္သြားၿပီးေနာက္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီမ်ားအတြင္း လက္ယာတိမ္း 

ေစာင္းမႈ အျခင္းအရာေတြ တိုးပြားလာတယ္။ ေလာေလာဆယ္ဆယ္မွာေတာ့ လက္ဝဲတိမ္းေစာင္းမႈေတြ ရိွလာေပမယ့္ တကယ္အ 

ေျပာင္းအလဲ လုပ္ဖုိ႔ကေတာ့ ခက္ခဲပါလိမ့္မယ္။       

 ၃။ လက္တင္အေမရိက လက္ဝဲဂုိဏ္းေတြ အဆက္မျပတ္ ႐ႈံးနိမ့္လာေနၿပီး ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနဟာ လက္ယာသုိ႔ တိမ္းေစာင္း 

မႈကို ေဖာ္ျပေနတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆ အထိ က်င့္သုံးခ့ဲတဲ့ “၂၁ ရာစု ဆုိရွယ္လစ္စနစ္”ရဲ႕ လက္တင္အေမရိက လက္ဝဲဂုိဏ္းသစ္ 

ဗင္နီဇြဲလားရဲ႕ တေပါင္းတစည္းတည္းရိွေသာ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ၊ အီေကြဒိ ု အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္မႈ အမိႏုိင္ငံ မဟာမိတ္အဖြဲ႕၊ ဘုိလီး 

ဗီးယား ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ေအာင္ပန္းဆြတ္ခူးေရး လႈပ္ရွားမႈ ပါတီ၊ ဘရာဇီးအလုပ္သမားပါတီစတဲ့ ပါတီမ်ားဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္း 

ဆက္တိုက္ဆိုသလို ႐ႈံးနိမ့္မႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၾကရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဘရာဇီးအလပ္ုသမားပါတီမွ ေပၚထြက္ခ့ဲတဲ့ ဘရာဇီးသမၼတ Dilma 

Rousseff  ဟာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ စြပ္စြဲခ်က္ ခံခ့ဲရတယ္။ “လက္ဝဲဂုိဏ္းလမ္းစဥ္ဟာ လက္တင္အေမရိကမွာ ေနာက္ဆုတ္ရတဲ့” 

အေျခအေန ေပၚေနတယ္။ လက္ဝဲလက္ယာ (၂) ဖက္ အားၿပိဳင္မႈေအာက္မွာ လက္တင္အေမရိက အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးေျမပံုရဲ႕ မေရရာမႈ 

ေတြဟာ က်ယ္ျပန္႔လာေနပါတယ္။    

 အထက္ေဖာ္ျပခ်က္ေတြကေန ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာ အသက္ျပန္ဝင္လႈပ္ရွား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ 

လာတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ ေရွ႕ခ်ီတက္ေနၾကပါတယ္။ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ ဖိႏိွပ္မႈ အမ်ားအျပား 

နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရေပမယ့္ ကၽြ န္ေတာ္တို႔ဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ယုံၾကည္ခ်က္နဲ႔ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္အေပၚ ျပတ္သားရန္လိုပါတယ္။ ကမၻာ့ဆုိရွယ္ 

လစ္စနစ္ တခုလုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေသနဂၤဗ်ဴဟာ သေဘာထားဟာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအျဖစ္ သေဘာထားသင့္တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့သေဘာထား က်င့္သံုးသင့္ၿပီး မူကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ 

ဆုပ္ကိုင္တဲ့ ေရွးဦးလိုအပ္ခ်က္ေအာက္မွာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္အင္အားစု အခ်င္းခ်င္းအၾကား ဆက္ဆံမႈကို အားျဖည့္ေပးရန္။ အခ်င္းခ်င္း 

အၾကား အျပန္အလွန္သိျမင္နားလည္မႈနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သိျမင္နားလည္မႈကို အဆက္မျပတ္ နက္႐ႈိင္းေရးကို အားျဖည့္ 

သြားရန္။ ၎မွတဆင့္ ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကို လွပတ့ဲမနက္ျဖန္သုိ႔ ေရွး႐ႈခ်ီတက္သြားေရး အတူတကြ တြန္းေဆာ္ေပးသြားရန္ 

ျဖစ္ပါတယ္။  

         ေအးျမမြန္သိန္း   

         မတ္ ၂၅၊ ၂၀၁၇။ 

((((စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္သာစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္သာစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္သာစဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္သာ))))    

 ကိုးကား။ စန္တုန္းတကၠသိုလ္၊ မ်က္ေမွာက္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ သုေတသနဌာနမွ စာတမ္း။      

တ႐ုတ္ျပည္ လူမႈေရးသိပၸံ ကြန္ရက္ (၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ ၃ ရက္) 
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၂၀၁၇၂၀၁၇၂၀၁၇၂၀၁၇    ခုႏွစ္အတြင္းခုႏွစ္အတြင္းခုႏွစ္အတြင္းခုႏွစ္အတြင္း    လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္    ရက္ရက္ရက္ရက္    ((((၃၃၃၃) ) ) ) ရက္ရက္ရက္ရက္ 

(ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး) 

ေအးၿငိမ္းေအးၿငိမ္းေအးၿငိမ္းေအးၿငိမ္း    

                                            

    

တပတ္အတြင္းတပတ္အတြင္းတပတ္အတြင္းတပတ္အတြင္း    ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ    ရက္ရက္ရက္ရက္    ၃၃၃၃    ရက္ရက္ရက္ရက္    

(၁) မတ္လ (၂၇) ရက္ 

(၂) မတ္လ (၃၀) ရက္ 

(၃) ဧၿပီလ (၁) ရက္ 

((((၁၁၁၁))))    

 စကတည္းက ယဥ္သကိုျဖစ္ေနတယ္။ ဒီခ်ဳပ္က ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ဆိုၿပီး သူတို႔ဌာနခ်ဳပ္မွာ က်င္းပတယ္။ ဗုိလ္မင္း 

ေအာင္လႈိင္တို႔ စစ္အုပ္စုက သူတို႔အပုိင္သိမ္းထားတ့ဲ ‘တပ္မေတာ္’ေန႔အမည္နဲ႔ တေနရာမွာ က်င္းပခ့ဲတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဒီနာမည္က 

႐ံုးပိတ္ရက္အမည္ေပါက္ ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သံခင္းတမန္ခင္း အစီအစဥ္နဲ႔ က်င္းပႏုိင္ခဲ့တယ္။  

 ကာခ်ဳပ္ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္ မိန္႔ခြန္းေျပာတဲ့အထဲမွာ ဗုိလ္ေနဝင္း အုတ္ျမစ္ခ်ခ့ဲတဲ့စစ္အုပ္စု၊ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ တုိင္းျပည္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုပ္ခဲ့တ့ဲသမုိင္းပဲ မိတ္ဆက္ျပတယ္။ ေပးခ်င္တဲ့သတင္းစကား(Message) က ဗုိလ္ေနဝင္းလုပ္ခဲ့တာ မွန္လို႔ တပ္မေတာ္က 

ဒီေန႔အထိ မိမိတို႔ပါဝါကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္တာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခုလည္း စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းသစ္ေတြ ေသြးမကြဲဘဲ ဆက္လက္ခ်ီ တက္ၾကဖုိ႔ဆိုတ့ဲ 

အဓိပၸာယ္ပဲ။ ေနာက္ပုိင္းက်င္းပတဲ့ စစ္အရာရိွေဟာင္းႀကီးမ်ား ပူေဇာက္န္ေတာ့ပြဲမွာလည္း ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္ဦးစီးတ့ဲ လက္ရိွစစ္ဗုိလ္ 

ခ်ဳပ္ႀကီးေတြ ပါဝင္လက္အုပ္ခ်ီၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒါဟာ စစ္အုပ္စုဝင္တုိ႕ရဲ႕ အာဏာသိမ္း၊ အာဏာထိန္းတဲ့ အစဥ္အလာကုိ ဘိုးစဥ္ 

ေဘာင္ဆက္ ထိန္းသိမ္းသြားပါမယ္လို႕ အာမခံကတိေပးတာပဲ ျဖစ္တယ္။ သူတို႕တြင္းက ဂိုဏ္းအုပ္စု တိုက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္မႈ ေလ်ာ့ 

နည္းေအာင္ လုပ္တာလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒင္းတို႕ စစ္အုပ္စု အဆက္ဆက္ “ေရွးကထက္ ပိုခ်စ္ၾကတယ္”လုိ႕ ေဖာ္ျပခ်င္တဲ့ အဓိပၸာယ္ပဲ။ 
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 စစ္တပ္နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္အားၿပိဳင္မႈဟာ ဒီေလာက္နဲ႔ မၿပီးပါ၊ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းေတြ ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ကာခ်ဳပ္ဦးစီး 

က်င္းပတဲ့ အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားေပမယ့္ ေဒၚစုက မတက္ေရာက္ခ့ဲဘူး။ ဒီခ်ဳပ္မွ သာမန္အဆင့္ေခါင္းေဆာင္ တခ်ိဳ႕ 

သာ သြားတက္ခ့ဲတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒီစစ္ေရးျပ အခမ္းအနားဟာ ကာခ်ဳပ္ကုိ ဂါရ၀ျပဳၾကရတဲ့ ပြဲျဖစ္လို႔ပါ....တဲ့။ ဦးဝင္းထိန္ 

ေျပာၾကားခ်က္အရ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ နံပါတ္(၂) ရိွသူအေနနဲ႕ နံပါတ(္၈) အဆင့္ရိွသူက ဖိတ္တာ သြားခ်င္မွ သြားမွာေပါ့-တဲ့။ ဒါေပမ့ဲ 

ညေနထမင္းစားပြဲကို တက္ေရာက္ဖုိ႔ ျပင္ထားတယ္၊ ဒါေပမ့ဲ မဖိတ္လုိ႔ မတက္ႏုိင္တာပါ-လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုး ေျပာေရး 

ဆုိခြင့္ရိွသူက ေျဖၾကားပါတယ္။  

 ေနာက္သတိထားမိတဲ့ အခ်က္က ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ မတ္ (၂၇) ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ တခ်က္ 

ပါလာတယ္။ “အမ်ိဳးသားေရး၊ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအေရးတြင္ စစ္ေရးအင္အားျဖင့္ ဩဇာသက္ေရာက္ေအာင္ ဖိအားေပးေလ့ 

ရိွသည့္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ိဳးကိုလည္း နိဂံုးခ်ဳပ္ေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးၾကပါလိမ့္မည္”....တဲ့။  

 ဒါေပမဲ့ ကာခ်ဳပ္ဘက္ကေတာ့ “ေခတ္သစ္စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲႏုိင္တဲ့ တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔”ေျပာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ 

ဘယ္လိုလုပ္ မယ္ဆိုတာ ထပ္မေျပာဘဲ တပ္မေတာ္မူ (၆) ခ်က္ေလာက္နဲ႔ ခ်ိဳထားလုိက္တာ ေတြ႕ရတယ္။  

 ဦးဝင္းထိန္က “ NLD ဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဩဇာနာခံေနရတာ မဟုတ္ဘူး”လို႔ ေျပာခ့ဲတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ဗမာနယ္စပ္ 

တိုက္ပြဲေတြအေၾကာင္းျပၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းေတြက တ႐ုတ္နဲ႔တိုက္ဖုိ႔ စစ္ျပင္ခုိင္းေနၾကတယ္။ စစ္မႈထမ္းဥပေဒ 

ထုတ္ျပန္ဖုိ႔ ေဆာ္ဩေနၾကတယ္။ အေနာက္အုပ္စုကို ခ်ဥ္းကပ္ခုိင္းၿပီး ျပည္တြင္းကို ဖိတ္ေခၚခုိင္းဖို႕ ေျခလွမ္းျပင္လာၾကတာ ေတြ႕ရ 

တယ္။ ဒါေတြဟာ မေကာင္းတ့ဲ လကၡဏာပဲ။ သူတို႔တေတြ စစ္သံေပးေနတာဟာ တုိင္းျပည္ ေခ်ာက္ထဲက်ေအာင္ လုပ္ေနတာပဲ...လို႔ 

ရင္မ  ေနမိပါတယ္။  

 ဒီအတိုင္းဆုိရင္ေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္လို႔ ေဆာင္ပုဒ္တင္ထားတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ေ႐ႊျပည္ေတာ္ 

ေမၽွာ္တိုင္းေဝး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ 

((((၂၂၂၂))))    

 ‘‘‘‘တႏွစ္အတြင္းတႏွစ္အတြင္းတႏွစ္အတြင္းတႏွစ္အတြင္း    ပ်ာယာခတ္ေနတ့ဲပ်ာယာခတ္ေနတ့ဲပ်ာယာခတ္ေနတ့ဲပ်ာယာခတ္ေနတ့ဲ    အစုိးရအစုိးရအစုိးရအစုိးရ’’’’    

 အစုိးရ (၅) မ်ိဳး ရိွတယ္...တဲ့။ 

 (၁) ျပည္သူက ေၾကာက္တဲ့အစုိးရ  

 (၂) ျပည္သူက မုန္းတဲ့ အစုိးရ  

 (အထက္ပါ အစုိးရ ၂ ရပ္က မေကာင္းဘူး)  

 (၃) ျပည္သူခ်စ္တဲ့အစုိးရ 

 (၄) ျပည္သူက ေလးစားရတဲ့ အစုိးရ  

 (ဒီအစုိးရ ေတြက ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အေကာင္းဆံုး မဟုတ္ေသးဘူး) အေကာင္းဆံုး အစုိးရဆုိတာ- 

 (၅) ျပည္သူက ရိွလို႔ရိွမွန္းမသိတဲ့ အစုိးရပဲတဲ့။ 

                                                    (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန္႔ခြန္းတခုမွ)  
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 ဒီခ်ဳပ္မဲႏုိင္လုိ႕ ဖက္စပ္အစုိးရဖြဲ႕ၿပီးတႏွစ္အၾကာမွာ ေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း (မတ္ ၃၀) မိန္႕ခြန္းမေျပာမီနဲ႕ ေျပာၿပီးတဲ့ 

ေနာက္  ဂယက္ေတြ ပလုံစီထလာပါတယ္။  

 တႏွစ္အတြင္း တေခါက္ျပန္လာေလ့လာတဲ့ အေမရိကန္သံအမတ္(ေဟာင္း) ဒရဲစ္မစ္ခ်ယ္ကေတာ့ ...  

  NLD  ရဲ႕ အစုိးရ သက္တမ္းအတြင္း သြားရာလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေနမႈေတြနဲ႔ စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ေန 

တာေတြ ၾကားသိခ့ဲရတယ္။ အစုိးရ ဝန္ႀကီးေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏုိင္ျခင္း၊ ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ့ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား မရိွျခင္း၊ 

စီးပြားေရးကိစၥအပါ ေသးေသးႀကီးႀကီးကိစၥေတြ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီေရာက္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ေပးမွ လုပ္ရဲတာျဖစ္တ့ဲအတြက္ စြမ္း 

ေဆာင္ရည္ မ့ဲျခင္း ... လို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။ ဒါေတြက အားမရတ့ဲဘက္က ေျပာတာပါ။  

ဒါေၾကာင့္ မတ္ ၃၀ မိန္႕ခြန္းဟာ- 

- စီးပြားေရးကိစၥ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ခ်မျပႏုိင္/ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ ေျပာမျပဘူး။  

- ေဒါက္တာ ခင္ေမာင္ညဳိ က “ခု-အဆင္မေခ်ာေပမယ့္ ေရရွည္ေကာင္းလာႏုိင္ပါတယ္။”တဲ့။- ၾကားျဖတ္အတြက္ မဲဆြယ္တဲ့ 

မိန္႔ခြန္းပဲလုိ႕ ေျပာသူက ေျပာတယ္။ 

- လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ ေကာင္းတယ္ေျပာတယ္။ (က်ဳပ္တို႔) ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ဘာမွမေတြ႕ရဘူး...လုိ႕ ခ်င္းႏိုင္ငံေရး 

သမားတေယာက္က ေျပာတယ္။ (အဓိက လမ္းသစ္ေဖာက္တာေတြဟာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုေတြကို ထုိးစစ္ဆင္ဖို႕ 

အတြက္ စစ္ကားေတြ၊ ယႏၱရားတပ္ေတြ သြားႏိုင္ဖို႕ ေဖာက္လုပ္တာေတြပါ။) 

- ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈမွာ ၉ ဘီလ်ံမွ ၆ ဘီလ်ံထိုးက်။ 

 

 ဒီခ်ဳပ္တာဝန္ရိွသူ ဦးဝင္းထိန္က “မေျပာရဲတာေတြ ေျပာရဲလာတယ္။ 

- တႏွစ္အတြင္း  NLD နဲ႔ တပ္မေတာ္ၾကား အင္မတန္သိသာ ထင္ရွားသည့္ အဖုအထစ္မရိွ၊ တဦးကိုတဦး ပုိမုိနားလည္ၿပီး 

ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္မည့္ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္က ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္လုိ႕ ယုံၾကည္တယ္။ 

- ေဒၚစုနဲ႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တုိ႔ အဆင္ေျပမွ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒျပင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံ 

ထူေထာင္ႏုိင္မည္၊ ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဆင္ေျပမယ္”လို႕ ေျပာခ့ဲတယ္။  

 ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီတႏွစ္ကို ခ်ဳပ္ၾကည့္ရင္  NLD မ်က္ႏွာပန္းမလွေသးတဲ့ ႏွစ္ပဲ။ ေျခ/ဥ ျပင္ဆင္ေရး၊ ဖ်က္သိမ္းေရးကေတာ့ 

ေရာင္နီေတာင္ မသန္းေသးဘူးလုိ႕ ေျပာႏိုင္တယ္။ 

    

 စာနာသူ ပုဂၢိဳလ္တဦးက “မိန္႔ခြန္းေပးတာမွာ ႏြမ္းနယ္ေနတဲ့ပံု ေတြ႕ရတယ္”လို႔ စုိးရိမ္မကင္းေျပာတာ ဖတ္လိုက္ရတယ္။  

 ကၽြ န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ႀကိဳေျပာခဲ့တာ ရိွပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ လူစြမ္းျပခ်င္လုိ႔ ဦးေပါင္းက်ား ေပါင္းကာ 

တူ႐ြင္းေတာင္ေျခ ျမင္းစုိင္းထြက္လာတာေတာ့ ဟုတ္ဟန္မတူ-မယူမျဖစ္လို႔ ဝန္ႀကီး (၄) ေနရာ ယူလိုက္တဲ့ကိစၥ ေစာင္းပါးရိပ္ေျခ 

သတိေပးခ့ဲတယ္။ အသက္ က ႀကီးၿပီေကာ ဆိုၿပီး ေထာက္ျပခ့ဲတယ္။ 
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 ျပႆနာေတြက ေသာင္းေျခာက္ေထာင္-႐ႈပ္လည္း႐ႈပ္ေထြးတယ္။ ေထာက္ျပေဝဖန္၊ ႐ႈတ္ခ်၊ ဆန္႔က်င္ၾကတာေတြၾကည့္ၿပီး 

“အယက္အကန္ခံလို႔ - ေဗဒါပ်ံ အံကိုခဲ” ေနရမွေတာ့ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေတာင့္ခံႏုိင္မလဲ။ မႏုိင္ဝန္ထမ္းေနရတာမွန္း သိသာ 

တယ္။  

 

 ဘယ္လုိအစုိးဘယ္လုိအစုိးဘယ္လုိအစုိးဘယ္လုိအစုိးရရရရမ်ိဳးလဲမ်ိဳးလဲမ်ိဳးလဲမ်ိဳးလဲ    

 အစုိးရ (၅) မ်ိဳးရွိတ့ဲအနက္ နံပါတ္(၁) နဲ႔ (၂) အမ်ိဳးအစားကုိေတာ့ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္က ေတာက္ေလၽွာက္ သိမ္းပုိက္ 

ခံယူထားခ့ဲတယ္။ 

 ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအေနနဲ႔ နံပါတ္(၃) အမ်ိဳးအစားကိုေတာ့ တစိတ္တပုိင္းခံယူခြင့္ရိွတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ နံပါတ္(၄) အခ်က္နဲ႔ 

ေစာေစာ ပုိင္းကုိက္ညီေပမယ့္ ေနာက္ပုိင္းေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ နံပါတ္(၅) အခ်က္နဲ႔ေတာ့ လုံး၀မကိုက္ညီဘူး ေျပာရပါ 

မယ္။ မသိ ဘယ္ရိွမလဲ။ ႐ံုး႐ံုး ႐ံုး႐ံုးနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကလား။ 

  ခုလက္ရိွအစုိးရက ဖက္စပ္ အစုိးရ ျဖစ္ေနတယ္။ စစ္အုပ္စု အေမြစား အေမြခံ ဗုိလ္မင္းေအာင္လႈိင္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန (၃) 

ခုပါတဲ့ အစုိးရကတပုိင္း၊ သူတို႔က ခုအထိ နံပါတ္(၁) နဲ႔ (၂) ကို အပုိင္စားယူထားတယ္။  

 ေျပာခ်င္တာက ဒီခ်ဳပ္အေနနဲ႔ (၃) (၄) (၅) ကို လိုခ်င္တယ္ဆုိရင္ မႊားလုိ တြယ္ကပ္ေနတဲ့ ကပ္ပါးသတၱဝါကို ခြာခ်ဖုိ႔လုိတယ္ 

... ဆုိတာပဲ။  

 မိန္႔ခြန္းေျပာအၿပီး ၿဂိဳဟ္ေမႊတဲ့ ကိစၥတခု ေပၚလာတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ႐ံုး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူဆီကလာတဲ့ 

သတင္းတခုပါ။  UNFC အဖြဲ႕ဝင္ (၅) ဖြဲ႕က NCA မွာ လက္မွတ္ထိုးေတာ့မယ္ဆိုၿပီး အပုိင္ေပါက္ အစီရင္ခံလိုက္ပါတယ္။ ဒါကုိ ႏုိင္ငံ 

ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က မိန္႔ခြန္းအၿပီးမွာ ဝမ္းသာအယ္လဲ ျဖည့္စြက္ ေျပာခ့ဲမိပါတယ္။  

 ကာယကံရွင္ (၅) ဖြဲ႕က ဒီအဆင့္အထိ မေရာက္ေသးပါဘူးလုိ႔ ေျဖရွင္းျပၾကေတာ့မွ သတင္းပုိ႔သူပုဂၢိဳလ္က ‘ဆႏၵေစာၿပီး 

လုပ္မိပါတယ္’ ....ျဖစ္သြားတယ္။  

((((၃၃၃၃))))    

““““ျပည္သူေတြျပည္သူေတြျပည္သူေတြျပည္သူေတြ    စိတ္မဝင္စားတ့ဲစိတ္မဝင္စားတ့ဲစိတ္မဝင္စားတ့ဲစိတ္မဝင္စားတ့ဲ    ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ””””    

((((၁၁၁၁))))    ဦးလွသိန္းေကာ္မရွင္ဦးလွသိန္းေကာ္မရွင္ဦးလွသိန္းေကာ္မရွင္ဦးလွသိန္းေကာ္မရွင္    

 ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္အ႐ႈံးထြက္လာပါၿပီ။ အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္း  NLD မ်က္ခံုးလႈပ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားပါတီ (၂) ခု ရလဒ္ 

ေကာင္းတယ္။ ဒဏ္ရာမက်က္ေသးတ့ဲ ႀကံ႕ဖြံ႕က အေျခာက္တိုက္ အသားယူတယ္။  

 ႀကံ႕ဖြံ႕ေခတ္ ‘တင္ေအးေကာ္မရွင္’ နာမည္ပ်က္ခဲ့ရာက အခု ‘(ဦး)လွသိန္းေကာ္မရွင္’ အစားထိုးလာခ့ဲၾကတယ္။ ေစာေစာပုိင္း 

ဣေျႏၵရရ ပြဲစီစဥ္လာႏုိင္ခ့ဲေပမယ့္ ေျမပဲေလွာ္႐ြ႐ြကေလး စားေနရာက ေနာက္ဆံုးအေတာင့္မွာ အေအာက္နဲ႔ ေတြ႕သြားခ့ဲတယ္။ 

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ‘တင္ေအးေကာ္မရွင္’ထက္ေတာ့ သာပါတယ္။  
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((((၂၂၂၂))))    အႀကိဳကာလအႀကိဳကာလအႀကိဳကာလအႀကိဳကာလ    

 ဒီခ်ဳပ္-ၿပိဳင္ရမွာက (၁၉) ေနရာ၊ ေနရာေစ့ ဝင္ၿပိဳင္မယ္၊ ေနရာတိုင္းမွာ ႏုိင္မယ္လို႔ ဦးဉာဏ္ဝင္းက ႀကဳံးဝါးခ့ဲတယ္။ ဒါေပမ့ဲ 

ပြဲမထြက္လိုက္ရခင္ကတည္းက အေအာက္တေတာင့္ ဝါးလိုက္မိတယ္။ နိမိတ္မေကာင္းဘူး။ ကယားျပည္နယ္ဘက္မွာ အခ်ိန္မီ ကိုယ္ 

စားလွယ္ မတင္ျပလိုက္ႏုိင္လုိ႔ ဦးလွသိန္းတုတ္စာမိသြားတယ္။  

 ႀကံ႕ဖြံ႕- ပါတီဝင္ (၄) သန္းေက်ာ္ က်န္ေသးတယ္။ ဘ႑ာေရးက ေတာင့္ၿပီးသား၊ မူလကတည္းက စစ္တပ္ပါတီအေနနဲ႔ 

အစုိးရလုပ္လာေတာ့ အရိွန္အဝါရိွၿပီးသား၊ အခုလည္း အာဏာျပင္းတဲ့ ဝန္ႀကီး (၃) ဌာနေအာက္မွာ လုပ္ႏုိင္ကုိင္ႏုိင္တဲ့ ရာထူး ဌာနႏၲရ 

ေတြ ကုိင္ထားတ့ဲ အမာခံလက္႐ံုးေတြက တျပည္လုံးအႏွံ႔ရိွတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၾကည္လင္း၊ ေအာင္ဝင္းခုိင္ တုိ႕လုိ အရန္အင္အားေတြ ရိွ 

ေသးတယ္။ ဥကၠ႒သစ္ကလည္း အရင္ဥကၠ႒ေတြနဲ႔ မတူဘူး။ ဥကၠဌသစ္ကုိလည္း လူေတြက သေရာ္ေလွာင္ျပာင္ေနၾကတယ္။ တဆိတ္ 

ကုိ တအိတ္လုပ္ရာမွာ ‘ဇ’ ေသးလွသူမဟုတ္ဘူး။ ႀကံရည္ဖန္ရည္ရိွတယ္။ ဟုတ္ဟုတ ္မဟုတ္ဟုတ္ ႏႈတ္ေရး ႂကြယ္ႂကြယ္နဲ႔ ေျပာႏုိင္တ့ဲ 

စစ္ထြက္ ႏုိင္ငံေရးသမား။  

 တျပည္လုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ ေနရာအမ်ားဆံုး ၿပိဳင္ၾကတဲ့ပါတီ (၃) ခုထဲက အစြယ္မရိွေတာ့တဲ့ တစညပါတီကို ခ်န္လွပ္ခ့ဲၿပီး 

အေလးထားစရာ (၂) ပါတီပဲ ယွဥ္ၾကည့္တာပါ။  

((((၃၃၃၃))))    ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး    

 ဒီခ်ဳပ္-(၉) ေနရာရတယ္။ မဲဆႏၵနယ္အားလုံးရဲ႕ ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ႏုိင္တာျဖစ္တယ္။ (၂၀၁၅ တုန္းက ၈၂ ရာခုိင္ႏႈန္း ရခ့ဲ) 

ဒီအေပၚ သူတို႔ခံယူခ်က္ကို ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူ (ဝင္း ၂ ဝင္း) က ထုတ္ေျပာခဲ့တယ္။  

 ဦးဉာဏ္ဝင္းက (တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတ့ဲအတြက္ အာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့  NLD ေထာက္ခံမႈ နည္းလိမ့္မယ္လို႔ ႀကိဳခန္႔မွန္းထား 

တယ္။  

 -မိုင္း႐ႉးေက်းသီကို ဌာနခ်ဳပ္က အံုနဲ႔က်င္းနဲ႔ သြားကူညီခ့ဲတာပဲ။ တိုင္းရင္းသား ေဒသေတြမွာ စည္း႐ံုးေရးေကာင္းေကာင္း 

မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ စကားမေပါက္တာ ရိွတယ္။)လုိ႕ ေျပာခ့ဲတယ္။ 

 ဦးဝင္းထိန္က မဲေပးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းနည္းတာတခ်က္၊ (လႈိင္သာယာမွာ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ မဲေပး) -ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 

မဲမဆြယ္ ႏုိင္တာလည္း ပါတယ္။ (ႀကံ႕ဖြံ႕ဦးစီး ၁၂ ပါတီကေတာ့ မတ ္ ၃၀ ရက္၊ မိန္႔ခြန္းဟာ မဲဆြယ္မိန္႔ခြန္းျဖစ္လို႔ ႐ံုးကို တိုင္မယ.္.. 

.တ့ဲ)ဒါေတြက ႐ႈံးတဲ့အေပၚက ေျဖေျပာ ေျပာေနတာပါ-ႀကံ႕ဖြံ႕ဘက္ ၾကည့္ပါဦး- 

 ႀကံ႕ဖြံ႕-ဥကၠ႒လုပ္သူက “မိမိတို႔အေပၚ ျပည္သူလူထုအားထားယံုၾကည္မႈ ျမင့္မားလာသည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ရိွရတယ္။ ၂ 

ေနရာမွာ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုိင္ရတယ္။ တျခားမဲဆႏၵ ၆ ေနရာမွာ အဓိက ၿပိဳင္ဘက္  NLD ထက္ လူထုေထာက္ခံမႈ ပုိရခဲ့တယ္”... 

လို႔  ဝ့ံႂကြားခ့ဲတယ္။ ၂၀၂၀ အတြက္ အားတက္ပါတယ္ဆိုတ့ဲ အသံလည္း ၾကားလုိက္ရတယ္။ ဒါေတြက အေျဖမွန္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး-

တကယ္အေျဖမွန္က  NLD မဲ႐ႈံးခ့ဲတဲ့ ေဒသက တိုင္းရင္းသားေတြအသံထဲမွာ ရိွပါတယ္။  

 “ေဒၚစု စစ္တပ္နဲ႔ တြဲေနတာ မႀကိဳက္ဘူး။ သူက ဗမာျဖစ္လို႔ ဗမာေတြအတြက္ပဲလုပ္ေနတယ္။ မိမိတို႔ေဒသခံေတြကုိ လ်စ္လ်ဴ 

႐ႈ ေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။ မဲေပးခ့ဲတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြကို အကာအကြယ္ ေပးဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ခ့ဲတယ္”-တဲ့။  

 ဒီေနရာမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ထူးျခားခ်က္တခုကုိ ထုတ္ေဖာ္လိုတယ္။ (၆) ေနရာအႏုိင္ရတဲ့ SNLD က ဘာမွ အသားမယူဘူး။ ႏုိင္တဲ့ 

ကိုယ္စားလွယ္ေတြ  NLD နဲ႔ လက္တြဲလုပ္ပါဆုိတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကုိေတာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။  
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((((၄၄၄၄) ) ) ) စုဖြဲ႕မႈပံုစံေျပာင္းေနၿပီစုဖြဲ႕မႈပံုစံေျပာင္းေနၿပီစုဖြဲ႕မႈပံုစံေျပာင္းေနၿပီစုဖြဲ႕မႈပံုစံေျပာင္းေနၿပီ    

 ဒီေန႔ေခတ္ဟာ လူမ်ိဳးစုေတြ ႏုိးၾကားလာေနတဲ့ ေခတ္ျဖစ္တယ္။  ဒီခ်ဳပ္ ယုိယြင္းစျပဳလာတယ္။ ဟာသြားတဲ့ကြက္လပ္ေတြမွာ 

ဘယ္အင္အားစုေတြ အစားထိုးဝင္လာမလဲ။ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အစားထိုးဝင္ေရာက္လာၾကလိမ့္မယ္။  

 ျပည္မမွာေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ကုိ မဲမေပးရင္ ဘယ္သူ႕ေပးမလဲ-ဆုိတ့ဲ ေမးခြန္းရိွတယ္။ ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္မယ့္ တိုးတက္တဲ့ ပါတီ 

ငယ္တခ်ဳိ႕ ရိွေပမယ့္ အခ်ိန္ယူလံုးပန္းၾကရလိမ့္မယ္။ ျပည္မမွာ အာဏာႏုိင္ငံေရးပဲသိတဲ့ တျခားအုပ္စုတခု ေပၚလာေနတယ္။ အင္အား 

လည္း မေသးဘူး။ ေငြလည္းေပါတယ္။ အသံလည္း က်ယ္တယ္။ သမုိင္းအမႈိက္ပုံထဲ ေရာက္ၾကမယ့္သူေတြပဲ။ ဒါေပမ့ဲ ဒီကာလမွာ 

သူတို႔တေတြရဲ႕ ဖ်က္ဆီးစြမ္းအင္က မေသးဘူး။ ဒါကုိ သတိရိွသင့္ၾကတယ္။  

 ဒီခ်ဳပ္အတြက္ အသက္႐ႉေခ်ာင္စရာ ရိွတာက အရင္လက္တြဲလာခ့ဲတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ 

(SNLD, UNA စသည္) က ခုအထိ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးသေဘာ ေဖာ္ျပေနေသးတယ္။ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုကလည္း ေစာင့္ၾကည့္ 

ေနဆဲပဲ။ ႀကံ႕ဖြံ႕နဲ႔ မသူေတာ္အုပ္စုက ဖုတ္သြင္းတေစၧအဆင့္ပဲ ရိွေတာ့တယ္။ ျပင္မယ္ဆိုရင္ ျပင္ဖုိ႔ အခ်ိန္ကလည္း ရိွေနေသးတယ္။ 

သို႕ေသာ္ ငတ္ျပတ္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အေျခခံလူတန္းစားေတြက ေနာက္ ဘယ္ေလာက္အထိ သည္းညည္းခံႏိုင္ဦးမလဲ ဆိုတာကုိလည္း 

သတိထားဖို႕ လိုပါတယ္။ 

 ဒီအခ်က္ေတြကို အေလးထားမယ္ဆိုရင္ “ျပည္သူနဲ႕အတူ” လုိ႕ ေၾကြးေၾကာ္သံတင္လာတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ ပန္းပန္ေနဦးမယ္လုိ႔ 

ထင္မိေၾကာင္းပါ။  

 

             

                                                                       ေအးၿငိမ္းေအးၿငိမ္းေအးၿငိမ္းေအးၿငိမ္း            

                                                     ၁၀၊၄၊၂၀၁၇။  
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အတြဲအတြဲအတြဲအတြဲ    ((((၂၂၂၂)  )  )  )  အမွတ္အမွတ္အမွတ္အမွတ္    ((((၈၈၈၈))))    

မာတိကာမာတိကာမာတိကာမာတိကာ    

““““အလင္းတခ်က္အလင္းတခ်က္အလင္းတခ်က္အလင္းတခ်က္    အေမွာင္တကြက္နဲ႕အေမွာင္တကြက္နဲ႕အေမွာင္တကြက္နဲ႕အေမွာင္တကြက္နဲ႕    သြားေနတ့ဲသြားေနတ့ဲသြားေနတ့ဲသြားေနတ့ဲ    ၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရး”(”(”(”(စာတည္းအဖြဲ႕အမွာစာတည္းအဖြဲ႕အမွာစာတည္းအဖြဲ႕အမွာစာတည္းအဖြဲ႕အမွာ))))----    ((((၁၁၁၁))))    

To, Presidium of the 20th CongressCommunist Party of Greece-(၃)၃)၃)၃)    
ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႕ ေပးပို႕သည့္ သဝဏ္လႊာဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႕ ေပးပို႕သည့္ သဝဏ္လႊာဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႕ ေပးပို႕သည့္ သဝဏ္လႊာဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႕ ေပးပို႕သည့္ သဝဏ္လႊာ((((၄)၄)၄)၄)    

အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ တဆက္တစပ္တည္း ကိစၥေတြပါအမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ တဆက္တစပ္တည္း ကိစၥေတြပါအမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ တဆက္တစပ္တည္း ကိစၥေတြပါအမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ တဆက္တစပ္တည္း ကိစၥေတြပါ((((၆)၆)၆)၆)    

ဗမာျပည္ဗမာျပည္ဗမာျပည္ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕ႏိုင္ငံေရးအေရြ႕((((၈)၈)၈)၈)    

တိုက္ရဲမွ ေအာင္ပြဲရမယ္တိုက္ရဲမွ ေအာင္ပြဲရမယ္တိုက္ရဲမွ ေအာင္ပြဲရမယ္တိုက္ရဲမွ ေအာင္ပြဲရမယ္((((၁၁)၁၁)၁၁)၁၁)    

စစ္ထြက္ဆရာႀကီးေတြ ဘာလုပ္ေနသလဲစစ္ထြက္ဆရာႀကီးေတြ ဘာလုပ္ေနသလဲစစ္ထြက္ဆရာႀကီးေတြ ဘာလုပ္ေနသလဲစစ္ထြက္ဆရာႀကီးေတြ ဘာလုပ္ေနသလဲ((((၁၃)၁၃)၁၃)၁၃)    

သမိုင္းကေန ေျပးမလြတ္သမိုင္းကေန ေျပးမလြတ္သမိုင္းကေန ေျပးမလြတ္သမိုင္းကေန ေျပးမလြတ္((((၁၄)၁၄)၁၄)၁၄)    

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သနားစရာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သနားစရာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သနားစရာဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း သနားစရာ((((၁၈)၁၈)၁၈)၁၈)    

ကြယ္လြန္သူ ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္အတြက္ အမွတ္တရ တမ္းခ်င္းလႊာကြယ္လြန္သူ ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္အတြက္ အမွတ္တရ တမ္းခ်င္းလႊာကြယ္လြန္သူ ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္အတြက္ အမွတ္တရ တမ္းခ်င္းလႊာကြယ္လြန္သူ ရဲေဘာ္ေမာင္ေမာင္အတြက္ အမွတ္တရ တမ္းခ်င္းလႊာ((((၂၀)၂၀)၂၀)၂၀)    

လြမ္းေလသမွ်လြမ္းေလသမွ်လြမ္းေလသမွ်လြမ္းေလသမွ်((((၂၁)၂၁)၂၁)၂၁)    

အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားအမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားအမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားအမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား    ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာတာတာတာတာ...(...(...(...(၂၅၂၅၂၅၂၅))))    

ဘယ္အခ်ိန္ကထက္မဆို ပိုမိုၾကည္ဘယ္အခ်ိန္ကထက္မဆို ပိုမိုၾကည္ဘယ္အခ်ိန္ကထက္မဆို ပိုမိုၾကည္ဘယ္အခ်ိန္ကထက္မဆို ပိုမိုၾကည္လင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားလာေနပါၿပီလင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားလာေနပါၿပီလင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားလာေနပါၿပီလင္ ရွင္းလင္းျပတ္သားလာေနပါၿပီ((((၂၈၂၈၂၈၂၈))))    

၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ၂၀၂၀ ၂၀၂၀ အလားအလားအလားအလားအလာအလာအလာအလာ((((၃၀၃၀၃၀၃၀))))    

ၿပီးဆံုးဖို႕မလြယ္လွတ့ဲ ၿပီးဆံုးဖို႕မလြယ္လွတ့ဲ ၿပီးဆံုးဖို႕မလြယ္လွတ့ဲ ၿပီးဆံုးဖို႕မလြယ္လွတ့ဲ ၁၉၄၈ က၁၉၄၈ က၁၉၄၈ က၁၉၄၈ က    စခ့ဲတ့ဲ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္စခ့ဲတ့ဲ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္စခ့ဲတ့ဲ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္စခ့ဲတ့ဲ ဗမာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္((((၃၂၃၂၃၂၃၂))))    

အမွတ္တရ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးအမွတ္တရ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးအမွတ္တရ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလးအမွတ္တရ ရဲေဘာ္ေက်ာ္ေလး((((၃၄၃၄၃၄၃၄))))    

ကြကြကြကြန္ျမဴနစ္စနစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးန္ျမဴနစ္စနစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးန္ျမဴနစ္စနစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးန္ျမဴနစ္စနစ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး((((၃၉၃၉၃၉၃၉))))    

လူလူလူလူ    သန္း သန္း သန္း သန္း ၂၀ ၂၀ ၂၀ ၂၀ အငတ္ေဘး ႀကဳံဖြယ္ရိွအငတ္ေဘး ႀကဳံဖြယ္ရိွအငတ္ေဘး ႀကဳံဖြယ္ရိွအငတ္ေဘး ႀကဳံဖြယ္ရိွ((((၄၂၄၂၄၂၄၂))))    

ႏိုင္ငံႏိုင္ငံႏိုင္ငံႏိုင္ငံတကာ သတကာ သတကာ သတကာ သတင္းသံုးသပ္ခ်က္ တင္းသံုးသပ္ခ်က္ တင္းသံုးသပ္ခ်က္ တင္းသံုးသပ္ခ်က္ ((((၂၁၂၁၂၁၂၁----၃၃၃၃----    ၂၀၁၇) (၄၃၂၀၁၇) (၄၃၂၀၁၇) (၄၃၂၀၁၇) (၄၃))))    

ညစ္ပတ္ ေသြးစြန္းေၾကြး ညစ္ပတ္ ေသြးစြန္းေၾကြး ညစ္ပတ္ ေသြးစြန္းေၾကြး ညစ္ပတ္ ေသြးစြန္းေၾကြး ((((၄၅၄၅၄၅၄၅))))    

((((၁၈၁၈၁၈၁၈) ) ) ) ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ အစည္းအေဝးလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ အစည္းအေဝးလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ အစည္းအေဝးလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ အစည္းအေဝး((((၄၆၄၆၄၆၄၆))))    

၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ၂၀၁၆ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈကို အကဲခတ္ၾကည့္ျခင္းတိုးတက္မႈကို အကဲခတ္ၾကည့္ျခင္းတိုးတက္မႈကို အကဲခတ္ၾကည့္ျခင္းတိုးတက္မႈကို အကဲခတ္ၾကည့္ျခင္း((((၅၀၅၀၅၀၅၀))))    

၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းခုႏွစ္အတြင္းခုႏွစ္အတြင္းခုႏွစ္အတြင္း    လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ ရလႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ ရလႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ ရလႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ ရက္က္က္က္((((၃၃၃၃) ) ) ) ရက္  ရက္  ရက္  ရက္  ((((၅၈၅၈၅၈၅၈))))    
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