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အေရးေတာ္ပံု ဂ်ာနယ္၊                       အတြဲ ၂၊ အမွတ္ ၄                          ၂၀၁၆ ခုႏွစ္/ {+yDv 

 

                                               

            

                                                              စာတည္းအဖြဲ႕အမွာ 

(၁) 

အစုိးရေဟာင္းနဲ႔ အစုိးရသစ္ 

 အေဟာင္းထြက္ အသစ္တက္လာတ့ဲပြဲက ေျပေျပေခ်ာေခ်ာႀကီးေတာ့ မဟုတ္။ အမ်ားညီလုိက္ၾကရၿပီး ‘ဤ’ကုိ ‘ကၽြဲ’ ဖတ္လုိက္ရတ့ဲသေဘာ 

ေဆာင္ေနပါတယ္။   

  (သန္႔ရွင္းေသာ)အစုိးရေဟာင္းက ေအာင့္သက္သက္န႔ဲ ထြက္သြားရေပမယ့္ ကုိယ့္အရွက္ကုိယ္ ခြဲၿပီး ျမက္ပင္ပါမက်န္ လက္ကုန္ႏႈိက္သြားခ့ဲ 

ၾကတယ္။ ဒါ့အရင္ လြတ္ေတာ္တြင္းမွာ တင္လာသမၽွ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ေတြကုိ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက မတ္တတ္ရပ္တားရတ့ဲအထိ အရွက္ ဟက္ 

တက္ ကြဲခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္တယ္။  

 အစုိးရသစ္ဘက္မွာလည္း တာထြက္ေကာင္းလွသည္ေတာ့ မဟုတ္။ ဒုသမၼတတဦးနဲ႔ ဝန္ႀကီး ႏွစ္ပါးကိစၥေၾကာင့္ ရွင္းရလင္းရလုပ္ခဲ့ရတယ္။ 

  

(၂) 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္က တည္ရိွဆဲ 

 အေပၚယံၾကည့္ရင္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က ခံစစ္ပဲ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေအာက္စည္းမွာ ေရာက္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ 

အသိအမွတ္ျပဳမႈနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈက အစုိးရသစ္ဘက္မွာ ရွိတယ္။  
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 ဒါေပမ့ဲ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒႀကီးက စစ္အုပ္စုဘက္မွာ ရွိေနၿပီး ဒီဥပေဒကုိ ဒီခ်ဳပ္က လက္ခံထားရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ကုိယ္ 

တုိင္က ‘တပ္မေတာ္န႔ဲ ထိပ္တုိက္တုိးမယ့္ဟာဆုိ ဘာမွ မလုပ္ဘူး’လုိ႔ ေျပာခဲ့ဟန္ရွိတယ္။ တဖက္မွာ စစ္အုပ္စုက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြား 

ကာကြယ္ေရးကုိ အက်အနျပင္ဆင္ထားတာျဖစ္လုိ႔ အခြင့္သာတ့ဲအခါ ပါဝါမာကုိ ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်လိမ့္မယ္ ဆုိတာကုိ မေမ့ဖို႔လိုတယ္။ 

                 ေနာက္- ကာခ်ဳပ္ေျပာခ့ဲတဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြကုိ ၾကည့္ရင္-       

  - ၂၀၀၈ ေျခဥကုိ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားမယ္။        

  - တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူ ၆ ခ်က္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။        

              - တုိင္းျပည္ ေအးခ်မ္းေစဖုိ႔ ဆုိရင္ လက္နက္ခ်မွျဖစ္မယ္... ဆုိတာေတြပဲ။  

 ခု မတ္လ ၂၇ မိန္႔ခြန္းမွာ ‘ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲမႈကုိ ဦးတည္လာမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳ းေတြကုိ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ေရာက္ရွိခံမွာ မဟုတ္’ဆုိတ့ဲ 

အဆင့္အထိ ေျပာၿပီး ဒီခ်ဳပ္ကုိေရာ တုိင္းရင္းသားေတြကုိပါ သတိေပးသြားခဲ့တယ္။  

 ဒါ့အျပင္ သေဘာထားတင္းမာတ့ဲ လက္မ႐ြံ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတေယာက္ကုိ ဒုသမၼတင္လုိက္တာကလည္း မေျပလည္ခ်င္တ့ဲသေဘာ ျပေန 

တယ္။  

 NCA  လက္မွတ္မထုိးတ့ဲ တုိင္းရင္းသားေတြကုိ ဖိတုိက္လာေနတာကလည္း သံသယရိွစရာေတြပါ။ ဒါေတြဟာ ဒီေန႔စစ္အုပ္စုသြားေနတ့ဲ စစ္ 

အာဏာရွင္စနစ္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တယ္။  

(၃) 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တုိက္ဖ်က္ေရးလမ္းေၾကာင္း (၂) ခု 

 လစ္ဘရယ္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ရယ္ဒီကယ္လမ္းေၾကာင္း....တုိ႔ အၿပိဳင္ေပၚေနတယ္။ ျပည္သူေတြက ႏုိးၾကားေနၾကၿပီျဖစ္တယ္။ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ 

လည္း ႀကီးတယ္။ တဖက္မွာ စစ္အုပ္စုက စစ္ေရးတုိးခ်ဲ႕ေနၾကတာကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုိခ်င္သူေတြပီပီ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကသလုိ တၿပိဳင္တည္းမွာ 

အစုိးရသစ္က သူတုိ႔ေပးထားတ့ဲကတိေတြ တည္ရဲ႕လား၊ တည္ႏိုင္ပါ့မလား။ တမတ္သားက ဘယ္လုိမ်ား ကန္႔လန္႔ တုိ္က္ေလမလဲလုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေန 

ၾကပါတယ္။  

 ဒီခ်ဳပ္သြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္ေနပါၿပီ။ တကယ္က စစ္အစုိးရ  ျပဳတ္က်သြားတာ ေကာင္းတ့ဲကိစၥျဖစ္တယ္။ အရပ္သား 

တပုိင္း အစုိးရ ျဖစ္တည္လာတာလည္း ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ႀကိဳဆုိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ၂၀၀၈ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ နာခံလုပ္ေနရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ၂၀၀၈ ကုိ 

ဖ်က္သိမ္းခ်င္သူေတြရဲ႕  ဖ်က္သိမ္းေရးလမ္းေၾကာင္းက မတူႏိုင္ပါဘူး။ သုိ႔တုိင္ ဦးတည္ခ်က္တူညီၾကတာမုိ႔ မိတ္ဖက္ ရပ္တည္သြားလုိ႔ရပါတယ္။  

 အစုိးရသစ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အားေပးစရာေတြ႕ရင္ အားေပးပါမယ္။ ေဝဖန္စရာရိွရင္ ေဝဖန္ပါမယ္။   

 ဒီအခ်ိန္မွာ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္လူတန္းစားရဲ႕ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းတ့ဲ ေပၚလစီအရပ္ရပ္ကုိ  ႏိုင္ငံေရးအရ အေတြးအေခၚအရ စည္း႐ံုးေရးအရ လုပ္ 

ရပ္အရ ဘက္စံုကေနတုိက္ရင္း လူထုအားကုိ စုစည္းထားဖုိ႔လုိတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုဥပေဒျပႆနာ ဆုိတာ အရင္းစစ္ရင္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာပါပဲ။ ၄၃၆ တုိ႔ 

၅၉(စ) တုိ႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးေတြပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာဟာ ေရမေရာတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္တယ္။ 

 ဒီေန႔ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအေပၚမွာ ဘယ္လုိသေဘာထားသလဲဆုိတာ ႏိုင္ငံေရး 

အင္အားစုေတြကုိ စမ္းသပ္တဲ့ စံျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေလၽွာက္မယ့္လမ္းက အဆန္းမဟုတ္ဘူး။ သမုိင္းမွာ ဗကပ ေလၽွာက္ခဲ့တ့ဲလမ္းေၾကာင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္ 

သိမ္းေရး အတြက္ ျပည္နယ္ျပည္မ မေ႐ြး တုိင္းရင္းသား-ဗမာ မခြဲျခားဘဲ တျပည္လံုးရိွ လူတန္းစား (၄) ရပ္(အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲ 

သားနဲ႔ အမ်ဳိးသားဓနရွင္) အက်ိဳ းစီးပြားအတြက္ ရပ္တည္သြားမယ္။  

 ျပည္သူကုိ ယံုၾကည္ၿပီး ျပည္သူေတြန႔ဲအတူ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ၿပိဳပ်က္သည္အထိ ဆက္လက္တုိက္ပြဲဆင္သြားၾကပါမယ္။  

 

         စာတည္းအဖြဲ႕    

                     ၃၀၊ ၃၊ ၂၀16 
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                                                        tajccHOya' wkdufzsufa&;[m  

              orkdif;ay;wm0efyJ    
                                            

                                                    ေမာင္မိုးဦး 

 

အမ်ိဳ းသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာက်င္းပတ့ဲေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေျပာင္းလခဲ်ိန္တန္ၿပီဆိုတ့ဲ ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ေ႐ြး 

ေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့တယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ကုိ အႏုိင္ရတယ္။ တုိင္းသူျပည္သား အားလံုး ဝမ္းသာအားရ 

ျဖစ္ၾကတယ္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ  ရင္ပူစရာေတြျဖစ္လာတယ္။  

၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုိပဲ ျဖစ္သြားေလမလား၊ ဒီခ်ဳပ္ကုိ တကယ္အာဏာလႊမဲလား၊ ဒီခ်ဳပ္ အစုိးရဖြဲ႕ခြင့္ရမလား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼ 

တျဖစ္မလား စသည္၊ စသည္ျဖင့္ လားေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ စုိးရိမ္ပူပန္ၾကရပါတယ္။  

ဒီခ်ဳပ္နာယကကေတာ့ အမ်ားႀကီး၊ အမ်ားႀကီးလုပ္ရဦးမယ္၊ လြယ္လြယ္န႔ဲေတာ့ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးဆုိၿပီး ေျပာတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕သမၼတရဲ႕ ေျပာေရး 

ဆုိခြင့္ရွိသူဝန္ႀကီးကေတာ့ အာဏာလႊေဲျပာင္းမႈ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ အာဏာလႊေဲပးမွာပဲဆုိၿပီး အာမခံေျပာတယ္။ ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒န႔ဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုၿပီးတဲ့ေနာက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အ 

ေကာင္းဆံုး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကမွာပါဆုိၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ လူ႐ႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာန႔ဲအဖြဲ႕ကေတာ့ ထီေပါက္ၿပီး ေငြမထုတ္ရေသးဘဲ 

ရင္ပူေနရတ့ဲအေျခအေနလုိ႔ ေျပာပါတယ္။  

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက အာဏာသိမ္းခ့ဲတဲ့ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ဟာ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ကုိ အသြင္အမ်ိဳ းမ်ိဳ းေျပာင္းၿပီး မတရား စိုးမုိး 

အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ကတိအမ်ိဳ းမ်ိဳ းေပးၿပီး ကတိမတည္တာေတြက အေျမာက္အျမားပဲ။ ျပည္သူလူထုကုိ လိမ္ညာၿခိမ္းေျခာက္၊ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္တာလည္း 

ကေန႔အထိပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ျပည္သူလူထုက စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ကုိ မယံုၾကည္ခ့ဲတာျဖစ္တယ္။  

၉၀ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရသူကုိ အာဏာလႊမဲယ္လုိ႔ ကတိေပးတဲ့ န၀တဥကၠ႒ဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ကုိ အာဏာ မလႊဘဲဲ 

ထားလုိက္တယ္။ ေ႐ြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ေတြ နည္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းန႔ဲ ဖိႏိွပ္ခံရတာပဲ အဖတ္တင္တယ္။ စစ္အစုိးရကေတာ့ စစ္တပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးဆုိတ့ဲ 

ရာထူးႀကီးကုိ တီထြင္လုိက္ၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ မတရားေဖာင္းပြသြားေအာင္ လုပ္တယ္။ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကုိ အမ်ားႀကီး တုိးျမႇင့္လိုက္တယ္။ ဦးပုိင္ 

လီမီတက္ကုိ ထူေထာင္ၿပီး စစ္အုပ္စုက တုိင္းျပည္စီးပြားေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရးကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္တယ္။ ေဈးကြက္စီးပြားေရးကုိ က်င့္သံုးတယ္။ ပုဂၢလိက 

စီးပြားေရးစနစ္ကုိ ကူးေျပာင္းတယ္လုိ႔ ေၾကညာလုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ခ႐ုိနီေတြ ေျပာင္ထြက္ေပၚလာေတာ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေငြမဲေတြ ခဝါခ် 

တာလုပ္ေတာ့တာပါပဲ၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ျပည္သူေတြမြဲသထက္မြဲတယ္။ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သထက္ျဖစ္၊ လယ္သမားေတြ ေျမမဲ့ယာမဲ့ 
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ျဖစ္ကုန္တယ္။ အဲ့ဒီလုိအခ်ိန္မွာပဲ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ခ်မွတ္ အတည္ျပဳတယ္။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္တယ္။ စစ္အုပ္စုက လူမႈေရး အသင္း 

အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ႀကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕ကုိ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဖန္တီးလုိက္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္တယ္။ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ပီး အရပ္ဝတ္လဲထားတ့ဲ စစ္အရာရိွေတြက 

ႀကံ႕ဖြံ႕ကုိယ္စားလွယ္ေတြအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္တယ္၊ ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရ ဖြဲ႕တယ္။  

အရပ္သားအစုိးရပါလုိ႔ ကုိယ့္ဘာသာ ေၾကညာတဲ့ သမၼတဦး (ဗိုလ္) သိန္းစိန္အစုိးရ ေပၚလာတယ္။ တူညီအရပ္ဝတ္ ဝတ္ထားတ့ဲ စစ္ဗိုလ္ေတြ 

လႊမ္းတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြေပၚတယ္။ ဒါန႔ဲ မေက်နပ္ေသးလုိ႔ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ဝတ္စုံျပည့္န႔ဲ စစ္ဗုိလ္ေတြ ေနရာယူထားတယ္။ ဒီနည္းန႔ဲ စစ္အာဏာ 

ရွင္စနစ္ကုိ အခုိင္အမာတည္ေဆာက္တယ္။ ဒါကုိ ျပည္သူလူထုက နည္းနည္းမွ မလုိလားဘူး။ သမၼတဦး (ဗုိလ္) သိန္းစိန္ အစုိးရ သက္တမ္းတေလၽွာက္ 

ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ပညာေရး၊ စတ့ဲ နယ္ပယ္အားလံုးမွာ ကေမာက္ကမျဖစ္တာကုိ ျပည္သူလူထုႀကီးက အင္မတန္႐ြံမုန္းေနတယ္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၈ ရက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူလူထုႀကီးဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ မလုိလားေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ 

လုိေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား သတိၱရွိရိွ ေဖာ္ထုတ္လုိက္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရ 

တာပဲ။ ဒါေပမ့ဲ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရလုပ္တ့ဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရယ္၊ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအရ ဒီခ်ဳပ္က အစုိးရဖြဲ႕ၿပီး လုပ္ငန္းေတြအေကာင္ အထည္ 

ေဖာ္ရမွာကုိေတာ့ ျပည္သူလူထုက စိုးရိမ္ပူပန္တယ္။ 

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရပဲ ႀကံ႕ဖြံ႕အစုိးရက ဒီခ်ဳပ္အစုိးရကုိ ေအးေအးၿငိမ္းၿငိမ္း၊ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ အာဏာလႊမဲွာ ျဖစ္တယ္။ ကာကြယ္ေရးဦး 

စီးခ်ဳပ္ကလည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ မထိပါးတ့ဲအေျခအေနမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မယ္ ေျပာေနတာျဖစ္တယ္။ အဒဲါဆုိရင္ ေျပာင္းလဲ 

ခ်ိန္တန္ၿပီ ဆုိတ့ဲ ဒီခ်ဳပ္ဟာ ႀကံ႕ဖြံ႕အစုိးရနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရေျပာင္းလဲတာေလာက္ပဲျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီကုိ ေျပာင္းလဲတဲ့ အေျပာင္း 

အလဲ မလုပ္ႏိုင္မွာကုိ ျပည္သူလူထုႀကီးက စိုးရိမ္ပူပန္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕ကုိယ္စား ဒီခ်ဳပ္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆက္လက္က်င့္သံုးရက္ 

သားျဖစ္မွာကုိ ျပည္သူလူထုက ေသာကျဖစ္ေနတာျဖစ္တယ္။ 

လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကာခ်ဳပ္က ေျဖေလၽွာ႔မႈ စလုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ နည္းနည္းမွ အထိပါးမခံတ့ဲ တင္းမာတ့ဲ သေဘာ 

ထားကုိ ကာခ်ဳပ္က ေျဖေလၽွာ႔မႈမလုပ္ရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ဘယ္လုိမွျပင္ဆင္လုိ႔ရမွာမဟုတ္ပါ။  

ကာခ်ဳပ္က ေျဖေလၽွာ႔မႈ မလုပ္ရင္ ဒီခ်ဳပ္ကဖြဲ႕မယ့္အစုိးရဟာ စစ္တပိုင္းအစုိးရပဲ ျဖစ္မယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုကတင္မယ့္ ဒုသမၼတ ႏွစ္ဦးဟာ 

ဒီခ်ဳပ္ကတင္မွာ ျဖစ္တာေသခ်ာပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြတင္မယ့္ ဒုသမၼတဟာလည္း တကယ္ အရပ္သား ျဖစ္သြားၿပီးျဖစ္တဲ့ အၿငိမ္းစား 

စစ္ဗိုလ္ေတြထကဲျဖစ္မွ သမၼတ၊ ဒုသမၼတဟာလည္း အရပ္သားေတြျဖစ္မွာပါ။ ကာခ်ဳပ္က အဆုိျပဳတင္ျပရတ့ဲ ျပည္ထေဲရး ဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ 

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးေတြကလည္း တကယ့္အရပ္သားျဖစ္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ အၿငိမ္းစား စစ္ဗုိလ္ေတြထကဲျဖစ္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္သေဘာတူႏုိင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ရင္ 

ပိုေကာင္းပါတယ္။ ဒါကလည္း ကာခ်ဳပ္ကေျဖေလၽွာ႔တ့ဲ သေဘာထားရိွမွျဖစ္မွာပါ။ အရပ္သား ျဖစ္သြားတ့ဲ အၿငိမ္းစားစစ္ဗိုလ္ေတြဟာ တကယ္အရပ္ 

သားစိတ္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီကုိ တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ရင္ ဒီခ်ဳပ္ဖြဲ႕မယ့္အစုိးရဟာ တကယ္ အရပ္သားအစုိးရျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရ 

စီကုိ တကယ္ေဖာ္ေဆာင္တာျဖစ္လာဖုိ႔ အလား အလာရိွလာမွာျဖစ္တယ္။  

 တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိလည္း တပ္တြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းနဲ႔ တပ္ထုက ေ႐ြးေကာက္ၿပီး ကာခ်ဳပ္က အတည္ျပဳတဲ့ ကုိယ္စား 

လွယ္ေတြျဖစ္ရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီကုိ ေျပာင္းဖုိ႔ အလားအလာရိွလာမွာျဖစ္တယ္။ ဒီေျဖ ေလၽွာ႔မႈကုိ ကာခ်ဳပ္က စလုပ္ရင္ ေနာင္မွာ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ကာကြယ္တဲ့ တပ္မေတာ္ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိကာကြယ္တဲ့ တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလရဲာမွာလည္း သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစမွာ 

ျဖစ္တယ္။ 

ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးန႔ဲပတ္သက္တဲ့ မူ ၆ ခ်က္ကုိ နည္းနည္းကေလးမွ ေျဖေလၽွာ႔မႈမလုပ္ရင္ ကေန႔လုပ္ေနတဲ့ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲ 

ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလုပ္ေတြဟာ ေရွ႕ကုိ နည္းနည္းကေလးမွ တုိးႏုိင္မွာမဟုတ္ဘဲ အပစ္ရပ္လုိက္၊ ေတာ္ၾကာ ျပန္တုိက္လုိက္နဲ႔ သံသရာလည္ေနမွာပဲ 

ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္ေရးဟာ ေမၽွာ္ေလတုိင္း ေဝးေနမွာပဲ ျဖစ္တယ္။  

ဒီခ်ဳပ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳ းသားရင္ၾကားေစ့ေရးပဲ ေျပာေျပာ၊ အမ်ိဳ းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပဲဆုိဆုိ အဒဲါကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ဆုိ 

ရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ဆုိရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ရမယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္ 

စု ထူေထာင္ရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ရမယ္။  

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔ဆုိရင္ ဒီခ်ဳပ္ဟာ ကာခ်ဳပ္န႔ဲနားလည္မႈရေအာင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ပိုအေရးႀကီးတာက လႊတ္ 

ေတာ္တြင္းလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ပလႈပ္ရွားမႈကုိ ေပါင္းစပ္ေပးႏုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။  
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ဒီခ်ဳပ္ဟာ အစုိးရလုပ္ငန္းေတြကုိ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးရမယ္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ပ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိလည္း ေခါင္းေဆာင္မႈေပးရ 

မွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္မွာ တခ်ိဳ႕က အစုိးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အလုပ္ လုပ္ရမယ္။ လႊတ္ေတာ္အလုပ္ကုိ တခ်ိဳ ႕ လုပ္ရမယ္။ တခ်ိဳ ႕က လႊတ္ေတာ္ပ အလုပ္ 

ေတြ လုပ္ရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ပအလုပ္ဟာ လူထုႀကီးနဲ႔ထိေတြ႕ရတဲ့အလုပ္ ျဖစ္တယ္။ အင္မတန္ က်ယ္ေျပာၿပီး ေထြျပားပါတယ္။  

 ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ဗဟုိမွာ တပ္ေပါင္းစုတခု ထားရိွသင့္တယ္။ အဲဒီဌာနကုိ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးဦးက တာဝန္ခံရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။ 

ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယကက တာဝန္ခံၿပီး ဗဟုိအမႈေဆာင္တဦးဦးက အလုပ္ေတြကုိ ခန္႔ခြဲတာမ်ိဳ းလည္း ျဖစ္ႏ္ိုင္ပါတယ္။ ဒီဌာနကိုဖြင့္ထားရင္ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ိဳ းမ်ိဳး၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳ း၊ အင္အားစုအမ်ိဳ းမ်ိဳးဟာ ဒီခ်ဳပ္န႔ဲအခ်ိန္မေ႐ြး ထိေတြ႕ေဆြးေႏြး၊ အျမင္ဖလွယ္ႏုိင္တာျဖစ္မယ္။ 

တရားဝင္ေရာ၊ အလြတ္သေဘာေရာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရင္းရင္းႏီွးႏီွး ေဆြးေႏြးေျပာဆုိႏိုင္တာ ေတြလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ဒီလုိလုပ္ႏ္ိုင္ရင္ အမ်ိဳ းသား 

ရင္ၾကားေစ့ေရးကိစၥ (အမ်ိဳ းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးကိစၥ)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥအဝ၀ကုိ အခ်ိန္မေ႐ြး 

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၫိွႏႈိင္းတာ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ အဒီဲလုိလုပ္ႏုိ္င္မွ ဒီခ်ဳပ္ဟာ အစုိးရအဖြဲ႕န႔ဲ လႊတ္ေတာ္ကုိ ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္တဲ့ပါတီ၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔ 

တသားတည္းရွိၿပီး ျပည္သူလူထု လုိလားတ့ဲ ဒီမိုကေရစီကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိ္င္တဲ့ပါတီ၊ အမ်ိဳ းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရး (အမ်ိဳ းသားရင္ၾကားေစ့ေရး) န႔ဲ ၿငိမ္း 

ခ်မ္းေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တ့ဲ ပါတီ၊ တန္းတူေရးန႔ဲ စည္းလံုးေရး၊ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးေရးကုိ အာမခံၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ 

ရာမွာ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ ျပဳႏုိင္တ့ဲ ပါတီ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။  

ဦးသန္းေ႐ႊ(ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး အၿငိမ္းစား)နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ႏွစ္နာရီၾကာတယ္လုိ႔ ဦးသန္းေ႐ႊရဲ႕ 

ေျမးဆုိသူက တရားဝင္လုိလုိ၊ တရားမဝင္သလုိလုိ၊ သတင္းထုတ္ျပန္သလုိလုိ၊ သတင္းေပးသလုိလုိန႔ဲ  သတင္းျဖစ္ေပၚေစလုိက္တယ္။ ဒါဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉး 

ႀကီးသန္းေ႐ႊဘ၀၊ န၀တ-နအဖ ဥကၠ႒ဘ၀၊ ဗုိလ္ခင္ၫြန္႔ အတြင္းေရးမႉး(၁) ဘ၀ေတြတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကတာကုိ သတိရ 

ေစပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက စစ္အစုိးရက က်င္းပေနတ့ဲ အမ်ိဳ းသားညီလာခံ ေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပဖုိ႔အတြက္ ေတြ႕ဆံုၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတြ႕ဆံုပြဲ 

မွာလည္း အေျခအေနေကာင္း၊ အလားအလာေကာင္းေတြ ေပၚေပါက္ေကာင္းရဲ႕လုိ႔ ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာမွျဖစ္မလာခ့ဲပါဘူး။ ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံမႈ 

အေရးအခင္းျဖစ္တဲ့အထိေတာင္ အေျခအေနဆုိးဝါးသြားပါတယ္။  

အခုလည္း လက္ရွိသမၼတေတြ၊ လက္ရိွကာခ်ဳပ္ေတြက အာဏာလႊေဲပးမယ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မယ္လုိ႔ ေျပာေနတာကုိ ခုိင္မာေအာင္ ဗိုလ္ 

ခ်ဳပ္မႉးႀကီး (အၿငိမ္းစား)က လူလံုးျပထြက္ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အဓိပၸာယ္အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာ တကယ္ 

လႊေဲျပာင္းဖုိ႔ တုိက္တြန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာေျပာင္းရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဒီခ်ဳပ္က ဆက္လက္ၿပီး အာမခံသြားရမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး(အၿငိမ္းစား)က အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္မယ္လုိ႔ ေျပာတာပါပဲ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာလႊယူဲၿပီး ေဒၚ 

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခၽြင္းခ်က္ဥပေဒ ထုတ္ျပန္တာ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ရင္ လက္ရွိ ၂၀၀၈ 

အေျခခံဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီခ်ဳပ္န႔ဲကင္းကြာသြားလိမ့္မယ္။ ဒီအတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး(အၿငိမ္းစား)က ေနာက္ကြယ္ကေန မီးစိမ္းျပ႐ံု 

မကဘဲ လူလံုးထြက္ျပတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး လက္႐ုံးဆန္႔တန္းၿပီး ငါမအုိေသးလုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူသလုိ ဗိုလ္ 

ခ်ဳပ္မႉးႀကီး (အၿငိမ္းစား)က လူလံုးထြက္ျပတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။  

ဒီခ်ဳပ္နာယကႀကီးေျပာသလုိပဲ လက္ရွိအေျခအေနဟာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖုိ႔ အမ်ားႀကီး၊ အမ်ားႀကီး လုပ္ဖို႔လုိေနပါေသးတယ္။ ထင္သလုိ 

အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕သြားတာျဖစ္ႏုိင္သလုိ၊ မထင္မွတ္တာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္၊ ကာခ်ဳပ္ေျပာတ့ဲ အေျခအေနႀကီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသြားမွ 

တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးက ဆုတ္ခြာမယ္ဆုိတာကုိ သတိျပဳဖုိ႔လုိပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁)၊ အပုိဒ္ ၆ (စ)မွာ ေဖာ္ျပထားတ့ဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ 

အမ်ိဳ းသားႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတုိ႔ကုိ အစဥ္ တစုိက္ ဦးတည္သည္ဆုိတ့ဲ ေဖာ္ျပခ်က္ကုိလည္း 

သတိျပဳသင့္တယ္။  

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြအားလံုးနဲ႔ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လံုးဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိတည္ၿမဲေစတ့ဲ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တုိက္ဖ်က္ေရး 

ကုိ မိမိသမုိင္းေပးတာဝန္တရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူၿပီး မေလၽွာ႔တ့ဲဇြဲန႔ဲ လံုးပန္းေနၾကရဦးမွာကေတာ့ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါ။  

                                                                                                                      

                                                                           ေမာင္မိုးဦး 
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            ရဲေဘာ္ဖုိးသံေခ်ာင္း 
 

 

 

ကမၻာေပၚမွာ အ႐ွည္ၾကာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္ ႐ွိေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးတယ္ဆုိတာေတြကုိ အႀကိမ္အမ်ားဆုံး လုပ္တ့ဲႏိုင္ငံ၊ အဒီဲ ေဆြးေႏြး 
ပြဲေတြကုိ အခ်ိန္အတုိဆုံးနဲ႔ အၾကာဆုံးလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံကုိ ေျပာပါလုိ႔ဆုိရင္ လူတုိင္းက ဗမာျပည္လုိ႔ပဲ ေျပာၾကမွာပါ။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ဘယ္လုိက စျဖစ္ 
တာလဲဆုိတာကုိ အခုအခါမွာ အထူးအျငင္းပြားစရာ မ႐ိွေတာ့ဘူး ထင္ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ 
အုပ္စိုးသူ ဖဆပလ–ဆုိ႐ွယ္လစ္ အစိုးရ က ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးေတြကို ႐ုိက္ခ်ဳိးကာ လက္နက္နဲ႕ဖိႏိွပ္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ အျမစ္ပါတူးပစ္ဖို႔ စီမံ 
လာတ့ဲအတြက္ ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ ခုခံဖုိ႔လက္နက္ကုိ ကုိင္ခဲ့ရပါတယ္၊ အဒီဲကေန ဖဆပလ အစုိးရရဲ႕ ေျခလွမ္းေတြကုိ ျမင္ၾကတ့ဲ တျခားႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕ 
အစည္းေတြန႔ဲ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳ းစုေတြလည္း လက္နက္ကုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

၁၉၅ဝ စုႏွစ္မ်ားရဲ႕အစပုိင္းမွာ ဗမာျပည္ထဲကုိ ကူမင္တန္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္ေတြ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာခ့ဲပါတယ္။ တကယ္က အဒီဲတုန္းက 
တ႐ုတ္ဗမာနယ္စပ္ဆုိတာ ဘယ္အစုိးရကမွ သိပ္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏုိင္ခ်ဳပ္ကုိင္ႏိုင္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကူမင္တန္အစုိးရလက္ထက္တုန္းကလည္း သိပ္မ 
ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္သလုိ လြတ္ေျမာက္စ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရဟာလည္း နယ္စပ္ေတြ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ လုပ္ေနရတုန္းအခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ 
ဗမာျပည္မွာလည္း အလားတူပါပဲ။ ဖဆပလအစုိးရဟာ ျပည္တြင္းစစ္န႔ဲ လုံးပန္းေနရခ်ိန္မုိ႔ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ေတြကုိ တပ္မ်ားမ်ား မပုိ႔ႏိုင္ပါဘူး။ 
အဲဒီတုန္းက ႐ွမ္းျပည္နယ္လုိ ေနရာမွာ နယ္ခံပေဒသရာဇ္စိုးမုိးမႈက ခုိင္ခိုင္မာမာ တည္႐ွိေနတုန္းလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ ဒီလုိန႔ဲ ကူမင္တန္တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴး 
ေက်ာ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေရာက္လာတ့ဲ ဖဆပလအစုိးရစစ္တပ္ေတြဟာ ေဒသလူထုအေပၚ အမ်ိဳ းမ်ိဳ းအႏုိင္က်င့္ရာကေန ႐ွမ္းျပည္နယ္မွာ လက္နက္ 
ကုိင္ပုန္ကန္မႈ ေတြ ေနရာအႏံွ႕ တုိးမ်ားလာပါေတာ့တယ္။ ဒီအထမဲွာ ဗိုလ္ေနဝင္း တုိ႔က ေစာ္ဘြားေတြလက္ထဲက အာဏာကုိ သိမ္းယူလုိက္တာကုိ 
လည္း အခ်က္တခ်က္အျဖစ္ ေထာက္ျပလို႔ ရပါမယ္။ 

 

ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔တပါတည္း အစုိးရစစ္တပ္ကုိ ဗုိလ္ေနဝင္း-ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး-ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္ စတ့ဲ ဆုိ႐ွယ္လစ္အစုက  လက္ဝါးႀကီးအုပ္  
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တဲ့အစီအစဥ္ကလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ 
ရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ကေတာ့ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းပြဲပါပဲ။ ဒီအာ 
ဏာသိမ္းပြဲဟာ ဗမာျပည္က ဗုိလ္ေနဝင္း ဦးေဆာင္ေမြးျမဴခ့ဲတဲ့ စစ္အုပ္ 
စုအတြက္ ေနာင္အာဏာသိမ္းပြဲေတြအတြက္ လမိုင္းတင္တဲ့လုပ္ရပ္၊ 
ဝတ္စံုျပည့္ဇာတ္တုိက္တဲ့ လုပ္ရပ္လုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒီတုိင္းျပည္မွာသူတုိ႔ 
စစ္အုပ္စုကို ဘယ္အင္အားကမွ မခုခံ၊ မလြန္ဆန္ႏ္ုိင္ေၾကာင္း ေသခ်ာ 
သြားပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီလုိရတဲ့ အာဏာကုိ ထိန္းထားဖုိ႔၊ ကုိယ္ပိုင္ 
ပစၥည္းလုိ ျဖစ္ေနဖုိ႔ဆုိတာ ဒီစစ္တပ္ႀကီး ႐ွိေနလုိ႔ဆုိတဲ့ ေကာက္ခ်က္ 
ကုိလည္း ဆြဲႏိုင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီလက္နက္ကုိင္တပ္ႀကီးကုိ အရပ္သား 
အစုိးရ အေနန႔ဲ အားမကုိးလုိ႔လည္းမျဖစ္၊ တခ်ိန္ထမွဲာ သူတုိ႔ကုိ 
ေၾကာက္လည္းေၾကာက္ေနေအာင္ ဖန္တီးထားတ့ဲ အေနအထားကုိ 
အာမခံႏုိင္ေအာင္ဆုိရင္ ဒီလက္နက္ကုိင္တပ္ကုိ အင္အားႀကီးမားၿပီး 
ေတာင့္တင္းသထက္ ေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ဖုိ႔လုိပါလိမ့္မယ္။ 

သူတုိ႔အဖုိ႔ လက္ေတြ႕မွာ စစ္တပ္အႀကီးႀကီးတခု တည္ 
ေဆာက္ရတာ မခက္ပါဘူး။ ကုိယ့္လက္ထမဲွာ အာဏာ႐ိွေနလုိ႔က 
ေတာ့ ကာကြယ္ေရးစရိတ္ဆုိတာကုိ ကုိယ္တုိးခ်င္သလုိ တုိးခ်႕ဲလုိ႔ရေန 
တာပဲ မဟုတ္လား။ ဒါ့အျပင္ အဒီဲလုိတပ္ရင္းေတြတည္ေဆာက္၊ လက္ 
နက္ႀကီးငယ္ေတြ ဝယ္ရင္းနဲ႔ပဲ ကုိယ့္အတြက္ စားေပါက္ေတြကလည္း 
နည္းမွမနည္းတာ။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ဆီတုန္းက မယ္နာပေလာကုိတုိက္ဖို႔ 
ရဟတ္ယာဥ္ေတြဝယ္တာ၊ ေနာက္ၿပီး ၂၁ ရာစု အေစာပုိင္းမွာ ႐ု႐ွား 
ႏိုင္ငံက အမ္အိုင္ဂ်ီ ၂၉ တုိက္ေလယာဥ္ေတြ ဝယ္တာတုိ႔မွာ စစ္ဗိုလ္ 
ေတြ ပြခဲ့တာ စတာေတြကုိ ၾကည့္ပါ။ ဒါေပမ့ဲ ဒီလုိတုိင္းျပည္ရဲ႕ ဓနအင္ 
အားနဲ႔ အခ်ိဳ းအစားမမွ်တတ့ဲ၊ လူဦးေရနဲ႔ တပ္သားအေရအတြက္ အခ်ိဳ း 
အစားက အာ႐ွမွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ တပ္ႀကီးတခုကုိ ထိန္းသိမ္းထားဖုိ႔ 
အတြက္ အေၾကာင္းျပစရာ လုိပါတယ္။ ဗမာျပည္ဟာ အိမ္နီးနားခ်င္း 
ႏိုင္ငံေတြန႔ဲ အဆင္မေျပျဖစ္တာ၊ တင္းမာေနတာရယ္လုိ႔လည္း ေျပာစ 
ရာ၊ ျပစရာမ႐ိွေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ကုိပဲ အေၾကာင္းျပရပါေတာ့တယ္။ 
ဒီလုိန႔ဲ ျပည္တြင္းစစ္ေမြးထားေရးဆုိတ့ဲ ဗိုလ္ေနဝင္းတုိ႔ ပထမမ်ိဳ းဆက္ 
စစ္အုပ္စုရ႕ဲအေတြးအေခၚ အႀကံအစည္ကုိ အဆက္ဆက္ စစ္အာဏာ 
႐ွင္ေတြက ဆက္ခံထိန္းသိမ္းလာခ့ဲၾကပါတယ္။ 

အဲဒီလုိ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ဖန္တီး၊ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ေမြးထား 
သူေတြမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တယ္ဆုိတဲ့ ဖဲတခ်ပ္ 
လည္း အၿမဲကုိင္ထားေလ့႐ိွပါတယ္။ သိမီတဲ့သူေတြ သတိရၾကပါလိမ့္ 
မယ္။ ဦးႏု က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေခၚခ်င္တ့ဲဆႏၵ ေဖာ္ျပတိုင္း စစ္ 
တပ္က ကတ္္ဖဲ့ယပ္ဖဲ့လုပ္၊ ဆန္႔က်င္ၿပီး သူတုိ႔က အျပဳတ္တုိက္ေရး 
ေႂကြးေၾကာ္သံကုိ တင္ခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး 
ဌာန ဆုိတာကေနၿပီးေတာ့လည္း ေတာထဲကလူေတြကုိ လက္နက္ခ် 
ခိုင္းတဲ့ သီခ်င္းေတြ အသံလႊင့္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အဒီဲစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
ေတြဟာ သူတုိ႔အာဏာသိမ္းၿပီးတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ေတြ႕ဆုံ 
ေဆြးေႏြးေရး ဖဲခ်ပ္ကုိခ်ၿပီး ကစားပါေတာ့တယ္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ သူတုိ႔ 
အာဏာသိမ္းၿပီး တႏွစ္အၾကာမွာ ေခၚဆုိတ့ဲ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲပါ။ မႏၱ 
ေလးမွာ ၇ ခ႐ုိင္ဆႏၵျပပြဲ၊ ရန္ကုန္မွာ ၆ ခ႐ုိင္ ဆႏၵျပပြဲစတ့ဲ ဆႏၵျပပြဲႀကီး 
ေတြ က်င္းပခြင့္ေပးၿပီး သတင္းစာေတြမွာ ေနရာေတြအမ်ားႀကီးေပး၊ 
အႀကီးအက်ယ္ဝါဒျဖန္႔ခဲ့တ့ဲ “ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ”ပါ။ လက္နက္ကုိင္ 
ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ေနသူေတြကုိ ဘာမွမခိုင္လုံတဲ့ အေၾကာင္းျပ                                                                                                                                           
ခ်က္ေတြနဲ႔ ေတာထဲကုိ ျပန္ေမာင္းထုတ္ၿပီး သူတုိ႔က ဝါဒျဖန္႔ဖုိ႔ အျမတ္ 
ေတြ ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ အားလုံးလုိလုိန႔ဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ 
တဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ အဲဒီ“ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးပြဲ”ဟာ ေနာက္ဆုံးမွာ အဖြဲ႕ႀကီး 

တဖြဲ႔အတြင္း အကြဲအၿပဲေတြ ျဖစ္သြားတာ၊ ေခါင္းေဆာင္အနည္းငယ္ 
အခြင့္အေရးယူ လက္နက္ခ်သြားတာနဲ႔ပဲ အဆုံးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီေနာက္ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မွာ သတင္းစာေတြထ ဲမထင္မ႐ွား ေရး 
သား ေဖာ္ျပခဲ့တ့ဲ “ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ” တခု လုပ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ အဒီဲ 
“ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးပြဲ” ဟာ ဗုိလ္ေနဝင္းကုိ တိန္႔ေ႐ွာင္ဖိန္က ပီကင္းေခၚ 
ၿပီး ဖိအားေပးလုိ႔ မတတ္သာတာနဲ႔ ေခၚခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဒီဲတုန္း 
က မဆလအစုိးရဟာ တ႐ုတ္နယ္စပ္မွာ ႐ိွေနတဲ့ ဗကပ၊ ေကအုိင္အုိ 
တုိ႔နဲ႔သာ“ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး” ခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဆလအစုိးရရဲ႕ ဟန္ 
ေဆာင္“ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ”ကုိ အေပၚလြင္ေစဆုံး အခ်က္ကေတာ့ သူ 
တုိ႔ဟာ ေဆြးေႏြးတဲ့ ပထမေန႔မွာပဲ ဗကပ က တင္ျပတာေတြ အားလုံး 
နားေထာင္ၿပီး သူတုိ႔ဘက္က ဘာမွမတင္ျပဘ ဲ ျပန္ခိုင္းလုိက္တာ ျဖစ္ 
ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက တဖက္မွာေတာ့ ေကအုိင္အုိကုိ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ 
“ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ”တုန္းက အလံနီကုိ လုပ္သလုိ အခ်ိန္ဆြဲၿပီး ေကအုိင္ 
အုိတြင္း ကြဲမလားလုိ႕ ေသြးတုိးစမ္းခ့ဲပါတယ္။ မျဖစ္ႏိုင္မွန္း သိေတာ့ 
အေၾကာင္းမ႐ိွ ဖ်က္သိမ္းလုိက္တာပါပဲ။ 

အဲဒီေနာက္ေတာ့ ၂၁ ရာစုႏွစ္ရဲ႕ ပထမဆုံး“ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြး 
ပြဲ”လုိ႔ ဆုိရမယ့္ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ ဒါ႐ိုက္တာလုပ္တဲ့ ေကအင္န္ယူန႔ဲ “ေစ့ 
စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ”လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကုိ သြားေရးမသြားေရး အ 
ေၾကာင္းျပဳၿပီး ေကအင္န္ယူထဲမွာ ကြဲလြဲမႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး အဆုံးမွာ 
ေတာ့ အခ်ိန္တန္အိမ္ျပန္ပဲ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ 

အခုလည္းပဲ ႏိုင္ငံတကာကုိ အႀကီးအက်ယ္ဝါဒျဖန္႔ (လက္ 
ဝါးျဖန္႔ ေငြေတာင္းတ့ဲ) “ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ”ေတြ လုပ္ေနတာ ႏွစ္န႔ဲခ်ီ 
ခဲ့ပါၿပီ။ ဘာအေျဖမွ မထြက္ေသးေပမယ့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ 
အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ညီညြတ္မႈကို ယုိင္နဲ႔ေအာင္ လုပ္ရာမွာေတာ့ ထိေရာက္ေန 
တယ္လုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ၂ဝ၁၁ ၾသဂုတ္လက စခ့ဲတ့ဲ ဒီငါးႏွစ္ၾကာ “ေစ့စပ္ 
ေဆြးေႏြးပြဲ”ႀကီးဟာ ဘယ္ေသာင္ဘယ္ကမ္းဆုိက္မယ့္ ဇာတ္ေမ်ာႀကီး 
လဆုိဲတာ ဘယ္သူမွ အတိအက်မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ ေအာက္ပါ 
သမုိင္းသာဓကေတြကုိ ဖတ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ မွန္းႏုိင္မယ္ထင္ပါတယ္။ 

တခ်က္ကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဦးတင္ဦးက အာရ္ 
အက္ဖ္ေအမွာ အပတ္စဥ္ တင္ျပခ့ဲတဲ့ “ျပည္သူ ခ်စ္ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး-
”က႑မွာ ‘သူတုိင္းမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတုန္းက ပဲခူး႐ိုးမရိွ ဗကပ 
မ်ားကုိ အျပတ္ေခ်မႈန္းေရး စီမံကိန္းတခု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဆီ တင္ျပ 
ခဲ့ဖူးတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီစီမံကိန္းတခုလုံးကုိ ဗိုလ္ေနဝင္းက ေခ်ာင္ထုိး 
ပစ္ခဲ့တယ္’လုိ႔ ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အရင္ မဆလ ေခတ္တုန္းက ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ျဖစ္ခဲ့တ့ဲ 
ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းသိမ္း မကြယ္လြန္မီတုန္းက သူနဲ႔နီးစပ္သူ တခ်ိဳ ႕ကုိ သူ႕ 
အေနနဲ႔ ပဲခူး႐ိုးမရိွ ဗကပမ်ား အျပတ္ေခ်မႈန္းေရး စီမံကိန္းတခု ဗိုလ္ 
ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဆီကုိ သူတင္ျပဖူးေၾကာင္း၊ ဒါေပမ့ဲ ဒါကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ေနဝင္းက “မင္းဘာသိလုိ႔လ၊ဲ ဒီ ဗကပကုိ ငါက တမင္ ေမြးထားတာ” 
လုိ႔ ေျပာဆုိႀကိမ္းေမာင္းဖူးေၾကာင္း ေျပာျပခ့ဲပါတယ္။ 

ဗမာျပည္က စစ္အုပ္စုရ႕ဲ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကုိ အ 
ျပဳတ္တုိက္ေရး၊ ေမြးျမဴေရး စတဲ့ေပၚလစီေတြၾကားကပဲ ဗမာႏိုင္ငံမွာ 
အစုိးရကုိ၊ အထူးသျဖင့္ စစ္အုပ္စုကုိ ေတာ္လွန္တဲ့အင္အားစု အေရ 
အတြက္ မ်ားသထက္မ်ားလာေနတာကုိ ဘယ္သူမွ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။ 

                                                    ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း 
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                                                                                                                       ရဲေဘာ္ေအာင္ေသာ္ 

 

ဗမာျပည္က ေတာနဲ႔ျမိဳ႕ၾကားမွာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးျခားေနတယ္။ အဒီဲ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးက ခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲ ကြာဟခ်က္ ေခ်ာက္ကမ္းပါး 
ႀကီး။ ေတာနဲ႔ၿမဳိ႕ဟာ ကမၻာတခုစီက လူေတြလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ေတာက လူေတြ ဘယ္လုိေန၊ ဘယ္လုိထုိင္၊ ဘယ္လုိစား၊ ဘယ္လုိေသာက္၊ ဘယ္လုိေတြး၊ 
ဘယ္လုိေခၚသလဲဆုိတာကုိ ၿမဳိ႕ကလူေတြ နားမလည္ ႏုိင္ဘူး။ ၿမဳိ႕ကလူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ေတာ ကလူေတြရဲ႕ စိတ္ထမဲွာ အလားတူ။ 
တျပည္တည္းေန၊ တေရတည္းေသာက္၊ တေျမတည္း မွာ ႀကီးၿပီး လူလူခ်င္း အဆင့္အတန္း ကြဲျပား ကြာဟေနတာဟာရင္နာစရာလည္းေကာင္းတယ္။ 
အဲသလုိ အဆင့္အတန္းကြာဟကြဲျပားတဲ့စနစ္ကို သိသိနဲ႕ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ မသိဟန္ေဆာင္ေနၾကတာဟာလည္း ရွက္စရာေကာင္းတယ္။ 
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ဘဝခ်င္းသိပ္ကြာတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ကြာသလလုိဲ႔ ေမးရင္ 
ေမြးတဲ့ေနရာမွားလုိ႔ ကြာတယ္လုိ႔ ဆုိရေတာ့မလိုျဖစ္ေနတယ္။ အဂၤလိပ္ 
စကားလံုးမွာေတာ့ အဲသလုိ ေမြးရပ္ကေလး ကြာသြားတာနဲ႔ ျဖစ္ေပၚ 
လာမယ့္ ဘဝတခုလံုး၊ အနာဂတ္တခုလံုး၊ ကံၾကမၼာတခုလံုး အစစ 
အရာရာ ကြဲျပားသြားတာကုိ Accident of Birth ေၾကာင့္ ဘဝခ်င္း ျခား 
နားသြားရတယ္လုိ႔ ေျပာေလ့ရိွၾကတယ္။ သူ ေမြးခ်င္ရာ ေမြးတ့ဲသေဘာ 
ေၾကာင့္ ဘဝခ်င္း ကြာျခားသြားရတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာေပါ့။ 

ေတာဟာ အေမွာင္က်ေနတယ္။ ဒါဟာ တင္စားေျပာတ့ဲ 
စကား မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ေတာမွာ ေနဖူးရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ေတာမွာ 
လွ်ပ္စစ္မီးမရိွဘူး။ ေနဝင္တာနဲ႔ အေမွာင္က်ေတာ့တာပဲ။ အရင္ေခတ္ 
တုန္းက ေရနံဆီမီးခြက္။ ေနာက္ေတာ့ ဖေယာင္းတုိင္။ အခုေတာ့ ဘကၳ 
ရီနဲ႔ ဖေယာင္းတုိင္ တြဲသံုးတ့ဲ ေခတ္ဆုိပါေတာ့။ ဒါေပမ့ဲ ဘယ္ေခတ္ 
တုန္းကမွာ ညအတြက္ ေလာင္စာဟာ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရခ့ဲ 
ဘူး။ အေမွာင္ကုိခြင္း အလင္းကုိေဆာင္ဖို႔ရာ ေငြကုိမီး႐ႈိ႕ ထြန္းညႇိရမလုိ 
ျဖစ္ေနတယ္။ ျမိဳ႕ကလူေတြ ေတာကုိလာရင္ မေနတတ္မထုိင္တတ္ 
ၾကဘူး။ ေတာဆုိတာ အေမွာင္တကယ္က်ေနပါလား ဆုိတာကုိ သူတုိ႔ 
ရင္ထအဲသည္းထဲကေန စြဲစြဲျမဲျမဲ သိသြားတတ္ၾကတယ္။ 

တေလာက လႊတ္ေတာ္မွာ အျငင္းပြားမႈတခု ျဖစ္သြားတယ္။ 
ေနျပည္ေတာ္လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ သန္း (၁၀၀၀) အသံုးျပဳဖုိ႔ ဘတ္ဂ်က္ 
တင္တာကုိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္တ 
ေယာက္က တဝက္ေလာက္ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ေက်းရြာမီးလင္းေရး 
ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကန္႔ကြက္တဲ့ သတင္းပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရ့ဲ တကုိယ္ 
ေကာင္းဆန္မႈနဲ႔ မေတာ္ေလာဘကေတာ့ အလြန္႔ကို မသိသား ဆုိးဝါး 
လြန္းလွပါတယ္။ သူတုိ႔အတြက္ မီးထိန္ထိန္လင္းေနတာကုိေတာင္ 
အားမရႏုိင္ဘဲ သူတုိ႔ေနျပည္ေတာ္လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ ေငြသန္းေပါင္း 
မ်ားစြာကုိ မတန္တဆ ေတာင္းထားလုိက္ျပန္ပါေသးတယ္။ ေလာဘ 
ဟာ အေတာမသတ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ 
ေတာကလူေတြ ဘယ္လုိေနေနၾကသလဲဆုိတာကုိ သူတုိ႔လံုးဝ ထည့္မ 
စဥ္းစားပါဘူး။ 

လွ်ပ္စစ္ရိွတဲ့ဘဝနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မရိွတဲ့ဘဝဟာ သိပ္ျခားနားပါ 
တယ္။ လွ်ပ္စစ္မရိွရင္ အလင္းေရာင္မရိွဘူး။ လွ်ပ္စစ္မီးမရိွရင္ ေရခဲ 
ေသတၱာမရိွဘူး။ လွ်ပ္စစ္မီးမရိွရင္ လွ်ပ္စစ္မီးပူ မရိွဘူး။ လွ်ပ္စစ္မီး မရွိ 
ရင္ လွ်ပ္စစ္မီးဖုိ မရွိဘူး။ ဒါက သိပ္ထင္ရွားတ့ဲ အခ်က္ေလာက္ကို သာ 
ေျပာျပတာပါ။ ေနာက္ထပ္အမ်ားႀကီး ရိွေသးတယ္ဆုိတာကုိ ၿမဳိ႕ေန လူ 
တန္းစားေတြ သိၾကပါတယ္။ 

အာဏာရွင္ဆုိသူေတြက လွ်ပ္စစ္မီးေတြကုိ အလွ်ံပယ္ အ 
လြန္အက်ဴး ေဖာခ်င္းေသာခ်င္း အသံုးျပဳေနခ်ိန္မွာ ေတာကလူေတြ 
ကေတာ့ ငါတုိ႔ဘ႑ာေငြေတြကုိသံုးၿပီး သူတုိ႔ ေပ်ာ္ပါးေနၾကပါလား၊ သူ 
တုိ႔ အေပ်ာ္ၾကဴးေနၾကပါလားလုိ႔ေတာင္ ေစာဒက တက္ရေကာင္းမွန္း 
မသိၾကရွာဘူး။ သုိ႔မဟုတ္ ေစာဒကတက္ခ်င္သူ ရွိရင္လည္း သူတုိ႔ 
အသံကုိ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားကေရာ၊ ကမၻာကေရာ မၾကားၾကဘူး။ 
ေတာကလူေတြ အပါအဝင္ တႏုိင္ငံလံုးျပည္သူေတြန႔ဲဆုိင္တ့ဲ ဘ႑ာ 
ေငြကုိ သူတုိ႔ေနျပည္ေတာ္အတြက္ ျခဳံပုတ္ကအစ လင္းေအာင္ အလွ်ံ 
ပယ္ အသံုးျပဳေနခ်ိန္မွာ ငါတုိ႔ကုိေတာ့ မီးနဲ႔ မထုိက္တန္တဲ့ ေက်ာက္ 
ေခတ္ဂူေအာင္းလူသားေတြလုိမ်ား သေဘာထားေနၾကသလားဆုိ တာ 
ကုိ ေတာကလူေတြ ေစာဒကတတ္ၾကတာမ်ဳိးကုိ ဘယ္မွာမွ မၾကား 
ရဘူး။ ဒီေန႔လုိ လူမႈကြန္ရက္မွာ အရပ္သားဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ citizen 

journalism ထြန္းကားေပၚေပါက္ေနပါတယ္ဆုိတ့ဲ ေခတ္ႀကီးမွာေတာင္ 
အဲသလုိ ေစာဒက တက္သံမ်ဳိး စုိးစဥ္းမွ မၾကားရဘူး။ 

ဒါပဲ ကြာသလားဆုိေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အမ်ားႀကီး ကြာျခား 
ေသးတယ္။ ေတာဆုိရာမွာလည္း ေတာအႀကီး အေသး ရိွေသးတယ္။ 
အႀကီးအေသးကုိလုိက္ၿပီး ထပ္ၿပီး အဆင့္အတန္း ကြဲျပားကြာျခား 
တယ္။ 

ေတာမွာ ေဆး႐ံုံမရိွဘူး။ ေဆးေပးခန္းမရိွဘူး။ ဒ့ီထက္ပိုၿပီး 
ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွတာက ေတာအရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ 
ေျမြဆုိးေတြကလည္း ရွိေနတတ္ၾကတယ္။ ေျမြကုိက္ခံရၿပီး ေဆးအခ်ိန္ 
မမီလုိ႔ ေသၾကရတ့ဲသူေတြဟာ ေတာအရပ္မွာ ဒီေန႔အထိ ဒုနဲ႔ေဒး။ ျမန္ 
မာႏုိင္ငံမွာ ေျမြကုိက္ၿပီး ေဆးမကုႏိုင္လုိ႔ လူေတြ ေသေနတာကုိ ႏိုင္ငံ 
ရပ္ျခားက သာမန္အရပ္သား တေယာက္ၾကားရင္ သိရင္ သိပ္အ့ံၾသ 
မယ္။ ျမန္မာျပည္ဆုိတာ ေက်ာက္ေခတ္ထကဲ ရြာတရြာ ပါလားလုိ႔ ထင္ 
သြားမယ္။ 

ေတာမွာ ရဲစခန္းမရိွဘူး။ ေတာမွာစာတုိက္ပုံးမရိွဘူး။ ေတာ 
ကုိ စာပုိ႔သမားမလာဘူး။ ေတာကုိ သတင္းစာ ပို႔တ့ဲလူ မလာဘူး။ 
ေတာကုိ ဂ်ာနယ္ေရာင္းတဲ့သူ မလာဘူး။ ေတာမွာ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ 
မရိွတဲ့ရြာေတြ ကေန႔အထိ ဒုနဲ႔ေဒး။ ေတာမွာ ေစ်းမရိွတ့ဲရြာေတြ ဒီေန႔အ 
ထိ အနတဂၢမ။ ေတာမွာပိုက္ဆံရိွရင္ေတာင္ အသားဝယ္စားလုိ႔ မရတ့ဲ 
ေတာေတြအမ်ားၾကီး။ 

ေတာမွာရုပ္ရွင္ရုံမရိွဘူး။ ဗီဒီယုိ႐ံုေတာင္ အႏုိင္ႏိုင္။ ေတာမွာ 
ကာရာအုိေကမရိွဘူး။ ေတာမွာ ျဗဴတီပါလာ မရိွဘူး။ ေတာမွာ ဖာလူ 
ဒါန႔ဲေရခဲမုန္႔မရွိဘူး။ 

အဲသလုိေတာဟာ ေတာႀကီးမ်က္မည္းန႔ဲ မတူေပဘူးလား။ 

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ေတာကုိ ေယာင္လုိ႔ေတာင္ လွည့္ 
မၾကည့္ခဲ့ၾကဘူး။ ေရြးေကာက္ ပြဲနီးလုိ႔ မဲလုိခ်င္မွသာ မလြဲသာ မေရွာင္ 
သာ ေတာကုိဆင္းလာၾကတယ္။ ၾက့ံခိုင္ေရးအမတ္ ဦးလွေဆြကဆုိရင္ 
ေတာမွာ သူတုိ႔ေခတ္က်မွ ဆုိင္ကယ္ေတြရိွလာၿပီ၊ မိုဘုိင္းဖုန္းေတြ 
ရွိလာၿပီ၊ ေတာသူေတြ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္သံုးႏုိင္လို႔ သန္းမရိွေတာ့ 
ဘူးဆုိၿပီး မရွက္မေၾကာက္ ေျပာသြားလုိက္ျပန္ေသးတယ္။ ဆုိင္ကယ္ 
တုိ႔ မုိဘုိင္းဖုန္းတုိ႔ဆုိတာ တကမၻာလံုးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈေတြဟာ ထိန္း 
မႏုိင္သိမ္းမရ ျပည့္လွ်ံလာလုိ႔ မလြဲမေရွာင္သာ ေတာအထိ စီးက်လာ 
တယ္ဆုိတာ လူတုိင္းသိတယ္။ သူတုိ႔အစုိးရသာ မတန္တဆ ေစ်းတင္ 
ၿပီး မထားရင္၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက မတန္တဆ အျမတ္ထုတ္ ဂုတ္ 
(ကုပ္)ေသြးစုပ္မထားခ့ဲရင္ လြန္ခဲ့တ့ဲ ၁၅ ႏွစ္ အႏွစ္ ၂၀ ကတည္းက 
ေတာသူ ေတာင္သားေတြ တယ္လီဖုန္းကုိင္ႏိုင္တယ္ဆုိတာ လူတုိင္းသိ 
ပါတယ္။ 

ဘာ့ေၾကာင့္ ေတာနဲ႔ၿမဳိ႕ဒီေလာက္ေတာင္ ကြာျခားရသလဲ။ 

အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္။ တခုက လူရဲ႕ပေယာဂ။ တခုက ႐ုပ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ရ့ဲသဘာဝ။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ေတာ့ အတၱဘာဝနဲ႔ 
ပကတိဘာဝ။ 

လူရဲ႕ပေယာဂဆုိတာကေတာ့ အားမနာတမ္းမညႇာတမ္း 
ေျပာရရင္ အာဏာရွင္ေတြ အသံုးမက်လုိ႔ပဲ။ စစ္အုပ္စုနဲ႕ စစ္အာဏာ 
ရွင္ စနစ္ေအာက္မွာ စစ္အစိုးရေတြဟာ ဗမာျပည္ရဲ႕ လူဦးေရ အမ်ားစု 
ျဖစ္တဲ့ လယ္သမားျပည္သူေတြဘက္က ရပ္တည္တာ၊ အက်ဳိးျပဳတာ၊ 
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ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တာ၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး 
တာေတြ မရိွလို႕ဘ။ဲ လူကုိ လူလုိ မျမင္တတ္လုိ႔ဘဲ။ ေနခ်င္သလုိေန၊ 
ေသခ်င္သလုိေသဆုိၿပီး ဂ႐ုမစိုက္ဘ ဲ ပစ္ထားလုိ႔ပဲ။ တကယ္ဆုိ ေတာ 
ကုိ တုိးတက္ေအာင္ လမ္းေဖာက္ေပးလုိ႔ရတယ္။ တကယ္ဆုိ ေတာကုိ 
တုိးတက္ေအာင္ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးလုိ႔ရတယ္။ တကယ္ဆုိ ေတာကုိ 
တုိးတက္ေအာင္ ေဆးခန္းဖြင့္ေပးလုိ႔ရတယ္။ တကယ္ဆုိ ေတာကုိ တုိး 
တက္ေအာင္ စာၾကည့္တုိက္ ေထာင္ေပးလုိ႔ရတယ္။ တကယ္ဆုိ ေတာ 
ကုိ တုိးတက္ေအာင္ စာတုိက္ပုံး ေထာင္ေပးလုိ႔ရတယ္။ တကယ္ဆုိ 
ေတာကုိ တုိးတက္ေအာင္ သတင္းစာပုိ႔ေပးလုိ႔ရတယ္။ တကယ္ဆုိ 
ေတာကုိ တုိးတက္ေအာင္ ႐ုပ္ရွင္ရုံေတြ ေဆာက္ေပးလုိ႔ရတယ္။ တ 
ကယ္ဆုိ ေတာကုိလံုျခဳံေအာင္ ရဲစခန္းေတြ ထားေပးလုိ႔ရတယ္။ အာ 
ဏာရွင္အစုိးရဟာ ဒါေတြကုိ တခုမွ လုပ္မေပးဘူး။ လုပ္မေပးတ့ဲအျပင္ 
ေတာက လူေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြကို စစ္အုပ္စုနဲ႕ ခရုိနီေတြ၊ အစုိးရ 
အာဏာပိုင္ေတြက ေျမနိမ့္ရာ လံွစုိက္ အဓမၼလုယက္သိမ္းပုိက္တာ 
တျပည္လံုး ဧက သိန္းသန္းခ်ီ ရွိေနေတာ့ ေတာကလူေတြရဲ႕ အေျခ 
အေနဟာ ဆိုးသထက္ဆိုးရြားသြားတယ္။ ဒီလူေတြဆီက ေတာင္းထား 
တဲ့ အခြန္အတုတ္ေတြကုိ သူတုိ႔ေနတ့ဲေနရာေတြမွာပဲ ဖို႔တယ္။ ဒီလူ 
ေတြဆီက ေတာင္းထားတ့ဲ အခြန္အတုတ္ေတြကုိ သူတုိ႔ ပါးစပ္ေပါက္ 
ထပဲဲ ျဖည့္ပစ္တယ္။ ဒီလူေတြဆီက ရတ့ဲ အခြန္အတုတ္ေတြကုိ သူတုိ႔ 
သားသမီးအတြက္ပဲ သံုးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အလုပ္တကယ္လုပ္ရတဲ့ 
ေတာ သူေတာင္သား လယ္သမားေတြဟာ ဆင္းရဲသားနင္းျပားဘဝက 
မတက္ႏိုင္ၾကဘူး။ 

ေတာနဲ႔ၿမဳိ႕ ျခားနားကြာျခားရျခင္းရ့ဲ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္း 
ရင္း တခုကေတာ့ စီးပြားေရးပဲ။ ဒါက လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ မဟုတ္တဲ့ 
ပကတိဘာဝ။ ေတာရဲ႕ စီးပြားေရးက ၿမဳိ႕စီးပြားေရးရဲ႕ လက္ေအာက္ 
ခံျဖစ္ေနလုိ႔ပဲ။ ေတာဟာ ၿမဳိ႕ရဲ့ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေနလုိ႔ပဲ။ ေတာက 
ကုန္ဟာ ၿမဳိ႕ကေနတဆင့္ ကုန္သြယ္ေရာင္းဝယ္ေနရလုိ႔ပဲ။ ေတာက 
ကုန္ထုတ္လုပ္သူေတြကုိ ၿမဳိ႕ေနအရင္းရွင္လူတန္းစားက ေသြးစုပ္ေခါင္း 
ပုံျဖတ္မႈ ရွိေနလုိ႔ပဲ။ ေတာက ထြက္တဲ့သီးႏွံဟာ စုိက္ပ်ဳိးသူထုတ္လုပ္သူ 
ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ ေဝးသြားေလေလ ေစ်းျမင့္သြားေလေလ၊ အဖုိး 
တန္ေလေလ ျဖစ္သြားတယ္။ ေတာသူေတာင္သားေတြဟာ လုပ္လုိက္ 
ၾကရတာက ေသေကာင္ ေပါင္းလ။ဲ ေရာင္းခ်ရေငြက တျပားႏွစ္ျပား။ 
စားရေသာက္ရျပန္ေတာ့ မဝေရစာပဲ။ 

ေတာရဲ႕စီးပြားေရးနိမ့္က်ရျခင္းအေၾကာင္းဟာ ပကတိဘာဝ 
ဒါမွမဟုတ္႐ုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ့ ျဖစ္တည္မႈလုိ႔ဆုိေပမယ့္ ဒီေနရာမွာ 
လည္း လူရဲ႕ပေယာဂကေတာ့ အမ်ားႀကီး ပါျပန္တယ္။ ေတာကလူေတြ 
အတြက္ အစုိးရ အာဏာပုိင္ေတြက လံုေလာက္တဲ့ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 
ကူညီမႈ မေပးတာဟာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းႀကီး တခုပဲ။ စပါးေစ်း၊ 
သီးႏံွေစ်း ထိန္းညႇိေပးရမယ့္ တာဝန္ေတြကုိ အစုိးရအာဏာရွင္ေတြ 
ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ အမေတာ္ေၾကး အကူအညီေတြ လံုလံုေလာက္ 
ေလာက္ေပးဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ေျမၾသဇာေတြ ပိုးသတ္ေဆးေတြ 
ေပးဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ နည္းပညာေတြေပးဖုိ႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾက 
တယ္။ စက္မႈလယ္ယာျဖစ္ေအာင္ ကူညီတည္ေဆာက္ေပးဖုိ႔ ပ်က္ 
ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ သူတပါးတုိင္းျပည္ေတြမွာ လယ္ကုိ ႏြားန႔ဲမထြန္၊ စက္ 
န႔ဲ ထြန္ခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီ ၾကာခဲ့ၿပီ။ လက္နဲ႔မရိတ္၊ စက္န႔ဲရိတ္ 
ေနၾကတာ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီၾကာခ့ဲၿပီ။ လက္န႔ဲမေလွ႔ စက္န႔ဲေလွ႔ေနၾက 
တာ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီၾကာခ့ဲၿပီ။ ဒါေတြ ဗမာျပည္မွာ ဘာလုိ႔ မရွိသလဲ။ 
ဆင္းရဲလုိ႔ဆုိတာ လံုေလာက္တ့ဲ အေၾကာင္းျပခ်က္လား။ သဘာဝဓာတ္ 
ေငြ႔ေတြ၊ ေရနံေတြ ေရာင္းလုိ႔ရတ့ဲေငြေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္သလဲ။ 

ေက်ာက္စိမ္းေတြ၊ ပတၱျမားေတြေရာင္းလုိ႔ရတ့ဲေငြေတြ ဘယ္ေရာက္ 
ကုန္သလ။ဲ သစ္ေတြ ေရာင္းလုိ႔ရတ့ဲေငြေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္သလဲ။ 
ငါးေတြ ပုစြန္ေတြ ေရာင္းလုိ႔ရတ့ဲေငြေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္သလဲ။ ကမၻာ 
မွာ ေက်ာက္စိမ္းထြက္တ့ဲ တခုတည္းေသာႏုိင္ငံ၊ ကမၻာမွာ အေကာင္း 
ဆံုး ပတၱျမား ထြက္တဲ့ႏိုင္ငံ၊ ကမၻာမွာ အေကာင္းဆံုးကြ်န္းသစ္၊ တမ 
လန္း၊ ပိေတာက္ ထြက္တဲ့ႏုိင္ငံမွာ တုိင္းျပည္ဆင္းရဲလြန္းလုိ႔ လယ္သ 
မားေတြက အခုထိ လယ္ထြန္စက္မသံုးႏိုင္ၾကေသးဘူးဆုိတာ ရင္နာစ 
ရာ အျဖစ္အပ်က္ႀကီး မဟုတ္လား။ 

ေတာဆုိရာမွာ ေက်းလက္ဆုိရာမွာ ဗမာေက်းလက္ကုိသာ 
ဆုိလုိေနတာမဟုတ္ဘူး။ တႏုိင္ငံလံုးက ေက်းလက္ေတြကုိ ေျပာေန 
တာ။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံုရဲ့ ေက်းလက္ကုိ ဆုိလုိတာ ျဖစ္တယ္။ 
တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေဒသမွာဆုိရင္ ပိုၿပီး ဆုိးဝါး၊ ပုိၿပီး အႏုိင္က်င့္ခံရ 
ပါေသးတယ္။ 

ဒါေပမ့ဲ လယ္သမားေတြရဲ႕ဘဝဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဖိႏွိပ္ 
ခံရလြန္းလုိ႔ လယ္သမားအခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းသင္းဖြဲ႔ၿပီး ခုခံကာကြယ္ရ 
မယ္ဆုိတဲ့ အသိစိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားတဲ့ အေျခအေနကုိေတာင္ ျပည့္ျပည့္ 
ဝဝ မေရာက္လာၾကေသးဘူး။ ဗမာျပည္မွာ လယ္သမားစစ္စစ္ေတြက 
ကုိယ္တုိင္ဖြဲ႔ထားတ့ဲ လယ္သမားသမဂၢ ဘယ္ႏွခုရွိေနပါၿပီလ။ဲ 

လယ္သမားသမဂၢဘယ္ႏွခုက ကုိယ့္လုိလားခ်က္အတြက္ 
ေတာင္းဆုိဆႏၵျပႏိုင္ၾကၿပီလ။ဲ လယ္သမားသမဂၢဟာ အလုပ္သမားသ 
မဂၢလက္ေအာက္ခံမဟုတ္ဘဲ လယ္သမားသမဂၢ စစ္စစ္ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ 
မ်ား ေတာင္းဆုိေအာ္ဟစ္တာကုိ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၾကားၾကရပါၿပီလား။ 
ၿမဳိ႕နယ္လံုးဆုိင္ရာ လယ္သမားသမဂၢ ဘယ္ႏွခုရွိၿပီလဲ။ လယ္သမား 
စစ္စစ္ေတြကုိယ္တုိင္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတ့ဲ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လယ္သမား 
သမဂၢ ဘယ္ေတာ့မ်ားက်မွ ေပၚလာမွာပါလဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ လယ္သ 
မား လူတန္းစား ပါတီဆုိတာမ်ဳိးေရာ တရားဝင္ ရပ္တည္ဖြဲ႔စည္းထား 
တာ ရိွပါၿပီလား။ 

ဒါဟာ ေတာအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ အ 
သက္တမွ် အေရးႀကီးတ့ဲ ေမးခြန္းပုစၦာေတြပါပဲ။ ဘယ္လူတန္းစား မဆို 
ဟာ ကုိယ့္လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ကုိယ္တုိင္မလုပ္ဘ ဲ ရမွာမဟုတ္ 
ဘူး။ ကုိယ္န႔ဲဘဝတူခ်င္း စုစည္းခုခံတာ၊ စုစည္းေတာင္းဆုိတာ၊ စုစည္း 
တုိက္ပြဲဝင္တာ မရွိရင္ ဘာတခုမွ ရမွာမဟုတ္ဘူး။ 

အခုေခတ္ေျပာင္းၿပီလုိ႔ ဆုိသူေတြကဆုိေနၾကတယ္။ အရင္း 
ရွင္စနစ္ဟာ တံခါးေခါက္ေနျပီ။ Cargill လုိ Monsanto လုိ ႏုိင္ငံတကာ 
ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြက လယ္သမားေတြကုိ လည္လီွးဖုိ႔ ဓားေသြးေန 
ၾကၿပီ။ အင္ဒုိနီးရွားမွာတုန္းကလည္း ဒီလုိပဲ အမဲဖ်က္ခဲ့ဖူးၿပီ။ ဗမာလယ္ 
သမားေတြဘက္ကေတာ့ ဘာမွ မျပင္ဆင္ရေသးဘူး။ 

ဗမာျပည္ဟာ လယ္သမားအမ်ားစုရိွတဲ့ ႏိုင္ငံပါ။ ဗမာျပည္ 
ဟာ ေက်းလက္ေန လူဦးေရကအမ်ားစုရွိတဲ့ ႏိုင္ငံပါ။ လယ္သမား မ 
လြတ္ေျမာက္ရင္ ဗမာျပည္မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါဘူး။ 
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔ တတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည့္သတင္းႏွင့္ ဒီသတင္းရဲ႕ ေနာက္ 

ဆက္တြဲအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ျပင္ေရးအလားအလာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရိွ မရိွတုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခန္႔မွန္းေျခသတင္းမ်ား 

ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပမွပါ ဆက္တုိက္ ထြက္လာခဲ့ပါသည္။ မၾကာခင္ ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည့္ အစုိးရသစ္ကိစၥႏွင့္ ဒီအစုိးရသစ္ေခတ္မွာ လုပ္ဖုိ႔ 

လုိမည့္အေရးႀကီးကိစၥမ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္ ထိန္းၫိွေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳ းသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေျပာင္းလဲခ်ိန္ 

တန္ၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး တက္လာတာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားရဲ႕ဘ၀ကုိ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေပးလုိတဲ့ ဆႏၵႏွင့္ ျပင္းျပစြာျပင္ဆင္မႈလုပ္ေနတာ 

ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကဖြဲ႕မည့္ အစုိးရသစ္ အဆင္ေျပစြာဖြဲ႕ႏိုင္ၿပီး ေခ်ာ ေမာစြာ အာဏာလႊေဲျပာင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ စစ္အုပ္စုဘက္က 

အ ေရးပါတ့ဲ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံု ၫိွႏႈိင္းေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း  သိသာထင္ရွားပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤ တတိယ 

အႀကိမ္ေတြ႕ဆံုပြဲ မတုိင္မီမွာပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ သက္တမ္းကုိ (၆၅) ႏွစ္ထိ တုိးေပးလုိက္ေၾကာင္း သတင္း 

ထြက္လာပါသည္။ ဤသတင္းဆုိးမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ အခုိင္အမာသတင္းမ်ား ထြက္မလာမီကတည္းက ႀကိဳတင္တြက္ဆ၍ ရပါ 

သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ကာခ်ဳပ္မူ (၆) ခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး စစ္အုပ္စုတခုလံုးရဲ႕ အက်ိဳ းစီးပြားကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္ခံကာကြယ္ေပးေသာ ဗိုလ္ 

ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကုိ စစ္အုပ္စုက ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ အျပည့္အဝရိွေၾကာင္း အေစာပုိင္းကပင္ သိသာထင္ရွားခ့ဲၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 စစ္အုပ္စုကယံုၾကည္ရသူမွာ ျပည္သူလူထုန႔ဲ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားရဲ႕အက်ိဳ းစီးပြားကုိ ေဆာင္  
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ၾကဥ္းေပးသူ ျဖစ္လာႏုိင္ လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကာခ်ဳပ္မူ (၆) ခ်က္ကုိ 

ကုိင္စြဲထားၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္ 

သူမွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား လုိလားေသာအခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ေပးဖုိ႔ 

လုိက္ေလ်ာမည့္သူ ျဖစ္ႏုိင္ေခ် မရွိေလာက္ေအာင္ နည္းပါးမွာ ေသခ်ာ 

ပါသည္။ ကာခ်ဳပ္မူ (၆) ခ်က္မွာ လက္နက္ကုိင္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕အ 

စည္းမ်ားကုိသာမက ဥပေဒတြင္းနဲ႔ ဥပေဒပက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ 

ျပင္ဆင္လုိသူန႔ဲ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ေရးဆြဲလုိသူမ်ားကုိပါ ထိပ္တုိက္ 

ရင္ဆုိင္ၿပီး စိန္ေခၚထားတ့ဲသေဘာ သက္ေရာက္တယ္ဆုိတာ အားလံုး 

က သိရိွနားလည္ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ႀကံ႕ဖြံပါတီ ေ႐ြး 

ေကာက္ပြဲမွာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ေပၚေပၚလြင္လြင္ ပြဲတက္နည္းသြားတဲ့ သမၼတ 

ဦးသိန္းစိန္ ေနရာမွာ စစ္တပ္ကုိင္ထားတ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္ 

လႈိင္ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ပြဲထြက္ၿပီး မိန္ခြန္းေတြေျပာခ့ဲတာ ၂၀၁၆ ႏွစ္စ 

(၆၈) ႀကိမ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ကတည္းက ျဖစ္ပါသည္။ ဒီ 

ေနာက္ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ကေလာစစ္ဦးစီးတကၠသုိလ္မွာ၊ ဗထူးဗုိလ္ 

သင္တန္းေက်ာင္းမွာ၊ ဟုိင္းႀကီးကၽြန္း ေရတပ္စခန္းမွာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ 

အေျခခံႏိုင္ငံေရးသေဘာထားေတြကုိ ဆက္တုိက္မိန္႔ခြန္းေတြ ေျပာခဲ့ပါ 

သည္။ အသစ္အဆန္း လံုး၀မပါပါ။ စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗုိလ္ 

သန္းေ႐ႊတုိ႔ ဆုပ္ကုိင္ခဲ့၊ ေျပာဆုိခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြသာ ျပန္ေျပာေနျခင္း 

ျဖစ္ေနပါသည္။ 

 ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ သူအာဏာသိမ္းခ်ိန္မွာ တုိင္းျပည္ၿပိဳကြဲ 

ေတာ့မယ့္ အႏၲရာယ္ကုိ ကာကြယ္ခဲ့ရတာပါလုိ႔ ေျပာခ့ဲၿပီး စစ္အင္အား 

တုိးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ကာ သူ အာဏာၿမဲေရးကုိ တစ္သက္လံုးလုပ္ၿပီး 

သူနဲ႔သူ႕အသုိင္းအဝုိင္း ေကာင္းစားဖုိ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ သယံဇာတ အရင္း 

အျမစ္မ်ားကုိ ကုိယ္ပုိင္လိုသေဘာထားၿပီး သံုးျဖဳန္းခ့ဲရာ ေနာက္ဆံုးမွာ 

တုိင္းျပည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲအမြဲေတဆံုးအဆင့္ထိ ေရာက္သြားခဲ့တယ္ 

မဟုတ္ပါလား။ အမွန္က တုိင္းျပည္မၿပိဳကြဲဖို႔၊ စည္းလံုးညီၫြတ္ဖို႔ဆုိတာ 

ျပည္တြင္းစစ္ (၆၈) ႏွစ္ ၾကာ ကာလအတြင္း သေဘာထားကြဲေနတ့ဲ 

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမၽွမႈမရွိဘဲ ဗိုလ္က်လႊမ္း 

မိုးခံရလုိ႔ ခုခံတုိက္ခိုက္ေနၾကရတ့ဲ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားအားလံုး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး 

ေဝဖန္တာ၊ ေတာင္းဆုိတာ၊ ကန္႔ကြက္၊ ျငင္းခံုတာေတြလုပ္ၿပီး တရား 

အမၽွတဆံုး၊ အမ်ားစု အေက်နပ္ဆံုး ရလဒ္တခု ေပၚထြက္ လာသည္ 

အထိ ၫိွႏႈိင္းရယူဖို႔ လုိပါသည္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ စစ္တပ္က ဘာမွ ဝင္ 

အာဏာျပစရာ၊ ဩဇာေပးစရာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဝင္ေရာက္ ဦးေဆာင္မႈ 

ေပးစရာ မလုိအပ္ပါ။ စစ္တပ္ဟာ စစ္တန္းလ်ားမွာေနၿပီး ႏိုင္ငံဝန္ 

ထမ္းအျဖစ္ က်င့္ႀကံေနထုိင္ဖို႔သာ လုိပါသည္။ စစ္တပ္ဟာ ႏိုင္ငံကုိ 

ျပည္ပရန္က ကာကြယ္ဖို႔ ျပည္သူလူထုမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ 

ေတြ က်ေရာက္ရင္ ကူညီကယ္ဆယ္ေပးသည့္ တာဝန္မ်ားယူဖို႔သာ လုိ 

ပါသည္။ ဒီလုိ ပုံမွန္စစ္တပ္တခု လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းတာဝန္ 

ထက္ ပိုၿပီး တုိင္းျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မႈအခန္းကပါဝင္ဖုိ႔ လုိ 

တယ္လုိ႔ ယူဆမႈကုိ အာဏာမက္တဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းက စခဲ့ၿပီး သူ႕အကြက္ 

အတုိင္း လုိက္ကခ့ဲတဲ့ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊက ဆက္တီထြင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါသည္။ 

အာဏာကုိ ထာ၀ရဆုပ္ကုိင္ထားႏုိင္ဖို႔ မေက်နပ္လုိ႔ ဆန္႔က်င္တုိက္ 

ခိုက္တဲ့ ျပည္သူလူထုကုိ သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ အာဏာ 

သိမ္းေနရတ့ဲဘ၀က လြတ္ေျမာက္ဖို႔၊ သူ႔ေခတ္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ 

ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိၿပီး ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခ့ဲရာက ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ 

သည္။ ဗုိလ္ေနဝင္းက ထုတ္မေျပာခ့ဲဘဲ တစ္သက္လံုးလုပ္ခဲ့တဲ့ တပ္မ 

ေတာ္က အမ်ိဳ းသားႏုိင္ငံေရးတြင္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက ပါဝင္ျခင္းကုိ 

ဗိုလ္သန္းေ႐ႊက ေျဗာင္ထုတ္ေျပာလာတာသာ ပုိလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

ခုေတာ့ ဗမာျပည္မွာ စစ္အုပ္စု ကာလရွည္ၾကာစြာ လႊမ္းမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ 

ခံေနရမႈႏွင့္အတူ စစ္တပ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအရ ဗိုလ္က်လႊမ္းမုိးခံရမႈမွာ ပံုမွန္ 

ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာေနပါသည္။ ကမၻာႀကီးက ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ေနပါ 

သည္။ တရားမၽွတမႈအတြက္ ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္ၾကတ့ဲ တုိက္ပြဲအရိွန္ 

ကလည္း ေခတ္ႀကီးတုိးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈနဲ႔အတူ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္ 

လာေနပါသည္။ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အုပ္စုိးသူမ်ား လိမ္ညာမႈိင္းတုိက္တုိင္း 

ယံုေနၾကတ့ဲေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကာခ်ဳပ္မင္း 

ေအာင္လႈိင္ဟာ (၆၈) ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔က သူတာဝန္ေပး 

လုိ႔ တုိက္ပြဲဝင္ရင္း ေသဆံုးဒဏ္ရာရခ့ဲၾကတ့ဲ တပ္မွဴးတပ္သားေတြကုိ 

ေခၽြးသိပ္ဆုေပးတဲ့ပြဲမွာ သူအပါအဝင္ တပ္မွဴးတပ္သားေတြက တုိင္း 

ျပည္ကုိ ကာကြယ္ဖို႔ ဂတိသစၥာျပဳေနၾကပါတယ္လုိ႔ ဝင္ၿပီ မာန္တင္းေပး 

ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာ 

စစ္အုပ္စုထိပ္သီးေတြန႔ဲ ခ႐ိုနီေတြ တစ္ျပည္လံုးက ေျမေတြလုိက္ 

သိမ္းၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြလုပ္၊ သယံဇာတေတြ ထုတ္ေရာင္း၊ 

ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ကာ က်ိက်ိ 

တက္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေနၾကခ်ိန္မွာ ေအာက္ေျခတပ္မွဴးတပ္သားေတြ 

ဟာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြန႔ဲ မလုိအပ္ဘဲ 

တုိက္ခိုက္ဖို႔ တာဝန္ေပးေစလႊတ္ခံၾကရရင္း အသက္ခႏၶာ ေပးဆပ္ေန 

ၾက ရတာရဲ႕ အဓိပၸာယ္မ့ဲမႈကို ပိုမိုသေဘာေပါက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအဝင္ စစ္အုပ္စု ထိပ္သီးေတြ ခ်မ္းသာ 

သထက္ ခ်မ္းသာဖုိ႔၊ သူတုိ႔ရဲ႕စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား လံုၿခဳံေအာင္ကာကြယ္ဖို႔ 

ေရးဆြဲထားတ့ဲ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ကာကြယ္ 

ေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး စစ္တုိက္ခိုင္းတာခံရဦးမယ့္ အလားအလာ 

ကလည္း ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ ဆက္တုိက္ေျပာေနတ့ဲ မိန္႔ခြန္းေတြ 

အရ ျမင္သာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ မလုိအပ္ဘဲ စစ္တုိက္ေနၾကရတ့ဲ 

ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ႏိုင္တ့ဲ နည္းလမ္းကေတာ့ စစ္တပ္က စစ္တန္း 

လ်ား ျပန္ၿပီး ပုံမွန္တပ္မေတာ္တခုရဲ႕ တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ႏုိင္ငံ 

ေရးအင္အားစု အသီးသီးန႔ဲ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အင္အားစု 

အသီးသီးက အားလံုးလက္ခံႏိုင္တ့ဲ အေျဖတစ္ခု ထြက္လာေအာင္ ဝိုင္း 

ဝန္းၫိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာတဲ့ နည္းလမ္းသာ ရွိပါလိမ့္မည္။ ကာခ်ဳပ္ 

မင္းေအာင္လႈိင္က ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊတုိ႔ရဲ႕ ေျခရာအတုိင္း 

လုိက္နင္းရင္း စစ္အုပ္စု အက်ိဳ းအတြက္သာ ဆက္လက္ၿပီး ေခါင္းမာစြာ 

ရပ္တည္ေနမည္ဆုိပါက ျပည္တြင္းစစ္မီး ျပန္လည္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ 

ေတာက္ေလာင္လာမည္သာျဖစ္ပါသည္။ 

                                                   ကိုေထြး 
                                                       

                                                   ၁ – ၃ – ၁၆ 
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                        ေဌးလြန္း 

                                                   

၂၀၁၀-၂၀၁၅ ၾက့ံဖြံ႕အစုိးရလက္ထက္ အေျခအေနေတြကုိ ျပန္သုံး 

သပ္ၾကည့္တဲ့အခါ ဘာသာေရး-လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္းေတြ အုန္းအုန္း 

ကြ် က္ကြ်က္ ျဖစ္တာကို ေတြ႔ရတယ္။ အမ်ဳိးသားေရး၊ အမ်ဳိးဘာသာ 

သာသနာအေရး ဆုိၿပီး ဓားေသြးၾက အားေမြးၾက ခုတ္ၾကထစ္ၾကတာ 

ေတြ ရွိတယ္။ ဒီလူသတ္ပြဲေတြမွာ ပုလိပ္က ၀င္မတားရဲဘူး။ တပ္က 

ေတာ့ မုိးေပၚေထာင္ ေသနတ္ေဖာက္တယ္ (တည့္တည့္ ပစ္မိန္ ့မရလို႕ 

ထင္ပါရဲ႕)။  

 ဗိုလ္သိန္းစိန္အစုိးရက မ်ဳိးခ်စ္အစုိးရအျဖစ္ အမွတ္ယူ ႏိုင္ငံ 

ေရး အျမတ္ထုတ္ဖို႕ ႀကဳိးပမ္းတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ အထိန္းသိမ္းခံဘဝ 

က လြတ္လာတဲ့ ဗုိလ္ခင္ညြန္႔က  အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး လုပ္မယ္လုိ႔ ဆုိ 

ျပန္တယ္၊ ေဝဖန္တံု႔ျပန္သံေတြ ညံလာမွ ဘာႏုိင္ငံေရးမွ မလုပ္ဘူးလုိ႔ 

ျပင္ေျပာတယ္။ ဒါေတာင္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး လုပ္မယ္ေေျပာတာ ပါတီ 

ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္ဘူးလုိ႔ အတြန္႔တက္ ရွင္းျပပါေသးတယ္။ တခါ သူ႔ 

လုိပဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျဖစ္လာၾကတ့ဲ ဗုိလ္ေန၀င္းေျမးေတြဆီက 

လည္း အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးစကား ၾကားရတယ္။  

 အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ဆုိတာကေတာ့ သူတုိ႔စစ္အုပ္စုၾကား မွာ 

ေရပန္းစားတ့ဲ စကားပါပဲ။ ေရပန္းစားေပမေပါ၊့ ဗုိလ္ေန၀င္းကုိယ္တုိင္ 

မ်ဳိးေစ့ခ်ေပးခ့ဲတာကုိး။ စစ္အုပ္စု မက်ဆုံးေသးသေရြ႕ ဒီစကား၊ ဒီ 

သေဘာတရားကုိ အေျချပဳတ့ဲ လႈပ္ခတ္မႈေတြ ရိွေနဦးမွာပါ။ တေန႔ 

ကပဲ ထုိင္းႏုိင္ငံက လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈအေရး အေၾကာင္းျပၿပီး အ 

ေလာင္းဘုရားစိတ္ေတြ ႏိုးၾကားတက္ၾကြလာၾကေသးတာကလား။  

 ေခတ္အဆက္ဆက္ တက္လာသမွ် စစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ 

ေတြေျပာတာ စစ္တပ္က အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးပဲလုပ္မယ္ဆုိတာခ်ည္း 

ပါ။ ဗိုလ္သန္းေရႊလည္း ေျပာတယ္၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္လည္း ေျပာ 

တယ္။ ႏိုင္ငံၿခားအင္တာဗ်ဴးေတြမွာေတာင္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က 

အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးလုပ္တဲ့ တပ္မေတာ္ အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ႏုိင္ငံ 

ျခား မီဒီယာေတြကေတာ့ သူ အဲသလုိ ေျပာတာကုိ ရယ္ခ်င္လိမ့္မယ္၊ 

အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးတင္မက ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေရးမွာပါ ဗမာစစ္တပ္က ဝင္ပါ 

ခ်င္ေသးတာလားလုိ႔ ေမးခ်င္လိမ့္မယ္။  

 တကယ္ေတာ့ စစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာခ်င္တာ သူ 

တုိ႔က ပါတီႏိုင္ငံေရးမလုပ္ပါဘူး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြလုိ မိမိပါတီအဖြဲ႕ 

အစည္းရဲ႕အက်ဳိးကုိ ဦးထိပ္ထားတာ မဟုတ္ဘဲ တုိင္းျပည္အက်ဳိးစီးပြား 

(အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား)ကုိသာ ဦးထိပ္ထားတာပါလုိ႔ နာမည္ေကာင္း 

ယူခ်င္တာ၊ အေျပာတမ်ဳိး အလုပ္တမ်ဳိးနဲ႔ တကယ္တမ္းက် တုိင္းျပည္ 

ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရာေတြမွာ စစ္တပ္က ဝင္စြက္ဖက္ေနတာကုိ လွည့္ပတ္ 

လိမ္ညာခ်င္တာ။ ဗမာစကားနဲ႔သာ အဓိပၸာယ္ ဗလံုးဗေထြး ျဖစ္ေနေပ 

မယ့္ အဂၤလိပ္လုိ ေျပာေတာ့ ဘြင္းဘြင္းၾကီး ေပၚတာေပါ့၊ ႏိုင္ငံေရးမွာ 

စစ္တပ္က ဝင္စြက္ဖက္ေနတယ္၊ ေနာင္လည္း ဝင္စြက္ဖက္ေနမယ္ 

ဆုိတာကုိ ဝန္ခံၿပီးသား ျဖစ္သြားတယ္။  

ပါတီႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ခြဲျခားၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ဂုဏ္တင္ ေျပာ 

ေလ့ရွိေပမယ့္ တေလာကေတာ့ ပါတီႏုိင္ငံေရးလုိ႔ မသုံးဘဲ အာဏာ 

ႏိုင္ငံေရးလုိ႔ သုံးတာ ဖတ္ရပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ ယူထားတ့ဲ 

ဗိုလ္ရဲထြဋ္ ေျပာတာပါ။ ဒါလည္း ပါတီေတြက ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ရေရး 

ကုိသာ ဦးစားေပးလုပ္တယ္ ဆုိတဲ့သေဘာ။  

စစ္တပ္ဟာ ပါတီႏုိင္ငံေရးရဲ ့ျပင္ပကေနၿပီး ပါတီစြဲ၊ ဂိုဏ္း 

ဂဏစြဲ၊ အယူ၀ါဒစြဲ မရိွဘဲ တုိင္းျပည္အက်ဳိးကုိ သမာသမတ္က်က် 

လုပ္ခဲ့သလုိလုိ လုပ္ေနသလုိလုိ ေနာင္အခါမွာလည္း အမ်ဳိးသား ႏုိင္ငံ 

ေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းမွာ ရိွေနဖုိ႕ လုိအပ္တယ္ဆုိၿပီး အာဏာကုိ ခ်က္ 

ပိုင္ပိုင္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတယ္။ ဒီလုိ လက္တလံုးျခား လွည့္ပတ္မႈန႔ဲ ေဝါ 

ဟာရအားျဖင့္၊ သေဘာတရားအားျဖင့္ လိမ္ညာမိႈင္းတုိက္ၿပီး (လိမ္ညာ 

မိႈင္းတုိက္တာမွာ ျပည္သူလူထုကိုသာမက စစ္တပ္မ်ဳိးဆက္ အဆက္ 

ဆက္ တပ္သားထု တရပ္လုံးကုိ ျဖစ္ပါတယ္) စစ္တပ္က အာဏာကုိ 

ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေရး အထက္စီးကေန အုပ္စိုးေနရာယူေရး ႀကဳိးပမ္းဖုိ႔ 

အခြင့္ေကာင္းရသြားတာ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ အရိွန္ 

ျမင့္ေနတ့ဲ ကာလမွာပါ။ 
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စစ္အုပ္စုေျပာေျပာေနတ့ဲ ‘အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး’ ဆုိတာ 

၁၉၅၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေပၚထြက္လာတဲ့ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးဌာနမွာ 

သေႏၶတည္ပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး 

လုပ္ငန္းေတြ ရွိေနခ့ဲေပမယ့္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွ ဌာနတခုအျဖစ္ တဆင့္ 

တက္ ေပၚထြက္လာတာပါ။ အဓိကလုပ္ငန္းႀကီီးႏွစ္ခုက ကြန္ျမဴနစ္ 

ဆန္႔က်င္ေရး ဝါဒျဖန္႔ခ်ိဖို႔န႔ဲ စစ္တပ္ရဲ႕ တရား၀င္မူဝါဒတခု ေပၚထြန္း 

လာေရး ျဖစ္ပါတယ္။ အဒီဲႏွစ္မွာပဲ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး 

ပင္မယႏၱရားအျဖစ္ ျမဝတီမဂၢဇင္းကုိ စတင္ထုတ္ေဝပါတယ္။ ဗုိလ္ 

ေအာင္ႀကီး၊ ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗုိလ္တင္ေဖတုိ႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈ 

ေအာက္က စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးရုံး (DPW) မွာ အဓိကအခန္းက 

ပါဝင္တာ ဦးခ်စ္လိႈင္ (ကုိကုိေမာင္ႀကီး) ပါ။  

၁၉၅၈ ခုႏွစ္ မိတီၳလာ တပ္မွဴးမ်ားညီလာခံမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ 

လမ္းညႊန္၀ါဒၿဖစ္လာမယ့္ “ႏိုင္ငံေတာ္ဝါဒႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ ့တပ္မေတာ္” 

ဆုိတ့ဲ ဝါဒေရးရာစာတမ္းတခုကုိ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳပါတယ္။ ေနာက္ 

တႏွစ္ အိမ္ေစာင့္အစုိးရလက္ထက္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာ ပါတီႏိုင္ငံေရးနဲ ့မ 

တူကြဲျပားတ့ဲ ‘အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး’ ဦးတည္ခ်က္ေတြကုိ ႀကဳိးပမ္းမယ္ 

ဆုိတ့ဲ “ႏိုင္ငံေတာ္ဝါဒနဲ႔ တပ္မေတာ္ လုပ္ငန္းစဥ္” ဆုိတာကုိ ကာ 

ကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝလုိက္ပါတယ္။ ၅၈ ခုႏွစ္ တပ္ညီ 

လာခံမွာ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခ့ဲတဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ ့ဝါဒပါပဲ၊ စစ္တပ္ကုိင္စြဲ 

ရမယ့္ဝါဒအျဖစ္ တရားဝင္ သြတ္သြင္းလုိက္တာပါ။ ဒီစာတမ္းကုိ အဓိ 

က တာဝန္ယူ ေရးသားခ့ဲတာ ဦးခ်စ္လိႈင္ပါ။ အခုလုိ တရားဝင္ စစ္တပ္ 

မူဝါဒတခု ေပၚလာဖို႕ ၁၉၅၄ တပ္မွဴးမ်ားညီလာခံကတည္းက ဗုိလ္ 

ေနဝင္း ညႊန္ၾကားခ့ဲတယ္လုိ ့ဆုိပါတယ္။ 

ဒါေပမ့ဲ ပါတီႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဘူး၊ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး လုပ္ 

မယ္ဆုိတဲ့ ဗုိလ္ေနဝင္းက အဲဒီစစ္တပ္ရဲ ့ ‘ဝါဒသေဘာထား’ ေပၚထြက္ 

လာၿပီး သိပ္မၾကာဘူး၊ အာဏာသိမ္းတယ္၊ မဆလ တပါတီစနစ္ကုိ 

ထူေထာင္တယ္။ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးအရာရိွလည္းျဖစ္ ဗဟိုႏုိင္ငံေရး 

သိပၸံေက်ာင္းမွာ သင္တန္းဆရာလည္းျဖစ္ခ့ဲတဲ့ ဗိုလ္သန္းေရႊလည္း 

အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးလုပ္မယ္ တြင္တြင္ေျပာၿပီး ၾက့ံဖြံ ့ပါတီ ေထာင္ေပး 

ခဲ့တာပါပဲ။ အခု ဗုိလ္မင္းေအာင္လိႈင္လည္း အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးပဲ လုပ္ 

မယ္ မၾကာခဏေျပာပါတယ္။ စစ္တပ္က အရာရိွေပါက္စေတြလည္း 

အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးဆုိတဲ့၊ သူတုိ႔ ေျပာသလုိေျပာရရင္ ‘အမ်ဳိးသားႏုိင္ 

ငံေရး ဝါဒသေဘာထား’ ဆုိတ့ဲ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဝါဒသေဘာထားကုိ စစ္ 

တပ္ရဲ ့ဝါဒသေဘာထားအျဖစ္ ကုိင္စြဲထားတုန္းပါပဲ။ 

တကယ္ေတာ့ ဒီဝါဒဟာ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးဌာနက ဖန္ 

တီးထုတ္လုပ္လုိက္တ့ဲ ေရွာ္ဗင္ဝါဒ၊ စစ္အင္အားႀကီးထြားခိုင္မာေရး ဝါဒ 

န႔ဲ၊ စစ္တပ္က အာဏာကုိခ်ဳပ္ကုိင္ထားေရး၊ လူထုအထက္မွ အုပ္စုိး 

ထားေရးဝါဒေတြကုိ ေပါင္းစပ္ထားတ့ဲ ဖက္ဆစ္လကၡဏာေတြနဲ႕ လက္ 

ယာစြန္း ေရာေက်ာ္ဝါဒတခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အင္အား 

တုိးခ်ဲ႕ေရး လုပ္တယ္၊ အမ်ဳိးသားေရး အစြန္းေရာက္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ 

ဝါဒၿဖန္႕တယ္၊ တပ္မေတာ္သာ ကယ္တင္ရွင္ သူေတာ္စင္ပုံ ဖမ္းၿပီး ႏိုင္ 

ငံေရးမွာ ဦးစီးေခါင္းကုိင္ေနရာယူေရး လုပ္ပါတယ္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးကုိ 

အပုပ္ခ်ထုိးႏွက္ၿပီး တကယ္တမ္း လက္ေတြ႔မွာေတာ့ စစ္တပ္ ပါတီေတြ 

ထူေထာင္ခ့ဲၾကတယ္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးဆုိတာကလည္း ပါတီလုပ္ငန္း 

ေတြနဲ ့ပါတီနဲ ့သက္ဆုိင္တ့ဲအေရးေတြကုိသာ ရည္ညြန္းတာပါ၊ သူတုိ႔ 

အပုပ္ခ်သလုိ မိမိပါတီအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕အက်ဳိးကုိသာ ဦးထိပ္ထားတယ္ 

ဆုိတာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ တခ်ဳိ ့ပါတီေတြ အသဲလုိ 

လုပ္ေကာင္းလုပ္ၾကပါလိမ့္မယ္။ 

သူတုိ႔စစ္အုပ္စုရဲ႕ဝါဒကုိ တပ္မေတာ္ဝါဒအၿဖစ္ သြတ္သြင္း 

ထားတာ၊ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးဆုိတ့ဲ ေဝါဟာရကုိ ယူသုံးၿပီး ခုတုံးလုပ္ 

အျမတ္ထုတ္႐ုံမက မူလအဓိပၸာယ္၊ အႏွစ္သာရနဲ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ သမိုင္း 

ေၾကာင္းကုိပါ ဖ်က္ဆီးလုိက္တာကေတာ့ အင္မတန္ ဆုိးဝါးလွပါတယ္။ 

ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ ၿဗိတိသွ်ကုိလုိနီအျဖစ္က လြတ္ေျမာက္ဖုိ႕ ႀကဳိး 

ပမ္းတုိက္ပြဲဝင္ၾကတုန္းက အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး အႏွစ္သာရနဲ႕ သေဘာ 

သဘာဝ ထင္ရွားသိသာပါတယ္၊ ဘုံရန္သူကလည္း  ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီ 

နယ္ခ်႕ဲစနစ္ပါ။ ၁၉၄၈ ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ျပည္တြင္းက အုပ္စိုးသူ 

လူတန္းစားကုိ တုိက္ၾကရတယ္။  စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တုိက္ၾကရ 

တယ္။ ဒီအေျပာင္းအလဲမွာ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး (ဗမာျပည္ ႏိုင္ငံေရး) 

က က်ဴးေက်ာ္သူနယ္ခ်႕ဲကို တုိက္ရတာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ကုိယ့္ျပည္ 

တြင္းက စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တုိက္ရတာ ျဖစ္လာတယ္၊ 

အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးမွာ အဖိႏွိပ္ခံ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဘုံရန္ 

သူက စစ္အုပ္စု ျဖစ္လာပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္လည္း သူတုိ႔က အၿမဲလုိလုိ ပစ္မွတ္ေျပာင္းဖုိ႕ 

ႀကဳိးစားခ့ဲတာပါ။ အမ်ဳိးသားေရး အေၾကာင္းျပၿပီး ထုိင္းနဲ႔ပဲ တုိက္ေတာ့ 

မလုိလုိ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ပဲ တုိက္ေတာ့မလုိလုိ ဆြတယ္ဖြတယ္။ ျပည္ 

တြင္းက ဘာသာျခားေတြကုိ ႏွိပ္ကြပ္ၿပီး လူသတ္ပြဲေတြ အဓိက႐ုဏ္း 

ေတြ ဖန္တီးတာေတြ လုပ္လာတယ္။ အမ်ဳ ိးသားႏုိင္ငံေရးတံဆိပ္ကပ္ၿပီး 

အစြန္းေရာက္ အမ်ဳိးသားေရး အားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္တယ္။ အ 

မ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး လုပ္တယ္ပဲေျပာေျပာ၊ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ပဲဆုိဆုိ 

ပါတီႏိုင္ငံေရးက မေကာင္းဘူးဆုိၿပီး စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနသ 

ေရြ႕ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာမွာ ဦးေဆာင္အခန္းက႑က ပါဝင္ 

မယ္ဆုိၿပီး လုပ္ေနသေရြ႕ကေတာ့ သူတို႔သာ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးမွာ 

အဖိႏွိပ္ခံလူထုရဲ ့ဘုံရန္သူ ျဖစ္ၿမဲၿဖစ္ေနမွာပါပဲ။ 

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဗမာျပည္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးမွာ စစ္အုပ္ 

စုရဲ႕အခန္းက႑ဟာ အဖိႏိွပ္ခံလူထုရဲ႕ ဘုံရန္သူေနရာမွာ ရွိတာပါ။ 

သူတုိ႔က အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းမွာ ေနမယ္ဆုိၿပီး အာ 

ဏာကုိခ်ဳပ္ကုိင္ လူထုကုိႏွိပ္ကြပ္ေနသေရြ႕ အဖိႏိွပ္ခံတုိင္းရင္းသား 

ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ အတုိက္အခံ အင္အားစုေတြကလည္း ေတာ္လွန္ 

တဲ့ အခန္းက႑က ပါဝင္ေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

                                                           ေဌးလြန္း 

                                                          ၁၂၊ ၁၊ ၂၀၁၆။  
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အစုိးရသစ္နဲ႔ 
လႊတ္ေတာ္သစ္ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ 
ျပႆနာ သုံးရပ္  

 

ေမာင္ထြန္းေက်ာ္ၿမဳိင္ 
၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၉  

 
ဒီကေန႔ကာလမွာ “ဖက္ဒရယ္” အေၾကာင္း ေျပာဆုိေဆြး 

ေႏြးေနၾကတ့ဲအခါမွာ အႏၱရာယ္ႏွစ္ခုရွိေနတာကုိ သတိျပဳမိၾကလိမ့္ 
မယ္ လုိ႔ ထင္ပါတယ္။  
 ပထမတစ္ခုက “ ခြဲထြက္ၾကလိမ့္မယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳ 
ကြဲလိမ့္မယ္” ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္န႔ဲစစ္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းမယ့္ 
အႏၱရာယ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ တစ္ခုကေတာ့ “အတုအေယာင္ဖက္ဒရယ္” 
ညႊတ္ကြင္းထဲ သက္ဆင္းက်ေရာက္သြားႏိုင္တ့ဲအႏၱရာယ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါ 
တယ္။  
 အဲဒီလုိ သတ္ကြင္းေတြ၊ ညြတ္ကြင္းေတြေထာင္ထားတ့ဲ အ 
ေနအထားေအာက္မွာ လက္ရွိစစ္အုပ္စုက “ဖက္ဒရယ္စကား” ကုိ ေျပာ 
လာေနတာပါ။ 
 

 သူတို႔ေျပာေနတ့ဲ “ဖက္ဒရယ္”ဆိုတာက သမၼတက ေျပာ 
တဲ့အခါ “ဒီမိုကေရစီန႔ဲဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး” 
လို႔ဆုိၿပီး။ ကာခ်ဳပ္ကေျပာတ့ဲအခါမွာ “ ဒီမုိကေရစီန႔ဲ Federal ကုိ 
အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအေရး” ဆိုၿပီးေတာ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွ မကြဲ 
ဘူး အတူတူပဲ။ ဒီတူညီခ်က္အျပင္ အေရးႀကီးတ့ဲအခ်က္က သူတို႔ ေျပာ 
ေနတ့ဲ ဖက္ဒရယ္ဆိုတာကုိ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲ ကေန 
သြားဖို႔ျဖစ္တယ္။ 

 ဒီလုိသြားဖို႔ရာမွာလည္း ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္ခ်က္ထားက ရိွ 
ေသးတယ္။ 

 တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြဆိုရင္(NCA) 
စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထုိးထားသူျဖစ္ေစ/မထုိးရေသးသူျဖစ္ပါေစ  
              

(DDR/SSR)  လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လိုက္နာၾကရမယ္။ ဒါမွ “ဖက္ဒရယ္ 
ျပည္ေထာင္စုအေရး”ေဆြးေႏြးရာမွာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ခြင့္ရိွမွာ ျဖစ္ 
တယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ လက္ရွိကာခ်ဳပ္က “ၿငိမ္းညီလာခံ” ဖြင့္ပြဲန႔ဲ စာ 
နယ္ဇင္းေကာင္စီနဲ႔ ေတြ႔ဆုံရာမွာ အေလးတင္းၿပီး ေျပာသြားတာ ေတြ႔ရ 
တယ္။  

 
ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ေျပာဆုိခ်က္ အႏွစ္သာရက လက္နက္ကိုင္ၿပီး 

ႏုိင္ငံေရးစကားမေျပာရ/လက္နက္ခ်ၿပီးမွသာ/လက္နက္အပ္ၿပီးမွသာ၊ 
လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းၿပီးမွသာ ႏိုင္ငံေရးစကား ေျပာခြင့္ေပးမယ္ ဆိုတာ 
ပါပဲ။ ဒီလုိ လက္နက္ခ်ရမယ္ဆိုတာကုိ ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါေျပာေနတာဟာ  
လက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြဘက္ကုိသာ ရည္ရြယ္ပုံ မကဘဲ ေပၚလာ 
မယ့္“အစိုးရသစ္န႔ဲလႊတ္ေတာ္သစ္”ကုိပါ တမင္တကာ ရည္ရြယ္ၿပီး 
သတိေပးတာျဖစ္မယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။  

 
“လက္နက္အရင္ခ်ရမယ္၊ ၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးစကား ေျပာခြင့္ေပး 

မယ္” ဆိုတာ အုပ္စုိးသူအစိုးရအဆက္ဆက္ မေျပာင္းမလဲ တစ္ဖက္ 
သတ္ အေသကိုင္စြဲခဲ့ၾကတ့ဲ၊ ကိုင္စြဲေနၾကဆဲျဖစ္တ့ဲ သေဘာထားနဲ႔ ရပ္ 
တည္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စုိးသူအစိုးရအဆက္ဆက္ ရပ္တည္ ကုိင္ 
စြဲခဲ့ၾကတ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီရဲ႕ အတြင္းသေဘာန႔ဲအႏွစ္သာရလည္း 
ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ကာခ်ဳပ္ကဒီသေဘာထား၊ ဒီရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း 
လုိက္နာကုိင္စြဲဖုိ႔ “အစုိးရသစ္နဲ႔လႊတ္ေတာ္သစ္” ကုိ ဖိအားေပးေနတာ၊ 
လမ္းေၾကာင္းေပးေနတာပါ။  

 
ဒီသေဘာထား၊ ဒီရပ္တည္ခ်က္အတုိင္း အေသကိုင္စြဲထား 

လုိ႔ကေတာ့  “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ဟာ ထာဝစဥ္ေဝးကြာၿမဲေဝး ကြာေန 
မွာပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာကုိ  ျဖတ္သန္းလာခဲ့တ့ဲ အႏွစ္ ၇၀ နီးပါး ျပည္တြင္း 
စစ္သမုိင္းက လက္ေတြ႔သက္ေသျပသေနပါတယ္။ 

  
အုပ္စုိးသူအစုိးရအဆက္ဆက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရိွခဲ့ 

ၾကတာဟာ ဒီသေဘာထား၊ ဒီရပ္တည္ခ်က္ကုိ အေလ်ာ့မေပးစတမ္း 
တစ္ဖက္သတ္ အေသကိုင္စြဲထားခဲ့ၾကလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 
 ဒါေၾကာင့္ ဒီေပၚလစီရဲ႕အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔(ဖဆပလ) အစုိး 

ရမွ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀက့ံဖြံ႔အစုိးရအထိ ဘယ္လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႔ အ 
စည္းနဲ႔မွ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” မရရွိခ့ဲၾကပါဘူး။ ပုံစံအမ်ိဳ းမ်ိဳ း၊ နာမည္လွလွ 
ေလးေတြ တပ္ထားတ့ဲ လက္နက္ခ်ပြဲေတြ/လက္နက္စြန္႔လႊတ္ အပ္ႏွံပြဲ 
ဆိုတာေတြေတာ့ စည္စည္ကားကားရိွခဲ့ဖူးပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ 
တိုင္းျပည္မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း တကယ္တမ္း မရခ့ဲသလုိ၊ 
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလည္း ေပၚေပါက္မလာခဲ့ပါဘူး။  

  အခုေနာက္ဆုံးေပၚႏွပ္ေၾကာင္းကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လူ 
ငယ္ေတြက “လက္နက္မကုိင္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး -Laptop ပဲကိုင္ခ်င္ၾက 
ေတာ့တယ္” ဆုိတာပါပဲ။ “လက္နက္အရင္ခ်ရမယ္၊ ၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရး 
စကားေျပာခြင့္ေပးမယ္” ဆိုတဲ့ေပၚလစီရဲ႕ ဒိုင္ေၾကာင္တစ္ခုျဖစ္ပါ 
တယ္။  

 
ဖက္ဒရယ္စကားေျပာလုိ႔ရလာေတာ့ ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္း 

ကုိယ့္႐ႈေထာင့္န႔ဲကိုယ္၊ အသီးသီးကုိယ္စီကုိယ္ငွ ေျပာလာၾကပါတယ္။ 
ဒါဟာ တစ္ဖက္ကေျပာရင္ ေကာင္းတဲ့ကိစၥပါ။ သေဘာထားေတြ၊ အ 
ျမင္ေတြ၊ ဆႏၵေတြကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသိရတာမို႔ ႀကိဳဆိုၾကရမယ့္ ကိစၥ 
ပါ။ ဒီလုိေျပာေနတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္တည္း အထက္မွာသတိေပးခ့ဲတဲ့ အႏၱ 
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ရာယ္ ႏွစ္ခု တည္ရွိေနတာကုိလည္း အားလုံးက အသိအမွတ္ျပဳထား 
ၾကဖို႔ လုိပါတယ္။  

 
ဒါ့အျပင္ “၈ ျပည္နယ္မူန႔ဲ ၁၄ ျပည္နယ္မူ” ဆုိတဲ့ ကြဲလြဲမႈ 

ေတြ၊ ျပည္နယ္ဖဲ႔ြစည္းေပးဖုိ႔ေတာင္းဆုိေနတဲ့ အသံေတြ၊ ဒါ့အျပင္ “ပ 
လက္ဝနယ္ထကဲ ထြက္မသြားရင္တိုက္ထုတ္မယ္” ဆိုတဲ့ အေျပာအဆို 
မ်ိဳးေတြ၊ ရွမ္းနီအမ်ိဳ းသားတပ္မေတာ္(SNA) ဆိုတာေတြ၊ (KRA- 
Kachin Republic Army) ဆိုတဲ့ဖြဲ႔စည္းလာမႈေတြ၊  မူလ (DKBA) အ 
ျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတယ္ဆိုတာေတြ၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ “ကရင္ 
နီျပည္နယ္/ကရင္နီျပည္၊ ကယန္းေဒသဟူ၍ ေျပာဆုိေနျခင္းမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္” ဆုိတာေတြ ၾကားေန သိေန၊ 
ဖတ္ေနၾကရတယ္မဟုတ္ပါလား။  

 
အျခားတစ္ဖက္ကေနေျပာရရင္ ဒီလုိေပၚေပါက္လာေနတ့ဲ အ 

ေၾကာင္းအခ်က္ေတြဟာ အထက္မွာတင္ျပခ့ဲတဲ့ အႏၱရာယ္အလား အ 
လာႏွစ္ရပ္အတြက္ အေၾကာင္းျပစရာ၊ လက္ညိွဳးထုိးစရာ၊ ဆင္ေျခ ေပး 
စရာ အကြက္အကြင္းေတြအျဖစ္ အသုံးခ်မယ္ဆုိရင္ အသုံးခ်လို႔ရေန 
တဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးက ဆုတ္ခြာလုိ႔ 
မျဖစ္ေသးဘူး ဆုိတဲ့ ဆင္ေျခလိမ္ေပးစရာေတြအျဖစ္ေပါ့။  

 
 ဒီလုိ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြဗန္းျပၿပီး “ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲ 

ေစမည့္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေစမည့္၊ အခ်ဳပ္အျခာ 
အာဏာ လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးေစမည့္ အေရးအေပၚအေျခအေန”အတြက္ 
စစ္အုပ္စုက လုိအပ္သလုိ အသုံးခ်မသြားဘူးလုိ႔ ဘယ္သူမွ အာမ မခံ 
ႏုိင္ပါဘူး။ စစ္တပ္န႔ဲကာခ်ဳပ္အဖို႔ကေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ပုဒ္မ 
၂၀ (စ) ကုိ သုံးဖုိ႔ ဆင္ေျခဆင္လက္ေတြျဖစ္ ေနပါ တယ္။   

ဒါ့အျပင္ ဒီအေျခအေနအေၾကာင္းအခ်က္ေတြကုိ လက္ညိွဳး 
ထိုးျပၿပီး “အတုအေယာင္ဖက္ဒရယ္” ဆိုတဲ့ ညြတ္ကြင္းထဲ ဆြဲသြင္း 
ႏုိင္တဲ့အႏၱရာယ္ကလည္းမေသးပါဘူး။ “စစ္တပ္က ကိုင္တြယ္ရင္ လုံၿခံဳ 
မႈရိွတယ္” ေျဗာင္ဖြင့္ေျပာေနတ့ဲသူေတြလည္းရိွေနတယ္ မဟုတ္ပါ 
လား။  

 
ဒါေၾကာင့္  ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု 

အေရးကုိ ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားမယ္၊ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ 
မယ္လုိ႔ ဆိုတဲ့အခါမွာ အဓိက ပထမဆုံးလုိအပ္ခ်က္ကေတာ့ အုပ္စုိးသူ 
အစိုးရ အဆက္ဆက္ တစ္ဖက္သတ္အေသ ရပ္တည္ကိုင္စြဲခဲ့ၾကတ့ဲ 
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား လမ္းခြဲႏိုင္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 
 ဒီေပၚလစီဟာ ပံုစံတမ်ိဳ းမ်ိဳးနဲ႔ ေနာင္တက္လာမယ့္ “အစိုးရ 

သစ္န႔ဲ လႊတ္ေတာ္သစ္” အေပၚမွာ အရိပ္ထိုးေနမယ္/ လႊမ္းမုိးေနမယ္ 
ဆုိရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးဟာ ရွည္ 
ၾကာၿမဲ ရွည္ၾကာေနမွာျဖစ္ပါတယ္။  

 
ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာကုိ 

အသိအမွတ္ျပဳ႐ံု၊ လက္ခံ႐ံုန႔ဲတင္မရပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးနည္းန႔ဲ ေျဖရွင္းတ့ဲ 
ေနရာမွာ တန္းတူရည္တူရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ 
လုိအပ္ပါတယ္။ 

 
 (ဗုိလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀက့ံဖြံ႔အစုိးရနဲ႔စစ္တပ္က“ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ 

ကုိ ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ေျဖရွင္း” ဖုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳတယ္၊ လက္ခံတယ္ လုိ႔ 

ေတာ့တြင္တြင္ ေျပာေနတာပါပဲ။ “ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္” လုိ႔ 
ေတာင္ ေလလုံးထြားေနတာပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ ေျပာ 
ေနတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာက 
သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳထားတ့ဲ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ 
ေဘာင္”ထအဲရင္ဝင္ၿပီးမွ/လက္နက္ခ်ၿပီးမွသာေျဖရွင္းႏိုင္မွာျဖစ္တယ္
ဆိုတ့ဲအခ်က္ကုိ ေလးေလးနက္နက္သတိျပဳၾကဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ “အရင္မ 
ေျပာႏိုင္တာေတြ အခုေျပာခြင့္ရေနၿပီ” ဆုိ႐ုံေလာက္န႔ဲ ေက်နပ္တင္း 
တိမ္ေနၾကလုိ႔ မျဖစ္ေသးပါဘူး။ အဓိကအခ်က္က တန္းတူရည္တူ 
ပါဝင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရရိွဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။  

 
က်ယ္ျပန္႔ေလးနက္တ့ဲ တန္းတူရည္တူရွိမႈကို အဓိကဘက္ 

အျဖစ္ အေလးထားၾကမယ္၊ဦးတည္ၾကမယ္ဆုိရင္ ေသြးစည္းညီညြတ္ 
မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္တ့ဲ ပုံစံေရြးခ်ယ္ေရးျပႆနာဟာ သိပ္မခက္ခဲႏုိင္သ 
လုိ၊ က်ယ္ျပန္႔ေလးနက္တဲ့ တန္းတူရည္တူရွိမႈန႔ဲေသြးစည္းညီညြတ္မႈ 
က သာလွ်င္အရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ 
ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး တတိုင္းတျပည္လုံးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္္ေရးဆိုတဲ့မင္းလမ္းမႀကီး 
ကုိလည္း အခိုင္အမာေဖာက္လုပ္ ခ်ီတက္ႏုိင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။  

 
ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကုိ ကိုင္တြယ္မယ္ဆိုရင္ က်ယ္က်ယ္ 

ျပန္႔ျပန္႔စဥ္းစားရမွာပါ။ ျပည္တြင္္းစစ္ျပႆနာထဲမွာ အဓိကပါဝင္ေနတ့ဲ 
အစိတ္အပိုင္း ႏွစ္ရပ္ျဖစ္တ့ဲ ဒီမုိကေရစီျပႆနာနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ 
ေထာင္စုျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီျပႆနာ 
ႏွစ္ရပ္ကုိ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္” ကုိ အေျခခံၿပီးစဥ္းစားေနရင္ 
လုပ္ေဆာင္ေနမယ္ဆုိရင္ ဘယ္လိုမွ အေျဖမရႏိုင္ပါဘူး။  

 
ဒီေတာ့ ေပၚေပါက္လာမယ့္ “အစုိးရသစ္န႔ဲလႊတ္ေတာ္သစ္” 

အေနနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကုိ တကယ္တမ္းေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႕ဆုိရင္ 
ဒီမုိကေရစီျပႆနာ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျပႆနာနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခ 
ခံဥပေဒျပႆနာဆိုတဲ့ သုံးနားညီႀတိဂံသဖြယ္ျဖစ္ေနတ့ဲ ျပႆနာ သုံး 
ရပ္စလံုးကုိ တၿပိဳင္နက္တည္း ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားကုိ 
ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ “အစိုးရသစ္နဲ႔လႊတ္ေတာ္သစ္”အတြက္ လႊဖဲယ္ 
လို႔ မရႏိုင္္တဲ့ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ အခြင့္အလန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။  

 “အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔” ဆိုတ့ဲ ေႂကြးေၾကာ္သံအတြက္ 
လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ အရာဟာလည္း အဆုိပါ ျပ 
ႆနာ သုံးရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။  

 
 
 
                                     
 

               ေမာင္ထြန္းေက်ာ္ျမဳိင္ 
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    “ဆုိင္းင့ံေရး” စိတ္ကူး 
  တကယ္ျဖစ္ႏိုင္-မျဖစ္ႏိုင္ 
 
               (ေဇာ္လတ္) 

                                                 
         (၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(ဒီခ်ဳပ္ပါတီ) က ဦးစီးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေတာ့ ေပၚလာခ့ဲၿပီ။ မတ္လ ကုန္ရင္ “အစိုးရသစ္”ေပၚလာပါေတာ့မယ္။ ေပၚလာတဲ့ “လႊတ္ေတာ္ န႔ဲအစိုးရ” 
ဘယ္လုိလႊတ္ေတာ္န႔ဲဘယ္လုိအစုိးရ ျဖစ္သလဲဆိုတာကုိ သူ တို႔ ဘာေတြဘယ္ေလာက္လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္သလဆိုဲတဲ့ (မူ၊ေပၚလစီန႔ဲ အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ) 
လက္ေတြ႕ကုိၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္ရမွာပါ။ ဘာ ေတြကုိ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သလ။ဲ ေပးထားတ့ဲ ေရြးေကာက္ ပြဲကတိေတြ (တရားဥေပဒစုိးမိုးေရး၊ 
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး) ကုိ ဘယ္ေလာက္ထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သလဲ။ ဒါေတြဟာ အကဲျဖတ္ရမယ့္ နယ္ပယ္ေတြ 
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

တနည္းအားျဖင့္ စစ္အုပ္စု စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားၿပီး အဓမၼ အတည္ျပဳထားတ့ဲ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထကဲ ႏိုင္ငံေရး ပါတီတစ္ရပ္၊ 
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရၿပီး ေပၚေပါက္ လာတ့ဲ လႊတ္ေတာ္န႔ဲအစုိးရဟာ တေသြးတသံတမိန္႔အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန 
ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ /မေျပာင္းႏုိင္ဆိုတာကုိ မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႔ၾကမယ့္ ေခတ္ၿပိဳင္လႈပ္ ရွားမႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္။ 
စမ္းသပ္မႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္။ အဒီဲလုိ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈေတြအေပၚကေန ျပည္သူေတြ၊ ဒီမုိကေရစီႏ္ိုင္ငံေရးပါတီေတြန႔ဲ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးသမား 
ေတြကုိ အေတြ႔အႀကံဳသစ္န႔ဲ သင္ခန္းစာသစ္ေတြ ရရွိလာေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

လႊတ္ေတာ္ေတြ စတင္ခ်ိန္ကေနစၿပီး ခပ္စိပ္စိပ္ ၾကားလာေနရတ့ဲ ေဝါဟာရက “ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕လုပ္ကုိင္ ေနရတယ္” ဆိုတ့ဲ စကားပဲ 
ျဖစ္တယ္။ အဲဒီစကားက “စုိးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈ (ဝါ) ေၾကာက္ ရြံ႔ျခင္း” ကုိ သံတမန္ဆန္ဆန္ ေဖာ္ျပေနတာ ျဖစ္တယ္။ အဓိက အက်ဆုံး စုိးရိမ္ေၾကာင့္ 
က်မႈက ဘာလဲဆိုေတာ့။ “ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားမယ့္ ကိစၥ” ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီစကားကလည္း “စစ္တပ္က အာဏာ ျပန္သိမ္း လိမ့္မယ္” ဆိုတဲ့စကားကုိ 
ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေျပာတာပဲ ျဖစ္တယ္။ 

အရင္းစစ္လုိက္ရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုိးရေတြဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” အရ အာဏာကုိ စစ္အုပ္စုက 
ထာဝရသိမ္းပုိက္ထားတ့ဲ အေျခခံေပၚမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ” ကုိ “ေလးစားလိုက္နာထိန္းသိိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္” ဆိုတ့ဲ က်မ္း 
သစၥာျပဳခ်က္န႔ဲအတူ ေပၚေပါက္လာရတ့ဲ အရာေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပုဒ္မ ၆(စ) ဟာ စစ္အုပ္စုက အာဏာကို ထာဝရ သိမ္းပိုက္ထားတာကုိ စာေခ်ာေအာင္၊ အဆင္ေျပေအာင္ ေရးထားတ့ဲ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္တယ္။ 
အာဏာ ထပ္ၿပီးသိမ္းစရာ မလုိေတာ့ဘူး။ အာဏာကုိ ထာဝရသိမ္းထားၿပီး ျဖစ္တယ္၊ အေျခအေန(ကာလအပိုင္းအျခား) အရ အာဏာသိမ္းဖုိ႔ လုိအပ္ 
လာခ့ဲရင္လည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ အာဏာသိမ္းႏိုင္ေအာင္ အသင့္ဖန္တီးေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။ 

ခ်ဳပ္လုိက္ေတာ့ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရေသာ္လည္း စိုးရိမ္ စရာ၊ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕စရာကေတာ့ ရိွၿမဲရွိေနတယ္။ အရိပ္မိုး ထား ဆ၊ဲ 
ၿခိမ္းေျခာက္ေနဆဲျဖစ္တယ္ဆိုတာကုိ လက္ေတြ႔ သာဓကေဆာင္တာပဲျဖစ္တယ္။ လက္ေတြ႔မွာ ပုိၿပီးေျဗာင္က်က် ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္တာကလည္း ေလာ 
ေလာလတ္လတ္ရိွေနတယ္မဟုတ္လား။
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ဒါကေတာ့ လႊတ္ေတာ္စတင္တဲ့ ပထမေန႔မွာပဲ စစ္တပ္ပုိင္ 
ျမဝတီ သတင္းစာကေန အခ်ိန္ကုိက္ေဖာ္ျပလုိက္္တဲ့ စုိင္းေဝဠဳ (မဟာ 
ဥပေဒ) ရဲ႕ “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ ပုဒ္မ ၅၉ 
(စ) ကုိ အမိႏုိ္င္ငံေတာ္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ထာဝရ မေျပာင္းမလဲ 
တည္ရိွေစလုိ” ဆိုတဲ့ ေဆာင္းပါးအာေဘာ္ျဖစ္တယ္။ အႏွစ္သာရက “ 
ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကုိ မေျပာင္းနဲ႔” လုိ႔ စစ္တပ္က ေျဗာင္ထြက္ေျပာတာပဲ 
ျဖစ္တယ္။ “ျဖစ္–ပ်က္”သခၤါဓမၼကုိ သင္ၾကားခံယူထားပါတယ္ ဆိုသူ 
ေတြရဲ႕ ထာဝရတည္ၿမဲလုိတ့ဲ အစြန္းေရာက္အတၱႀကီးမႈလုိ႔ ေျပာရမွာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ထာဝရမျပင္န႔ဲလုိ႔ စစ္တပ္က ေျပာလာခ်ိန္မွာ 
“ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကုိ ဆိုင္းငံ့ေရး” ဆိုတ့ဲ အသံကလည္း က်ယ္လာပါ 
တယ္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကုိ ဆုိင္းငံ့ဖုိ႔ စတင္ေျပာသူဟာ ဗုိလ္ေအာင္ကုိ ျဖစ္ 
တယ္။ အခုေတာ့ ဒီခ်ဳပ္နာယကကလည္း ေျပာလာတယ္။ ဒီခ်ဳပ္အီးစီး 
ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ပူပူ 
ေႏြးေႏြးျဖစ္လာသူ) ကလည္း ေျပာလာတယ္။ ေရွ႕ေနဦးကုိနီရ႕ဲ အဆုိ 
ကေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ထဲမွာ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မတစ္ခုကုိ 
မဆိုင္းင့ံရဘူးလို႔ တားျမစ္ထားတ့ဲ စကားရပ္ မပါတ့ဲအတြက္ ဆိုင္းင့ံလုိ႔ 
ရတယ္ဆိုတဲ့ ေလာဂ်စ္န႔ဲေျပာေနတာပါ။ ဒီလုိဆိုရင္ တစ္ဖက္ကလည္း 
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္တာကုိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊အခန္း ၁၂ မွာ 
ျပ႒ာန္းထားတ့ဲ ပုဒ္မမ်ား (ပုဒ္မ ၄၃၃၊ ၄၃၄၊ ၄၃၅၊ ၄၃၆) နဲ႔အညီသာ 
ျပင္ဆင္ၾကရမယ္လုိ႔ ေခ်ပပါလိမ့္မယ္။ 

လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လုိ “ဆုိင္းငံ့ႏိုင္/မႏိုင္” မသိႏုိင္ေသးေသာ္ 
လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၁၁ ပါ ပုဒ္မမ်ား( ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ 
၄၃၂ အထိၾကည့္ပါ) အရေတာ့ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မေတြကုိ ကာလ 
ပုိင္းျခားၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ကန္႔သတ္ႏိုင္/ဆိုင္းင့ံႏုိင္္တ့ဲ အခြင့္အာဏာဟာ 
“ကာလုံန႔ဲကာခ်ဳပ္” လက္ထဲ ေပးအပ္ထားတာကုိ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ 
“ပုဒ္မ ၄၁၈(ခ)” မွာ ဘယ္ေလာက္ထိေဖာ္ျပထားသလဲ ဆုိေတာ့ “ဖြဲ႔ 
စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒတြင္ မည္သို႔ပင္ျပ႒ာန္းပါရိွေစကာမူ” လုိ႔ျပ႒ာန္း 
ထားပါတယ္။ ဒီစကားရပ္က စစ္တပ္နဲ႔ကာခ်ဳပ္က အာဏာသိမ္းတ့ဲ 
အခါမွာ ဘာကုိမဆို ႀကိဳက္သလုိ လုပ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေရးထားတာပါ။ 
ကမ္းကုိ ကုန္ေရာ မဟုတ္ပါလား။ 

“ဆိုင္းင့ံ”လုိ႔ ရတယ္ဆိုတာကုိ ကုိးကားျပဖုိ႔ အားလုံးက 
သမိုင္းကုိ လွန္ေလွာၾကပါတယ္။ ၁၉၄၇ အေျခခံ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၁၆ ကုိ 
ဦးႏုက “ဆိုင္းင့ံ” ေပးတာကုိ သမုိင္းလက္ေတြ႔အျဖစ္ေျပာေနၾကတယ္။ 
ဒီျဖစ္ရပ္က စစ္အုပ္စုက အက်ပ္ကုိင္တာကုိခံရတ့ဲ ဦးႏုရဲ႕ တစ္ ခ်က္ 
ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ လူေပၚလူေဆာ္လုပ္ၿပီး တံု႕ျပန္တဲ့ လုပ္ရပ္ပဲျဖစ္ 
တယ္။ 

“ပုဒ္မ ၁၁၆”ကုိ ဆိုင္းငံ့ၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းကုိ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ 
အျဖစ္ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္) အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကေန အာဏာေပး 
လုိက္ႏုိင္ရင္ ျပည္တြင္းစစ္ကုိ အရွိန္ျမွင့္ႏုိင္မယ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြန႔ဲ 
ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကုိ ဖိႏိွပ္ႏုိင္မယ္၊ အာဏာသိမ္းဖုိ႔ အက်ပ္ကိုင္လာ 
တဲ့ စစ္အုပ္စုရန္ကေနလည္း ယာယီအားျဖင့္ ေရွာင္လႊႏဲုိင္မယ္ဆိုတဲ့ 
လုပ္နည္းျဖစ္တယ္။ ဦးႏုရဲ႕ ဒီလုပ္နည္းဟာ ၁၉၆၂ စစ္တပ္က အာဏာ 
သိမ္းတဲ့အခါမွာေတာ့ “ေလာက္ေကာင္ကုိ မိထားၿပီ” လို႔ အေျပာခံရတဲ့ 
ဘဝနဲ႔ အဆုံးသတ္သြားပါတယ္။ 

ဒီလို ပုဒ္မ ၁၁၆ ကုိ ဆိုင္းင့ံတာဟာ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ 
အသည္းႏွလုံး (ေရြးေကာက္ခံရသူသာ အစုိးရဝန္ႀကီး လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ 

အခ်က္) ကုိ ထုတ္ပစ္တာျဖစ္တယ္လို႔ သခင္ခ်စ္ေမာင္က လႊတ္ေတာ္ 
ထမွဲာ ဝိဓူရဇာတ္ခင္းပါတယ္။ 

အဲဒီလုိ အေျခခံဥပေဒထဲက “ပုဒ္မတစ္ခု” ကုိ ယာယီဆုိင္းင့ံ 
တာကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ခဲ့တ့ဲ (ဝိဓူရဇာတ္ခင္းသူ) 
သခင္ခ်စ္ေမာင္ဟာ “၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုလုံး” ကုိ စကၠဴစုတ္ 
လုပ္ပစ္ၿပီး အာဏာသိမ္းတ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ (စစ္အစိုးရ) ကုိ 
ေထာက္ခံႀကိဳဆုိသူ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူဟာ ဗုိလ္ေန 
ဝင္းရဲ႕“ဆုိရွယ္လိမ္ဖိနပ္ခၽြတ္”မွာ ဝမ္းလ်ားထိုးသူ ျဖစ္သြားရွာပါတယ္။ 
သမိုင္းရဲ႕ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ခ်က္လုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ 

 အခု “ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကုိ ဆိုင္းင့ံမယ္” လို႔ဆိုေနတာကုိ သမိုင္း 
တပတ္လည္တာလုိ႔ အလြယ္ေျပာရမလားမသိပါ။ ဟိုတုန္းက “ဆိုင္းငံ့” 
ရတ့ဲရည္ရြယ္ခ်က္က စစ္အုပ္စုက အက်ပ္ကိုင္တာကိုခံရတ့ဲ ပါလီမန္ 
အစိုးရက ကာခ်ဳပ္ကုိ “ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဏာ” ေပးၿပီး လာဘ္ထုိးရတာ 
ျဖစ္ပါတယ္။ 
  ဒီတခါ ဆိုင္းင့ံရမယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္က စစ္အုပ္စုက ႏိုင္ငံေရး 
အဆင့္ေနရာမေပးခ်င္လုိ႔ တမင္ညစ္ထားတာကုိ ဆိုင္းငံ့ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ ဟိုတခ်ိန္တုန္းကလည္း ပါလီမန္အစိုးရခမ်ာ စစ္အုပ္စုကုိ အ 
ႀကိဳက္ေပး ေခ်ာ့ျမွဴခ့ဲရပါတယ္။ ဒီတခါ ၾကားရတာေတာ့ “သိမ္သိမ္ေမြ႔ 
ေမြ႕ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္”ဆိုတ့ဲ စကားျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီတခါဆိုင္းငံ့ရမယ့္ “ပုဒ္မ” က စစ္အုပ္စုစိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲ 
အတည္ျပဳထားတ့ဲ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲက ပုဒ္မျဖစ္ေနပါတယ္။ ပုဒ္ 
မ ၅၉(စ)က လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း (ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္)ကုိ တမင္ရည္ရြယ္ၿပီး ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတ့ဲ ပုဒ္မ ျဖစ္ပါ 
တယ္။ 

ဒီ “ပုဒ္မ” ကုိ ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ “လႊတ္ေတာ္သစ္”က 
တကယ္ပဲ ဆႏၵရွိေနၾကသလုိ “ဆိုင္းငံ့” ႏုိင္မလား၊ ဒီဆိုင္းင့ံမႈကုိ ကာ 
ခ်ဳပ္န႔ဲ စစ္တပ္ရဲ႕ ၂၅% စစ္သားအမတ္ဆုိသူေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ 
ဘယ္လုိတားဆီးကာကြယ္ၾကမွာလ။ဲ ျမဝတီသတင္းစာကေနေတာ့ 
“ထာဝရ မျပင္နဲ႔” လုိ႔ ေျဗာင္ထုတ္ေျပာထားၿပီးၿပီ။ 

မၾကာခင္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) “ဆိုင္းငံ့ေရး စမ္းသပ္မႈ” ကုိ ေငြ 
ေရာင္ပိတ္ကားေပၚမွာရႈစားၾကရပါေတာ့မယ္။ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ဆိုင္းင့ံေရး 
ကိစၥဟာ လႊတ္ေတာ္သစ္၊ အစုိးရသစ္တို႔ကတစ္ဖက္၊ စစ္အုပ္စု (ကာ 
ခ်ဳပ္၊ စစ္တပ္၊ ႀက့ံဖြံ႔ပါတီ) က တစ္ဖက္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ၾကရေတာ့ 
မယ့္အေနအထားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 
  ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဘက္က လႊတ္ေတာ္ထမဲွာ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ဆိုင္းင့ံ 
ေရး “အေရးႀကီးအဆုိ” တင္သြင္းမယ္လုိ႔ဆိုတဲ့ (အတည္မျပဳႏိုင္တ့ဲ သ 
တင္း) ၾကားသိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥဟာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေရး 
အခင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ကေနလည္း “စည္းကမ္းျပည့္ဝတ့ဲ 
ဒီမုိကေရစီ” ရဲ႕အႏွစ္သာရ ဘာလ ဲဆိုတာန႔ဲ ဘယ္သူ႔ကုိ အက်ိဳးျပဳ သ 
လဆိုဲတဲ့အခ်က္န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြ၊ ဒိီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရး ပါ 
တီေတြန႔ဲ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးသမားေတြကုိ အေတြ႔အႀကံဳန႔ဲ သင္ခန္း 
စာ ေတြ ေပးအပ္ၿမဲေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 ဒါေၾကာင့္ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” တစ္ခုလံုးကုိ မျပင္ 
ဆင္ႏုိင္ေသးမီ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲက “ပုဒ္မ တစ္ခု”ကုိ ဆုိင္းင့ံႏုိင္ 
/မႏိုင္ လႊတ္ ေတာ္သစ္န႔ဲအစုိးရသစ္အေနနဲ႔ အစမ္းစာေမးပြဲတစ္ခု ေျဖ 
ၾကည့္ၾကရတဲ့ စမ္းသပ္ပြဲကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကပါစို႕။  ။             
     (ေဇာ္လတ္) 
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အမ်ဳိးသားေန႔ရယ္လုိ ့ေပၚထြက္ေစခ့ဲတဲ့ ပထမေကာလိပ္သပိတ္ၾကီး ၉၅ ႏွစ္ျပည့္ပါၿပီ။ ၾက့ံဖြံ႕အစုိးရရဲ႕စစ္ကၽြန္ပညာေရးဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္တ့ဲ 

သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ ၉၅ ႏွစ္ေၿမာက္ အမ်ဳိးသားေန႔မွာ ေထာင္နန္းစံေနရပါတယ္။ အက်ဥ္းခ် အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံေန 

ရေပမယ့္ ေလးဘက္နံရံေတြၾကားမွာ၊ ရန္သူ႔ခံု႐ံုး မွာ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြ ဆက္လက္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနဆၿဲဖစ္ပါတယ္။ သပိတ္ေမွာက္ေနဆဲ 

သပိတ္ေမွာက္ထားဆဲ ၿဖစ္ပါတယ္။ 

‘ဗာစတီ-ဗာစတီ ဘြိဳင္းေကာက္ ဘြိဳင္းေကာက္’ လုိ႔ေၾကြး ေၾကာ္ခဲ့ၾကတ့ဲ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္က စလို႔ ေကာလိပ္အဆင့္မွ 

တကၠသုိလ္အဆင့္ ျဖစ္တည္လာမႈနဲ႔အတူ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ သပိတ္ေမွာက္တုိက္ပြဲေတြဟာလည္း ဖြားဖက္ေတာ္ေတြ အျဖစ္ေမြးဖြားလာခဲ့ပါ 

တယ္။ ဒကာေတာ္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သပိတ္ေမွာက္တုိက္ပြဲေတြကုိ ဆရာေတာ္ေတြလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ဝန္းရံခဲ့ၾကပါတယ္။ သပိတ္ေမွာက္ 

တယ္ ဆုိတဲ့ စကားရဲ ့မူလအစဟာ ဆရာေတာ္ေတြဆီကပဲ မဟုတ္ပါလား။ 

ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ (၁၉၂၀)၊ ဒုတိယေက်ာင္းသား သပိတ္ (၁၉၃၆)၊ တတိယေက်ာင္းသားသပိတ္ (၁၉၃၈) စသၿဖင့္ ေက်ာင္းသား 

သပိတ္ႀကီးေတြ ေပၚထြက္ေနခ်ိန္ဟာ ဆရာေတာ္ ဦး ဥတၱမ၊ ဆရာေတာ္ ဦးဝိစာရတုိ ့ဦးေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးႏုိးၾကားတ့ဲ ဆရာ ေတာ္၊ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕ 

ႏိုင္ငံေရးတရားေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးစာေပေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ ဒီေရလုိ တရိပ္ရိပ္ တက္လာေနတ့ဲ ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ သပိတ္ေမွာက္နည္းနာကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳလာတ့ဲ  
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အခ်ိန္ပါ။ ကုိလိုနီအစုိးရက ေနာက္ပိုင္းမွာ သပိတ္ေမွာက္ ဆန္႔က်င္ 

တုိက္ဖ်က္ေရး အက္ဥပေဒ (Anti-boycott Act) ကုိ ျပ႒ာန္းခ့ဲတဲ့အထိ 

တင္းက်ပ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာေတာ္ေတြက ပတၱနိကုဇၨနကံေဆာင္၊ 

ဒကာေတာ္ေတြက သပိတ္ေမွာက္၊ ဒီလုိနဲ႔ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ကုိ ဘြိဳင္း 

ေကာက္ၾကတာပါ။ 

 ဆရာနဲ႔ဒကာဟာ သပိတ္ေမွာက္ေတာ့မွ အတူတူ တုိက္ပြဲ 

ဝင္ၾကတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗမာတျပည္လုံး ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ 

က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ကာလေတြက ခုခံစစ္၊ 

ေျပာက္က်ားစစ္ေတြမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ 

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြဟာ စည္းေဝးတုိင္ပင္ရာ ပုန္ကန္မႈအျမဳေတရာ 

ေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်အရာရိွေတြျဖစ္တဲ့ သာကဲ၀ိႈက္တုိ႔၊ ခ်ားလ္စ္ 

ခေရာ့စ္ဝိတ္တုိ ့ရဲ ့စာအုပ္ စာတမ္းေတြမွာ ေတာ္လွန္တဲ့ ရဟန္းေတြရဲ႕ 

အေၾကာင္း အထင္အရွားပါပါတယ္။ 

 မင္းဘူးနယ္က ဦးဥတၱမ ေခၚ ဗုိလ္ဥတၱမ၊ ဦးဥတၱမရဲ႕ ရဲေဘာ္ 

ရဲဘက္ ဆရာေတာ္ျဖစ္တ့ဲ ဦးေသာင္း၊ ေရႊက်င္နယ္က မရမ္းေခ်ာင္း 

ကုိယ္ေတာ္(မရမ္းေခ်ာင္းဆရာေတာ္ရဲ႕အဖြဲ႕က တပ္မွဴးကလည္း ကုိယ္ 

ေတာ္တပါး ျဖစ္ပါတယ္)၊ ပကၠလိပ္ဆရာေတာ္၊ ေက်ာက္ကလပ္ ဆရာ 

ေတာ္၊ ေရႊေလွဆရာေတာ္နဲ႔ သာယာ၀တီက ဦးသူရိယတုိ႔ဟာ ထင္ရွား 

ေက်ာ္ၾကားတ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးသမား ဆရာေတာ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မရမ္းေခ်ာင္း ဆရာေတာ္ကေတာ့ နယ္ခ်ဲ ့ရဲ ့ၾကိဳးေပးကြပ္မ်က္ျခင္းကုိ 

ခံသြားရပါတယ္။ ရဲဝစြာနဲ႕ အသက္ေပးလွဴသြားတ့ဲ ရဟန္းအာဇာနည္ 

တပါးအျဖစ္ သမုိင္းတြင္ရစ္ပါတယ္။ 

အခုလုိ ၁၈၈၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီက လက္နက္ကုိင္ ေျပာက္က်ား 

စစ္ဆင္ခ့ဲၾကတဲ့ ဆရာနဲ႔ဒကာေတြဟာ ၁၉၂၀ ဝန္းက်င္ကစၿပီး သပိတ္ 

ေမွာက္တုိက္ပြဲေတြနဲ႔ တစ္ေက်ာ့ၿပန္လာခ့ဲၾကတယ္။ သပိတ္ေမွာက္ 

တုိက္ပြဲေတြ စိပ္လာသလုိ ဗာစတီ ဘြိဳင္းေကာက္၊ ဘြိဳင္းေကာက္တာ၊ 

ဆရာႀကီး သခင္ကုိယ္ေတာ္မိႈင္းရဲ႕ဘြိဳင္းေကာက္ဋီကာ စတဲ့ အသုံးအ 

ႏႈန္းေတြကေန တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အဂၤလိပ္ေဝါဟာရအစား သပိတ္ 

ေမွာက္တယ္ဆုိတ့ဲ စကားလုံးလည္း အသုံးတြင္လာပါတယ္။ 

အုိင္ယာလန္ျပည္က ေျမရွင္တဦးဆီမွာ ေျမယာအေရး စီမံ 

လုပ္ကုိင္ေပးေနတဲ့ ၿဗိတိသွ် စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း ခ်ားလ္စ္ဘြိဳင္းေကာက္ရဲ႕ 

မတရားမႈေတြအတြက္ သူ႔ကုိ ဖယ္က်င္ဝိုင္းပယ္တဲ့ ေဒသခံေတြ လယ္ 

သမားေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္က အစျပဳၿပီး အဂၤလိပ္ေဝါဟာရ ဘြိဳင္းေကာက္ 

(Boycott) ေပၚထြက္လာတာပါ။ လယ္သမားေတြ အလြယ္နားလည္ 

ေအာင္ ဘြိဳင္းေကာက္လုပ္တယ္လုိ႔ သုံးႏႈန္းရာက စတယ္လုိ႔ဆုိပါ 

တယ္။  

 ဗမာျပည္မွာေတာ့ ပါဠိေဝါဟာရျဖစ္တဲ့ သံဃာေတာ္ေတြ 

ပတၱနိကုဇၨနကံေဆာင္တာဟာ ေလာကီႏိုင္ငံေရးမွာ သပိတ္(ပတၱ) 

ေမွာက္ တုိက္ပြဲ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာနဲ ့ဒကာ ပူးေပါင္းတုိက္ပြဲဝင္တဲ့ 

အစဥ္အလာက ေပၚထြက္လာတယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္ထင္ပါတယ္။ သပိတ္ 

ေမွာက္တယ္လုိ႔ ဗမာမႈျပဳလုိက္တာဟာလည္း လူအမ်ား နားလည္ 

လြယ္ေစပါတယ္။ 

သံဃာထုရဲ႕သပိတ္ေမွာက္ (ပတၱနိကုဇၨနကံေဆာင္) နည္းနာ 

ကလည္း ေဂါတမဗုဒၶရဲ႕သင္ျပလမ္းညႊန္ခ်က္ပါပဲ။ ရဟန္းတုိ႔ အက်ဳိးမဲ့ 

ေအာင္ အားထုတ္သူ၊ ရဟန္းတုိ႔ကုိ ဆေဲရးၿခိမ္းေျခာက္သူ၊ ရဟန္း 

အခ်င္းခ်င္း ကြဲၿပားေအာင္လုပ္သူ စသျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္အဂၤါ ရွစ္ပါး 

န႔ဲ ညီသူေတြနဲ႔ အဆက္အဆံမလုပ္ မပတ္သက္ဖို႔ ေဟာၾကား လမ္း 

ညႊန္ခဲ့ပါတယ္။ သံဃာသင္းကြဲေအာင္လုပ္ၿပီး မိမိအာဏာတည္ၿမဲေရး 

ခုတုံးလုပ္ အျမတ္ထုတ္တ့ဲ စစ္အုပ္စုဟာ သပိတ္ေမွာက္အဂၤါရွစ္ပါးနဲ႕ 

ညီသူေတြပါပဲ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအုံၾကြမႈမွာ သံဃာေတာ္ေတြ 

ကုိ ႐ုိက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ ဆေဲရးၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ သပိတ္ 

ေမွာက္ အဂၤါရွစ္ပါးနဲ ့ညီသူေတြပါပဲ။  

 ကုိလုိနီေခတ္ကစလုိ႔ ဖိႏိွပ္အုပ္စိုးသူ အဆက္ဆက္ကုိ သံ 

ဃာေတြလည္း သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သလုိ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ 

လယ္သမား ဒကာေတြလည္း သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ပါတယ္။ အုပ္စုိးသူေတြ 

ကလည္း သပိတ္ေမွာက္သံဃာထု ၿပိဳကြဲေအာင္၊ ဂိုဏ္းကြဲေအာင္ 

အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား 

ထု ၿပိဳကြဲေအာင္ မညီညြတ္ေအာင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ လုပ္ၾကံပါတယ္။  

 ဒါေပမ့ဲ ဆရာနဲ႔ ဒကာရဲ႕ ပူးေပါင္းတုိက္ပြဲဝင္မႈကုိ အထင္အ 

ရွား ေဖာ္ျပေနတ့ဲ ‘သပိတ္ေမွာက္’ တယ္ဆုိတ့ဲ ေဝါဟာရအတုိင္း ေတာ္ 

လွန္တဲ့ ဆရာဒကာေတြ ေသြးမကြဲပါဘူး။ သံဃာထုအတြင္းမွာ ေသြးကြဲ 

မႈျဖစ္လည္း အမ်ားစုၾကီးကေတာ့ အဖိႏိွပ္ခံျပည္သူေတြဘက္က ရပ္ 

တည္ခ့ဲပါတယ္။ ေက်ာင္းသားထုအတြင္းမွာ ေသြးကြဲမႈျဖစ္လည္း အမ်ား 

စုၾကီးကေတာ့ ဖိႏိွပ္သူကုိ ေတာ္လွန္တ့ဲ အစဥ္အလာေကာင္းကုိသာ 

ဆက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 ဆရာေတာ္ေတြလည္း မတရားမႈကုိ လက္မခံ ဆန္႔က်င္တံု႔ 

ျပန္တဲ့ သပိတ္ေမွာက္နည္းနာကုိ ဆက္လက္ ကုိင္စြဲသလုိ ဒကာေတာ္ 

ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြလည္း သပိတ္ေမွာက္ 

နည္းနာကုိ ဆက္လက္ကုိင္စြဲထားပါတယ္။ ေနာင္လည္း ဆရာဒကာ 

အတူတူ သပိတ္ေမွာက္နည္းနာကုိ ကုိင္စြဲၿပီး တုိက္ပြဲ၀င္ေနဦးမွာ 

ျဖစ္တယ္ဆုိတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။ 

 မတရားမႈမွန္သမွ် ပတၱနိကုဇၨန သပိတ္ေမွာက္ၾက။ 

 

                              နီလိႈင္း  

 

                             ၇-၁၂-၂၀၁၅။  
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ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို 

ကြ်န္ေတာ္-ကြ်န္မ 

 ေလ့လာခ်င္ပါတယ္။ 

 

 

ဘယ္စာအုပ္  

ဖတ္ရမလဲ 

ေမးတာေတြ 

မၾကာခဏ ႀကဳံဖူးပါတယ္။ 

 

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့  

ဖတ္သင့္တယ္ထင္တာ အကုန္ဖတ္ပါ။ 

ဒါေပမ့ဲ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းကိုေတာ့ 

ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ပါလို႕ျပန္ေျဖေလ့ရိွခဲ့ပါတယ္။ 
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“ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကုိကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မေလ့လာခ်င္ပါတယ္၊ ဘယ္စာအုပ္ဖတ္ရမလဲ၊ ဘာကစဖတ္ရမလဲ”လုိ႔ ေမး တာေတြ မၾကာခဏႀကံဳဖူးပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဖတ္သင့္တယ္ထင္တာအကုန္ဖတ္ပါ၊ ဒါေပမ့ဲကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာ စာတမ္းကုိေတာ့ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါလုိ ႔ျပန္ေျဖေလ့ ႐ွိခ့ဲ 

ပါတယ္။ 

 လြန္ခဲ့တဲ့၁၈၉ႏွစ္နီးပါးတုန္းက အသက္ ၂၉ႏွစ္အရြယ္မာ့က္စ္နဲ႔ ၂၇ႏွစ္အ႐ြယ္အိန္ဂယ္ဆုိတဲ့ ဂ်ာမန္အမ်ိဳ းသား လူငယ္ႏွစ္ေယာက္က 

၁၈၄၇ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာကေန ၁၈၄၈ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလအတြင္း အၿပီးေရးခဲ့တဲ့၊ ဥေရာပတုိက္ႀကီးကုိ တေစၦႀကီလုိေျခာက္ခဲ့တဲ႔ ဒီေၾကညာစာတမ္းဟာ 

ဒီေန႔အထိတေလးတစားကုိးကားေျပာဆုိတာ၊ ရန္ညိႈးတႀကီးတုိက္ခိုက္ တာေတြ ခံေနရဆဲျဖစ္တာအားလုံးအသိပါ။ “သင္တုိ႔မွာဘာဆုံး႐ံႈးစရာမွမ႐ိွ၊ 

ေအာင္ႏုိင္စရာကားတကမၻာလုံးတည္း” ဆုိတ့ဲ စာသားမ်ိဳ းေတြန႔ဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထမွဲာေသြးအစုပ္ခံရဆုံးနဲ႔ ေအာက္ဆ္ုံမွာေရာက္ေနတ့ဲ အလုပ္ 

သမားလူတန္းစားကုိ ကုိယ့္ကုိယ္ယုံၾကည္၊ အားတက္ေခါင္းေထာင္ေစၿပီး ခြန္အားေတြေပးခဲ့တ့ဲ ဒီက်မ္းအငယ္ေလးထဲမွာ့ သမုိင္း၊ အဘိဓမၼာ၊ ႏိုင္ငံေရး 

ေဘာဂ ေဗဒဆုိင္ရာ အယူအဆေတြကုိ တုိတုတ္၊ တိက်၊ ႐ွင္းလင္းစြာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီစာတမ္းမွာ ဓန႐ွင္လူတန္းစား၊ 

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၊ လူတန္းစားတုိက္ပြဲေတြကုိ တင္ျပလုိက္တာဟာ သမိုင္းတေခတ္ ေျပာင္းလဖုိဲ႔ အလင္းေရာင္ထြန္းညိွလုိက္ သလုိလည္း ျဖစ္သြား 

ခဲ့ပါတယ္။  

 ဒီစာအုပ္ထဲက အကုိးကားအခံရဆုံး ေနာက္စာတေၾကာင္းကေတာ့ “ယေန႔အထိတည္႐ွိေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏သမုိင္းသည္ လူတန္း 

စားတုိက္ပြဲသမိုင္းသာျဖစ္ေပသည္”ဆုိတာလုိ႔ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းဒီစာတမ္းရဲ႕ ထူးျခားခ်က္နဲ႔အေရးပါမႈေတြကုိေျပာဆုိ ကုိးကားၾကရာမွာ 

ေထာက္ျပေလ့႐ွိၾကတ့ဲ အခ်က္ေတြထဲမွာ ဒီစာတမ္းက လူတန္းစားကုိ အေလးထားၿပီး လူအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပတာန႔ဲ လူ 

တန္းစားအသီးသီးရဲ႕ အခန္းက႑၊ သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြ၊ ေပၚေပါက္ပုံ၊ အတက္အက်၊ အလားအလာစတာေတြကုိ ႐ွင္းျပတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ေ႐ွ႕သုိ႔တုိးတက္မႈဆုိတာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေဟာင္းထကဲ ပဋိပကၡေတြထဲကေန အသစ္ေပါက္ဖြားလာျခင္း ျဖစ္တယ္ဆုိတာ မာ့က္စ္တုိ႔ 

တင္ျပလုိက္တဲ့ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အဘိဓမၼာသေဘာတရားသစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 မွန္ပါတယ္။ ဘာလင္တံတုိင္းေနာက္ပုိင္းမွာ ကမၻာေပၚကဆုိ႐ွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြအေရာင္ေျပာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြ အင္အားခ်ည့္န႔ဲသြား 

ရာကေန အခုအထိကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ ျပန္နာလန္မထူႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ ဒီေန႔ကမၻာေပၚမွာ႐ွိတဲ့ကြန္ျမဴ နစ္အင္အားဟာ ကြန္ျမဴေၾကညာစာတမ္း 

မထြက္ မီကာလထက္ အမ်ားႀကီးပိုအားႀကီးၿပီး ဒီဝါဒကုိသိ႐ိွလုိက္စားသူလည္း အမ်ားႀကီးမ်ားျပားပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကအာဏာရထားတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြ 

႐ွိသေလာက္႐ွိေနပါေသးတယ္။ 

 ဒီေနရာမွာျဖတ္ၿပီးေျပာခ်င္တာက လူ႔ဇာတ္ခံုေပၚကုိ ဓန႐ွင္လူတန္းစားစၿပီးေရာက္ခဲ့တာဟာ အလယ္ေခတ္ အေစာပုိင္း ၁၁ရာစုႏွစ္ထမွဲာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အုတ္/ေက်ာက္တံတုိင္းေတြကာထားတ့ဲ ျပင္သစ္ကအလယ္ေခတ္က“ၿမိဳ႕”ေတြက လူလတ္တန္းစားေတြကုိ ျပင္သစ္စကားနဲ႔ ဘူဇြာလုိ႔ 

ေခၚပါတယ္။ ဓန႐ွင္လူတန္းစားကုိအား႐ိွလာေစတ့ဲ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးဟာ အဂၤလန္မွာ ၁၆-၁၇ရာစုမွာေပၚေပါက္တာပါ။ အဒီဲဓန႐ွင္ လူတန္းစားကေန 

အဲဒီအခါကအုပ္စုိးသူပေဒသရာဇ္မင္းေတြကုိ ပုန္ကန္တာေတြဟာ အဂၤလန္မွာ ၁၇ရာစုႏွစ္န႔ဲ ျပင္သစ္မွာ၁၈ရာစုႏွစ္တုိ႔ကစေပၚခ့ဲပါတယ္။ အဲဒီေတာ္ 

လွန္ေရးေတြဟာ ေအာင္ျမင္လုိက္၊ ျပန္႐ံႈးနိမ့္လုိက္န႔ဲသံသရာစက္ဝိုင္းႀကီးကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖတ္သန္းၿပီးမွ တည္ၿငိမ္တဲ့ ဓန႐ွင္ႏိုင္ငံေတြကုိ တည္ 

ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ပေဒသရာဇ္အုပ္စိုးသူေတြကုိ ေတာ္လွန္ၿပီးယူခဲ့တ့ဲဓန႐ွင္ေတြအထဲက အေစာဆုံးတခုလုိ႔ ေျပာႏုိင္တဲ့နယ္သာလန္ ေတာ္လွန္ေရး 

ဟာ ၁၅၈၈ခုႏွစ္မွာသူတုိ႔ကုိ ကုိလုိနီျပဳထားတဲ့ စပိန္ဘုရင္စနစ္ကုိ တြန္းလွန္ၿပီး လြတ္လပ္တ့ဲသမတႏုိင္ငံတခု တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အဲဒီ 

ေနာက္မွာ အဲဒီသမၼတႏိုင္ငံသမားေတြဟာ ျပန္႐ံႈး-ျပန္ႏိုင္နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ စစ္ပြဲမ်ိဳးစုံအလီလီျဖစ္ပြားၿပီး ၁၈ ရာစု ထမဲွာမွ တစုံတရာ 

တည္ၿငိမ္တဲ့ သမၼတႏိုင္ငံတခုျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။ ဒီေန႔အားလုံးသိၾကတ့ဲ ျပင္သစ္သမၼတႏုိင္ငံ (République de Français) ဆုိတာဟာ ပဥၥမေျမာက္ပါ။ 

ပထမသမၼတႏုိင္ငံက ၁၇၉၂-၁၈၀၄၊ ဒုတိယသမၼတႏုိင္ငံက ၁၈၄၈-၁၈၅၂၊ တတိယသမၼတႏုိင္ငံက ၁၈၇ဝ- ၁၉၄ဝ၊ စတုတၳသမၼတႏုိင္ငံက ၁၉၄၈-၁၉၅၆၊ 

ပဥၥမသမၼတႏိုင္ငံက ၁၉၅၆-မ်က္ေမွာက္ကာလ စသျဖင့္ တည္႐ွိခ့ဲရပါတယ္။ အဂၤလန္ႏုိင္ငံရဲ႕သမိုင္းမွာလူသိမ်ားၾကတ့ဲ အဂၤလိပ္ ျပည္တြင္းစစ္ (English 

Civil War) (၁၆၄၂-၁၆၅၁) ဆုိတာဟာလည္း ၁၈ရာစုအထိမျပတ္ျဖစ္ေပၚခ့ဲတဲ့ အဂၤလန္ႏိုင္ငံကပါလီမံဝါဒီေတြ (ဓန႐ွင္လူတန္းစား)န႔ဲ ပေဒသရာဇ္ 

မင္းေတြအၾကားက တုိက္ပြဲေတြထကဲ အစဦးစစ္ပြဲေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာေတြအထဲမွာ ေ႐ွ႕ပိုင္းကသမတႏုိင္ငံေတြက ပေဒသရာဇ္ကုိ အႏုိင္ရလုိက္၊ 

ျပန္႐ံႈးနိမ့္လိုက္န႔ဲ သစ္ငုတ္ျမင့္တုံ ျမက္ျမင့္တုံေပၚေပါက္တည္႐ွိခဲ့တဲ့ ဓန႐ွင္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာ အသစ္ ျဖစ္ေပၚတ့ဲလူတန္းစားတရပ္ အာဏာ 

ရဖုိ႔ဆုိတာ အလြယ္တကူ၊ ခဏတျဖဳတ္န႔ဲရတာမဟုတ္ဘူး၊ တခါရလုိက္ရင္ တေလွ်ာက္လုံးအုိေကပဲလုိ႔ မဆုိႏိုင္ ဘူးဆုိတာပါ။  

 ၁၉၈၉ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ၂၉ရက္ေန႔က ဘာလင္တံတုိင္းႀကီးၿပိဳသြားတ့ဲအခါမွာ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးပေဂးေတြရဲ႕ အာေဘာ္ျဖစ္တ့ဲ ေဝါစထရိ 

ဂ်ာနယ္ (Wall Street JournaL) က “ငါတုိ႔ႏုိင္ၿပီ”လုိ႔ စာလုံးႀကီးေတြနဲ႔ေၾကညာခ့ဲပါတယ္။ ဒါျဖင့္အဒီဲေနာက္ပုိင္းမွာ အရင္း႐ွင္စနစ္ႀကီးဟာ ေအာင္လံ 

တလူလူ၊ သီခ်င္းတၿငိမ့္ၿငိမ့္န႔ဲ ေ႐ွ႕သုိ႔ခ်ီတက္ေနခ့ဲပါသလား။ အဒီဲအျဖစ္အပ်က္ၿပီးလုိ႔ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ အာ႐ွက်ားေတြရဲ႕အက်ပ္အတည္းဟာ 

တကမၻာလုံးကုိျပန္႔သြားခ့ဲၿပီး ဒီကမၻာမွာကုန္သြယ္ေရးအက်ပ္အတည္း၊ ဘ႑ာေရးအက်ပ္တည္းစသျဖင့္ သမုိင္းမွာအ႐ွည္ၾကာဆုံးန႔ဲ အနက္႐ိႈ္င္းဆုံး စီးပြား 

ေရး အက်ပ္အတည္းေတြ တခုၿပီးတခုဆက္တုိက္ေပၚေနလုိက္တာ ဒီကေန႔ဂရိဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းအထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔အခါ အရင္း႐ွင္ႏုိင္ငံ 
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တုိင္းလုိလုိ၊ အထူးသျဖင့္ဗမာျပည္လုိမဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတ့ဲႏိုင္ငံေတြမွာ လူ႔လက္တဆုပ္စာေလးကပဲ ႏိုင္ငံဓနအားလုံးနီးပါးကုိခ်ဳပ္ကုိင္ထားၿပီး ျပည္သူေတြ 

ဖြတ္ေက်ာျပာစုျဖစ္ေနတာ၊ လူတန္းစားအရ၊ လူမ်ိဳးေရးအရ၊ အယူဘာသာအရ၊ က်ား-မအရ ခြဲျခားဖိႏိွပ္ေနတာဟာ သမုိင္းအဆက္ဆက္က လူသား 

ေတြရဲ႕ စိတ္ကူးဈာန္ ထကဲလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ေၾကာင္းျပသေနတာလုိ႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ သူခ်မ္းသာဖုိ႔ငါတုိ႔အစေတးခံေနရတ့ဲဘဝကုိ ဘယ္သူကမွ၊ 

ဘယ္ဘဝတုန္းကမွ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။  

 မာ့က္စ္ဝါဒ၊ အထူးသျဖင့္မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ေဘာဂေဗဒသေဘာတရားမွာ အထင္႐ွားဆုံးတခုလည္းျဖစ္၊ ဒီေန႔အထိ လူတုိင္းအသိ အမွတ္ျပဳေန 

ရတ့ဲသေဘာတရားတခုက အရင္း႐ွင္စနစ္ရဲ႕စီးပြားေရးကပ္သေဘာတရားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ စီးပြားေရးကပ္ေတြန႔ဲႀကံဳၾကရတ့ဲအခါမွာ အရင္း႐ွင္သေဘာ 

တရားဆရာေတြ၊ မီဒီယာေတြကေတာင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ရာစုနွစ္တစ္ခုဝက္ေက်ာ္ကတည္းက ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇး႐ွင္း၊ 

စီးပြား ေရး မညီမမွ်ျဖစ္ထြန္းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်င့္ပ်က္မႈ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ၊ နည္းပညာျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈေတြအေၾကာင္း ႀကိဳျမင္၊ ႀကိဳေျပာခ့ဲတယ္ 

ဆုိတာကုိ အသိ အမွတ္ျပဳၾကရပါတယ္။ 

 ႏိုင္ငံေရးမွာဆုိရင္လည္း အာဏာ႐ွင္ေတြအႀကီးအက်ယ္ေခါင္းေထာင္လာၿပီး အာဖရိကတတုိက္လုံးမွာ အီရတ္ စစ္ပြဲကစၿပီး ႏုိင္ငံႀကီးေတြဟာ 

ေျပာင္ေရာလွ်ိဳ႕ဝွက္ပါဝင္ပါေနၾကပါတယ္။ ေရနံထြက္တဲ့အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းကေတာ့ အဆုိးဆုံးဒဏ္ခံရသူပါပဲ။ ဒီေန႔ေခတ္သစ္သမုိင္းရဲ႕ ကမၻာ့ အပူ 

ကြက္လုိ႔ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲေနရာ တုိင္းရဲ႕ျပႆနာေတြမွာ အဒီဲ ထိပ္သီးအရင္း႐ွင္ႏုိင္ငံႀကီးေတြ ပါေနခ့ဲတာပဲမဟုတ္ပါလား။ ေဘာဂေဗဒ ပညာ႐ွင္ေတြ 

ကေတာ့ အေမရိကန္နဲ႔အရင္း႐ွင္ ႏိုင္ငံႀကီးေတြဟာ သူတုိ႔တုိင္းျပည္ေတြကစီးပြားေရးက်ဆင္းလာလုိ႔ စစ္ပြဲေတြဖန္တီးေနတယ္လုိ႔ ေဝဖန္ေနၾကပါတယ္။ 

 ဒီလုိအခါမွာ ေဘာဂေဗဒပညာလုိက္စားသူတုိင္း မာ့က္စ္ရ႕ဲသေဘာတရားေတြကုိျပန္ဖတ္ၾက၊ ကုိးကားၾကလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီအထမွဲာ ကြန္ျမဴ 

နစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းလည္းပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲထင္ပါတယ္၊ ဝီကီပီးဒီးယားက မာ့က္စ္ကို လူ႔သမုိင္းမွာ လူေတြအေပၚၾသဇာအေညာင္းဆုံး ပုဂၢိဳလ္ 

တဦးလုိ႔ ဖြင့္ဆုိခ့ဲပါတယ္။  

 ဒီေနရာမွာမာ့က္စ္ဝါဒနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းတုိ႔ေပၚခ့ဲတဲ့ သမိုင္းေနာက္ခံကုိ အက်ဥ္း႐ုံးေဖာ္ျပဖို႔လုိပါလိမ့္မယ္။  

 ပေဒသရာဇ္စနစ္ေအာက္မွာ ႏွစ္ေတြရာေထာင္ခ်ီၿပီးေနခ့ဲရတဲ့ ဥေရာပတုိက္သားေတြဟာ ပေဒသရာဇ္အုပ္စုိးမႈကုိ တြန္းလွန္လုိက္တ့ဲေနာက္မွာ 

စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ကုန္သြယ္ေရးေတြတစတစ္ထူေထာင္လာၾကေတာ့ အသစ္ေပၚလာတ့ဲ ဓန႐ွင္လူတန္းစားနဲ႔ ဓန႐ွင္စနစ္အေပၚ အားထားေမွ်ာ္လင့္ 

ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ရာစုႏွစ္တခု၊ ႏွစ္ခုေလာက္လြန္တာနဲ႔ပဲ ဒီစနစ္ကေမြးဖြားေပးလုိက္တ့ဲ ပစၥည္းမ့ဲလူတန္းစားရဲ႕ဘဝေတြကုိၾကည့္ၿပီး ဒီစနစ္ရဲ႕ ဆုိးဝါးမႈ 

ေတြကုိ ႀကံဳေတြ႕ခံစားခ့ဲၾကရ၊ ဒီစနစ္ဆုိးကေန လြတ္ေျမာက္မႈကုိစဥ္းစား႐ွာႀကံခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကုိႏိုင္ငံေရး ေလာကမွာသာမကပဲ ဥေရာပစာေပ အႏု 

ပညာေလာကမွာသိသာထင္႐ွားစြာေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ အဂၤလန္သာမက ျပင္သစ္၊ ႐ု႐ွား စတ့ဲႏိုင္ငံေတြမွာ ကေန႔အထိ ဂႏၶဝင္စာေပေတြ၊ ပန္းခ်ီကား 

ေတြအျဖစ္ တည္႐ိွေနတ့ဲ လက္ရာေတြဟာ အဲဒီတုန္းကေခတ္န႔ဲ စနစ္ကိုမေက်နပ္သူ ေတြရဲ႕လက္ရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာေပေလာကရဲ႕ 

႐ိုမင္းတစ္ေခတ္က “သူပုန္ေလးေတြ”လုိ႔ နာမည္ရခ့ဲၾကတ့ဲ ဘုိင္႐ြန္၊ ကိစ္၊ ႐ွယ္လီစသူေတြထကဲ ႐ွယ္လီရဲ႕ကဗ်ာေတြဟာ မာ့က္စ္အေပၚမွာ အင္မတန္ 

ၾသဇာေညာင္း ခ့ဲတယ္လုိ႔ မာ့က္စ္ကုိယ္တုိင္ဝန္ခံဖူးပါတယ္။ ဒီအရင္းက်မ္းေပၚထြက္ဖို႔အေျခအေနေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစတ့ဲေနာက္ခံမွာ ႐ုပ္ပိုင္းအရဆုိရင္ 

စက္မႈနဲ႔သိပၸံပညာ၊ စိတ္ပုိင္းမွာဆုိရင္ ႐ုပ္ဝါဒအဘိဓမၼာနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚ စတာေတြထြန္းကားလာတာေတြကုိလည္း မာ့က္စ္ဝါဒီေတြက 

ထည့္ေျပာေလ့႐ွိၾကပါတယ္။ ဆုိလုိတာ အေျခအေနေတြရင့္မွည့္လုိ႔ မာ့က္စ္ဝါဒေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။        အရင္း႐ွင္စနစ္ဟာ ပဋိပကၡေတြ ၾကားထဲက 

ေပၚထြက္လာၿပီး ပဋိပကၡေတြနဲ႕ျပြမ္းတီးေနတာပါ။ ၁၉ရာစုႏွစ္တုန္းက အမ်ိဳ းသားႏုိင္ငံေတြ(nation states)ေပၚလာတာဟာ အဒီဲအခ်ိန္အခါက 

လုိအပ္ခ်က္အရေပၚလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အရင္း႐ွင္စနစ္ သေႏၶတည္ဖို႔၊ ေပါက္ဖြားႀကီးထြားဖုိ႔၊ အသီးအပြင့္ ေတြထြက္လာဖို႔၊ ကုန္လုပ္စြမ္းအားေတြ၊ 

သိပၸံနည္းပညာနဲ႔ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေတြ ႀကီးထြားထြန္းကားဖုိ႔လုိအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီလုိ႔ဆုိရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ ကုန္လုပ္စြမ္း 

အားစုေတြဟာ ႏိုင္ငံဆုိတဲ့ကန္႔သတ္ခ်က္အျပင္ကုိ ေရာက္႐ွိလာသလုိပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္မႈဟာလည္း ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ေတြကုိ လႊားေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ 

အဲဒီကတဆင့္အုပ္စုိးမႈကုိ ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္အျပင္ပုိ႔ခဲ့ၾကတာ၊ တနည္း- ကုိလုိနီကၽြန္ျပဳတာေတြလည္း ဆက္တုိက္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီထမွဲာ အဆုိးထဲက 

အေကာင္းလုိ႔ဆုိႏိုင္တဲ့အခ်က္တခ်က္ကေတာ့ ကုိလုိနီႏိုင္ငံသားေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြဆီကတဆင့္ မာ့က္စ္ဝါဒကုိ ရ႐ွိလုိက္တာျဖစ္ပါ တယ္။ 

 လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၁၆ဝနီးပါးကေရးခ့ဲတဲ့ က်မ္းတေစာင္ဟာ ဒီေန႔အထိ ျပင္စရာမ႐ိွေတာ့ဘူးလား။ အားလုံးမွန္ေနတုန္းပဲလားလုိ႔ေမးတ့ဲလူ 

႐ွိေကာင္း႐ိွႏိုင္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ လုံးဝျပင္စရာမလုိဘူးလုိ႔ မာ့က္စ္တုိ႔ကေတာင္ မဆုိခဲ့ပါဘူး။ မာ့က္စ္ဟာ ၇၂ရက္ၾကာသက္တမ္း႐ိွခဲ့တဲ့ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္ 

ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႔ႀကီး ေပၚေပါက္က်ဆုံးသြားမွပဲ ေအာင္ျမင္တဲ့ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ျဖစ္ဖို႔ဆုိရင္ ေတာ္လွန္တဲ့ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္ လုိအပ္တယ္ဆုိတာကုိ သိျမင္ 

ခဲ့တယ္လုိ႔ဝန္ခံခ့ဲပါတယ္။ ေၾကညာစာတမ္းထြက္ၿပီးလုိ႔ ၂၅ႏွစ္အၾကာ၊ ၁၈၇၂ခုႏွစ္မွာေရးတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ဂ်ာမန္ဘာသာထုတ္ေဝျခင္းအမွာစာမွာ ေရးထား 

တာကုိ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ 

 “လြန္ခဲ့သည့္၂၅ႏွစ္အတြင္းအေျခအေနအေျပာင္းအလဲေတြ မည္သုိ႔ပင္ ႐ွိခဲ့ပါေစ၊ ေၾကညာစာတမ္းထတဲြင္ပါ႐ိွေသာ အေျခခံမူမ်ားမွာ တခုလုံး 

အေနျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ယေန႔အထိ အေျခခံအရမွန္ကန္ေနသည္။ အခ်ိဳ ႕အေသးစိတ္ကေလးမ်ားကုိ ဟုိနားဒီနားျပင္ရတာေတာ့ ႐ွိပါလိမ့္မည္။ ဤမူမ်ားကုိ 
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လက္ေတြ႕က်င့္သုံးမႈမွာေတာ့ ေၾကညာစာတမ္းမွာေဖာ္ျပထားသက့ဲ သုိ႔ပင္ တည္႐ိွေနေသာသမုိင္းအေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္ကာလႏွင့္အညီ က်င့္သုံးရပါမည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္လည္းအခန္းႏွစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေတာ္လွန္ေရးလက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ အထူးအေလးတင္းျခင္းမျပဳခ့ဲေခ်။ ယေန႔ေရးရလွ်င္ 

ယင္းအပုိဒ္ကုိ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စာသားေျပာင္းေရးရပါလိမ့္မည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္အတြင္းေခတ္သစ္စက္မႈလုပ္ငန္း၏ ေျခလွမ္း 

က်ယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တပါတည္းကပ္ပါလာေသာ ပုိမိုေကာင္းမြန္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည့္ အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ပထမေဖေဖာ္ဝါရီ 

ေတာ္လွန္ေရး၊ အဒီဲေနာက္ အလုပ္သမားလူတန္းစားက ႏွစ္လတိတိ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ခ့ဲသည့္ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႔တုိ႔ကုိ ၾကည့္လွ်င္ ဤေၾကညာ 

ခ်က္သည္အခ်ိဳအေသးစိပ္ေလးမ်ားတြင္ ေခတ္ေနာက္က်သြားေပၿပီ။”  

 ဒီေနရာမွာ မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္တုိ႔ေထာက္ျပတာက ေၾကညာစာတမ္းထဲမွာ အေျခခံမူမ်ားမွန္ကန္ျခင္းန႔ဲ အရင္း႐ွင္စနစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္ ျဖစ္ေပၚ 

တုိးတက္မႈမ်ားနဲ႔ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္ ပဲရစ္ဘုံအဖြဲ႔တုိ႔အရ တခ်ိဳ ႕အေသးစိတ္ေလးေတြဟာ ေခတ္န႔ဲမကုိက္ညီ ေတာ့ဘူးလုိ႔ဝန္ခံတာျဖစ္ပါတယ္၊ မာ့က္စ္ရဲ႕ 
ျပင္သစ္ျပည္တြင္းစစ္ဆုိတဲ့စာအုပ္ထဲမွာပါတဲ့ “ဘုံအဖြဲ႔ကအထူးသက္ေသျပခ့ဲသည့္အခ်က္က အလုပ္သမားလူတန္းစားအေနျဖင့္ အသင့္႐ိွေနေသာႏုိင္ငံ 

ေတာ္ ယႏၱရားႀကီးအား အလြယ္တကူေကာက္သုံးကာ မိမိရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္မျဖစ္ႏုိင္”လုိ႔ ဆုိတဲ့ စာသားမ်ားဟာလည္း 

ေၾကညာစာတမ္းကုိ အေသမယူဖုိ႔ ေထာက္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ 

 အမွန္ပဲ၊ မာ့က္စ္-အိန္ဂယ္တုိ႔ေခတ္ မ႐ိွေတာ့တ့ဲေနာက္ပိုင္းမွာ အရင္း႐ွင္စနစ္မွာ အေျပာင္းအလဲေတြအမ်ိဳ းမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚခ့ဲတယ္။ အရင္း႐ွင္ 

စနစ္ဟာ သူမ်ားတုိင္းျပည္ေတြကုိသိမ္း၊ ကုိလုိနီေတြထူေထာင္မွာကုိ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္အတိအက် ႀကိဳမျမင္ႏိုင္ခ့ဲပါဘူး။ ဒီနယ္ခ်႕ဲစနစ္ ျဖစ္ေပၚမႈကုိ 

လီနင္လက္ထက္မွ သုံးသပ္ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အဒီဲကေနတဆင့္ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံေတြက မတတ္သာလုိ႔ လြတ္လပ္ေရးေတြေပးရတ့ဲေနာက္မွာ ကုိလုိနီ 

တပုိင္းႏုိင္ငံေတြေပၚလာတာကုိ ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အရင္း႐ွင္စနစ္ဟာ တကမၻာလုံးအေပၚေသြးစုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူ႔ကုိယ္သူ 

ျပဳျပင္ထိန္း ညိွလုပ္ကုိင္ရင္း ပုံသဏၭာန္ေတြ အမ်ိဳ းမ်ိဳးေျပာင္းလခဲဲ့ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ဘယ္သူကမွ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းမ႐ိွတ့ဲ၊ ဘာမွ ထြင္း 

ေဖာက္မျမင္ရတ့ဲ၊ အင္န္ဂ်ီအိုေတြ၊ ႏုိင္ငံလြန္ေကာ္ပုိေရး႐ွင္းႀကီးေတြ(TNC) ကတဆင့္ ကမၻာျဖန္႔ေသြးစုပ္၊ အစုိးရေတြကုိ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္ 

ကခ်ဳပ္ကုိင္တဲ့ေခတ္-စနစ္တရပ္ကုိ ေရာက္ေနပါၿပီ။ (၂၁ရာစုႏွစ္ရဲ႕ လီနင္တေယာက္ ေပၚေပါက္ဖို႔ပလုိဲပါေတာ့တယ္)။ ဒါေပမ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာ 

စာတမ္းကုိျပန္ဖတ္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ အခုျဖစ္ေပၚေနတာေတြဟာ ေၾကညာစာတမ္းရဲ႕ ပထမအခန္း၊ ဓန႐ွင္ႏွင့္ပစၥည္းမ့ဲ ဆုိတဲ့အခန္းမွာ မာ့က္စ္တုိ႔ 

အိန္ဂယ္တုိ႔ ႀကိဳျမင္တင္ျပခ့ဲတာေတြအတုိင္း ျဖစ္ေပၚတယ္ဆုိတာကုိေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီေနရာမွာ တခ်ိဳ ႕က နည္းပညာသစ္ေတြေပၚထြက္မႈစတာေတြကုိေရာ 

မာ့က္စ္တို႔က ႀကိဳျမင္ခဲ့လုိ႔လားလုိ႔ ေမးေကာင္းေမးပါမယ္။ မွန္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ကြန္ျပဴတာ၊ သတင္းကြန္ယက္စတာေတြကုိ လူေတြက အသုံးျပဳၾက 

လိမ့္မယ္လုိ႔ေတာ့ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းထမွဲာ “ထုတ္လုပ္မႈကုိအစဥ္ တစုိက္ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲေနရျခင္း၊  လူမႈ 

အေျခအေနေတြအားလုံးအဆက္မျပတ္မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ မဆုံးႏိုင္တဲ့မေသခ်ာ မေရရာမႈ၊ မေက်နပ္ျဖစ္ျခင္းတုိ႔မွာ ဓန႐ွင္ေခတ္အား သူ႔ အရင္ေခတ္မ်ားႏွင့္ 

ကြဲျပားေစေသာလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္”လုိ႔ ေရးခ့ဲတာကုိ သတိျပဳသင့္ပါတယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕အေျခခံအက်ဆုံးသေဘာတရားဟာ အႏုပဋိေလာမ 

႐ုပ္ဝါဒန႔ဲ သမိုင္း႐ုပ္ဝါဒျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္တုိ႔ရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းဟာ အႏုပဋိေလာမ႐ုပ္ဝါဒနဲ႔ သမုိင္း႐ုပ္ဝါဒကုိ 

သေဘာတရားေရးေဝါဟာရေတြ အနည္းဆုံးန႔ဲ အထိေရာက္ဆုံး လက္ေတြ႕ က်က်႐ွင္းျပတာျဖစ္ပါတယ္။  

(အထက္မွာေရးခ့ဲတာေတြဟာ ဒီကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းကုိဖတ္ၿပီးရင္ လုံေလာက္ၿပီ၊ တျခားမာ့က္စ္ဝါဒစာေပေတြကုိ ဖတ္ဖုိ႔ မလုိေတာ့ဘူး လုိ႔ 

မဆုိလုိတာ အထူးေျပာဖုိ႔ မလိုဘူးထင္ပါတယ္။)  

                                                                                                                                             

       

                                                                                                                                     

           ဗၾသ 

 

(အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(မာ့က္စ္ဝါဒ) ကထုတ္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ေတာ္လွန္ေရး သေဘာတရား စာအုပ္နဲ႔ 

တျခားအင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆုိက္ ေတြေပၚကယူပါတယ္။) 
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ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ ဗမာျပည္ရဲ႕ ပထမဆံုး စစ္အုပ္စုနံပါတ္ဝမ္းႀကီး ျဖစ္ 

တယ္။ သူဟာ ဂ်ပန္ျပန္ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ျဖစ္တယ္။ အဒီဲအခ်ိန္က 

ဒုိ႔ဗမာအစည္းအ႐ံုးက သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းအစုန႔ဲ သခင္ဗစိန္အစုဆုိၿပီး 

၂ ျခမ္းကြဲေနတယ္။ ဂ်ပန္ျပည္ စစ္ပညာသင္လႊတ္ေတာ့ ၂ ဖက္စလံုး 

က ပါၾကတယ္။ သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္းအစုကေတာ့ ပုိမ်ားတယ္။ ဗုိလ္ 

ေနဝင္းဟာ သခင္ဗစိန္အစုက ပါလာတာ ျဖစ္တယ္။ ဂ်ပန္ျပည္မွာ စစ္ 

ပညာ သင္ၾကစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ညီၫြတ္ေရးကုိ ေရွး႐ႈၿပီး 

ဗိုလ္ေနဝင္းကုိ တစုံတရာ ေနရာေပးခ့ဲတယ္။  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ဗမာျပည္ ျပန္ေရာက္လာၾကၿပီး ဂ်ပန္ေခတ္မွာက်ေတာ့ ဗိုလ္ 

ေနဝင္းရဲ႕ အက်င့္စ႐ုိက္ပ်က္ ဇာတိ႐ုပ္ေတြက ပုိေပၚလာတယ္။ ဒါကုိ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သေဘာမက်တာေၾကာင့္ သိပ္အေရး မေပး 

ေတာ့ဘူး။ တပ္တြင္းမွာလည္း ဗုိလ္ေနဝင္းအေပၚ ေလးစားမႈေလ်ာ့လာ 

တယ္။ ဒါကုိ ဗုိလ္ေနဝင္းက မေက်နပ္ပါ။  

 အဲဒီအခ်ိန္က ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က 

စုစည္း ထားတ့ဲ တပ္သားေတြၾကားမွာ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ နိမ့္က်သူလည္း 

ပါ တယ္။ ႏုိင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ မဟုတ္ဘဲ အခြင့္အေရးလုိခ်င္လုိ႔ 

၀င္လာသူေတြလည္း ပါတယ္။ 

 တပ္တြင္းစည္းကမ္းပုိင္း ေလ်ာ့နည္းၿပီး ထိန္းသိမ္းရ ခက္ေန 

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္တြင္းႏုိင္ငံေရးသင္တန္းေတြေပးဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႔ 

ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တုိင္က သေဘာေပါက္တယ္။ ဒါန႔ဲ တပ္တြင္း ႏိုင္ 

ငံေရးသင္တန္းေတြ ေပးျဖစ္တယ္။ သင္တန္းမွဴးေတြက ေျမေအာက္ 

ဗကပ ေကဒါေတြ အမ်ားစု ျဖစ္တယ္။  

 တပ္တြင္းမွာက ဆုိရွယ္လစ္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔ရဲ႕ ဗိုလ္ေအာင္ 

ႀကီး စတ့ဲ အင္အားစုေတြလည္း ရွိေနတယ္။ အခုလုိ တပ္တြင္းမွာ 

ဗကပ ေကဒါေတြ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းေပးေနတာ၊ တပ္တြင္းမွာ ကြန္ျမဴ 

နစ္ သေဘာတရားေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔လက္ခံသူ မ်ားလာတာကုိ ဆုိရွယ္လစ္ 
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ေတြက သေဘာမက်ၾကဘူး။ ဒါေပမ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကုိယ္တုိင္ 

သေဘာတူခြင့္ျပဳထားတာမုိ႔ ေျဗာင္လည္း မဆန္႔က်င္ဝံ့ၾကဘူး။ ဗုိလ္ 

ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းန႔ဲ သူတုိ႔က အဆင့္ကြာလြန္းတယ္။ ဒီေတာ့ အဆင့္ 

သိပ္ မကြာတဲ့သူကုိ ရွာၾကတယ္။ အဒီဲမွာ ဗုိလ္ေနဝင္းကုိ ေတြ႕သြားတာ 

ျဖစ္တယ္။ ဗုိလ္ေနဝင္းကုိ ဆရာတင္ၿပီး (တပည့္) ေမြးလုိက္ၾကတယ္။ 

 ဂ်ပန္ေခတ္၊ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးတုိက္ပြဲ 

အေစာပုိင္းေတြအထိ ဗကပ ဟာ အင္အားႀကီး၊ ဩဇာႀကီးခဲ့တယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ ပါတီ ၂ ျခမ္းကြဲတာေၾကာင့္ေရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက 

ဖဆပလ ထကဲ ဗကပ ကုိ ထုတ္လုိက္တာေၾကာင့္ပါ တစံုတရာ အား 

နည္းခ့ဲတယ္။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတုိ႔ ဆုိရွယ္လစ္ေတြ ေခါင္းေထာင္လာ 

တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ လုပ္ႀကံခံလုိက္ရၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ ဖဆပလ ကုိ 

ဆုိရွယ္လစ္ေတြ ပုိၿပီးဦးစီးမိသြားေတာ့တယ္။  

  

 လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္မွာ ဗကပ ကုိ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲဖို႔ 

လုပ္လာတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္တယ္။ တပ္တြင္းက ဗုိလ္ေဇယ် 

တုိ႔လည္း ေတာခုိရေတာ့တယ္။ ဒီကိစၥမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းက အကြက္ 

ဆင္ၿပီး ဗိုလ္ေဇယ်ကုိ ေခ်ာက္ခ်ခ့ဲတာ ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ အစြမ္း 

အစေတြ ေတြ႕လာရတာ ျဖစ္တယ္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးမွာ ဗုိလ္ 

ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗုိလ္ေနဝင္းကုိ အေရးယူဖို႔ လုပ္ခဲ့တုန္းကလည္း 

သူ႕ရဲ႕အကင္းပါးမႈေၾကာင့္ အေရးယူမခံလုိက္ရဘူး။ ဒီအေၾကာင္း ရဲ 

ေဘာ္ သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ ေရးခ့ဲဖူးပါၿပီ။ 

  

 ဒီေနာက္မွာ ေဆြ - ၿငိမ္း ဆုိရွယ္လစ္ေတြက တပ္ကုိ အပုိင္ 

ကုိင္ႏိုင္ဖုိ႔ သူတုိ႔တပည့္လုိ႔ ယူဆထားတ့ဲ ဗိုလ္ေနဝင္းကုိ ထိပ္ေရာက္ 

ေအာင္ တြန္းတြန္းထုိးထုိး လုပ္ေပးခ့ဲတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ အကြက္ျမင္၊ 

အကြက္ဆင္တတ္တာေတြကလည္း သူ႕ကုိ ထိပ္ေရာက္ေစခ့ဲတာ ျဖစ္ 

တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ ရလာတ့ဲအခြင့္အေရးေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း 

အသံုးခ်ပါတယ္။ သူ႕ဩဇာကုိက္မယ့္ လူေတြကုိ ေမြးတယ္။ ဦးေက်ာ္ 

ၿငိမ္းတုိ႔ လက္ေဇာင္းထက္ေနခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ကုိလည္း ကပ္ထားတယ္။  

  

 ၁၉၅၈ မွာ ဖဆပလ အတြင္း ဦးႏုတုိ႔န႔ဲ ေဆြ - ၿငိမ္းတုိ႔ အကြဲ 

အၿပဲ ပဋိပကၡျပင္းထန္လာခ်ိန္ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းက အာ 

ဏာသိမ္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားပါတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးတုိ႔ကုိ ဦးႏုဆီလႊတ္ၿပီး အာ 

ဏာအပ္ဖုိ႔ ေျပာခိုင္းခ့ဲတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဦးႏုက ယာယီအာဏာထိန္းဖုိ႔ စစ္ 

တပ္ကုိ အပ္ပါတယ္ဆုိၿပီး လုပ္လိုက္တယ္။ ဒါကုိ သေဘာတူခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ 

ေအာင္ႀကီးတုိ႔ကုိ ဗိုလ္ေနဝင္းက တခါတည္း ျပတ္ေအာင္ မလုပ္ခဲ့ရ 

ေကာင္းလားဆုိၿပီး ဆူတယ္လုိ႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါဟာ 

ပထမအႀကိမ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတာလုိ႔ပဲ ေျပာရမွာပါ။ ဒီလုိနဲ႔ ဗုိလ္ 

ေနဝင္းရဲ႕ အိမ္ေစာင့္အစုိးရ ေပၚလာခ့ဲတယ္။ 

  

 ၁၉၆၀ မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္တယ္။ အိမ္ေစာင့္အစုိးရရဲ႕ 

လက္စြမ္းကုိ အျမင္ကပ္ေနတ့ဲ လူထုက စစ္တပ္ကုိ ပိုင္တယ္ဆုိတဲ့ 

ေဆြ - ၿငိမ္း တည္ၿမဲ ကုိ မဲမေပးၾကဘူး။ ဦးႏုတုိ႔ကုိ မဲဝိုင္းေပးၾကတယ္။ 

အကြက္ေကာင္းေစာင့္ေနတ့ဲ ဗုိလ္ေနဝင္းက တပ္တြင္းက ဆုိရွယ္လစ္ 

တပ္မႉးတခ်ိဳ ႕ကုိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဘက္လုိက္ခဲ့တယ္ဆုိတ့ဲ အေၾကာင္း 

ျပခ်က္န႔ဲ ထုတ္ပယ္အေရးယူလုိက္ပါတယ္။ လူထုခ်ဥ္ဖတ္အိုးထဲ က် 

သြားတ့ဲ ေဆြ - ၿငိမ္း တုိ႔န႔ဲလည္း ခြာၿပဲလုိက္တယ္။ ကုိယ့္ဟာကုိယ္ 

တစင္ေထာင္ႏိုင္ၿပီလည္း ျဖစ္တယ္။ 

  

 ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ သူန႔ဲယွဥ္ဘက္ျဖစ္မယ္လုိ႔ ထင္တဲ့သူေတြ၊ 

သူ႕ဩဇာ မကိုက္မယ့္သူေတြကုိ နည္းမ်ိဳ းစံုန႔ဲ ေဘးဖယ္၊ ထုတ္ပစ္၊ 

ေခ်ာင္ထုိး လုပ္ရင္းန႔ဲ သူ႕ဩဇာကုိက္မယ့္ သူေတြကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ထိပ္ 

ပိုင္းေနရာေပးခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ (အေစာပုိင္းကတည္းက ဗိုလ္ေက်ာ္ 

ေဇာကုိလည္း တပ္တြင္းသတင္းေပါက္ၾကားတယ္ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပ 

ခ်က္န႔ဲ အေရးယူခ့ဲၿပီး ျဖစ္တယ္။) ဒီနည္းနဲ႔ စစ္အုပ္စုကုိ စုစည္းခ့ဲတာ 

ျဖစ္တယ္။ အဒီဲ ထိပ္ပိုင္းစစ္အုပ္စုကတဆင့္ တပ္တြင္းေအာက္ေျခ 

အဆင့္ဆင့္ကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္လုိက္တယ္။ တပ္ကုိလည္း တေသြးတသံ 

တမိန္႔ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္လုိက္တယ္။ တပ္တြင္းစစ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီ 

ယႏၲရားကုိ ထူေထာင္လုိက္တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ ေရွ႕ခရီးအတြက္ 

အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အခြင့္အခါေကာင္းကုိ ေစာင့္ေနေတာ့တယ္။ 

  

 ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ စစ္တပ္က 

အာဏာသိမ္းပါတယ္။ ဦးႏုန႔ဲ တုိင္းရင္းသားေတြ ျပည္ေထာင္စုအေရး 

ေဆြးေႏြးေနၾကတာကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲမယ့္အေရး 

မွ ကယ္တင္လုိက္ရတာလုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ စစ္ 

အုပ္စု က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ထူေထာင္တယ္။ အာဏာရိွလာေတာ့ 

တုိင္းျပည္ဘ႑ာ ကုိယ့္ဘ႑ာ ျဖစ္လာတယ္။ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရင္း 

အႏီွးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ စစ္အုပ္စုဝင္ေတြ အခြင့္ထူးခံေတြ ျဖစ္လာ 

တယ္။ ဥစၥာဓန ႂကြယ္၀လာၾကတယ္။  

  

 စစ္အုပ္စုရ႕ဲ နံပါတ္ဝမ္းျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္ေနဝင္းက သူ႕စစ္အုပ္စု 

ဝင္ေတြကုိ အခြင့္အေရး၊ အာဏာနဲ႔ ဓနဥစၥာ စတာေတြေပးၿပီး စုစည္း 

တယ္။ ဒါက သၾကားလံုးေပါ့။ တဖက္မွာလည္း သူ႕စစ္အုပ္စုဝင္ေတြကုိ 

အခ်ိန္မေ႐ြး အေရးယူအျပစ္ေပးႏုိင္ေအာင္လည္း အခ်က္အလက္ေတြ 

စုစည္းထားတယ္။ စစ္အုပ္စုဝင္ေတြ အားလံုးကုိ ဖုိင္တြဲကုိယ္စီ ဖြင့္ထား 

တယ္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ အလုပ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေထာက္လွမ္း 

ေရးေတြ တန္ခိုးထြားခဲ့တာပဲ။ ဒါကေတာ့ တုတ္ပါ။ (ဒီအတိုင္းပဲလား 

ဘာမွန္းမသိဘူး) စစ္အုပ္စုဝင္ေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာလည္း အၿပိဳင္ 

အဆုိင္ေတြျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။  
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 တဖက္မွာလည္း သူ႕ေနရာကုိ လုေတာ့မယ္လုိ႔ ယူဆလာရင္ 

ခပ္ျပတ္ျပတ္ အေရးယူပါတယ္။ စစ္အုပ္စုဝင္ တေယာက္ေယာက္ဟာ 

တန္ခိုးဩဇာႀကီးလာၿပီလုိ႔ ယူဆရင္ မ်က္လံုးေထာင့္ေထာက္ ၾကည့္ေန 

မယ္။ စိတ္မခ်ရေတာ့ဘူးထင္လာရင္ လက္ဦးမႈရိွရွိ အဲဒီလူကုိ အေရး 

ယူလုိက္မွာပဲ ျဖစ္တယ္။ သူအေရးေပးလုိ႔ တန္ခိုးထြားလာတ့ဲ ေထာက္ 

လွမ္းေရးေတြလည္း မလြတ္ပါဘူး။ နာမည္ႀကီး မ်က္မွန္ ဗိုလ္တင္ဦး 

တုိ႔လည္း ဝိပါတ္ၾကမၼာငင္ခဲ့ၾကတာပါပဲ။ ဒီနည္းနဲ႔ ဗုိလ္ေနဝင္းဟာ စစ္ 

အုပ္စု နံပါတ္ဝမ္းေနရာမွာ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ရပ္ႏိုင္ခ့ဲတာ ျဖစ္တယ္။  

  

 စစ္အာဏာရွင္ေတြအတြက္ အာဏာဆုိတာ အသက္ဘူး 

မဟုတ္လား။ စစ္တပ္ကုိ ကုိင္ထားႏုိင္မွ အာဏာရိွမယ္။ အာဏာရိွမွ 

အခြင့္အလမ္းန႔ဲဥစၥာဓနေတြ ရွိမယ္။ ဒီအာဏာနဲ႔ဥစၥာဓနေတြကုိ ကာ 

ကြယ္ႏိုင္မယ္။ တနည္းေျပာရရင္ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာနဲ႔ စစ္ဗ်ဴ႐ုိက 

ရက္အရင္းရွင္ဆုိတ့ဲ စစ္ ၃ စစ္ကုိ ကာကြယ္ထားႏုိင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီ ၃ 

ခုဟာ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအတြက္ သူတုိ႔ ဘာ 

မဆုိ လုပ္ရဲပါတယ္။ လူထုကုိ ေသြးေခ်ာင္းစီးေအာင္ သတ္ရဲတယ္။ 

သတ္လည္း သတ္ခဲ့တယ္။ တုိင္းျပည္ ျဖဴကာျပာကာက်လည္း ဂ႐ု 

မစုိက္ပါဘူး။ အခု တုိင္းျပည္အေျခအေနကုိၾကည့္ရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ ဘယ္သူ 

ေသေသ ငေတမာဖုိ႔ပဲဆုိတ့ဲ စိတ္ဓာတ္ကုိ အထင္းသား ေတြ႕ရမွာပါ။ 

အခုအခ်ိန္မွာလည္း ၂၀၀၈ ခံကတုတ္န႔ဲ စစ္ ၃ စစ္ကုိ ကာကြယ္ေန 

တာပါပဲ။ 

  

 ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ စစ္အုပ္စုနံပါတ္ဝမ္းအျဖစ္န႔ဲ ၁၉၆၂ က 

စတြက္ရင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၃ ခုေက်ာ္ ၄ ခုေလာက္ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ 

ဘယ္အခ်ိန္မွာ အရာက်သြားတယ္ဆုိတာ အတိအက်ေတာ့ မေျပာႏုိင္ 

ပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ အိမ္ခ်ဳပ္က်တာပါပဲ။ ဘယ္ 

ေလာက္ပဲ တန္ခုိးဩဇာႀကီးႀကီး ‘အုိမင္း’ ‘မစြမ္း’ ျဖစ္လာတ့ဲ အခ်ိန္ 

မွာေတာ့ အရာက်ေတာ့တာ ျဖစ္တယ္။  

  

 ဗိုလ္ေနဝင္းေနာက္ စစ္အုပ္စု နံပါတ္ဝမ္းေနရာ ဆက္ခံသူက 

ဗိုလ္သန္းေ႐ႊပါ။ သူကလည္း နံပါတ္ဝမ္းေနရာမွာ ၿမဲေနဖုိ႔ ဗိုလ္ေနဝင္း 

လုပ္သလုိ လုပ္ခဲ့တာပါပဲ။ သူလည္း အခုေတာ့ အနားယူသြားၿပီ 

ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ ကန္႔လန္ကာေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကုိင္ေနတုန္း 

ပဲလုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ ဗုိလ္ေနဝင္းလည္း ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္အထိ ကန္႔ 

လန္႕ကာ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခ့ဲတာပါပဲ။ 

  

 အခုတေလာမွာေတာ့ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊဟာ ကန္႔လန္ကာေနာက္ 

ကြယ္က ထြက္လာတာ ျမင္ရပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠဌ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ထြက္ေတြ႕တာ ျဖစ္တယ္။ ဒီကိစၥကုိ ေျမး 

ေတာ္ေလးကေနတဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ဦးေ႐ႊမန္းက ၾကား 

ဝင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးတာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းလည္း ထြက္ပါတယ္။ 

အခုလုိ ေတြ႕မယ္ဆုိတာကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေကာ၊ ကာခ်ဳပ္မင္း 

ေအာင္လႈိင္တို႔ပါ  ႀကိဳသိၾကတယ္လုိ႔လည္း ေျမးေတာ္ေလးက ဆုိပါ 

တယ္။ ဒါေပမ့ဲ ၂ ဖက္စလုံးကေတာ့ ဒါကုိ ျငင္းပါတယ္။  

  

 သမၼတရဲ႕ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူကေတာ့ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊကုိ ေလး 

စားေပမယ့္ အမိန္႔လာေပးမွာကုိေတာ့ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ခပ္ 

ျပတ္ျပတ္ေျပာပါတယ္။ ဦးေ႐ႊမန္းကေတာ့ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊဟာ အာ ဏာ 

မရိွေတာ့ေပမယ့္ ဩဇာေတာ့ ရွိပါေသးတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဘယ္ဟာ 

မွန္သလေဲတာ့ မေျပာႏုိင္ပါ။ 

  

 အေလာင္းစည္သူမင္းဟာ သက္ေတာ္ႀကီးလာခ်ိန္ ဘာစိတ္ 

ကူး ေပါက္တယ္မသိ။ တရက္မွာ မႉးမတ္ဗိုလ္ပါေတြေရွ႕ လက္႐ုံးဆ့ံ 

တန္းၿပီး ငါမအုိေသးလုိ႔ က်ဴးရင့္သတ့ဲ။ ဒါေပမ့ဲ လက္ျပင္းေတြက တြဲက် 

ေနတာမုိ႔ မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါေတြက ရယ္ၾကပါတယ္။ အမ်က္ရွသြားတဲ့ 

အေလာင္းစည္သူမင္းက ဥပါယ္တမည္နဲ႔ တူ႐ြင္းေတာင္မွာ ဦးေပါင္း 

ၾကားနဲ႔ ျမင္းၫုိရွင္တေယာက္ ေသာင္းက်န္းေနတယ္။ လက္ရဖမ္းၾက 

ေစလုိ႔ အမိန္႔ေတာ္ ခ်လုိက္တယ္။ ဒါနဲ႔ စစ္သူႀကီးမ်ား တူ႐ြင္းေတာင္ 

သြားၿပီး ျမင္းၫုိရွင္ကုိ လက္ရဖမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ေျခကုန္ 

လက္ပန္းသာက်သြားတယ္ မဖမ္းႏုိင္ၾကပါဘူး။  

  

 ေၾကာက္ေၾကာက္န႔ဲပဲ အေလာင္းစည္သူမင္းဆီ အခစားဝင္ 

ၿပီး ျမင္းၫုိရွင္က စြမ္းလွသမုိ႔ ဘယ္လုိမွ မဖမ္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေရးယူ 

ကလည္း ခံရမွာျဖစ္ေၾကာင္း သံေတာ္ဦးတင္ၾကရတယ္။ ဒီေတာ့မွ 

အေလာင္းစည္သူမင္းက ဦးေပါင္းၾကားကုိ ထုတ္ျပၿပီး ျမင္းၫုိရွင္ဟာ 

ငါကုိယ္ေတာ္ျမတ္ပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။   

 အခုလည္း ေခတ္သစ္ျမင္းၫုိရွင္မ်ား တူ႐ြင္းေတာင္မွာ အ 

စြမ္း ျပဦးမလား ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါစုိ႔။ 

                                               

 

     ၾကည္ဝင္း 

                                                    ၇ - ၁ - ၂၀၁၆ 
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ႏုိင္ငံေရး ‘အေ႐ြ႕’ ျဖစ္ေပၚတုိးပြားမႈကုိ နားလည္ၾကည့္ျခင္း။ 

                                                                                             

                                                                                       (ဒုိးၿငိမ္းခ်မ္း) 

 

 ႏိုင္ငံေရးတုိ္က္ပြဲ သုိ႔မဟုတ္  ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္စဥ္ထကဲ‘အေ႐ြ႕’အေၾကာင္း တခါတရံ ေျပာဆုိေဆြးေႏြး ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ေဆြးေႏြးတ့ဲ 

အခါတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္၊ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုအတြက္ ဘယ္လုိ စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံခ့ဲရတယ္။ အင္အားေတြ ဘယ္ 

ေလာက္ ရင္းႏွီးစုိက္ထုတ္ခဲ့ရတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္အေ႐ြ႕မရွိဘူးဗ်ာ...စသျဖင့္ အားမလုိ အားမရ ေျပာဆုိခဲ့ၾကဘူးတယ္။   

 ဒီေနရာမွာ ေျပာဆုိသံုးႏႈန္းတ့ဲ အေ႐ြ႕ဆုိတာကေတာ့  ႏိုင္ငံေရးအရ‘အေ႐ြ႕’ ကုိဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္ၿပီးေျပာျဖစ္တာက  မ်ိဳ းဆက္နဲ႔ 

ခ်ီၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကရတယ္။ တခ်ိဳ ႕မ်ိဳးဆက္ဆုိရင္ ရာစုႏွစ္တဝက္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ ယခု က်ေနာ္တုိ႔ မ်ိဳးဆက္ေတာင္မွ ဆယ္စုႏွစ္ ဘယ္ႏွစ္ခုျဖင့္ ေက်ာ္လြန္ 

လာခ့ဲၿပီစသျဖင့္ အလုိမက်တ့ဲသေဘာ ေျပာခ့ဲၾကဖူးတယ္။ ထုိအခါ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ ျဖစ္ေပၚတုိးပြားေနမႈကုိ ထပ္မံ၍ နားလည္ၾကည့္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵတရပ္ 

ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲတယ္။ 

 ဒီျပႆနာန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အစခ်ီ စဥ္းစားမိတာကေတာ့ ‘အေ႐ြ႕’ ဆုိတဲ့ ေဝါဟာရရဲ႕ အဓိပၸာယ္က ဘာပါလိမ့္။  ဘယ္နယ္ပယ္မွာ ဘယ္လုိ 

အသံုး ျပဳေနၾကသလဲ။ တုိက္ပြဲစဥ္ထဲမွာ အားသြန္ခြန္စုိက္ ေရကုန္ေရခန္းႀကိဳးပမ္းမႈေတြရွိပါရဲ႕န႔ဲ ‘အေ႐ြ႕’ မျဖစ္ေပၚတာ ဘာေၾကာင့္လ။ဲ  အေ႐ြ႕တခုျဖစ္ 

ေပၚဖုိ႔ ဘယ္လုိ အခ်က္အလက္ေတြရွိဖို႔လုိအပ္သလဲ...စတ့ဲ ေမးခြန္းေတြက တခုၿပီးတခု တန္းစီထြက္ေပၚလာေတာ့တယ္။   

အေ႐ြ႕ (Kinetic) ဆုိတာဘာလဲ    

 အေ႐ြ႕ဆုိတ့ဲ ေဝါဟာရကုိ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိတဲ့အခါ ႐ုပ္ဝတၳဳေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ၊ ေ႐ြ႕လ်ားမႈဆုိင္ရာ အျခင္းအရာမ်ားကုိ တုိင္းတာေဖာ္ျပလုိတဲ့အခါ 

အသံုးျပဳတ့ဲ ေဝါဟာရလုိ႔ပဲ နားလည္မိတယ္။ အေ႐ြ႕ကုိ ေဖာ္ျပၾကတ့ဲအခါ အကြာအေဝး (နီးျခင္း ေဝးျခင္း)၊ အဆင့္ (နိမ့္ျခင္း၊ ျမင့္ျခင္း)၊ အေျခအေန 

(တုိးတက္ျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း) စတ့ဲ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္ကုိ ကုိယ္စားျပဳတ့ဲအေနနဲ႔ ယူနစ္မ်ား( ဒီဂရီ၊ အဆင့္၊ အတုိင္းအတာပမာဏ) ျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီး 

ေဖာ္ျပေလ့ရွိတယ္။ 

အေ႐ြ႕ ကုိ ဘယ္နယ္ပယ္ေတြမွာ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္နဲ႔အသံုးျပဳသလဲ  

 အေ႐ြ႕ဆုိတ့ဲ ေဝါဟာရကုိ သဘာဝသိပၸံနယ္ပယ္န႔ဲ လူမႈသိပၸံနယ္ပယ္တုိ႔တြင္ အသံုးျပဳေဖာ္ျပတာေတြ႕ရတယ္။ သဘာဝသိပၸံ ဘာသာရပ္ 

တခုျဖစ္တ့ဲ ႐ူပေဗဒနယ္ပယ္တြင္ အေ႐ြ႕ဆုိတဲ့ ေဝါဟာရကုိ သီးျခားအဓိပၸာယ္အျဖစ္  မေတြ႕ခဲ့ရဘူး (ရွိေကာင္းရိွမယ္)။ သုိ႔ေသာ္အရာဝတၳဳေတြရဲ႕ 

ေ႐ြ႕လ်ားမႈ၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ လ်ိဳ ႕ဝွက္မႈေတြအေၾကာင္း စူးစမ္းေလ့ လာၿပီးေနာက္ တိက်တဲ့ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သဘာဝနိယာမတရားမ်ားကုိ 

ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ခ့ဲၾကတယ္။ ထုိနိယာမတရားမ်ားနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး ‘အေ႐ြ႕’ ဆုိတ့ဲ ေဝါဟာရကုိ အသံုးျပဳထားတာေတြ႕ရဖူးတယ္။ ဥပမာ အေ႐ြ႕စြမ္းအင္ 

(kinetic Energy ) ။ အေ႐ြ႕ကုိ စြမ္းအင္သေဘာတရားျဖင့္ တြဲဖက္ၿပီးအသံုးျပဳထားပါတယ္။  

 လူမႈသိပၸံဘာသာရပ္ထကဲ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာလည္း အေ႐ြ႕ ဆုိတဲ့ ေဝါဟာရကုိ အသံုးျပဳလာၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ အသံုးျပဳတ့ဲ 

အေ႐ြ႕ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ လူမႈတုိက္ပြဲအေျခအေနကုိ ေဖာ္ၫႊန္းတ့ဲ သေဘာရိွတယ္။ လူမႈတိုက္ပြဲအေျခအေနကုိ တုိင္းတာၾကည့္တ့ဲ သေဘာျဖစ္တယ္။ 

အဆင့္တဆင့္မွ အျခားတဆင့္ကုိ လွမ္းတက္ လုိက္ႏိုင္လၽွင္  တုိးတက္မႈရွိတယ္။ အေ႐ြ႕ ရွိတယ္လုိ႔ေျပာၾကတယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ပဲ ေရွ႕မတုိး၊ ေနာက္ 

မဆုတ္ အေျခအေနျဖစ္ေနတဲ့အခါ၊ ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ အေျခအေနမ်ိဳ း ကုိႀကဳံေတြ႕ရတဲ့အခါ အေ႐ြ႕ မရိွဘူး။ အေ႐ြ႕မျဖစ္ေပၚဘူးလို႕ 

ေျပာၾကျပန္တယ္။  

 ႐ူပေဗဒ ပညာရပ္မွာေတာ့ တည္ၿငိမ္ (Static) တဲ့ သက္မဲ့႐ုပ္ဝတၳဳေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈအျခင္းအရာကုိ ေဖာ္ျပတဲ့အခါ အသံုးျပဳၾကတယ္။ လူမႈ 

သိပၸံနယ္ ပယ္မွာေတာ့ လူသားဆုိတဲ့ သက္ရွိ႐ုပ္ဝတၳဳေတြရဲ႕လူမႈဘဝ၊ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္မႈ အျခင္းအရာေတြကုိ ရည္ၫႊန္းေျပာဆုိၾကတယ္။ သက္ရိွလူသား 
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ေတြရဲ႕ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈေတြမွာဆုိရင္ ႐ုပ္ပိုင္း (သက္ရွိ လူမ်ား) ဆုိင္ရာ၊ စိတ္ဆႏၵပိုင္း (အေတြးအေခၚ၊ အသိ၊ ဗဟုသုတ၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ နည္းနာ၊ 

နည္းပညာ၊ စီမံခ်က္ … စသျဖင့္) ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ အေျခခံၿပီးမွသာ ေ႐ြ႕လ်ားမႈ (ဝါ ) အေ႐ြ႕တခုျဖစ္ေပၚရတာျဖစ္တယ္။  

 ဒီနယ္ပယ္ ၂ ခုစလံုးမွာ အသံုးျပဳတ့ဲ အေ႐ြ႕ ဆုိတဲ့ စကားလံုးဟာ နယ္ပယ္တခုန႔ဲတခု ဆက္စပ္မႈရိွေနတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ေဝါဟာရရဲ႕အဓိပၸာယ္အရ 

တူညီ မႈရွိသလုိလုိန႔ဲ မတူကြဲျပားမႈေတြရွိေနတာကုိလည္း သတိျပဳမိတယ္။ 

ႏုိင္ငံေရး “အေ႐ြ႕”  ဆုိတ့ဲ  ေဝါဟာရနဲ႔ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားျပႆနာမ်ား 

 ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အသံုးျပဳေနၾကတ့ဲ “အေ႐ြ႕” ဆုိတဲ့ စကားလံုးကေတာ့ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္မွာပါဝင္တဲ့ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈ (work 

done) ဆုိင္ရာ သေဘာတရားတရပ္န႔ဲဆက္စပ္ၿပီး ေျပာဆုိသံုးႏႈန္းၾကဟန္ရွိတယ္။ ႐ူပေဗဒတြင္ အလုပ္တခု ၿပီးေျမာက္ဖုိ႔ဆုိလၽွင္ စိုက္ထုတ္အားေၾကာင့္ 

ဝန္ (Load) ဟာ တစံုတရာေသာ အကြာအေဝးသုိ႔ ေ႐ြ႕ လ်ားဖုိ႔(အေ႐ြ႕ရွိရန္) လုိအပ္တယ္။ သုိ႔ေသာ္ စိုက္ထုတ္အားရိွေပမယ့္ အေ႐ြ႕မျဖစ္ေပၚဘူးဆုိရင္ 

အလုပ္ၿပီးေျမာက္ ျခင္းမရိွဘူးလုိ႔ ႐ူပေဗဒ ဘာသာစကားျဖင့္ သတ္မွတ္ေျပာဆုိၾကတယ္။   

 လူမႈတုိက္ပြဲတြင္းက အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈဆုိတာကေတာ့ လူထုအင္အားျဖင့္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈတခုရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္၊ အေျခအေနတခုရဲ႕ 

ျဖစ္ေပၚ တုိးပြားမႈရလဒ္တုိ႔ကုိ ဆုိလုိျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈတုိင္းမွာ အင္အားကမရိွမျဖစ္။ အင္အားက အခရာပဲ။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ 

လူမႈတုိက္ပြဲတုိင္းမွာ လူထုဟာ အင္အားစုႀကီးအျဖစ္နဲ႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေလ့ရိွပါတယ္။ ျမင္သာထင္သာရိွတ့ဲ ဗမာျပည္က လူမႈတုိက္ပြဲႀကီးမ်ားကုိ 

ေလ့လာၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ နယ္ခ်႕ဲဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးတုိ္က္ပြဲႏွင့္ အမ်ိဳ းသားလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ လူထုဟာ ႀကီးမား 

တဲ့ အင္အားစုႀကီးအျဖစ္နဲ႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတယ္။ မ်က္ေမွာက္ လူမႈတုိက္ပြဲျဖစ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တုိက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ အေျခခံဒီမိုကေရစီရရွိေရး 

တုိက္ပြဲစဥ္ တုိင္းမွာလည္း လူထုဟာ ဧရာမႏုိင္ငံေရးအင္အားစုႀကီး တခုအေနနဲ႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊလဲ်က္ရိွတယ္။ 

 တခါတရံမွာလူမႈတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ အင္အားအမ်ားအျပားကုိ အသံုးျပဳၿပီး ေရရွည္တုိက္ပြဲဆင္ႏႊေဲနရတ့ဲအခါ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အဆင့္သစ္ 

တရပ္သုိ႔ မေရာက္ရွိဘဲ ျဖစ္တတ္တယ္။ ထုိအေျခအေနမ်ိဳ းကုိ ႐ူပေဗဒရဲ႕ အေ႐ြ႕တခုျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ေျပာဆုိေလ့ရွိတယ္။  ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕မရိွဘူး၊ မျဖစ္ 

ေပၚဘူးလုိ႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ ႐ူပေဗဒအေ႐ြ႕န႔ဲ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ ႏႈိင္းယွဥ္လို႔ရေလာက္ေအင္တူညီရဲလား။ တုိးခ်႕ဲစဥ္းစားစရာတခု ျဖစ္ ေပၚလာတယ္။  

 လူမႈတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေနတ့ဲ ႐ုပ္ဝတၳဳအင္အားဆုိတာ  သက္ရွိ လူသားမ်ားျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ သတိျပဳမိဖို႔ပါပဲ။ တုိက္ပြဲစဥ္ထမွဲာ 

ပါဝင္ ဆင္ႏႊေဲနတ့ဲ ထုိအင္အားစုမ်ားဟာ အဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲေနတယ္။ တသမတ္တည္းမရိွဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးဒီေရျမင့္ျခင္း၊ နိမ့္ျခင္းဆုိတဲ့ အေျခ 

အေနအေပၚ မူတည္ၿပီး အင္အားအခ်ိဳ းအစားအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚတတ္တ့ဲ သဘာဝရိွေနလုိ႔ပါပဲ။ လူထုအင္အားျဖင့္ လူမႈတုိက္ပြဲမ်ားကုိ ဆင္ႏႊဲရ 

တဲ့အခါ တခါတရံ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြန႔ဲ ဝင္းပခ့ဲၾကတယ္။ တခါတခါမွာေတာ့ အင္အားအမ်ားအျပား စြန္႔လြတ္ေပးဆပ္လုိက္ရ ေပမယ့္ 

ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ေဝးၾကရတယ္။ ေရရွည္တုိ္က္ပြဲဆင္ကာ အလြန္ႀကီးမားတ့ဲ အခက္အခဲမ်ားကုိလည္း ရင္ဆုိင္ၾကရတယ္။ ဒီကာလမ်ိဳ းဆုိရင္ ေတာ္လွန္ေရး 

အလုပ္မၿပီးေျမာက္ေတာ့ေပ။  

 ေတာ္လွန္ေရးအလုပ္မၿပီးေျမာက္တဲ့အခါ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္ေတြျဖစ္ေပၚလာတယ္။ ျဖစ္ေလ့ရွိတာက တုိက္ပြဲဝင္အင္အားစုေတြ အ 

ၾကား အေတြးအေခၚ ႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္လာျခင္း၊ လုပ္ဟန္ေတြ ကေမာက္ကမျဖစ္လာျခင္း၊ စည္း႐ုံးေရးစည္းကမ္းေတြ ေလ်ာ့ရဲလာျခင္းစတ့ဲ အစုအဖြဲ႕ 

အလုိက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ယုိယြင္းလာတယ္။ ေနာက္တဆင့္တက္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ အေကာင္းျမင္ဝါဒ ေလ်ာ့ပါးလာတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ိဳ းမွာ 

အင္အား သစ္တုိးပြားမႈမရိွဘဲ နဂိုရိွေနတ့ဲအင္အားေတာင္ ပြန္းပ့ဲရင္း လံုးပါးပါးလာတယ္။ ေနာက္ဆံုး တုိက္ပြဲဝင္အင္အားမ်ားကုိ မထိ္န္းသိမ္းႏုိင္ေတာ့ဘဲ 

ေတာ္ လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား တံု႔ဆုိင္းသြားရတ့ဲ အျဖစ္မ်ိဳးထိျဖစ္ေပၚသြားတယ္၊ တခ်ိဳ ႕ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြဆုိ ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚကေနၿပီး 

ေပ်ာက္ကြယ္သြားတ့ဲအထိပါပဲ။ ဒီလုိသင္ခန္းစာမ်ိဳ း ေတာ္လွန္သမုိင္းထဲမွာ အမ်ားအျပားေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။ 

 ဒီအေျခအေနမ်ိဳ းမွာ အခ်ိန္ကုိက္ျဖစ္ေပၚတတ္တာက ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ရန္သူမ်ားဟာ ဖိႏွိပ္မႈနည္းသဏၭာန္မ်ိဳးစံုက်င့္သံုးတတ္တယ္။ ရန္သူ႕ 

ဘက္မွာ ဘက္ေပါင္းစံု (စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး၊ သံတမန္ေရး...) မွာ လက္ဦးမႈရရွိေနတယ္။ အားသာခ်က္ေတြရွိလာတယ္။  မိမိ 

ဘက္မွာေတာ့ လႈပ္ရွားမႈနယ္ေျမေတြ အကန္႔အသတ္ျဖစ္လာတယ္။ လက္လႊတ္ဆံု႐ႈံးလာရတယ္။ မဟာမိတ္အင္အားစုေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးခုိင္မာမႈ 

မရိွျဖစ္လာတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးတခုလံုးကုိ ၿခဳံလုိက္ရင္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ေ႐ြ႕လ်ားမႈကုိသာျဖစ္ေပၚေစခ့ဲတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ရပ္မ်ိဳ းေတြက တ 

ၿပိဳင္နက္တည္းျဖစ္ေပၚတတ္သလုိ ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္လည္း ျဖစ္ေပၚတတ္တယ္။   

 ဒီအေၾကာင္းအျခင္းရာေတြကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္  လူမႈတိုက္ပြဲမ်ားရဲ႕ ေ႐ြ႕လ်ားမႈျဖစ္စဥ္ဟာ သက္မဲ့႐ုပ္ဝတၳဳေတြရဲ႕ ျဖစ္႐ုိးျဖစ္စဥ္အတုိင္း ျဖစ္ 

ေပၚေန တာမဟုတ္ပဲ လူတန္စားတုိက္ပြဲပုံသဏၭာန္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚတုိးပြားေနလုိ႔ပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕န႔ဲပတ္သက္ၿပီး ဆက္စပ္စဥ္းစားတဲ့အခါ ႐ူပေဗဒ 

ဆုိင္ရာ ေ႐ြးလ်ားမႈသေဘာတရားေလာက္သာသိတဲ့ အသိမ်ိဳ းန႔ဲ မခ်ဥ္းကပ္မိဖုိ႔၊ ေကာက္ခ်က္ခ် မေစာမိဖုိ႔ပါပဲ။  
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ႏုိင္ငံေရး ‘အေ႐ြ႕’ ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွ ထူးျခားခ်က္အခ်ိဳ ႕ ။   ႏိုင္ငံေရး အေ႐ြ႕ ျဖစ္စဥ္ကုိ ေလ့လာတဲ့အခါ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေပၚတုိးပြားမႈ ဥပေဒသမ်ားကုိ 

မ်က္ကြယ္ျပဳထားလုိ႔မရႏုိင္တာေတြ႕ရတယ္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေပၚတုိးပြားမႈတုိင္းဟာ လူမႈလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ လူထုတုိက္ပြဲေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြမႈေတြ 

အဆက္မျပတ္ဆင္ႏႊၿဲပီးမွသာ ေရွ႕သုိ႔ လွမ္းတက္ရတာခ်ည္းျဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြမႈေတြျဖစ္ေပၚလာဖုိ႔ဆုိရင္ အေၾကာင္းအခ်က္ ၂ ရပ္နဲ႔ 

ျပည့္စံုရမယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ပကတိဘာဝ အ ေၾကာင္းအခ်က္န႔ဲ အတၱဘာဝအေၾကာင္းအခ်က္တုိ႔ျဖစ္တယ္။  

 ပကတိဘာဝ အေၾကာင္းအခ်က္ျပည့္စုံဖုိ႔ဆုိရင္ ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္တ့ဲ အေျခအေန အခ်က္အလက္ေတြရွိဖို႔လုိအပ္တယ္။ 

ဒီ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြဟာ လူေတြရဲ႕စိတ္ဆႏၵန႔ဲ မဆုိင္ပျဲဖစ္ေပၚေနတာျဖစ္တယ္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အတြင္းပုိင္းပဋိပကၡေတြအရ အလုိအေလ်ာက္ 

ျဖစ္ေပၚေနတာျဖစ္တယ္။ ဒီအေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔ လူေတြကဖန္တီးယူလုိ႔မရပါ။ ဒီလုိ ပကတိဘာဝအေၾကာင္းအခ်က္ေတြ မရိွရင္၊ မျဖစ္ 

ေပၚရင္ ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြမႈေတြမေပၚေပါက္ႏိုင္ေပ။ 

 ဗမာျပည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိၾကည့္ရင္ ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြမႈ တရပ္ေပၚေပၚေစမယ့္ ပကတိဘာဝ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြား 

ျခင္းမရိွေသးေပ။ အေၾကာင္းမွာ စစ္ ၃ စစ္ ( စစ္အုပ္စု၊ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္အရင္းရွင္စနစ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္) န႔ဲ လူမ်ိဳးစံုျပည္သူလူထုရဲ႕ ပဋိကၡဟာ 

အဓိကပဋိပကၡအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိေနလုိ႔ပါပဲ။ ေဖာ္ျပခ်က္အျဖစ္ ဖိႏွိပ္သူနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံ၊ ေသြးစုပ္သူနဲ႔ ေသြးစုပ္ခံေတြရိွေနတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း 

မွာ လူ တန္းစားတုိက္ပြဲေတြက အခ်ိန္နဲ႔ အမၽွျဖစ္ေပၚေနၿပီး လူထုဟာ ေတာ္လွန္ေရးေဒါသမီးေတြန႔ဲ ေတာက္ေလာင္ေနတာေတြ႕ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။  

 အထင္အရွားျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ လူတန္းစားတုိက္ပြဲေတြကေတာ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လုပ္ခလစာတုိးျမႇင့္ေပးေရးတုိက္ပြဲ၊ လယ္သမားေတြရဲ႕ 

သိမ္းဆည္း ေျမယာျပန္ရေရးတုိက္ပြဲ၊  ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စစ္ကၽြန္ပညာေရးစနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးတုိ္က္ပြဲ၊ ၿမိဳ႕ေနလူလတ္တန္းစားနဲ႔ ဆင္းရဲသားေတြရဲ႕ 

ေနထုိင္မႈဘ၀ အာမာခံခ်က္ရွိေရးတုိက္ပြဲေတြန႔ဲ လူနည္းစုအမ်ိဳ းသားျပည္သူမ်ားေနထုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ျဖင့္ဖိႏိွပ္မႈကုိ လက္နက္ျဖင့္ခုခံတိုက္ပြဲ 

ဆင္မႈမ်ား အရိွန္တုိးျမႇင့္ျဖစ္ေပၚလာေနတယ္။ အႏံွအျပား ျဖစ္တည္ေနတ့ဲ လူမႈပဋိကၡေတြက ေပ်ာက္ကြယ္မသြားပဲ အခ်ိန္တုိင္း၊ ေဒသတုိင္းမွာ တခု 

မဟုတ္ တခုအျဖစ္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚတုိးပြားလာေနတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြမႈေတြျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ၊ ျဖစ္ေပၚေစမယ့္ ပကတိဘာဝ 

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္တယ္။  

 ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြမႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္တခ်က္ကေတာ့ အတၱဘာဝအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား (အတၱဘာဝအင္အားမ်ား) ျပည့္စုံေနဖုိ႔ ျဖစ္ 

တယ္။ ဒီ အတၱဘာဝအင္အားေတြရွိလာေအာင္ ေတာ္လွန္သူေတြက ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္။ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးဒီေရ 

ျမင့္ တခုေပၚေပါက္လာမ့ဲအခ်ိန္ကုိ ခန္႔မွန္းလုိ႔မရႏုိင္။ ကြန္ျပဴတာမွာထည့္သြင္းတြက္ခ်က္လုိ႔လည္းမရႏုိင္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိတို႔က ေပၚထြန္းလာမယ့္ ေတာ္ 

လွန္ေရးအံုႂကြမႈတရပ္ကုိ အသံုးခ်ကာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တယ္။ အသံုးလည္းျပဳရမယ္၊ လုပ္လည္း လုပ္ေဆာင္ၾကရ 

မယ္။ ပကတိဘာဝအေၾကာင္းအခ်က္  ဘယ္ေလာက္ပဲျပည့္စုံပါေစ အတၱဘာဝအင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနပါက ေတာ္လွန္ေရးဒီေရျမင့္ ျဖစ္ေပၚမလာႏုိင္ေပ။ ဒါ 

ေၾကာင့္ သမုိင္းမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြမႈမ်ားကုိ အေလးထား ေလ့လာဖုိ႔လုိအပ္လာပါတယ္။ 

 ဗမာျပည္ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းတြင္ ၁၃၀၀ျပည့္ (၁၉၃၈) အေရးေတာ္ပံု။ ၁၉၄၆ စက္တင္ဘာအံုႂကြမႈ၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အေထြေထြအံုႂကြမႈနဲ႔ ၈၈  

အေရးေတာ္ပံုတုိ႔ဟာ ထင္ရွားတ့ဲ ေတာ္လွန္အံုႂကြမႈႀကီးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအံုႂကြမႈႀကီးေတြကတဆင့္ ႏုိင္ငံေရးအေ႐ြ႕ ျဖစ္ထြန္းမႈန႔ဲပတ္သက္တ့ဲ သင္ 

ခန္းစာေကာင္းေတြ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။  

 ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာ ကုိလုိနီစနစ္ေအာက္မွာ လူထု၊လူတန္းစားေပါင္းစုံပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့တ့ဲ ေတာ္လွန္အံုႂကြမႈႀကီးျဖစ္တယ္။ အေရး 

ေတာ္ပုံႀကီးကုိ နယ္ခ်႕ဲအဂၤလိပ္အစုိးရက လက္နက္ျဖင့္အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲျခင္း၊ တုိ္က္ပြဲဝင္ အင္အားစုမ်ားၾကား အႏုနည္းျဖင့္ ၿဖိဳခြဲျခင္းနည္းနာမ်ား က်င့္ 

သံုးခ့ဲ တယ္။ အေရးေတာ္ပံု႐ႈံးနိမ့္သြားတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြမႈျဖစ္ေပၚေစတ့ဲ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြျဖစ္ေပၚခ့ဲေပမဲ့ လူထုဘက္က ျပင္ဆင္တည္ 

ေဆာက္ရမ့ဲ အတၱဘဝအေၾကာင္းအခ်က္မရိွျခင္း၊ မလံုေလာက္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အ႐ႈံးနဲ႔ ရင္ဆုိင္လုိက္ရတာျဖစ္တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ေနာက္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ 

ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြမႈေတြအတြက္ အတၱဘာဝဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ဖန္းတီးႏုိင္ခဲ့တယ္၊ မျပည့္စံုမႈေတြကုိ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္တ့ဲ 

ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္၊ ေတာ္လွန္တဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီန႔ဲ  ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္တည္လာခဲ့တယ္။ 

 ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ပြားၿပီေနာက္ ၁၉၄၆ခုႏွစ္တြင္ စက္တင္ဘာအံုႂကြမႈႀကီးေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ အေထြေထြသပိတ္ႀကီးအျဖစ္ လူသိမ်ားခ့ဲတယ္။ 

ကုိလုိ နီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္မွာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲတယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ ပုလိပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾက 

တယ္။ အစုိးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတခုလံုးကုိ သြက္ခ်ာပါဒ ျဖစ္ေစခ့ဲတယ္။ ဒီပကတိဘာဝ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြက ေတာ္လွန္အုံႂကြမႈႀကီးကုိ ျဖစ္ 

ေပၚေစတယ္။ ဒီအံုႂကြမႈႀကီးကုိအေၾကာင္းျပဳၿပီး ဖဆပလအတြင္းရိွ လက္ယာအုပ္စုက နယ္ခ်႕ဲန႔ဲေစစပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအာဏာရယူသြားခဲ့တယ္။ 

 အဲဒီေနာက္ အံုႂကြမႈႀကီးဟာယာယီရပ္ဆုိင္းလုိက္ရတယ္။ အတၱဘာဝမျပည့္စံုမႈ (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္းမွ အလံနီပါတီခြဲထြက္သြားျခင္း၊ 

ဖဆပလ မွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ဘေရာက္ဒါဝါဒရဲ႕ လႈိက္စားမႈဒဏ္ခံစားေနရျခင္း ….) ေၾကာင့္ အံုႂကြမႈကို ေရွ႕သုိ႔( လက္နက္ကုိင္ ေတာ္ 

လွန္ေရး) တြန္းတင္ေပးျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။ 
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 လြတ္လပ္ေရးမရမီက ေတာ္လွန္အံုႂကြမႈမ်ားႀကီးမ်ားတြင္ ပကတိဘာ၀အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားရိွေပမယ့္ အတၱဘာဝအေၾကာင္းအခ်က္ အား 

နည္းတ့ဲအခါ  ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ေအာင္ပြဲျဖင့္ အဆံုးမသတ္ႏုိင္ခဲ့။ သုိ႔ေသာ္ တုိင္းျပည္ကုိ နယ္ခ်႕ဲလက္ေအာက္မွ လြတ္ 

ေျမာက္ ေစေရးတြင္ အလြန္အေရးပါးေသာ ေတာ္လွန္ေရးဒီေရျမင့္တခုသုိ႔ တြန္းတင္ေပးႏုိင္ခ့ဲတယ္။  

 လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္လည္း ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြမႈႀကီးေတြ ေပၚထြန္းခ့ဲတယ္။ ၁၉၄၈ ႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာ္လွန္ေရးဒီေရျမင့္ 

အေျခ အေနမ်ားေပၚထြန္းခ့ဲတယ္။ ထုိဒီေရျမင့္ကာလမ်ားတြင္လည္း ေတာ္လွန္အံုႂကြမႈျဖစ္ေပၚေစမယ့္ ပကတိဘာဝအေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚ 

ခဲ့တယ္။  သုိ႔ေသာ္ ေတာ္လွန္လုိသူေတြဘက္က အတၱဘာဝအေၾကာင္းအခ်က္ မျပည့္စုံမႈေတြေၾကာင့္ ေအာင္ပြဲန႔ဲေဝးေနဆဲပဲ။ ယခင္ေတာ္လွန္ေရး 

ဒီေရျမင့္ကာလေတြမွာ အတၱဘာဝအင္အားကုိ ေျမေပၚႏုိင္ငံေရးတုိက္ပြဲပုံသဏၭာန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကာလ 

မွာေတာ့ အတၱဘာဝအင္အားကုိ ေျမေအာက္သဏၭာန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနရတာျဖစ္တယ္။  အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြမႈႀကီးတုိင္း အ 

တြက္ ပကတိဘာဝ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ေပၚေပါက္ေနေပမယ့္လည္း အတၱဘာဝအေျခအေနက အမီမလုိက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။  ထုိအခါမ်ိဳ းတြင္ ႏိုင္ငံေရး 

အေ႐ြ႕ ဆုိတာ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ အလြန္ခယဲဥ္းေနေသးတယ္။  

 အတၱဘာဝအင္အားကုိ တည္ေဆာက္တဲ့အခါ ေတာ္လွန္တဲ့ႏုိင္ငံေရးပါတီတရပ္ရွိဖုိ႔အျပင္ မရိွမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကေတာ့ (၁) 

ေတာ္လွန္တ့ဲ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ (၂) ဒီလမ္းစဥ္ကုိအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ စည္း႐ံုးထားတ့ဲအင္အား (တုိက္ပြဲဝင္အင္အား) (၃) တကယ့္အခုိင္အမာ 

ျပင္ဆင္မႈ (႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျဖစ္တဲ့ စည္း႐ုံးစုဖြဲ႕မႈမ်ား၊ အေတြးအေခၚ၊ နည္းလမ္း၊ နည္းနာ၊ နည္းပညာ၊ လက္နက္ ကိရိယာ 

…. စသျဖင့္) ေတြျဖစ္ပါတယ္။  

 အတၱဘာဝအင္အားကုိ တည္ေဆာက္တ့ဲအခါ ဒီအခ်က္ ၃ ခ်က္ဟာမရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါတယ္။ အခ်က္တခ်က္တည္းရွိ႐ံုန႔ဲ မလံုေလာက္။ 

အခ်က္တုိင္းဟာ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳေနရပါ့မယ္။ အခ်က္ ၃ ခ်က္ ျပည့္စံုေနမွ ပကတိဘာ၀အေျခအေနကုိ အက်ိဳးရိွရွိ အသံုးျပဳႏုိင္ပါလိမ့္ 

မယ္။ တခါတရံမွာ အင္အားအမ်ားအျပားရိွေပမယ့္ အေ႐ြ႕ မရိွဘူး၊ မျဖစ္ေပၚဘူး ဆုိတဲ့ သေဘာက  အျခားအခ်က္ေတြမရွိတာ၊ မျပည့္စုံတာမ်ိဳ းလည္း 

ျဖစ္ ႏုိင္ပါတယ္။ ဘာလုိအပ္ခ်က္ရွိသလဲဆုိတာ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။  

ႏုိင္ငံေရး ‘အေ႐ြ႕’ ျဖစ္ေပၚတုိးပြားမႈကုိ နားလည္ၾကည့္ျခင္း 

 ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀အရ လူမႈတုိက္ပြဲမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြမႈမ်ား ေပၚေပါက္တဲ့အခါမွသာ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ဆုိ 

တာျဖစ္ေပၚ လာႏုိင္တယ္။ ထုိအျပင္ ေတာ္လွန္ေရးအံုႂကြမႈျဖစ္ေပၚေစႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ညီၫြတ္မႈရွိမွ ေတာ္လွန္ေရးဟာအဆင့္တဆင့္ကုိ 

လွမ္းတက္ႏိုင္တယ္။ လူမႈလက္ေတြ႕ရဲ႕ သင္ၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ထုိအျပင္ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕နဲပတ္သက္ၿပီး အျခားနားလည္ခ်က္ေတြလည္း ရွိပါ 

ေသးတယ္။ 

 သက္မဲ့ျဖစ္တဲ့  အရာဝတၳဳေတြရဲ႕ ေ႐ြ႕လ်ားမႈကုိေတာ့ လူတဦးခ်င္းက လုပ္ႏိုင္ေကာင္းလုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ႏုိင္ငံေရးအေ႐ြ႕ ကုိေတာ့ တဦးခ်င္း 

ျပဳလုပ္ လုိ႔မရႏုိင္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ဆုိတာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး အေ႐ြ႕တခုျဖစ္ဖို႔ စနစ္တက်ျဖင့္  စည္း႐ံုးထားတ့ဲ 

အင္အားေတြရွိဖို႔လုိအပ္တယ္။ ဒီလုိ စည္း႐ံုးထားတဲ့ အင္အားကသာ တကယ့္တုိက္ပြဲဝင္အင္အားကုိျဖစ္ေပၚေစတယ္။  

 ဒီလုိ တုိက္ပြဲဝင္အင္အားမ်ိဳ းကုိ တဦးတည္း၊ တေယာက္ထည္းက စည္း႐ုံး၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ တုိက္ပြဲဝင္အင္အားမ်ား ျဖစ္တည္ဖုိ႔၊ 

ထိန္းသိမ္း ဖို႔၊ တုိးပြားဖုိ႔ဆုိတာ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကတယ္။ အဲဒီ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြကပဲ 

ႏိုင္ငံေရး အေ႐ြ႕ျဖစ္ေပၚေစဖုိ႔၊ ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေပးႏုိင္တယ္။ အဒီဲ ပါတီ၊အဖြဲ႕စည္းေတြကပဲ ႏိုင္ငံေရးတုိက္ပြဲသဏၭာန္ေတြ၊ 

တုိက္ပြဲနည္းနာေတြ၊ တုိ္က္ပြဲနည္းပညာေတြကုိ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးႏုိင္စြမ္းရွိတယ္။  

 သမုိင္းအရ၊ လက္ေတြ႕အရ ေတြ႕ျမင္ရတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္မႈႀကံ႕ခိုင္တဲ့ ပါတီမ်ိဳး၊ ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚကုိ အလုပ္လမ္း 

ၫႊန္အျဖစ္ ဆုပ္ကုိင္ထားတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ိဳ းေတြကသာလၽွင္ ႏုိင္ငံေရးအေ႐ြ႕ ကုိ ေရွ႕တဆင့္တုိးျဖစ္ေပၚဖုိ႔ မနားတမ္းႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။ 

အားထုတ္ ေနၾကဆဲျဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးဒီေရနိမ့္ကာလေတြမွာျဖစ္တတ္တ့ဲ လကၡဏာမ်ားအတုိင္းပဲ စိတ္သြားတုိင္း ကုိယ္မပါ ျဖစ္ေနၾကဆဲပဲ။  

 ဆက္လက္နားလည္လုိက္တာကေတာ့ လူထုေတြရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးေဒါသေတြကုိ လူထုေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္အံုႂကြမႈႀကီးအျဖစ္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ 

သမၽွ ႏိုင္ငံေရး အေ႐ြ႕ မျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသးဘူးဆုိတာပဲ။   

                                                                                                              (ဒုိးၿငိမ္းခ်မ္း)  
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ေကြ႕ေကာက္ေလ်ွာက္ခ်င္ ေလ်ွာက္ရပါေစ၊  
လမ္းမမွားဖုိ႕လိုပါတယ္ 
  
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
အဖိႏွိပ္ခံ ဗမာျပည္သူေတြရဲ႕ သမိုင္းကံၾကမၼာဟာ တကယ္တမ္း ေစ့ေစ့ 
ေတြးၾကည့္ရင္ အေတာ့္ကုိ ရင္နာစရာေကာင္းပါတယ္။ 
            ၾကည့္ပါ။ 
            (ဗမာျပည္ရဲ႕အဓိက ျပႆနာဟာ ေျမယာျပႆနာျဖစ္တယ္။ 
လယ္ယာေျမျပႆနာကုိ ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းျခင္းမျပဳႏုိင္ရင္ ဗမာျပည္ 
ရဲ႕ အေျခခံျပႆနာမ်ား ဘယ္နည္းနဲ႕မွ မေျပေပ်ာက္ႏိုင္ပါ။ ေျမယာ ျပ 
ႆနာကုိ ေျဖရွင္းရာမွာ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ေျမယာမ်ားကုိ တုိင္းျပည္ 
ပိုင္လုပ္ျခင္း၊ တကယ္လယ္လုပ္သူမ်ားအား လယ္ေျမခြဲမေပးျခင္း၊ 
ေခတ္မီတ့ဲ ထြန္ယက္စိုက္ျခင္းမ်ားကုိ တီထြင္ဖန္တီးေပးျခင္းမရိွပါက 
ဘာမွ အဓိပၸာယ္မရိွဘူး။) 
             
 ဒါကုိ ဘယ္တုန္းက စတင္  တင္ျပခ့ဲတယ္ ထင္ပါသလဲ။ 
            ၁၉၄၈ ခု၊ မတ္လ (၁၃၊၁၄၊၁၅) ေန႕မွာ  ျပဳလုပ္က်င္းပခ့ဲတဲ့ 
ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ ဗမာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားကြန္ဂရက္မွာ တင္သြင္း 
ခဲ့တ့ဲ တင္ျပခ်က္ပါ။ ခုဆုိရင္ ႏွစ္ေပါင္း၆၀ေက်ာ္လာခဲ့ပါၿပီ။ လယ္လုပ္ 
သူတုိင္း လယ္ပုိင္ခြင့္ရၿပီလား။ အခု ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ခုႏွစ္မ်ားမွာ လယ္  
 
 

 

ညဳိစိန္ဝင္း 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
လုပ္သူတုိင္း လယ္ပိုင္ခြင့္မရရုံမက လယ္ယာေျမကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ပုိင္ျပဳ 
လုပ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ေျမယာကို လယ္သမားေတြ မပုိင္ဘ ဲ အာဏာပိုင္ 
ေတြ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ လယ္ 
လုပ္သူတုိင္း လယ္ပုိင္ခြင့္မရတ့ဲအျပင္ ဘုိးဘြားမိဘပိုင္ဆုိင္လာခ့ဲတဲ့ 
လယ္ယာေျမေတြကုိ စစ္တပ္ပိုင္ ေျမအျဖစ္ သိမ္းယူတာေတြ၊ ခရိုနီေတြ  
နဲ႕ စစ္အုပ္စု ေနာက္ေတာ္ပါေတြရဲ႕ ေျမအျဖစ္ အႏိုင္က်င့္ သိမ္းပုိက္ 
တာေတြကုိ အလူးအလဲခံစားေနၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျပည္လံုး 
ေနရာအႏံွ႕အျပားမွာ အသိမ္းခံေျမယာေတြဆိုတာဟာ ဧက ေထာင္၊ 
ေသာင္း၊ သိန္းဂဏန္း အေရအတြက္အထိ ရွိေနတာပါ။ 
            ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တုန္းက ပဲခူးခရုိင္၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖိုး 
တုပၸံရြာ ထြန္တုံးတုိက္ပြဲမွာ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ရဲ 
ေဘာ္ မေဆာင္းတင္၊ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္နဲ႕ ရဲေဘာ္ေအာင္သိန္းတုိ႕ကုိ 
ဖဆပလအစုိးရက ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္သတ္ခဲ့လုိ႕ အသက္ေပးခ့ဲရ 
တယ္။ ဒီေန႕မွာလည္း ဗမာျပည္ ေနရာအႏံွ႕ လယ္သမားေတြဟာ ထြန္ 
တုံးတုိက္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲၿပီး မတရားမႈကုိ တြန္းလွန္ေနရဆဲပဲ။ ကုိယ့္ေျမ 
ယာကုိ ခုခံတဲ့ တုိက္ပြဲေတြမွာ ေဒၚခင္၀င္း ေသနတ္အပစ္ခံရၿပီး လယ္ 
သမားအမ်ားအျပားေထာင္ခ်ခံေနရဆဲပါ။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ 
တံုးေအာက္က ဖားဘဝ ဘာမွ မကြာျခားေပမယ့္ ကြာျခားတာ တခုက 
ေတာ့ ၁၉၄၈ခုႏွစ္တုန္းကေတာင္ ဗမာႏုိင္ငံက ေတာင္သူလယ္သမား 
ေတြ အားကုိးအားထားျပဳရာ အင္အားေတာင့္တင္းတ့ဲ ေတာင္သူလယ္ 
သမားသမဂၢ ရွိေနခ့ဲၿပီး  ဒီေန႕အခါမွာေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမား 
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သမဂၢေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ မရွိၾကေသးတာ 
ပါပဲ။ 
            ၁၉၄၈ခုတုန္းကတည္ရွိခ့ဲတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳ းမ်ားကုိ ျပည္သူ 
လူထု ဆက္လက္ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနရတာ လယ္သမားကိစၥတခုတည္း 
သာ မဟုတ္ပါ။ 
            ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တုန္းက ဖဆပလအစုိးရဟာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ 
သမား ကုိယ္စား ျပည္သူလူထုအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ 
တြင္တြင္ႀကီး လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထုိစဥ္က ျပည္သူ႕လုံၿခံဳေရး ဥပေဒလုိ႕ 
အမည္တပ္ထားတ့ဲ ႏွိပ္ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒတရပ္လုံး ကုိ ခၽြင္းခ်က္မရွိ 
လုံး၀ဖ်က္သိမ္းဖို႕ တုိက္ပြဲ၀င္ ျပည္သူေတြက ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကတယ္။ 
ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ခြင့္ဟူသမွ်ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့  အဒီဲပုဒ္မေတြ ဖ်က္သိမ္းပစ္ 
ဖို႕ ေတာင္းဆုိခ့ဲၾကတယ္။ တျပည္လုံးေနရာအႏံွ႕အျပား ပုဒ္မ၅နဲ႕ 
တုိက္ပြဲ၀င္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ လူထုေတြကုိ ဖမ္းဆီးခ့ဲၾကတယ္။ 
အခ်ဳပ္ေထာင္အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားနဲ႕သာမန္အက်ဥ္းသား 
တုိ႕အား ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြ ညွင္းပန္းႏိွပ္စက္တာေတြ အစာမေကၽြးဘဲ 
ထားတာေတြ လုပ္ခ့ဲၾကတယ္။ 
            အခု ႏွစ္၆၀ၾကာလာတ့ဲအခါမွာေရာ ဒီအေျခအေနေတြက 
တုိးတက္ေျပာင္းလလဲာၿပီလား။ ႏုိင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြျဖစ္ 
ၾကတ့ဲ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္းေနမ်ိဳ းဇင္၊ ကုိတင္ထြဋ္ပိုင္၊ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ၊ 
ေဒၚစိန္ေထြး စသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ မတရားအဖမ္းဆီးခံ 
ထားၾကရတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကုိ ဖက္ဆစ္ဆန္ဆန္ ရက္ရက္ စက္ 
စက္ မတရားရုိက္ႏွက္ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကတယ္။ ပုဒ္မ၁၈ အပါ 
အ၀င္ ပုဒ္မေတြအမ်ိဳ းမ်ိုးတပ္ၿပီး အ့ံၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ စြဲ 
ခ်က္ေတြ တသီႀကီးနဲ႕ လူတေယာက္ထည္းကုိ အမႈေပါင္းမ်ားစြာ တင္ 
ၿပီး မတရားလုပ္ေနၾကတယ္။ မတရားရုံးက အျပစ္မရိွသူေတြအေပၚ 
ႀကီးေလးတ့ဲ ျပစ္ဒဏ္ေတြကုိ မတရားစီရင္ခ်မွတ္တာဟာ အရင္တုန္း 
ကထက္ေတာင္ ပိုဆုိးေနေသးတယ္။ ေနစရာမရိွလုိ႕ ျဖစ္သလုိ ေနစရာ 
လုပ္ေနရသူ အသက္၈၀ေက်ာ္အဖြားအုိကုိေတာင္ မညွာမတာ ဖမ္းဆီး 
ေထာင္ခ်ၾကတယ္။ 
            အလုပ္သမားအေရးကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း ၁၉၄၈ ခု 
တုန္းက အရင္းရွင္ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕အက်ိဳ းကုိ ကာကြယ္ၿပီး အလုပ္သမား 
သပိတ္မတားရဆုိတဲ့ ဥပေဒနဲ႕ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ 
ကုိ ပိတ္ပင္ေနသလုိ ဒီေန႕ေခတ္မွာလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ အရင္းရွင္ 
ကုမၸဏီေတြဘက္က ရပ္တည္ၿပီး အလုပ္သမားေတြရဲ႕ တရားမ်ွတတ့ဲ 
ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ ဖ်က္သိမ္းတာ၊ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပၾကတ့ဲ အလုပ္ 
သမားေတြကုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်တာေတြ ဆက္လက္တည္ရွိဆပဲါ။ ဒါ့ 
အျပင္ ၁၉၄၈ က အစုိးရအမႈထမ္းမ်ား က်င့္ထုံး အက္ဥပေဒနဲ႕ အစိုးရ 
အမႈထမ္းမ်ားကုိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြ အခုလည္း ပံုစံတမ်ိဳ းနဲ႕ ရွိေနတာပဲ။ 
စစ္တပ္တြင္ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ရဟု အေၾကာင္းျပၿပီး လူထုအက်ိဳးကုိ လုိ 
လားတ့ဲ တပ္သား၊ တပ္ဗိုလ္ေတြကုိ အျပစ္ရွာထုတ္ပစ္သလုိ၊ ခုလည္း 
လူထုအက်ိဳးဆက္စပ္ၿပီး ရပ္တည္ဖို႕ႀကိဳးစားတ့ဲ တပ္ဗိုလ္၊ တပ္သား 
ေတြကုိ ေထာင္ခ်အေရးယူေနတာပါပဲ။ လူထုႀကီး လိုလားေတာင့္တ 
ေနတ့ဲ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကို သေဘာတူေၾကာင္း မိမိအျမင္အရ 
လက္မွတ္ထိုးလိုက္မိတဲ့ စစ္ဗုိလ္တဦးေတာင္ ေထာင္ခ်ၿပီး အေရးယူ 
တာ ခံရတယ္။ 
            ဗမာျပည္ ျပည္သူေတြ ႏွစ္ေပါင္း၆၀ေက်ာ္ ေသြးအလိမ္းလိမ္း 
ဒဏ္ရာရခ့ဲတ့ဲ အထင္ရွားဆုံးသာဓက ကေတာ့ ဒီေန႕တုိင္ မရပ္ႏိုင္ 
ေသးတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ မီးေတာက္မီးလွ်ံ ႀကီးပါ။ 
           ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္နဲ႕အဂၤလိပ္နယ္ခ်႕ဲတုိ႕ကုိ အမ်ိဳ းသားစည္းလုံး 
ညီညြတ္မႈနဲ႕ ေတာ္လွန္ေအာင္ပြဲရခ့ဲေပမယ့္ အာဏာရ ဖဆပလ 

ေဖာက္ျပန္တဲ့အစုိးရဟာ အမ်ိဳ းသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကုိ ၿဖိဳခြဲၿပီး 
လက္နက္နဲ႕ ဗကပကုိ ဖိႏွိပ္ခ့ဲတယ္။ ျပည္သူလူထုကုိ ဖိႏိွပ္ခဲ့တယ္။ ဒီမို 
ကေရစီအေရးကုိ ရုိက္ခ်ိဳးၿပီး သတင္းစာတုိက္၊ ပံုႏွိပ္တုိက္တုိ႕ကုိ ဖ်က္ 
ဆီးရာက အစ ဗကပပါတီ၀င္ေတြကုိ တျပည္လုံးမွာ လူဖမ္းပြဲေတြ၊ 
ဖိႏိွပ္သတ္ျဖတ္မႈေတြ လုပ္လာတာေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္တဲ့ လက္နက္ 
ကုိင္ဖိႏွိပ္မႈကို ဗကပက လက္နက္ကုိင္တြန္းလွန္မႈလုပ္ရာကေန ျပည္ 
တြင္းစစ္မီး စတင္ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရတယ္။ တပ္တြင္းက ဒီမိုကေရစီ 
အင္အားစုေတြပါ ေတာခုိရတ့ဲဘ၀ ေရာက္သြားတယ္။ ဒီေနာက္ ျပည္ 
တြင္းစစ္ဟာ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ေတြပါ ေတာခုိၾကရတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ 
တုိင္းရင္းသားေတြပါ ေဖာက္ျပန္တဲ့အစုိးရကုိ လက္နက္နဲ႕ ခုခံဆန္႕ 
က်င္လာတဲ့အခါ ျပည္တြင္းစစ္မီးဟာ ပိုမုိ ႀကီးထြားလာတယ္။ 
           ဒီကေန႕ ကာလဆုိရင္ ဗမာျပည္က တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြ 
အမ်ားစုဟာ လက္နက္ကုိင္စြဲၿပီး ဖိႏွိပ္မႈေတြကုိ တြန္းလွန္တိုက္ပြဲဝင္ 
လာတာေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္လာတဲ့တုိင္ ျပည္တြင္းစစ္မီးဟာ 
ၿငိမ္းမသြားတဲ့အျပင္ က်ယ္ျပန္႕သထက္က်ယ္ျပန္႕လာေနတယ္။ ၁၉၄၈ 
မွာ စတင္ေတာက္ေလာင္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းမွာ အသက္၊ ေသြး 
ေတြ ေပးလုိက္ရတ့ဲ ဗမာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ.... အုိး 
မဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနၾကရတ့ဲ ျပည္သူေတြ....မိတကြဲ ဖတကြဲ ျဖစ္ေနၾကရတ့ဲ 
ျပည္သူေတြရဲ႕အေရအတြက္ဟာ သိန္း၊ သန္း၊ ကုေဋေပါင္းမ်ားစြာ ရွိ 
လာခ့ဲပါတယ္။ ထုိစဥ္ကတည္းက ျပည္သူသိန္သန္းကုေဋ ေသေၾကနာ 
က်င္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရတ့ဲ ဗမာျပည္ရဲ႕အေျခအေနဟာ --- ႏွစ္ေပါင္း 
၆၀ေက်ာ္ မရပ္စဲႏိုင္တ့ဲ ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း 
ေသေၾကဒုကၡေရာက္ေနၾကရတ့ဲ ျပည္သူေတြ  ဘယ္ေလာက္ထိ မ်ား 
ျပားမလဲ ဆုိတာ စဥ္းစားသိရွိရုံနဲ႕ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ 
            ဒီလို ျပည္သူေတြ ႏွစ္ေပါင္း၆၀ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ဆင္းရဲ 
ဒုကၡတြင္းမွာ ခံစားခ့ဲၾကရၿပီး ခုထိ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေသးတာ ဘာ့ 
ေၾကာင့္လ။ဲ 
             ျပည္သူေတြ လြတ္ေျမာက္ဖို႕ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရတ့ဲခရီးဟာ 
ေျဖာင့္ျဖဴးေခ်ာေမြ႕ေနတဲ့လမ္းက ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကရတာ မဟုတ္ပါ။ 
အေကြ႕အေကာက္ အတက္အဆင္းနဲ႕ အႏၱရာယ္ေတြ တင္းၾကမ္းျပည့္ 
ေနတ့ဲလမ္းက ေလွ်ာက္ေနၾကရတာပါ။ ျပည္သူေတြ မလြတ္ေျမာက္ 
ေသးေပမယ့္ ဦးတည္တဲ့ ရန္သူကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ 
ပေဒသရာဇ္ေခတ္နဲ႕ ကိုလိုနီ ကြ်န္ေခတ္ကို ျဖတ္သန္းခ့ဲရတဲ့ ဗမာျပည္ 
ဟာ ၄၈ ခုႏွစ္မွာ  ေဖာက္ျပန္တဲ့ ဖဆပလအစိုးနဲ႕ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတယ္။ 
ဖဆပလအစိုးရရဲ႕ မတရားမႈေတြကို ရင္္ဆိုင္ခုခံေနရတ့ဲ ဗမာျပည္သူ 
ေတြဟာ ဖဆပလ အကြဲအၿပဲမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ ပုိမ်ား သက္သာ 
ေလမလားဆိုၿပီး သန္႕ရွင္းဖဆပလကို ပုံေအာ မဲေပးခ့ဲၾကတယ္။ ဒါေပ 
မဲ့ ျပည္သူေတြေမွ်ာ္လင့္သလို ျဖစ္မလာဘဲ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ စစ္အုပ္စုက 
အာဏာသိမ္းၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ တိုင္းျပည္ကို အုပ္စုိးလိုက္ 
တယ္။ ျပည္သူေတြကို တပါတီစနစ္နဲ႕ေရာ၊ ပါတီစုံစနစ္နဲ႕ေရာ စစ္အာ 
ဏာရွင္အဆက္ဆက္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ဖိႏွိပ္လာခဲ့တာ ဒီေန႕အထိပဲ။ 
            ထို႕အတူ ျပည္သူေတြအက်ဳိးအတြက္ဆိုၿပီး မစားရ ဝခမန္း 
ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္ေတြ၊ လိမ္ညာလွည့္ဖ်ား မႈိင္းတိုက္မႈေတြလည္း ျပည္ 
သူေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကဳံေတြ႕လာခ့ဲရတယ္။ ဖဆပလေခတ္က ျပည္ 
ေတာ္သာရမည္ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႕အတူ၊ လူတကိုယ္ တိုက္တလံုး 
ကားတစီးဆိုတ့ဲ လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားမႈေတြ၊ ျမန္မာဆိုရွယ္လစ္လမ္း 
စဥ္ဆိုၿပီး အတုအေယာင္ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္နဲ႕ လိမ္ညာမႈေတြ၊ လယ္ 
လုပ္သူ လယ္ပုိင္ခြင့္ရေရးဆိုတ့ဲ လွည့္ဖ်ားမႈိင္းတိုက္မႈေတြ၊ လူထုႀကီး 
ကသာ မဲေတြေပး ဆႏၵေတြေဖာ္ထုတ္လိုက္ရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ 
ကို ဖ်က္ဆီးပစ္တ့ဲ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာမ်ဳိး၊ ျပည္သူ႕ 
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လႊတ္ေတာ္ဆိုတဲ့ အမည္သာခံထားၿပီး ျပည္သူ႕အက်ဳိးအတြက္ ဘာတ 
ခုမွ လုပ္မေပးတ့ဲ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
ေအာက္က လႊတ္ေတာ္မ်ဳိးေတြ။ ျပည္သူေတြကို ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ 
ခ်ေပးေရးလို႕ အဆက္မျပတ္ တြင္တြင္ေျပာၿပီး လက္ေတြ႕မွာ ျပည္သူ 
ေတြ ဖြတ္ေက်ာျပာစုၿပီး တိုင္းျပည္ ခရုဆံကြ်တ္ျဖစ္ေစတ့ဲ ဦးသိန္းစိန္ 
စစ္အစိုးရရဲ႕ လိမ္ညာလွည့္စားမႈေတြ...စတာေတြဟာ ျပည္သူ႕ဘဝ 
လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းက အတားအဆီးေတြပါ။ 
            ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ဗမာျပည္သမိုင္းကံၾကမၼာနဲ႕အတူ ျပည္သူေတြ 
ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရတ့ဲ ခရီးလမ္းတေလွ်ာက္မွာ ဖိႏွိပ္သူ အေျပာင္းအလဲ 
ရွိတယ္။ ဖိႏွိပ္သူရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈ နည္းနာ အေျပာင္းအလဲ ရွိတယ္။ ဖိႏိွပ္သူရဲ႕ 
လိမ္ညာလွည့္စားမႈပုံစံ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိး အေျပာင္းအလဲ ရွိတယ္။  
            ဒါေပမဲ့ မိမိတို႕အေပၚ ဖိႏိွပ္ထားတ့ဲ ေႏွာင္ၾကဳိးေတြကို ျဖတ္ 
ေတာက္ပစ္ေရးအတြက္ဆိုရင္  ျပည္သူေတြဟာ တကယ္ ဦးေဆာင္ 
ေပးႏိုင္မယ္လို႕ သူတို႕ယံုၾကည္ထားတ့ဲ အင္အားစုေနာက္ကို တက္ၾကြ 
ရဲရင့္စြာ လိုက္ပါေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တာခ်ည္းပါပဲ။ ဖဆပလေခတ္မွာ အ 
လုပ္သမားလယ္သမားနဲ႕ ေက်ာင္းသား ျပည္သူေတြ အသက္ေသြးေတြ 
ေပးၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သလို ၁၉၆၂ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အတိအလင္း 
ေပၚထြက္လာၿပီးကတည္းက ၇- ရက္ ဇူလိုင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၊ 
ဦးသန္႕အေရးအခင္း ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၊ ေမ-ဂ်ြန္အလုပ္သမား 
အေရးအခင္းတို႕လို လႈပ္ရွားမႈအေရးအခင္းေတြကအစ ၈-ေလးလံုး အ 
ေရးေတာ္ပုံ၊ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးစတ့ဲ အေရးေတာ္ပုံေတြအထိ လူ 
တန္းစားေပါင္းစုံ ျပည္သူေတြဟာ ေျမာက္ျမားလဲွတဲ့ ဘဝေတြစေတး 
ေပးလွဴၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဘာလို႕လ။ဲ မိမိတို႕အသက္ေတြ 
ဘဝေတြကို စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံဖုိ႕ ဝန္မေလးဘဲ ျဖစ္ေနၾကတာ ဘာ 
ေၾကာင့္ပါလဲ။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဖိႏွိပ္ခံၾကရတာ၊ မတရားမႈေတြ 
ရင္ဆိုင္ေနၾကရတာ၊ ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် ျပည္သူေတြရဲ႕အသက္ေတြ ဆံုးရႈံး 
ေနၾကရသလို ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းမွာလည္း အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္း 
စိမ္ေတြ ဆံုးရႈံးေနရတာကို ဆက္လက္သည္းမခံႏိုင္ၾကေတာ့ပါ။         
            ယေန႕အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ေသြးအလိမ္းလိမ္း လူး 
ေပၿပီး ဒဏ္ရာအနာတရနဲ႕ နာလန္မထႏုိင္ေသးတ့ဲ ေ၀ဒနာရွင္ ဗမာ 
ျပည္ ပါ။ ဒီေလာက္ ဒုကၡေတြကုိ တုိင္းျပည္နဲ႕ မမွ်ေအာင္ ခံစားခ့ဲရတဲ့ 
ဗမာျပည္ဟာ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ ေ၀ဒနာေတြ ခံစားရဦးမွာလ။ဲ 
ဒီေ၀ဒနာေတြ ကေန ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ကာလမွ လြတ္ေျမာက္မွာလ။ဲ 
            အဂၤလိပ္ ကုိလုိနီစနစ္ေအာက္၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဓားေအာက္၊ 
ဖဆပလ ေဖာက္ျပန္ေရးအစုိးရလက္ေအာက္၊ ေနာက္ၿပီး စစ္အာဏာ 
ရွင္စနစ္နဲ႕ စစ္အစုိးရအဆက္ဆက္ေအာက္ ဒုကၡေတြကုိ ခါးစည္းခံလာ 
ရတာမုိ႕ ျမန္ျမန္ေရာဂါေ၀ဒနာေတြ ကင္းရွင္းၿပီး ျမန္ျမန္ လြတ္ေျမာက္ 
ေလ ေကာင္းေလ ဆုိတာ အထူးေျပာစရာ လုိမယ္မထင္ပါ။ 
            ဆိုလိုခ်င္တာက ျမန္မာျပည္သူေတြ ကိုယ္ေရာက္ခ်င္တဲ့  
ျပည္သူ႕ဒီမုိကေရစီ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ေတြ မေႏွာင့္ 
ေႏွးဘ ဲေရာက္ဖုိ႕ လိုတယ္လို႕ ဆိုခ်င္တာပါ။ 
           ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္စန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ပင္ 
လွ်င္ (ကြ်န္မတို႕ႏုိင္ငံက အခ်ိန္ သိပ္ဆြဲေနလို႕ မျဖစ္ဘူး။ အခ်ိန္ဆြဲလို႕ 
ရွိရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒဏ္ရာေတြက ပိုႀကီးလာမယ္) လို႕ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ 
အခ်ိန္ဆြဲမေနဘဲ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ နာက်င္လာခ့ဲၾကရတ့ဲ ျပည္သူ 
ေတြ အျမန္ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႕ဆိုတာ တကယ့္လိုအပ္ခ်က္ တခုျဖစ္ 
ေၾကာင္း သံသယရိွစရာ မလိုပါဘူး။ 
            ဒါေပမ့ဲ ျပည္သူေတြအက်ဳိးစီးပြားဘက္က ၾကည့္ရင္ လမ္း 
မမွားဖုိ႕ေတာ့ လိုပါတယ္။ ဘာလို႕လဆိုဲရင္ ျပည္သူေတြကို ဦးေဆာင္ 

ဦးရြက္ျပဳမယ့္ အင္အားစုက ျပည္သူေတြကို လမ္းမွားဘက္ ေခၚသြား 
မယ္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူေတြ ဒုကၡႏြံထ ဲ
တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနရဦးမယ့္ အေျခအေနဲ႕ ရင္ဆိုင္ရမွာမို႕ပါ။ လမ္း 
မွားအတိုင္း ေလွ်ာက္ရတာ ၾကာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လမ္းမွန္ ေရာက္ 
ေအာင္ တည့္ယူဖုိ႕က အခ်ိန္ပုိၾကာၿပီး ခက္လည္း ခက္ခဲပါတယ္။ လမ္း 
မွားသြားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေကြ႕ေကာက္သြားရတ့ဲအခ်ိန္ထက္ ပိုမုိရွည္ 
ၾကာၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြ အေတာမသတ္ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ၾကရမွာပါ။ 
            မ်က္ေမွာက္ကာလမွာေတာ့ ျပည္သူေတြက ၂၀၁၅ ေရြး 
ေကာက္ပြဲမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္တပ္ပါတီအုပ္စိုးမႈတို႕ကို မလုိ 
လားေၾကာင္း တခဲနက္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုက္ၾကပါၿပီ။ ဒါေပမ့ဲ ေရြး 
ေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရတ့ဲ လႊတ္ေတာ္ အ 
ေျပာင္းအလဲ၊ အစုိးရအေျပာင္းအလဲတို႕ဆိုတာဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ 
အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ လုပ္ရတာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လြတ္ေတာ္ေတြ 
ပင္လွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံေဘာင္အတြင္းက လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ 
အစိုးရသစ္ဆိုရင္လည္း ကာလံုကေန ထိပ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတ့ဲ အစုိးရ 
ပါ။ ဒီအေျခအေနမွာ အႏိုင္ရပါတီအေနနဲ႕ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆိုၿပီး စစ္ 
တပ္နဲ႕ အဆင္ေျပေအာင္ ေစ့စပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကေန ဝင္တိုးေန 
ရတ့ဲ အေနအထားပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ဖ်က္သိမ္းေရးမေျပာနဲ႕ပုဒ္မ 
၅၉(စ) တခုေတာင္ ျပင္ဖုိ႕ ေဝလာေဝး။ ဆိုင္းငံေရးဆိုတ့ဲ ေလသံ 
ကိုေတာင္ စစ္အာဏာပိုင္ေတြဘက္က ယတိျပတ္ ဟန္႕တားပယ္ခ် 
ေနတ့ဲ အေျခအေနမ်ဳိးပါ။ လြတ္ေတာ္တြင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပင္ဆင္ 
ေရး ဘယ္ေလာက္ထိ လုပ္ႏိုင္မလဲ။ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားနဲ႕ စစ္အာ 
ဏ ရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးကို ဘယ္နည္းနဲ႕ လုပ္မလ။ဲ 
            လမ္းေၾကာင္းမွန္ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႕ စဥ္းစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႕ ကာခ်ဳပ္မူ ၆ ခ်က္ မဖ်က္သိမ္းႏုိင္ေသးသမွ် ျပည္ 
တြင္းစစ္ မရပ္စႏိုဲင္ေသးဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏိုင္ေသးပါဘူး။ 
စစ္မွန္တ့ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ေသးဘူးဆိုရင္ ျပည္သူေတြအတြက္ စစ္ 
မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆိုတာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ၂၀၀၈ အေျခ 
ခံဥပေဒကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္မွ စစ္အုပ္စုနဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ 
ရွားႏိုင္မွာပါ။ ဒီလိုဖယ္ရွားႏုိင္မွသာ ျပည္သူေတြ ဒီမုိကေရစီအျပည့္အဝ 
ရရိွၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွကာ စည္ပင္သာယာဝေျပာ 
တဲ့ ဗမာျပည္သစ္ကို ထူေဆာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကသာလွ်င္ 
တခုတည္းေသာ မွန္ကန္တ့ဲလမ္းေၾကာင္းပါ။ 
            ျပည္သူေတြအတြက္ အနည္းအပါး သက္သာေစတ့ဲ ျပဳျပင္ 
ေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႕ပဲ ေက်နပ္ေနရမလား။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ 
၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဖ်က္သိမ္းေရးအထိ ေလွ်ာက္လွမ္းမလား၊ စစ္တပ္နဲ႕ 
ေစ့စပ္၊ စစ္တပ္နဲ႕ အာဏာအခ်ဳိ႕တေလ ခြဲေဝယူ၊ အေနာက္ အင္အား 
ႀကီးႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ကူညီေထာက္ပံ့မႈတခ်ဳိ႕တေလ အားကိုးၿပီး ၂၀၀၈ အ 
ေျခခံဥပေဒေအာက္မွာပဲ တိုင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္မွာလား။ ဒါဟာ 
မွားယြင္းတ့ဲလမ္းေၾကာင္းလို႕ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။ 
           ျပည္သူအက်ဳိးကို လိုလားၿပီး ျပည္သူကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ 
မယ့္ အင္အားစုအေနနဲ႕ ဒီအခ်က္ေတြကို အေလးထားျပီး မွန္ကန္ 
တဲ့လမ္းေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္ဖုိ႕ စဥ္းစားရမွာပါ။ 
           ျပည္သူ႕လူထုႀကီးတရပ္လံုး အက်ဳိးစီးပြားဘက္က ရပ္ခံေျပာ 
ၾကားရမယ္ဆိုရင္ေတာ့. 
       ေကြ႕ေကာက္ ေလွ်ာက္ခ်င္ေလွ်ာက္ရပါေစ၊ လမ္းမမွားဖုိ႕ ေတာ့ 
လိုပါတယ္။           ။         ညဳိစိန္ဝင္း
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                    စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတာင္သူလယ္သမားေတြကမလိုခ်င္ပါ။ 

            ညီျမင့္ 

 

                    

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ စိုက္ပ်ိဳးရာသီေရာက္လာၿပီဆုိရင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္/သံနဲ႕ သတင္းစာေတြမွာ ျမင္ၾက၊ ဖတ္ၾကရမယ့္ သတင္းေတြ 

ကေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကုိ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းေနၿပီ ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းေတြပါ။ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္းဘယ္ေလာက္၊ 

တုိင္းနဲ႕ျပည္နယ္တခုလုံးအတြက္ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြက်ပ္သိန္းေပါင္းဘယ္ေလာက္နဲ႕ မစားရ ဝခမန္း သတင္းေတြပါ။ ဒီေငြအေရအတြက္ေတြကုိ တကယ္ 

စိုက္ပ်ိဳးတ့ဲ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဆီ တိတိက်က် ေရာက္၊မေရာက္ ဘယ္သူမွ စိစစ္ျခင္းရိွမယ္ မထင္ပါ။ စိုက္ပ်ိုဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းတာဟာ မဆလ၊ 

နဝတ၊ နအဖ ေခတ္ကေန ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရေခတ္ထိ မ႐ုိးႏုိင္တဲ့ ဓာတ္ျပားေဟာင္းႀကီးပါ။ နယ္ခ်႕ဲအဂၤလိပ္တုိ႔ရဲ႕ အမေတာ္ေၾကး အေမြဆုိးကုိ ဆက္ 

လက္ အေမြခံၾကတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းခ်ိန္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ေလာင္းကစားလုပ္ပစ္မွာ စိုးရိမ္တ့ဲ ဝန္ႀကီးက စိုးရိမ္ရွာတယ္။ ေတာင္သူလယ္သ 

မားေတြက ဘယ္ေတာ့မွ ေငြျပန္ဆပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ မဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ကုိ အခ်ဳပ္ေပၚတင္လုိက္မွ ေငြကထြက္လာတယ္လုိ႔ ေျပာလည္းေျပာ လက္ေတြ႔ 

လည္း က်င့္သုံးေနၾကတ့ဲ အစုိးရဝန္ထမ္းေတြက အမ်ားစုပါ။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ဘာေၾကာင့္ ေလာင္းကစားလုပ္ၾကသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ေၾကြး 

မဆပ္ႏိုင္ၾကသလဲ…ဆုိတဲ့ ျပႆနာရဲ႕အေျဖထိ သြားဖုိ႔ တာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႕ မႀကိဳးစားၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမား 

တုိ႔ဘ၀ ဆင္းရဲတြင္းက အမွန္တကယ္ လြတ္ေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အထက္စီးက ျမင္တ့ဲအျမင္ေတြကုိ အရင္ဆုံး ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ဖို႔ 

လုိပါတယ္။ 

 စိုက္ဘဏ္က စိုက္ပ်ိဳ းစရိတ္ေခ်းေငြကုိ ကုန္းန႔ဲလယ္ဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထုတ္ေပးပါတယ္။ ကုန္းက တဧက ၂ေသာင္း၊ လယ္က တဧက 

တသိန္းရတယ္။ တကယ္ စစ္စစ္မွန္မွန္ စုိက္ပ်ိဳးတ့ဲ ေတာင္သူလယ္သမားတုိင္း ေငြေခ်းလုိ႔ မရပါဘူး။ မစိုက္တဲ့လူေတြက ေခ်းလုိ႔ရေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ 

ဒါကုိ ေတာင္သူလယ္သမားတုိင္း သိပါတယ္။ အစုိးရေခ်းေငြက အတုိးႏႈန္းနည္းတယ္လုိ႔ ေျပာရပါမယ္။ ဒါေပမ့ဲ ေခ်းေငြကေလးရဖုိ႔ အနည္းဆုံး ၿမိဳ႕က 

စိုက္ဘဏ္ကုိ ႏွစ္ေခါက္သြားရမယ့္ စရိတ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဆီက ဘာမွ မျဖတ္ေတာက္ရဘူးလုိ႕ ညႊန္ၾကားထားေပမယ့္ ဟုိေခါင္း စဥ္တပ္-

ဒီေခါင္းစဥ္တပ္ ျဖတ္ေငြ၊ အခ်ိန္မီမဆပ္လုိ႔ တပ္တ့ဲ ဒဏ္ေၾကးေငြ…စတ့ဲ သြယ္ဝုိက္အတုိးေတြက အမ်ားသား။ ေသခ်ာတြက္ၾကည့္ရင္ အရပ္တုိးထက္ 

နည္းနည္းပဲ သက္သာတာပါ။  

 ဒီဖက္ေခတ္မွာ ရြာအေရာက္ အိမ္တုိင္ယာေရာက္ ထုတ္ေခ်းေပးတ့ဲ ေခ်းေငြအမ်ိဳ းအစား တခ်ိဳ ႕လည္း ေပၚလာတယ္။ ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြ၊ သမ 

ဝါယမေခ်းေငြ၊ NGO အေယာင္ေဆာင္ထားတ့ဲ ျမန္မာေခ်းေငြေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဟုိအရင္ေခတ္ကထက္ စာရင္ ေတာင္သူလယ္စမားေတြ ေငြေခ်းလုိ႔ ရတ့ဲ 
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ေနရာ နည္းနည္းေတာ့ ေပါမ်ားလာၿပီ ေျပာရမွာေပါ့။ ဒါေတြကလည္း သူ႔စည္းကမ္းနဲ႔ သူ႔နည္းလမ္းနဲ႔ပါ။ တကယ္ေတာ့ ဒီေခ်းေငြေတြဟာ ၂၀၁၀ အၿပီး 

ေပၚလာတာပဲ။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အကူအညီေငြေတြသာ ျဖစ္တယ္။ 

 ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြဆုိရင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး၊ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနက ကုိင္ 

တာပါ။ တရြာကုိ သိန္း ၃၀၀ ထုတ္ေခ်းတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ရြာတုိင္းမရပါ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမွာ ႀကံ႕ဖြံ႕က မဲဆြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ရြာတခ်ိဳ႕ကုိ ထုတ္ 

ေခ်းတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သိန္း ၃၀၀ ဆုိေပမယ့္ တကယ္တမ္း ေတာင္သူလယ္သမားေတြ လက္ထေဲရာက္တာ ၂၉၄သိန္း ပါ။ ၆သိန္းကုိ ေခါင္းစဥ္ 

အမ်ိဳ းမ်ိဳ းတပ္ ႏႈတ္ယူဖို႕ ဖယ္ထားပါတယ္။ တကယ္တမ္း ဘဏ္မွာ ေငြသြားထုတ္ေတာ့ ေပးခ့ဲရတာကုိက ေလးသိန္းကုန္က်ပါသတ့ဲ။ ဒီလုိ အေၾကာင္း 

အရာေတြ ဖြင့္ခ်ေရးျပေနရင္ ေဆာင္းပါးရွည္သြားမွာ စိုးရပါတယ္။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေတာင္သူလယ္သမားေတြအဖုိ႔ ေခ်းစရာေနရာဌာန မ်ားလာေတာ့ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ 

ထားရပါတယ္။  ေလ်ာက္လႊာေတြ ခဏခဏတင္၊ လက္မွတ္ေတြ ခဏခဏထုိးေပးရပါတယ္။ တုိးတက္လာတာဆုိလုိ႔ ဒီအခ်က္ေတြကလြဲၿပီး တျခား 

ေျပာစရာ ျပစရာ မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ဒီလုိေခ်းေပးေနလုိ႔ အရပ္ထကဲ ေရႊေပါင္၊ ယာေပါင္ခံ ေငြတုိးေခ်းစားသူေတြ ေပ်ာက္သြားသလားဆုိေတာ့ 

ေပ်ာက္မသြားပါ။ ညွာညွာတာတာေျပာရရင္ အတုိးႏႈန္းနည္းနည္းပါးပါး သက္သာသြားတာေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။  

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြမွာ အစုိးရဆီက ေခ်းေငြရရင္ အရပ္က အတုိးရွင္ဆီ အေခ်းျပန္ဆပ္၊ အရပ္က အတုိးရွင္ဆီက ေခ်း 

ေငြရရင္ အစိုးရဆီက ေခ်းေငြျပန္ဆပ္နဲ႕ အေၾကြးသံသရာလည္ေနပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ ေရႀကီး၊ မိုးေခါင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္န႔ဲ ေတြ႔တဲ့အခါ 

အရင္း လုံးလုံး ေပ်ာက္ရပါတယ္။ ၂၀၁၀- ၂၀၁၅အတြင္း လယ္ထုိးအပ္ရတ့ဲ လယ္သမားေတြ မ်ားစြာရွိခ့ဲပါတယ္။ 

 ၂၀၁၄- ၁၅ မွာ မႏၱေလးက ပြဲစားတေယာက္ ထြက္ေျပးတယ္။ ရန္ကုန္ ပဲကုမၸဏီက ေဒဝါလီခံရတယ္။ ပြဲစားေတြရဲ႕ ျပႆနာကုိ ကုန္ 

သည္ႀကီးမ်ားအသင္းနဲ႔ စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီး ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ေျမထိုးအပ္ရတဲ့ အေၾကြးျပ 

ႆနာကုိေတာ့ ဘယ္သူမွ ေျဖရွင္းမေပးၾကပါ။ ဒါကုိၾကည့္ရင္ ဗမာေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ ကေန႔ထက္ထိ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အေမ့ေလ်ာ့ခံ လူတန္းစား 

ေတြပဲ ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ 

 ဘာေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အေၾကြးႏြံနစ္ေနရပါသလ။ဲ ႏုိင္ငံျခားပညာရွင္ေတြ၊ ျပည္တြင္းက ပညာရွင္ေတြကုိ ဖိတ္ေခၚ ေမးျမန္း 

ေနစရာ မလုိပါ။ စကားလုံးလွလွ၊ ပေရာဂ်က္အႀကီးအက်ယ္ေတြနဲ႕ အေျဖလုိက္ရွာေနစရာ မလုိပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြထဲ ကြင္း 

ဆင္းၾကည့္ရင္ အလြယ္သိႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အေၾကြးႏြံနစ္ေနရတ့ဲ အဓိက အေၾကာင္း(၂) ခ်က္ရွိပါတယ္။  

 ၁။ စိုက္ပ်ိဳ းစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈ။ ၂။ ႏွစ္စဥ္လုိလုိ အရႈံးနဲ႕ ရင္ဆုိင္ေနၾကရမႈတုိ႕ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဗမာေတာင္သူလယ္သမားေတြ စုိက္စရိတ္ ဘာ 

ေၾကာင့္ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံေတြထက္ ႀကီးျမင့္ေနရသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ အရံႈးနဲ႔ အၿမဲရင္ဆုိင္ေနရသလဲ ဆုိတ့ဲ ျပႆနာကုိ ေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ ေျဖရွင္း 

ေပးႏုိင္ရင္ အေၾကြးႏြံထကဲ လြတ္မွာပါ။ ဒီအေၾကာင္း(၂ )ခ်က္ကလည္း သီးျခားေဆာင္းပါးအက်ယ္တဝင့္ ေရးရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ၂၀၁၀-၂၀၁၅ (၅)ႏွစ္တာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကုိ ၾကည့္မယ္ဆ္ုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဘဝ မတုိးတက္တဲ့အျပင္ ပိုဆုိးလာ 

တယ္လုိ႕ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ သုေတသနလုပ္ၾကည့္ရင္ အရွင္းသားေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ဖုိ႔ ေတာင္ 

သူ လယ္သမားေတြ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ဖို႔ အေျဖကုိ တျခားမွာ နက္နက္နဲနဲ သြားရွာစရာ မလုိပါ။ 

 ဒီအေျဖကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ကုိယ္တုိင ္ေျဖေပးႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ အတုိး 

နည္းနည္းနဲ႔ စုိက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ိဳ း မလိုခ်င္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရင္းရတ့ဲအရင္းအႏီွးေတြကုိ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာန႔ဲ ရခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရာင္း 

ခ်ရတ့ဲ သီးႏွံေတြကုိ ေစ်းေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီ(၂)ခ်က္သာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အဲသလို ျဖည့္ဆည္္းေပးမယ္ဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ၿပံဳးေပ်ာ္ၾကည္ႏူးႏုိင္တ့ဲေခတ္ကုိ ေရာက္မွာအေသအခ်ာပါ။ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ စကားကုိ ငွားေျပာရမယ္ဆုိရင္ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အလြန္အမင္း လုိအပ္ေနတာက… 

 ၁။ ခ်ိဳသာေသာ သြင္အားစုမ်ား န႔ဲ     

 ၂။ ေကာင္းမြန္ေသာေစ်းကြက္ရရွိေရး  တုိ႔သာျဖစ္ေၾကာင္းပါ။         ။  

                                                                                                                                               ညီျမင့္ 
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အစိုးရသစ္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမယ့္ ေျမယာျပႆနာ 

                                                                 armifpdefaomf 
 ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရ NLD အစုိးရ ျဖစ္လာရင္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာ ေျမာက္ျမားစြာထဲက ေျမယာျပႆနာဟာ အေရးပါတ့ဲ 

စမ္းသပ္မႈ ျဖစ္လိမ့္မယ္၊ ဒီကိစၥ NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း သေဘာေပါက္ၿပီး ျဖစ္မယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရက  “လယ္ယာေျမနဲ႔ 

အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈ မရိွေစရန္ ” ဆုိကာ  စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး 

ေျဖရွင္းခ့ဲတယ္ ဆုိေပမယ့္   ထိေရာက္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘူး၊  ေျမယာျပႆနာေတြဟာ ဆက္တုိက္ သည္းသန္ ျပင္းထန္ေနဆဲဆုိတာ အမ်ားသိေတာ္ 

မူတ့ဲအတုိင္းပါပဲ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာလည္း ျငင္းၾကခံုၾကနဲ႔ ၿပီးေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိျဖစ္ေနသလဲ သဏၭာန္အရ အမည္ခံ လုပ္ငန္းကုိသာ အေၾကာင္း 

ျပၿပီး လက္ေတြ႔မွာ ေျဖရွင္းကုိင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းမရိွတဲ့ စစ္အစုိးရျဖစ္ေနလုိ႔ပဲ။ ပါးစပ္ကေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးတုိ႔ လူ႕အခြင့္ေရးတုိ႔ဆုိတာေတြ အေပၚ 

ယံအေနနဲ႔လုိက္ေျပာ လုိက္လုပ္ပါတယ္။ တကယ့္လက္ေတြ႕က ေျမယာသိမ္းယူၾကတာ စစ္တပ္န႔ဲ စစ္အာဏာပုိင္ အသုိင္းအဝုိင္း ခ႐ိုနီေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီ 

အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဦးသိန္းစိန္ ႀက့ံဖြံ႕အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဥပေဒအထက္ တင္ထားခံရသူေတြျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူမွ မတုိ႔ရဲ မထိရဲၾကဘူး။  

အာဏာပုိင္ေတြကုိယ္တုိင္ကလည္း တပ္ထြက္အမ်ားစုဆုိေတာ့ တပ္တုိ႔ ခ႐ုိနီတို႔နဲ႔ တနည္းမဟုတ္တနည္း အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေန 

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းပုိက္သူန႔ဲ အသိမ္းပိုက္ခံၾကား  ပဋိပကၡေတြ ေျမယာမႈခင္းေတြမွာ ေျမသိမ္းပုိက္သူေတြ အေရးယူ အျပစ္ဒဏ္ေပးမခံရဘ၊ဲ 

ေျမျပန္ရလုိေၾကာင္း ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွား ေတာင္းဆုိေနတ့ဲ ေတာင္သူလယ္သမားေတြသာ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္သူေတြအျဖစ္န႔ဲ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရတယ္ 

ေထာင္ခ်ခံေနၾကရတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ခံ NLD အစုိးရ တက္လာရင္ ဥပေဒအထက္က အခြင့္ထူးခံေတြ ကင္းရွင္းတဲ့ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရး အစုိးရသစ္ 

တရပ္ ပီျပင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္၊ လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ အကာအကြယ္ေပးထားတ့ဲ ၂၀၀၈ 

ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံက အကန္႔အသတ္ရွိေနမွာ ေသခ်ာတယ္၊ ဒီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုႀကီး ျပင္ႏိုင္မွသာ ေျမယာ ျပႆနာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ္၊ 

တရားဥပေဒ စိုးမုိးႏုိင္မယ္လုိ႔ျမင္တယ္။  
    လက္ရွိ ဗမာျပည္ အေျခအေနက ေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရး မလုပ္ရင္ မျဖစ္ေတာ့တဲ့ အေနအထားလုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ စိုက္ပ်ိဳ းေရး အေျခ 

ခံထားေနရတ့ဲ ႏိုင္ငံမွာ ေျမမ့ဲယာမဲ့ အိမ္ေထာင္စုဦးေရက ေက်းလက္လူဦးေရ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္ရွိေနတယ္လုိ႔ တရားဝင္ စာရင္းဇယား 

တခု ေတြ႕ရတယ္၊ ေက်းလက္လူဦးေရရဲ႕ တဝက္နီးပါးေတာင္ရိွေနတယ္၊ ေျမ ၁ ဧကမွ၊ ၃ ဧကအထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ဦးပုိင္ေပါက္သူ အငယ္စား ေတာင္သူ 

လယ္သမားက ၄၂ ရာခုိင္ႏႈန္းရိွတယ္တ့ဲ။ ဒီေတာ့ ေက်းလက္မွာ ေျမမ့ဲယာမဲ့န႔ဲ အေသးစား ေတာင္သူ လယ္သမားက ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျဖစ္ေနတယ္၊ 

လုပ္ကုိင္စားဖုိ႔ အခက္အခဲ ရွိႏုိင္သူေတြလုိ႔ ဆုိရလိမ့္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေ႐ႊေျပာင္းလုပ္သား သန္းအခ်ိဳ ႕ထိ ျဖစ္ေပၚေနတာ ေက်းလက္ျပည္သူေတြ မ်ားမယ္ 

လုိ႔ ယူဆရတယ္၊ စံုစမ္းေမးျမန္းမိသေလာက္ သိရတာက ေက်းလက္ေတြမွာ လယ္ယာလုပ္သား ရွာပါးမႈ ေနရာအႏံွ႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သေဘာၾကားရတယ္။ 

ဗမာျပည္မွာ ေတာင္သူလယ္သမား ၆ ဒႆမ ၀၄ သန္းရွိတယ္ (မိသားစုမပါ) ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းေျခ စာရင္းအရ လုိ႔ ဂ်ာနယ္တေစာင္မွာ ဖတ္ရပါတယ္၊  

ဦးပုိင္ေပါက္သူေပါင္း ၃,၄၆၄, ၇၆၉ ခန္႔ရွိတယ္လုိ႔လည္း ေနာက္တေစာင္မွာ ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္၊ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္အဖြဲ႕အဆုိအရ ဗမာျပည္ 

လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္တြင္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျချပ မ်ဥ္းေအာက္ ေရာက္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္၊ လူဦးေရ ၁၃ သန္းခန္႔ ဆင္းရဲတြင္း 

နစ္ေနတယ္လုိ႔ ဆုိလုိတယ္၊ ကေလးသူငယ္ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းက ေရရွည္အဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈဒဏ္ေၾကာင့္ ႀကီးထြားမႈတန္႔ေနၿပီး အရပ္ပုေတြ ျဖစ္ေနတယ္ 

တဲ့။၂၀၁၅ ခုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈနဲ႔၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူေပါင္း ၄၄၀၀၀၀ ခန္႔ဟာ စားနပ္ရိကၡာ လုိအပ္ေနတယ္၊ သမၼတ ဦးသန္းစိန္ 

လက္ထက္ ျပည္တြင္း ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသူ ဒုကၡသည္ေပါင္းက တသိန္း ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္တယ္ ဆုိပါတယ္။ 

ဒီလုိ လူမႈဒုကၡအမ်ိဳ းမ်ိဳ း ရင္ဆုိင္ေနသူေတြဟာလည္း ေတာင္သူ လယ္သမား အမ်ားစု ျဖစ္မွာပဲ။ ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူေတြဟာ အုပ္စိုးသူ စစ္အစိုးရ 

အဆက္ဆက္ဒဏ္သာမက ရာသီဥတုဒဏ္ပါ လိွမ့္ခံေနရတာ တေလၽွာက္လံုးျဖစ္တယ္။ ျမင္းၿခံ၊ ပခုကၠဴနဲ႔ အျခားေသာ အညာေဒသေတြ မုိးေလဝႆ 

မမွန္တာ မိုးေခါင္ေရရွားဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ယာခင္းသီးႏံွေတြ အလုပ္မျဖစ္ မေသခ်ာ မေရရာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လည္း ထုိေဒသ 

ေတြက ျပည္ပထြက္တ့ဲ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား သိပ္မ်ားေနတာ ေတြ႕ရတယ္၊  

     ဦးေနဝင္းက ၁၉၆၂ ခု မတ္လ ၂ ရက္ စစ္အာဏာသိမ္း တက္လာေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး ဦးစားေပးတယ္ ဆုိၿပီး စစ္အာဏာ 

သိမ္းတဲ့ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ကုိေတာင္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔လုိ႔ သတ္မွတ္တယ္၊ ေတာင္သူလယ္သမား ႏွီးေနာဖလယ္ပြဲေတြ ဘာေတြ လုပ္ေသး 

တယ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အမေတာ္ေၾကး ဆုိၿပီး ေငြေတြလည္း ထုတ္ေပးတယ္၊ လယ္လုပ္သူ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းတယ္၊ ေနာက္ပုိင္း 

မွာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ ယႏၲရား အသံုးျပဳ စပါးသီးႏံွ သူတုိ႔သတ္မွတ္ေဈးအတုိင္း မသြင္းမေနရ အာဏာသံုး လုယက္တာေတြျဖစ္ကုန္တယ္၊  အမေတာ္ေၾကး 

ျပန္ဆပ္ခုိင္းေတာ့လည္း အဓမၼျပန္ေတာင္းတယ္၊ ေႂကြး ျပန္မဆပ္ႏိုင္ၾကလုိ႔ ဒုကၡေရာက္ၾကရတ့ဲ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ေတြ႕ဖူးတယ္။ န၀တ၊ နအဖ 

လက္ထက္ေရာက္ေတာ့ ပိုဆုိးသြားတယ္ လယ္လုပ္သူလယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဥေဒေတာင္ အာမခံခ်က္မရိွ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ေျမယာေတြ ႏိုင္ငံ 
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ေတာ္လုိအပ္ခ်က္ အေၾကာင္းျပ ႀကိဳက္သလုိ သိမ္းယူခြင့္ရွိတဲ့ သေဘာျဖစ္သြားတယ္။ မေက်နပ္လုိ႔ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပတ့ဲ ေတာင္သူလယ္သမား 

ေတြ အေရးယူခံရတယ္၊ လယ္ယာက႑ မဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ ျဖစ္ခ့ဲရလို႔ စီပြားပ်က္ေတာင္သူလယ္သမား ျဖစ္ေပၚကာ အလုပ္လက္မဲ့ တုိးမ်ားလာတယ္၊ တုိင္းျပည္ 

လူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး တရားနည္းလမ္းတက် မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ဖို႔ မလြယ္ဘူး၊ 

ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးဆုိတာ ေျမမ့ဲယာမဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနတာ  ေလ်ာ့က်သြားေရး အရင္လုပ္ရမယ္လုိ႔ျမင္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ 

ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ ဥပေဒနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဳး အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္မယ့္ ဥပေဒေတြ ျပည့္စုံေအာင္ စဥ္းစားရလိမ့္မယ္၊ ေတာင္သူလယ္သ 

မားတဦးခ်င္း ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးေတြ ျမင္တက္လာဖို႔ လမ္းဖြင့္ေပးရမယ္။ အခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စပါးေပၚခ်ိန္မွာ မႀကဳံဖူးေလာက္ေအာင္း စပါးေဈး ျမင့္တက္ 

ေနတယ္၊ ဒီလုိ စပါးေဈးေကာင္းတုိင္း လယ္သမားေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရမယ္မထင္နဲ႔ အခ်ိဳ ႕ ဆင္းရဲလယ္သမားေတြက အေႂကြးပတ္လည္ဝိုင္းေနတယ္ 

ပင္ေထာင္၊ ႀကိဳေပး ယူသံုးထားရတာရိွတယ္။ စပါးေဈးက ႀကိဳတင္ ေဈးႏိွမ္ ျဖတ္ခံရၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ ေလ့လာသိရွိထားဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။ 

        ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းနဲ႔ တက္မယ့္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရသစ္က အမ်ိဳ းသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မယ္ ေၾကညာ 

ထားတယ္၊ ေျမယာ ျပႆနာျဖစ္ေနတ့ဲ တဦးခ်င္း ဧက သိန္းေသာင္းခ်ီ စုပံုပိုင္ဆုိင္ ေနသူ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္ေဟာင္းေတြနဲ႔ ခ႐ုိနီေတြရဲ႕ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြ 

အျငင္းပြားမႈေတြ ကုိင္တြယ္ရတာ ခက္ခဲမယ္၊ ေျမယာေတာ္လွန္ေရးနည္း အတုိင္း သိမ္းယူ ေဝျခမ္းတာမ်ိဳ း စဥ္းစားႏုိင္မယ္ မဟုတ္ဘူး၊ သုိ႔ေပမ့ဲ 

တရားမၽွတတ့ဲနည္းနဲ႔ မေျဖရွင္းလုိ႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ ေစ့စပ္ ၫိွႏႈိင္း ေျဖရွင္းႏႈိင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံက ဘယ္အထိ အေႏွာင့္ 

အယွက္ေပးေနမယ္မသိဘူး၊ အနိမ့္ဆုံး ေျမယာ ထိန္းၫိွမႈ လုပ္ဖို႔ လုိလိမ့္မယ္၊ လယ္ယာက႑ ဘတ္ဂ်က္ ပိုသုံးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ 

လုပ္ရမယ္၊ လယ္သမားေတြ စိုက္ပ်ိဳးေရး သင္တန္းေပး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တာမ်ိဳ း ရွိသင့္တယ္၊ မ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔ သီးႏွံေတြ စမ္းသပ္သုေတသနလုပ္ 

ျဖန္႔ျဖဴးတာ၊ ဓာတ္ေျမဩဇာမွစ သြင္းအားစုေတြ ေဈးႏႈန္း သက္သာတဲ့ နည္းနဲ႔  ေထာက္ကူတာမ်ိဳ း၊ ရွိသင့္တယ္။ စစ္အစုိးရ ေခတ္ကာလတေလၽွာက္ 

လယ္ယာသုေတသန ဘတ္ဂ်က္ မရွိသေလာက္ဘ၊ဲ အဓိက မက်တ့ဲ စံျပစိုက္ခင္းေတြ လုပ္တယ။္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံေတြ ကန္ထ႐ိုက္ေပးေဖာက္ဖုိ႔ 

ေငြပိုသုံးတာလည္းေတြ႕ရတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ေအာင္ျမင္လဲ မသိဘူး။ စိုပ်ိဳ းခ်ိန္ ေရမရတာ ခပ္မ်ားမ်ားလုိ႔ ၾကားရတယ္၊ လုပ္တာက လယ္သမား 

အက်ိဳးရိွေရး ဆုိတာထက္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ဆန္ဆန္ပဲ လုပ္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းရာမွာ လယ္သမား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကုိ အဓိက 

ထားရမယ္၊ ဆင္းရဲလယ္သမား လယ္လုပ္ႏိုင္ေရး အေထာက္အကူျဖစ္သင့္တယ္၊ လယ္သမားမွာက အေျခခံမျပည့္စံုလုိ႔ ဆင္းရဲေနၾကတာ စားဝတ္ေန 

ေရး လံုးပန္းရင္း အဆင္မေျပမႈေတြမ်ားတယ္၊ မုိးေခါင္၊ ေရႀကီး သဘာ၀ေဘး ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ေခ်းေငြ ျပန္မဆပ္ႏိုင္တာ ႀကဳံႏိုင္တယ္၊ ဒါကုိ အဓမၼနည္း 

အက်ပ္ကုိင္ ျပန္ေတာင္းတဲ့နည္း မျဖစ္သင့္ဘူး။ စေခ်းစဥ္ကတည္းက ေလၽွာ႔ေပါ့ေတာင္းတာ ေလၽွာ္ပစ္တာေတြအထိ လုပ္ႏိုင္ဖ႔ို စဥ္စားထားရမယ္၊ အရန္ 

ေငြေၾကး ထားသင့္တယ္။ ဗမာျပည္မွာ စုိက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္အေနနဲ႔ ျပည္ပ တင္ပို႔ႏုိင္တာ ဆန္စပါး အဓိကျဖစ္တယ္၊ အခု ပဲမ်ိဳးစံုကလည္း ဆန္စပါးလုိ 

ျပည္ပကုိ ပို႔ကုန္ ဝင္ေငြအားေကာင္းႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိေနတယ္လုိ႔ ၾကားရတယ္၊ ဒါဟာ အလားအလာေကာင္းျဖစ္တယ္ စီမံကိန္းရိွရွိ စနစ္တက် 

ပဲမ်ိဳ းစုံ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အားေပးသင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။ 

          ဒီမိုကေရစီ  ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရး အေနနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢေတြ တရားဝင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ေပးရမယ္ 

လုိ႔ျမင္ပါတယ္၊ ကုမၸဏီႀကီးေတြ၊ ခ႐ုိနီေတြက စုိက္ပ်ိဳးေျမ အမ်ားႀကီး သိမ္းပိုက္ၿပီး ဘာသီးႏံွမွ မစုိက္ပ်ိဳးဘဲ ေဈးကစားကာ ေျမေဈး အျမတ္တင္ 

ေရာင္းစားၾကတာ၊ ေနာက္ စစ္တပ္က ေျမယာေတြ အပုိသိမ္းယူ လယ္သမားေတြ ျပန္သီးစားခ်စားေနတာေတြ ဥပေဒျပ႒ာန္း တားဆီးပိတ္ပင္ပစ္ဖုိ႔ 

လုိပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ခင္းလုပ္ကြက္ႀကီးရင္ ႀကီးသလုိ အခြန္စည္းၾကပ္တာ အေလးထားကုိင္တြယ္ၿပီး ဆင္းရဲလယ္သမားမ်ားကုိ အခြန္ေလၽွာ႔ေပါ့တာ 

ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတာ ျဖစ္သင့္တယ္။ ဒီလုိမွသာ ဆင္းရဲေတာင္သူ လယ္သမားေတြ ေထာက္ကူရာ ေရာက္လိမ့္မယ္၊ စက္မႈလယ္ယာ တက္လွမ္းေရး 

သတင္းစာမွာ ေရးၾကတာေတြ႕ရတယ္၊ လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေကာင္းပါတယ္၊ မဆလ ေခတ္ကလုိ လယ္ထြန္စက္ေတြဝယ္ ထြန္စက္စခန္းေတြ 

အႏံွ႔အျပားဖြင့္ အငွားလုိက္ထြန္တာမ်ိဳ း ဒါက တပြဲထုိးနည္းပဲ၊ ေရရွည္မခံဘူး လယ္ထြန္စက္ေတြလည္း ပ်က္ေရာ အစားမထုိးႏိုင္ အပ်က္အစီးပံုေတြပဲ 

က်န္ရစ္တာ အဖတ္တင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့အျမင္ ေျပာရရင္ စက္မႈလယ္ယာ ျဖစ္ထြန္းေရး အားေပးရမွာပါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွတ့ဲ အေနအထားရိွမွ တုိးတက္ 

လာမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမင္တယ္၊ ဥပမာ ပုဂၢလိက လယ္ယာ လုပ္ငန္းႀကီး လုပ္ႏုိင္သူ ခ်မ္းသာ လယ္သမားေတြေလာက္က စတင္ၿပီး စက္တပ္ဆင္ အသံုးျပဳ 

လုပ္ကုိင္တာမ်ိဳ း ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ထင္တယ္၊ ေနာက္ တစတစ လယ္သမား အမ်ားအျပား ေရျမင့္လုိ႔ ၾကာျမင့္လာတာမ်ိဳ း ျဖစ္မွသာ ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ 

ႏိုင္မယ္လုိ႔ျမင္တယ္။ လယ္ယာက႑ အားေပးတယ္ဆုိၿပီး ျဗဳန္းစားႀကီး ထလုပ္လုိ႔ ရႏုိင္တာမ်ိဳ း မဟုတ္။ ေကာက္႐ိုးမီးလုိေတာင္ ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ 

အခုအေျခအေနက ေတာင္သူ လယ္သမားေတြ လက္ငုတ္လယ္ လက္မလြတ္ေရး၊ ေျမယာ ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ခြင့္ရေရး၊ အသိမ္းပုိက္ခံ လယ္ယာေျမ ျပန္ 

ရေရး၊ သုိ႔မဟုတ္ တန္ရာတန္ေၾကး ေျမဖုိး ေငြျပန္ရေရး၊ ေျမမ့ဲ၊ ယာမ့ဲ ပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ ဆင္းရဲလယ္သမား အေရအတြက္ ေလၽွာ႔ခ်ေရးတုိ႔ အရင္လုပ္ 

သင့္တယ္ျမင္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
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                                                                                                                                             ဗတုိးရိွန္ (မံုရြာ) 

                                                                                                                             
 ပါတီတြင္း ကၽြန္ေတာ္ ျဖတ္သန္းတဲ့ ျဖစ္ဥ္တေလၽွာက္ သေဘာတရား အေျခခံ ၿမဲၿမံေစေအာင္ မရွင္းလင္းမႈမ်ားနဲ႔ နားမလည္မႈမ်ားကုိ 

ရွင္းလင္းနားလည္ သြားေစတာ၊ ေလ့လာေရးစိတ္ဓာတ္ တြန္းေဆာ္ေပးႏုိင္တာတုိ႔ ျဖစ္ေစခ့ဲတာ ရဲေဘာ္ ခင္ေမာင္ႀကီးရဲ႕ သေဘာတရား လမ္းၫႊန္ေတြ 

အမ်ားႀကီး ပါတယ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ ဒီလုိ ဘာေၾကာင့္ ေျပာရလဲဆုိရင္ ရဲေဘာ္ ခင္ေမာင္ႀကီးရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္၊ ပို႔ခ်ခ်က္၊ ရွင္းလင္းျပခ်က္ေတြက 

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ထူးထူးျခားျခား စိတ္ဝင္တစားရိွၿပီး နားလည္ႏိုင္တဲ့ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ျဖစ္ေန လုိ႔ပါ၊ ေန႔ရက္ေတြ သြန္သင္ခ်က္ေတြ အတိအက် 

မမွတ္မိေတာ့ေပမယ့္ ၁၉၈၀ ခုလြန္ ႏွစ္ေတြကျဖစ္ပါတယ္၊ ေတာင္းဆုိ ခ်က္အရလား မသိဘူး၊ အေရွ႕ေျမာက္ စစ္ေဒသ ဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေဝး 

ခန္းမထဲမွာ SSPP ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္၊ ဗိုလ္မႉးစုိင္းလစ္ တုိ႔အပါ တက္ေရာက္ ၾကတ့ဲ ေဟာေျပာပြဲမွာ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီး က 

အဘိဓမၼာ ဘာသာရပ္ ေဟာေျပာပုိ႔ ခ်ပါတယ္။ အဒီဲပုိ႔ခ်ရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ ပါတီေကဒါေတြလည္း တက္ေရာက္ နားေထာင္ပါတယ္ 

သမုိင္း႐ုပ္ဝါဒဆုိင္ရာ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ အဘိဓမၼာ အျမင္ ရရွိခ်က္ ေကာင္းတယ္လုိ႔ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ခံယူလုိက္မိတ့ဲ ပုိ႔ခ်ခ်က္ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ 

ေတာ္တုိ႔အဖြဲ႕ေတြက ေန႔ခင္းနားေထာင္ မွတ္သားလာတ့ဲ ပို႔ခ်ခ်က္ေတြကုိ ညပိုင္းမွာ ဝိုင္းထုိင္ ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးၾကတယ္၊ အဒီဲ ေဆြးေႏြးဝုိင္းမွာ 

ရဲေဘာ္တုိင္း တက္တက္ ႂကြႂကြ ေဆြးေႏြးၾကတာ ေတြ႕ရတယ္၊ ေဆြးေႏြးဝိုင္းမွာ အဘိဓမၼာ အျမင္ ႐ႈပ္ေထြးေနတ့ဲ သေဘာမ်ိဳ း ရဲေဘာ္တဦးရဲ႕ 

ေဆြးေႏြးခ်က္ တခုကုိ ျငင္းၾကခံုၾကနဲ႔ အ့ံအားသင့္ဖြယ္ ေဆြးေႏြးရတာ မွတ္မိေနေသးတယ္။ ဒါက ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမွတ္ ရစရာ 

ပို႔ခ်ခ်က္တခုရယ္ပါ၊ ဒီပုိ႔ခ်ခ်က္ကုိ ရဲေဘာ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေကာင္းတယ္ဆုိၿပီး သေဘာက်ၾကတယ္။ ပါတီဗဟုိ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးမွာ အဒီဲစာတမ္း ခုထိ 

လက္ခံ ရိွေနတယ္လုိ႔ သိရတယ္။ အလ်ဥ္းသင့္ရင္ စာအုပ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသးတယ္။ ေနာက္ ပိုၿပီးအမွတ္ရစရာက ဗမာျပည္ ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ 

တတိယအႀကိမ္ ျပည္လံုး ကၽြတ္ ကြန္ဂရက္မွာပါ။ 

       ပါတီ တတိယကြန္ဂရက္မွာ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးက နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ကုိလုိနီ တပုိင္း ႏုိင္ငံမ်ား ျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြန္ဂရက္ သဘာပတိ 

အဖြဲ႕ ကုိယ္စား  ျပန္လည္ ရွင္းျပတာလုပ္ပါတယ္၊ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီး ရွင္းျပခ်က္ေတြဟာ အလြန္အသက္ပါ  ပါတယ္။ နားေထာင္လုိ႔ မညည္းေအာင္ 

ဆြဲ ေဆာင္အားေကာင္းတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိ ေနတာေတြထမွဲာ  နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္ေတြဟာ အခ်ိဳ ႕ေသာ အလုပ္သမားသမဂၢ ေခါင္းေဆာင္ဆုိသူ 
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မ်ားကုိ ေငြနဲ႔ဝယ္ၿပီး ခါးပုိက္ထဲ ထည့္ထားတယ္၊ ဒီကေန က်ယ္ျပန္႔လာေတာ့ အလုပ္သမားပါတီေတြ ဆုိရွယ္ဒီမုိကေရစီ ပါတီေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ 

ပိုင္းကုိပါ နယ္ခ်ဲ႕သမားက ေထာက္ပံ့ ေပးတာေတြထိ တဆင့္တုိးလုပ္လာတယ္၊  ဒီအေထာက္အပ့ံခံေတြဟာ နယ္ခ်႕ဲစနစ္ကုိ အမ်ိဳ းမ်ိဳး အလွခ်ယ္ေပး 

တဲ့ အယူအဆအမ်ိဳ းမ်ိဳ း ေမြးထုတ္ေပးတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ လကၡဏာ ေျပာင္းသြားၿပီ ဆုိတဲ့အ ထိ ေျပာၾကတယ္၊ အေခ်ာင္သမားဝါဒ ဆုိတာ အဒီဲကေန 

ျဖစ္ေပၚတယ္ ဆုိတာထိ ေျပာတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လက္ရွိကာလမွာ ပိုၿပီး သတိထားရမယ့္ အခ်က္ေတြလုိ႔ ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္ အေလးအနက္ 

ထားသင့္တာက နယ္ခ်႕ဲစနစ္ တုိက္တဲ့ တုိက္ပြဲဟာ အေခ်ာင္သမားဝါဒ တုိက္တ့ဲတုိက္ပြဲန႔ဲ မေပါင္းစပ္ရင္ အတုအေရာင္ပဲလုိ႔  လီနင္ဝါဒ က ယူဆေၾကာင္း 

ေထာက္ျပေသးတယ္၊ မွတ္သားစရာေကာင္းပါတယ္။  

   ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီး ေျပာတ့ဲထမွဲာ “ကုိလုိနီတပုိင္းႏုိင္ငံဆုိတာ ႏုိင္ငံေတာ္ မွီခိုမႈ သဏၭာန္တရပ္ ေျပာတာလုိ႔ အဒီဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္း 

ေကာင္း သေဘာေပါက္ လုိက္ပါတယ္။ ဗမာျပည္အပါအဝင္ ကုိလုိနီတပိုင္းန႔ဲ မွီခုိေနရတ့ဲ ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အေႂကြးျပႆနာလည္း ထည့္ေျပာတယ္။ အထူးသ 

ျဖင့္ မဆလ စစ္အစုိးရ အေႂကြးထူေနပုံကုိ ရွစ္ေလးလံုးမျဖစ္မီ ၁၉၈၅ ခု ဗမာျပည္ ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီ တတိယကြန္ဂရက္မွာ  လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားနဲ႔ 

ယွဥ္ေထာက္ျပတာပါ။“ မီွ ခုိႏိုင္ငံေတြဟာ တႏွစ္ၿပီးတႏွစ္ ေငြေခ်း တယ္။ ပထမေခ်းေငြန႔ဲ ေနာက္ႏွစ္မ်ားမွာ ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရတယ္။ သူ ေခ်းယူစဥ္က 

အတုိးႏႈန္းတခုန႔ဲ ေခ်းယူထားတာ ဓမၼတာ ပင္ ျပန္ဆပ္ေတာ့ ေႂကြးက ၾကာေလ မ်ားေလျဖစ္လာတယ္။ ထပ္ေခ်းတ့ဲေငြကလည္း ပိုမ်ားလာ၊ ဆပ္စရာ 

အရင္းနဲ႔ အတုိးကလည္း ပိုပုိမ်ားလာ၊ ဒီလုိန႔ဲ ႏွစ္စဥ္ေခ်းယူတ့ဲ ေငြထဲက မိမိသံုးစရာ လက္က်န္ေငြ နည္းသထက္နည္းလာ၊ေနာက္ဆံုးဘယ္ေလာက္ထိ 

နည္းသလဆုိဲရင္ သံုညအထိ ေရာက္သြားတယ္။ အဒီဲကေန တဆင့္တက္ေတာ့ အႏုတ္လကၡဏာထိ ျဖစ္၊  အဲဒီလုိ အေျခအေန ေရာက္တဲ့အခါ ကုိယ္က 

ေခ်းယူတ့ဲ ေငြဟာ ကုိယ့္လက္တြင္း ေရာက္မလာေတာ့ဘဲ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားဆီ တခါတည္း စီးထြက္သြားတယ္၊ ဒီအျခင္းအရာမ်ိဳ းကုိ အျပင္ဘက္ 

သုိ႔ အရင္းေငြျပန္လည္ စီးဝင္သြားျခင္းလုိ႔ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ား က ေခၚတယ္” ဆုိၿပီး တုိင္းျပည္ ဆင္းရဲတြင္း တြန္းပုိ႔လုိက္တဲ့ ဦးေနဝင္းရဲ႕ ဆုိရွယ္ 

လစ္အတု မဆလ အတြင္းသ႐ုပ္ကို ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ရွင္းျပခ့ဲတယ္။ ဒီနည္းမ်ိဳ း အေႂကြးေတြန႔ဲ ဗမာျပည္ဟာ အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းဝင္သြားတဲ့ 

အေျခအေနလုိ႔ ဆုိရမယ္ ထင္ပါတယ္။ သာမန္လူေတြအထိ နားလည္ ႏိုင္ေအာင္ ရွင္းျပျခင္းျဖစ္တယ္၊ 

      ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးက ကုိလုိနီတပုိင္း ပေဒသရာဇ္တပုိင္းျပႆနာအေပၚ အေတာ္ေလး အေလးထားတယ္။ ပါတီကြန္ဂရက္မွာ ရွင္းလင္း 

ျပစဥ္ စိတ္အား ထက္ထက္သန္သန္ ရွိလွပုံကုိ ေတြ႕ရတယ္။ လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ ရွင္းရတာ ျဖစ္ေတာ့ သူ႕ရွင္းျပ ခ်က္ေတြက သိပ္မ်ားတယ္၊  ျပည့္စုံ 

ေအာင္ တင္ျပဖို႔ မလြယ္ဘူး၊  

       “နယ္ခ်ဲ႕ေပါင္းစံု မွီခုိမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ထုိကာလက အဓိကမွာ ဂ်ပန္၊ ဒုတိယ အေနာက္ဂ်ာမနီတုိ႔ပဲ။ ဂ်ပန္က ဗမာျပည္ ကုိ ေထာက္ပံ့ေနတာ 

သူတုိ႔ျပည္ပ ေထာက္ပံ့မႈအားလံုရဲ႕ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အေနာက္ ဂ်ာမနီက ဗမာျပည္မွာ သူ႕အေထာက္ပ့ံခံ ႏုိင္ငံအားလံုးတြင္ နံပါတ္ ၁၀ ေျမာက္ျဖစ္ေန 

တယ္။ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီး အေလးထား ေျပာတာက ေထာက္ပံ့ေငြလုိ႔ သံုးႏႈန္း ထားတ့ဲကိစၥမွာ  လီနင္ ေရးသားခ်က္ကုိပဲ ကုိးကားေျပာတယ္။ “လုပ္ 

နည္းမွာ ႏြားတေကာင္ကုိ အေရခြံ ၂ ခါ ခြာယူျခင္း ျဖစ္တယ္”...တ့ဲ။ သူတုိ႔က “ ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ေဈးတင္ထားေတာ့ ဗမာျပည္က ကုန္သြယ္ေရး 

အျမတ္လည္း ေပးရတယ္၊ ဒီေငြနဲ႔ပဲ ေထာက္ပံ့သူ ႏိုင္ငံဆီက ပစၥည္းကုိ ဝယ္ယူရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့သူအေနနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးအျမတ္  ထပ္ရ 

ျပန္တယ္” လုိ႔ ေထာက္ျပတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ မဆလ အစုိးရ မိေအးႏွစ္ခါနာ ဘဝန႔ဲ ဘာျပႆနာမွ ေျဖရွင္းမရ ျဖစ္ေနပံု မွီခုိေနရမႈ ပုံေပၚေအာင္ အခုိင္အမာ 

စာရင္းဇယားေတြန႔ဲ ေသခ်ာ သုေတသနလုပ္ ရွင္းထားတာ ျဖစ္တယ္။ 

      ေနာက္ၿပီး ရဲေဘာ္ေတြ စဥ္းစားႏုိင္ရန္  “နယ္ခ်ဲ႕ အကူအညီန႔ဲ စီးပြားေရးအရေရာ ႏိုင္ငံေရး အရပါ လြတ္လပ္တ့ဲ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ဖုိ႔ 

မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း” ေျပာ တယ္။ ဒါကုိ လွည့္ေျပာင္းႏုိင္ဖို႔ဆုိရင္ ျပည္ သူ႕ဒီမိုကေရစီ ရမွ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရဲေဘာ္ ခင္ေမာင္ႀကီးက ရွင္းျပတယ္။ ဆက္လက္ 

ၿပီးလည္း ဗမာျပည္ဟာ ေခတ္ေနာက္က်တ့ဲ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ အျမင္ဟာ မမွန္ေၾကာင္း၊ ေခတ္ေနာက္က်တ့ဲ  အရင္းရွင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္ 

ဆုိရင္ အဓိကပဋိပကၡ ေျပာင္းလဲသြားမယ္၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အဓိက ပဋိပကၡဟာ အရင္းရွင္လူတန္းစားနဲ႔ ပစၥည္း မဲ့လူတန္းစား( အလုပ္သမား) တုိ႔ ပဋိပကၡ 

ျဖစ္သြားၿပီး ေတာ္လွန္ေရး လကၡဏာဟာ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး မဟုတ္ဘဲ ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္သြားမယ္။ လယ္သမား အမ်ားစုမွာ 

ေက်းလက္ေန လယ္သမားမ်ားသာျဖစ္တယ္ လုိ႔ ရွင္းလင္းသြားတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ၁၉၈၅ ခုမွာ ရဲေဘာ္ ခင္ေမာင္ႀကီးရဲ႕ 

ပါတီတတိယ ကြန္ဂရက္က ရွင္းျပခ်က္ေတြထကဲ နားလည္မွတ္သားမိ သလုိ အခ်က္တခ်ိဳ႕ တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။  ဒီရွင္းျပခ်က္ အေသးစိတ္ကုိ ပါတီ 

စိန္ရတု အထိမ္အမွတ္ထုတ္ ျပည္သူ႕အာဏာ ဂ်ာ နယ္မွာ မူရင္းအတုိင္း ေဖာ္ျပထားတာ ရွိတယ္။ 

        

 ေနာက္တခုက ပါတီဗဟုိေက်ာင္းမွာ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးက ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္ ေဟာေျပာပုိ႔ခ်ပါတယ္။ အဒီဲခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ တပ္ထဲ 

ေရာက္ေနတယ္။ တက္ခြင့္ မရလုိက္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တပ္မဟာ က ဒုတပ္မဟာမႉး ရဲေဘာ္အုိက္က်ဳံ တက္ပါတယ္။ သူက ဗမာစာ မတတ္ေတာ့ 

ေဟာေျပာခ်က္ စာတမ္းေတြ ကၽြန္ေတာ္ကုိ ေပးတယ္၊ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးရဲ႕ စာတမ္းစံုလုိက္ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာပုိးအိပ္မွာထည့္ ေရာက္ေလရာမွာ ထုတ္ 

ဖတ္တယ္။ အဲဒီမွာ ေဆြးေႏြးခ်ိန္မရ၊ ေလ့လာ ေဆြးေႏြးဘက္ကလည္း မရိွဆုိေတာ့  ေခါင္းထဲ သိပ္မက်န္ဘူး။ သုိ႔ေပမယ့္ ဘာသာရပ္လုိက္ စာတမ္း အစံု 
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ျဖစ္ေနလုိ႔ ဘယ္အခ်ိန္ ျပန္ေလ့လာ ေလ့လာရႏုိင္တ့ဲ စာတမ္းေတြျဖစ္ တယ္ဆုိ ၿပီး စုသိမ္းထားေသးတယ္။ ဒီေဘာဂေဗဒ ေဟာေျပာခ်က္ေတြ အရင္က 

ျပည္သူ႕အာဏာေတြထဲ အခန္းဆက္ ထည့္တာ ရွိတယ္။ တေပါင္းတည္းစုၿပီး စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ႏုိင္ရင္ ပိုေကာင္း လိမ့္မယ္ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ အခု 

တင္ျပတာက ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးရဲ႕ ပါတီတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ သတိျပဳမိတဲ့ သေဘာတရားေရးဆုိင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစိတ္ 

တပုိင္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီတြင္း လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္က အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသမွာ တာဝန္က်ေတာ့ ရဲေဘာ္ ခင္ 

ေမာင္ႀကီး တာဝန္ယူတ့ဲ ေဒသေတြ ဌာနေတြန႔ဲ အလုပ္လုပ္ရတာ တုိက္႐ိုက္ မဆက္စပ္မိပါဘူး။ အေနမနီးဘူးလုိ႔ ဆုိရပါမယ္၊ အစည္းအေဝးေတြမွာ 

ေတြ႕ျမင္ရတာေလာက္ပဲရွိတယ္။ 

       သုိ႔ေပမ့ဲ ပါတီတြင္းပုန္ကန္မႈ ျဖစ္ၿပီး ခြင္မင္းမွာ ျပန္ဆံုတ့ဲအခါ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးန႔ဲ တရင္းတႏီွး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေမၽွာ္လင့္တာထက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ 

အေတာ္ေလး ဂ႐ုတစုိက္ ေႏြးေထြးပါတယ္။ သူတုိ႔ထမင္းစားခန္းထိ လုိက္ပို႔၊ ထမင္းစားရာမွာေတာင္ ေစာင့္စကား ေျပာေနေသးတယ္။  ခြင္းမင္ရွိ ရဲေဘာ္ 

ေတြကုိလည္း၊ စားေရးေသာက္ေရးကစ ကၽြန္ေတာ္န႔ဲသမီး သူတုိ႔ တာဝန္ယူမယ္ ဆုိၿပီး တကူးတက လာေျပာတယ္။ ၂ ရက္၊ ၃ ရက္ေလာက္ သူတုိ႔ 

တာဝန္ယူ ေကၽြးတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာရာအထိ လုိက္လာတာ၊ ေနာက္ဆံုး ခြင္မင္းေက်ာက္ေတာကုိေတာင္ အပင္ပန္းခံ လုိက္ပို႔ရွာတယ္။ ဓာတ္ပံု 

လည္း တြဲ႐ိုက္ျဖစ္ေသးတယ္။ သြားရင္းလာရင္း စကားေျပာတ့ဲအခါ သူသြားလာ လႈပ္ရွားႏိုင္ေသးရင္ တနည္းနည္းနဲ႔ ပါတီတာဝန္ ႀကိဳးစား လုပ္ဦးမယ္ 

ဆုိတာမ်ိဳ း ေျပာတယ္။ သူက အရင္ ဆုိဗီယက္မွာ ေနဖူးေတာ့ အေရွ႕ ဥေရာပ အေၾကာင္းလည္းသိတယ္။   

 သူေျပာတ့ဲအခ်ိန္ သူ႕အသက္က ၇၀ ေက်ာ္၊ ၈၀ နီးေနၿပီ။ သူနဲ႔ ရင္းႏီွးတဲ့ ဆရာႀကီးေတြ ရွိတယ္။ အခုေတာ့ သူတုိ႔လည္း ဆံုးရွာၿပီထင္ 

တယ္တဲ့။ က်န္တဲ့ အဆက္အသြယ္ေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမ့ဲ က်န္းမာေရးေရာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကပါ သြားေရးလာေရး ျဖစ္ပါ့မလား စဥ္းစားေန 

တယ္တဲ့၊ အနားယူေနတ့ဲၾကားက ဇြဲမေလၽွာ႔ ဘဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးေနဆပဲဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ခန္႔မွန္းတာ ၂၀၀၀ ခုေက်ာ္ပတ္ဝန္းက်င္က ေတြ႕တဲ့အခါ စာေတြ 

အေတာ္ဖတ္ႏိုင္ေသး တဲ့ပုံပဲ။ သြားရင္းလာရင္း သူတုိ႔ေနတဲ့ အနားက စာနယ္ဇင္းေတြေရာင္းတ့ဲ စာအုပ္ ဆုိင္ေလးမွာ ကုိယ္တုိင္ အဂၤလိပ္သတင္း စာ 

ဝင္ယူေနတယ္။ ဆုိင္ရွင္န႔ဲ ရင္းႏီွးေနတ့ဲ သေဘာေတာင္ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သုေတသနစာစဥ္အျဖစ္န႔ဲ နယ္ခ်႕ဲစနစ္သစ္၊ မ်က္ေမွာက္ အရင္း 

ရွင္စနစ္၏ အဆင့္သစ္ (၂၀၀၁) ဆုိ တ့ဲ စာတမ္း သူေရးခ့ဲတာ ဖတ္ရေသးတယ္။ ေနာက္ ၂၀၀၄ မွာ လြတ္လပ္ေရး၊ အမ်ိဳ းသားေရးႏွင့္ ေက်ာင္း 

သားလႈပ္ရွားမႈ ဆုိတာကုိ သူရဲ႕ ဗကသ လႈပ္ရွားမႈ အေတြ႕ အႀကဳံကုိလည္း ေရးသြားေသးတယ္။ 

         ၁၉၇၅ ခု ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠ႒ သခင္ဇင္၊ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ခ်စ္တုိ႔ က်ဆံုးၿပီးေနာက္ ပါတီဥကၠ႒ေနရာ သခင္ဗသိန္းတင္ တာ 

ဝန္ယူၿပီး အေရွ႕ ေျမာက္ပုိင္း နယ္စပ္အေျခခံ စခန္းမွာ ပါ တီကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခ့ဲတယ္။ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ စာရင္းမွာ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ ႀကီး ဗမာျပည္ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဆုိတဲ့အမည္ ပါတီ အသံလႊင့္ဌာန ျပည္သူ႕အသံက ေၾကညာေတာ့မွ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ ႀကီးဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္ စၾကားဖူး 

တာပါ။ သခင္ဗသိန္းတင္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ပါတီမွာ မ်ိဳ းဆက္လုိက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အဆက္မျပတ္ေအာင္ စီစဥ္ထားတယ္ ဆုိတာမ်ိဳ း ပါေနေတာ့ ရဲ 

ေဘာ္ ခင္ေမာင္ႀကီးကေတာ့ အခုမွ စၾကားဖူးတာ၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္မယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းမိခဲ့ပါေသးတယ္၊ တကယ္လည္း ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္ 

အသက္ငယ္တယ္လုိ႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္၊ သုိ႔ေပမ့ဲ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ ပါတီဝင္အျဖစ္န႔ဲ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲတယ္ ဆုိေတာ့ ပါတီ ပထမ 

မ်ိဳးဆက္ထကဲ အသက္ငယ္တဲ့သူလုိ႔ပဲ ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။ 

       ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးဟာ ရန္ကုန္ဇာတိ ျဖစ္တယ္။ ၾကားဘူးတာ သူ႕မွာ အစ္မႀကီးတေယာက္ ရိွေသးတယ္လုိ႔သိရတယ္။ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္ 

ေမြးဖြားတယ္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕မ အထက္တန္းေက်ာင္းထြက္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။  

 ေက်ာင္းသားဘ၀နဲ႔ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး အၿပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ထုိေခတ္အေခၚ အေရးေပၚ တကၠ 

သုိလ္မွာ ေက်ာင္းျပန္တက္တယ္။  ၁၉၄၈ မွာ  ရန္ကုန္ ေဆးတကၠသုိလ္ တက္တယ္။ စစ္ၿပီေခတ္ ဗကသ ဖြဲ႕စည္းမႈမွာ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ကုိသန္း 

တုိ႔  သမိုင္းပါေမာကၡေဟာင္း ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ ကုိေအးေမာင္ ( ဦးႏု အစုိးရလက္ထက္ သမဝါယမ ဝန္ႀကီး)၊ စာေရးဆရာ လင္းယုန္နီတုိ႔န႔ဲ တေခတ္ 

တည္း ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကုိ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆုိပါတယ္၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ခါနီးေလာက္မွာ တျပည္လံုး အတုိင္းအတာရိွတဲ့ ေက်ာင္း 

သားသမဂၢ ညီလာခံတရပ္ကုိ ေ႐ႊတိဂံု ကုန္း ေတာ္ေပၚမွာ ေခၚယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး တကသ၊ အထ ဗကသ၊ အကတကသ (အႀကိဳ တကၠသုိလ္ သမဂၢ) ရကသ 

တုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး ဗမာ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) ကုိ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကတယ္။ စစ္ၿပီးေခတ္မွာ ပထမဆံုး ဗကသ ဥကၠ႒ဟာ 

သမုိင္းပါေမာကၡေဟာင္း ေဒါက္တာ သန္းထြန္းလုိ႔ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးေရး “လြတ္လပ္ေရး၊ အမ်ိဳ းသားေရးနဲ႔ ေက်ာင္း သားလႈပ္ရွားမႈ စာေစာင္မွာ ေတြ႕ရွိ 

မွတ္သားရပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုမွာ ဗမာျပည္ ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး အတြင္းမွေန အေနာက္တုိင္း ေက်ာင္းသား သမဂၢလုပ္ငန္းမွာ 

တာဝန္ယူခ့ဲတယ္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံသုိ႔ ေရာက္ရွိကာ မာက္စ္လီနင္ဝါဒ ပါတီ ေက်ာင္းမ်ားနဲ႔ လူမႈ႔ဝိဇၨာပညာ အကယ္ဒမီမွာ တက္ 

ေရာက္ေလ့လာခဲ့တယ္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ ဗမာျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ နယ္စပ္ ေတာ္လွန္ေရးအေျခခံစခန္း ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္ ပါ 

ဝင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္၊ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရာမွာ ပါတီဒုတိယ ဒုဥကၠ႒ တာဝန္ယူတယ္ လုိ႔ ေျပာရမယ္ ထင္ပါ 

တယ္။ ပထမ ဒုဥကၠ႒ က သခင္ေဖတင့္ ရွိေနလုိ႔ပါ။ (ထုိစဥ္က ပါတီမွာ ဒုဥကၠ႒ႏွစ္ေယာက္စနစ္ျဖစ္တယ္) ၁၉၈၀ မွ ၁၉၈၅ ကာလအတြင္း ဗမာျပည္ 
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ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အလယ္ပုိင္းဗ်ဴ႐ုိ ေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူတယ္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ ကြန္ဂရက္မွာ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ 

အတြင္းေရးမႉး အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရတယ္။ 

      ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးဟာ ပါတီထဲမွာ သီခ်င္းေရးတာ သီခ်င္းဆုိတာေတြ ေတြ႕ရသိရလုိ႔ အႏုပညာအခံ ရွိပံုပါပဲ။ လြမ္းသူ႕ပန္းေခြတုိ႔၊ ေရွ႕ 

ေဆာင္ပါတီတုိ႔ဆုိတဲ့ သီခ်င္းေတြန႔ဲ အျခားသီခ်င္းမ်ား သီဆုိထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ရဲရဲနီတ့ဲ ေအာင္လံဝယ္ သီခ်င္းနဲ႔ သီခ်င္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရး 

တယ္လုိ႔လည္း ၾကားဖူးပါတယ္။ စကားဝုိင္းတခုမွာ အေရွ႕ေျမာက္ စဖြင့္တဲ့ တုိက္ပြဲကာလ တပ္ေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားခ့ဲတဲ့ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးကုိယ္တုိင္ 

အေတြ႕အႀကဳံတခ်ိဳ ႕ စကား ဝုိင္းတခုမွာ ျပန္ေျပာျပတာ ၾကားခ့ဲရဖူးပါတယ္။  

     ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တ့ဲ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ၇ ဦးမွာ အသက္ 

အငယ္ဆံုး ျဖစ္တ့ဲ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးဟာ အခုေတာ့ သူယံုၾကည္ရာ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ား မၿပီးေျမာက္မီအခ်ိန္မွာပင္ သဘာဝ 

မိခင္ရဲ႕ ေခၚေဆာင္ရာ လုိက္ပါသြားရေပၿပီ။ မၿပီးဆံုး ေသးတ့ဲ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေနာက္မ်ိဳ းဆက္ ေနာက္ရဲေဘာ္မ်ားက ဆက္လက္ တာဝန္ယူၾကဖို႔ပဲ 

ရွိပါေၾကာင္း ရဲေဘာ္ခင္ ေမာင္ႀကီးအား  ဂုဏ္ျပဳ ေရးသားရင္း အေလးနီ ျပဳလိုက္ပါတယ္။ 

                                                                                                   ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီး ဥဒါန္းတြင္ပါေစ။ 

                                                                                                      

              

         ဗတိုးရိွန္ (မံု႐ြာ) 

                                                                                      

 

         ၂၃၊  ၀၁၊ ၂၀၁၆ 

                                 

 

 

 

         

                                                                            

                                                                           

 
“နယ္ခ်ဲ႕ေပါင္းစံု မွီခိုမႈန႔ဲ ပတ္သက္ရင္ ထုိကာလက အဓိကမွာ ဂ်ပန္၊ ဒုတိယ အေနာက္ဂ်ာမနီတုိ႔ပဲ။  
ဂ်ပန္က ဗမာျပည္ ကုိ ေထာက္ပ့ံေနတာ သူတုိ႔ျပည္ပ ေထာက္ ပံ့မႈအားလံုရဲ႕ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ 
 အေနာက္ ဂ်ာမနီက ဗမာျပည္မွာ သူ႕အေထာက္ပ့ံခံ ႏိုင္ငံအားလံုးတြင္ နံပါတ္ ၁၀ ေျမာက္ျဖစ္ ေနတယ္။  
ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီး အေလး ထား ေျပာတာက ေထာက္ပံ့ေငြလုိ႔ သံုးႏႈန္း ထားတ့ဲကိစၥမွာ  လီနင္ ေရးသားခ်က္ကုိပဲ 
 ကုိးကား ေျပာတယ္။ “လုပ္နည္းမွာ ႏြား တေကာင္ကုိ အေရခြံ ၂ ခါ ခြာယူျခင္း ျဖစ္ တယ္”...တဲ့။  
သူတုိ႔က “ ကုန္ပစၥည္းေတြကုိ ေဈးတင္ထားေတာ့ ဗမာျပည္က ကုန္သြယ္ ေရး အျမတ္လည္း ေပးရတယ္၊ 
 ဒီေငြန႔ဲပဲ ေထာက္ပံ့သူ ႏိုင္ငံဆီက ပစၥည္းကုိ ဝယ္ယူ ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့သူ အေနနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး  
အျမတ္  ထပ္ရျပန္တယ္” လုိ႔ ေထာက္ျပတယ္။ 
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ကၽြန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား 

                                                ေဆာင္းပါးအမွတ္(၃၉)။ 

 

       
 

 

 

 

azaz&Jh  

jidrf;csrf;a&; c&D;azmf 
- 

ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ 
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၁၉၆၀-ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာက်င္းပတ့ဲ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ သန္႔ 

ရွင္း ပထစက အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရရိွၿပီး ဦးႏုဦးေဆာင္တဲ့ သန္႔ရွင္း 

အစုိးရ တက္လာပါတယ္။ ဦးႏုအေနနဲ႔က ၁၉၅၈-အိမ္ေစာင့္အစုိးရကုိ 

အာဏာလႊေဲပးရတ့ဲျဖစ္ရပ္အေပၚ သင္ခန္းစာယူၿပီး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား 

အခ်င္းခ်င္းၾကား ျပန္လည္ညီၫြတ္ဖုိ႔ အားထုတ္မႈမ်ား လုပ္လာပါတယ္။ 

ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ စစ္တပ္ဩဇာႀကီးေနတာ အစုိးရက စစ္တပ္ 

အေပၚမီွခိုေနရတာေတြကုိ သေဘာေပါက္လာလုိ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း 

လုပ္ငန္းေတြလည္း ျပန္လည္အသက္ဝင္လာပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ေဖေဖ  

 

 

 

 

 

တုိ႔က ၁၉၆၀-ေမလပုိင္းကစၿပီး “ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႈိးေဆာ္ေရး 

အဖြဲ႕”ဆုိတာကုိစတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး က်န္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါတီ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု အေတာ္ 

မ်ားမ်ားပါဝင္တ့ဲ “ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ဒုတိ ယအဖြဲ႔)”••• ကို 

၁၉၆၁-မတ္လမွာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လုိက္ပါတယ္။ အဒီဲအခ်ိန္နဲ႔ 

တၿပိဳင္တည္းေလာက္မွာ ေပၚေပါက္လာေနတ့ဲ  အမ်ိဳ းသားေရး ျပႆ 

နာျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ျဖဴကိစၥအတြက္ “တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ 

ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳ းသားေကာ္မတီႀကီး” ကုိလည္း ၁၉၆၁-မတ္လ 

အတြင္းမွာပဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေသးတယ္။ (၂)ဖြဲ႕စလံုးမွာ ပါဝင္သူမ်ား အား 

လံုး-အတူတူလုိပါပဲ။ (၂)ဖြဲ႕စလုံးရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ဆက္စပ္ 

ေနပါတယ္။ 
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 ဒါေၾကာင့္နယ္ဘက္ေတြမွာ အဖြဲ႔ခြဲေတြ ဖြဲ႔တဲ့အခါ (၂) ဖြဲ႕ 

ေပါင္း ဖြဲ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။ 

 ၁၉၆၁-ေမလပုိင္းကစၿပီး ေဖေဖတုိ႔ကုိ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားက လာ 

ေရာက္ စည္း႐ံုးေဟာေျပာဖုိ႔န႔ဲ အဖြဲ႕ခြဲေလးေတြဖြဲ႔ေပးဖုိ႔ စၿပီးဖိတ္ၾကား 

လာပါတယ္။ ပထမဆံုးဖိတ္တဲ့ ေဒသကေတာ့ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ကျဖစ္ၿပီး 

အဲဒီကစလုိ႔ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚကၿမိဳ႕မ်ား(မအူပင္၊ က်ိဳက္လတ္၊ ဖ်ာပုံ 

ဘုိကေလး၊ ဇလြန္)။ပဲခူးတုိင္းကၿမိဳ႕မ်ား(ပဲခူး၊ ျပည္၊ ေပါင္းတည္ ေ႐ႊ 

ေတာင္၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက၊္ မင္းလွ၊ လက္ပံတန္း၊ သာယာဝတီ)။ မႏၲ 

ေလးတုိင္းက ၿမိဳ႕မ်ား(မႏၲေလး၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမင္းၿခံ၊ သာစည္ ေပ်ာ္ 

ဘြယ္၊ ရမည္းသင္း) အျပင္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္စတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီး 

မ်ားအပါ ဗမာျပည္တနံတလ်ားလံုး ၁၉၆၂ ႏွစ္ဆန္းပုိင္းအထိ မရပ္ 

မနား လွည့္လည္သြားခဲ့ရပါတယ္။ အဒီဲခရီးစဥ္ေတြအေၾကာင္း လူထု 

တရားေဟာပြဲမ်ားအေၾကာင္း ေဖေဖက သူမွတ္မိသမၽွ သူကုိယ္တုိင္ 

ေရး အတၳဳပၸတိၱ စာအုပ္မွာ ေရးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ 

 အဲဒီခရီးစဥ္အတြင္း ေဖေဖနဲ႔အတူသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ 

ေတြ အမ်ားအျပားရိွပါတယ္။ ေဖေဖက ဒုိင္ခံလိုျဖစ္ၿပီး က်န္သူမ်ား 

ကေတာ့ အလွည့္က် လုိက္ပါၾကပါတယ္။ အဲဒီထကဲ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ 

ေဒသမ်ားကုိသြားတုိင္း အၿမဲလုိပါဝင္သူမ်ားကေတာ့ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ 

တုိင္းသားမ်ား ျဖစ္တဲ့ က်ဳံမေငး သခင္တင္ေမာင္တုိ႔ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ 

(ေဒးဒရဲ)တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲခူးတုိင္းဘက္သြားရင္လည္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ 

ပါတတ္ပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ျပည္သူ႔တုိးတက္ေရးပါတီကပါ။ 

အဲဒီပါတီက ကုိယ္စားလွယ္(၂)ဦး ေဖေဖတုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ထ ဲပါဝင္ 

ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တဦးက ဦးလွဝင္းပါ။ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ 

ေဟာင္းတဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မဆလ ေခတ္မွာေတာ့ အထူးအရာရိွ 

ရာထူးယူၿပီး မဆလန႔ဲပူးေပါင္းသြားပါတယ္။ 

 အဲဒီကာလက အဆုိေတာ္-ကုိသန္းလႈိင္ကလည္း-ဥႆာ 

လႈိင္ထိပ္ထား-သီခ်င္းနဲ႔အလြန္နံမည္ႀကီးၿပီး လူငယ္မ်ားရဲ႕ အသဲစြဲျဖစ္ 

ေနခ်ိန္ပါ။ ကုိသန္းလႈိင္ရဲ႕အခ်စ္သီခ်င္းနဲ႔ အသဲကြဲသီခ်င္းေတြကုိ စြဲ 

လမ္းခဲ့တ့ဲ လူငယ္ပရိသတ္က ကုိသန္းလႈိင္ရဲ႕အစ္ကုိျဖစ္သူ ဦးခင္ 

ေမာင္ျမင့္ရဲ႕ ရဲရဲေတာက္ တရားေတြနာရတ့ဲအခါ က်ျပန္ေတာ့လည္း 

ႀကိဳက္ၾကျပန္ေရာတ့ဲ။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကေတာ့--ဘယ္ႏွယ္ 

ဗ်ာ။ ညီအစ္ကုိႏွစ္ေယာက္ ဆန္႔က်င္ဘက္ႀကီးပါလား-လုိ႔ဆုိၾကသတ့ဲ။ 

ေဖေဖ့လံုၿခဳံေရးအတြက္ ပါသြားတတ္တဲ့ ကၽြန္မတုိ႔အစ္ကုိဝမ္းကြဲမ်ားက 

ျပန္ေျပာျပဖူးပါတယ္။ 

    အဒီဲခရီးေတြသြားရင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ဟာ ေဖေဖနဲ႔ရင္းႏွီး 

သြားပံုရပါတယ္။ ေဖေဖနဲ႔စကားလက္ဆံုက်ရင္း ေဖေဖက သူတပ္ထဲ 

တုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြ အေတြ႕အႀကဳံေတြကုိ ေျပာျပထားပံုရပါ 

တယ္။ 

    ၁၉၆၂ - မတ္လ(၂)ရက္ေန႔မွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္း 

လုိက္ေတာ့ ေဖေဖတုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းလည္းရပ္တန္႔သြားပါတယ္။ 

၁၉၆၃ စစ္တပ္ကေခၚတ့ဲ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ’ျဖစ္လာေတာ့ 

လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ ျပန္ေပၚလာပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ပဲခူးတုိင္း 

မွာ ပါဝင္ဦးစီးလႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲေတြပ်က္သြားတဲ့အခါ အဖမ္းခံ 

လုိက္ရၿပီး ကုိးကုိးကၽြန္းေတာင္ပါသြားပါေတာ့တယ္။ အဒီဲကစလုိ႔ ကၽြန္ 

မတုိ႔ မိသားစုန႔ဲ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားပါေတာ့တယ္။  

    ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးအၿပီးမွာေတာ့ သူ႕အ 

ေၾကာင္းေတြ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ျပန္ၾကားလာရပါတယ္။ နဝတေခတ္ 

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ သတင္းစာေတြထကဲ ေဆာင္းပါးေတြမွာ 

စာအုပ္စာတမ္းေတြမွာ သူ႕အေၾကာင္းေတြ ပါလာတာပါ။ သူဟာ ဒီ 

ေခတ္ ဗမာျပည္သူမ်ားရဲ႕ သမုိင္းေပးတာဝန္ျဖစ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ စ 

နစ္ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈတုိင္းမွာ အလြန္တာဝန္ေက်စြာ ပါဝင္ေန 

တာကုိ ျမင္ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ေထာင္ထမဲွာပဲက်ဆံုးသြားခ့ံရတဲ့ အ 

ထိပါပဲ။ ၁၉၉၃ခုႏွစ္-ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၆ ရက္ေန႔ အင္းစိန္ေထာင္ထမဲွာ က် 

ဆံုးသြားခ့ဲရပါတယ္။  

      ဦးခင္ေမာင္ျမင့္တေယာက္ စစ္အစုိးရရ႕ဲ ေထာင္ထမဲွာ ႏွိပ္ 

စက္ညွဥ္းပန္းမႈအမ်ိဳ းမ်ိဳးကုိ အန္တုရင္ဆုိင္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ 

အႏုိင္မခံ အ႐ႈံးမေပး အသက္စြန္႔ဆန္႔က်င္ တုိက္ခိုက္သြားမႈအေပၚ ၈-၄ 

လံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးအၿပီး ေရွာင္တိမ္းရင္း ႏုိင္ငံတကာကုိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ 

ေရာက္ရွိလာ ခဲ့ၾကတ့ဲ ရဲေဘာ္ရဲဘက္အေပါင္းက ဝုိင္းဝန္းဦးၫႊတ္ အ 

ေလးျပဳတ့ဲအေနနဲ႔ သူ႕အေၾကာင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကုိ ေရးသား 

မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္ပမွာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေဝ 

ခဲ့ၾကပါတယ္။ သတင္းကြန္ရက္မ်ားကေန လည္းျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကပါတယ္။ 

       ဒီစာအုပ္စာတမ္းေတြ ကၽြန္မတုိ႔ဆီေရာက္လာေတာ့ ေဖေဖ 

က ဖတ္ၿပီး သူ႕ရဲေဘာ္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္အတြက္ အေတာ္စိတ္ 

မေကာင္း ျဖစ္ဟန္ရိွပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေဝခ့ဲ 

တဲ့ ျပည္ပေရာက္စာေရးဆရာနဲ႔ ကဗ်ာဆရာ-ဝင္းတင့္ထြန္းရဲ႕‘ သံတုိင္ 

ၾကား ေႂကြလြင့္သြားရတ့ဲၾကယ္စင္ေတြ’ စာအုပ္ဖတ္ၿပီးေနာက္-ကုိဝင္း 

တင့္ထြန္းဆီ ခ်က္ခ်င္း စာျပန္ေရးခ့ဲပါတယ္။ ကုိဝင္းတင့္ထြန္းက အဲဒီ 

စာကုိ အခုထိ သိမ္းထားပါတယ္။ ေဖေဖက “သူ႕အေနန႔ဲ ေဒၚၾကည္ 

ၾကည္(သခင္ဇင္ဇနီး) အေၾကာင္း၊ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္အေၾကာင္းေတြ ဖတ္ 

ရတာ သိပ္စိတ္ထိခိုက္မိတယ္”လုိ႔ေရးထားပါတယ္။ ေဖေဖ့ၾကည့္ရတာ- 

“သူ႕ကုိယ္သူလည္း တာဝန္မေက်ႏုိင္ေသးတ့ဲအပၚ အားမလုိ အားမရ 

ျဖစ္ဟန္ရိွပါတယ္”။ 

      ဒါ့အျပင္-၁၉၉၈ခုႏွစ္-ထုိင္းနယ္စပ္ကေနထုတ္ေဝလုိက္တဲ့--

လြတ္လပ္ေရးေ႐ႊရတု(ေအာင္ေစာဦး) စာအုပ္ႀကီး ေရာက္လာၿပီး-အဲဒီ 

ထကဲ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ရဲ႕ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ အတြင္းက လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ 

သူေပးခ့ဲတဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြကုိ ဖတ္ရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ေဖေဖက ဒီလုိ 

မွတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။ 

   ....“ဪ-သူတုိ႔က(စစ္အုပ္စုကုိဆုိလုိ) ဒါေၾကာင့္ ကုိခင္ 

ေမာင္ျမင့္ကုိဒီေလာက္မဲတာကုိး”...တဲ့။  ေဖေဖေျပာလည္း ေျပာစရာ 

ပါပဲ။ သူ႕မိန္႔ခြန္းေတြကုိလည္းၾကည့္ပါဦး။  
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 “လြတ္လပ္ေရးေ႐ႊရတု” စာအုပ္ထမဲွာ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ရဲ႕ မိန္႔ 

ခြန္း (၃) ပုဒ္ပါပါတယ္။ 

၁။ ရဲေဘာ္ဖုန္းေမာ္က်ဆံုးေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား (၁၃-၃-၈၉) 

ေန႔ (ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသုိလ္) ျမက္ခင္းတြင္ေျပာခဲ့ ေသာမိန္႔ခြန္း။ 

၂။ ျပည္သူ႕တုိးတက္ေရးပါတီ၊ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲ 

အခမ္းအနားႏွင့္ ၄၄ ႏွစ္ေျမာက္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး အခမ္း 

အနားတြင္ ေျပာခ့ဲေသာမိန္႔ခြန္း။ (၂၇-၃-၈၉) 

၃။ ျပည္သူ႕တုိးတက္ေရးပါတီ၊ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ဖြင့္ပြဲတြင္ ေျပာခ့ဲေသာ 

မိန္႔ခြန္း။ (၉-၄-၈၉) 

 မိန္႔ခြန္း(၃)ပုဒ္စလံုးကုိ အျပည့္အစံု ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဦး 

ခင္ေမာင္ျမင့္ဟာ ေရွ႕မီေနာက္မီ ျပည္သူ႕ဘက္သား ႏုိင္ငံေရးသမား 

ႀကီးတဦး ပီသစြာ ရသမၽွ လြတ္လပ္ခြင့္ကေလးကုိ မရရေအာင္ယူၿပီး 

ျပည္သူေတြကုိ မ်က္ေစ့ဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕ အ 

ႀကဳံေတြေပၚအေျခခံၿပီး- 

၁။ ျပည္တြင္းစစ္ကုိအေၾကာင္းျပဳၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေပၚေပါက္လာ 

ပုံ။ 

၂။ စစ္တပ္ရ႕ဲအာဏာသိမ္းပြဲ(၃)ပြဲ။ (၁၉၅၈-၁၉၆၂-၁၉၈၈)။ စစ္တပ္ရဲ႕ 

အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳ းမ်ိဳ း။ 

၃။၂၆ ႏွစ္တာ မဆလေခတ္ကာလအတြင္း အမ်ိဳ းမ်ိဳ းလိမ္ညာခဲ့တဲ့ သ 

မိုင္းန႔ဲပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ။ (ဥပမာ-တကၠသုိလ္ သမဂၢ 

ကုိ ဘယ္သူၿဖိဳခဲ့သလဲ-ဆုိတ့ဲကိစၥမ်ိဳ း) 

၄။ ၈-၄ လံုးကာလအတြင္း စစ္တပ္က ရက္ရက္စက္စက္က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ 

ျဖစ္ရပ္ေတြ။ (ဥပမာ-အင္းယားကန္ေဘာင္က တံတားနီအေရးအခင္း) 

... စတဲ့စတဲ့--ေျမေပၚႏုိင္ငံေရးေလာကမွာ ဘယ္သူမွ မထိမတုိ႔ရဲတဲ့ ျပ 

ႆနာေတြကုိ ဖြင့္ခ်ေျပာျပၿပီး တရားခံေတြကုိ နံမည္န႔ဲတကြ ေဖာ္ထုတ္ 

ေျပာခ့ဲတာပါ။ ဒါ့အျပင္--နဝတက ေရွ႕လုပ္မယ့္အစီအစဥ္ေတြကုိလည္း 

(ဥပမာ--မဆလကုိ တစညန႔ဲ အစားထုိးဖို႔) သူျမင္သေလာက္ သတိေပး 

ေျပာျပခ့ဲပါတယ္။  ျပည္သူေတြရဲ႕မ်က္ေစ့ထမွဲာ ရန္သူဘယ္သူဆုိတာ 

ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္လာေအာင္ေျပာျပၿပီး ရန္သူရဲ႕ေထာင္ေခ်ာက္ 

ေတြကုိလည္းသတိေပးခ့ဲပါတယ္။ 

      ဒါ့အျပင္ ၈-၄ အေရးေတာ္ပံုႀကီးက ေမြးထုတ္ေပးလုိက္တဲ့ 

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အုပ္ကုိလည္း သတိေပးစရာေတြ ျပဳျပင္စရာ 

ေတြကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေထာက္ျပတာ (ဥပမာ- လႈပ္ရွားမႈေတြထ ဲျပည္ 

သူေတြပါ ပါဝင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီး 

မ်ားဆီက အႀကံဉာဏ္ေတြယူဖို႔) ေတြလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ အလြန္႔ကုိ 

တာဝန္ေက်ခ့ဲပါတယ္။ 

 အဲ...က်န္ပါေသးတယ္။ က်န္ပါေသးတယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

မ်ား အူႏုကၽြဲခတ္ခံရသလုိ အခံရခက္ ေလာက္တ့ဲအေၾကာင္းေတြလည္း 

ပါပါေသးတယ္။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ဟာ ဗုိလ္ေနဝင္း ငယ္က်ိဳးငယ္နာေတြ 

ကုိ သိသူပီပီ သူစိတ္ထင္တုိင္းလုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေတြ(ဥပမာ--ဂ်ပန္ေခတ္က 

သူကုိ ထမ္းေျပးေပးခ့ဲ႐ုံန႔ဲ ႏိုင္ငံဂုဏ္ရည္ ပထမဆင့္ေပးတာ။)-စတာ 

မ်ိဳး။ (ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ဟာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ကာလတုန္းက 

ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ ဆက္သားျဖစ္ပါတယ္။) 

   သမုိင္းေၾကာင္းေတြကုိ တမင္သက္သက္ ေမွးမိွန္ထားျခင္း 

ခံရတ့ဲသူေတြ(ဥပမာ--သခင္ခ်စ္၊  ဗိုလ္ေဇယ်) ရဲ႕ အခန္းက႑ေတြ 

တုိင္းက်ိဳ းျပည္က်ိဳ း ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကုိ အလ်ဥ္းသင့္ရင္ သင့္သလုိ 

ထည့္သြင္းေျပာၾကားတာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ အဲဒါေတြထမွဲာ ေဖေဖ့ 

အေၾကာင္းေတြလည္း ပါပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြဟာ အတြင္းေရးေတြ 

ပါ။ သူတုိ႔ဘက္က ၾကည့္ရင္ အေတာ္အထိနာပါတယ္။ (ဥပမာ--ေဖေဖ 

တ႐ုတ္ျဖဴတုိက္ေနရတုန္းက-ဆုိရွယ္လစ္တပ္မႉးမ်ားက ဘယ္ေန႔ သံ 

လြင္ျမစ္ကမ္းပါးမွာ ဗုိလ္ေက်ာ္ေဇာ အေလာင္းေကာက္ရမလဲ--လုိ႔ သ 

ေရာ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳ း)...စတာေတြပါ။ (န၀တက သူ႕ကုိယ္သူ 

နယ္ခ်႕ဲဆန္႔က်င္ေရးဂုိက္ ဖမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တခါက ဒင္းတုိ႔ 

တေတြက တုိင္းျပည္ကုိ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ေနာက္ 

ခံ ကူမင္တန္-တ႐ုတ္ျဖဴေတြအေပၚ ဘယ္လုိ သေဘာထားခ့ဲသလဲ ဆုိ 

တာကုိ ဖြင့္ခ်တာပါ။) 

      ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က...“ကၽြန္ေတာ္ ဒီတခ်ီပြဲမွာေတာ့ အသက္ 

ေပးရလိမ့္မယ္...ထင္တယ္။ ေပးဖုိ႔လည္း ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္”... လုိ႔ 

ေျပာခ့ဲဖူးေၾကာင္း သ္ိရပါတယ္။ တကယ္လည္း အသက္ေပးသြားရပါ 

တယ္။ အဲဒီမိန္႔ခြန္းေတြ ေပးေနရတုန္းကလည္း က်န္းမာေရး မေကာင္း 

လုိ႔ လူတြဲန႔ဲ သြားေနရတာတ့ဲ။ 

 ၂၀၁၆ - ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၆ ရက္ ဆုိရင္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ ကြယ္ 

လြန္သြားတာ(၂၃) ႏွစ္ျပည့္သြားပါၿပီ။ သူအသက္ေပး တုိက္သြားတဲ့ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေတာ့ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဆဲပါ။ ဒါေပမ့ဲ  ဗမာ 

ျပည္သူတရပ္လံုးကေတာ့ တဗိုလ္က်တဗုိလ္တက္စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အား 

မေလၽွာ႔တမ္းဆက္လက္ခ်ီတက္ တုိက္ပြဲဝင္ေနလ်က္ပါ။ 

      ဦးခင္ေမာင္ျမင့္အပါအဝင္ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း ရာသက္ပန္ 

ေတာ္လွန္ေရးသမားႀကီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအနားယူပါေတာ့။ ရဲေဘာ္ႀကီး 

တုိ႔ က်ခ့ဲရတ့ဲ ေသြးေတြ ေခၽြးေတြ မ်က္ရည္ေတြ အသက္ေတြ တစက္မွ 

အလဟသာမျဖစ္ေစရပါဘူး--လုိ႔ကတိျပဳလုိက္ပါတယ္။ 

                                                  လွေက်ာ္ေဇာ။ 

                                                         ၁၆-၁-၂၀၁၆။ 

 

၂၀၁၆-၂-၁၆ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္တ့ဲ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ ကြယ္လြန္ျခင္း 

(၂၃)ႏွစ္ေျမာက္ေန႔--အထိမ္းအအမွတ္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳေရး သားပါတယ္။  
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အေစာဆံုး သတိရခ်က္မ်ား 

မွတ္မိသေလာက္ဆုိရင္ အဒီဲေန႔က အေမ့ရင္ခြင္ကို မီွၿပီး ဘတ္စ္ကား 

အျပင္ကုိ ေငးေမာ ၾကည့္ေနမိတယ္။ အျပင္ကမုိးေကာင္းကင္ကင္ဟာ 

အရမ္းကုိ ျပာၿပီး ၾကည္လင္ လွပေနတယ္။ ေတာင္တန္းႀကီးေတြ သစ္ 

ပင္ႀကီးေတြဟာ မ်က္စိေရွ႕ကေနတေဝါေဝါ ျဖတ္သန္းသြားေနတယ္။ 

ျပန္ေတြးၾကည့္လုိက္ေတာ့ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွန္းေတာ့ မသိ။ အဲဒီ 

ေန႔ကမိုးေကာင္းကင္ရဲ႕ အျပာေရာင္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ မွတ္ဉာဏ္ထမဲွာ 

အေတာက္ပဆံုးန႔ဲ အလွဆံုး အျပာေရာင္ျဖစ္ေနတယ္။ 

 ကၽြန္ေတာ္ သီခ်င္းေတြ ေအာ္ဆုိေနတယ္။ ဘာသီခ်င္းေတြ 

ဆုိေနတာလဲ မသိေတာ့ဘူး။ အၾကာႀကီးပါပဲ။ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္ 

ၾကာသလဲဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေပြ႕ခ်ီထားတ့ဲ အေမေတာင္ တားယူရ 

တယ္။ 

  

 

 

 

 

 

ကၽြန္ေတာ့္တို႔ရဲ 

xm0&juD;juD; 
     aZmf0if;at; 
 

 “သားတ့ဲ၊ ေတာ္ပါေတာ့တဲ့။ ခရီးသြားေဖာ္ဦးဦးေတြ၊ ေဒၚေဒၚေတြ အိပ္ 

ေနၾကတယ္။ သားလည္း ခဏ အိပ္လုိက္ဦး”တဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ အေမ့ 

ေဘးမွာ ထုိင္ေနတ့ဲ ၾကင္နာေဖာ္ေ႐ြတ့ဲ မ်က္ႏွာထားနဲ႔ အေဒၚႀကီးတ 

ေယာက္ဟာ အေမရဲ႕ စကားကုိ ၾကားျဖတ္ေျပာလုိက္တာကုိ ကၽြန္ 

ေတာ့္ မွတ္ဉာဏ္ထဲမွာ မႈန္ဝါးဝါး မွတ္မိေနတယ္။ “ဆုိပါေစ ေအးရဲ႕။ 

သူတုိ႔တေတြလည္း နားေထာင္ေနၾကတယ္”တဲ့။ အဒီဲေနာက္ ကၽြန္ 

ေတာ္ ထပ္ဆုိမဆုိ မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ထပ္မွတ္မိေနတာကေတာ့ အေမ့ 

အသံ။ “အဒဲါ မင့္ ႀကီးႀကီး။ ႀကီးႀကီးလုိ႔ ေခၚတ့ဲ”။ 

 “ႀကီးႀကီး”လုိ႔ ေခၚခုိင္းလုိက္တဲ့ အဲဒီအခ်ိန္အခါတုန္းက ကၽြန္ 

ေတာ္တုိ႔ စီးသြားေနတ့ဲ ဘတ္စ္ကားဟာ ကုိယ့္ျပည္ကုိယ္ေျမေပၚမွာ 

ေျပးသြားေနတာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆုိတာကို မသိႏိုင္ေသးသလုိ၊ ဒီ ႀကီး 

ႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္ ေမြးစကတည္းက ေတာက္ေလၽွာက္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 

ႀကီးျပင္းေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သူ၊ အသိဉာဏ္ပညာ သင္ၾကားေပးခ့ဲ 

သူ ဆုိတာ မသိႏ္ိုင္ေသးဘူး။ 

 ဒီခရီးၾကမ္းႀကီးရဲ႕ ၿငိဳျငင္မႈမ်ားကုိ အျပည့္အဝခံစားခ့ဲရတ့ဲ 

ႀကီးႀကီးဟာ ဆက္လက္ၿပီး ေနာင္အခ်ိန္ကာလေတြမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ 
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သူ႕ေျမးအရင္းတေယာက္လုိ ေစာင့္ေရွာက္ဆံုးမေပးခဲ့သူဆုိတာ ပိုမသိ 

ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ 

 ဒါေပမ့ဲ ႀကီးႀကီးဟာ သူ႕အသက္ဆံုးတဲ့အထိ၊ ကၽြန္ေတာ့ 

အသက္ ၂၅ တိတိ အထိ။ သူဟာ ကၽြန္ေတာ့္တသက္လံုးရဲ႕ ႀကီးႀကီး 

ပါ။ ထာ၀ရႀကီးႀကီးပါ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ဟာ (၁) ႏွစ္သား 

ေက်ာ္ေက်ာ္ အ႐ြယ္ေလာက္။ အဲဒီေန႔ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အေစာဆံုး 

သတိရခ်က္ပါပဲ။ 

 

အစလုိ႔ဆုိရတ့ဲ ေန႔ရက္မ်ား 

 တုိင္းတပါး နယ္ျခားေျမျခားမွာ ေနရတ့ဲေန႔ရက္ေတြဟာ အ 

လြန္ၿငီးေငြ႕ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ...ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အေပၚ႐ြာ၊ 

ေအာက္႐ြာရွိတဲ့ ကခ်င္႐ြာေလး ႏွစ္႐ြာအနက္ ေအာက္႐ြာေလးမွာ ေန 

တာပါ။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေနတ့ဲ ၿခံဝိုင္းႀကီးဟာ အလြန္ က်ယ္ဝန္း 

ပါတယ္။ ၿခံဝိုင္းထဲမွ အသီးပင္ အမ်ိဳ းမ်ိဳ း စိုက္ထားသလုိ ဟင္းသီး ဟင္း 

႐ြက္ေတြလည္း စိုက္ထားပါတယ္။ ေနတ့ဲ မိသားစုေတြကလည္း မနည္း 

လွ။ ငယ္ေပါင္း သူငယ္ခ်င္းေတြန႔ဲ ဝိုင္းထေဲမြးျမဴထားတ့ဲ ၾကက္ေတြ 

ဘေဲတြန႔ဲ ဦးဦးေတြ ေဒၚေဒၚေတြ၊ ကေလး ေတြ ရယ္ေမာသံ၊ ငိုသံေတြ 

ၾကား ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္မွေပ်ာ္။ ၿခံစည္း႐ုိးေတြေပၚေက်ာ္တက္။ ျဖတ္ 

သြားတ့ဲ ကၽြဲအုပ္ဆိတ္အုပ္ႀကီးေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေမာင္းျဖတ္သြားတဲ့ 

ေထာ္လာဂ်ီေတြ ေတြ႕ရင္ အႀကီးအက်ယ္ ကုန္းေအာ္လုိက္ၾကတ့ဲ ကၽြန္ 

ေတာ္တုိ႔တေတြ ေခၽြးကုိ ျပန္လုိ႔။ 

 အျဖဴအမည္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ အစုတ္တလံုး။ လုိင္းမိ 

ေအာင္ ဟုိဦးေလးက ဝါးလံုးခုတ္ တုိင္ေထာင္။ ဒီဦးေလးက ဒယ္အိုး 

အဖံုးအစုတ္ တလံုးကုိ ဓာတ္ႀကိဳးသြယ္။ အေမနဲ႔ကေလးေတြက တယ္ 

လီေဗးရွင္းေရွ႕မွာထုိင္။ ႐ုပ္ေတာ့ ေပၚမလာ၊ အသံေတာ့ ၾကားေနရ 

တယ္။ တခြန္းမွလည္း နားမလည္။ အေပၚ႐ြာက အစ္ကုိေတြ၊ အစ္မ 

ေတြလည္း လာလည္။ ဝုိင္းက်ယ္ႀကီးထဲတူတူပုန္းတမ္း ကစားၾက။ 

အပင္ေပၚ တက္ႏိုင္တဲ့လူက အသီးခူး။ မတက္ႏိုင္တ့ဲေကာင္က 

ေအာက္ကေန အသံကုန္ ဟစ္ေအာ္ငို။ 

 ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ခူးတ့ဲ အခ်ဥ္သီးေတြ င႐ုတ္သီးေတြန႔ဲ တုိ႔စား။ 

ပါးစပ္ေတြ ပူ၊ ႏွပ္ခ်ီးေတြထြက္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကေလးေတြ ျမဴးခ့ဲတဲ့ 

ေန႔ရက္မ်ား။ 

 ဒီလုိန႔ဲ ႀကီးႀကီးရဲ႕ မ်က္စိေအာက္မွာ ေပ်ာ္ခဲ့ပါးခ့ဲၿပီး ရွင္သန္ 

လာခ့ဲတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ငယ္စဥ္တုန္းက က်န္းမာေရးအေတာ္ မ 

ေကာင္းလွဘူး။ ေဆး႐ံုမွာ ခ်စ္အေမ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေသမင္းဆီမွ ျပန္ 

လုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အခုလုိ ဆက္လက္ အသက္ရွင္သန္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္ 

ဆံုးမွာေတာ့ အေမနဲ႔ႀကီးႀကီး၊ ႀကီးႀကီးနဲ႔ အေမ တလွည့္စီ လူျပန္ 

ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီလုိ ကၽြန္ေတာ္ ငရျဲပည္က  ငရဲ 

မင္းထံ တလွမ္းေလာက္ ေဝ့လုိက္လုိ႔လား မသိ။ ငယ္စဥ္ဘ၀တုန္းက 

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေဆာ့မွေဆာ့၊ေသာင္းက်န္းလြန္းလုိ႔၊ နယ္လည္းမျခား 

ေျမလည္းမျခား ေဆာ့လုိ ေကာင္းလြန္းလွတယ္။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္ငယ္တုန္းက တက္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းကုိ (၁၀) 

မိုင္ေလာက္ေတာင္ ေဝးတယ္လုိ႔ ခံစားေနမိတယ္။ 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်ာင္းသြားဖုိ႔ဆုိတာ လူႀကီးမိဘေတြ အ 

ေစာႀကီးထ၊ ထမင္းဟင္းခ်က္၊ ထမင္းဘူး ဟင္းဘူး ထုပ္ ထည့္ ေပးၿပီး 

ေက်ာင္းကုိ မိုးမလင္းတလင္း အိမ္ကထြက္ ခဲ့ရတာပါ။ တလမ္းလံုး 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ ေပ်ာ္ျမဴးေအာ္ဟစ္ေနတာပါ။ 

 ေက်ာင္းခန္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ တတန္းလံုးက ဗမာျပည္ 

သားမွန္း သိၾကတယ္။ လာလာ စ˜ၾကတယ္။ ရယ္စရာလုပ္ၾကတယ္။ 

ၾကာလာေတာ့ စည္းေက်ာ္လာတယ္။ အႏုိင္က်င့္လာၾကတယ္။ ကၽြန္ 

ေတာ္က ေယာက္်ားေလးဆုိေတာ့ လာထားေလ၊ နပန္းလံုး ရန္ေတြ 

ျဖစ္ၾကလုိ႔ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ဆရာမက တခြန္းပဲ မွာလုိက္တယ္။ “မိဘ 

ေခၚခ့ဲ”တဲ့။ အဒီဲလုိမ်ိဳးေန႔ရက္ေတြဆုိရင္ အိမ္ျပန္လမ္းမွာ တလမ္းလံုး 

မ်က္ႏွာကုိ စူပုပ္ၿပီး သြားေတြ ယားလုိ႔။ ဒီေကာင္ေတြကုိ မုန္းမွမုန္း။ 

 အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ဗုိက္ကဆာ၊ အေမက ဆူ၊ ဘယ္လုိပဲ 

ကုိယ့္ကုိကုိယ္ မခံခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေနေန ေဖာ္ေ႐ြခ်ိဳသာတ့ဲ ႀကီးႀကီးရဲ႕မ်က္ 

ႏွာ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕မွာ ေပၚထြက္လာတဲ့ အခ်ိန္အခါတုိင္း ရင္ထမဲွာ ေႏြး 

ေထြးသြားၿပီး၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ ျငိမ္သက္သြားသလုိခံစားလုိက္ရတယ္။ 

ဒီအခ်ိန္ခါမွာ ကၽြန္ေတာ္ အၿငိမ္သက္ဆံုး အခ်ိန္ခါပင္ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ 

ထင္တယ္။ ဒီအၾကင္နာဆံုး မ်က္လံုးဒီအၾကင္အနာဆံုး မ်က္ႏွာဟာ 

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ခြန္အားေတြပါ။ 

 ကေလးေတြရဲ႕ကမၻာဆုိတာ ဘယ္အခ်ိန္ခါမဆုိ၊ အိပ္မက္ 

ေထြျပားတ့ဲ ပံုျပင္ပါပဲ။ ဘ၀ခရီး ေရွ႕ဆက္ေလေလ၊ ဒီပုံျပင္ေတြ ဒီ အိပ္ 

မက္ေတြ ပိုမိုၿပီးေထြျပားေလေလပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ မခံခ်င္စိတ္ေတြ 

ကလည္း ဒီကေလးဘ၀မွာ ေထြျပားၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြကုိဖုံးလႊမ္းလာ 

သလုိလုိ။ တေခါက္ အေမ ေက်ာင္းကဆရာမနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိစၥ ေတြ 

ရွင္းျပၿပီးခဲ့တ့ဲေနာက္ ႀကီးႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကုိသူ႕ေရွ႕ေခၚၿပီး ႏူးည့ံတဲ့ 

ေလသံေလးန႔ဲ ေျပာတယ္။ “သားသား မင္းေက်ာင္းခန္းထဲမွာ တတန္း 

လံုးက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ မင္းကုိ နားမလည္ႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေန 

တာကုိ မင္းကုိယ္တုိင္ ဘာေတြ လုပ္သင့္တယ္ဆုိတာ မင္းနားလည္ 

ထားမွ ျဖစ္မယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ေနေန မင္း သူတုိ႔ေတြကုိ ခြင့္လႊတ္ႏုိင္ရ 

မယ္။ သူတုိ႔ကုိ ခြင့္လႊတ္ေပးႏုိင္တယ္ဆုိတာ မင္းကုိယ့္ကိုယ္ ကုိယ္ ခြင့္ 

လႊတ္ေပးတာန႔ဲ အတူတူပဲ”တ့ဲ။ ႐ြာမွာ ႀကီးပ်င္းခဲ့တ့ဲ ကာလေတြဟာ 

ကၽြန္ေတာ့္ ကေလးဘ၀မွာ အေပ်ာ္႐ႊင္ ဆံုး ေန႔ရက္ေတြပဲ။ 

 မခံခ်င္စိတ္ေတြ စတင္ေပါက္ဖြားခ့ဲေပမယ့္ ရွိသမၽွန႔ဲ ေပ်ာ္႐ႊင္ 

ေနလုိ႔ရတ့ဲ ကေလးဘ၀မွာ ေပ်ာ္႐ႊင္ေနခ့ဲတာပါ။ ႀကီးႀကီးမွာၾကား 

ခဲ့တ့ဲစကားလံုးေလးေတြကုိ အဲဒီအခ်ိန္အခါမွာ သိပ္နားမလည္ ေသးခ့ဲ 
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ေပမယ့္ အနည္းဆံုးေတာ့ ရင္ထမွဲာ ႀကီးႀကီးကုိ အၿမဲတမ္းပဲ လြမ္းတၿပီး 

အမွတ္ ရေနမိတတ္တယ္။ 

 ကံၾကမၼာ 

 အေၾကာင္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းေၾကာင့္ ႀကီးႀကီးတုိ႔ဟာ ကာလတခု 

႐ြာမွာေနေနရာက ၿမိဳ႕ငယ္ေလးရဲ႕ ၿမိဳ႕ဆင္ေျခပုန္းေနရာေလး တေန 

ရာကုိ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားတယ္။ ေနာင္ အခ်ိန္ကာလေတြမွာ က်န္တဲ့ 

အိမ္ေထာင္စုေတြလည္း တသုတ္ၿပီးတသုတ္ ႐ြာမွ ထြက္ခြာသြားၿပီး 

သားသမီးေတြရဲ႕ ပညာေရးအတြက္ စီးပြားေရး ရွာႀကံလုပ္ၾကရတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ကေလးေတြလည္း လူႀကီးမိဘေတြ ေျပာင္းလဲသြားမႈ 

ေနာက္ကုိ လုိက္ပါသြားၾကရၿပီး အခ်င္းခ်င္း တေနရာဆီ ကြဲကုန္ပါ 

ေတာ့တယ္။ တခ်ိဳ ႕ ႀကီးမွသာ ျပန္ဆံုေတြ႕ၾကရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

အိမ္လည္း ႐ြာကေန ေနာက္ဆံုးေတာ့ ထြက္ခြာခဲ့ရတယ္။ အေဖနဲ႔ 

အေမ ၿမိဳ႕ေပၚတက္စီးပြားရွာၾကရတယ္။ အဒီဲလုိ မိဘေတြ စီးပြားေရး 

အတြက္ ႐ုန္းကန္ေနခ့ဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ႀကီးႀကီးန႔ဲ ကာလတခ်ိဳ ႕ 

ျပန္ေနခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အိမ္က စီးပြားေရးက အဆင္မေျပ၊ 

ညီမေလးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မိသားစု ႐ြာကုိျပန္ေရာက္ခဲ့ရျပန္တယ္။ 

 ကံၾကမၼာဆုိတာ ေျပာင္းလဲပစ္လုိ႔ရတယ္။ ေျပာင္းလပဲစ္လုိက္ 

ခ်င္တယ္ဆိုတာဟာ ဒီကံၾကမၼာကုိ သူမယံုႏုိင္လုိ႔ေပါ့။ ကုိယ့္အစြမ္း 

အစနဲ႔ ကုိယ့္အခန္းက႑ကေန ကုိယ္လုပ္ႏုိင္သေလာက္ လုပ္ခဲ့တာ 

ဟာ ကုိယ့္ၾကမၼာပဲေပါ့။ ဒါဟာ မႀကိဳးစားခ့ဲတာအားထုတ္ မလံုးပန္းခဲ့ 

တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ 

 ႀကီးႀကီးက ငယ္စဥ္ဘ၀ကတည္းကေန ေတာ္လွန္ေရးထဲ 

ေရာက္ခဲ့တာပါ။ ေတာ္ လွန္ေရးထဲမွာပဲ ႀကီးျပင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးထဲမွာပဲ 

လူ႔ဘဝရဲ႕ ေန႔ရက္ေတြကုိ အဓိပၸာယ္ရွိရွိ အသံုးခ်သြားခဲ့တာပါ။ ႀကီး 

ႀကီးနဲ႔ ဒီတခ်ီ အတူေနၾကရေတာ့ႀကီးႀကီးက ဒီေတာ္လွန္ေရး ဘဝထဲက 

ေပ်ာ္႐ႊင္မႈဘ၀ေလးေတြကုိ ေ႐ြးၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ေျပာျပခ့ဲပါတယ္။ 

ႀကီးႀကီးရဲ႕ ငယ္စဥ္ဘဝကဘယ္လုိ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ငယ္စဥ္ဘဝ သူထိန္း 

ခဲ့တုန္းက သူ စာသင္ေပးခ့ဲတုန္းက ဘယ္လုိ၊ အေမတုိ႔ အမ်ိဳ းသမီး 

တသုိက္ကဘယ္လုိ၊ ပါတီရဲ႕ လြတ္ေျမာက္ေဒသ ပန္ဆန္းမွာတုန္းက 

ဘယ္လုိ၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးစံုကုိ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတဲ့ စကားလံုး 

ေလးေတြန႔ဲ သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ ေျပာျပေပးခ့ဲဖူးတ့ဲ ႀကီးႀကီး 

ပါ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ဒါေတြကုိ‘ပုံျပင္’ကေလးေတြနားေထာင္ရသလုိ 

ေပ်ာ္ပါးၿပီး ႀကီးႀကီးရဲ႕ ‘ပုံျပင္’ေတြကုိပဲ တမ္းတေနမိပါတယ္။ 

 ဒါေပမ့ဲ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဘယ္ႏုိင္ငံက 

ေတာ္လွန္ေရး ပုံျပင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာဘဝေတြန႔ဲခ်ည္းေရးဖြဲ႕ထား 

တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ ကုိယ့္အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာ 

ဆုိးကုိ ေရွ႕ဆက္မျဖစ္ေစခ်င္ၾကလုိ႔ အသက္ေသြးေခၽြးမ်ားစြာ စေတးၿပီး 

ဒီ‘ပုံျပင္’ေတြကုိ ေရးျခယ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ေတာ္လွန္ေရးဘဝထမဲွာ ႀကီးႀကီး 

လုိ ငယ္စဥ္ဘဝထကဲေနျဖတ္သန္းခ့ဲတဲ့လူေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ရိွခဲ့ပါ 

တယ္။ ေနာက္မ်ိဳ းဆက္ေတြကုိ ဒီလုိ‘ပံုျပင္’ေတြ ေျပာျပေပးႏုိင္ဖို႔ဆုိတာ 

ကုိယ္ကုိယ္တုိင္လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္ၿပီး ‘ပံုျပင္’ကုိ လက္ေတြ႕ ေရးဆြဲ 

ႏိုင္မွသာလၽွင္ ‘ပံုျပင္’ဆုိတာ ရိွႏိုင္ခ့ဲမယ္မဟုတ္လား။  

      

 ေနာင္ လူငယ္မ်ိဳ းဆက္ေတြလည္း ေနာင္ ဒီလုိမွသာ ဒီ သ 

မိုင္းအျဖစ္အပ်က္ ‘ပုံျပင္’ေတြကုိ နားေထာင္ၿပီး တန္ဖုိးထားႏုိင္မယ္ 

မဟုတ္လား။ 

 ဒါေပမ့ဲ ကၽြန္ေတာ္ ဒီပုံျပင္ေတြကုိ ဘယ္လုိမွ နားေထာင္လုိ႔ 

မဝႏိုင္ပါဘူး ႀကီးႀကီး။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ႀကီးႀကီး။ 

 ငယ္စဥ္ဘဝတုန္းက တခါ ႀကီးႀကီးနဲ႔အတူ ညေနေစာင္း 

လမ္းေလၽွာက္ထြက္တာကုိ ျပန္ျမင္ေရာင္ေနမိတယ္။ အဒီဲေန႔ည ေနခင္း 

ဟာ မွတ္မွတ္ရရ ေကာင္းကင္ႀကီးေပၚမွာ တိမ္လႊာေတြ ရဲရဲနီ ေတာက္ 

ၿပီး လွပလုိ႔ ေနဆဲ... 

 “ႀကီးႀကီးတိမ္ေတြ နီရေဲနလုိက္တာ။ မုိး႐ြာေတာ့မွာလား ... 

မုန္တုိင္း က်ေတာ့မွာလား” 

 “မဟုတ္ဘူး သားသား၊ မနက္ျဖန္ ေကာင္းကင္ႀကီးန႔ဲ ရာသီဥ 

တုေတြ ေကာင္းမြန္ ေနမွာ” 

 

ေနာက္ဆံုးမ်က္ႏွာ 

 ႏွစ္ေတြလေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းန႔ဲ ကုန္ဆံုးခဲ့တယ္။ ႀကီး 

ႀကီးလည္း အသက္အ႐ြယ္ႀကီးလာၿပီး က်န္းမာေရးလည္းတစံုတရာ ခ်ိဳ ႕ 

တဲ့လာတယ္။ မ်က္စိခြဲတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ေတြ စစ္ေဆးခ့ဲရတယ္။ 

တခါတုန္းက လမ္းေလၽွာက္ရင္း ေခ်ာ္လဲလုိ႔ကံေကာင္းလုိ႔ မက်ိဳးတာ။ 

ဒါေပမ့ဲ ႀကီးႀကီးဟာ အေဝးေရာက္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လူငယ္ေတြကုိ 

ဘယ္ေတာ့မွ တကူးတကအေၾကာင္းမၾကားဘူး။ ႀကီးႀကီးကုိ ကၽြန္ေတာ္ 

တုိ႔တေတြ လာၾကည့္႐ႈျပဳစုမွာကုိ သူ႕မွာ အားနာေနရွာတယ္။ “ကေလး 

ေတြလည္း အလုပ္ေတြမ်ားၾကတယ္။ ေနပါေစတ့ဲ”။ ဒီစကားလံုးေတြ 

ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ အေမ့ဆီက တဆင့္ ျပန္ၾကားရတာ။ ႀကီးႀကီးဘာ 

ေၾကာင္မုို႔  ဒီလုိေရာဂါ ေဝဒနာ ခံစားေနရတ့ဲအခ်ိန္မွာ သူ႕ေျမးအရင္း 

ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြကုိ အားနာေနရတာလဲ။ အဲဒီတုန္း 

က ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမေပါက္ခဲ့ဘူး။ 

 ငယ္စဥ္နီတာရဲ ေပါက္စကေလးကတည္းက ႀကီးႀကီး လက္ 

ေပၚႀကီး။ ႀကီးႀကီးလက္ေပၚ ရွင္သန္။ ႀကီးႀကီး မ်က္စိေအာက္မွာပဲ 

အ႐ြယ္ေရာက္။ ကုိယ္အခ်စ္ဆံုး ႀကီးႀကီး ဆုိၿပီး အစစအရာရာ ကုိယ့္ 

ႀကီးႀကီးကို နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့မိတယ္လုိ႔ ဆုိၿပီး ထင္ခဲ့မိတယ္။ 

ဒါေပမ့ဲ မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြ ငယ္စဥ္ဘ၀ကတည္းက 

ကုိယ့္ႏိုင္ငံ ကုိယ့္တုိင္းျပည္န႔ဲ ခြဲခြာၿပီး အျခားႏုိင္ငံမွာႀကီး၊ အျခားႏုိင္ငံမွာ 

ပညာသင္၊ အျခားႏုိင္ငံရ႕ဲ ယဥ္ေက်းမႈ အေတြးအေခၚေတြန႔ဲ ေရာေထြး 

႐ႈပ္ပြေနၿပီး ေတြေဝေနခ့ဲမိတယ္။ အာ႐ံုေတြ မ်ားေနခ့ဲတယ္။ လုပ္ငန္း 

ေပါင္းစံု ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ခ့ဲဖူးတယ္၊ ဒီလူေလာကႀကီးကုိ တစုံတရာ နား 

လည္ေနၿပီ။ 
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ဒီေခတ္ဒီအခါ ေရွ႕ေရးေနာက္ေရး အမ်ားအျပားကုိ သေဘာေပါက္ ေန 

ၿပီ၊ ပညာေတြ တစုံတရာ တတ္ေနၿပီဆုိၿပီး ေနာက္ဆံုးေတာ့ အလုပ္ 

ေတြ ႐ႈပ္ေနတယ္၊ အလုပ္ မ်ားေနတယ္။ ဒီအခ်ိန္မရွိဘူး၊ ဟုိ..အခ်ိန္မ 

ေလာက္ဘူးဆုိၿပီး ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းျပကာ ေငး 

ေမာေနမိခ့ဲတယ္။ 

 အဲဒီလုိန႔ဲပဲ ကုိယ့္ရဲ႕ဝိညာဥ္ထဲ လံုးဝကုိ အျပည့္ ေပးဆပ္ခဲ့တ့ဲ 

အဲဒီအစစ္မွန္ဆံုး ႀကီးႀကီးရဲ႕ ခ်စ္ေမတၱာေတြကုိ ႐ုတ္တရက္ သတိ 

မထား၊ ဂ႐ုမျပဳမိလုိက္ႏိုင္ခဲ့တာ။ ႀကီးႀကီးရဲ႕ ေနာက္ဆံုးေန႔ရက္မ်ားမွာ 

ကုိေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ နံေဘးမွာ မရိွလုိက္ႏိုင္ခဲ့တာ။ 

 အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္လုိက္မိပါၿပီ။ ႀကီးႀကီး 

ထြက္ေပၚလာတ့ဲ အားနာမႈေတြဆုိတာ ကၽြန္ေတာ့္အမွားပါ။ 

 ကၽြန္ေတာ္ မွားတာပါ။ 

 ၂၀၁၄ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလထမွဲာ ကၽြန္ေတာ္ လက္မွတ္ကိစၥ 

လုပ္ၿပီး ႀကီးႀကီး ေနအိမ္ကို ေရာက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေန႔က ႀကီးႀကီး တ 

ေယာက္တည္း။ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ေတာ့ ႀကီးႀကီးဟာ မုန္႔ေတြ၊ ေကာ္ဖီ 

ေတြ ခ်ေပး၊ သၾကားလံုးေတြ ခ်ေပးနဲ႔။ ႀကီးႀကီးေနပါ။ ေလာက္ပါၿပီလုိ႔ 

ဘယ္လုိတားလုိ႔မွ မရဘူး။ ႀကီးႀကီးက ကၽြန္ေတာ္ ငယ္စဥ္ဘဝ အ 

ေၾကာင္းေတြကုိ ျပန္ေျပာျပတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လုိ ဖ်ားနာခ့ဲ တယ္။ 

ဘယ္လုိ အေဆာ့သန္တယ္။ အေမက ဘယ္လုိ ျပဳစုခ့ဲရတယ္။ တခ်ိဳ ႕ 

ေနရာေတြမွာ ငယ္စဥ္ဘဝက ဟာသေလးေတြ ေျပာၿပီး ေျမးဖြား ႏွစ္ 

ေယာက္သား တဟားဟားနဲ႔ ရယ္ေမာေနခ့ဲၾကေသးတယ္။ ႀကီးႀကီး 

ေျပာတ့ဲ စကားလံုးေတြအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ နားေထာင္ခဲ့ဖူးေပမယ့္ 

ကၽြန္ေတာ္ျပန္ၾကားခ့ဲရတုိင္း ရင္ထဲမွာ ၾကည္ႏူးေနမိပါတယ္။ မျဖစ္ႏိုင္ 

မွန္းသိလ်က္နဲ႔ေလာကႀကီးထဲက ဒီနာရီပုိင္း အခ်ိန္ေလးကုိ ရပ္ဆုိ္င္း 

ထားလုိက္ရရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလုိက္မလလုိဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးမိ 

ေတြးရာ ေတြးေနမိေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္ အသက္အ႐ြယ္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရွိလာရိွလာ၊ မုတ္ဆိတ္ 

ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရွည္ထြက္လာလာ၊ ႀကီးႀကီးရဲ႕ရင္ထဲမွာ တ 

ေလၽွာက္လံုး ကၽြန္ေတာ္ဟာ သူ႕လက္ေပၚမွာႀကီးျပင္းခဲ့တ့ဲ ကေလး 

ငယ္ တေယာက္သာပါပဲ။ 

 ႀကီးႀကီးက ေျပာတယ္။ “သား-မင္းလုပ္ခ့ဲတဲ့ လက္မွတ္ 

ကေလး ျပပါဦး”တဲ့။ ကၽြန္ေတာ့္လက္မွတ္ကေလးကုိ ႀကီးႀကီးထံ ေပး 

လုိက္တယ္။ ႀကီးႀကီးက မွန္ဘီလူးကုိင္ၿပီး ဘယ္ညာလက္ေျပာင္း ေ႐ႊ႕ 

လုိက္ၿပီး ခဏၾကည့္လုိက္တယ္။ ဒါကုိ ကၽြန္ေတာ္ျမင္လုိက္ေပမယ့္ 

သတိ ေကာင္းေကာင္း မထားလုိက္မိဘူး။ ေနာက္မွ၊ ဪ... ႀကီးႀကီး 

ဟာ ေဆး႐ံုမွာ ဟုိတုန္းက မ်က္လံုးခြဲၿပီးတ့ဲေနာက္ မ်က္လံုးတဖက္ဟာ 

အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက မျမင္ရေတာ့ဘူးဆိုတ့ဲဟာကုိ သိရွိရတယ္။ ကၽြန္ 

ေတာ္ အလြန္အ့ံအားသင့္သြားတယ္။ ႀကီးႀကီးဟာ အဒီဲေလာက္ထိ 

ေတာင္ ေရာဂါေတြ ဆုိးဝါး ေနတာပါလား။ 

ညေနေစာင္းေတာ့ ဘဘ ျပန္ေရာက္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပန္ 

ရေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ႀကီးႀကီးက အိမ္ဝိုင္းတံခါးေပါက္ဝအထိ လုိက္ပို႔ 

မယ္တဲ့။ “အေမ့ကုိလည္း အားရင္ လာလည္ပါဦး”တဲ့ဆုိၿပီး ကၽြန္ေတာ္န႔ဲ 

မွာလုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့အေပါက္ဝထိ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ လုိက္ပို႔တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ဝိုင္းတံခါး အျပင္ေရာက္ၿပီး “ႀကီးႀကီးရပါၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္ 

ျပန္လုိက္ဦးမယ္ေနာ္” ဆုိၿပီး ႏႈတ္ဆက္လုိက္ပါတယ္။ 

 အဲဒီအခ်ိန္ေလးဟာ ကၽြန္ေတာ့္ ဒီဘဝ ဒီတသက္ ဘယ္လုိမွ 

ေနာက္ထပ္ ေတြ႕ရေတာ့မွာ မဟုတ္တဲ့၊ ကၽြန္ေတာ့္ကုိအေပါက္ဝထိ 

လုိက္ပို႔မယ္ဆုိၿပီး လုိက္ပို႔လိုက္တဲ့ ႀကီးႀကီးရဲ႕ေနာက္ဆံုးမ်က္ႏွာ ဆုိ 

တာကုိ ကၽြန္ေတာ့္ဘယ္လုိမွ မထင္မွတ္ခဲ့မိဘူး။ 

 ေမတၱာေတြ ျပည့္ဝေနတ့ဲ မ်က္ႏွာ... 

 ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈေတြ ျပည့္ဝေနတ့ဲ မ်က္ႏွာ... 

 ခ်ိဳသာမႈေတြ ေဖာ္ေ႐ြမႈေတြ ျပည့္ဝေနတဲ့ မ်က္ႏွာ... 

 ပန္းလုိ ႏူးည့ံၿပီး အေမႊးနံ႔ကေလးေတြ လႊင့္ပ်ံေနခဲ့တ့ဲ  မ်က္ 

ႏွာ... 

 ႏွင္းဆီလုိ ေမႊးႀကိဳင္ေနၿပီး ၿပဳံးရယ္ေနတ့ဲမ်က္ႏွာ... 

 အားအင္ေတြ အျပည့္အဝ ေပးခ့ဲဖူးတ့ဲ မ်က္ႏွာ... 

 ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ အျပည့္အဝ ေပးခ့ဲဖူးတ့ဲမ်က္ႏွာ... 

 ဘယ္လုိမွ မေမ့ရက္ႏိုင္တဲ့ မ်က္ႏွာ.... 

 ထာ၀ရ ႀကီးႀကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာ။ 

 ဒါအေျဖလား 

 ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တေတြဟာ ေျမာင္းအုိင္ေတြထမွဲာ က်ေရာက္ 
ေနတာပါ။ ဒါေပမ့ဲ အဲဒီထကဲ တခ်ိဳ ႕လူေတြဟာ ေခါင္းေမာ့ၿပီး ေကာင္း 

ကင္ေပၚက ၾကယ္ေတြကုိ ၾကည့္႐ႈေန တတ္တယ္။ (We are all 
in the gutter, but some of us are  looking at 
the stars - Oscar Wilde Ireland )  
 ဘဝေတြမွာ မထင္မွတ္တာေတြ ႐ုတ္တရက္ ေပၚထြက္လာ 

တတ္တယ္။ ၂၀၁၄ မတ္လ ၈ ရက္၊ ကမၻာ့အမ်ိဳ းသမီးမ်ားေန႔မွာ ႀကီး 

ႀကီးဟာ အမ်ိဳ းသမီးမ်ားနဲ႔ စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ရိွလုိ႔ 

ေရာက္လာတယ္လုိ႔ၾကားလုိက္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အလုပ္ခ်ိန္ 

ၿပီးရင္ ႀကီးႀကီးနဲ႔ သြားေတြ႕ဖို႔ စိတ္ကူးထားလုိက္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဘယ္ 

လုိမွ မထင္လုိက္မိဘူး။ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္မွာ ႀကီးႀကီး ေဆး႐ံုမွာ ဆံုး 

သြားၿပီဆုိတ့ဲ သတင္း ၾကားလုိက္ရတယ္။ ဖုန္းခ်လိုက္ကတည္းက 

လူက မူးသြားသလုိပဲ။ ခ်က္ခ်င္းကမန္းကတန္း ေဆး႐ံုဘက္ကုိ တန္း 

သြားလုိက္တယ္။ လမ္းတဝက္ေလာက္ေရာက္ေတာ့ ဘယ္လုိမွ မထိန္း 

ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဆုိင္ကယ္ကုိ လမ္းေဘးထုိးၿပီး ပလက္ေဖာင္းေပၚ ငုတ္ 

တုတ္ထုိင္ တေယာက္တည္း ဝမ္းနည္းေနမိတယ္။ 
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 အဲဒီည ေကာင္းကင္ေပၚမွာ ေျမာက္ျမားလွတဲ့ ၾကယ္ေတြ ထဲ 

က ၾကယ္တပြင့္ဟာ အင္မတန္ေတာက္ပေနသလုိပဲ။ 

 တခ်ိဳ ႕လူေတြဟာ ဝမ္းလ်ားေမွာက္ ေခ်ာ္လဲမိမွ ေခါင္းေပၚက 

မိုးေကာင္းကင္ကုိ တခ်က္ေလာက္ ျပန္လွည့္ၾကည့္မိတတ္တာကုိး။ 

 ကၽြန္ေတာ္လည္း အခုမွပဲ ေကာင္းကင္ကုိ ေမာ့ၾကည့္လုိက္ 

မိေတာ့တယ္။ 

 ႀကီးႀကီးရဲ႕ ႂကြင္းက်န္ရစ္တဲ့ ႐ုပ္ကလာပ္ကုိ မီးသၿဂႋဳဟ္ၿပီး 

ေတာ့ အ႐ုိးျပာေတြကုိ အ႐ုိးျပာေသတၱာထဲ ထည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ မီးသ 

ၿဂႋဳဟ္စက္က လုပ္သားရဲေဘာ္ႀကီးက အဲဒီ အ႐ုိးျပာခြက္ထဲကုိ ၾကည့္ၿပီး 

“အ႐ုိးေတြ အေတာ္ေၾကမြေနတာပဲေနာ္ အသက္အေတာ္ ႀကီးၿပီး က်န္း 

မာေရး အေတာ္မေကာင္းေလာက္ဘူး ထင္တယ္”လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ 

 ဒီေတာ့မွ ႀကီးႀကီးရဲ႕ မ်က္လံုးတဖက္ဟာ လံုးဝမရေတာ့ဘူး 

ဆုိတ့ဲစကားကုိ အရင္က ၾကားခ့ဲမိဖူးသလုိ ႀကီးႀကီးရဲ႕ေက်ာက္ကပ္ 

ႏွစ္ခုလုံးဟာ အေစာႀကီးကတည္းက အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ႀကီး 

ႏြယ္ နဲ႔ စကားစပ္မိၿပီး သိထားတာေတြေခါင္းထဲျပန္ ေပၚလာတယ္။ 

 အမွန္ေတာ့ ႀကီးႀကီးရဲ႕ေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အေတာ္မ်ား 

မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္ မသိလုိက္ခဲ့ဘူး။ ႀကီးႀကီးကလည္းဘယ္တုန္းကမွ 

လူငယ္ေတြန႔ဲ သူ႕ေရာဂါအေၾကာင္း မေျပာဖူးဘူး။ အၿမဲတမ္း ၿပဳံးျပေန 

တာပါ။ ဒီကိစၥေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္တေယာက္တည္း ျပန္ေတြးမိလုိက္ 

တုိင္း “မင္း ဒီေလာက္ အ-ရ၊ ႏံုရသလား။ မင္းဒီေလာက္ေတာင္ အေျခ 

အေန မသိဘူးလား” အႀကိမ္ႀကိမ္ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ျပန္ေမးရင္း စိတ္ 

မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ 

 ႀကီးႀကီးဟာ ၁၅ ႏွစ္သမီးကတည္းက ၾကမ္းတမ္းလွတ့ဲ 

ေတာ္လွန္ေရးဘဝထကုိဲ ေရာက္ရိွခဲ့တာျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ေခတ္သူတုိ႔ 

ကာလရဲ႕ ဗမာျပည္ႀကီးရဲ႕ မတုိးတက္ ေခတ္ေနာက္က်ၿပီး ျပည္သူေတြ 

ဆင္းရဲဒုကၡက်ေရာက္ေနတာ၊ အမ်ိဳ းသမီးေတြဘဝ မလြတ္ေျမာက္တာ 

ကုိ ခံစားေတြ႕ျမင္ခဲ့တယ္။ ဒီအခါ မ်ားျပားလွတ့ဲ လူငယ္ေတြ အမ်ိဳ း 

သမီးေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးထဲပါဝင္လာၾကတယ္။ ဘဝတခုလံုး ေတာ္ 

လွန္ေရးထဲမွာ ျမႇဳပ္ႏွံခ့ဲၾကတယ္။ တဘဝလံုး ေရရွည္ေတာ္လွန္ေရး အ 

တြက္ ေပးဆက္ခ့ဲၾကတယ္။ 

 အသက္ ၂၀ ေတာင္ မျပည့္ေသးတ့ဲ အမ်ိဳ းသမီးငယ္ တ 

ေယာက္ဟာ ဘယ္လုိ အင္အားေတြေၾကာင့္ မိဘနဲ႔ ဇာတိေျမကုိ စြန္႔ 

ခြာၿပီး မဆုတ္မနစ္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေပၚကုိ ေလၽွာက္လွမ္းႏုိင္ခဲ့ 

ရတာလဲ။ 

 ဘယ္လုိအင္အားေတြေၾကာင့္ ဒီလုိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်လုိက္ 

ႏိုင္ရတာလဲ။ 

 အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္ ျပင္းထန္တ့ဲ ေရာဂါေဝဒနာေတြ ခံစား 

ေနရတ့ဲ အဘြားအုိ တေယာက္ျဖစ္ေတာ့လည္း ဘယ္လိုအင္အားေတြ 

ေၾကာင့္ ဒီေလာက္စိတ္ဓာတ္ ခုိင္မာေနရတာလဲ။ 

 ဘယ္လုိ အင္အားေတြေၾကာင့္ ဘဝန႔ဲေတာင္ ရင္းၿပီး သူ႔ရဲ႕ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ တန္ဖုိးထားခ့ဲတာလဲ။ 

 ဘယ္လုိအင္အားေတြေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေတြ 

ထိေတာင္ တေလၽွာက္လံုး မ်က္ႏွာမပ်က္၊ ၿပဳံးရယ္ေနႏုိင္ခဲ့တာလဲ။ 

 ဒါဟာ တုိင္းျပည္ကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္ 

ေနတ့ဲ ေဖာက္ျပန္တ့ဲ အုပ္စိုးသူ လူတန္းစားကုိမုန္းတီး နာက်ည္းလြန္း 

လုိ႔။ 

 ဒါဟာ အဖိႏွိပ္ခံ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳ းေပါင္းစံု ျပည္သူလူထု 

ႀကီး တရပ္လံုးကုိ ခ်စ္လြန္းလုိ႔။ 

 ဒါဟာ ကုိယ့္အိမ္၊ ကုိယ္ေျမ၊ ကုိယ္႐ြာ ကုိယ့္ဇာတိကုိ ခ်စ္ 

ျမတ္ႏိုးတ့ဲ ျပည္ခ်စ္ဝါဒကုိ ဆုပ္ကိုင္ထားလုိ႔။ 

 ဒါဟာ တုိင္းသူျပည္သားေတြကုိ ဆင္း ရဲဒုကၡေရာက္ေစတ့ဲ 

အာဏာရွင္ စနစ္ဆုိးေတြကုိ မုန္းတီးလြန္းလုိ႔။ 

 ဒါဟာ တရားမၽွတတ့ဲ၊ တန္းတူတ့ဲ၊ စည္းလံုးညီၫြတ္တဲ့၊ ဒီမုိ 

ကေရစီရိွတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးတႏုိင္ငံကုိ ေမၽွာ္လင့္ခဲ့လုိ႔။ 

 အမုန္းတရားမ်ားကို မမုန္းဘူးခ့ဲရင္ ဘယ္လိုလုပ္ ခ်စ္တတ္ 

ႏုိင္မလ။ဲ  

ဒါဟာ ႀကီးႀကီး တဘဝလုံး တန္ဖုိးထားခဲ့တ့ဲ သူ႔ရဲ႕ အင္အား 

သူ႔ရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါပဲ။ ဒါဟာ ႀကီးႀကီးရဲ႕ ယုံၾကည္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါ 

လိမ့္မယ္။  

 ဒီလုိတသက္တာ ဘဝလံုး သူခ်စ္ျမတ္ႏိုးတ့ဲ တုိင္းျပည္န႔ဲ လူ 

မ်ိဳးအတြက္ သူ႕ယံု ၾကည္ခ်က္အတြက္ သူ႕ဘ၀ကုိ ေပးဆက္သြားခ့ဲပါ 

ၿပီ။ 

 သူ႕အေနနဲ႔ သူေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့ ဗမာျပည္သစ္ႀကီးကို မျမင္ 

ေတြ႕လုိက္ႏိုင္ရတဲ့အေပၚ ေလာကႀကီးဟာ မတရားဘူးလုိ႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္ 

ဆုိလုိက္ပါရေစေတာ့။ 

 ခုေတာ့ ႀကီးႀကီးေလာကနိဗၺာန္ကုိ ေရာက္သြားခ့ဲပါၿပီ။ 

 ဒါေပမ့ဲ ႀကီးႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံသားထဲမွာ ထာဝရ ရွင္ 

သန္ေနၿမဲပါ။ 

    ေဇာ္ဝင္းေအး             

          ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၈၊၂၀၁၆။
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EkdifiHwum qkdif&m 
                 ေဆာင္းပါးမ်ား 
 

  (ယခုထုတ္ေဝေသာ အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္တြင္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာဆိုင္ရာႏွင့္ ဗမာျပည္ဆိုင္ရာ 

ေဆာင္းပါးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဘာသာျပန္ထားေသာ (သို႕မဟုတ္) ျပန္လည္သံုးသပ္ေရးသားထားေသာေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္ပါသည္။) 

 

 

 

 

 

ရုိဇာလူဇင္ဘတ္ 

         ယင္းမာ 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္…  

ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ 

တုိက္ခိုက္ေရးသမား၊ ထက္ျမက္တဲ့ ေတြးေခၚပညာရွင္ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္ 

လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရတာ ၉၇ ႏွစ္ရွိပါျပီ။ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ ၁၉၁၉ 

ခုႏွစ္မွာ ဘာလင္ျမိဳ႕ ဆင္ေျခဖုံး ရပ္ကြက္မွာ ဂ်ာမန္ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ့ 

ဖမ္းဆီးတာခံရျပီး အေလာင္းကုိ တီးရာဂါတန္ျမစ္ထဲ ပစ္ခ်ထားျခင္းခံ 

ရပါတယ္ ။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ရိုဇာလူဇင္ဘတ္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရတာ ၉၇ ႏွစ္ ရိွၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္ 

လူသတ္တရားခံေတြကုိေတာ့ အခုထိ အျပစ္ေပးျခင္းမရိွပါဘူး။ 

 ရိုဇာလူဇင္ဘတ္ကုိ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္မွာ ပိုလန္မွာေမြးဖြားခ့ဲ 

တယ္။ လူလတ္တန္းစား ဂ်ဴးမိသားစုကေန ဆင္းသက္လာတယ္။ 

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ကပင္  ပစၥည္းမ့ဲလုိ႔ ေခၚတ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးပါတီ 

တစ္ခုမွာ  ဝင္ေရာက္ျပီး ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ 

၁၈၈၉ ခုႏွစ္ မွာ ရဲေဘာ္ေတြရ့ဲ တုိက္တြန္းခ်က္န႔ဲ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဇူး 

ရစ္ခ္ၿမဳိ႕ကုိ ထြက္ခ့ဲတယ္။ ဇူးရစ္ခ္ တကၠသုိလ္မွာ ပညာဆည္းပူးၿပီး 

၁၈၉၇ မွာ ပါရဂူဘြဲ႔ရခ့ဲတယ္။  

 ၁၈၉၄ ခုႏွစ္မွာ ပစၥည္းမ့ဲ လုိ႔ ေခၚတ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးပါတီကုိ 

ပိုလန္ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ (SDKPL)ဆုိျပီး နာမည္ေျပာင္းခ့ဲပါ 

တယ္။ ျပင္သစ္မွာ ရုိက္ႏိွပ္ထုတ္ေဝတ့ဲ အဲဒီပါတီရဲ့ စာေစာင္မွာ ရုိဇာလူ 

ဇင္ဘတ္က အဓိက ပါဝင္ေရးသားသူ ျဖစ္ၿပီး SDKPL ပါတီရဲ့ သေဘာ 

တရားေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေသတ့ဲအခ်ိန္ထိ ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့တယ္။ 

 ၁၈၉၈ မွာ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈရဲ့ ဗဟိုက 

ဂ်ာမနီလုိ႔ လက္ခံယုံၾကည္တဲ့အေလွ်ာက္ ဂ်ာမနီကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တယ္။ 

ကမၻာ့သမိုင္းမွာ အင္အားအၾကီးဆုံးနဲ႔ ၾသဇာအရိွဆုံး ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ 
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ႀကီး လုိ႔ဆုိရမယ့္ ဂ်ာမန္ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SPD) မွာ ပါဝင္ခဲ့ 

တယ္။ ၿပီးေတာ့ မာ့က္ဆစ္ သေဘာတရားေရး ဂ်ာနယ္ျဖစ္တ့ဲ ဒီႏိုင္း 

ရဲ့ဇစ္မွာ ေဆာင္းပါးေတြ ေရးသားျပီး အဓိကပင္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္ ျဖစ္ 

ေအာင္ ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။ ဂ်ာမနီရဲ႕ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ 

လည္း စိတ္ရာကုိယ္ပါ ႏွစ္ျမႇပ္လုပ္ကုိင္ခဲ့တယ္။ သူ႔မိန္႔ခြန္းေတြ၊ သူ႔ 

လႈပ္ရွားမႈေတြဟာလည္း ဆုိရွယ္လစ္စာေစာင္ေတြမွာ ေဖာ္ျပတာ ခံရ 

တယ္။ 

 အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဂ်ာမနီမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြ 

န႔ဲ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ဆုိျပီး အဓိက အုပ္စုႏွစ္စု ကြဲေနတယ္။ ျပင္ 

ဆင္ေရးဝါဒ (သုိ႔) တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလေဲရးဝါဒ က SPD ရ့ဲ ပါလီမန္ 

ကုိယ္စားလွယ္အၾကားမွာ တစတစ ၾကီးထြားလာၿပီး သူတုိ႔ရဲ့ မူဝါဒအ 

ျဖစ္ ကုိင္စြဲလာတယ္။ အိန္ဂယ္ရဲ႕တပည့္သာဝက တစ္ဦးျဖစ္သူ အက္ 

ဝပ္ဘန္းစတိန္း က ဒီႏိုင္းရဲ႕ဇစ္ဂ်ာနယ္မွာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ျပႆနာ 

မ်ားဆုိၿပီး မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕မူဝါဒေတြကုိ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း တုိက္ခုိက္ 

လာတယ္။ ဂ်ာမန္အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေန 

တဲ့ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္လည္း မာ့က္စ္ဝါဒကုိ ကာကြယ္ ခုခံေခ်ပသူအျဖစ္ 

ရုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲကာ (Reform or Revolution) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

ေရးလား ေတာ္လွန္ေရးလား စာတမ္းေရးသားၿပီး ဘန္းစတိန္းရဲ႕ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးဝါဒကုိ ျပန္လည္ ေဝဖန္တုိက္ခုိက္ခဲ့တယ္။ 

 ၁၉၀၄ ခုနွစ္မွာ ဂ်ာမန္ကုိင္ဇာအစုိးရကုိ ေစာ္ကားမႈန႔ဲ ေထာင္ 

၃ လ က်ခ့ဲတယ္။ 

 ၁၉၀၅ ခုႏွစ္ ေမြးရပ္ေျမပုိလန္မွာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေတာ့  

ျပန္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ့ ပိုလန္ပါတီ ျဖစ္ 

တဲ့ (SDKPL) အတြက္ ေဆာင္းပါးေတြ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ ေရး 

သားျဖန္႔ေဝခ့ဲတယ္။ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္မွာ အဖမ္းခံရျပီး ၄ လ ေလာက္ ထိန္း 

သိမ္းခံရကာ ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနတ့ဲအတြက္ နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပး 

ခံရတယ္။ 

 ပါတီဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု သေဘာထား၊ ပါတီန႔ဲ လူထုလႈပ္ 

ရွားမႈၾကား ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး (Party and Class) ပါတီန႔ဲ 

လူတန္းစား စာတမ္းမွာ ေရးသားခ့ဲတယ္။ 

 လူထုလႈပ္ရွားမႈဟာ အလုပ္သမားလူတန္းစား လြတ္ေျမာက္ 

ေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ အဓိကလက္နက္ပဲလုိ႔ (Mass strikes and 

revolution) လူထုလႈပ္ရွားမႈန႔ဲ ေတာ္လွန္ေရးစာတမ္းမွာ ေရးသားခ့ဲ 

တယ္။ 

 ၁၉၁၀ မွာ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္ န႔ဲ ကားလ္ေကာက္စကီ အပါအ 

ဝင္ SPD ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအတြင္း အကြဲအျပဲက အထြတ္အထိပ္ 

ျဖစ္လာျပီး SPD ပါတီက  SPD ပါတီ၊ လြတ္လပ္တဲ့ ဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ 

တစ္ပါတီ(USPD) န႔ဲ  ရုိဇာလူဇင္ဘတ္တုိ႔ အုပ္စု ဆုိျပီး ၃ ပုိင္း ကြဲသြား 

တယ္။ 

 ၁၉၁၄ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းမွာ နယ္ခ်႕ဲစနစ္နဲ႔ ရုတ္တရက္ျဖစ္ပြား 

လာႏုိင္တဲ့ စစ္အေၾကာင္း သတိေပးခ့ဲၿပီး ဥေရာပအလုပ္သမားေတြကုိ 

လည္း စစ္ထဲ မပါဝင္ဖို႔ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္ က တုိက္တြန္းေျပာဆုိခဲ့တယ္။ 

စစ္ဆန္႔က်င္ေရးကုိ ရည္ရြယ္ျပီး ရိုဇာလူဇင္ဘတ္၊ ကားလ္ လိဘနက္ ၊ 

ဖရန္႔ မဲရင္း၊ ကလာရာဇက္ခင္တုိ႔က (Spartakus League)  စပါတာ 

ကပ္အဖြဲ႔ ကုိ ဖြဲ႔စည္းခ့ဲတယ္။ 

 ၁၉၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္ကုိ စစ္သားေတြကုိ 

အာဏာဖီဆန္ဖို႔ လံႈေဆာ္တယ္ ဆုိကာ ဖမ္းဆီးခ့ဲတယ္။  

 ေထာင္ထကဲေန စစ္ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေတြကုိ စီ 

စဥ္ခဲ့တယ္။ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့တယ္။ ဦးေဆာင္မႈ ေပးခ့ဲတယ္။  

 ပထမကမၻာစစ္ျဖစ္ေတာ့ ကားလ္ေကာက္စကီ ဦးေဆာင္တ့ဲ 

SPD ပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ မ်ိဳ းခ်စ္စိတ္ဓာတ္ဒီေရေအာက္ 

ေမ်ာပါသြားၿပီး ကုိင္ဇာအစုိးရကုိ ေထာက္ခံခဲ့ၾကတယ္။ 

 ေနာက္ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ အၾကာ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာမွာ ဂ်ာမန္ 

ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားပါတယ္။ ကုိင္ဇာအစုိးရ ဖယ္ရွားခံရျပီး SPD ပါတီ 

ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရသစ္ ေပၚေပါက္လာတယ္။ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္လည္း 

ေထာင္မွ လြတ္လာၿပီး ဂ်ာမန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(KPD) ကုိ ဖြဲ႔စည္းတည္ 

ေထာင္ ခဲ့တယ္။ 

 ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွာ USPD ပါတီဝင္ 

တဦးျဖစ္သူ ဘာလင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ အႀကီးအကဲကုိ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္မႈ 

ေၾကာင့္ SPD အစုိးရနဲ႔ USPD ပါတီ ၊ KPD ပါတီတုိ႔အၾကား တင္းမာမႈ 

ေပၚေပါက္လာတယ္။ USPD ပါတီန႔ဲ KPD ပါတီတုိ႔က ၿမဳိ႕အႏံွ႔ ဆႏၵျပပြဲ 

ေတြ၊ သပိတ္ေတြန႔ဲ တံု႕ျပန္ၾကတယ္။ ဂ်ာမန္ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႔ကလည္း ၿမဳိ႕ 

တြင္း သတင္းစာတုိက္ေတြကုိ သိမ္းပိုက္ကာ အလုပ္သမား၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ 

ဆုိရွယ္လစ္ေတြကုိ ဖမ္းဆီးခ့ဲတယ္ ။ 

 ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္မွာ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္န႔ဲ 

ကားလ္ လိဘနက္ တုိ႔ ဂ်ာမန္ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႔ ရဲ့ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္တာကုိ 

ခံရပါတယ္။ 

 သူမ ေသဆုံးမႈက ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ႏွ 

လုံးသည္းပြတ္ ေပ်ာက္ဆုံးသြားတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္ 

တုိ႔ရဲ႕ ေနာက္လုိက္တပည့္ေတြထဲက ဦးေႏွာက္အေကာင္းဆုံးတပည့္ 

တစ္ဦးလုိ႔ ဖရန္႔မဲရင္း က ဆုိပါတယ္။ လူသားမ်ိဳ းႏြယ္တစ္ရပ္လုံး လြတ္ 

ေျမာက္ေရးအတြက္ သူ႔အသက္ အပါအဝင္ သူေပးႏုိင္သမွ် အရာအား 

လုံးကုိ ေပးဆပ္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

    ယင္းမာ 
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၁၉၆၅ - ၆၆ 

tif'kdeD;&Sm;vlowfyGJeJh 

   aemufuG,fu    
   tar&duef 
      ေအးျမင့္

(၁) 
၁၉၆၅ ေအာက္တုိဘာကေန ၁၉၆၆ ခုႏွစ္အထိ လေပါင္းမ်ားစြာ 

ၾကာရွည္ခဲ့တဲ့ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ အစုအၿပဳံလုိက္ လူသတ္ပြဲႀကီးမွာ အ 

နည္းဆံုး လူေပါင္း ငါးသိန္းေက်ာ္ အသက္ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရတယ္။ တသန္း 

ေလာက္အထိ ရွိတယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းတာလည္း ရွိပါတယ္။ အင္ဒုိနီးရွား 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(PKI) ပါတီဝင္ေတြ၊ ေထာက္ခံသူေတြန႔ဲ လက္ဝဲသမား 

လုိ႔ သတ္မွတ္ခံရသူေတြကုိ အင္ဒုိနီးရွားစစ္တပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး သတ္ 

ျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအျပားကုိလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖမ္း 

ဆီးေထာင္ခ်ထားခ့ဲတယ္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လြန္းတဲ့အတြက္ ဒီလူ 

သတ္ပြဲဟာ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ စီအုိင္ေအက ေတာင္ ၂၀ 

ရာစုရဲ႕ အဆုိး႐ြားဆံုး အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ လူသတ္ပြဲတခုပလုိဲ႔ ေျပာခဲ့ 

ရတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ၂၀၁၅ မွာ အႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။ 

 ဒီလူသတ္ပြဲႀကီး ေနာက္ကြယ္မွာ အေမရိကန္အစုိးရ ပါဝင္ 

ပတ္သက္မႈရွိတယ္လုိ႔ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက စြပ္စြဲေျပာဆုိခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒါေပမ့ဲ အေမရိကန္အစုိးရက ဒါကုိ တေလၽွာက္လံုး ျငင္းဆုိခဲ့တယ္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း လၽိဳွ ႕ဝွက္အဆင့္အတန္းက ပယ္ဖ်က္ေပးလုိက္တဲ့ 

စာ႐ြက္စာတမ္း ေတြထမွဲာ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္နဲ႔ဆုိင္တ့ဲ စာ႐ြက္စာတမ္း 

တခ်ိဳ ႕တဝက္ ပါတယ္။ တစိတ္တပုိင္း ေတြ႕ရတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္း 

ေတြန႔ဲတင္ ဒီလူသတ္ပြဲႀကီးမွာ အေမရိကန္အစုိးရရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ 

ေတြ အထင္အရွား ေပၚလြင္လာပါတယ္။ 

(၂) 

အဲဒီကာလက ကမၻာမွာ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ ျပင္းထန္ေနခ်ိန္ပါ။ ဗီယက္ 

နမ္စစ္ပြဲ အရိွန္ကလည္း တက္ေနတယ္။ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြက  

 

ႏိုင္ငံေလးေတြကုိ သူ႕ဘက္ကုိယ့္ဘက္ အျပန္အလွန္စည္း႐ံုးေနၾကခ်ိန္ 

ျဖစ္တယ္။ ဘက္ ၂ ဖက္မွာ ဘယ္ဘက္မွမပါတ့ဲ ဘက္မလုိက္ လႈပ္ရွား 

မႈ ေပၚေပါက္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္တယ္။ 

 အင္ဒုိနီးရွားမွာ သမၼတဆူကာႏုိဟာ တစံုတရာ လက္ဝဲယိမ္း 

သူ ျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔လည္း ရင္းႏီွးၿပီး ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ 

တယ္။ အေမရိကန္က ဆူကာႏိုကုိ အမ်ိဳ းမ်ိဳးမက္လံုးေပး စည္း႐ံုးေပ 

မယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ေနာက္ၿပီး ဆူကာႏိုဟာ အင္ဒုိနီးရွား ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီ (PKI) အေပၚ အားထားတယ္။ (PKI) ဟာ အာဏာရမဟုတ္တဲ့ 

အာရွကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြထမွဲာ အင္အားအေကာင္းဆံုးျဖစ္တယ္။ ပါတီ 

ဝင္ ၃ သန္းေက်ာ္ရိွၿပီး ေထာက္ခံသူလည္း ၁၅ - ၂၀ သန္းခန္႔ရိွတယ္။  

 တဖက္မွာလည္း စစ္တပ္တြင္းက လက္ယာသမားေတြက 

ေမြးျမဴထားတ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စုေတြ အင္ဒုိနီးရွားမွာ ရွိပါ 

တယ္။ ေက်းလက္မွာ(PKI)ရဲ႕ေျမယာျပဳျပင္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ တန္ 

ျပန္ဖို႔  ေျမရွင္ေတြန႔ဲစစ္တပ္ေပါင္းၿပီး ဘာသာေရးကုိ ဘန္းျပ ဖြဲ႕ထားတဲ့ 

မူဆလင္ ဘာသာေရးအုပ္စုတခ်ိဳ ႕န႔ဲ ေက်ာင္းသားလူငယ္အဖြဲ႕ တခ်ိဳ ႕ 

စတာေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိ အဖြဲ႕ေတြဖြဲ႕ဖို႔အတြက္ အႀကံဉာဏ္န႔ဲ ေငြ 

ေၾကးအကူေတြ အေမရိကန္က ပံ့ပိုးေပးတယ္။ အင္ဒုိနီးရွားတပ္ထမဲွာ 

လက္ဝဲန႔ဲလက္ယာ ၂ ဖက္ ကြဲေနပါတယ္။ ဆူကာႏုိရဲ႕ ယံုၾကည စိတ္ခ် 

ရတ့ဲ နန္းေတာ္ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးအန္ထန္ (Untung)န႔ဲ ေလ 

တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဒါနီ(Dhani) တုိ႔လုိ မ်ိဳ းခ်စ္စိတ္ရွိၿပီး နယ္ခ်႕ဲဆန္႔က်င္ 

ေရးစိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္တဲ့ အရာရိွေတြ ရွိၾကတယ္။ အေမရိကန္ စစ္ 

သင္တန္းဆင္းေတြျဖစ္တ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး နာဆူရွင္ (Nasution) န႔ဲ 
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ဆူဟာတုိ (Suharto) တုိ႔လုိ လက္ယာ ယိမ္းအရာရိွေတြလည္း 

ရွိတယ္။ 

 တပ္တြင္းရိွ လက္ယာအုပ္စုေတြကုိ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕က 

အကူအညီေတြ ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။ ၁၉၆၃ မတုိင္မီအထိ အဲဒီအုပ္စု 

ကုိ အေမရိကန္ကေပးတ့ဲအကူဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ 

ေက်ာ္တယ္။ ၁၉၆၀ မတုိင္မီအတြင္း အေမရိကန္က လက္နက္တပ္ 

ဆင္ေပးတ့ဲ တပ္ရင္းေပါင္း ၄၃ ရင္း ရွိတယ္။ ၁၉၅၆ မွ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ 

အတြင္း အင္ဒုိနီးရွားတပ္မွ အဆင့္ျမင့္အရာရိွ ၂၀၀ ေက်ာ္ကုိ အေမရိ 

ကန္မွာ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးခ့ဲတယ္။ ႏွစ္စဥ္ အရာရိွငယ္ ရာေက်ာ္ 

ကုိလည္း ေလ့က်င့္ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ၁၉၆၅ လူသတ္ပြဲ 

မတုိင္မီ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ အခင္းအက်င္း အက်ဥ္းျဖစ္ပါတယ္။ 

(၃) 

 အေမရိကန္လုိလားတ့ဲ နာဆုရွင္၊ ဆူဟာတုိ အစရိွတ့ဲ ဗိုလ္ 

ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားေကာင္စီ’ ဆုိတာကုိ လၽိွဳ႕ဝွက္ဖြဲ႕ 

ထားတယ္။ ၁၉၆၅ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ဂ်ာကာတာမွာ သူတုိ႔ 

အစည္းအေဝးတခု လုပ္ၾကတယ္။ လာမယ့္ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ေန႔ 

တပ္မေတာ္ေန႔မွာ အာဏာသိမ္းဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကတယ္။ ဒီကိစၥ 

ဆူကာႏုိ သိရတ့ဲအခါမွာ သူ႕လူယံုျဖစ္တဲ့ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးအန္ထန္ကုိ 

ေခၚၿပီး အဲဒီအာဏာသိမ္းပြဲကုိ ဟန္႔တားဖုိ႔ အမိန္႔ေပးလုိက္တယ္။  

 ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးအန္ထန္က စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္လႈပ္ရွားမႈ 

အဖြဲ႕ဆုိၿပီး ဖြဲ႕လုိက္တယ္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ နံက္ ၁ 

နာရီေလာက္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၇ ေယာက္ရဲ႕အိမ္ေတြကုိ ဝင္စီးၿပီး ဖမ္း 

ဆီးတယ္။ ၆ ေယာက္ဖမ္းမိၿပီး နာဆူရွင္ကေတာ့ လြတ္သြားတယ္။ 

ဖမ္းမယ့္စာရင္းထမွဲာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ဆူဟာတုိ မပါဘူး။ ဖမ္းမိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

ေတြကုိေတာ့ ကြပ္မ်က္ပစ္လုိက္တယ္။  

 တပ္ဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ကုိ ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ထေဲခၚသြင္းၿပီး စစ္စခန္း 

တခ်ိဳ ႕ကုိ ဝင္ထိန္းလုိက္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆူဟာတုိရဲ႕ ႐ုံးျဖစ္ 

တဲ့ အရန္လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ႒ာနခ်ဳပ္စခန္းကုိေတာ့ 

မသိမ္းဘူး။ အဒီဲမနက္ ၅ နာရီေလာက္မွာ ဗခကဆူဟာတုိဟာ သူ႕ 

႐ုံးကုိ ေရာက္လာၿပီး ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးအန္ထန္ စည္း႐ုံးထားတ့ဲ တပ္ဖြဲ႕ေတြ 

ကုိ ျပန္စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းတယ္။ ညပုိင္း ၇ နာရီေလာက္မွာ အဒီဲတပ္ 

ဖြဲ႕ေတြ သိမ္းထားတ့ဲ စခန္းေတြကုိ ျပန္သိမ္းႏိုင္တယ္။ ဗခက နာဆူရွင္ 

လည္း ဗခကဆူဟာတုိန႔ဲ လာပူးေပါင္းလုိက္တယ္။ ည ၉ နာရီမွာ 

ဗခကဆူဟာတုိက အင္ဒုိနီးရွားတပ္မေတာ္ဟာ သူ႕ရဲ႕ဦးစီးမႈေအာက္ 

မွာရိွတယ္လုိ႔ ေရဒီယုိက ေၾကညာတယ္။ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အင္အားစု 

ေတြကုိ ေခ်မႈန္းၿပီး သမၼတဆူကာႏုိကုိ ကာကြယ္သြားမယ္လုိ႔လည္း 

ဆုိတယ္။  ဒီလုိန႔ဲ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္လႈပ္ရွားမႈဟာ အေရးနိမ့္သြား 

ရတယ္။ 

 

 

(၄) 

 ဆူဟာတုိန႔ဲအျခား ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေတြဟာ ဒီအေရးအခင္းကုိ 

အသံုးခ်ၿပီး (PKI) ကုိ ႏိွပ္ကြပ္ေခ်မႈန္းမယ္၊ ဆူကာႏိုကုိ အရာခ်ၿပီး 

ႏိုင္ငံ့အာဏာ ရယူၾကမယ္လုိ႔ သေဘာတူညီၾကတယ္။ အဲဒီအတြက္ 

စိတ္ဓာတ္စစ္ ဆင္ေရးေတြ စတင္ျပဳလုပ္ၾကတယ္။ 

 ေအာက္တုိဘာ ၃ ရက္မွာ အသတ္ခံရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၆ 

ေယာက္ရဲ႕ အေလာင္းေတြ ျပန္တူးေဖာ္ရရိွတယ္။ တရားဝင္ေဆးစစ္ 

ခ်က္အရ အေလာင္းေတြမွာ ႏိွပ္စက္ခံရတ့ဲ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ မ 

ေတြ႕ရွိရေပမယ့္ ဗခက ေတြဟာ လူမဆန္တဲ့နည္းေတြန႔ဲ အႏိွပ္စက္ 

ခံရၿပီး ခႏၶာကုိယ္ေတြကုိလည္း အပုိင္းပိုင္းျဖတ္ထားတယ္ စသျဖင့္ စစ္ 

တပ္ပိုင္ သတင္းစာေတြကေန ေရးသားဝါဒျဖန္႔ခဲ့တယ္။ ဒီအေရးအခင္း 

ဟာ (PKI) ရဲ႕လက္ခ်က္ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဝါဒျဖန္႔ၾကတယ္။ 

 စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဂ်ားဗားနဲ႔ဆူမာထရာရိွ ကြန္ျမဴ 

နစ္ ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕ေတြန႔ဲ အျမန္ဆက္သြယ္တယ္။ (PKI) ကုိ 

တန္ျပန္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ ဒီအဖြဲ႕ေတြကုိ စစ္တပ္က ဖြဲ႕ထားတာ ၾကာၿပီ 

ျဖစ္တယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆူဂ်စ္တုိဟာ အဲဒီ 

ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေခၚေတြ႕ပါတယ္။ 

အဲဒီေခါင္းေဆာင္ေတြန႔ဲ ‘စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္လႈပ္ရွားမႈ ေခ်မႈန္းေရး 

တပ္ဦး’ (KAP-Gestapu) ဆုိတာကုိ ဖြဲ႕လုိက္တယ္။ ေနာက္ ၂ 

ရက္အၾကာမွာ (PKI) န႔ဲ ပါတီဥကၠ႒အီဒစ္ (Aidit) တုိ႔ကုိ ႐ႈတ္ခ်တဲ့ 

ဆႏၵျပပြဲႀကီး က်င္းပၾကတယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၅ ရက္ေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

ေတြ ဈာပနဟာလည္း (PKI) ကုိ ကန္႔ကြက္တဲ့ဆႏၵျပပြဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ 

 အထူးစစ္ဆင္ေရး႒ာန ဦးစီးခ်ဳပ္ အလီမာတုိပို (Ali 

Murtopo) က စစ္တပ္ရဲ႕ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးကုိ တုိးခ်ဲ႕လုပ္တယ္။ အသတ္ခံ 

ရတ့ဲ ဗခက ေတြရဲ႕ပုံေတြန႔ဲ ရက္ရက္စက္စက္ ကုိယ္ခႏၶာကုိ ျဖတ္ 

ေတာက္ပစ္ခံရတယ္ဆုိၿပီး အႀကီးအက်ယ္ဝါဒျဖန္႔တယ္။ စစ္တပ္ပိုင္သ 

တင္းစာေတြက (PKI) က သတ္ျဖတ္ဖုိ႔ ျပဳစုထားတယ္ဆုိတဲ့ စာရင္း၊ 

လူေတြ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္သတ္ၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံထားတ့ဲက်င္းေတြ၊ ဆန္႔ 

က်င္ဘက္ေတြကုိ သုပ္သင္ပစ္ဖုိ႔စီမံကိန္းေတြပါတ့ဲ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ 

ရွာေဖြေတြ႕ရွိတယ္ဆုိၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပၾကတယ္။ 

 စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အေမရိကန္သံ႐ုံးနဲ႔လည္း 

ဆက္သြယ္လုိက္တယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ အဆက္အ 

သြယ္ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဝါရွင္တန္မွာလည္း အင္ဒုိနီးရွားအေရး အလုပ္ 

အဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕လုိက္တယ္။ ဒီကိစၥဟာ (PKI) ကုိ ေခ်မႈန္းဖုိ႔ မဟာအခြင့္ 

အေရးႀကီးလုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳၾကတယ္။ တဖက္မွာလည္း အင္ဒုိနီးရွား 

စစ္တပ္ဟာ ဒါကုိ ေရဆံုးေျမဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ပါ့မလား 

လုိ႔လည္း သံသယျဖစ္ၾကတယ္။ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခား 

ေရးဝန္ႀကီး ေဂ်ာ့ေဘာလ္ (George Ball) က ‘ဒီအခ်ီမွာ အင္ဒုိနီး 

ရွားစစ္တပ္ဟာ (PKI) ကုိ အားရိွရိွန႔ဲ ေျမလွန္ပစ္ႏိုင္မွပဲ။ မဟုတ္ 

ရင္ေတာ့ ဒီလုိအခြင့္အေရးမ်ိဳ း ထပ္ရခ်င္မွရေတာ့မွာ’လုိ႔ ေျပာခ့ဲတယ္။ 
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 ဒါေပမ့ဲ အေမရိကန္ဟာ အင္ဒုိနီးရွားစစ္တပ္ကုိ ဒီအခ်ိန္မွာ 

ေျဗာင္မကူညီရဲဘူး။ ေျဗာင္ဆုိရင္ ဆူကာႏိုနဲ႔ (PKI) အတြက္ ဖြင့္ခ်စရာ 

ျဖစ္သြားမွာစိုးလုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ာကာတာရိွ အေမရိကန္ 

သံ႐ံုးကုိ စစ္တပ္န႔ဲဆက္သြယ္ရာမွာ အထူးလၽိဳွ ႕ဝွက္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားတယ္။ 

သံအမတ္ဂရင္းကလည္း ဒါကုိ သေဘာတူတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဆူဟာတုိန႔ဲ 

နာဆူရွင္တုိ႔ကုိေတာ့ လုိအပ္လာရင္ တိတ္တခုိးကူညီဖို႔ အေမရိကန္ 

အေနနဲ႔ အဆင္သင့္ရွိတ့ဲအေၾကာင္း အသိေပးထားတယ္။ ေလာေလာ 

ဆယ္မွာ အေမရိကန္န႔ဲၿဗိတိန္တုိ႔အေနန႔ဲ အေကာင္းဆံုး ကူညီႏုိင္တာ 

ဟာ အင္ဒုိနီးရွားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မမွန္သတင္းျဖန္႔ၿပီး စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ 

ေရးလုပ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဂရင္းက ဆုိတယ္။ 

 ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စကၤာပူမွာ ၿဗိတိသၽွ ႏုိင္ငံျခားေရး႐ံုး 

လက္ေအာက္မွ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး႒ာနစိတ္က စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ 

ေရး ႐ံုးတခု ဖြင့္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ အဒီဲအခ်ိန္ကတည္းက အင္ဒုိနီးရွား 

ႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မမွန္သတင္းျဖန္႔ၿပီး စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေန 

ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ၁၉၆၅ ႏုိဝင္ဘာလက်မွ စကၤာပူမွာ လာ႐ံုးထုိင္ရမယ့္ 

ၿဗိတိသၽွၫိွႏႈိင္းေရးမွဴး ေရာဘတ္ရက္ဒေဝးဟာ ဒီကိစၥေပၚလာ 

တာေၾကာင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ စကၤာပူကုိ ေရာက္လာခဲ့ 

တယ္။ သူေရာက္တဲ့အခ်ိန္ အင္ဒုိနီးရွားမွာက ပုံႏိွပ္မီဒီယာနဲ႔ေရဒီယုိ 

အသံလႊင့္ဌာနေတြ အားလံုးကုိ စစ္တပ္က အုပ္စီးမိထားၿပီ ျဖစ္တယ္။ 

 ရက္ဒေဝးနဲ႔အေမရိကန္အရာရိွေတြဟာ ဂ်ာကာတာရိွ အေမ 

ရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရိွေတြန႔ဲ သံ႐ုံးက ပုံမွန္သတင္းေတြ ရေန 

တယ္။ အဒီဲသတင္းေတြကုိ လုိသလုိပုံဖ်က္ၿပီး ျပန္ျဖန္႔ၾကတယ္။ အဒီဲအ 

ခ်ိန္မွာက ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေတြအားလံုး အင္ဒုိနီးရွားမွ အႏွင္ခံ 

ထားရတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကၤပူစထရိတ္တုိင္း၊ ေအာ္ဘဆာဗား၊ 

ေဒးလီးတယ္လီဂရပ္ဖ္၊ ေဒးလီးေမးလ္နဲ႔ အေနာက္တုိင္းသတင္း 

ေထာက္ေတြဟာ အဒီဲလုိ ပုံဖ်က္ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ သတင္းေတြကုိပဲ ကုိးကားၿပီး 

ေရးသားေဖာ္ျပၾကရတယ္။ အေမရိကန္အသံဗြီအုိေအနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရး 

ဌာနတို႔ကလည္း စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ သူပုန္တုိ႔ရဲ႕ ရက္စက္မႈမ်ား 

ဆုိတာကုိ မွန္မွန္ႀကီးဝါဒျဖန္႔ၾကပါတယ္။ 

 စက္တင္ဘာ ၃၀ လႈပ္ရွားမႈန႔ဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဆက္စပ္တယ္ 

ဆုိၿပီး သတင္းလႊင့္ဖို႔ကုိလည္း အေမရိကန္က အထူးစိတ္ဝင္စားတယ္။ 

တ႐ုတ္ျပည္က စက္တင္ဘာသူပုန္ေတြဆီ ပို႔ေပးထားတ့ဲ  တူတဇင္ 

တံဆိပ္ပါ လက္နက္တုိက္ေတြကုိ အင္ဒုိနီးရွားစစ္တပ္က သိမ္းဆည္းရ 

မိတယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြကုိ ျဖန္႔ၾကတယ္။  

(၅) 

 ဒီလုိန႔ဲ (PKI) ဆန္႔က်င္ေရးေလထုဟာ အင္ဒုိနီးရွားမွာ အရိွန္ 

ေကာင္းလာတယ္။ စစ္တပ္ကလည္း ဒါကုိ ေကာင္းေကာင္း အခြင့္ 

ေကာင္းယူတယ္။ (PKI) ဆန္႔က်င္ေရး၊ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးကုိ 

အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳတယ္။ ေသဆံုးသြားတ့ဲ ဗခက ေတြ ဈာပနအၿပီး 

မွာ က်န္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ အစည္းအေဝးလုပ္ၾကတယ္။ (PKI) ကုိ ေခ်မႈန္း 

ပစ္ဖို႔ စီမံကိန္းခ်ဖုိ႔ သေဘာတူၾကတယ္လုိ႔ စီအုိင္ေအ အစီရင္ခံစာ တခု 

က ဆုိပါတယ္။  

 ဈာပနၿပီးေနာက္ ၃ ရက္အၾကာမွာ KAP-Gestapu က ဂ်ာ 

ကာတာမွာ လူထုဆႏၵျပပြဲတခု ထပ္မံျပဳလုပ္တယ္။ ဂ်ာကာတာရိွ  

(PKI)  ႐ံုးခ်ဳပ္ကုိ ဝင္ေရာက္စီးနင္းၿပီး မီးတင္႐ႈိ႕လုိက္တယ္။ ေအာက္ 

တုိဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ဆူဟာတုိက တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ လံုၿခဳံေရး ျပန္ 

လည္တည္ေထာင္ေရး စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္ (Operations 

Command for the Restoration of Order and Security) 
ဆုိတာကုိ ဖြဲ႕စည္းတယ္။ အဒီဲကတဆင့္ အစုိးရယႏၲရားအတြင္းမွ သူ႕ 

ဩဇာမကုိက္မယ့္ ဝန္ထမ္းအေျမာက္အျမားကုိ ထုတ္ပစ္တယ္။ ဂ်ာ 

ကာတာရိွ (PKI) လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ဖမ္းဆီး 

တယ္။ 

 ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွ စၿပီး (PKI) ပါတီဝင္ 

ဆုိသူေတြကုိ အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ စစ္တပ္ရဲ႕ကြပ္ကမဲႈန႔ဲ (KAP-

Gestapu) က ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္တာေတြ လုပ္တယ္။ အမ်ားစုက ရာ 

ဘာၿခံ အလုပ္သမားေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီလုိလုပ္ဖုိ႔ ဆူဟာတုိကုိယ္တုိင္က 

တုိက္႐ိုက္အမိန္႔ေပးတာ တခ်ိဳ ႕ ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမ့ဲ တပ္မွဴးေတြထမဲွာ 

(PKI) အေပၚ သံေယာဇဥ္ရွိသူေတြလည္း ရွိတယ္။ နယ္ေဒသ တပ္ဖြဲ႕ 

ေတြဟာ (PKI) ေခ်မႈန္းေရးမွာ တံု႔ေႏွးေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ ထပ္မွဴးဟာ 

ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးမွာ ျပတ္ျပတ္သားသားမရိွဘူးလုိ႔ ဆူဟာတုိက 

ယူဆရင္ အဲဒီတပ္မွဴးေတြကုိ ထုတ္ပစ္ၿပီး သူ႕လူယံုတပ္မွဴးေတြန႔ဲ 

အစားထုိးတယ္။ အဲဒီတပ္မွဴးးေတြက အရပ္သား ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ 

ေရးအုပ္စုေတြကုိ အသံုးျပဳၿပီး (PKI) ေခ်မႈန္းေရးကုိ ေဆာင္႐ြက္ၾက 

တယ္။  

 အေရွ႕ဂ်ားဗားမွာ လူငယ္အဖြဲ႕တဖြဲ႕က (PKI) န႔ဲ တ႐ုတ္ 

လူမ်ိဳ းေတြကုိ တုိက္ခိုက္ၾကတယ္။ အာေခ်းမွာေတာ့ မူဆလင္ ဘာသာ 

ေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဦးေဆာင္တယ္။ ေအာက္တုိဘာလ အေစာ 

ပိုင္းကေန ေနာက္ ၂ လအတြင္း လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ သတ္ျဖတ္ 

ပစ္ခဲ့တယ္။ (PKI) ပါတီဝင္ေတြသာမက ေဆြမ်ိဳ းသားခ်င္းေတြကုိပါ 

သတ္ပစ္တယ္။ တခ်ိဳ ႕႐ြာေတြဆုိရင္ ႐ြာလံုးကၽြတ္ အသတ္ခံရတာျဖစ္ 

တယ္။ 

(၆)         

 ေအာက္တုိဘာလ အေစာပုိင္းမွာ စီအုိင္ေအက အင္ဒုိနီးရွား 

စစ္တပ္ဟာ (PKI) ေခ်မႈန္းေရးကုိ အဆံုးတုိင္ လုပ္ခ်င္မွ လုပ္လိမ့္မယ္ 

လုိ႔ အစီရင္ခံခဲ့တယ္။ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အေရးအခင္းမွာ တုိက္႐ုိက္ 

ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သူေတြကုိသာ ေခ်မႈန္းၿပီး ဒီစစ္ဆင္ေရးကုိ ရပ္လုိက္ 

ႏိုင္တယ္၊ ေနာက္ၿပီး ဆူကာႏုိကုိ သူ႕အာဏာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္ 

ေပးလုိက္လိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခဲ့တယ္။ အေမရိကန္သံ အမတ္ 

ႀကီး မာရွယ္လ္ဂရင္းကလည္း စစ္တပ္အေနနဲ႔ (PKI) ေခ်မႈန္းေရးနဲ႔ 

တင္ ရပ္တ့ံမေနသင့္ဘဲ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆန္႔က်င္ေရးကုိပါ ဆက္လုပ္ရ 
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မယ္ဆုိတဲ့ သူ႕သေဘာထားကုိ ဝါရွင္တန္ဆီ ေၾကးနန္းပုိ႔ခဲ့တယ္။ 

ဆူကာႏုိျဖဳတ္ခ်ေရးပါ ဆက္လုပ္ရမယ္လုိ႔ ဆုိလုိတာ ျဖစ္တယ္။ 

  (PKI) ေခ်မႈန္းေရးကုိ အဆံုးတုိင္မလုပ္မွာ စုိးတဲ့အတြက္ 

အေမရိကန္စီအိုင္ေအက သူတုိ႔ျပဳစုထားတ့ဲ (PKI) အဖြဲ႕ဝင္ ငါးေထာင္ 

ရဲ႕စာရင္းကုိ အင္ဒုိနီးရွားဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဆီ ပို႔ေပးလုိက္တယ္။ ဒီ 

အတြက္ လက္နက္ငယ္ေတြနဲ႔ ေငြေၾကးအကူေတြေပးဖုိ႔လည္း စီစဥ္ေပး 

မယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဂ်ာကာတာရိွ အေမရိကန္သံ႐ုံးကလည္း သူတုိ႔ျပဳစု 

ထားတ့ဲ လူႏွစ္ေထာင္စာရင္းကုိ ထပ္ေပးတယ္။ 

 အေမရိကန္အတြက္ ေနာက္စိုးရိမ္စရာတခုက စစ္တပ္ကုိ 

ဘယ္သူက တကယ္ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေနသလဲဆုိတဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္။ 

အေစာပုိင္းကာလက တပ္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဆူကာႏိုကုိ ထိပ္တုိက္ 

ေတြ႕ရမွာကုိ မလုိလားၾကဘူး။ ဆူကာႏုိအေနနဲ႔ စက္တင္ဘာ ၃၀ 

အေရးအခင္းနဲ႔ (PKI) ကုိ ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေျပာေစခ်င္ၾက 

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္သံ႐ုံးက ‘ေလာေလာဆယ္ အင္ဒုိနီး 

ရွားမွာ အာဏာဗဟုိက တခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ၂ ခု ျဖစ္ေနတယ္။ 

အေမရိကန္အေနနဲ႔ ဘယ္ဘက္က ရပ္တည္သလဲဆုိတာ စစ္တပ္ကုိ 

ေျပာထားရမယ္’ လုိ႔ ဝါရွင္တန္ကုိ ေၾကးနန္းပို႔ခ့ဲတယ္။  

ဒါေပမ့ဲ ဆူကာႏိုက (PKI) ကုိ ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ဖို႔ ျငင္းဆန္ခ့ဲတာမို႔ 

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တပ္ေတြဟာ ဆူဟာတုိဘက္ ပါသြားေတာ့တာ 

ျဖစ္တယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ဆူဟာတုိကုိ အင္ဒုိနီးရွား 

စစ္တပ္ရဲ႕ ေသနာပတိအျဖစ္ ဆူကာႏုိက မလြဲမေရွာင္သာဘဲ ခန္႔အပ္ 

ေပးခ့ဲရေတာ့တယ္။ 

 ေဒသတပ္မွဴးေတြက (PKI) န႔ဲ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္း 

ေတြကုိ ဖ်က္သိမ္းပစ္တာေတြ လုပ္တယ္။ စစ္တပ္နဲ႔မူဆလင္အဖြဲ႕ 

တခ်ိဳ ႕ ဦးေဆာင္ၿပီး (PKI) ကုိ တုိက္ခိုက္မႈေတြလုပ္ၾကတယ္။ ဒီလုိ 

အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ိဳးေတြကုိ ဘယ္လုိတံု႔ျပန္မလဆုိဲတာ ႀကိဳ 

တင္ ျပင္ဆင္ထားတာ မရိွလုိ႔ အလယ္ဂ်ားဗားမွာပဲ (PKI) ဟာ ျပန္ 

လည္ခုခံတိုက္ခိုက္တာ လုပ္ႏုိင္တယ္။ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ 

ဆူဟာတုိက တပ္ရင္းအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ အလယ္ဂ်ားဗားသုိ႔ ေစလႊတ္ 

ၿပီး (PKI) ကုိ ေခ်မႈန္းေစခ့ဲတယ္။ အလယ္ဂ်ားဗားကုိ စစ္ျဖစ္ေနတ့ဲ 

ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာလုိက္တယ္။   

 အားနည္းတ့ဲ ေနရာေတြမွာေတာ့ (PKI) ကုိယ္တုိင္ကပဲ 

႐ုံးေတြကုိ ကုိယ့္ဘာသာဖ်က္သိမ္းပစ္လုိက္ၾကရတယ္။ မဟုတ္ရင္ 

အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခံရမွာမို႔ ျဖစ္တယ္။ ေအာက္တုိဘာ လကုန္ 

ေလာက္မွာေတာ့ ဂ်ားဗားနဲ႔ဆူလာေဝဆီတုိ႔မွာ (PKI) ေတြ အားလံုးနီး 

ပါး မက်န္သေလာက္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဆူကာႏုိကလည္း အကာ 

အကြယ္ မေပးႏုိင္ခဲ့ပါ။ ဒါ့အျပင္ ေအာက္တုိဘာလေႏွာင္းပိုင္းမွာ ဆူ 

ကာႏုိဟာ သူ႕ရဲ႕လက္႐ုံးတဆူျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆူဘန္ဒရီ 

ယုိ ကုိလည္း ျဖဳတ္ေပးခ့ဲရတယ္။ 

 (PKI) ေခ်မႈန္းေရးမွာ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္လာတ့ဲအခါ 

မာရွယ္ဂရင္းက ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကုိ ‘အေမရိကန္ရဲ႕ေထာက္ခံမႈကုိ ျပ 

တဲ့အေနနဲ႔ အေထာက္အထားမေပၚႏုိင္တ့ဲ တိတ္တိတ္ပုန္း ေရတုိ အကူ 

အညီ တခ်ီေလာက္ေပးႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြ ရွာေဖြသင့္တယ္’ ဆုိၿပီး 

တုိက္တြန္းခ့ဲတယ္။  

 ဒါကုိ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက သေဘာတူတယ္။ လတ္တေလာ 

အေျခအေနကုိလည္း ခပ္ရွည္ရွည္ သံုးသပ္ျပခ့ဲတယ္။ ‘တပ္မေတာ္ရဲ႕ 

အားေပးမႈနဲ႔ လူထုရဲ႕တုိက္ခိုက္မႈကို ရင္ဆုိင္ရတဲ့ (PKI) ဟာ အလ်င္ 

အျမန္ေနာက္ဆုတ္သြားရၿပီ။ တပ္မေတာ္ဟာ ဆူကာႏုိမပါဘဲ ထိပ္ 

တန္းေပၚလစီေတြကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ခ်မွတ္လာႏုိင္ၿပီ။ ၾကာေလ 

ပိုၿပီးေတာ့ တကယ့္အစုိးရလုိ ျဖစ္လာေနၿပီ။’ ေနာက္ၿပီး အင္ဒုိနီးရွား 

ဟာ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေတြ နက္႐ႈိင္းလာတာနဲ႔အမၽွ 

အေနာက္ဆီက အကူအညီေတြ ေတာင္းခံလာရလိမ့္မယ္။ ကူညီဖို႔ 

အတြက္ အေမရိကန္န႔ဲဂ်ပန္က အင္မတန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အေနအထား 

မွာရိွတယ္။ (PKI) ေခ်မႈန္းေရးအတြက္ စစ္တပ္ဟာ ရိကၡာ၊ ကုန္ၾကမ္း၊ 

ေခ်းေငြ၊ လက္နက္ငယ္န႔ဲတန္ဆာပလာေတြ လုိလာလိမ့္မယ္။ စစ္တပ္ 

အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရင္ဆုိင္ေနရတ့ဲ ျပႆနာေတြန႔ဲ အက်ဥ္းအက်ပ္ေတြကုိ 

နားလည္လာတာနဲ႔အမၽွ အေမရိကန္အတြက္ လူပုဂၢိဳလ္ေတြန႔ဲ ျဖစ္ရပ္ 

ေတြအေပၚ ဩဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြကုိ မရစဖူး 

ရလာလိမ့္မယ္။                                                  

 တဖက္မွာလည္း အေမရိကန္ရဲ႕ ႏုိင္ငံျခားေရးေပၚလစီကုိ 

တုိက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္တ့ံၿပီး အေမရိကန္ေရနံကုမၸဏီေတြကုိ အေႏွာင့္ 

အယွက္မေပးဖုိ႔အတြက္ စစ္တပ္ကုိ အခ်က္ေပးထားရမယ္ စသျဖင့္ 

ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ျပန္ၾကားလာတယ္။ 

(၇) 

 ေအာက္တုိဘာလကုန္မွာ ဝါရွင္တန္အိမ္ျဖဴေတာ္မွ အရာရိွ 

မင္းမ်ားက အင္ဒုိနီးရွားအလုပ္အဖြဲ႕တခုကုိ ဖြဲ႕တယ္။ အဒီဲအခ်ိန္က 

ဂ်ားဗားအလယ္ပိုင္းမွာ (PKI) က ျပန္လည္ခုခံမႈေတြ လုပ္ေနတာ 

ေၾကာင့္ ေရရွည္ေျပာက္က်ားစစ္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ 

အင္ဒုိနီးရွားရိွ အေမရိကန္သံ႐ံုးက ရေနတယ္။ အဒဲါေၾကာင့္ (PKI) 

တုိက္ခိုက္ေရးအတြက္ လုိအပ္မွာေတြ အင္ဒုိနီးရွားစစ္တပ္ကုိ တိတ္ 

တိတ္ပုန္း အကူေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အလုပ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕တာျဖစ္တယ္။ 

 စီအုိင္ေအရဲ႕ အင္ဒုိနီးရွားစစ္တပ္အတြင္း အဆင့္အျမင့္ဆံုး 

အဆက္အသြယ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္မွာ ပညာသင္ၾကားခ့ဲဖူးသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

ႀကီး ဆူကင္ဒ႐ို (Sukendro) ဟာ အေမရိကန္သံ႐ုံးကုိ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး 

ဆန္၊ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ၊ ေဆးဝါးနဲ႔ လက္နက္ငယ္မ်ား အကူအ 

ညီေပးဖုိ႔ ေတာင္းခံတယ္။ သံအမတ္ႀကီးဂရင္းက ေပးသင့္ေၾကာင္း ဝါ 

ရွင္တန္ကုိ အစီရင္ခံတယ္။ (PKI) ေခ်မႈန္းေရးအတြက္ စစ္တပ္က လံုး 

ပန္း ေဆာင္႐ြက္ေနတာကုိ အေမရိကန္က အျပည့္အဝ ေထာက္ခံ 

ေၾကာင္း ျပသတဲ့အေနနဲ႔ ေႏွာင္ႀကိဳးမပါဘဲ အကူအညီေပးဖုိ႔ အိမ္ျဖဴ 

ေတာ္န႔ဲ ပင္တာဂြန္က သေဘာထားရိွတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကေတာ့ 
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ဒီအခ်ိန္မွာ ဆူဟာတုိ၊ နာဆူရွင္တုိ႔န႔ဲ ပုိက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေဆြး 

ေႏြးမႈေတြ လုပ္သင့္တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။  အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြား 

ေတြ ထိခိုက္ေစတဲ့ေပၚလစီေတြကုိ အင္ဒုိနီးရွားအေနနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ 

လွည့္ေျပာင္းေရးဟာ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ရမယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။  

 အေမရိကန္သံအရာရိွ ဖရန္စစ္ (Galbraith Francis) ဟာ 

နာဆူရွင္ရဲ႕ကုိယ္စားလွယ္န႔ဲ ေတြ႕ေဆြးေႏြးတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ ေဆာင္ 

႐ြက္ခ်က္ေတြကုိ ေထာက္ခံ သေဘာက်ေပမယ့္ ၂ ႏိုင္ငံၾကားမွာ ႀကီး 

မားတ့ဲ ကြဲလြဲခ်က္ေတြ က်န္ရိွေနေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ 

ရဲ႕ေရနံအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္တယ္။ ဒီကိစၥ မေျဖရွင္းႏုိင္ရင္ အေမရိကန္ 

ဆီက ေရရွည္အကူအညီရမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ 

 ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔မွာ တိတ္တိတ္ပုန္းေဆးဝါးအကူအညီ 

စေပးဖုိ႔ ယႏၲရားတရပ္ထူေထာင္ဖို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္က အမိန္႔ေပးတယ္။ 

ဘန္ေကာက္ စီအုိင္ေအ႐ံုးကုိလည္း လက္နက္ငယ္အကူအညီေပးဖုိ႔ 

ၫႊန္ၾကားတယ္။ (PKI) ကုိ တုိက္ခိုက္ေနတ့ဲ မူဆလင္အဖြဲ႕ေတြန႔ဲ 

အမ်ိဳ းသားလူငယ္အဖြဲ႕ေတြကုိ အင္ဒုိနီးရွားစစ္တပ္ကတဆင့္ လက္ 

နက္ တပ္ဆင္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္က ေတာင္းခံထားတ့ဲ ဆက္ 

သြယ္ေရးစက္ေတြကုိလည္း ပုိ႔ေပးတယ္။ ေဒၚလာတသန္းတန္ဖိုး ရွိ 

တယ္။ အဲဒီစက္ေတြရဲ႕ လႈိင္းႏႈန္းေတြကုိေတာ့ အေသခ်ိန္ေပးထား 

တယ္။ သတင္းအားလံုးကုိ အေမရိကန္က ရေနဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ 

 (PKI) ကုိ သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းေရးတုိက္ပြဲ အရိွန္ျမင့္သထက္ 

ျမင့္လာသလုိ အေမရိကန္အကူအညီကလည္း ပိုမ်ားလာတယ္။ အရိွန္ 

ပိုေကာင္းေအာင္ ကူညီေပးတာလည္း ျဖစ္တယ္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ 

လဆန္းပုိင္းမွာ (PKI) ေခ်မႈန္းေရးအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ (KAP-Gestapu) ကုိ 

အေမရိကန္က အင္ဒုိနီးရွားေငြ ယူပီသန္း ၅၀ ေထာက္ပံ့ေပးခ့ဲတယ္။ 

စစ္တပ္ရဲ႕ (PKI) ေခ်မႈန္းေရးစီမံကိန္းထဲမွာ (KAP-Gestapu) ဟာ 

အေရးပါတ့ဲ အဖြဲ႕အစည္းပဲလုိ႔ သံအမတ္ဂရင္းက ေထာက္ခံေပးခ့ဲတာ 

ျဖစ္တယ္။ 

(၈)၁၉၆၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ဆူကာႏုိက ဆူဟာ တုိကုိ 

တရားဝင္အာဏာလႊေဲပးလုိက္ရတယ္။  

 ဒီေနာက္မွာေတာ့ အေမရိကန္အရင္းအႏီွးေတြ အင္ဒုိနီးရွား 

ကုိ ျပန္ဝင္လာတယ္။ အေမရိကန္သတၱဳတြင္းကုမၸဏီ ဖရီးပုိ႔ဟာ သတၱဳ 

တူးေဖာ္ခြင့္ ျပန္ရတယ္။ ေၾကးနီမိုင္းတြင္းလုပ္ငန္းေတြ ျပန္စတယ္။ ဆူ 

ကာႏုိလက္ထက္က ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းလုိက္တဲ့ အေမရိကန္န႔ဲ ဥေရာပကုမၸ 

ဏီ ေတြ မူလပိုင္ရွင္ေတြကုိ ျပန္ရၾကတယ္။ (ဝါက် မရွင္းဘူး၊ ကို 

ျဖဳတ္) 

 မိုဘုိင္းေရနံကုမၸဏီဟာ ဆူမာထရာမွာ ေရနံရွာေဖြဖို႔ ဧက 

၄၅၀˜၀၀၀ ရတယ္။  အေမရိကန္နဲ႔ အျခားအေနာက္ကုမၸဏီေတြ ျပန္ 

ဝင္လာၾကတယ္။ စားအုန္းဆီန႔ဲအလွကုန္ကုမၸဏီေတြန႔ဲ ရာဘာကုမၸဏီ 

ႀကီးေတြ ဝင္လာႏုိင္ၾကတယ္။  

 အေမရိကန္ရဲ႕ ေရရွည္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈေတြက အက်ိဳး အ 

ျမတ္ေတြ ျပန္ေပၚလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

(၉) 

 ဒီလူသတ္ပြဲႀကီးမွာ အဓိကတာဝန္ရိွတာက ဆူဟာတုိန႔ဲ စစ္ 

တပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕အစီအစဥ္ေအာက္မွာ ပါခ့ဲတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ 

လည္း တာဝန္ရွိၾကတယ္။ ဆူဟာတုိန႔ဲစစ္တပ္ဟာ အခုလုိ ေသြးေခ်ာင္း 

စီး လူသတ္ပြဲႀကီးမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကုိ ရယူခဲ့တာျဖစ္တယ္။ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ထူေထာင္ႏိုင္ခ့ဲတာ ျဖစ္တယ္။ 

 အေမရိကန္ဟာ ဒီလူသတ္ပြဲမွာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရွိဘူးလုိ႔ 

တေလၽွာက္လံုး ျငင္းဆုိခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အခု လၽိဳွ ႕ဝွက္အဆင့္က ပယ္ 

ဖ်က္လုိက္တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းအခ်ိဳ ႕ ထြက္လာမွ ဘယ္လုိ ထဲထဝဲင္ဝင္ 

ပတ္သက္ကူညီအားေပးခ့ဲတယ္ဆုိတာ အခုိင္အမာေပၚသြားတာ ျဖစ္ပါ 

တယ္။  

 ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ ေခ်မႈန္းေရးအတြက္ အေစာႀကီး  

ကတည္းက အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ခဲ့တာကုိလည္း ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ကုိယ့္လူ 

ေတြ ေမြးတယ္။ ေငြန႔ဲ႐ုပ္ဝတၳဳေတြ ပံုေအာသံုးတယ္။ အခြင့္အခါ ေပၚ 

တာနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ေခ်မႈန္းေရးကုိ ရက္ရက္စက္စက္ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေစတာ ျဖစ္တယ္။  

 ဒါေၾကာင့္ ဒီလူသတ္ပြဲႀကီးမွာ အေမရိကန္ဟာ ဆူဟာတုိ 

ထက္ေတာင္ ပိုတာဝန္ရိွတယ္လုိ႔ ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ 

ပါတယ္။ 

                                                               ေအးျမင့္ 

                                                       ၂၄ - ၁ - ၂၀၁၆ 

ရည္ၫႊန္း 

၁-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလထုတ္ Monthly Review Volume 67, 
Number 6 (November)  

၂- http://www.workers.org/indonesia/ 

၃- Wikipedia 

၄- The Forgotten Massacres by Alex de Jong 
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tar&duef &Jh h 

             acwfopfzufqpfpepf                   

              တင္တင္ႏြယ္              

 

John Pilger: Fascism and a new holocaust beckon if we remain silent ကုိ ကုိးကားေရးသားပါတယ္။ 

 

 ကေန႔ေခတ္မွာ အေမရိကန္န႔ဲ သူ႔မဟာမိတ္ေတြ ဆင္ႏႊဲေနတ့ဲ စစ္ပြဲေတြက ေခတ္သစ္ဖက္ဆစ္စနစ္ကုိ ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ တနည္း ေျပာရရင္ 

ကေန႔လူေတြ ျမင္ေန၊ ေတြ႔ေန၊ ၾကားေနရတ့ဲ အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ေတြရဲ႕ သတင္းလုိ႔ေခၚတဲ့ အိမ္မက္ဆန္ဆန္ စိတ္ကူးယဥ္ အလိမ္အညာေတြ၊ 

ဗံုးေတြ၊ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈေတြက ေခတ္သစ္ ဖက္ ဆစ္စနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 ၂၀၁၅ ခု ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ ေန႔ဟာဆုိရင္ နာဇီအက်ဥ္း စခန္းျဖစ္တဲ့ ေအာ့စ္ဝစ္ခ်္အက်ဥ္းစခန္းကုိ  ႐ုရွားတပ္နီေတာ္က စီးနင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး 

အက်ဥ္းသားေေတြကုိ လြတ္ေျမာက္ေစတ့ဲေန႔ရဲ႕ အႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာ့စ္ဝစ္ခ်္ အက်ဥ္းစခန္းမွ လြတ္ေျမာက္မႈ 

အႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ အခမ္းအနားက လူ ေတြရဲ႕စိတ္ထမဲွာ စူးဝင္ေနတ့ဲ နာဇီေတြရဲ႕ ႀကီးက်ယ္တဲ့ရာဇဝတ္မႈကုိ သတိရေစတယ္။ 

 အ့ဲဒီအခမ္းအနားမွာ ကေန႔ထိ အသက္ရွင္ဆဲ က်န္ရစ္သူ ေတြက အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္တ့ဲ ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳးေတြကုိ ထပ္ မံ မလုပ္ၾကဖုိ႔ 

ကမၻာကုိ သတိေပးႏိႈးေဆာ္လုိက္ပါတယ္။ က်န္ရစ္သူေတြထကဲ တစ္ဦးျဖစ္သူ  ႐ုိမန္ကန္႔က ငါတုိ႔ ေတြ႔ၾကံဳရသလုိမ်ိဳး ငါတုိ႔ ကေလးေတြကုိ မျဖစ္ေစခ်င္ 

ဘူး လုိ႔ မီဒီယာကုိ ေျပာၾကားပါတယ္။ 

 ကေန႔ စစ္ပြဲေတြကုိ ဖန္တီးေနတ့ဲ အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ အီလိလစ္ဘရယ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ႐ုပ္ရွင္ကားေတြမွာ သမိုင္းအျဖစ္နဲ႔ နာဇီ 

စစ္တပ္ရဲ႕ ဒူးဆန္႔ေလွ်ာက္တ့ဲ လမ္းေလွ်ာက္ပံုေတြ၊ အနက္ေရာင္ဝတ္ဆင္တာေတြ၊ သူတုိ႔ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ရာဇ 
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 ဝတ္မႈေတြ စတာေတြကုိ လွန္ေလွာျပကာ ဖက္ဆစ္စနစ္ကုိ  လူေတြ 

ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေနတ့ဲ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ စုိးရိမ္စရာ 

ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကီးထြားေနတ့ဲ ေခတ္သစ္ဖက္ဆစ္စနစ္ ကုိ 

ေတာ့ ဖံုးဖိထားတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဆုိဲေတာ့ အဲဒါ သူတုိ႕ရဲ႕ ဖက္ဆစ္ 

စနစ္ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါပဲ။  

 နာဇီေတြ ဥေရာပကုိ မက်ဴးေက်ာ္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ ေအာ့စ္ဝစ္ခ်္ 

အက်ဥ္းစခန္းန႔ဲ အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာ မ 

ဟုတ္ ဘူး။ အလားတူပဲ ၂၀၀၃ မွာ အေမရိကန္န႔ဲ သူ႔မဟာမိတ္ေတြ အီ 

ရတ္ကုိ က်ဴးေက်ာ္စစ္ မဆင္ႏႊဲခဲ့ဘူးဆုိရင္ အီရတ္လူမ်ိဳ း တစ္သန္း 

ေက်ာ္လည္း  ေသမွာ မဟုတ္ဘူး။ ISIS ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ 

ေတြလည္း ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။   

 ေခတ္သစ္ဖက္ဆစ္စနစ္က နာဇီေတြရဲ့ဖက္ဆစ္စနစ္လုိပဲ အ 

ႀကီးအက်ယ္ လိမ္ညာပါတယ္။ အေသးစိတ္ အကြက္ေဖာ္ လိမ္ညာ 

ထားတ့ဲ လုပ္ႀကံဇာတ္လမ္းေတြ၊ ဆင္ဆာျဖတ္ထားၿပီီး အျဖစ္မွန္ကုိ 

ထိန္ခ်န္ထားတဲ့ သတင္းေတြကုိ မီဒီယာအမ်ားအျပားနဲ႔ ေနရာအႏံွ႔က 

ေန ထပ္တလဲလဲ ထုတ္လႊင့္ျပသတယ္။ အဲ့လုိျပသတ့ဲ ေက်းဇူးေတြ 

ေၾကာင့္ လစ္ဗ်ားမွာ ႀကီးမားတ့ဲ ကပ္ေဘးႀကီး ႐ုတ္တရက္ က်ေရာက္ခဲ့ 

တယ္။ 

 ၂၀၁၁ ခုမွာ လစ္ဗ်ားကုိ ေနတုိးက အႀကိမ္ေပါင္း ၉၇၀၀ ထိ 

ဗံုးႀကဲဲတုိက္ခိုက္ခဲ့တယ္။ အ့ဲဒီတုိက္ခိုက္မႈမွာ တစ္ဝက္နီးပါးက အရပ္ 

ဘက္ ပစ္မွတ္ေတြကုိ ရည္ရြယ္ၿပီးတုိက္ခိုက္တာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ယူေရ 

နီယံဒုံးက်ည္ေတြကုိ သုံးစြဲတယ္။ မစ္စူရတာနဲ႔ ဆီးရဲ႕ ၿမဳိ႕ႀကီးေတြေပၚ 

ဗံုးမုိးရြာခဲ့တယ္။ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔က ေဖာ္ထုတ္တဲ့ သခ ၤ်ဳ  ိင္းေျမပုံ 

ေတြမွာ ေသဆုံးသူ အမ်ားစုက ၁၀ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြ ျဖစ္တယ္။ 

 လူပုံအလယ္မွာ လစ္ဗ်ားသမၼတကဒါဖီကုိ ဘက္နက္နဲ႔ ထုိး 

သတ္ေနပုံကုိလည္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္ 

တန္က ဂ်ဴလီယက္ဆီဇာရဲ့  “I came, I saw, I conquered” ကုိ 

အတုခိုးၿပီး “I came, I saw, He died” စကားနဲ႔ ဝမ္းသာအားရ 

ႀကိဳဆုိခဲ့တယ္။  

 အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ေတြက ကဒါဖီကုိ သတ္တဲ့ကိစၥ 

မွာေရာ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံကို ဖ်က္ဆီးတ့ဲကိစၥမွာပါ  သုံးေနက် မုသားေတြန႔ဲ 

သူတုိ႔မွန္ေၾကာင္း၊ တရားေၾကာင္း လိမ္ညာခဲ့တယ္။ ကဒါဖီက သူ႔လူမ်ိဳ း 

သူ မ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ဖုိ႔ႀကံစည္ေနလုိ႔ ဒီလုိလုပ္ရတာပါတ့ဲ။ တစ္ရက္ 

ေလာက္မ်ား ေနာက္က်ရင္ ဘင္ဂါဇီျမိဳ႔မွာ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ သတ္ 

ျဖတ္မႈေတြ ၾကံဳရႏိုင္ၿပီး ဒါဟာ ေဒသတစ္ခုလံုးကုိ ဂယက္႐ုိက္ကာ 

ကမၻာကုိ အမည္းစက္ ထင္ေစမယ့္ လုပ္ရပ္ ျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ အုိဘားမား 

က ဆုိပါတယ္။  

 အမွန္က ၂၀၁၁ ခု မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ႐ုိက္တာမွာ ေဖာ္ျပ 

ထားတ့ဲ လစ္ဗ်ားအစုိးရတပ္ေတြ ႏွိမ္နင္းတာကုိ ခံေနရတ့ဲ အစၥလမ္မစ္ 

တပ္ေတြရ့ဲ လုပ္ၾကံေျပာဆုိမႈကုိ အေၾကာင္းျပျပီး လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံကုိ က်ဴး 

ေက်ာ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ရဝမ္ဒါလုိပဲ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈေတြ၊ အစု 

လုိက္အျပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈေတြ ဒီမွာ ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆုိတဲ့” အစၥလမ္ 

မစ္ တပ္ေတြရဲ့ လုပ္ႀကံေျပာဆုိမႈက ေနတုိးရဲ့ စစ္ဆင္ေရး မီးေတာက္ 

မီးလွ်ံႀကီး လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံအေပၚ ေတာက္ေလာင္ေစဖို႔ မီးပြားတစ္စ ျဖစ္ခဲ့ 

တယ္။ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းက လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံေပၚ ေနတုိးရ့ဲ စစ္ဆင္ေရးကုိ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတ့ဲ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈလုိ႔ ေျပာခဲ့ 

တယ္။  

 တကယ္ေတာ့ အုိဘားမား၊ ကင္မရြန္း န႔ဲ ဖရန္ဆြာေအာ္လြန္ 

တုိ႔သတ္မွတ္တဲ့ ကဒါဖီရဲ႕ အျပစ္အစစ္အမွန္က လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြား 

ေရးကုိ အမီွခိုကင္းကင္းရပ္တည္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာနဲ႔ အာဖရိကရဲ႕ ေရနံ 

ေတြကုိ အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔ ေရာင္းေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာတဲ့ 

အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဖရိကန္ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔ (African 

Monetary Fund) န႔ဲ အာဖရိကန္ဗဟုိဘဏ္(African Central Bank) 

တည္ေထာင္ဖုိ႔၊ အာဖရိကန္ေငြေၾကးကုိ ခိုင္မာတ့ဲေငြေၾကးတစ္ခု ျဖစ္ဖို႔၊ 

သဘာဝသယံဇာတေတြ ပိုင္ဆုိင္တဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံေတြအၾကား စီးပြား 

ေရးသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ စတ့ဲ ကဒါဖီရဲ႕ ရဲတင္းတ့ဲ လုပ္ေဆာင္မႈေတြက 

လည္း အေမရိကန္န႔ဲသူ႔မဟာမိတ္ေတြ သည္းမခံႏိုင္တ့ဲအခ်က္ေတြ ျဖစ္ 

လုိ႔ေနပါတယ္။  

 ေနတုိးတုိ႔ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ျပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ 

၁၁ ရက္မွာေတာ့ အုိဘားမားက အာဖရိကန္ဗဟုိဘဏ္ တည္ေထာင္ဖို႔ 

ကဒါဖီ လ်ာထားထားတ့ဲ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၃၀ ကုိ လစ္ဗ်ား ဗဟိုဘဏ္ 

ကေန သိမ္းယူခ့ဲပါတယ္။ ကဒါဖီ လက္ထက္တုန္းက အာဖရိက 

တုိက္ရဲ႕ အခ်မ္း သာဆုံး ျဖစ္ခဲ့သလုိ၊ ျပည္သူေတြ အခမ့ဲ က်န္းမာေရး 

free health-care၊ အခမ့ဲ ပညာေရး free education၊ အခမ့ဲ လွ်ပ္စစ္ 

ဓာတ္အားသံုးစြဲခြင့္ free electricity၊ အတုိးမ့ဲေခ်းေငြ free interest 

on loans ခံစားရတဲ့ လစ္ဗ်ားႏုိင္ငံဟာ အခုေတာ့ အေနာက္ဘက္မွာ 

အစၥလမ္မစ္စစ္တပ္ေတြ၊ အေရွ႕ဘက္မွာ အစၥလမ္မစ္မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔ 

ေတြ၊ ေတာင္ဘက္မွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ၊ ေျမာက္ဘက္ ကမ္းေျခ 

မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလူကုန္ကူးအဖြဲ႔ေတြ အသီးသီးႀကီးစုိးေနၾကၿပီး အစိတ္ 

စိတ္ အျမႊာျမႊာ ၿပဳိကြဲလ်က္ရိွတယ္။ သံ႐ံုးေတြ၊ သံတမန္ေတြ တစ္ခုမွ 

မရိွ ေတာ့တဲ့အျပင္ တကၠသုိလ္ေတြလည္း အၿပီးပိတ္ထားရတယ္။ 

 လစ္ဗ်ားမွာ ဆင္ႏႊဲတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတ့ဲ စစ္ 

ပြဲက (အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္) အေနာက္အုပ္စုရဲ႕ လစ္ဘရယ္ 

အေတြးအေခၚကုိ အနီးစပ္ဆုံးေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ စံျပ နမူနာပုံစံ ျဖစ္တယ္။ 

အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ နယ္ခ်႕ဲက်ဴး 

ေက်ာ္ စစ္ပြဲေတြကုိ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားတ့ဲ စစ္ပြဲေတြလုိ႔ 

ကင္ပြန္းတပ္ ေလ့ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီလုိ စစ္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲေတာ့မယ္ 

ဆုိရင္လည္း သူတုိ႔ေပးထားတဲ့ အမည္န႔ဲလုိက္ေအာင္ လူသားခ်င္း 

စာနာေထာက္ထားရမယ့္ အေၾကာင္းတရားေတြကုိ လိမ္ညာ ဖန္တီး 

ေတာ့ တာပါပဲ။ ကမၻာေပၚမွာ ျဖစ္ၿပီးသမွ် လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ 

ထားတ့ဲ စစ္ပြဲေတြ ကုိ ေျခရာေကာက္လုိက္ၾကည့္ရင္ အေမရိကန္န႔ဲ 
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သူ႔မဟာမိတ္ေတြရဲ႕ ေခတ္သစ္နယ္ခ်႕ဲဖက္ဆစ္စနစ္ကုိ ထင္ထင္ရွား 

ရွား ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ 

 ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ မတ္လတုန္းကလည္း ဘီလ္ကလင္တန္နဲ႔ တုိနီ 

ဘလဲတုိ႔က ကုိဆုိဗိုနယ္မွာ ဆာ့ဘ္လူမ်ိဳးေတြက ခြဲထြက္ေရးသမား 

အယ္ေဘးနီးယန္းလူမ်ိဳးေတြကုိ လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္ေနပါတယ္လုိ႔ 

လိမ္လည္ေၾကညာၿပီး ဆာဘီးယားကုိ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထား 

တဲ့စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲဖို႔ ေနတုိးတပ္ေတြကုိ ေစလႊတ္ခ့ဲဖူးတယ္။ စစ္ရာဇဝတ္ 

မႈဆုိင္ရာ အေမရိကန္ အထူးသံအမတ္ ေဒးဗစ္ရွက္ဖာ က အသက္ ၁၄ 

ႏွစ္ နဲ႔ ၅၉ ႏွစ္ၾကား အယ္ေဘးနီးယန္းလူမ်ိဳးေတြ ႏွစ္သိန္းသုံးေသာင္း 

ေလာက္ အသတ္ခံရေကာင္း ခံရႏုိင္တယ္လုိ႔ ေျပာၾကားခ့ဲတယ္။ ဒါကုိ 

သံေယာင္လုိက္ျပီး ကလင္တန္နဲ႔ ဘလဲတုိ႔က ဒါဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ 

တုန္းက နာဇီေတြ လုပ္ခဲ့ၾကသလုိမ်ိဳးပဲလုိ႔ လံႈ႕ေဆာ္ေျပာၾကားၾကတယ္။  

 ေနတုိးရ့ဲ ဗံုးႀကဲတုိက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဆာဘီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ စာ 

သင္ေက်ာင္းေတြ၊ ေဆး႐ုံေတြ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ၊ ႏုိင္ငံပုိင္႐ုပ္ျမင္ 

သံၾကားစက္႐ံုေတြ စတ့ဲ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြ ပ်က္စီးခ့ဲရ 

တယ္။ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစုံစမ္း 

စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ေတြ ကုိဆုိဗိုကုိ ေရာက္လာၾကတယ္။ FBI စုံစမ္းစစ္ 

ေဆးေရးအဖြဲ႔က သခၤ် ဳိင္းေျမပုံ တခုတေလေတာင္မွ ရွာမေတြ႔ပဲ အိမ္ျပန္ 

သြားရတယ္။ စပိန္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔လည္း ထုိ႔အတူပဲ၊၊ စပိန္ 

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေခါင္းေဆာင္က ေဒါသတႀကီးနဲ႔ ဒါ စစ္ဝါဒျဖန္႔ခ်ိ 

ေရးရဲ႕ မ်က္လွည့္အကြက္ပဲ လုိ႔ ႐ႈတ္ခ် ေျပာဆုိခဲ့တယ္။  

 တစ္ႏွစ္အၾကာ ယူဂိုဆလားဗီးယားဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢခံု႐ံုး 

က ေကာက္ယူရရွိတဲ့စာရင္းအရ ကုိဆုိဗိုမွာ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္းက 

၂၇၈၈ ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ တုိက္ပြဲမွာ ပါဝင္တုိက္ခိုက္တဲ့ 

ႏွစ္ဖက္စစ္သားေတြရဲ႕ အက်အဆုံးဦးေရလည္း ပါဝင္တယ္။ ဒါ လူမ်ဳိး 

တံုး သတ္ျဖတ္မႈ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ေတြရဲ႕ 

လိမ္ညာၿပီး တုိက္ခိုက္တဲ့  က်ဴးေက်ာ္စစ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။  

 လိမ္ညာမႈေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အလြန္စိုးရိမ္စရာ ေကာင္း 

တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြ ရိွေနပါတယ္။ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏုိင္ငံ က 

စစ္ေအးကာလအတြင္းမွာ အေမရိကန္ဘက္ကလဲမပါ၊ ႐ုရွားဘက္က 

လည္း မပါ၊ ဘယ္ဘက္ကမွမပါဘဲ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးမွာ အေမရိကန္ 

န႔ဲ ႐ုရွားတုိ႔ရဲ႕ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့တ့ဲ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူမ်ိဳ းေပါင္းစုံပါဝင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္ 

လပ္ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းနဲ႔ စက္႐ံု 

အလုပ္႐ုံေတြက ျပည္သူပိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့လုိ ျပည္သူပိုင္ျဖစ္ေနတာ 

ကုိ ဥေရာပအုပ္စုေတြန႔ဲ ယူဂုိဆလားဗီးယားပုိင္ ခ႐ိုေအးရွား၊ဆလုိဗဲနီး 

ယား တုိ႔ကုိ ေဈးကြက္စီးပြားေရးအတြက္ သိမ္းပုိက္လုိတဲ့ ဂ်ာမနီတုိ႔ 

အေနနဲ႔ လက္ခံလုိ႔မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ နယ္သာလန္ 

မားစထရစ္ၿမိဳ႕မွာ ဥေရာပအုပ္စုေတြန႔ဲ ဂ်ာမနီ ေတြ႔ဆုံၿပီး ပ်က္စီးလုနီးနီး 

ယုိယြင္းေနတ့ဲ ယူ႐ုိဇံုအတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ 

တယ္။ အဲ့ဒါက ခ႐ုိေအးရွားကုိ အသိအမွတ္ျပဳမယ္..ယူဂိုဆလား ဗီး 

ယားကုိ အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာ ပ်က္စီးေစမယ္ ဆုိတာပါပဲ။ အေမရိကန္ 

အေနနဲ႔ကလည္း ယူဂိုဆလားဗီးယားကုိ ကမၻာ့ဘဏ္ကေန ေငြမေခ်းလုိ႔ 

မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၿပီးဆုံးေတာ့မယ့္စစ္ေအးကာလရဲ႕ 

႐ုပ္ၾကြင္း ေနတုိးကုိလည္း ေခတ္သစ္ဖက္ဆစ္စနစ္ကုိ အေကာင္အ 

ထည္ေဖာ္ရာမွာ စြမ္းအားရွင္အျဖစ္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ အသုံးခ်ခ်င္ေန 

တယ္။ ဒါေတြက စစ္ေအးကာလအခ်ိန္ တည္ၿငိမ္ေနတ့ဲ ယူဂိုဆလားဗီး 

ယားကုိ ကေန႔ကာလမွာ ၇ စိတ္၊ ၈ စိတ္ ကြဲေစတ့ဲ အေၾကာင္းတရား 

ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 သူတုိ႔အေခၚ အဒီဲ ၁၉၉၉ ခု မတ္လ ဆားဗီးယားမွာ ဆင္ႏႊဲတ့ဲ 

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတ့ဲစစ္ပြဲဟာ ဆားဗီးယားနဲ႔ ယူဂိုဆလား 

ဗီးယားတပ္ေတြေၾကာင့္ အယ္ေဘးနီးယန္း ႏွစ္သိန္းသုံးေသာင္း 

ေလာက္ အသက္အႏၱရာယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္ဆုိတ့ဲ လုပ္ႀကံ အစီရင္ခံ 

စာ ေတြကေန စတင္ပါတယ္။ ဒါကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး အေမရိကန္က 

လည္း အေမရိကန္ရဲ႕ အမ်ိဳ းသားလုံျခံဳေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီကုိ 

ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္ဆုိၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ အေရးေပၚေၾကညာခ်က္ကုိ 

၁၉၉၈ ဂၽြန္မွာ ထုတ္ျပန္သလုိ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီကလည္း 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၁၁၉၉ ကုိ ၁၉၉၈ စက္တင္ဘာမွာ ထုတ္ျပန္ကာ အေမရိ 

ကန္န႔ဲ သူ႔မဟာမိတ္ေတြ က်ဴးေက်ာ္စစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကတယ္။ 

 ယူဂုိဆလားဗီးယားတပ္န႔ဲရင္ဆုိင္ေနတ့ဲ ကုိဆုိဗိုလြတ္ေျမာက္ 

ေရးတပ္မေတာ္ (KLA) က အေမရိကန္တုိ႔ ေထာက္ပ့ံေပးေနတ့ဲ အေမ 

ရိကန္န႔ဲ သူ႔မဟာမိတ္ေတြရ့ဲ ေပၚလစီေတြကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ 

ေပးမယ့္ မဟာမိတ္စစ္စစ္ၾကီးပါပဲ။ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေရာ္ 

ဘင္ကြတ္ခ္ကလည္း သူ႔ကုိအခ်ိန္မေရြး ဖုန္းေခၚရေအာင္ သူ႔ရဲ႕သီး 

သန္႔ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္ကုိေတာင္ KLA ဆီေပးထားပါတယ္။  

 အေမရိကန္ေတြက ဆာ့ဘ္ေတြကုိ သူတုိ႔လက္ေအာက္ 

သြတ္သြင္းရာမွာ မ႐ိုးသားတ့ဲနည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခုက  ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေဖ 

ေဖာ္ဝါရီလ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ေအာဘူဂ်ီမွာလုပ္တဲ့ ကုိဆုိဗိုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီ 

လာခံ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိဆုိဗိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ေအာဘူဂ်ီ သေဘာ 

တူညီခ်က္ ဒါေတြက အေမရိကန္ေတြရဲ့ မ႐ိုးသားတ့ဲ နည္းဗ်ဴဟာေတြ 

လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ ညီလာခံ အစပုိင္းေတြမွာ ေျပေျပလည္လည္ အ 

ျငင္းပြားစရာမရိွ ျဖတ္သန္းခ့ဲၾကေပမယ့္  အေမရိကန္ကုိယ္စားလွယ္ 

ေတြက ညီလာခံေနာက္ဆုံးေန႔က်မွ ေအာဘူဂ်ီ သေဘာတူညီခ်က္ထဲ 

မွာ ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) ကုိထည့္သြင္းခ့ဲတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ဆက္တြဲ ခ 

ထမွဲာ တပ္သားအင္အား ၃၀၀၀၀ ရွိတ့ဲ ေနတုိးအတြက္ ယူဂိုဆလား 

ဗီးယားႏုိင္ငံထဲမွာ  လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကုိယ္ပုိင္စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္တဲ့ နယ္ 

ေျမ တစ္ခုေပးရန္၊ ကုိဆုိဗို အပါအဝင္ ယူဂိုဆလားဗီးယားတစ္ခုလုံးမွာ 

ေနတုိးတပ္ေတြ အတားအဆီးမရိွ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျဖတ္သန္းသြား 

လာခြင့္ေပးရန္၊ ေနတုိး န႔ဲ သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ယူဂုိဆလားဗီးယား 

ဥပေဒကေန ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္၊ ကုိဆုိဗို နယ္စပ္မွာရွိတ့ဲ ယူဂုိဆ 

လားဗီးယားစစ္တပ္ကုိ အင္အား တေထာင္ထိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ စတ့ဲ ယူဂို 

ဆလားဗီးယားကုိ စစ္ေရးအရ သိမ္းပုိက္ရန္ ရည္ရြယ္တ့ဲ အခ်က္ အ 

လက္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ယူဂိုဆလားဗီးယားအစုိးရက ေနာက္ဆက္တြဲ 

(ခ) က မိမိတုိ႔ရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးေစာ္ကားတာျဖစ္ၿပီး 
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၁၉၉၅ ခု ေဒတန္ သေဘာတူညီခ်က္အၿပီး ေဘာ့စနီးယားကုိ လုပ္သ 

လုိမ်ိဳ း လုပ္တာပဲလုိ႔ ေျပာၾကားတယ္။   ဒီလုိေတာင္းဆုိမႈေတြပါတ့ဲ သ 

ေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးကုိ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္တဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ 

လက္မွတ္မထိုးသင့္ဘူး။ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ယူဂိုဆလားဗီယားနဲ႔ ႐ုရွ 

ကုိယ္စားလွယ္ေတြ ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) ကုိ လက္မခံ ျငင္းဆုိေနဆဲ 

မွာပဲ အယ္ေဘးနီးယန္း၊ အေမရိကန္နဲ႔ ျဗိတိသွ်ကုိယ္စားလွယ္ေတြက 

လက္မွတ္ေရးထုိးခ့ဲၾကတယ္။ ဘက္ႏွစ္ဖက္က အေျခခံက်တဲ့ ျပႆနာ 

ေတြမွာ သေဘာတူညီမႈ မရေတာ့တာေၾကာင့္ ဆက္ေဆြးေႏြးလုိ႔ မရ 

ေတာ့ဘူး။ မတ္လ ၂၂ ရက္မွာ ညီလာခံ မေအာင္ျမင္ဘူးလုိ႔ ေၾကညာ 

ၿပီး  ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ဆာဗီးယားႏုိင္ငံေပၚ ေနတုိးတပ္ေတြ ဗံုးႀကဲခဲ့တယ္။ 

ဒါဟာ  အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား၊ ယူကရိန္း 

တုိ႔မွာ က် ေရာက္မယ့္ ကပ္ေဘးေတြရဲ့ ေရွ႕ေျပးနမိတ္ ျဖစ္တယ္။ 

 ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ၆၉ ႏိုင္ငံဟာ ၁၉၄၅ ခုနွစ္ကထကဲ အ 

ေမရိကန္န႔ဲ သူ႔မဟာမိတ္ေတြရဲ႕ ေခတ္သစ္ဖက္ဆစ္စနစ္ အႏၱရာယ္ကုိ 

အနည္းနဲ႔အမ်ား ေတြ႔ၾကံဳခံစားခ့ဲၾကရတယ္။ တခ်ိဳ ႕ က်ဴးေက်ာ္ခံရတယ္။ 

တခ်ိဳ ႕အစိုးရေတြ ျဖဳတ္ခ်ခံရတယ္။ တခ်ိဳ ႕ လူထုေထာက္ခံတဲ့ လႈပ္ရွား 

မႈေတြ ႏွိမ္နင္းခံရတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြ ကေမာက္က 

မ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခံရတယ္။ တခ်ိဳ ႕ ဗံုးေတြၾကခဲံရတယ္။ တခ်ိဳ႕ စီးပြား 

ေရးေတြ ေျပာင္သလင္းခါေအာင္ ဖ်က္ဆီးခံရတယ္။ တခ်ိဳ ႕ လူသိမ်ား 

တဲ့ ဆန္ရွင္ (sanctions) ဆုိတာန႔ဲ ခ်ည့္နဲ႔ေအာင္ ဝိုင္းလုပ္ ၾကံတာမ်ိဳ း 

ခံရတယ္။ ဒီလုိျဖစ္စဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ 

အလိမ္အညာေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းအသုံးခ်ခ့ဲၾကတယ္။ ၿဗိတိသွ်သ 

မိုင္းပညာရွင္ မတ္ခ္ကားတစ္က ဒီျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ သန္း 

န႔ဲခ်ီရွိမယ္လုိ႔ ခန္႔မွန္းတယ္။ 

 ၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မိန္႔ခြန္းမွာ 

9/11 ကစခ့ဲတဲ့ အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕တုိက္ခိုက္ေရး လုပ္ 

ငန္းတာဝန္ေတြဟာ ကေန႔ ၿပီးဆုံးသြားပါၿပီ လုိ႔ အုိဘားမားက ေျပာခ့ဲ 

တယ္။ အမွန္မွာ ႏိုင္ငံတကာစစ္သား တစ္ေသာင္း န႔ဲ ေၾကးစားစစ္သား 

ႏွစ္ေသာင္း က အာဖဂန္နစၥ တန္မွာ က်န္ရိွေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ 

ၿပီး အေမရိကန္သမုိင္းမွာ အရွည္ၾကာဆုံးစစ္ပြဲကုိ တာဝန္ေက်ပြန္စြာန႔ဲ 

အဆုံးသတ္ႏုိင္ၿပီလုိ႔လည္း  ေျပာတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အုိဘားမားလက္ထက္ 

၂၀၁၄ မွာ အာဖဂန္နစၥတန္ အရပ္သားေတြ အသတ္ခံရတာ အျခားႏွစ္ 

ေတြထက္ ပိုမ်ားတယ္လုိ႔ ကုလသမဂၢ က မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။ 

အာဖဂန္နစၥတန္အျဖစ္ဆုိးက အင္ဒုိခ်ိဳင္းနားမွာ ရာဇဝင္အတင္ခံရတဲ့ 

ဆူဟာတုိလက္ထက္ ကြန္ျမဴနစ္လုိ႔စြပ္စြဲၿပီး လူရွစ္သိန္းေက်ာ္ အ 

သတ္ခံရတ့ဲ အျဖစ္ဆုိးေတြနဲ႔ ယွဥ္လုိ႔ရတယ္။ 

 အာဖဂန္နစၥတန္အေရးကေနစလုိ႔ ကေန႔အခ်ိန္ထိ အေမရိ 

ကန္ေပၚလစီရဲ႕ ေဂါ့ဖားသားျဖစ္သူ ဇဘစ္ႏ်ဴးဘာ့ဇင္စကီ က သူ႔ရဲ႕ 

(The Grand Chessboard) စာအုပ္မွာ အေမရိကန္ က ယူေရးရွားကုိ 

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရင္ ကမၻာကုိစုိးမိုးႏုိင္လိမ့္မယ္။ အ့ဲသလုိစုိးမိုးခ်င္ရင္  ဒီမုိက 

ေရစီကုိ က်င့္သုံးလုိ႔မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ဒီမုိကေရစီက အင္ 

ပါယာရ့ဲ ရန္သူျဖစ္လုိ႔႔ပဲ။ အင္ပါယာခ်ဲ႕ထြင္ေရးကုိ ဒီမိုကေရစီက အႏၱ 

ရာယ္ေပးႏုိင္လုိ႔ပဲ လုိ႔ ေရးခ့ဲတယ္။ သူေျပာတာမွန္ပါတယ္။ ဝီကီလိခ္ န႔ဲ 

အက္ဝပ္ဒ္စႏုိဒန္ တို႔ကလည္း အေမရိကန္က ဒီမုိကေရစီကုိ ေဖာက္ 

ဖ်က္ၿပီး ၾကားျဖတ္ေစာင့္ၾကည့္တာေတြ၊ ရဲကုိ လက္ကုိင္တုတ္ လုပ္ၿပီး 

ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြကုိ ဖြင့္ခ်ခဲ့ၿပီးၿပီ။ သူကုိယ္တုိင္လည္း အာဖဂန္ 

နစၥတန္ရဲ႕ ပထမဦးဆုံးဒီမိုကေရစီကုိ ၿပဳိလဲေအာင္ အလဲထုိးကာ သက္ 

ေသ ျပၿပီးၿပီ။  

 ၁၉၆၀ ႏွစ္ေတြမွာ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္တဲ့ အာဖဂန္ 

နစၥတန္မွာ လူထုေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားခ့ဲတယ္။ ေနာက္ဆုံး ၁၉၇၈ မွာ 

ပေဒသရာဇ္မင္းဆက္ အၾကြင္းအက်န္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့တယ္။ The 

People’s Democratic Party of Afghanistans (PDPA) ပါတီက 

အစုိးရဖြဲ႔ၿပီး  ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းနဲ႔ ေဒသအားလုံး 

အတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ အမ်ိဳ းသမီးေတြအတြက္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္၊ လူ 

နည္းစုေတြအတြက္ တရားမ်ွတခြင့္ စသည္တုိ႔ပါဝင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္း 

လေဲရးအစီအစဥ္ကုိ ေၾကညာခ့ဲတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား တ 

ေသာင္း သုံးေထာင္ကုိ လႊတ္ေပးခ့ဲၿပီး သူတုိ႔ရဲ႕ ရဲမွတ္တမ္းေတြကုိ ဖ်က္ 

ဆီးပစ္ခ့ဲတယ္။ ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ အခမ့ဲေဆးကုသျခင္း၊ အ 

ေၾကြးကုိ ကြ် န္ခံဆပ္ရတဲ့စနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ 

အရင္က မရိွခဲ့ဘူးတဲ့ အမ်ိဳ းသမီးေတြအတြက္ စာတတ္ေျမာက္ေရး 

အစီအစဥ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ 

 အက်ိဳးရလဒ္အေနနဲ႔ ၁၉၈၀ ႏွစ္ေတြရဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ တကၠ 

သုိလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဝက္ေလာက္က အမ်ိဳ းသမီးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ 

အာဖဂန္နစၥတန္ဆရာဝန္ဦးေရ တစ္ဝက္ေလာက္က အမ်ိဳ းသမီး ဆရာ 

ဝန္ေတြ၊ အစုိးရဝန္ထမ္းဦးေရရဲ႕ သုံးပုံတစ္ပုံကလည္း အမ်ိဳ းသမီးေတြ၊ 

ေက်ာင္းဆရာ အမ်ားစုကလည္း အမ်ိဳ းသမီးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဆုိင္ 

ရာႏုိရာနီ ဆုိတဲ့ အမ်ိဳ းသမီးခြဲစိတ္ဆရာဝန္ က ငါတုိ႔တုန္းက မိန္းက 

ေလးတုိင္း အထက္တန္းေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသုိလ္ေတြ တက္ႏိုင္တယ္။ 

ငါတုိ႔ ေကာ္ဖီဆုိင္ေတြ ထုိင္ၾကတယ္၊ ေသာၾကာေန႔မွာ ႐ုပ္ရွင္ရံုသြား အ 

သစ္တင္တ့ဲ ကုလားကားေတြ ၾကည့္ၾကတယ္။ ေနာက္ဆုံးေပၚ သီခ်င္း 

ေတြ နားေထာင္ၾကတယ္။ အဝတ္အစားလည္း ၾကိဳက္တာ ဝတ္လုိ႔ရ 

တယ္။ မူဂ်ာဟစ္ဒင္ေတြ အႏုိင္ရလာတ့ဲ အခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီလုိ အခြင့္ 

အေရးေတြအားလုံး ဖ်က္ဆီးခံလုိက္ရတယ္။ သူတုိ႔ေတြက ဆရာေတြ 

ကုိ သတ္ၿပီး ေက်ာင္းေတြကုိလည္း မီး႐ိႈ႕ပစ္တယ္။ ငါတုိ႔အားလုံး 

ေၾကာက္ရြံ႔ထိတ္လန္႔ေနၾကရတယ္။ ဒါေပမ့ဲ  ရယ္စရာလည္း ေကာင္း 

ၿပီး ဝမ္းနည္းစရာလည္း ေကာင္းတာက မူဂ်ာဟစ္ဒင္ေတြကုိ ေျမႇာက္ 

ေပး၊ ေထာက္ပံ့ေပးေနတာက အေမရိကန္ေတြေလ  ဆုိၿပီး ျပန္ေျပာင္း 

ေျပာျပတယ္။ 

 သမၼတကာတာလက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ 

ဆုိင္ရပ္ဗန္႔စ္က PDPA  အစုိးရကုိ ႐ုရွားက အားေပးေထာက္ခံေန 

တယ္လုိ႔ အခုိင္အမာေျပာခ့ဲေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးမွာ ႐ုရွားပါဝင္ 

ပတ္သက္တဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ဘူး။ 

ကမၻာအႏံွ႔အျပားမွာ လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ႀကီးထြားလာေန 

တာက အေမရိကန္ကုိ တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစတယ္။ အာဖဂန္နစၥ 
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တန္က PDPA လက္ေအာက္က်ေရာက္သြားရင္ အာဖဂန္နစၥတန္ရဲ႕ 

ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈေတြ က အေမရိကန္ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာႏုိင္တယ္လုိ႔ 

ဘာ့ဇင္စကီ က ဆုံးျဖတ္ခ့ဲတယ္။  

 ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ၃ရက္ေန႔မွာ အာဖဂန္နစၥတန္မွ မူဂ်ာ 

ဟစ္ဒင္ေတြကုိ တစ္ႏွစ္ကုိ ေဒၚလာ သန္းငါးရာတန္ဖုိးရွိ လက္နက္န႔ဲ 

တျခားအေထာက္အကူေတြ ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္တခုကုိ အိမ္ျဖဴေတာ္က 

လွ်ိဳ႕ဝွက္ခြင့္ျပဳခ့ဲတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က အာဖဂန္နစၥတန္ရဲ႕ ပထမဦး 

ဆုံးေသာ ဘာသာေရးလႊမ္းမုိးမႈကင္းတ့ဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစုိးရကုိ 

ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ပါပဲ။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္မွာ ကာဘူးမွာရွိတ့ဲ အေမရိကန္ 

သံ႐ုံးကလည္း အာဖဂန္နစၥတန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ 

လာတ့ဲအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ဘယ္လုိပဲ ပ်က္စီးပေစ၊ အေမရိကန္ အက်ိဳ း 

ရွိဖုိ႔ဆုိရင္ PDPA အစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်မွ ျဖစ္မယ္လုိ႔ အစီရင္ခံခ့ဲတယ္။ 

 မူဂ်ာဟစ္ဒင္က အယ္ခုိင္းဒါးတုိ႔ ISIS တုိ႔ထက္ေရွ႕က်တယ္။  

အယ္ခိုင္းဒါး၊ ISIS တုိ႔ရဲ့ ဘုိးေအလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ သူတုိ႔ထမွဲာ CIA 

ကေန ေငြသား ေဒၚလာ ၁၀သန္းရတ့ဲ ဂက္ဘူဒင္ ဟက္မက္တိရာ 

လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဟက္မက္တိရာရဲ႕ အထူးတာဝန္က ဘိန္းေမွာင္ခို 

ကူးဖုိ႔န႔ဲ ေခါင္းၿမီးမၿခံဳခ်င္တ့ဲ အမ်ိဳ းသမီးေတြရဲ႕မ်က္ႏွာကုိ အက္စစ္န႔ဲ 

ပက္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိသ်ွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မားဂရက္သက္ခ်ာက သူ႔ကုိ 

လန္ဒန္ကုိ ဖိတ္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲဝင္သူအျဖစ္  ခ်ီးေျမႇာက္ 

ခဲ့တယ္။ ဘာ့ဇင္စကီသာ အာရွအလယ္ပိုင္းမွာ အစြန္းေရာက္ အစၥလမ္ 

ဝါဒ ျဖန္႔ျဖဴးဖုိ႔ ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈႀကီး မလုပ္ခဲ့ရင္ ဒီလုိအစြန္းေရာက္ 

တဲ့သူေတြဟာ သူတုိ႔မ်ိဳးႏြယ္စုထဲမွာပဲ ေနေနရမွာ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတ 

ကာ ႏုိင္ငံေရးထဲ ေရာက္လာမွာမဟုတ္ဘူး။  

 ဘာ့ဇင္စကီက အာဖဂန္နစၥတန္မွာ ဘာသာေရးလႊမ္းမုိးမႈ 

ကင္းတဲ့အစုိးရ ပ်က္စီးေအာင္၊ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ 

ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ အတၳဳပၸတၱိစာအုပ္မွာ  “မြတ္ 

စလင္ေတြကုိ နည္းနည္းေလး ေမႊေႏွာက္ေပးလုိက္တာပါ” လုိ႔ ေရးခ့ဲ 

တယ္။ 

  ဘာ့ဇင္စကီရဲ႕ ႀကီးက်ယ္တဲ့စီမံကိန္းက ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရဲ့ 

အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဇီေရာဟက္ရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္န႔ဲ ထပ္တူက်ေနတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ CIA နဲ႔ ပါကစၥတန္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ 

(ISI) တုိ႔ပူးေပါင္းျပီး အာဖဂန္နစၥတန္မွာ ဂ်ီဟတ္စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲဖို႔ 

ကမၻာ့ေနရာအႏံွ႔ကေန စစ္သားသစ္ စုေဆာင္းခဲ့ၾကတယ္။ အုိစမာဘင္ 

လာဒင္ က သူတုိ႔ေတြထဲက တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ 

 တာလီဘန္န႔ဲ အယ္ခိုင္ဒါး အဖြဲ႔ေတြထဲ ေရာက္သြားမယ့္ စစ္ 

ဆင္ေရးသမားေတြကုိ နယူးေယာက္ ဘ႐ုခ္လင္းအစၥလမ္မစ္ေကာလိပ္ 

ကေန စုေဆာင္းခဲ့ျပီး ဗာဂ်ီးနီးယားရိွ CIA စခန္းမွာ စစ္သင္တန္း ေပး 

ခဲ့တယ္။ အ့ဲဒီ စစ္ဆင္ေရးကုိ ဆုိင္ကလုန္းစစ္ဆင္ေရးလုိ႔ ေခၚတယ္။ 

၁၉၉၆ ခု တာလီဘန္ေတြက PDPA အာဖဂန္နစၥတန္သမၼတ နာဂ်ီဘု 

လာကုိ လမ္းမီးတုိင္မွာ ႀကဳိးဆြဲခ် သတ္ၿပီးခ်ိန္မွာ  အဲဒီစစ္ဆင္ေရး 

ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကတယ္။ 

 ဆုိင္ကလုန္းစစ္ဆင္ေရးနဲ႔ မြတ္စလင္ေတြကုိ နည္းနည္းေမႊ 

ေႏွာက္႐ံုေလးပါဆုိတ့ဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြရဲ႕ ထင္မွတ္မထားတ့ဲ ဆုိး 

က်ိဳးက ၂၀၀၁ ခု စက္တင္ဘာလမွာ ျဖစ္ပြားခ့ဲတဲ့ 9/11 ျဖစ္တယ္။ 

အ့ဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဆုိင္ကလုန္းစစ္ဆင္ေရးလည္း အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ဆန္႔ 

က်င္ေရး ျဖစ္လာတယ္။ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီရတ္၊ ယီမင္၊ ဆုိမာ 

လီးယား၊ ဆီးရီးယား စတ့ဲ မြတ္စလင္ကမၻာ အႏံွ႔အျပားမွာ ေယာက္်ား၊ 

မိန္းမ၊ ကေလးေတြ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ေသေၾကၾကတ့ဲ အၾကမ္းဖက္ 

ဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲေတြ ျဖစ္လာတယ္။  

 အတိတ္ဖက္ဆစ္စနစ္မွာေရာ မ်က္ေမွာက္ဖက္ဆစ္စနစ္မွာ 

ပါ ေတြ႔ရတဲ့ ဖက္ဆစ္စနစ္ရဲ႕တူညီတဲ့လကၡဏာ က လူအမ်ားအျပားကုိ 

သတ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္ 

မွာ မီလုိင္းက အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ သတ္ျဖတ္မႈ တခုသာ မွတ္တမ္း 

တင္ထားေပမယ့္ အေမရိကန္ေတြသတ္ခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းတင္မခံရတဲ့ 

ဗီယက္နမ္သားေတြ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတယ္။ လာအုိမွာ ကေမၻာဒီး 

ယားမွာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ေလေၾကာင္းဗုံးႀကဲတုိက္ခိုက္မႈေတြက ကေန႔ 

ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႔ေနရတ့ဲ ေမာင္းသူမ႔ဲ ဗံုးၾကဲတုိက္ခိုက္မႈေတြရဲ႕ 

က႑ကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္တယ္။ 

 နယူးေယာက္တုိင္းအရ CIA က အဂၤါေန႔တုိင္း အိမ္ျဖဴေတာ္ 

ကုိ တင္ျပေနတ့ဲ သတ္ရမယ့္လူစာရင္းကုိ အုိဘားမားက ေရြးခ်ယ္တယ္ 

လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ တရားဥပေဒအရ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အေထာက္ 

အထား သက္ေသမပါဘဲ သူ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္န႔ဲတင္ ဘယ္သူေသေစ  

ဘယ္သူရွင္ေစ ျဖစ္ရတယ္။ သူ႔ရဲ႕လူသတ္လက္နက္က မီးေလာင္ဒုံး 

က်ည္ေတြတပ္ထားတ့ဲ ဒ႐ုန္းလုိ႔ေခၚတ့ဲ ေမာင္းသူမ့ဲ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္ 

ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။  

 ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳဳကြဲခင္ ၁၉၉၀ မွာ အေရွ႔ဥေရာပ 

န႔ဲ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသေတြက ေနတုိးရဲ႕ စစ္အေျခစုိက္စခန္းေတြ ျဖစ္ 

လာတာဟာ ယူကရိန္းမွာ နာဇီလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးကုိ 

အေမရိကန္ေတြ ရလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယူကရိန္းအမ်ိဳ းသားေရး 

ဝါဒီေတြက နာဇီေတြ ဆုိဗီယက္ကုိ က်ဴးေက်ာ္စဥ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ 

ေသာ ဂ်ဴး၊ ပိုလန္၊ ႐ုရွ လူမ်ိဳးေတြ အသတ္ခံရမႈမွာ တာဝန္ရွိတ့ဲ ယူ 

ကရိန္းဖက္ဆစ္စနစ္ကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ၾကတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မွာ 

အုိဘားမားအစုိးရက ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံ သုံးၿပီး ယူကရိန္းေရြးေကာက္ 

ခံအစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်တ့ဲ အာဏာသိမ္းမႈအၿပီးမွာေတာ့ ယူကရိန္း ဖက္ 

ဆစ္စနစ္က အထြတ္အထိပ္ကုိ ေရာက္ရွိတယ္။ အာဏာသိမ္းတပ္ဖြဲ႕ 

ေတြက လက္ယာဂိုဏ္းန႔ဲ ဆဗတ္ဘုိဒါလုိ႔ လူသိမ်ားတ့ဲ နာဇီလက္သစ္ 

ေတြ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြထမဲွာ ေမာ္စကုိဂ်ဴးမာဖီးယား 

ဂိုဏ္းန႔ဲ တျခားဆုိးသြမ္းတ့ဲလူေတြလုိ႔ ရည္ညႊန္းတ့ဲ ေဂးေတြ၊ အမ်ိဳ းသ 

မီး ဝါဒီေတြ၊ လက္ဝဲႏိုင္ငံေရးသမားေတြကုိ သုတ္သင္ဖုိ႔ေျပာတဲ့ အုိလီ 

တုိင္ ရဲနဘတ္ လုိ အစြန္းေရာက္သမားေတြလည္း ပါဝင္တယ္။ အ့ဲဒီ 

ဖက္ဆစ္ေတြက အခု ကီးယက္ဗ္ အာဏာသိမ္းအစုိးရအဖြဲ႔ထမဲွာ ေပါင္း 

စည္းမိေနၾကတယ္။ ဥေရာပအလယ္ပိုင္းမွာ ဖက္ဆစ္စနစ္  ျပန္လည္ 
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အားေကာင္းလာတ့ဲအေၾကာင္းကုိ ပူတင္ကလြဲလုိ႔ အေနာက္က ေခါင္း 

ေဆာင္ေတြ တစ္ေယာက္မွ ေျပာသံမၾကားရဘူး။ 

 ေလာေလာဆယ္ က်င္းပၿပီးစီးတဲ့ ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ 

ျမဴးနစ္လုံၿခံဳေရးဆုိင္ရာညီလာခံမွာ ယူကရိန္းအာဏာသိမ္းမႈကုိ ႀကိဳး 

ကုိင္သူ အုိဘားမားရဲ႕ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး ဗစ္တုိးရီးယား 

ႏ်ဴလန္း က ကီးယက္ဗ္ အစုိးရအေပၚ အေမရိကန္ရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ 

ကုိ ကန္႔ကြက္ေနၾကတဲ့ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေစာ္ေစာ္ကား 

ကား ဟိန္းေဟာက္ေျပာဆုိပါတယ္။ ဂ်ာမန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးကုိ 

သူရဲေဘာေၾကာင္တ့ဲသူ လုိ႔ ေျပာခ့ဲတယ္။  

 ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္း ခ႐ုိင္းမီးယားက ႐ုရွားလူမ်ိဳးေတြက 

႐ုရွားန႔ဲ ျပန္ေပါင္းခ်င္တယ္။ ႐ုရွားနဲ႔ ျပန္ေပါင္းဖို႔ကုိ ၁၉၉၀မွာ လူထု 

ဆႏၵခံယူပြဲေတြလုပ္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ေအာက္ 

မွာ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႐ုရွားန႔ဲေပါင္းဖုိ႔ ေထာက္ခံမဲေပးခ့ဲ ၾကတယ္။ 

ဒ့ီအတြက္ ကီးယက္ဗ္ အစုိးရက ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းက ႐ုရွားလူမ်ိဳ း 

ေတြအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ လူမ်ိဳ းေရးသုတ္သင္ ရွင္းလင္းမႈကုိ 

လုပ္ေတာ့တယ္။ နာဇီေတြရဲ႕ ဝါ့ဖင္အက္စ္အက္စ္ (Waffen SS) 

ပံုစံအတုိင္း ယူကရိန္း နာဇီလက္သစ္တပ္ေတြက ၿမဳိ႕ႀကီးေတြကုိ 

တပ္ျဖန္႔ဝုိင္းထားၿပီး ေရျဖတ္၊ မီးျဖတ္၊ ရိကၡာျဖတ္၊ ဘဏ္ အေကာင့္ 

ေတြကုိ ရပ္တာေတြအျပင္ ဗုံးႀကဲဲတာေတြပါ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒုကၡသည္ 

တစ္သန္းေက်ာ္ေလာက္ဟာ ႐ုရွားနယ္ထကုိဲ ထြက္ေျပးၾကတယ္။ ဒါကုိ 

အေနာက္မီဒီယာေတြက ႐ုရွားေတြက်ဴးေက်ာ္လုိ႔ လူေတြ တိမ္းေရွာင္ 

ရတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေၾကညာတယ္။ ေနတုိးတပ္မွဴးႀကီး ဘရိလပ္ဗ္က 

လည္း (satellite) ဆက္တဲလ္လုိက္ သက္ေသ (ၿဂဳိဟ္ တုမွတ္တမ္း 

ဓာတ္ပုံ) ေတာင္ မျပႏုိင္ဘဲ ခ႐ုိင္းမီးယားနယ္ထဲ ႐ုရွား စစ္တပ္ ၄၀၀၀၀ 

ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့တယ္လုိ႔ ေၾကညာတယ္။ 

 ဒီ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးေျပာတ့ဲ ယူကရိန္းက ႐ုရွားလူမ်ိဳ းေတြ 

က ယူကရိန္းလူဦးေရရ့ဲ သုံးပံုတစ္ပံု ရွိတယ္။ လူမ်ိဳးစုေတြ အမ်ိဳ းမ်ိဳ းရိွတဲ့ 

တုိင္းျပည္မွာ ျဖစ္ေနက်အတုိင္း သူတုိ႔ေတြက ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ 

ရျပည္နယ္ တစ္ခု ေတာင္းဆုိေနတာ ၾကာၿပီ။ သူတုိ႔ေတြက အေမရိ 

ကန္န႔ဲ အေနာက္အုပ္စုေတြ စြပ္စြဲေျပာဆုိေနတဲ့ ခြဲထြက္ေရးသမားေတြ 

မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ကုိယ့္ဇာတိမွာ လုံလုံၿခံဳၿခံဳန႔ဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနလုိ 

သူေတြ ျဖစ္ၿပီး အာဏာလုယူထားတ့ဲ ဖက္ဆစ္အစုိးရ ကီးယက္ဗ္ ကုိ 

ဆန္႔က်င္ေနသူေတြ သာ ျဖစ္တယ္။ 

 ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔တုန္းက အေမရိကန္ဆီးနိတ္အမတ္ 

ဂ်ိမ္းအင္ဟာဖ္ က ကီးယက္ဗ္ အစုိးရအတြက္ အေမရိကန္လက္နက္ 

အကူအညီ တရားဝင္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္တစ္ခု တင္သြင္းရာမွာ ႐ုရွား 

စစ္တပ္ေတြ ယူကရိန္းနယ္ထဲ ျဖတ္သန္းေနတ့ဲ ဓာတ္ပုံေတြပါ တင္ 

သြင္းခဲ့တယ္။ အတန္ၾကာတ့ဲအခါ အ့ဲဒီဓာတ္ပုံေတြဟာ ေရာ္နယ္ေရဂင္ 

ရဲ႕ နီကာ့ရာဂြာက ဆုိဗီယက္တပ္စခန္း ဓာတ္ပံုေတြလုိ၊ ေကာလင္းပါ 

ဝဲလ္ရဲ႕ အီရတ္က ဇီဝလက္နက္အခ်က္အလက္ေတြလုိ အတုေတြ ျဖစ္ 

ေၾကာင္း ေပၚလာတယ္။ 

 ရုရွားကုိ သားပုပ္ေလလြင့္ေျပာတာေတြ၊ သမၼတ ပူတင္ကုိ 

လည္း ဗ႐ုတ္သုတ္ခ လူဆုိးသူခိုးအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္တာေတြဟာ ဟစ္ 

တလာလက္ထက္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးေတြန႔ဲ မကြာဘူး။ နာဇီေတြက က်ဴး 

ေက်ာ္ ရန္စမႈေတြ မလုပ္ခင္ သူတုိ႔သားေကာင္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ န႔ဲ 

ဂ်ာမန္ေတြ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ စစ္တုိက္ဖုိ႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစဖုိ႔ 

သတင္းစာေတြထဲကေန လံႈ႔ေဆာ္ၾကတယ္။ ဟစ္တလာရ့ဲ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး 

အစီအစဥ္မွာ ေန႔စဥ္သတင္းစာနဲ႔ ေရဒီယုိတုိ႔က အဓိကအေရးပါတ့ဲ 

လက္နက္ေတြ ျဖစ္တယ္။  

 ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ေအာက္စ္ဖုိ႔ဒ္ ပါေမာကၡ တဦးျဖစ္သူ တင္မ 

သီ ဂါတြန္အက္ရွ္က အီရတ္ကုိ ေျမလွန္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ 

ရွာတ့ဲအေနနဲ႔ ဆာ့ဒမ္ဟူစိန္ဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတ့ဲ ဓာတုန႔ဲ ဇီဝ 

လက္နက္ေတြ အမ်ားအျပား စုေဆာင္းသုိမွီးထားၿပီး ႏ်ဴကလီးယား 

လက္နက္ကုိလည္း စမ္းသပ္တီထြင္ေနတယ္လုိ႔ ထပ္ကာထပ္ကာ ဝါဒ 

ျဖန္႔ခ်ိေရးသားခ့ဲတယ္။ အခု သူကပဲ ဂါဒီးယန္းမွာ “ပူတင္ကုိ ရပ္ 

ေအာင္ လုပ္ရမယ္” “တခါတေလ လက္နက္ကသာ လက္နက္ကုိ ရပ္ 

ေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္” စသည္ျဖင့္ ေရးသားျပီး ဒီအတြက္ အေမရိကန္ 

ရဲ႕ အေကာင္းဆုံး စစ္လက္နက္ပစၥည္း ေရဒါျဖင့္ဖမ္းရခက္ေအာင္ 

လုပ္ထားတ့ဲ ဗုံးႀကဲဲေလယာဥ္ F-35 ကုိ စာမ်က္ႏွာျပည့္ ေၾကာ္ျငာ ေရး 

သားခ့ဲတယ္ ။ 

 ထပ္ၿပီးေျပာပါမယ္။ လိမ္ညာမႈေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ အ 

လြန္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတ့ဲ အေၾကာင္းတရားေတြ ရွိေနပါတယ္။ ကမၻာ 

ကုိ ျခယ္လွယ္ေနတ့ဲ အေမရိကန္န႔ဲ သူ႔မဟာမိတ္ေတြ ယူကရိန္းကုိ 

လုိခ်င္ေနတာက စစ္အေျခစုိက္စခန္းထားရိွဖို႔တင္မက အလွ်ံပယ္ 

ေပါၾကြယ္လွတဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေတြ၊ GM မ်ိဳ းေစ့ေတြအတြက္ ယူက 

ရိန္းရဲ႕ မ်ားျပားလွတ့ဲ စိုက္ပ်ိဳ းေျမေတြေၾကာင့္အျပင္ ယူကရိန္းရဲ႕ အင္ 

အားႀကီးမားတ့ဲ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ႐ုရွားကုိ အစိတ္စိတ္ အျမႊာျမႊာ ကြဲေစဖုိ႔ 

တုိ႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 အခုဆုိရင္ က်န္ရွိေနတ့ဲ မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ တာဝန္က ရွင္း 

လင္း ျပတ္သားလုိ႔ လာပါၿပီ။ စစ္ဘီလူးေတြရဲ႕ မဆင္မျခင္ လိမ္ညာ 

မႈေတြကုိ ျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ရမယ့္အျပင္ သူတုိ႔န႔ဲ လုံးဝ မပူး 

ေပါင္းဖုိ႔ ပိုင္းျဖတ္စိတ္လည္း ထားရိွရမွာျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္ 

အင္ပါယာဝါဒရဲ႕ လက္ေအာက္ မက်ေရာက္ေစဖုိ႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီး 

ေတြန႔ဲ ခုခံကာကြယ္ရမယ္။ အေမရိကန္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးက လူေတြရဲ႕ 

အသိဥာဏ္ကုိ သိမ္းပိုက္တာမ်ိဳး မခံရဖုိ႔၊ အေမရိကန္ရဲ႕ ေခတ္သစ္ 

ဖက္ဆစ္စနစ္ကုိ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ အသံထုတ္ၿပီး ဆန္႔က်င္ 

ၾကဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမယ္။ ဒီလုိမွ မဟုတ္ဘဲ ပါးစပ္ပိတ္ တိတ္ဆိတ္ 

ၿငိမ္သက္ေနရင္ေတာ့  လူေပါင္းမ်ားစြာကုိ အစုလုိက္အၿပံဳလုိက္ သတ္ 

ျဖတ္တာေတြ လည္းဆက္ျဖစ္ေနဦးမွာပဲျဖစ္တယ္။      ။ 

    တင္တင္ႏြယ္ 
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ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး 

အခင္းအက်င္း    

 10-ESpfc&D; 
      (၂၀၁၆-၂၀၂၅) 

    rSef;qcsuf 11 csuf 

                                            ျမစမ္းေအး 

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ၁၀ ႏွစ္ခရီး (၂၀၁၆-၂၀၂၅) မွန္းဆခ်က္ 

၁၁ ခ်က္အေမရိကန္အေျခဆုိက္ Startfor သုခမိန္အဖြဲ႕ရဲ႕ (၂ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၆) မွန္းဆခ်က္ပါ။ ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ သံုးသပ္ 

ခ်က္မ်ားဟာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီအေပၚ တစံုတရာ ဩ 

ဇာသက္ ေရာက္ပါတယ္။ ဥပမာ ယူကရိန္း အေရးအခင္းမွာ အေမရိ 

ကန္အေနနဲ႔ ေနတုိးနဲ႔အတူ စစ္အင္အားျပတာပဲလုပ္၊ စစ္တပ္မလႊတ္န႔ဲ 

ဂ်ာမနီန႔ဲအတူ ႐ုရွားကုိစီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူ၊ မဟာမိတ္မ်ား 

ႏွင့္အတူ ဖိအားေပးဖုိ႔ အခါေပးခ့ဲတယ္။ ဆီးရီးယားအေရးအခင္းမွာ 

အီရတ္ အာဖဂန္တုိ႔မွာလုိ ကုိယ္တုိင္မဝင္န႔ဲ ကုိယ္စားလွယ္ငွားတုိက္ 

proxy war ၊ အာဆတ္ ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ အလယ္အလတ္ဝါဒီ 

moderate ေတြကုိ လက္နက္ေထာက္ပံ့ၿပီး တုိက္ခိုင္း၊ ေဆာ္ဒီ၊ အီရတ္၊ 

တူရကီ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း ႀကီးသံုးႀကီးကုိ မၽွထိန္းထားၿပီး ႐ုရွားကုိ 

တန္ျပန္ဖုိ႔ ပင္လယ္နက္ကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ဖို႔လုပ္ စသျဖင့္ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးခ့ဲ 

တယ္။ ပထဝီႏုိင္ငံေရးရဲ႕ အခ်က္အခ်ာ ေဒသဟာ အာရွပစိဖိတ္မွတ 

ဆင့္ အႏၵိယသမုဒၵရာန႔ဲ အာဖရိက အေရွ႕ပိုင္းအထိ ျဖစ္လာတယ္လုိ႔ 

ဆုိခ့ဲ တယ္။ 

 ယခု ႐ုရွား၊ ဥေရာပ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ 

မ်ားႏွင့္အတူ အေမရိကန္ရဲ႕ အခန္းကုိ ပုံေဖာ္ထားတ့ဲ  သူတုိ႔ရဲ႕ အႏုမာ 

န မွန္းဆခ်က္မ်ားကုိ မွီျငမ္းကုိးကားႏုိင္ဖို႔ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။  ႏုိင္ငံ 

ေရး၊ စီးပြားေရး အလားအလာမေကာင္းဘူး။ အေမရိကန္ အင္အား 

ဆုတ္ယုတ္ တျခားေရွ႕တန္းေရာက္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ဖ႐ုိဖရဲ က်ဆင္း 

ဟု သံုးသပ္ထားတယ္။ 

႐ုရွားၿပိဳကြဲမယ္။ ေမာ္စကုိမွာ အုံႂကြမႈမ်ား ေပၚေပါက္မယ္။ ပံ့ပုိးထိန္း 

ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ကုန္ခန္းေနတ့ဲအတြက္ ႐ုရွားဖယ္ဒေရးရွင္းဟာ အစိတ္စိတ္ 

အျမႊာျမႊာ ကြဲၿပီး ကြက္လပ္ေတြျဖစ္ေပၚလာမယ္။ 

 ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔မႈ ေရနံေဈးက်ဆင္းမႈ ႐ူဘယ္ေငြ တန္ဖိုး 

က်မႈ စစ္ေရးအသံုးစရိတ္ျမင့္မားမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းေရး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈ 

မ်ားေၾကာင့္ ႐ုရွားဗဟုိအစုိးရအဖုိ႔ ကမၻာ့အႀကီးဆံုးႏုိင္ငံႀကီးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ 

ဖို႔ အားနည္းလာမယ္။ ႐ုရွားဟာ ႏိုင္ငံစုံအျဖစ္ တရားဝင္ ကြဲသြားမွာ 

ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမ့ဲ တစိပ္တပိုင္း ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ႏုိင္ငံ 

ငယ္ ေလးမ်ားအျဖစ္ ရက္သီထားေသာ္လည္း တဦးနဲ႔တဦး သဟဇာတ 

မ ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႐ုရွားရဲ႕အင္အားဟာ ေလ်ာ့ပါးသြားမယ္။ 

 ေမာ္စကိုရဲ႕အာဏာ သိသိသာသာ အားနည္းသြားၿပီး တရား 

ဝင္ေကာ တရားမဝင္ပါ အစိပ္စိပ္အျမႊာျမႊာ ျဖစ္ဖို႔ဦးတည္ေနတ့ဲအတြက္၊ 

႐ုရွားဖယ္ဒေရးရွင္းဟာ လက္ရွိပံုစံအတုိင္း ရွင္သန္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရိွဘူး။ 

 ဒါ့ေၾကာင့္ အေမရိကန္အေနနဲ႔ စစ္အင္အားသံုးၿပီး (႐ုရွားရဲ႕) 

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား လံုၿခဳံေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မယ္။ 

႐ုရွားႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အေဆာက္အအံုဟာ က်ယ္ေျပာတ့ဲ ေဒ 

သတေလွ်ာက္ ျပန္႔က်ဲေနတယ္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ အကြဲအၿပဲ 

ျဖစ္လာရင္ လက္နက္ေတြ၊ လက္နက္အစိတ္အပုိင္းေတြ ျဖန္႔က်က္မႈ 

စနစ္ေတြ နိဂံုးခ်ဳပ္သြားၿပီး ကမၻာ့အႏၲရာယ္အႀကီးဆံုး အင္အားကြက္ 

လပ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာမယ္။ 

 ေပၚေပါက္လာမယ့္ ႐ုရွားႏ်ဴကလီးယား အစုအပံုႀကီးဟာ 

လာမယ့္ဆယ္စုႏွစ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုး အက်ပ္အတည္း’ ျဖစ္လိမ့္ 

မယ္။    

 အေမရိကန္အေနနဲ႔ ဘာလုပ္မလဆုိဲတာ တြက္ထားရမယ္။ 

လုိအပ္ရင္ ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ လက္နက္ေတြ အစိတ္အပုိင္းေတြ ဒံုးေတြ လံု 

ၿခဳံေရးအတြက္ ေျမျပင္တပ္ ေစလႊတ္ဖို႔လည္း လုိမယ္။ 

 ျပႆနာကုိ ကုိင္တြယ္ႏိုင္တ့ဲအင္အားဟာ အေမရိကန္မွာ 

သာရိွေသာ္လည္း စစ္ေရးအရ ေနရာအက်ယ္ႀကီးကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔နဲ႔ ဒံုး 

တလံုးမွ မပစ္လႊတ္ေစဖုိ႔ အာမခံဖုိ႔မလြယ္ဘူး။ အေမရိကန္အေနန႔ဲ ဆုိး 

သြမ္းပစ္ခတ္မႈ အႏၲရာယ္ကုိ လက္ခံၿပီး ေလာေလာဆယ္ မေမၽွာ္ေတြး 

ႏိုင္ေသးတ့ဲ စစ္ေရးအရေျဖရွင္းမႈတရပ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ 

ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ၿပီး စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းေသာ အစုိးရအျဖစ္ ဖန္တီး 

ေပးၿပီး ဒံုးလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေစမ 

လား ေ႐ြးရေတာ့မယ္။ 

ဂ်ာမနီမွာ ျပႆနာမ်ားမယ္ 

 ဂ်ာမနီရဲ႕ ပို႔ကုန္အေပၚ မီွခိုမႈစီးပြားေရးက ဥေရာပတုိက္ တ 

ဝွမ္း ကုန္သြယ္ေရး လစ္ဘရယ္ျပဳမႈႏွင့္အတူ ဥေရာပသမဂၢန႔ဲ ယူ႐ုိေငြ 

ေၾကးမွတဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရ ႂကြယ္ဝလာတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဆုိးဝါးလာ 

တဲ့ ယူ႐ုိေငြေၾကးကပ္န႔ဲ ေပၚထြက္လာတ့ဲ  ‘ယူ႐ိုသံသယဝါဒ’ 

Euroscepticism လႈိင္းေၾကာင့္ ဂ်ာမနီဟာ အဆုိးဝါးဆံုး ဆံုး႐ႈံးမယ့္ 

ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာတယ္။ 
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 ႏိုင္ငံရ႕ဲ ျပည္တြင္းဝယ္လုိအားက နစ္ေနတ့ဲ ဂ်ာမန္ပို႔ကုန္ စီး 

ပြားေရးနဲ႔ လူဦးေရက်ဆင္းမႈကုိ ျပန္မဆယ္ႏိုင္ဘူး။ အက်ိဳ းဆက္က ဂ် 

ပန္ပုံစံ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ 

 ဂ်ာမနီဟာ ေနာက္ဆယ္စုအတြင္း ဆုိးဝါးတ့ဲ စီးပြားေရး 

ေနာက္ျပန္လွည့္မႈကုိ ခံစားရလိမ့္မယ္။ ပိုလန္ဟာ ဥေရာပရဲ႕ ေခါင္း 

ေဆာင္တဦး ျဖစ္လာမယ္ 

 ဂ်ာမနီရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ကုိ နည္းနည္းၾကည့္ရေအာင္၊ အေျခ 

အေန သိပ္ မဆုိးလွပါဘူး။ 

 စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရဲ႕ အခ်က္အခ်ာမွာ ေရာက္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရး 

ဩဇာ တက္လာတာက ပိုလန္ပဲ။ 

 ပိုလန္ရဲ႕ လူဦးေရက်ဆင္းမႈဟာ တျခားဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား 

ေလာက္ မမ်ားဘူး။ ပုိလန္ဟာ ႐ုရွားရဲ႕ အေနာက္ဘက္ နယ္နိမိတ္ျခင္း 

ကပ္ေနတ့ဲ ဥေရာပရဲ႕ အႀကီးဆံုးနဲ႔ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာၿပီး၊ 

ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကုိးစားခံရကာ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး 

ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္တက္လာလိမ့္မယ္။ 

 ပိုလန္ဟာ အေမရိကန္န႔ဲ နီးကပ္ၿပီး ေရရွည္တည္တ့ံတ့ဲ 

မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ ျဖစ္လာဖုိ႔ အေၾကာင္းရွိတယ္။ 

ဥေရာပ ၄ မ်ိဳ း 

 သိပ္မၾကာခင္ကာလက ဥေရာပညီၫြတ္ေရးဟာ တားမရတ့ဲ 

သမုိင္းတြန္းေဆာ္မႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္းခံရတယ္။ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ႏုိင္ငံ 

ေရး စီးပြားေရး အတားအဆီးမ်ား ဖယ္ရွားကာ ဥေရာပတုိက္အတြင္း 

ေဒသစြဲ လူမ်ိဳ းစြဲ ကင္းစင္သြားလိမ့္မယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့တယ္။ 

 ဒါေပမ့ဲ ၁၀ ႏွစ္ အတြင္း ဒီအထင္ဟာ မႈန္ဝါးသြားခဲ့ၿပီ။ လာ 

မယ့္ဆယ္စုႏွစ္မွာ တသီးတျခားပုိျဖစ္လာတ့ဲ ဥေရာပ ၄ မ်ိဳ း ျဖစ္လာ 

ေျခရိွတယ္။ အေနာက္ဥေရာပ အေရွ႕ဥေရာပ စကင္ဒီေနးဗီးယန္းန႔ဲ 

ၿဗိတိသၽွကၽြန္းစုတုိ႔ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ဟာ ယခင္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအတုိင္း 

ရွိၿမဲရိွမွာျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ကလုိ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္စပ္မႈ ရွိမွာ 

မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ 

 ဥေရာပသမဂၢဟာ ပံုစံတမ်ိဴ းနဲ႔ ရိွႏိုင္ေသာ္လည္း ဥေရာပရဲ႕ 

စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရး အဆက္အဆံျပဳမႈဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္းေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ အကန္႔အသတ္ရွိတ့ဲ ႏိုင္ငံစံုပုံစံအျဖစ္ ေသာ္လည္း 

ေကာင္း တည္ရွိမွာျဖစ္ၿပီး အဝန္းအဝုိင္းလည္း ငယ္မယ္ မလုပ္မေနရမူ 

လည္း ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ျမင့္ျမင့္မားမား  ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားတ့ဲ  

ဥေရာပ သမဂၢထမွဲာ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ ဆက္ရွိေနႏုိင္ေသာ္လည္း ဥေရာပကုိ 

ကုိယ္ စားျပဳႏုိင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ 

  

 

မထင္မွတ္ဘဲ တူရကီ န႔ဲ အေမရိကန္ ရင္းခ်ာတ့ဲမဟာမိတ္ ျဖစ္လာမယ္။ 

 အာရပ္ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားဟာ ၿပဳိလမဲယ့္အေျခအေန ရိွ 

တယ္။ ကာလတုိအတြင္း ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္မႈ အဆံုးသတ္မယ့္ပုံ မေပၚဘူး။ ဒီ 

အေပၚက အျမတ္ထြက္မွာက အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း 

အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ကာ ပင္လယ္နက္မွ ဆီးရီးယား အီရတ္အထိ နယ္နိ 

မိတ္ရွိတဲ့ တူရကီပဲ။ 

 တူရကီအေနနဲ႔ သူ႕နယ္စပ္မွာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ပဋိပကၡမ်ား 

မွာ ပါဝင္စြက္ဖက္ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနေသာ္လည္း မလႊမဲေရွာင္သာ ပါဝင္ရ 

လိမ့္မယ္။ အင္ကာရာရဲ႕ အင္အားနဲ႔ ေျပာေရးဆုိခြင့္ တုိးလာတာနဲ႔အမၽွ 

(တူရကီဟာ) အေမရိကန္ရဲ႕ မရိွမျဖစ္တဲ့ မိတ္ဖက္ျဖစ္လာမယ္။ 

  ပင္လယ္နက္ရဲ႕ တဖက္မွာတည္ရွိၿပီး တစံုတရာ အင္အား 

ႀကီးမားကာ ရန္လုိတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးတခုရဲ႕ စစ္အေျခဆုိက္စခန္းဟာ တူရ 

ကီရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္တဲ့ အာေမးနီးယားမွာ ရွိေနတ့ဲအတြက္ တူရကီ 

အဖုိ႔ တစုံတရာေသာ ကာကြယ္ေရးမ်ဥ္းကုိ ရယူခ်င္လိမ့္မယ္။ တူရကီ 

အေနနဲ႔ ေမာ္စကုိရဲ႕အႏၲရာယ္ကုိ သူ႕ရဲ႕ေနာက္ေက်ာမွ ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔ 

အေမရိကန္အကူအညီကုိ လုိခ်င္လိမ့္မယ္။ 

 တူရကီအေနနဲ႔ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး အေၾကာင္းေၾကာင့္ အ 

ေမရိကန္အကူအညီကုိ ဆက္လက္လုိအပ္ေနမယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ 

ေက်းဇူးျပဳမႈအတြက္ အဖုိးအခအေနနဲ႔ ႐ုရွားကုိထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွာ ပါဝင္ 

လာရလိမ့္မယ္။ တူရကီအေနနဲ႔ စစ္ခင္းတဲ့အထိ လုပ္ေဆာင္လာလိမ့္ 

မယ္လုိ႔ အေမရိကန္အေနနဲ႔ မယူဆဘူး။ အဒီဲလုိျဖစ္ဖုိ႔လည္း မရည္႐ြယ္ 

ဘူး။ ပင္လယ္နက္အေရးမွာ တနည္းနည္းနဲ႔  ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကုိ 

ေတာ့ လုိလားပါတယ္။ 

တ႐ုတ္ျပည္ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ ျပႆနာႀကီး 

 တ႐ုတ္ျပည္အဖုိ႔ ၾကမ္းတမ္းတ့ဲ ဆယ္စုႏွစ္ကုိ ႀကဳံရလိမ့္မယ္။ 

စီးပြားဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ ေႏွးေကြးလာတာနဲ႔အမၽွ အာဏာရ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

အေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက 

လစ္ဘရယ္လမ္းကုိ လုိက္လိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူး။ အဓိပၸာယ္က ဖ႐ုိဖရဲ 

ျဖစ္မႈကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ အာဏာကုိ ဆက္လက္ဆုပ္ကုိင္  ထားတာနဲ႔အမၽွ 

ျပည္တြင္းမွာ ဖိႏွိပ္မႈတုိးပြားလာမယ္။ 

 ပီကင္းဟာ ပိုႀကီးေကာင္းႀကီးမယ့္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာနဲ႔ 

ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။ တ႐ုတ္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈဟာ ပထဝီအရ ညီမၽွမႈမရွိေသးဘူး။ 

ကမ္း႐ိုးတန္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္ အ 

တြင္းပိုင္းကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္သုိ႔ ေပါက္ေရာက္မႈနည္းၿပီး 

ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအရ ဆင္းရဲတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ ဒီျပႆ 

နာဟာ ပုိဆုိးလာမယ္။ ပိုမိုၿမိဳ႕ျပဆန္လာတ့ဲ ယန္စီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေဒသ 

မွအပ အတြင္းပုိင္းေဒသမ်ားဟာ ကမ္း႐ုိးတန္းေဒသမ်ားကဲ့သုိ႔ အလ်င္ 

အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ဟာ ပ်က္ျပားသြားၿပီ။ 
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 ကမ္း႐ိုးတန္းန႔ဲ ကုန္းတြင္းပိုင္းအၾကား ႀကီးထြားလာတ့ဲ အက္ 

ေၾကာင္းဟာ ပိုႀကီးတ့ဲ အကြဲအၿပဲအတြက္ မေကာင္းတ့ဲနိမိတ္ပဲ။ 

 ေဒသႏၲရအကြဲအၿပဲဟာ တ႐ုတ္သမုိင္းတေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံေရး 

ဖ႐ုိဖရျဲဖစ္ဖို႔ တြန္းေဆာ္ေပးတ့ဲ အရာျဖစ္ခဲ့တယ္။ မေျပးေသာ္ ကန္ရာရွိ 

ဆုိသလုိ ပီကင္းရဲ႕ေပၚလစီျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးမတည္ မၿငိမ္ျဖစ္မႈကုိ ထိန္း 

ဖို႔အတြက္ ကုန္းတြင္းပုိင္းသုိ႔ ႂကြယ္၀မႈလႊေဲျပာင္းေရး ေပၚလစီကုိ ကမ္း 

႐ိုးတန္းေဒသမ်ားက ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားအရ ပုန္ကန္လာေခ်ရိွ 

တယ္။       

 အာရွရဲ႕ ေပၚထြန္းလာမယ့္ ေရတပ္အင္အားဟာ ဂ်ပန္ျဖစ္ 

မယ္။ 

 ဂ်ပန္ရဲ႕ ေရေၾကာင္းအစဥ္အလာဟာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခ့ဲ 

ၿပီျဖစ္တယ္။ ကၽြန္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ သြင္းကုန္အေပၚ အားျပဳရ 

တယ္။ တ႐ုတ္က ကုိယ္ပိုင္ပုံစံႏိုင္ငံေတာ္ေရတပ္ကုိ တည္ေဆာက္ 

ေနတယ္။ ဂ်ပန္က မွီခုိအားထားေနတဲ့ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္ ေတာင္ 

တ႐ုတ္ပင္လယ္ အႏၵိယသမုဒၵရာ အတြင္းရွိ ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ားကုိ 

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖုိ႔ တ႐ုတ္ရဲ႕ ရန္လုိတဲ့သေဘာထား ပိုမိုေဖာ္ျပလာေန 

တယ္။ 

 ဂ်ပန္အဖုိ႔ တျခားေ႐ြးစရာလမ္း ရိွလိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူး။ သူ႕ရဲ႕ 

ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔န႔ဲ တ႐ုတ္ကုိတန္ျပန္ 

ဖို႔အတြက္ ေဒသတြင္းအင္အား တုိးခ်႕ဲရလိမ့္မယ္။ အေမရိကန္အင္အား 

က်ဆင္းေနတ့ဲအတြက္ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ လုပ္ရလိမ့္မယ္။ 

 ေလာေလာဆယ္မွာ လမ္းေၾကာင္းလံုၿခဳံေရးအတြက္ အေမရိ 

ကန္ကုိပဲ မီွခိုေနရေသးတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ျပည္ပအေရးအခင္းမ်ားမွာ 

အေမရိကန္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈအေပၚ ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္ခဲ့ရင္ အေမရိကန္ 

က သြင္းကုန္အေပၚ အားျပဳေနရတာ မဟုတ္ေတာ့တဲ့အေလ်ာက္ အ 

ေမရိကန္အေပၚ မီွခိုဖို႔ဆုိတာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာတယ္။ ဒါ 

ေၾကာင့္ လာမယ့္ႏွစ္မ်ားမွာ ဂ်ပန္ဟာ သူ႔ရဲ႕ေရတပ္အင္အားကုိ တုိး 

ျမႇင့္လိမ့္မယ္။ 

 ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ကၽြန္းစုေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ေပ 

မယ့္ စစ္ပြဲအျဖစ္ ကူးဆက္သြားႏုိင္တယ္။ 

 ေဒသႏၲရအင္အားမ်ားက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ကၽြန္းစု အ 

ျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ စစ္ရွိန္ျမႇင့္သင့္မသင့္ ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဒီ 

ကၽြန္းမ်ားဟာ ေပါက္ကြဲလြယ္တဲ့ ပါဝါအင္အားရဲ႕ လကၡဏာကုိ ေဖာ္ျပ 

ေနတုန္းပဲ။ 

 အေရးမပါတ့ဲ ကၽြန္းမ်ားေပၚမွ ထုတ္လုပ္ေရးစရိတ္နည္းပါးၿပီး 

အျမတ္အစြန္းမရႏုိင္တ့ဲ စြမ္းအင္အတြက္ စစ္တုိက္ၾကဖုိ႔ဆုိတာ အဓိက 

အေၾကာင္းရင္း မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ေဟာင္းအုိေနၿပီျဖစ္တဲ့ 

သံုးပြင့္ဆုိင္ကစားပြဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္အားယုတ္ေလ်ာ့ေနတဲ့ ႐ုရွားက 

သူ႕ရဲ႕ေရေၾကာင္း အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း က်ဆင္းေနတယ္။ 

တ႐ုတ္န႔ဲဂ်ပန္က တဦးရန္မွတဦး ကာကြယ္ဖုိ႔ သူတုိ႔ရဲ႕စြမ္းရည္ကုိ ျမႇင့္ဖို႔ 

စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။ 

 ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္န႔ဲ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္မွာ လက္ 

နက္ကုိ္င္ပဋိပကၡ မျဖစ္ပြားေသာ္လည္း အႏၲရာယ္မ်ားတ့ဲ အင္အားႀကီး 

မ်ား အေရွ႕အာရွသုိ႔ ျပန္လာေနၿပီ။ 

တ႐ုတ္ျပည္အငယ္စား ၁၆ ခု ေပၚလိမ့္မယ္ 

 တ႐ုတ္စီးပြားေရး ေႏွးေကြးက်ဆင္းၿပီး ထုတ္လုပ္ေရး စြမ္း 

ရည္ တုိးတက္မႈတန္းေနမယ္။ ဒါဟာ လက္တဆုပ္စာ ႏိုင္ငံမ်ားအဖုိ႔ 

သတင္းေကာင္းပဲ။ တ႐ုတ္က ေလာဘတႀကီး ဝါးမ်ဳိထားတ့ဲ ပဏာမ အ 

ဆင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဟာ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၁.၁၅ ဘီလီယံ (သန္း 

ေထာင္ေပါင္း) ရိွ စီးပြားထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံ ၁၆ ႏိုင္ငံသုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြား 

လိမ့္မယ္။ 

 တ႐ုတ္စီးပြားေရး တံု႕ဆုိင္းေနျခင္းက မေမၽွာ္မွန္းႏုိင္တ့ဲ ႏိုင္ငံ 

ေရး စီးပြားေရး အက်ိဴ းဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ မက္စီကုိ၊ ႏိုက္က 

ရာဂြာ၊ ဒုိမီနီကန္ရီပတ္ပလစ္၊ ပီ႐ူး၊ အီသီယုိးပီးယား၊ ယူဂန္ဒါ ကင္ညာ၊ 

တန္ဇန္နီးယား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္၊ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ လာအုိ ဗီယက္နမ္၊ 

ကေမၻာဒီးယား၊ ဖီလစ္ပုိင္၊ အင္ဒုိနီးရွားတုိ႔ဟာ လာမယ့္ ဆယ္စုႏွစ္ အ 

တြင္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမုိဝင္ေရာက္လာၿပီး စီးပြားေရး စန္းထလာ 

မယ္။ 

အေမရိကန္အင္အား က်ဆင္းမယ္ 

 ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္မွာ ကမၻာႀကီးဟာ စည္းစနစ္ပိုမိုကင္းမ့ဲလာၿပီး 

မေရမရာျဖစ္လာတာနဲ႔အမၽွ ကမၻာ့ျပႆနာမ်ားရဲ႕ စိမ္ေခၚမႈမ်ားကုိ ရင္ 

ဆုိင္ရာမွာ အေမရိကန္အေနနဲ႔ အားတက္တေရာ ဦးေဆာင္မႈ ေပးေန 

မယ့္အစား ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္န႔ဲယွဥ္ၿပီး တံု႕ျပန္ရလိမ့္မယ္။ 

 စီးပြားေရးႀကီးထြား ျပည္တြင္းစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈျမင့္တက္ 

ပို႔ကုန္နိမ့္က်ၿပီး ကမၻာ့အတည္ၿငိမ္ဆံုးေနရာမွာ လံုလံုၿခဳံၿခဳံရွိေနတ့ဲ အ 

ေမရိကန္အဖုိ႔ ကမၻာ့အက်ပ္အတည္းမွ တသီးတျခားခြဲၿပီး ႏွပ္ေနလုိ႔ရပါ 

တယ္။ 

 ကမၻာ့အေရးအခင္းမ်ားမွာ အေမရိကန္ပါဝင္မႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ 

ထားေလ ကမၻာႀကီးဟာ မွန္းရခက္ေလျဖစ္မယ္။ စည္းစနစ္ကင္းမ့ဲေန 

တဲ့ ကမၻာႀကီးအျဖစ္ ေဒသအမ်ားအျပားမွာ အုပ္ထိန္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အ 

ေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာမယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕အင္အားက မေျပာင္းမ 

လဲ ဆက္လက္ႀကီးထြား ေနမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း သိပ္ 

ျမင္ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္သလုိ သိပ္သုံးဖုိ႔လည္းမလုိဘူး။ 

ရည္ၫႊန္း ။ Startfor has 11 chilling predctions for what the 
world will look like in 10 years.                                             
                     ျမစမ္းေအး (၇ မတ္ ၂၀၁၆) 
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ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ 

ေပၚထြန္းလာခဲ့တဲ့ 

    

 

tESpf-500c&D;

အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း                                       ခင္ေအးၾကည္ျမ 

 

 

 

 

 

(၁) 

ေသာမတ္စ္မိုးက စိတ္ကူးယဥ္ဆုိရွယ္လစ္ ဝါဒကုိ စ˜တင္ တင္ျပခ့ဲတယ္။ အခုဆုိရင္ အေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္း တခုအေနနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာ  

၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ ေပါင္း ၅၀၀ ျပည့္ေတာ့မယ္။ စိတ္ကူးယဥ္မွ သိပၸံနည္းက်သုိ႔၊ သေဘာတရားမွ လက္ ေတြ႕ ျဖစ္စဥ္သုိ႔၊ လႈပ္ရွားမႈမွ စနစ္တခု အျဖစ္သုိ႔ 

ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာ အဆက္ မျပတ္ ဆင့္ကဆဲင့္ကဲ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳး တုိး တက္လာတယ္။ ႀကီးမားလွတဲ့ အသီးအပြင့္ ေတြလည္း ရရိွခဲ့တယ္။  

 မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနသစ္ ေအာက္မွာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ မႈသမုိင္း ႏွစ္ ၅၀၀ ခရီးအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈရ႕ဲ 

မတူတဲ့အဆင့္ေတြန႔ဲ အဓိက ပညာရွင္ဂုိဏ္းေတြကုိ ဘယ္လုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္ၾကရမလဲ။ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ခ်က္ေတြ၊ သမိုင္း 

အေတြ႕ အႀကဳံန႔ဲ သင္ခန္းစာနိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ေတြကုိ ဘယ္လုိ႐ႈျမင္မလဲ။ ဘယ္လုိ အေျခခံေကာက္ ခ်က္ေတြ ဆြဲထုတ္ယူႏိုင္မလဲ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အလား 

အလာက ဘယ္လုိရွိပါသ လ။ဲ   

ဒါေတြန႔ဲပတ္သက္လုိ႔ မ်က္ ေမွာက္ကမၻာန႔ဲ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒဂ်ာနယ္မွ “ကမၻာ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ကုိ စူးစမ္းေလ့လာျခင္း”ဆုိင္ရာ အေမး 

အေျဖ အင္တာဗ်ဴးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ ္ရွားမႈ စာတမ္းမ်ားကုိ ကုိးကားတင္ျပသြားမယ္။   
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(၂) 

၁၅၁၆ ခုႏွစ္မွာ မိုးက “ယူတုိးပီးယား”ဆုိတဲ့ စာအုပ္ကုိ ထုတ္ေဝလုိက္ကတည္းကဆုိရင္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ႏွစ္ ၅၀၀ ျပည့္ေတာ့မယ္။ ေလၽွာက္လွမ္း 

ခဲ့တ့ဲ သမုိင္းလမ္းေၾကာင္းဟာ ႐ိုး႐ုိးေလးသာမန္ပဲလုိ႔ ေျပာလုိ႔ ေတာ့မျဖစ္ဘူး။     

 တကယ္ေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ဆုိတာဟာ ကမၻာ့လူသားေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်း မႈတိုးတက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္းန႔ဲ စနစ္ 

တမ်ိဳ းပဲျဖစ္တယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကုိ “ယူတုိးပီးယား ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ” လုိ႔လည္း ေခၚပါတယ္။ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္မွာ လွပတဲ့ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ 

ေမၽွာ္လင့္ေတာင့္တမႈေတြ ရိွေနတယ္ဆုိတာ ဆင္ျခင္မိၾကပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ အဒီဲတုန္းက ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ 

မွန္ကန္တ့ဲ အင္အားစုန႔ဲ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ ေပါက္ေရာက္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔နည္းနာကုိ ရွာမေတြ႕ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ကူးယဥ္တဲ့ သေဘာတရား 

တရပ္ အျဖစ္သာ တည္ရွိခဲ့တယ္။   

 ၁၆ ရာစု အေစာပုိင္း စိတ္ကူး ယဥ္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ေပၚေပါက္ျခင္း၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ျခင္းမွ အက်ပုိင္းသုိ႔ ေရာက္ လာတ့ဲ ၁၉ ရာစု ၃၀ န႔ဲ ၄၀ 

ခုႏွစ္မ်ားအထိ  ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ သမုိင္းရိွခဲ့တယ္။ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ စတ့ဲႏိုင္ငံေတြမွာ မတူတ့ဲ ကာလအလုိက္ စိတ္ကူးယဥ္ ဆုိ 

ရွယ္လစ္ဝါဒ ကုိယ္စားျပဳသူေတြ ေပၚထြက္ ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒီအေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္း ဟာ ဥေရာပတုိက္တခုလံုးနီးပါး ဂယက္႐ိုက္ ခဲ့တယ္။ ဆင္းရဲတ့ဲ 

လုပ္သားျပည္သူ လူထုအၾကား အက်ယ္အျပန္႔ ျပန္႔ႏွံ႔မႈရွိခဲ့တယ္။ ၎ရဲ႕ တန္ဖိုးေတြကေတာ့ (၁) အရင္းရွင္ စနစ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ခ်ည့္နဲ႕ခ်က္ေတြ 

ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေဝဖန္ျခင္း (၂) အနာဂတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းန႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ စဥ္းစား ေတြးဆခ်က္နဲ႔ အယူအဆတုိ႔ကုိ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္တယ္။  

 

 စိတ္ကူးယဥ္ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒီေတြ

ရဲ႕ အခ်ိဳ ႕ေတြးေတာစဥ္းစားခ်က္ေတြန႔ဲ ပတ္ 

သက္လုိ႔ မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္တုိ႔က ခ်ီးက်ဴးခ့ဲ 

တယ္။ မာ့က္စ္က “ဒီႀကီးျမတ္တ့ဲ စမ္းသပ္ 

မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အဓိပၸာယ္သေဘာကုိဘယ္ 

လုိပဲ တန္ဖိုးျမင့္ျမင့္ အကဲျဖတ္ခ်င္ၾက သ 

လ။ဲ အကျဲဖတ္ၾကပါေစ၊ အားလံုးဟာ လြန္ 

လြန္းတယ္လုိ႔ မဆုိသာပါဘူး”လုိ႔ ေထာက္ျပ 

ပါတယ္။     

 အိန္ဂယ္ကေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္ 

ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒီ ဖိုးရီယား(Francois Marie 

Charles Fourier,1772-1837) ရဲ႕ သ 

ေဘာတရားဟာ “ပထမဆံုးေသာ လူမႈေရး 

အဘိဓမၼာရဲ႕ ႀကီးျမတ္တ့ဲ သီအုိရီတရပ္ ျဖစ္ 

တယ္”လုိ႔ ေျပာဆုိခဲ့တယ္။ အိန္ဂယ္က “ဂ်ာ 

မနီႏိုင္ငံရဲ႕ သေဘာတရား အရျဖစ္တ့ဲ ဆုိ 

ရွယ္လစ္စနစ္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာမ 

ဟုတ္ဘူး။ ဒီသေဘာတရားဟာ စိန္႔ဆုိင္မြန္ 

(Clude Henri de Rouvroy Saint-

Simon 1760-1825)  ဖိုးရီးယားနဲ႔ အုိဝင္ 

(Robert Owen 1771-1858) ဆုိတ့ဲ ဒီလူ 

၃ ေယာက္ရဲ႕ ပခံုးေပၚမွာ တက္ရပ္ခဲ့တာ 

ျဖစ္တယ္။ ဒီ ၃ ေယာက္ရဲ႕ သေဘာတရား 

ဟာ အလြန္ အေကာင္အထည္မဲ့ စိတ္ကူး 

ယဥ္ဆန္တ့ဲ လကၡဏာေတြပါေပမယ့္ သူတုိ႔ 

ဟာ ေနာက္ဆံုးက်ေတာ့ ေခတ္ကာလ တခု 

လံုးရဲ႕ အႀကီးျမတ္ဆံုး ပညာရွင္စာရင္းထဲ ပါ 

ဝင္သူေတြျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ဟာ ဉာဏ္ပ 

ညာ ထက္ျမက္စြာ ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ခဲ့တဲ့ 

၎တုိ႔ရဲ႕ မွန္ကန္တိက်တဲ့ မေရတြက္ႏုိင္တဲ့ 

အမွန္တရားေတြကုိ ယခုအခါ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

ဟာ သိပၸံ နည္းက်စြာ သက္ေသျပခ့ဲၿပီးၿပီ” 

လုိ႔ မွတ္ယူခ့ဲတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။  

 စိတ္ကူးယဥ္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒဟာ 

၎မွာ အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိခဲ့ေပမယ့္ 

တကယ္ေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ဒီအသီးအပြင့္ေတြ 

က လူေတြရဲ႕ အနာဂတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းန႔ဲ 

ပတ္သက္တဲ့ ေမၽွာ္လင့္ေတာင့္တခ်က္န႔ဲ 

လုိက္စားမႈေတြကုိ ဖြင့္လွစ္ေပးလုိက္တယ္။ 

သိပၸံနည္းက်ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ေပၚေပါက္ 

ေရးအတြက္ ႂကြယ္၀တ့ဲ အေတြးအေခၚ အ 

ခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္းေပးပါတယ္။  

  စိတ္ကူးယဥ္ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ ဖြံ႕ 

ၿဖိဳးတုိတက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အဆင့္ကာလ 

ခြဲျခား ေျပာဆုိၾကရာမွာ လူေတြရဲ႕ သိျမင္မႈ 

႐ႈေထာင့္ မတူတဲ့အေလ်ာက္ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ အ 

ဆင့္ ကာလေတြအေပၚ နားလည္မႈလည္း မ 

တူႏုိင္ပါဘူး။ စိတ္ကူးယဥ္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ 

စတင္ေပၚေပါက္လာရာကေန ေမွးမွိန္ဆုတ္ 

ယုတ္သြားတ့ဲအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ 

ျဖစ္စဥ္အတြင္း ၎ရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို 

အေစာပုိင္းကာလ၊ အလယ္ပုိင္းကာလနဲ႔ 

ေနာက္ပိုင္း ကာလဆုိၿပီး ၃ ပိုင္း ရွိပါတယ္။  

 ၁။ ၁၆-၁၇ ရာစုကာလမ်ားကုိ 

စိတ္ကူးယဥ္ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႕ အေစာပုိင္း 

ကာလလုိ႔ ေျပာႏုိင္ၿပီး အဓိက ကုိယ္စားျပဳ 

သူေတြကေတာ့ မုိး (Thomas More, 

1478-1535); (Tomas  Muntzer ,1490 
-1525) ကမ္ပနဲလ္လာ (Tommaso 

Campanella,1568-1639) ဝင္စတန္လီ 

(Gerrard Winstanley, 1609- ?)  ဗာရာ 

ဆဲ (Danis Vairasse 1630-1700) စတဲ့ 

ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ၁၅၁၆ ခုႏွစ္ ၿဗိတိန္ 

မွာ မုိး ထုတ္ေဝလုိက္တဲ့ “ယူတုိးပီးယား” 

ဆုိတ့ဲ စာအုပ္ဟာ စိတ္ကူးယဥ္ဆုိ ရွယ္လစ္ 

ဝါဒ ေပၚေပါက္လာျခင္းရဲ႕ မွတ္တုိင္ပ။ဲ 

၁၆၀၁  ခုႏွစ္ အီတလီက ကမ္ပနဲလ္လာရဲ႕ 

“ေနစၾကာ၀ဠာရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္”(Sun City)ဆုိ 

တဲ့ စာအုပ္ဟာလည္း စိတ္ကူးယဥ္ ဆုိရွယ္ 

လစ္ဝါဒန႔ဲ ပတ္သက္တဲ့ ေက်ာ္ၾကားတ့ဲ စာ 

အုပ္တအုပ္ျဖစ္တယ္။ ယူတုိပီးယားနဲ႔ ေနစ 

ၾကာ၀ဠာရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒီစာအုပ္ႏွစ္အုပ္ဟာ 
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စိတ္ကူးယဥ္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ အေတြးအ 

ေခၚရဲ႕ အေစာပုိင္းကာလကုိ စုစည္းထင္ 

ဟပ္ထားတ့ဲ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ျဖစ္တယ္။  

 အဲဒီကာလက အရင္းရွင္စနစ္ 

ဟာ အရင္းအႏီွးစုေဆာင္းတ့ဲ သမိုင္းဦး ကာ 

လျဖစ္ၿပီး မိသားစု လက္မႈလုပ္ငန္းကုိ ႐ိုး႐ုိး 

စုေပါင္းလုပ္ကုိင္တဲ့ ကာလျဖစ္တယ္။ အ 

ရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အရင္းအႏီွးစုေဆာင္းတ့ဲ သ 

မိုင္းဦးကာလရဲ႕ အရင္းအႏီွးစုေဆာင္းမႈ 

ေၾကာင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ က်ေရာက္ 

လာတ့ဲ ေဘးဒုကၡန႔ဲျပစ္မႈေတြကုိ ေဝဖန္ခဲ့ 

တယ္။ ဖိႏိွပ္ေသြးစုပ္မႈမရွိတ့ဲ၊ လူလူခ်င္း 

တန္းတူျဖစ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ စိတ္ 

ကူး ေမၽွာ္မွန္းခဲ့တယ္။   

    

 ၂။ ၁၈ ရာစု စိတ္ကူးယဥ္ဆုိရွယ္ 

လစ္ဝါဒ ေခတ္လယ္ကာလရဲ႕ စိတ္ကူးယဥ္ 

ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒီ အားလံုးဟာ ျပင္သစ္မွာပဲ 

ေပၚထြန္းခ့ဲတယ္။ ဉာဏ္သစ္ေလာင္း လႈပ္ 

ရွားမႈ အႀကိဳကာလမွာ ေမစလီယာ(Jean 

Meslier, 1664-1729)၊ ဉာဏ္သစ္ေလာင္း 

လႈပ္ရွားမႈအလယ္မွာ မိုရယ္လီ (Morelly, 

1700-1780) န႔ဲ မက္ဘ္လီ (Gabrial 

Bonnot de Mably,1709-1785)၊ ဓနရွင္ 

လူတန္းစား ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းက 

(Gracchus Babeuf, 1760-1797) စတဲ့ 

ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ၎ေခတ္ကာလကုိ ကုိယ္ 

စားျပဳသူေတြျဖစ္တယ္။ ဒီကာလမွာ စိတ္ 

ကူးယဥ္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒဟာ စိတ္ကူးျဖင့္ 

လုပ္ႀကံဖန္တီးထားတ့ဲ စိတ္ကူးယဥ္သက္ 

သက္ထကဲ စတင္ကင္းလြတ္လာတယ္။ 

လက္ေတြ႕ကုိ စတင္မ်က္ႏွာမူလာတယ္။ 

အရင္းရွင္ ပုဂၢလိကပုိင္စနစ္ကုိ ဥပေဒသ 

ေဘာတရား ေထာင့္ကေန ေဝဖန္ခဲ့တယ္။ 

တရားဥပေဒ စာတမ္းပါ အခ်က္အလက္ 

မ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ေမၽွာ္မွန္းထားတ့ဲ လူ႕အ 

ဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အေျခခံမူေတြကုိ ရွင္းျပခ့ဲပါ 

တယ္။ ဒါကုိ အိန္ဂယ္က “ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရဲ႕ 

တုိက္႐ိုက္ သေဘာတရား”အျဖစ္ ေျပာဆုိခဲ့ 

တယ္။     

၃။ ၁၉ ရာစု အေစာပုိင္းကာလ 

ျဖစ္တဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႕ 

ေႏွာင္းပုိင္းကာလဟာ ျပင္သစ္ျပည္က စိန္႔ 

ဆုိင္မြန္ (Claude Henri de Rouvroy 

Saint-Simon 1760-1825); ဖိုးရီးယား 

(Francois Marie Charles Fourier , 

1772-1837) နဲ႔ ၿဗိတိန္က အုိဝင္ (Robert 

Owen 1771-1858) တုိ႔ဟာ ၎ေခတ္ကုိ 

ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ ထူးခၽြန္တဲ့ ကုိယ္စားျပဳသူ 

ေတြ ျဖစ္တယ္။    

 ၁၉ ရာစုအေစာပုိင္းမွာ အရင္းရွင္ 

စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဟာ စက္ယႏၲရား အ 

သံုးျပဳတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအျဖစ္ စ 

တင္ကူးေျပာင္းေနပါၿပီ။ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ပ 

ဋိပကၡန႔ဲ လူတန္းစားအတုိက္အခံ ျဖစ္မႈဟာ 

လည္း တေန႔တျခားေပၚလြင္လာၿပီ။  ဒီ စိတ္ 

ကူးယဥ္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒီ ၃ ဦးဟာ မိမိတုိ႕ 

အရင္က စိတ္ကူးယဥ္ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒမ်ား 

ကုိ ဆက္ခံပါတယ္။ ၁၈ ရာစု ျပင္သစ္ 

ဉာဏ္သစ္ေလာင္းလႈပ္ရွားမႈ ပညာရွင္ေတြ 

ရဲ႕သေဘာတရားပံုစံေတြကုိ စုပ္ယူပါတယ္။  

အရင္းရွင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ကုိ ေဝဖန္ 

တာနဲ႔တခ်ိန္တည္းမွာ အနာဂတ္ လူ႕အဖြဲ႕ 

အစည္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္ 

တဲ့ ဆီေလ်ာ္တဲ့ စဥ္းစားေတြးဆခ်က္ေတြ 

ကုိ တင္ျပခ့ဲလုိ႔ စိတ္ကူးယဥ္ ဆုိရွယ္လစ္ ဝါ 

ဒဟာ အလြန္ျမင့္မားတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရ 

ရွိခ့ဲတယ္။  

 မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ စိတ္ကူး 

ယဥ္ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈန႔ဲ ပတ္ 

သက္တဲ့ မတူတဲ့ ခြဲျခားမႈေတြဟာ အဓိက 

အားျဖင့္ ျပႆနာကုိ ၾကည့္႐ႈတ့ဲေထာင့္ မ 

တူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ ဆုိ 

ရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႕ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈကို အ 

ဆင့္ ၄ ဆင့္ ခြဲျခားၾကည့္ရာမွာ စတုတၳ အ 

ဆင့္ကေတာ့ ျပင္သစ္ျပည္က ဘလန္ကြီး 

(Louis Auguste Blanqui, 1805-

1881);ကာဘက္(Etienne Cabet, 1788-

1856); သီအုိဒုိးတက္ဆာမီ (Theodore 

Dezamy, 1803-1850) ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသား 

ဝွစ္တလင္း(Wilhelm Weitling, 1808-

1871)တုိ႔ ကုိယ္စားျပဳတ့ဲ စိတ္ကူးယဥ္ဆုိ 

ရွယ္လစ္ဝါဒ ျဖစ္တယ္။  

 အဲဒီကာလမွာ အရင္းရွင္စနစ္ 

ဟာ ဥေရာပတုိက္ တခ်ိဳ ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ စက္ 

မႈလုပ္ငန္းႀကီးေတြ ထူေထာင္ၿပီးေနၿပီ။ အ 

လုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕လႈပ္ရွားမႈကလည္း 

ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈ အဆင့္သစ္သုိ႔ တက္ 

လွမ္းခဲ့ၿပီ။ စိန္႔ဆိုင္မြန္ဂိုဏ္းဟာ ၿပိဳကြဲသြား 

ခဲ့ၿပီး ဖိုးရီးယားဂုိဏ္းန႔ဲ အုိဝင္ဂိုဏ္းတုိ႔ဟာ 

လည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အက်ပုိင္းသုိ႔ ဆင္း 

သြားခ့ဲၿပီ။ အဲဒီကာလမွာပဲ အလုပ္သမား လူ 

တန္းစားအတြင္း အေတြးအေခၚ ေရစီး 

ေၾကာင္းအသစ္တရပ္ ေပၚေပါက္လာတယ္။ 

အဲဒါကုိ အိန္ဂယ္က “အေတာ္အတန္ ၾကမ္း 

တမ္းတဲ့ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ လုိအပ္ေသးတ့ဲ 

သဘာ၀သက္သက္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒတမ်ိဳ း” 

ပါပဲလုိ႔ေျပာဆုိပါတယ္။ ဒါဟာ စိတ္ကူးယဥ္ 

ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒမွ သိပၸံနည္းက် ဆုိရွယ္လစ္ 

ဝါဒကုိ တက္လွမ္းသြားၿပီး သိပၸံနည္းက် ဆုိ 

ရွယ္လစ္ဝါဒနဲ႔ အခ်င္းခ်င္း တသီးတျခားစီ 

ျဖစ္သလုိ အတုိက္အခံလည္း ျဖစ္ေနတ့ဲ 

ေနာက္ဆံုးအဆင့္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ 

ကူးယဥ္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒအေနနဲ႔ မိမိကုိယ္ 

ကုိယ္ ျပန္ၾကည့္ရင္ ဒီအဆင့္ကာလဟာ ႐ုပ္ 

ပိုင္းဘဝအရ တည္ရိွ႐ုံသာမက အလြန္အ 

ေရးႀကီးတ့ဲ အစိတ္အပုိင္းတရပ္ ျဖစ္တယ္။ 

ဒါေပမ့ဲ သိပၸံနည္းက် ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒသ 

ေဘာတရား ေရေသာက္ျမစ္ေထာင့္က 

ၾကည့္ရင္ ဒီအဆင့္ဟာ သီးျခားအဆင့္ အ 

ေနနဲ႔ေတာ့ မတည္ရွိႏုိင္ဘူး။  

    

  (၃) 

 ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒဟာ ထုထည္ႀကီး 

မားၿပီး အရိွန္အဟုန္ျပင္းထန္တယ္၊ ဂုိဏ္း 

အုပ္စုေတြကလည္း မ်ားတယ္၊ အခုိင္ အမာ 

လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈမွာလည္း ေထြျပား 

စုံလင္လွတယ္။ ဒီလုိဆုိေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္ 

ဝါဒရဲ႕ မတူတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဆင့္ေတြ 

ကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘယ္လုိခြဲျခားမလဲ။  

 ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႕ ႏွစ္ ၅၀၀ သ 

မိုင္းကုိ တခုလံုးအရ “အခ်ိန္ကာလ အစိတ္ 

အပုိင္း” ၆ ခုအျဖစ္ ခြဲျခားႏုိင္တယ္။ 

 ၁။ စိတ္ကူးယဥ္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ 

ေပၚေပါက္လာျခင္းန႔ဲ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္လာ 

ျခင္း။ ၁၅၁၆ ခုႏွစ္မွာ ေသာမတ္စ္မိုးက “ဝူ 

တုိပီးယား”ဆုိတဲ့ စာအုပ္တအုပ္ ထုတ္ေဝ 

လုိက္ျခင္းကုိ မွတ္တုိင္အျဖစ္ထားၿပီး စိတ္ 
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ကူးယဥ္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ အေတြးအေခၚ ေရ 

စီးေၾကာင္း စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္းနဲ႔ အ 

တူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရရွိလာတယ္။ ၁၉ ရာစု 

၄၀ ခုႏွစ္မ်ားေနာက္ပုိင္းမွာ အလုပ္သမား 

လႈပ္ရွားမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပၚေပါက္ 

လာျခင္းနဲ႔ သိပၸံနည္းက်ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ ေပၚ 

ေပါက္လာတ့ဲအေလ်ာက္ စိတ္ကူးယဥ္ဆုိ 

ရွယ္လစ္ဝါဒဟာ တျဖည္းျဖည္း သူ႕ရဲ႕ 

ေက်ာဘက္ကုိ ျပန္လွည့္သြားကာ သမ႐ုိး 

က်ၿပီး ေခတ္ေနာက္က်တ့ဲ အေတြးအေခၚ 

ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ ဂုိဏ္းအုပ္စု ျဖစ္သြားေတာ့ 

တယ္။  

 ၂။ မာ့က္စ္န႔ဲ အိန္ဂယ္တုိ႔က သိပၸံ 

နည္းက် ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ သေဘာတရား စ 

နစ္ကုိ ထူေထာင္ခ့ဲျခင္း။ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ၿပီး ၁၉ ရာစု ၄၀ ခုႏွစ္မ်ား 

ေရာက္တဲ့အခါ ၿဗိတိန္န႔ဲ အေနာက္ ဥေရာပ 

အခ်ိဳ ႕ႏိုင္ငံမ်ားရိွ အရင္းရွင္လူတန္းစားဟာ 

ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးအရ ေရွ႕စဥ္ေနာက္ 

ဆက္ အုပ္စိုးမႈအဆင့္ေနရာကုိ ရရွိလာခ့ဲၾက 

တယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ လူမႈေရးပဋိပကၡ 

ေတြဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အဓိကပဋိပကၡ 

အျဖစ္ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာတယ္။ ပစၥည္းမဲ့ 

လူတန္းစားဟာလည္း လြတ္လပ္ အမီွခို 

ကင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအျဖစ္ ႏုိင္ငံေရး 

ဇာတ္ခုံေပၚမွာ ေပၚထြက္လာတယ္။ ပစၥည္း 

မဲ့လူတန္းစားဟာ မိမိအက်ိဳ းစီးပြားရဲ႕ ေရာင္ 

ျပန္ဟပ္ခ်က္အရ သိပၸံနည္းက် သေဘာတ 

ရားကုိ ေတာင္းဆုိေနပါတယ္။ ဒီေတာင္းဆုိ 

ခ်က္န႔ဲ ဆီေလ်ာ္စြာ မာ့က္စ္န႔ဲ အိန္ဂယ္တုိ႔ 

ဟာ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး 

န႔ဲ လူမႈေရးအေျခအေနေတြကုိ နက္နက္နဲနဲ 

ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား 

ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ လက္ေတြ႕အတြင္း 

ေျခစံုပစ္ပါဝင္ကာ ဂ်ာမန္ ေရွးေဟာင္းစံတင္ 

အဘိဓမၼာ၊ ၿဗိတိန္ေရွးေဟာင္း စံတင္ႏုိင္ငံ 

ေရး ေဘာဂေဗဒနဲ႔ ျပင္သစ္န႔ဲၿဗိတိန္ ႏွစ္ႏိုင္ 

ငံက စိတ္ကူးယဥ္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကုိ ခြဲျခမ္း 

စိတ္ျဖာမႈရိွစြာ ဆက္ခံၿပီး ႐ုပ္ဝါဒသမုိင္း အ 

ျမင္န႔ဲ အစြန္းထြက္တန္ဖိုး သေဘာတရားတုိ႔ 

ကုိ ထူေထာင္လုိက္ပါတယ္။ ဒီသေဘတ 

ရား ၂ ရပ္ရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚမွာ သိပၸံ 

နည္းက် ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကုိ ထူေထာင္ပါ 

တယ္။ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကုိ စိတ္ကူးယဥ္မွ 

သိပၸံနည္းက်သုိ႔ ႀကီးျမတ္တဲ့ ခုန္ပ်ံေက်ာ္ 

လႊားမႈကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုိက္တာ 

လည္း ျဖစ္တယ္။ လက္ေတြ႕ အေကာင္အ 

ထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္လာ 

တာနဲ႔အမၽွ မာ့က္စ္န႔ဲအိန္ဂယ္တုိ႔ဟာ သိပၸံ 

နည္းက် ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႕ သီအုိရီေတြကုိ 

တဆင့္တက္ ႂကြယ္ဝေစပါတယ္။ ၁၉ ရာစု 

၈၀နဲ႔၉၀ ခုႏွစ္မ်ားေရာက္ေတာ့ စနစ္က်တဲ့ 

သိပၸံနည္းက် ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ သေဘာတ 

ရား စနစ္ ျဖစ္တည္လာေတာ့တယ္။ 

    

 ၃။ လီနင္ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ 

ေအာက္ တုိဘာေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲခံ 

ၿပီး ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ လက္ေတြ႕အ 

ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ ၁၉ ရာစု ေႏွာင္း 

ပိုင္းန႔ဲ ၂၀ ရာစု အေစာပုိင္းမွာ ကမၻာ့အဝန္း 

အဝုိင္းအတြင္း လြတ္လပ္တ့ဲ အရင္းရွင္စ 

နစ္ဟာ ပုဂၢလိက လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္း 

ရွင္စနစ္သုိ႔ ကူးေျပာင္းသြားခ့ဲတယ္။ အရင္း 

ရွင္စနစ္ရဲ႕ ေမြးရာပါ ပဋိပကၡအမ်ိဳ းမ်ိဳ းဟာ 

ယခင္ ဘယ္တုန္းကန႔ဲမွ မတူေအာင္ ျပင္း 

ထန္လာၿပီး ကမၻာႀကီးဟာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္နဲ႔ 

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားေတာ္လွန္ေရးေခတ္သုိ႔ 

ဝင္ေရာက္ သြားခ့ဲျပန္တယ္။ ၁၉ ရာစုနဲ႔ ၂၀ 

ရာစုအကူးအေျပာင္းမွာ လီနင္ဟာ မာ့က္စ္ 

ဝါဒရဲ႕ေယဘုယ်မူမ်ားကုိ နယ္ခ်႕ဲစနစ္ေခတ္ 

န႔ဲ ႐ုရွားေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အခုိင္အမာ လက္ 

ေတြ႕မ်ားန႔ဲ အျပန္အလွန္ေပါင္းစပ္ခ့ဲရာက 

လီနင္ဝါဒျဖစ္တည္လာတယ္။ သိပၸံ နည္းက် 

ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကုိ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိစြာ 

ဆက္ခံ၊ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး 

တက္ေစခ့ဲတယ္။ အဲဒီေခတ္ကာလ န႔ဲအညီ 

သိပၸံနည္းက် ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႕ တစီတ 

တန္းႀကီးေသာ အေရးႀကီးတ့ဲ သေဘာတ 

ရားနဲ႔ လက္ေတြ႕ျပႆနာမ်ားကုိ သိပၸံနည္း 

က် ေျဖရွင္းခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ ႐ုရွား 

ေအာက္တုိဘာ ဆုိရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး 

ကုိ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ႀကီးျမတ္တဲ့ ေအာင္ပြဲ 

ကုိ ရရွိခဲ့တယ္။ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကုိ သေဘာ 

တရားမွ လက္ေတြ႕သုိ႔ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား တုိး 

တက္မႈသုိ႔ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ေဆာင္လုိက္ပါတယ္။  

 ၄။ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု  ဆုိ 

ရွယ္လစ္စနစ္ထူေထာင္ျခင္းန႔ဲ ဆုိဗီယက္ ပုံ 

စံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနဲ႔ ဆုတ္ယုတ္မႈ။ ၂၀ 

ရာစု ၂၀ န႔ဲ ၃၀ ခုႏွစ္မ်ားက ဆုိဗီယက္ ျပည္ 

ေထာင္စုဟာ စတာလင္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈ 

ေအာက္မွာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ထူ 

ေပးၿပီး ဆုိဗီယက္ပုံစံကုိ ျဖစ္တည္လာေစ 

တယ္။ ဆုိဗီယက္ပုံစံဟာ ထူးျခားတ့ဲ သမုိင္း 

အေျခအေနေအာက္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ အ 

ခန္းက႑ကေန စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဆုိ 

ဗီယက္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ ခိုင္မာေစတယ္။ 

ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ စီးပြားေရး၊ လူမႈ 

ေရးကုိ အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစပါ 

တယ္။ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးေအာင္ပြဲ ရရွိ 

ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ က 

လည္း စြမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ၿငိမ္း 

ခ်မ္းစြာ တည္ေဆာက္ေရးကာလမွာ ဆုိဗီ 

ယက္ပုံစံရဲ႕ ခ်ည့္နဲ႔ခ်က္ေတြဟာ တေန႔ တ 

ျခား ေပၚထြက္လာတယ္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈ 

ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ စနစ္ဆုိင္ရာ 

ဆုိးဝါးတ့ဲ အတားအဆီးေတြ တျဖည္းျဖည္း 

ခ်င္း ျဖစ္တည္လာတယ္။ ဒု တိယကမၻာစစ္ 

အဆံုးသတ္သြားၿပီးေနာက္ ဆုိရွယ္လစ္ 

လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ တက္လွမ္းလာတ့ဲ အ 

ေရွ႕ဥေရာပ ႏုိင္ငံေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ 

ဆုိဗီယက္ပုံစံကုိ ကူးခ်ခ့ဲၾကတယ္။ ၂၀ ရာစု 

၈၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းေရာက္ေတာ့ ဆုိဗီ 

ယက္န႔ဲ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံေတြမွာ စီးပြား 

ေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဟာ အ 

က်ပ္ဆုိက္လာၿပီး အႀကိမ္အခ်ိဳ ႕ ထိန္းၫိွ 

ေရးေတြလုပ္လုိ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဒီလႈိင္း 

အႀကိမ္အခ်ိဳ ႕ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ ဒီလုိထိန္း 

ၫိွမႈနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ဆုိရွယ္ 

လစ္စနစ္ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ ကင္းကြာတိမ္း 

ေစာင္းခဲ့တ့ဲအေလ်ာက္ ျပင္ပအေၾကာင္းရင္း 

န႔ဲ အတြင္းပုိင္းအေၾကာင္းရင္းေတြ၊ သမုိင္း 

အေၾကာင္းအခ်က္န႔ဲ လက္ေတြ႕အေၾကာင္း 

အခ်က္ စတာေတြရဲ႕ အျပန္အလွန္ အက်ိဳ း 

သက္ေရာက္မႈေအာက္မွာ ၂၀ ရာစု ၈၀ ခု 

ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပုိင္းနဲ႔ ၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အစမွာ 

ဆုိဗီယက္န႔ဲ အေရွ႕ဥေရာပ ႏိုင္ငံေတြမွာ အ 

ေသြးအေရာင္ေျပာင္းလဲတဲ့ အေရးအခင္း 

ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာ 

ဆုိးဝါးျပင္းထန္တ့ဲ ႐ႈံးနိမ့္မႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရ 
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ေတာ့တယ္။   

 ၅။ တ႐ုတ္ျပည္သစ္ ထူေထာင္ 

ၿပီး ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက 

ဆုိရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စူးစမ္း 

ေလ့လာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။ 

ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အေျမာက္ 

သံက တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ မာ့က္စ္ဝါဒန႔ဲ လီနင္ 

ဝါဒ ပုိ႔ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီသစ္ 

ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲန႔ဲ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ 

ရဲ႕ အေျခခံစနစ္ကုိ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ထူ 

ေထာင္ေပးၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

ဟာ တ႐ုတ္ျပည္သမုိင္းမွာ အနက္႐ႈိင္းဆံုး၊ 

အႀကီးျမတ္ဆံုးျဖစ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျပဳ 

ျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အ 

ေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ မ်က္ေမွာက္ 

တ႐ုတ္ျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ေျခလွမ္းအား 

လံုးအတြက္ အရင္းခံႏိုင္ငံေရးရဲ႕ ေရွးဦး လုိ 

အပ္ခ်က္န႔ဲ စနစ္ဆုိင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ 

ကုိ ခ်မွတ္ေပးခ့ဲတယ္။ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ 

ခ်မွတ္ေပးၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္လုိ စီးပြား 

ေရး လူမႈေရး အလြန္ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ 

ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ ဘယ္လုိ 

တည္ေဆာက္မလဲဆုိတာန႔ဲ ပတ္သက္ ၿပီး 

ဆင္ျခင္သံုးသပ္ကာ ဆုိဗီယက္ျပည္ 

ေထာင္စုရ႕ဲအေတြ႕အႀကဳံသင္ခန္းစာမ်ားကုိ 

သင္ခန္းစာယူ ေနာင္မမွားေအာင္ ဆင္ျခင္ 

ေရးကုိ တင္ျပၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ပကတိအ 

ေျခအေနနဲ႔ကုိက္ညီတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ 

တည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ အမီွခို 

ကင္းကင္း စူးစမ္းရွာေဖြၾကပါတယ္။ ေမာ္စီ 

တုန္းရဲ႕ “ဆက္စပ္မႈႀကီး ၁၀ ရပ္”န႔ဲ “ျပည္ 

သူတြင္းပဋိပကၡကုိ မွန္ကန္စြာ ဘယ္လုိ ေျဖ 

ရွင္းမလဲ”ဆုိတာတုိ႔ဟာ အေရးႀကီးတ့ဲထုတ္ 

ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္ လကၡဏာေဆာင္ၿပီး တ 

႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဆုိရွယ္္လစ္စ 

နစ္ကုိ ဘယ္လုိတည္ေဆာက္မလဲ ဆုိတာ 

န႔ဲပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ဘာသာ အေရးႀကီး 

သစ္လြင္တ့ဲ အသိအျမင္ေတြကုိ ရရွိ လာေစ 

တယ္။ ဒါေပမ့ဲ သိျမင္မႈနဲ႔ လက္ေတြ႕မွာ အ 

ကန္႔အသတ္ရိွေနတာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ တည္ 

ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ဆုိးဝါးတ့ဲ လြဲ 

ေခ်ာ္ေကြ႕ေကာက္မႈေတြ ႀကဳံရျပန္ပါတယ္။ 

အခက္အခဲနဲ႔ ဆင္းရဲပင္ပန္းမႈ၊ ၾကမ္းတမ္း 

ခက္ထေရာ္မႈမ်ားအၾကား စူးစမ္းေလ့ 

လာခ့ဲလုိ႔သာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

ဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္မႈအ 

တြင္းမွာ ထုိးထြင္းဉာဏ္ျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီး 

တဲ့ သေဘာတရား အသီးအပြင့္နဲ႔ ဧရာမ 

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ရရွိခ့ဲတာျဖစ္တယ္။ 

သိပၸံနည္းက် ဆုိရွယ္လစ္စနစ္အတြက္ အမီွ 

ခိုကင္းစြာ ထုိးထြင္းဉာဏ္ျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီး 

တဲ့ ေကာင္းမႈအေျမာက္အျမားကုိ ျပဳလုပ္ 

ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ ထူးျခားခ်က္ပါတ့ဲ ဆုိရွယ္ 

လစ္စနစ္ စတင္ထူေထာင္ေရးအတြက္ တန္ 

ဖိုးရိွတဲ့အေတြ႕အႀကဳံေတြ၊ သေဘာတရား 

ျပင္ဆင္မႈန႔ဲ ႐ုပ္ဝတၳဳ ျပင္ဆင္မႈအေျခခံကုိ 

ျဖည့္ဆည္းေပးခ့ဲတယ္။ 

 ၆။ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ တံခါးဖြင့္ ျပဳ 

ျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလသစ္သုိ႔ လွမ္းဝင္ 

ျခင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တ႐ုတ္ 

ျပည္ ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ 

စတင္ထူေထာင္လုိက္ျခင္း၊ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆုပ္ 

ကုိင္ခဲ့ျခင္းနဲ႔ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္ခ့ဲျခင္း။ 

“ေလးဦးဂုိဏ္း”ကုိ ေခ်မႈန္းၿပီးေနာက္ အထူး 

သျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ၁၁ 

ႀကိမ္ေျမာက္ဗဟိုေကာ္မတီ တတိယ စုံညီ 

အစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ ပါတီဟာ အေတြး 

အေခၚအရ မွားယြင္းမႈေတြ ျပဳျပင္ေရးကုိ 

ႀကံ႕ခိုင္ျပတ္သားစြာ ေရွ႕ေဆာင္ခဲ့ၿပီး အ 

ေတြးအေခၚ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ တကယ့္ျဖစ္ 

ရပ္မွန္မွ အမွန္တရားရွာေဖြေရး အေတြးအ 

ေခၚလမ္းစဥ္ကုိ ထူေထာင္ခ့ဲတယ္။ ဧရာမ 

ႏိုင္ငံေရးသတိၱန႔ဲ သေဘာတရားေရး သတိၱ 

တုိ႔ျဖင့္...........တံခါးဖြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။ 

ဒါ့အျပင္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ဆုိတာ ဘာလဲ၊ 

ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ ဘယ္လုိ တည္ေဆာက္ 

ရမလဲ ဆုိတဲ့ ဒီအေရးပါလွတဲ့ သေဘာတ 

ရားနဲ႔ လက္ေတြ႕ျပႆနာကုိ ရွင္းရွင္းလင္း 

လင္း ရွိရမယ္လုိ႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္ 

ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ မာ့က္စ္ဝါဒ အေျခ 

ခံသီအိုရီေတြကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကုိင္သြားေရး 

ေရွးဦးလုိအပ္ခ်က္ေအာက္မွာ သိပၸံနည္းက် 

ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကုိ မ်က္ေမွာက္ တ႐ုတ္ျပည္ 

လက္ေတြ႕၊ ေခတ္ရဲ႕ၾကန္အင္လကၡဏာတုိ႔ 

န႔ဲ အျပန္အလွန္ေပါင္းစပ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ 

ထူးျခားခ်က္ပါတ့ဲ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ စ 

တင္ ထူေထာင္ကာ  ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစပါ 

တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတ့ဲ ဆုိ 

ရွယ္လစ္စနစ္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္လုိ စီးပြား 

ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အလြန္ေခတ္ေနာက္က် 

တဲ့ႏုိင္ငံမွာ ဘယ္လုိမ်ိဳး ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ 

တည္ေဆာက္မလဲ၊ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ 

ဘယ္လုိ တည္ေဆာက္ရမလဲဆုိတ့ဲ အေျခ 

ခံျပႆနာမ်ားကုိ ပဏာမအေနနဲ႔ အေျဖ 

ေပးလုိက္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ ထူးျခားခ်က္ 

ပါတ့ဲ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္လမ္းေၾကာင္းစနစ္န႔ဲ 

သေဘာတရား စနစ္တုိ႔ရဲ႕ နယ္ပယ္သစ္ကုိ 

ဖြင့္လွစ္လုိက္တယ္။  

 ဒီအဆင့္ကာလမွာ သိပၸံနည္းက် 

ဆုိ ရွယ္လစ္ဝါဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရဲ႕ အဓိက 

အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ 

ဟာ အရင္းရွင္စနစ္န႔ဲ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ 

ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးနဲ႔ ပဋိပကၡ၊ အ 

တုိက္အခံျဖစ္မႈမ်ားအၾကား မိမိကုိယ္ကုိယ္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးန႔ဲ ၿပီးျပည့္စုံ ေကာင္းမြန္ 

ေရးကုိ ဘယ္လုိေဆာင္႐ြက္မလဲဆုိတဲ့ ျပ 

ႆနာျဖစ္တယ္။ ဒီအဓိက အေၾကာင္းအ 

ရာဟာ စီးပြားေရး ဂလုိဘယ္ လုိက္ေဇးရွင္း 

ျဖစ္စဥ္န႔ဲအတူ တခ်ိန္တည္း ေရွ႕ကုိ တက္ 

လွမ္းလာခ့ဲတဲ့အေလ်ာက္ ၂၀ ရာစု ေနာက္ 

ဆံုး အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အထင္အရွား ေပၚ 

ထြက္လာခဲ့တယ္။  

    

 (၄) 

  ဒီေန႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္န႔ဲ အရင္း 

ရွင္စနစ္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲတည္ရွိေနတာ 

ေၾကာင့္ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕သမုိင္းကံၾကမၼာ  

န႔ဲ အရင္းရွင္စနစ္က ဆုိရွယ္လစ္စနစ္သုိ႔ မု 

ခ်ကူးေျပာင္းမယ့္ သမိုင္းဦးတည္ခ်က္ကုိ 

ေျပာင္းလဲမပစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီ၂ ခုကုိ တေပါင္း 

တစည္းတည္း ေပါင္းစပ္ေပးမႈရွိမွသာ စီးပြား 

ေရးဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း အေျခအေန 

ေအာက္မွာ ဆုိရွယ္စနစ္ကုိ သေဘာတရား 

န႔ဲလက္ေတြ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ 

႐ြက္သြားေရးကုိ သိပၸံနည္းက် နားလည္ႏိုင္ 

လိမ့္မယ္။  
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  ၁၈၄၈၊ မာ့က္စ္န႔ဲ အိန္ဂယ္တုိ႔ရဲ႕ 

“ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”အတြင္း 

မွာ “ဓနရွင္လူတန္းစားဟာ က်ဆံုးသြားၿပီး 

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕ ေအာင္ပြဲဟာ ထုိ 

နည္းတူ မေရွာင္လႊႏဲိုင္ပါဘူး”လုိ႔ ၫႊန္ျပခဲ့ 

တယ္။ ဒါဟာ ယခုေျပာေနတ့ဲ အရင္းရွင္ 

စနစ္ဟာ မုခ်က်ဆံုးသြားၿပီး ဆုိရွယ္လစ္ 

စနစ္ဟာ မုခ်ေအာင္ပြဲခံလိမ့္မယ္ဆုိတဲ့ “မုခ် 

တရား ၂ပါး” ျဖစ္တယ္။ ၁၁ ႏွစ္ၾကာၿပီး 

ေနာက္ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္မွာ မာ့က္စ္က “ႏုိင္ငံ 

ေရးေဘာဂေဗဒေဝဖန္ခ်က္” ရဲ႕ “နိဒါန္း” အ 

တြင္း “ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ျဖစ္ေပၚလာမွာ မ 

ဟုတ္တဲ့ တရား ၂ ပါး”ကုိ တင္ျပခဲ့တယ္။ 

“ဘယ္လုိ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း သဏၭာန္တရပ္ 

ျဖစ္ျဖစ္ ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားစုအားလံုး ျဖစ္ 

ထြန္းမႈကုိ လက္ခံႏုိင္တဲ့ ကြက္လပ္ရိွၿပီး အဲ 

ဒီ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုအားလံုး မျဖစ္ထြန္းမီ 

ဒီလူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ က် 

ဆံုးမႈ ျဖစ္ေပၚလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါ့အျပင္ 

သစ္လြင္တ့ဲ ပုိမိုျမင့္တဲ့ ကုန္ထုတ္ဆက္ဆံ 

မႈဟာ ၎ရဲ႕ ႐ုပ္ဝတၳဳတည္ရွိမႈ အေၾကာင္း 

အခ်က္က လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေဟာင္းရဲ႕ ဝမ္း 

ၾကာတုိက္မွာ မရင့္မွည့္ေသးမီ ဘယ္နည္းန႔ဲ 

မွ ျဖစ္ေပၚလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ (စာတမ္းျပဳစု 

သူရဲ႕မွတ္ခ်က္- ဒါေၾကာင့္ “ဘယ္နည္းနဲ႔မွ 

ျဖစ္ေပၚလာမွာ မဟုတ္တဲ့တရား ၂ ပါး”လုိ႔ 

သံုးထားတာ ျဖစ္တယ္။) “မုခ်တရား ၂ပါး” 

ကုိ မာ့က္စ္နဲ႔ အိန္ဂယ္တုိ႔က သမုိင္း႐ုပ္ဝါဒ 

အျမင္အရ အရင္းရွင္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 

မႈတရားေတြကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး သိပၸံနည္း 

က် ေကာက္ခ်က္ကုိ တင္ျပခ့ဲတာျဖစ္တယ္။  

  “ဘယ္နည္းန႔ဲမွ ျဖစ္ေပၚလာမွာ 

မဟုတ္တဲ့ တရား ၂ ပါး”ဟာ “မုခ်တရား ၂ 

ပါး”ကုိ ျငင္းပယ္တာမဟုတ္ဘဲ “မုခ် တရား 

၂ ပါး” ကုိျဖစ္စဥ္အျမင္မွ ျဖည့္စြက္ေပးေရးနဲ႔ 

ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္႐ြက္ 

လုိက္တာျဖစ္တယ္။ “ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ျဖစ္ 

ေပၚလာမွာမဟုတ္တဲ့ တရား ၂ ပါး”ကုိ တင္ 

ျပလုိက္ျခင္းဟာ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕ အ 

စည္း ပုံသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲ အစားထုိးေရးနဲ႔ 

ပတ္သက္တဲ့ သီအုိရီ၊ အထူးသျဖင့္ ဆုိရွယ္ 

လစ္စနစ္က အရင္းရွင္စနစ္ကုိ အစားထုိးတဲ့ 

မုခ်လကၡဏာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သီအုိရီကုိ ပို 

မိုၿပီးျပည့္စံု ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖစ္တယ္။  

    

 (၅) 

 မ်က္ေမွာက္ ဆုိဗီယက္န႔ဲ အေရွ႕ 

ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ အေသြးအေရာင္ေျပာင္း 

လတ့ဲဲ အေရးအခင္းေနာက္မွာ အရင္းရွင္ စ 

နစ္ဟာ “ကမၻာတခု စနစ္ ၂ ခု” အေျခ အ 

ေနအတြင္း ပုိမိုအင္အားေကာင္းတ့ဲ အဆင့္ 

ေနရာကုိ သိမ္းပိုက္ခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ အရင္း 

ရွင္စနစ္ရဲ႕ အသက္ရွင္သန္စြမ္းအားနဲ႔ မ်က္ 

ေမွာက္ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အေျပာင္း အလဲ 

သစ္ေတြအေပၚ ဘယ္လုိ ႐ႈျမင္မလ။ဲ ဆက္ 

လက္သံုးသပ္ၾကည့္ဖို႔ လုိပါတယ္။  

 ၁၆၄၀ ၿဗိတိန္ဓနရွင္လူတန္းစား 

ေတာ္လွန္ေရးမွစရင္ အရင္းရွင္စနစ္ စီးပြား 

ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဟာ ကေန႔ 

အထိဆုိရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၆၀ ေက်ာ္ရိွသြား 

ခဲ့ၿပီ။ ေရွ႕အပိုင္းေတြ မေျပာေတာ့ဘူး။ 

၁၈၈၀(၁၉ ရာ စု ၈၀ ခုႏွစ္မ်ား) ေနာက္ပုိင္း 

လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္စနစ္ အဓိက ေရွ႕ 

တန္း ေရာက္လာတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး 

တုိးတက္မႈရ႕ဲ ႏွစ္ ၆၀ ကုိ ပုဂၢလိက လက္ 

ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္၊ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ 

၄၀ ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္း 

ရွင္စနစ္န႔ဲ က်န္ႏွစ္ ၂၀ နီးပါးကုိ ႏိုင္ငံတကာ 

လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္အျဖစ္ ခြဲ 

ျခားႏုိင္တယ္။ ႏုိင္ငံတကာလက္ဝါးႀကီးအုပ္ 

အရင္းရွင္စနစ္မွ စီးပြားေရး ဂလုိဘယ္လုိက္ 

ေဇးရွင္းသုိ႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မ်က္ 

ေမွာက္ အရင္းရွင္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို 

ႏိုင္ငံတကာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စ 

နစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရ႕ဲ အဆင့္သစ္လုိ႔ ေျပာ 

ၾကတယ္။  

 စီးပြားေရး ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇး 

ရွင္း ျဖစ္စဥ္အတြင္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ 

ေျပာင္းလဲမႈ အလားအလာ၊ အထူးသျဖင့္ 

ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ ဗဟုဝင္႐ိုး ေပၚေပါက္ေရး 

န႔ဲ ဝင္႐ိုးတခုတည္းရွိေရးတုိ႔အၾကားက အ 

ခ်င္းပြားမႈန႔ဲ ၎ရဲ႕ဦးတည္ေ႐ြ႕လ်ားမႈ၊ ကမၻာ့ 

ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈ ဆုိးဝါးတ့ဲ အေကြ႕အ 

ေကာက္န႔ဲ ႀကဳံေတြ႕ရတ့ဲ အေျခအေန 

ေအာက္မွာ မ်က္ေမွာက္ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ 

ပဋိပကၡရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈ အသစ္မ်ား ရွိလာ 

ျခင္းတုိ႔ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။  

 လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ ျဖစ္ထြန္းတုိး 

တက္လာျခင္းက အရင္းရွင္းစနစ္ စီးပြားေရး 

ဆက္ဆံမႈရဲ႕ ပဋိပကၡမ်ားကုိ အလြန္ႀကီးမား 

တဲ့ အတုိင္းအတာအရ ေျပေလ်ာ့သြားေပ 

မယ့္ ဒီလူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အေျခခံပဋိပကၡ 

ကုိေတာ့ ဖယ္ရွားမျပစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေျပာင္းျပန္ 

အားျဖင့္ ပုံစံသစ္အရ ဒီပဋိပကၡေတြဟာ ပိုမို 

ျပင္းထန္လာပါလိမ့္ဦးမယ္။ ၂၁ ရာစုထကုိဲ 

ဝင္ေရာက္လာတဲ့အခါ ႏိုင္ငံတကာ လက္ 

ဝါးႀကီးအုပ္မႈဟာ ရွည္ၾကာတ့ဲ အခ်ိန္တခု  

အထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရိွေနဦးမွာျဖစ္ၿပီး အ 

ရင္းရွင္စနစ္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈဟာ ထိန္း 

ၫိွမႈအသစ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္ဦး 

မယ္။ ႏုိင္ငံတကာ ဘ႑ာေငြေၾကး အက်ပ္ 

အတည္းဟာ ႏိုင္ငံတကာ အရင္းရွင္စနစ္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရဲ႕ အက်ိဳ းဆက္ ျဖစ္ၿပီး တ 

ခ်ိန္တည္းမွာလည္း ဒီလုိ ထိန္းၫိွမႈ အခြင့္ 

အေရးေတြကုိလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးပါ 

တယ္။ ဒါဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး 

တက္မႈအတြက္ အသံုးျပဳလုိက္တဲ့ အလြန္ 

ႀကီးမားတ့ဲ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈေတြကုိ တန္ဖိုး အ 

ျဖစ္ထားၿပီး ထ္ိန္းၫိွလုိက္တာသာ ျဖစ္ 

တယ္။  

 ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ ၂၁ ရာစုမွာ ႏိုင္ငံ 

တကာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္စနစ္ ဟာ 

အခ်ိန္ရွည္ၾကာစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ 

တရပ္ ရွိေနပါလိမ့္ဦးမယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ 

စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈဟာလည္း ထိန္းၫိွမႈ 

အသစ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါလိမ့္ဦးမယ္။ 

အရင္းရွင္စနစ္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈဟာ အ 

လြန္ရွည္ၾကာတ့ဲ သမိုင္းကာလတခု အတြင္း 

မွာ တစုံတခုေသာ အသက္ရွင္သန္ စြမ္း 

အား ရွိေနပါလိမ့္ဦးမယ္။ ၎နဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္ 

စနစ္တုိ႔ဟာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္၊ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္႐ြက္ျခင္းနဲ႔ ပဋိပကၡ၊ အခ်င္းပြားမႈတုိ႔ 

ဟာလည္း အလြန္ရွည္ၾကာတ့ဲ သမိုင္းကာ 

လ တခုအထိ တည္ရိွေနပါလိမ့္ဦးမယ္။  
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  (၆) 

 ဒီေန႔ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ သေဘာတ 

ရားဟာ လီနင္ေခါင္းေဆာင္တ့ဲ ေအာက္တုိ 

ဘာေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲခံျခင္းန႔ဲအတူ 

သေဘာတရားမွ လက္ေတြ႕အျဖစ္သုိ႔ တက္ 

လွမ္းခဲ့ၿပီး ကမၻာတခု စနစ္ ၂ ခုအျဖစ္န႔ဲ အ 

ရင္းရွင္စနစ္န႔ဲအတူ တည္ရွိခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း 

၉၀ ေက်ာ္ ၁၀၀ နီးပါး သက္တမ္း ရွိလာ 

ေနပါၿပီ။ ၂၀ ရာစုခုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္း ပိုင္းန႔ဲ 

၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအစပုိင္းမွာ ဆုိဗီယက္ ျပည္ 

ေထာင္စုနဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား အေသြး 

အေရာင္ ေျပာင္းလမဲႈ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့ 

ဆုိရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈဟာ ဆုိးဝါးျပင္းထန္ 

တဲ့ ႐ႈံးနိမ့္မႈမ်ားနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ဒါ 

ေၾကာင့္ ဓနရွင္လူတန္းစား ေတြးေခၚပညာ 

ရွင္ေတြက “သမုိင္းနိဂုံးခ်ဳပ္သြားၿပီ” “အ 

ရင္းရွင္စနစ္သာ လူသားေတြအတြက္ အ 

ေကာင္းဆံုးစနစ္” “ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒဟာ 

ကမၻာေျမေပၚက ေပ်ာက္သြားၿပီ” “မာ့က္စ္ 

ဝါဒရဲ႕  အနာဂတ္မရိွေတာ့ဘူး”စသျဖင့္ အ 

မ်ိဳးမ်ိဳ း ေျပာဆုိ ဝါဒျဖန္႔ခဲ့ၾကတယ္။  

 တကယ့္လက္ေတြ႕က ဘယ္လုိ 

ပါလဲ။  

 ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ လႈပ္ရွားမႈ 

ဟာ လူသားယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 

ေရးနဲ႔ ကမၻာ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ 

ဖြဲစည္းမႈအစိတ္အပုိင္းျဖစ္တယ္ ဆုိတာကုိ 

သမုိင္းအေတြ႕အႀကဳံေတြက သက္ေသျပခ့ဲ 

ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ဓနရွင္လူတန္းစား အ 

ေတြးအေခၚပညာရွင္ေတြ ဝါဒျဖန္႔ေျပာဆုိ 

ေနတာေတြန႔ဲဆန္႔က်င္စြာ ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္ 

လႈပ္ရွားမႈဟာ ရပ္တန္႔မသြားဘူး။ တ႐ုတ္၊ 

ဗီယက္နမ္၊ ေျမာက္ကုိရီးယား၊ က်ဴးဘား၊ 

လာအုိစတ့ဲ ဆုိရွယ္လစ္နစ္ ႏုိင္ငံ ေတြဟာ 

အရိွန္အဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ေရွ႕ကုိ ခ်ီတက္ေန 

ဆျဲဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း 

ျဖစ္စဥ္ေအာက္မွာ ကမၻာ့လူ ဦးေရအမ်ားဆံုး 

တုိင္းျပည္ျဖစ္တဲ့ ဆုိရွယ္ လစ္တ႐ုတ္ျပည္န႔ဲ 

ဆုိရွယ္လစ္ဗီယက္နမ္တုိ႔ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ 

မႈကုိ ကမၻာ့ျပည္သူေတြ အ့ံမခန္း ေစာင့္ 

ၾကည့္ေနရတာ  လက္ေတြ႕ မဟုတ္ပါလား။ 

ထုိနည္းတူ က်ဴးဘားႏုိင္ငံ သားေတြရဲ႕ ဘ၀ 

အာမခံခ်က္ရွိပံုကုိ ေလ့လာ ေတြ႕ရွိမႈ 

ေအာက္မွာ လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံအခ်ိဳ ႕ 

ဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ လမ္းေၾကာင္းကုိ အ 

ရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ခ်ီတက္ေနၾက 

တယ္မဟုတ္ပါလား။ 

 မ်က္ေမွာက္ ကမၻာေပၚမွာ ကြန္ျမဴ 

နစ္ပါတီ ၁၂၀ ေလာက္ရွိၿပီး ပါတီဝင္ သန္း 

၉၀ နီးနီး ရွိေနတယ္။ ဗီယက္နမ္၊ ေျမာက္ 

ကုိးရီးယား၊ က်ဴးဘား၊ လာအုိနဲ႔တ႐ုတ္၊ ဆုိ 

ရွယ္လစ္ႏုိင္ငံ ၅ ႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ စုစု 

ေပါင္းဟာ သန္း ၁˜၄၀၀ ေက်ာ္ရိွၿပီး ကမၻာ့ 

လူဦးေရ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၅ ပုံ ၁ ပုံ ေက်ာ္ 

တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ စုစုေပါင္း သန္း 

၈၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဒါေတြဟာ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ 

လႈပ္ရွားမႈ တနည္းအားျဖင့္ ကမၻာ့ဆုိရွယ္ 

လစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အမာခံ အင္အားစုျဖစ္ 

တယ္။ ကမၻာေပၚမွာ ဒီေလာက္မ်ားတ့ဲ 

မာ့က္စ္ဝါဒ သက္ဝင္ယံုၾကည္သူမ်ားက ဆုိ  

ရွယ္လစ္စနစ္ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ယံုၾကည္ 

ခ်က္ကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲရပ္ခံၿပီး ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ 

လမ္းေၾကာင္းကုိ ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ခိုင္ ေလၽွာက္ 

လွမ္းသြားကာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိ သေဘာ 

တရားေရးအရ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္း၊ လက္ 

ေတြ႕အရ တီထြင္ ဆန္းသစ္ျခင္းန႔ဲ စနစ္အရ 

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းတုိ႔ကုိ အားထုတ္လံုး 

ပန္းေနမႈေတြက သိပၸံနည္းက် ဆုိရွယ္လစ္ 

စနစ္ အလံေတာ္ဟာ လကဲ်သြားတာ မ 

ဟုတ္ဘူး။ ကြန္ျမဴနစ္အေရးေတာ္ပံုဟာ ႐ႈံး 

နိမ့္သြားတာ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ အခုိင္အ 

မာ သက္ေသျပေနတာ ျဖစ္တယ္။ ( မ်က္ 

ေမွာက္ကမၻာန႔ဲ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒဂ်ာနယ္။ 

၂၀၁၀  အမွတ္ ၆) 

 တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ကမၻာ့စီးပြားေရး 

အင္အား ဒုတိယအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္တယ္ 

ဆုိတာ တကမၻာလံုးအသိအမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္ 

လုိ႔ အထူးမေျပာလုိေတာ့ဘူး။ ဒါ့အျပင္ “တ 

႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတ့ဲဆုိရွယ္လစ္စနစ္ 

ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္ ေအာင္ျမင္ခ်က္ေတြ ရရွိ 

လာမႈအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အကဲ 

ျဖတ္ခ်က္ေတြ အခုလုိေပးခ့ဲၾကတယ္။ တ 

႐ုတ္ျပည္ကုိ မ်က္ေမွာက္ကမၻာ့ အႀကီးမား 

ဆံုး ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ယူဆၾက 

တယ္။ အရိွန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ စီး 

ပြားေရး ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေနမႈ၊ ႏိုင္ 

ငံေတာ္ရဲ႕ အေထြေထြအင္အား တဟုန္ထုိး 

ျမင့္တက္လာမႈတုိ႔က ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္ စ 

နစ္ အင္အားစုေတြရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ အ 

ႀကီးအက်ယ္ ယံုၾကည္အားတက္လာေစခ့ဲ 

တယ္”လုိ႔ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီ 

မ်ား အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာတဲ့ 

ကုိယ္စားလွယ္ေတြက သံုးသပ္အကဲျဖတ္ 

ခဲ့တယ္။ (ၿပီးခဲ့တ့ဲ အေရးေတာ္ပုံ အတြဲ ၂- 

အမွတ္ ၃)  

 ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ 

အႏွစ္ ၅၀၀ သမုိင္းကုိ စူးစမ္းေလ့လာေရး 

ဟာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔နက္႐ႈိင္းပါတယ္။ ဒီလုိ 

စူးစမ္းေလ့လာျခင္းဟာ အရင္းခံအားျဖင့္ 

ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အေရးကိစၥေတြ 

ကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္လုပ္ေရးအတြက္ 

ျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။ စူးစမ္းေလ့လာ သု 

ေတသန ျပဳရမယ့္ ျပႆနာေတြက အလြန္ 

မ်ားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္လက္ စူး 

စမ္း ေလ့လာသြားၾကရပါလိမ့္ဦးမယ္။ ဒီလုိ 

ဆက္လက္ စူးစမ္းေလ့လာသြားမွသာ ကၽြန္ 

ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ သမုိင္းေပးတာဝန္ေတြကုိ 

ေကာင္းမြန္စြာ ထမ္းေဆာင္သြားႏုိင္ပါလိမ့္ 

မယ္လုိ႔ တင္ျပတိုက္တြန္းရင္း ဆုိရွယ္လစ္ 

ဝါဒ အႏွစ္ ၅၀၀ ခရီးကုိ ဒီစာတမ္းျဖင့္ အ 

ထိမ္း အမွတ္ျပဳလုိက္ပါတယ္။   

    

 ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ  အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။  

 

               ၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ 

                       

 ခင္ေအးၾကည္ျမ 
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၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ 

urBmh 

uGefjrLepfygwDrsm;eJh 

tvkyform;ygwDrsm;&Jh 

 
ႏုိင္ငံတကာ 

အစည္းအေဝးအေပၚ 

သုံးသပ္ခ်က္ 

 

 
ေအးျမမြန္သိန္း  

 

 

 

 

 

 

၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ ၃၀ ရက္မွ ႏုိဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔အထိ ၃ 

ရက္တုိင္ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕ ၁၇ 

ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကုိ တူရကီႏုိင္ငံ အီစတန္ဘူၿမိဳ႕မွာ က်င္းပ 

ခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံ ၅၀ မွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီန႔ဲ အလုပ္သမားပါတီ ၆၂ ပါတီမွ 

ကုိယ္စားလွယ္ ၂၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္တယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ 

“အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ေသြးစုပ္မႈကုိ အလုပ္သမားလူတန္းစားက ဆန္႔က်င္ 

တုိက္ခိုက္ေရး၊ နယ္ခ်႕ဲစနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ပြဲန႔ဲ ဖက္ဆစ္စနစ္ ဆန္႔ 

က်င္ေရးတုိက္ပြဲတာဝန္မ်ားကုိ အလုပ္သမားလူတန္းစားန႔ဲ ျပည္သူလူ 

ထု လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္၊ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအား 

ထုတ္မႈမ်ားကုိ အားသစ္သြန္းေလာင္းေပးေရး”ဆုိတဲ့ ေခါင္းစီးကုိ ဗဟုိ 

ျပဳၿပီး နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကတယ္။ 

      

 ဒီတႀကိမ္ အစည္းအေဝးကုိ တက္ေရာက္လာတ့ဲ ကုိယ္စား 

လွယ္အားလံုး “ႏိုင္ငံတကာသီခ်င္း”ကုိ သီဆုိၿပီးေနာက္ အစည္းအေဝး 

ကုိ  ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ အစည္းအေဝးမွာ အဂၤလိပ္အကၡရာ 

စဥ္အလုိက္ အလွည့္က် အထက္ပါ ေခါင္းစီးနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ မိန္႔ခြန္း  ဂ 

မိနစ္စီ ေျပာၿပီးေနာက္မွ တက္ေရာက္လာတဲ့ကုိယ္စားလွယ္ေတြ အျမင္ 

ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။   

 အစည္းအေဝးကာလအတြင္း ကုိယ္စားလွယ္အသီးသီးဟာ 

မ်က္ေမွာက္ကမၻာ့အေျခအေန တခုလံုး၊ ဥေရာပရဲ႕ ဒုကၡသည္ အက်ပ္ 

အတည္း၊ ဆီးရီးယားျပႆနာ၊ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရး 

ဝါဒစတ့ဲ အေရးႀကီးျပႆနာေတြကုိ နက္နက္နဲနဲ ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကတယ္။ 

၎တုိ႔အားလံုးက မ်က္ေမွာက္ကမၻာႀကီးဟာ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ႐ႈပ္႐ႈပ္ 

ေထြးေထြး ေျပာင္းလဲေနျခင္း၊ အက်ိဳ းစီးပြား အမ်ိဳ းမ်ိဳး ေရာယွက္ေနတ့ဲ 

အခင္းအက်င္းေတြ ေပၚလာျခင္း၊ အရင္းရွင္စနစ္ တစိတ္တေဒသ 

အားျဖင့္ ေမွးမိွန္လာျခင္း၊ အစြန္းေရာက္ဝါဒနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံ 

သတ္ျဖတ္ ေရးဝါဒ အင္အားစုေတြ အႀကီးအက်ယ္ ရမ္းကားလာျခင္း၊ 

ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနအတြင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစတ့ဲ အေၾကာင္း 

ရင္းေတြ တုိးပြားလာျခင္းစတ့ဲ ျဖစ္ရပ္ေတြန႔ဲ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လုိ႔ အား 
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လံုးက ယူဆၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈကေတာ့ ေဘး 

က်ပ္နံက်ပ္ ျဖစ္ေနဆေဲပမယ့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ရိွၿမဲရွိေနတယ္လုိ႔ ေယဘု 

ယ်အားျဖင့္ မွတ္ယူၾကတယ္။     

 ေဆြးေႏြးသံုးသပ္ခ်က္ေတြကုိ စုစည္းၿပီးေအာက္ပါအတုိင္း 

ေခါင္းစဥ္ခြဲ တင္ျပႏိုင္တယ္။ 

 ၁။ အရင္းရွင္စနစ္ အက်ပ္အတည္းဟာ ဆက္လက္ တည္ရိွ 

ေနၿပီး ကမၻာ့လက္ရိွ တည္ရိွေနတ့ဲ အခင္းအက်င္းေတြကုိ ဂယက္႐ုိက္ 

ေနျခင္း။      ။ ဒါန႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔ ေမာ္လတာ ႏုိင္ငံကြန္ျမဴနစ္ပါတီက 

လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္ ေလာ့ဂ်စ္ေတြက ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအက်ပ္အ 

တည္းကုိ ျဖစ္ေပၚေစခ့ဲတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္းရွင္စနစ္ က်ဆံုးမႈနဲ႔ စီး 

ပြားေရး၊ လူမႈေရး ဘက္စုံၿပိဳလဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစလုိက္တယ္လုိ႔ ေမာ္လ 

တာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက ေထာက္ျပတယ္။   

      

 အိႏၵိယ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အေမရိကန္မွာ အစျပဳခ့ဲတဲ့ စီးပြား 

ေရးအက်ပ္အတည္းဟာ ကမၻာ့တျခားေဒသ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပ 

တုိက္သုိ႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရာက္ရွိသြားခ့ဲၿပီး ကမၻာ့နယ္ခ်႕ဲစနစ္ဟာ “ေႁမြပူရာ 

ကင္းေမွာင့္ ဗူးေလးရာဖ႐ံုဆင့္”ဆုိသလုိ တစီတတန္းႀကီးေသာ အက်ပ္ 

အတည္းကပ္ ထဲ က်ေရာက္ေနၿပီလုိ႔ ယူဆတယ္။   

      

 ဘယ္လ္ဂ်ီယံကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ မ်က္ေမွာက္အရင္းရွင္ 

စနစ္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းဟာ ဆက္လက္ဆုိးဝါးေနတ့ဲအျပင္ 

လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္ အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံေတြအတြင္း ယွဥ္ 

ၿပိဳင္မႈေတြ ျပင္းထန္သထက္ ျပင္းထန္လာလိမ့္ဦးမယ္လုိ႔ မွတ္ယူတယ္။ 

 အုိင္ယာလန္ အလုပ္သမားပါတီကလည္း စီးပြားေရး အက်ပ္ 

အတည္းဟာ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ၿပိဳင္ဆုိင္မႈေတြ ျပင္း 

ထန္လာေစၿပီး အရင္းရွင္စနစ္အတြင္း ကယ္တင္ရန္ ေဆးမရိွ ျဖစ္ေန 

ၿပီ လုိ႔ တင္ျပပါတယ္။     

 ေပၚတူဂီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မ်က္ေမွာက္အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ 

အေဆာက္အအံု လကၡဏာေဆာင္တ့ဲ အက်ပ္အတည္းဟာ အဆက္ 

မျပတ္ နက္႐ႈိင္းလာေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အင္အားစုေတြအတြင္း အခ်ိဳ းအ 

စားအရ အခင္းအက်င္းေတြဟာ အသစ္ျပန္လည္ ကြဲထြက္မႈန႔ဲ စုစည္း 

မႈေတြ ျဖစ္လာေနတယ္။ တ႐ုတ္စတ့ဲ ထြန္းသစ္စ အင္အားစုေတြ အ 

ရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေပၚထြက္လာေနၿပီး အေမရိကန္စတ့ဲ အ 

ေနာက္တုိင္း အရင္းရွင္ အင္အားစုေတြဟာ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ဆုတ္ 

ယုတ္ ပ်က္ျပားလာေနတယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။  

၂။ အေမရိကန္န႔ဲ အေနာက္တုိင္းဟာ ေနရာအႏံွ႔ ဝင္ေရာက္စြက္ 

ဖက္ေနျခင္း၊ ကမၻာႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ အေႏွာင့္ 

အယွက္ေပးေနျခင္း။       ။ ႐ုရွားျပည္ေထာင္စု ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက 

အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္တုိင္း နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြဟာ လက္နက္အင္ 

အားျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနတယ္။ “အေရာင္ေတာ္လွန္ေရး”စတဲ့ 

နည္းနာအမ်ိဳ းမ်ိဳ းကုိ သံုးၿပီး တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ျပည္တြင္းဆူပူေသာင္း 

က်န္းမႈေတြ ေပၚ ေပါက္လာေအာင္ ေမႊေႏွာက္ေနလုိ႔ တစိတ္တေဒသ 

အက်ပ္အတည္းန႔ဲ ဗ႐ုတ္သုတ္ခေတြ ျဖစ္ေပၚေစတယ္လုိ႔ ေထာက္ျပ 

လုိက္တယ္။                                                           

 ဂ်ာမန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ အေမရိကန္၊ အီးယူနဲ႔ နာတုိး 

တုိ႔ရဲ႕ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းကုိ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေရး ေပၚလစီေတြက 

မ်က္ေမွာက္ ဥေရာပတခုလံုးန႔ဲ ကမၻာတဝန္းက ဒုကၡသည္ျပႆနာကုိ 

အက်ပ္ဆုိက္ေစတ့ဲ တစ္တရားခံျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။  

 အိႏၵိယ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ လစ္သူေရးနီးယား ဆုိရွယ္လစ္ တပ္ 

ဦး၊ အုိင္ယာလန္ အလုပ္သမားပါတီတုိ႔ကလည္း မ်က္ေမွာက္ အေရွ႕ 

အလယ္ပိုင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနမႈန႔ဲ ဥေရာပဒုကၡသည္ ျပႆနာ အား 

လံုးဟာ ကမၻာ့နယ္ခ်႕ဲစနစ္ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ 

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တ့ဲ က်ဴးေက်ာ္စြက္ဖက္မႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔ 

တညီတၫြတ္တည္း ယူဆၾကတယ္။   

 ဒိန္းမတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ “အာရပ္ေႏြဦး”က က်န္ 

ရစ္တဲ့ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈ အေျခအေနေတြန႔ဲ ယူကရိန္း အက်ပ္အ 

တည္း အားလံုးဟာ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားနဲ႔ အီးယူ နယ္ခ ဲ်႕သမား 

တုိ႔ရဲ႕ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္က လက္တဖက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ 

တာေတြ ျဖစ္တယ္ လုိ႔ တင္ျပခ့ဲတယ္။    

      

 ၃။ နယ္ခ်႕ဲသမားဟာ အၾကမ္းဖက္အင္အားစုေတြကုိ ျပဳစု 

ပ်ိဳ းေထာင္ေပးေနၿပီး ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ၿခိမ္း 

ေျခာက္ေနျခင္း။    ။ လစ္ဘႏြန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက နယ္ခ်႕ဲသမားက 

အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးဝါဒ ေပၚထြက္လာေရးကုိ အားေပး 

အားေျမာက္ျပဳမႈန႔ဲ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနမႈေတြေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ 

သြားေအာင္ လုပ္မရႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ေထာက္ျပလုိက္ပါတယ္။ 

 ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း အေမရိကန္န႔ဲ အီးယူက ပင္ 

လယ္ေကြ႕ေဒသမွာ ရိွေနတ့ဲ သူတုိ႔မဟာမိတ္ေတြအေပၚ လူသိမခံဝံ့တဲ့ 

အႀကံအစည္ေတြ အထေျမာက္ေရးအတြက္ “အုိင္အက္စ္”စတ့ဲ အ 

ၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ က်ိတ္ၿပီး အကူ 

အညီေပးေနမႈေတြေၾကာင့္ ဒီေန႔ အေရွ႕အလယ္ပုိင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ 

ေနမႈရဲ႕ ငုပ္ေနတ့ဲ အႏၲရာယ္ကုိ ႏွစ္ျမႇဳပ္မျပစ္ႏုိင္႐ုံသာမက တကမၻာလံုး 

ရွိ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လံုၿခဳံေရးကုိ အၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရ 

တာျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။     

 အုိင္ယာလန္ အလုပ္သမားပါတီက “အိုင္အက္စ္” န႔ဲ တာလီ 

ဘန္ စတဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ေတြဟာ အတူတူ 

ပါပဲ။ နယ္ခ်႕ဲသမားရဲ႕ အက်ိဳ းစီးပြားကုိ အလုပ္အေကၽြးျပဳတာခ်ည္းပါပဲ။ 

အေမရိကန္၊ အေနာက္တုိင္းစတ့ဲ နယ္ခ်ဲ႕အင္အားႀကီး ႏုိင္ငံေတြဟာ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ တျခားတုိးတက္တဲ့ အင္အားစုေတြကုိ အတုိ္က္အခံျပဳ 

ေရး အားေပးအားေျမႇာက္လုပ္ေနတယ္လုိ႔ ေထာက္ျပလုိက္ပါတယ္။ 

 ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း ဒီေန႔ ကမၻာ့လံုၿခဳံေရးကုိ 

ၿခိမ္းေျခာက္ေနတ့ဲ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးဝါဒဟာ အေမရိ 

ကန္န႔ဲ အေနာက္တုိင္းနယ္ခ်႕ဲဝါဒေပၚလစီရဲ႕ တုိက္႐ိုက္ အထြက္ပစၥည္း 

ျဖစ္တယ္လုိ႔ ၫႊန္ျပလုိက္ပါတယ္။    

 ၄။ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အက်ပ္အတည္းဟာ လက္ယာ အစြန္း 

ေရာက္ေတြရဲ႕ မာန္စြယ္တုိးပြားေစၿပီး ကမၻာ့အေျခအေန မၿငိမ္မသက္ 

ျဖစ္မႈ ကုိ ပုိမိုျပင္းထန္လာေစျခင္း။      ။ ဖက္ဆစ္စနစ္ ဥေရာပမွာ 
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အင္အားေတာင့္တင္း ႐ုတ္တရက္ ေပၚထြက္လာျခင္းဟာ မ်က္ေမွာက္ 

အရင္းရွင္စနစ္ အက်ပ္အတည္းရဲ႕ အေပၚယံ ထင္ဟပ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ 

ဒီကေန တဆင့္ပြား ေပၚထြက္လာတာကေတာ့ လူမ်ိဳးစြဲဝါဒနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား 

မွန္သမၽွ ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ အံုႂကြလာျခင္းတုိ႔န႔ဲအတူ တုိင္းတပါး 

သုိ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားနဲ႔ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ အလစ္အငုိက္တုိက္ 

ခိုက္ျခင္း၊ တုိးတက္တဲ့  အင္အားစုေတြရဲ႕ တရားမၽွတတ့ဲ ျပဳမူေဆာင္ 

႐ြက္ခ်က္ေတြကုိ ဖိႏွိပ္ျခင္းစတာေတြ အားလံုးဟာ လူမႈေရး ပဋိပကၡ 

ေတြကုိ ဆုိးဝါးျပင္းထန္လာေစတယ္လုိ႔ အုိင္ယာလန္ အလုပ္သမား 

ပါတီက ေထာက္ျပတယ္။      

 ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းက ပုံမွန္ လူ႕ 

အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေနထုိင္စားေသာက္ေရးဘ၀ေတြကုိ ႐ုိက္ခတ္ၿပီး တခ်ိဳ ႕ 

ႏိုင္ငံနဲ႔ ေဒသေတြမွာ လက္ယာအစြန္းေရာက္ အင္အားစုေတြ အံုႂကြ 

လာေစတယ္။ လူမ်ိဳ းစြဲဝါဒ၊ ေရွာ္ဗင္ဝါဒတုိ႔ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းျဖစ္ 

ေစတယ္။ တခ်ိဳ ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ လက္ယာတိမ္းေစာင္းမႈ ဆက္လက္ရင္ 

ဆုိင္ေနရၿပီး ေနာက္ဆံုးမွာ ဖက္ဆစ္စနစ္ အႏၲရာယ္အတြင္း က်ဆင္း 

သြားရေတာ့တယ္လုိ႔ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မွတ္ယူတယ္။  

       

 မ်က္ေမွာက္အက်ပ္အတည္းက လက္ယာဂိုဏ္း ႏိုင္ငံေရး 

ပါတီေတြကုိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ အဆင္ေျပေနၾက 

ၿပီး သူတုိ႔ဟာ အနာကစ္ဝါဒကုိ အသံုးခ်ကာ မသမာမႈေတြကုိ လုပ္ 

ေဆာင္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥေရာပလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ လူမ်ိဳးစြဲဝါဒန႔ဲ 

ဖက္ဆစ္စနစ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာင္းက်န္းလာၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အကြဲအၿပဲ 

ေတြျဖစ္ကုန္တယ္။ တကယ့္အျဖစ္မွန္ကုိ မခြဲျခားႏုိင္တဲ့ လူထုႀကီးဟာ 

ကုိယ့္တပ္ကုိယ္ ျပန္နင္းတ့ဲ အျဖစ္မ်ိဳးေရာက္သြားရတယ္။ အရင္းရွင္ 

စနစ္ဟာ ရမၼက္ႀကီးတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးျဖစ္လာတယ္။ လူထုႀကီးဟာ စစ္ပြဲန႔ဲ 

ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲရဲ႕ ဓားစာခံ ျဖစ္လာရတယ္လုိ႔ ဖင္လန္ ကြန္ 

ျမဴနစ္ပါတယ္က ယူဆပါတယ္။    

 ၅။ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈဟာ တာဝန္ကႀကီး၊ 

ခရီးကေဝးေနၿပီး ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီေတြ 

စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ လုိအပ္ျခင္း။      ။ မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့ အသြင္ 

ေဆာင္တဲ့ အက်ပ္အတည္းေအာက္မွာ နယ္ခ်႕ဲဝါဒ၊ ဗိုလ္က်စုိးမုိးေရး 

ဝါဒတုိ႔ဟာ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ အာရွ၊ အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိက 

ေဒသနဲ႔ ကမၻာ့ဆင္းရဲသား လုပ္သားထုအေပၚ ေသြးစုပ္မႈနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈကုိ 

တဆင့္တက္ အတင့္ရဲလာတယ္။ တခ်ိဳ႕ တုိးတက္တ့ဲအင္အားစုေတြကုိ 

ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္ ေသြးထုိးလႈံ႔ေဆာ္မႈေတြလုပ္ၿပီး လမ္းလြဲသုိ႔ 

ေခၚေဆာင္တာေတြအထိ လုပ္တယ္လုိ႔ မနည္းလွတ့ဲ ကုိယ္စားလွယ္ 

ေတြက ယူဆတယ္။ အလုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႔ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ ျပည္ 

သူေတြက လြတ္ေျမာက္မႈကုိ လုိလားေတာင့္တၾကတယ္။ ဒီလုိ လြတ္ 

ေျမာက္မႈ ရရွိဖုိ႔ဆုိရင္ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြန႔ဲ အလုပ္သမား ပါတီ 

စတ့ဲ တုိးတက္တဲ့ အင္အားစုေတြဟာ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကုိ အားျဖည့္၊ 

လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္ ေလာ့ဂ်စ္ကုိ ခ်ိဳးဖ်က္ပစ္ၿပီး နယ္ခ်႕ဲစနစ္ရဲ႕ ဗုိလ္ 

က်မႈကုိ အျမစ္ကေန တူးပစ္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္- 

      

  

(၁) မာ့က္စ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒ အလံေတာ္ကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆက္ လက္ 

ဆုပ္ကုိင္သြားၿပီး အေတြးအေခၚ အယူအဆေရးရာလုပ္ငန္းကုိ 

အားျဖည့္သြားရန္။      

      

 ဒါန႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔ ပါတီတခ်ိဳ႕ရဲ႕ အျမင္ဆက္တင္ျပမယ္။ 

ၿဗိတိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ လႈိက္စားမႈ 

ေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အေတြးအေခၚ အယူဝါဒေရးရာကပ္ 

တခ်ီ ႀကဳံခ့ဲရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ အေတြးအေခၚ အယူဝါဒေရးရာ 

လုပ္ငန္းေတြ အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။ ရန္သူကုိ အခြင့္ေကာင္း 

မရေစသင့္ဘူးလုိ႔ ေထာက္ျပပါတယ္။    

 တူရကီကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ရက္စက္ 

ၾကမ္း ၾကဳတ္တ့ဲ အစီအစဥ္ေတြကုိ ႐ိုက္ခ်ိဳ းပစ္ၿပီး မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒရဲ႕ 

ေရွ႕ေဆာင္မႈကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကိုင္သြားရမယ္။ ဒီေရွ႕ေဆာင္မႈကုိ ေခတ္ 

မမီေတာ့တ့ဲ ဗလာစကားသက္သက္ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ အျဖစ္မခံဘဲ 

လက္ေတြ႕တုိက္ပြဲအတြင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အနာဂတ္ ခ်ီတက္ေရး 

လမ္းေၾကာင္းကုိ တကယ့္တကယ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေအာင္ အ 

လင္းေရာင္ေပးတ့ဲ အေတြးအေခၚ လက္နက္ျဖစ္ေစသင့္တယ္လုိ႔ ယူ 

ဆတယ္။       

 (၂) အေျခအေနသစ္ေအာက္မွာ တုိက္ပြဲဆင္ႏႊဲေရးအတြက္ 

လက္နက္အသစ္ ရွာေဖြရန္။ 

  ဒါန႔ဲပတ္သက္လုိ႔-   

 ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အေျခအေနသစ္ေအာက္မွာ 

အရင္းရွင္စနစ္၊ နယ္ခ်႕ဲစနစ္တုိ႔ တုိက္ပြဲဆင္ရာမွာ နည္းနာသစ္ေတြ 

ပုံသဏၭာန္သစ္န႔ဲ အတြင္းသေဘာ အသစ္ေတြ ရိွဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္လုိ႔ 

ယူဆတယ္။     

 ဖင္လန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြအေနနဲ႔ ဒီမုိ 

ကေရစီေရး၊ လြတ္လပ္ေရး ရရိွဖို႔ တုိက္ပြဲဝင္ရာမွာ မ်က္ေမွာက္ရွိေနတ့ဲ 

နယ္ခ်႕ဲသမားနဲ႔ အရင္းရွင္ႀကီးေတြ ေရွ႕ေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စနစ္ကုိ 

မွီခုိအားထားလုိ႔ လံုး၀မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ မိမိရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာစနစ္န႔ဲ အဆုိျပဳ 

ခ်က္ေတြကုိ မုခ်ႀကိဳးစား တည္ေဆာက္သြားရမယ္လုိ႔ မွတ္ယူတယ္။ 

      

 (၃) ကမၻာ့တုိးတက္တ့ဲ အင္အားစုေတြရဲ႕ စည္းလံုးညီၫြတ္ 

ေရးကုိ အားျဖည့္သြားရန္။  

 ဒီလုပ္ငန္းန႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔-   

 ႐ုရွားျပည္ေထာင္စု ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္န႔ဲ 

နယ္ခ်႕ဲဝါဒကုိ ဆန္႔က်င္တ့ဲ တုိက္ပြဲမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီန႔ဲ အလုပ္သမားပါတီေတြဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးကုိ အား 

ျဖည့္ သြားရမယ္လုိ႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။  

 ျပင္သစ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ ညီၫြတ္ 

ေရးတပ္ဦးကုိ တုိးခ်႕ဲသင့္တယ္။ အဆင့္ဆင့္ ညီညာဖ်ဖ်ရိွေရးနဲ႔ စည္း 

လံုး ညီၫြတ္ေရးကုိ အားျဖည့္သြားသင့္တယ္လုိ႔ တင္ျပပါတယ္။ 

      

 အီရတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ေသြးစုပ္မႈစနစ္ 
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ဟာ မိမိပင္ကုိယ္ရဲ႕ ကမၻာ့အသြင္ေဆာင္တ့ဲ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ႀကီး 

ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကမၻာလံုး အဝန္းအဝုိင္းအတြင္းက ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီေတြနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီေတြဟာ နယ္ခ်႕ဲဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရ 

စီ ရရိွေရးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈ ရရိွေရးတုိက္ပြဲေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာ လကၡ 

ဏာေဆာင္ရမယ္။ တစံုတခု ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံတခ်ိဳ ႕ရဲ႕ အက်ိဳ းစီးပြား 

ေပၚမွာ ကန္႔သတ္မထားသင့္ဘူး။ တကမၻာလံုး ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒနဲ႔ တုိး 

တက္တဲ့အင္အားစု စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအထိ ျမႇင့္တင္သြားသင့္တယ္ 

လုိ႔ တင္ျပတယ္။    

 ဒီအႀကိ္မ္အစည္းအေဝးမွာထူးျခားခ်က္အခ်ိဳ ႕ကုိလည္း ဆက္ 

လက္ တင္ျပသြားမယ္။    

 ၁။ တက္ေရာက္လာတဲ့ တ႐ုတ္ကုိယ္စားလွယ္က တ႐ုတ္ 

ျပည္ရဲ႕ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အခင္းအက်င္း “အေထြေထြ ၄ ရပ္”ကုိ ဗဟုိ 

ျပဳၿပီး “၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္း” “One belt One road” 

မူေဘာင္ေအာက္မွာ အျပန္အလွန္အက်ိဳ းရိွေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ 

ေရးစတ့ဲ ေဆြးေႏြးဖြယ္ရာ အေၾကာင္းရပ္ေတြန႔ဲ တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီ ဆုပ္ကိုင္ထားတ့ဲ ေပၚလစီေတြကုိ နက္နက္နဲနဲ မိတ္ဆက္ေပးခ့ဲ 

တယ္။ ဒီမိန္႔ခြန္းဟာ လႈိက္လဲွတူညီတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစ 

ၿပီး လက္ခုပ္သံမစဲ အားေပးေထာက္ခံမႈေတြ ရခဲ့တယ္။ အစည္း အေဝး 

ၿပီးေနာက္ မနည္းလွတဲ့ ကုိ္ယ္စားလွယ္ေတြက တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္ကုိ တခ်ိဳ႕ျပႆနာေတြန႔ဲ ပတ္သက္လုိ႔ တဆင့္ 

တက္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။                     

 ၂။ အစည္းအေဝးကာလဟာ တူရကီမွာ အေထြေထြ ေ႐ြး 

ေကာက္ပြဲ ကာလနဲ႔ တုိက္ဆုိင္ေနတ့ဲအေလ်ာက္ တူရကီကြန္ျမဴနစ္ ပါ 

တီက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အကူျပဳေရး အရိွန္အဟုန္ ျပင္းထန္တဲ့ 

လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္  တက္ေရာက္လာတ့ဲ 

ကုိယ္စားလွယ္အားလံုး သူတုိ႔ပါတီရဲ႕ လုပ္ငန္းအေပၚ ပါဝင္ စူးစမ္းေလ့ 

လာေရးကုိ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အကူျပဳေရး 

လႈပ္ရွားမႈ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္မွာ တူရကီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အလံ 

ေတာ္ဟာ တလူလူလြင့္ပ်ံေနၿပီး ေႂကြးေၾကာ္သံေတြလဲ ညံမစဲ ျဖစ္ေနပါ 

တယ္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြရဲ႕ အတိတ္က ဖက္ဆစ္ 

ဆန္႔က်င္ေရး စစ္ပြဲန႔ဲ ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရးစစ္ပြဲမွာ 

ပါဝင္ခဲ့မႈေတြကုိ ႐ိုက္ကူးထားတ့ဲ ဗီဒီယုိ႐ုပ္ရွင္ကုိလည္း ျပသထား 

တယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ တူရကီကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အေ႐ြးခံမယ့္ 

အမတ္ေလာင္း ၃ ဦးက လႈပ္ရွားမႈမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာသလုိ ဂရိန႔ဲ ဆီးရီး 

ယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း သူတုိ႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳအား  

ေပး စကား ေျပာၾကားခ့ဲတယ္။     

 ၃။ အစည္းအေဝး ကာလအတြင္း သက္ဆုိင္ရာ ပါတီေတြက 

လက္မွတ္ေရးထုိးလႈပ္ရွားမႈေတြကုိလည္း လုပ္ၾကတယ္။ ဥပမာ-တူရကီ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တူရကီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ပါဝင္မႈကို အား 

ေပးေထာက္ခံတ့ဲ လႈပ္ရွားမႈ။ ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အီးယူရဲ႕ မ်က္ 

ေမွာက္ ဒုကၡသည္ဆုိင္ရာေပၚလစီ ဆန္႔က်င္မႈကုိ  အားေပးေထာက္ ခံ 

တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ။ ဆီးရီးယား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ နယ္ခ်႕ဲသမား ဆန္႔က်င္ 

ေရးနဲ႔ မိမိႏုိင္ငံက အရင္းစနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးတုိက္ပြဲမ်ားကုိ ေထာက္ခံ 

အားေပးတ့ဲ လႈပ္ရွားမႈ။ ယူကရိန္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အာဏာပုိင္မ်ားရဲ႕ 

စစ္ေဆး ခ်ိတ္ပိတ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးကုိ ေထက္ခံတဲ့ လက္မွတ္ေရးထုိး 

ေရး လႈပ္ရွားမႈ စသည္...။     

 ၄။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေၾကာင္းအမ်ိဳ းမ်ိဳ းေၾကာင့္ အစည္း 

အေဝး သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ကုိ မထုတ္ျပန္ 

ေသးဘဲ ထားျခင္းတုိ႔ျဖစ္တယ္။  

 ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ - ဒီအစည္းအေဝးဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ အစည္း 

အေဝးတရပ္ျဖစ္တယ္။ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ေတြအားလံုး ေခ်ာ 

ေမာ ေအာင္ျမင္တယ္။     

      

 အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာတဲ့ ပါတီအေရအတြက္ဟာ 

ၿပီးခ့ဲတဲ့ အစည္းအေဝးထက္ အမ်ားႀကီး ျမင့္တက္ခဲ့တယ္။ (ၿပီးခဲ့တဲ့ အ 

စည္းအေဝးမွာ ၄၂ ပါတီသာ ရွိခ့ဲရာက ယခု အစည္းအေဝးမွာ ၆၂ ပါတီ 

ရွိခ့ဲတယ္။)      

 ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီန႔ဲ အီေကြဒုိ ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီတုိ႔ဟာ ကုိယ္စားလွယ္မလႊတ္ေပမယ့္ မတူတဲ့ပုံစံအားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳ 

သဝဏ္လႊာစာတမ္း ဒါမွမဟုတ္ အစည္းအေဝးသုိ႔ စာတမ္း တင္သြင္း 

ၾကတယ္။     

 ဓမၼတာအတုိင္းပဲေပါ့။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြ 

ခြဲထြက္မႈအေျခအေနမ်ိဳ း ရွိၿမဲရိွေနေသးတယ္။ ဒါက တစံုတရာေသာ အ 

တုိင္းအတာအရ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီေတြဟာ 

အင္အားစုတရပ္လံုး တကယ့္ “ႀကိဳးတေခ်ာင္းတည္း ျဖစ္သြားေအာင္ 

က်စ္ေရး” စဥ္းစားသြားရန္ လုိအပ္ေနတာကုိ ရွင္းျပလုိက္တာျဖစ္တယ္။ 

ေရွ႕ဆက္ၿပီး အေတာ္အတန္ ရွည္ၾကာတဲ့ ခရီးလမ္းကုိ ေလၽွာက္လွမ္း 

သြားရန္ လုိအပ္ၿမဲလုိအပ္ေနေသးတယ္ဆုိတ့ဲအခ်က္ေတြကုိ ေတြ႕ႏိုင္ 

တယ္။ 

 

 ကုိးကား။     ။မ်က္ေမွာက္ကမၻာ လစဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္။ 

၂၀၁၆ အမွတ္ ၁။ 

      

    

 

  ေအးျမမြန္သိန္း   

                           ၂၀၁၆ ခု၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄။ 

   

 

 

 



78 
 

 

 

 

azmifydwfaqmif;yg; 
အလႊဲအေျပာင္းကုိ 

ၾကည့္ျမင္ေတြးဆျခင္း 

 

  (ေအးၿငိမ္း)  

(၁) 
ပြဲႏွစ္ပြဲ 

ျပည္သူေတြက ေမာင္းခ်လုိက္လို႕ နန္းထဲက ထြက္သြားရတ့ဲ ဦးသိန္း 

စိန္ အစုိးရေဟာင္းကုိ ႏႈတ္ဆက္တဲ့ ပြဲန႔ဲ မိမိတုိ႔ မဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ 

အစုိးရသစ္ ေပၚထြက္လာတာကုိ ႀကိဳဆုိပြဲ - ပြဲ (၂) ပြဲ က်င္းပေနၾက 

တာျဖစ္တယ္။ အေဟာင္း- ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ န႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာ 

ေလာကထမွဲာ ႀကံဖန္ အမွတ္ေပးသူက ေပးတယ္။ သူပဲ ဒီခ်ဳပ္ တက္ 

လာႏုိင္ေအာင္ လမ္းခင္းေပးခ့ဲသူအျဖစ္ ပံုေဖာ္သူက ေဖာ္တယ္။ ကၽြန္ 

ေတာ္တုိ႔ ဒီလုိ မယူဆႏုိင္ပါ။ တကယ္က တည္ၿမဲသန္႔ရွင္းေခတ္ကလုိ 

အပုိင္တြက္ထားရာက ကုိယ္ေဖာ္တဲ့ေဆး ကုိယ္မစားႏုိင္ ျဖစ္ ကုန္ၾက 

တာပါ။ ျပည္သူေတြက သူတုိ႔ကုိ ျဖဳတ္ခ်ေရးပဲ အာ႐ံုစုိက္ထားတာ 

သူတုိ႔ မျမင္ မသိခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ကုိ ႏိုင္ေလာက္မယ့္သူ (ဒီခ်ဳပ္) 

ကုိပဲ မဲပုံ ေပးလုိက္တာ ျဖစ္တယ္။  

 ဒီလုိန႔ဲ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ “သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရ၊ ေကာင္းမြန္ 

ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ေႂကြးေၾကာ္သံဟာ ဗိုလ္ခင္ၫြန္ရဲ႕ ‘တကုဲပ္ကေလး 

မွ တုိက္ေပၚတင္ေရး’ေဆာင္ပုဒ္အတုိင္း အမႈိက္ျခင္းထဲ ခုန္ဆင္းသြား 

ပါတယ္။ သူႀကဳံတုိင္းေျပာခ့ဲတ့ဲ စကားေတြ၊ တလျပည့္တုိင္း ေပးခ့ဲတဲ့ 

မိန္႔ခြန္းေတြဟာ အစုိးရသက္တမ္း ရက္ေပါင္း ၁၀၀ မျပည့္ခင္  ေလထဲ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မွာပဲ ေပ်ာက္သြားခ့ဲၿပီ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမ့ဲ သူကေတာ့ (၅) ႏွစ္ ၾကာ 

တဲ့အထိ ေျပာေနဆဲ ျဖစ္တယ္။  

 ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ သူ႕လက္ထက္မွာ သိသိႀကီးနဲ႔ ဘာမွ တာဝန္ 

ယူ လုပ္ေဆာင္ေပး မသြားတာ အမ်ားႀကီး(ကုိပါႀကီး၊ ေဒၚခင္ဝင္းကိစၥ၊ 

ကခ်င္ဆရာမေလး (၂) ဦး အေစာ္ကားခံ အသတ္ခံရမႈ၊ ေကအုိင္ေအ 

ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကိစၥ၊ စစ္တပ္န႔ဲ ခ႐ုိနီေတြရဲ႕ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း 

အမႈေတြ၊ သစ္/ေက်ာက္ ခိုးထုတ္မႈေတြ၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ုံပုိင္ရွင္န႔ဲ ကုမၸ 

ဏီေတြက အလုပ္သမားေတြအေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္၊ ေသြးစုပ္ အမႈလုပ္ 

တာေတြ၊ ေပးထားတ့ဲ ကတိေတြဖ်က္ၿပီး ေက်ာင္းသားနဲ႔ ဝန္းရံျပည္သူ 

ေတြကုိ ႐ုိက္ႏွက္ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်တာ၊ လာဘ္ယူလာဘ္စား ကုိယ္ 

က်ိဳးရွာၾကတာ)...စတာေတြဟာ စစ္တပ္အျပင္ သူကုိယ္တုိင္န႔ဲ သူ႕အ 

စိုးရ လက္ရာေတြ ျဖစ္တယ္။ စစ္အုပ္စုလက္ထက္က စခဲ့တ့ဲ ျမစ္ဆံု 

ဆည္ကိစၥကို ၿပီးျပတ္ေအာင္ မေျဖရွင္းခဲ့ဘဲ လူလည္က် ဆိုင္းင့ံတာပဲ 

လုပ္ၿပီး ေနာက္အစိုးရေခါင္းေပၚ ပုံခ်ခဲ့တယ္။ ဒါေတြအားလံုးဟာ သူတို႕ 

တာဝန္ယူရမွာေတြ ျဖစ္တယ္။ 

 အထူးသျဖင့္ သူတုိ႔ဆင္းေပးရတ့ဲ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ ေက်ာင္း 

သားေတြကုိ လႊတ္မသြားတာဟာ ဘယ္ေလာက္ အၫႈိးအေတးႀကီး 

ေၾကာင္းျပတာ ျဖစ္တယ္။ “ေနဝင္းစိတ္ဓာတ္”ကုိ စစ္အုပ္စု အဆက္ 

ဆက္ အေမြခံထားတာပဲ။ သူတုိ႔ေၾကာင့္ ငါတုိ႔‘ဂိုက္’ပဲ့ရတယ္လုိ႔ ယူ 

ဆထားၾကပံုရတယ္။ ဖမ္းထားတ့ဲ ဝန္ႀကီးကပဲ စိစစ္လႊတ္ေပးရမယ့္ 

အဖြဲ႕မွာ ဥကၠ႒လုပ္ေနမွေတာ့ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္း 

သား န႔ဲ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသားေတြ မလြတ္ၾကတာ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။  
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 ခုေတာ့ သူတုိ႔တေတြ ထြက္ေတာ္မူနန္းက ခြာခဲ့ၾကရၿပီ။  

 အသစ္-  ျပည္သူေတြ စိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးတင္လုိက္တ့ဲ အစုိးရ 

ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းရင္ စံရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ မေကာင္းရင္ သူတုိ႔ပဲ ခံရမွာပါ။ ခံ 

ခဲ့ရတ့ဲ ဒုကၡေတြေတာင္ ေဆြးေျမ႕တာ ေဆြးေျမ႕၊ ပူေလာင္နာက်င္ 

တာက နာက်င္ဆဆုိဲေတာ့ ဒုကၡသစ္ကုိ သူတုိ႔ မလုိခ်င္ေတာ့ပါ။ 

 အသစ္ကုိ ပံုေအာရတ့ဲအထဲမွာ- အၿမဲတမ္း ႏွိပ္စက္၊ အထက္ 

စည္းကေန ေမာက္ေမာက္မာမာ ေတာင္း၊ ခိုင္း၊ ေျပာေနတ့ဲ မ်က္ႏွာ 

ႀကီးေတြ မီဒီယာ ေလာက (စာနယ္ဇင္း၊ ႐ုပ္သံ) န႔ဲ အျပင္မွာ မေတြ႕ရ 

မျမင္ရရင္ မဂၤလာတပါး၊ ဒုကၡတဝက္သက္သာၿပီ ေအာက္ေမ့တာ တ 

ေၾကာင္းပါ̃ ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တေၾကာင္းက အ႐ုိက္အပုတ္၊ အထုအ 

ေထာင္း၊ အသတ္အျဖတ္ခံရမယ့္ေဘးက တဝက္ျဖစ္ျဖစ္ သက္သာႏုိ္င္ 

တယ္...ဆုိတဲ့ တြက္ကိန္းပဲ။ ထပ္ေျပာရရင္ လက္အုပ္ခ်ီရမယ့္ေဘး 

ကင္းေဝးခ်င္ၾကတယ္။  

 အခု အသစ္ေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ အကဲခတ္ေနမိတယ္။ 

လႊတ္ေတာ္အစုိးရ အဆင့္ဆင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ 

ေတာ့ (အသစ္ေတြရဲ႕ ထံုးစံအတုိင္း) ႐ႊင္႐ႊင္လန္းလန္း တက္တက္ 

ႂကြႂကြ ေတြ႕ရလုိ႔ မုဒိတာ ပြားမိပါတယ္။  

 အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒က “ဥပေဒခ်ိဳ းေဖာက္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရင္ 

ေထာင္ထဝဲင္ၾက”လုိ႔ ေျပာခ့ဲသလုိ ခုလည္း ဝန္ႀကီးေလာင္းေတြကုိ 

“အိမ္ အခြံခ်ည္း လက္ခံယူရလည္း ကိစၥမရွိ၊ ရတဲ့လခနဲ႔ 

ဝယ္ျဖည့္ၾကေပါ့...” လုိ႔ ထပ္ေျပာတာ ေတြ႕ရတယ္။ အိတ္စုိက္ 

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခိုင္းတ့ဲ သ ေဘာပဲ။  

 ပါတီထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း “ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ 

အဆင္းရဲ အပင္ပန္းခံ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ခုခ်မ္းသာတ့ဲလမ္းေပၚ ေရာက္ 

ေနၿပီ။ ဆင္းရဲဒဏ္ခံႏိုင္သလုိ ခ်မ္းသာဒဏ္ကုိလည္း ခံႏုိင္ပါေစ”လုိ႔ သ 

တိေပးေနၾကသံလည္း ၾကားရတယ္။  

 ဒီေလာက္ႀကီးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမွာ အုတ္အေရာေရာ 

ေက်ာက္အေရာေရာ ရွိမွာပဲ။ လမ္းစဥ္ေပၚလစီ လက္ခံၿပီး ဝင္ၾကသူေတြ 

ရွိသလုိ အခြင့္အေရး ေမၽွာ္ကုိးၿပီး ဝင္ၾကသူေတြလည္း ပါမွာပဲ။ စိုးရိမ္ 

စရာ အေကာင္းဆံုးက ျပည္တြင္းျပည္ပက ရည္႐ြယ္ခ်က္ အသီးသီးန႔ဲ 

လၽိွဳဝင္ေနတ့ဲ၊ လၽိဳွဝင္လာမယ့္သူေတြ ကိစၥပ။ဲ အခုေတာင္ ပြက္စီပြက္စီ 

ျဖစ္လာၾကၿပီ။  

 

 

 

 

(၂) 

ဒီခ်ဳပ္ အစုိးရျပန္စဥ္းစားသင့္ေသာ ေပၚလစီတခ်ိဳ႕ 

  

 ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးက ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေနတယ္။ သြား႐ိုးထံုးစံ 

အတုိင္း မသြားဘဲ၊ ဗုိလ္ေနဝင္း အာဏာ႐ူးရာက ကေမာက္ကမေတြ 

ျဖစ္ကုန္တယ္။ တလက္ကုိင္စစ္တပ္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး စစ္အာဏာရွင္ 

စနစ္ တည္ၿမဲေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္။ တပါတီစနစ္ ထူေထာင္ကာ က်န္ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလံုးကုိ ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ခဲ့တယ္။ တတုိင္းတျပည္လံုး ဖိႏွိပ္ 

ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ အက်ိဳးဆက္က လူမ်ိဳးစုမွန္သမၽွ လက္ 

နက္စြဲကုိင္ သူပုန္ထကုန္ပါေတာ့တယ္။  

 ဗမာျပည္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က တုိင္းရင္းသားေတြမ်ားသလုိ 

အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း မ်ားတယ္။ လမ္းစဥ္ေပၚလစီေတြကလည္း 

စုံ၊ လမ္းေၾကာင္းေတြ ကလည္း အသြယ္သြယ္ပဲ။ အႀကိမ္ႀကိမ္လည္း 

ေျပာင္းလဲၾကတယ္။  

 ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ ျဖစ္တည္ထားပံုကလည္း ထူးျခားတယ္။ ကမၻာ 

မွာေတာင္ ဒါမ်ိဳ း ရွားမယ္ထင္တယ္။ လူမ်ိဳ းစံု ပါရမယ္။ အေရးပါတ့ဲ 

အဖြဲ႕အစည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ပါရမယ္။ ပညာတတ္ေတြ 

ပါရမွာ ျဖစ္သလုိ အမ်ိဳ းသမီးေတြလည္း မပါမျဖစ္ ထည့္ထားတာ ေတြ႕ 

ရတယ္။ ဗိုလ္ေ႐ႊမန္း၊ ဗုိလ္ေအာင္ကုိတုိ႔ ေျပာင္းလဲရပ္တည္လာတ့ဲ 

ေက်းဇူးလည္း ရွိတာမုိ႕ သူတုိ႔ေဝပံုက်ကလည္း နည္းလုိ႔မျဖစ္။ ဒီပံုစံနဲ႔ 

ဖြဲ႕ စည္းထားတဲ့ အစုိးရပါ။ ဒါက ေတြ႕ရတဲ့ အစိုးရစုဖြဲ႕မႈကုိ ၾကည့္ၿပီး 

ေပးမိတ့ဲ မွတ္ခ်က္ပါ။  

 ဒီေနရာမွာ ေတြ႕ရတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သ 

ေဘာထားက အခရာ ျဖစ္ေနတယ္။ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ကဲေနတယ္။  

 ဒါေၾကာင့္လည္း ဒုသမၼတန႔ဲ ဝန္ႀကီး (၂) ပါးကိစၥ၊ ျပည္ 

သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ကိစၥေတြမွာ ျပႆနာတက္ကုန္ၾကတာ ျဖစ္ 

မယ္ထင္တယ္။  

 တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီ၊ အမ်ိဳ းသားေရးေပၚလစီန႔ဲ ပတ္သက္ ၿပီး 

အထစ္အေငါ့ေတြ ရွိလာတာလည္း ေတြ႕ရတယ္။ တုိင္းရင္းသား 

တေယာက္ ေနရာေပးတာနဲ႔ လူမ်ိဳ းစုတစုလံုးကုိ ကုိယ္စားျပဳတယ္လုိ႔ 

သတ္မွတ္ခဲ့တာ အဖြဲ႕အစည္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးထက္ ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္း 

ေခါင္ေခါက္ေခၚၿပီး ေဆြးေႏြး ေနရာေပးတ့ဲပုံစံေၾကာင့္ ခြာၿပဲကုန္ၾကတာ 

ၾကားရတယ္။ မဟာမိတ္အျဖစ္ လက္တြဲလာခ့ဲၾကတဲ့  SNLD၊ ၿငိမ္းပြင့္ 

အဖြဲ႕ေတြ ခံစားခ်က္မေကာင္းၾကတာ ပြင့္ထြက္လာတယ္။ အစာမ 

ေက် ျဖစ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ ႕ကိစၥေတြမွာ အခ်ိန္လုၿပီး ၫိွႏႈိင္း၊ အေပးအယူ 

မတည့္ၾကေတာ့ ေနာက္တေယာက္ ဆြဲခန္႔ရာက အလြဲအမွား အတိမ္း 

အေစာင္း တုိးမိတုိက္မိ ျဖစ္ကုန္ၾကတာလည္း ပါႏိုင္တယ္။  
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 ဒါေတြဟာ တပ္ေပါင္းစု ေပၚလစီ မွားယြင္းတာလား၊ လုပ္ 

ဟန္မွားတာလား။ တပ္ေပါင္းစုလုပ္ငန္း မကၽြမ္းက်င္တာလား... တခုခု 

မွားေနတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ ဒီဒဏ္ကုိ ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ 

(အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ ေတြ) မွာ ခံရႏုိင္တယ္။  

 အခုဝန္ႀကီး၊ ဝန္ေလး (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တုိင္းေဒသ 

ႀကီးနဲ႔၊ ျပည္နယ္အဆင့္) ေကာ္မတီ/ေကာ္မရွင္  ရာထူးႀကီးႀကီး အဆင့္ 

ျမင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျပႆနာေတြ တက္ၿပီး ၅ ႏွစ္ခရီးဆံုးမွာ  ေရွာေရွာ 

ရွဴရွဴ ဘယ္ႏွပါး၊ ဘယ္ႏွဦးက်န္မလဲ... ဆုိတာ ဘယ္သူမွ ေျပာႏုိင္မယ္ 

မထင္ပါ။  

      

(၃) 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဝန္ႀကီး (၄) ေနရာ 

  

 လုပ္တတ္ လုပ္ႏိုင္သူ မရွိလုိ႔မဟုတ္၊ ေနာက္ကြယ္မွာ အ 

ေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ ႕ ရွိေနပံု ရတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူ 

စြမ္းျပခ်င္လုိ႔ ဦးေပါင္းက်ားေပါင္းၿပီး တူ႐ြင္းေတာင္ေျခ ျမင္းစုိင္းထြက္ 

လာတာ ဟုတ္ဟန္မတူ။ ျဖစ္ႏုိင္တာက တခ်ိဳ ႕ေနရာေတြက‘တည္း’ 

ထားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အေျခအေန အေျပာင္းအလဲျဖစ္တာနဲ႔ ျပႆ 

နာတခ်ိဳ ႕ ေျဖရွင္းၿပီးတာနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးေနရာေတြပဲ 

ယူၿပီး၊ က်န္ေနရာ တျခားဝန္ႀကီးေတြကုိ တြဲကုိင္ခုိင္းတာ ျဖစ္လာႏုိင္ 

တယ္။  

 လုပ္ႏိုင္စြမ္းန႔ဲ အသက္အ႐ြယ္ကိစၥကုိ သူလည္း ထည့္မစဥ္း 

စားဘဲ ေနမွာမဟုတ္။ သူ႕ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းန႔ဲ သူ႕ဘႀကီး သ 

ခင္သန္းထြန္းတုိ႔ရဲ႕ ‘ဆန္း-သန္းေခတ္’ အသက္အ႐ြယ္မဟုတ္ေတာ့ 

ဘူး။ အေလာင္းစည္သူက ‘ငါမအုိေသး’ ႀကဳံးဝါးတာက တပြဲတုိးကိစၥ၊ 

ခုဟာက ၅ ႏွစ္တာ တုိက္ပြဲ၊ ကိစၥေတြကလည္း မ်ားသလား မေမးနဲ႔။  

(၄) 

၂၀၀၈ နဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တုိက္ဖ်က္ေရး တာဝန္ 

 ဦးသိန္းစိန္ အစုိးေနရာမွာ ဦးထင္ေက်ာ္ အစုိးရ တက္လာပါ 

ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ အရိပ္မည္းႀကီး အထုိးခံေနရေသးတယ္။ စစ္အာဏာ 

ရွင္စနစ္က အျမစ္ခိုင္မာေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြကလည္း 

ဆုပ္ကုိင္ထားတ့ဲ အခြင့္ထူးခံအာဏာေတြကုိ လြယ္လြယ္နဲ႔ လက္လႊတ္ 

ၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီစနစ္ကုိ ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္ဖို႔ လစ္ဘရယ္န႔ဲ ရယ္ဒီ 

ကယ္ ၂ လုိင္း ယွဥ္ၿပီး သြားရလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ တလုိင္းနဲ႔တလုိင္း 

စစ္အုပ္စုအႀကိဳက္ ပြတ္မိတုိက္မိ မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔လုိ တယ္။  

 ျပည္သူေတြက ႏိုးၾကားေနၾကၿပီ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ 

ေထာက္ခံမယ့္သူ၊ ဝိုင္းဝန္းမယ့္သူက ရွားပါးသထက္ ရွားပါးလာေနၿပီ။ 

အခြင့္သာခ်က္ ရိွလာၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ဒီအခြင့္အေရးကုိ လက္ 

လႊတ္ဆံုး႐ႈံးခံလုိ႔ မျဖစ္၊ တေကြ႕တပတ္ႀကီး ျပန္ေလၽွာက္ေနရလိမ့္မယ္။  

 စစ္အုပ္စုရ႕ဲ တပ္မႉး - ကာခ်ဳပ္ကလည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူ 

(၆) ခ်က္ဆုိတာ ကုိင္ၿပီး အပုိင္ေစာင့္မွာပဲ။ မွားကြက္၊ ကၽြံကြက္ကုိ 

ၾကည့္လိမ့္မယ္။ သူ႕မွာ ၂၀၀၈ ေျခဥအရ အာဏာသိမ္းပုိက္ခြင့္ ရိွေန 

တယ္။ လူမ်ိဳးစုတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတြကုိ (၂) ျခမ္းခြဲထားၿပီး 

တဖက္ကုိ ဖိတုိက္ေနတာကုိ ေလၽွာ႔တြက္လုိ႔ မျဖစ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ေဒသေတြ သတ္မွတ္လာႏုိင္တယ္။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳ းေရး ကိစၥေတြ 

ကုိ လုိသလုိ မီးေမႊးေပးႏုိင္တာ ရွိတယ္။  

 ဒါေတြကုိ တားဆီးဖုိ႔ လူထုအားမပါဘဲ လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္။ 

တပ္မေတာ္ဟာ တျဖည္းျဖည္း ေနာက္ဆုတ္ေတာ့မွာပါ ဆုိတ့ဲ ဝါဒျဖန္႔ 

ခ်က္ေတြကုိ ယံုလုိက္လုိ႔မျဖစ္။  

 

(၅) 

ေဖာင္ပိတ္ 

 အစုိးရသစ္ကုိ မုဒိတာ မပြားႏိုင္ဘဲ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ အဖြဲ႕ 

ဝင္ေတြ ညစ္တ့ဲ ကတ္တဲ့ မ်က္ႏွာလႊတဲဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ေပၚထြက္လာ 

တယ္။ (မႏၲေလးတုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဏာလႊေဲျပာင္းမႈကုိၾကည့္)။ 

 ေနာက္ ေကာင္းတဲ့သတင္း၊ ႀကိဳဆုိရမယ့္သတင္းကေတာ့ 

‘ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ဥပေဒ’ တခ်ိဳ ႕ကုိ ျပင္ဖုိ႔ စတင္ႀကိဳးစားလာတာ ျဖစ္ 

တယ္။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အမွတ္ေပးရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ 

ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါတယ္။  

                                      (ေအးၿငိမ္း) 

      
    ၃၁၊ ၃၊ ၂၀၁၆။ 
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မာတိကာ 

စာတည္းအဖြဲ႕အမွာ(၁) 

အေျခခံဥပေဒတိုက္ဖ်က္ေရးဟာ သမုိင္းေပးတာဝန္ပဲ(၃) 

အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဇာတ္ေမ်ာႀကီး(၆) 

တျခားကမၻာက ၿဂဳိဟ္သားမ်ား(၈) 

ကာခ်ဳပ္ရဲ႕မူ(၆) ခ်က္ တည္ရွိသမွ် ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ(၁၁) 

စစ္အုပ္စုရ႕ဲအမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဝါဒ သေဘာထား(၁၃) 

အစိုးရသစ္နဲ႕ လႊတ္ေတာ္သစ္ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ ျပႆနာ သံုးရပ္(၁၅) 

“ဆိုင္းင့ံေရး”စိတ္ကူး တကယ္ျဖစ္ႏုိင္-မျဖစ္ႏုိင္(၁၇) 

ဆရာ-ဒကာ သပိတ္ေမွာက္ အစဥ္အလာ(၁၉) 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းကို ေလ့လာပါ(၂၁) 

စစ္အုပ္စု နံပါတ္ဝမ္း(၂၅) 

ႏုိင္ငံေရး‘အေရြ႕’ ျဖစ္ေပၚတိုးပြားမႈကို နားလည္ၾကည့္ျခင္း(၂၈) 

ေကြ႕ေကာက္ေလွ်ာက္ခ်င္ ေလွ်ာက္ရပါေစ လမ္းမမွားဖို႕ေတာ့လိုတယ္(၃၂) 

လယ္ယာေျမမွ ေပးစာတေစာင္(၃၅) 

အစိုးရသစ္ေျဖရွင္းရမယ့္ ေျမယာ ျပႆနာ(၃၇) 

သေဘာတရားအေျခခံ ၿမဲၿမံေစသည္(၃၉) 

ေဖေဖရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးေဖာ္- ဦးခင္ေမာင္ျမင့္(၄၃) 

ကြ် န္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ထာဝရႀကီးႀကီး(၄၆) 

ရုိဇာလူဇင္ဘတ္(၅၁) 

၁၉၆၅-၆၆ အင္ဒိုနီးရွားလူသတ္ပြဲ ေနာက္ကြယ္က အေမရိကန္(၅၃) 

အေမရိကန္ရဲ႕ ေခတ္သစ္ဖက္ဆစ္စနစ္(၅၈) 

၁၀-ႏွစ္ခရီး (၂၀၁၆-၂၀၂၅) မွန္းဆခ်က္ ၁၁ ခ်က္(၆၄) 

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ ေပၚထြန္းလာခ့ဲတဲ့ အႏွစ္- ၅၀၀ ခရီး(၆၇) 

၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႕ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕...(၇၄) 

အလႊအဲေျပာင္းကို ၾကည့္ျမင္ေတြးဆျခင္း(၇၈) 

 

 


