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စာတည္းအဖြဲ႕အမွာ
(၁)
အစိုးရေဟာင္းနဲ႔ အစိုးရသစ္
အေဟာင္းထြက္ အသစ္တက္လာတဲ့ပြဲက ေျပေျပေခ်ာေခ်ာႀကီးေတာ့ မဟုတ္။ အမ်ားညီလိုက္ၾကရၿပီး ‘ဤ’ကို ‘ကၽြဲ’ ဖတ္လိုက္ရတဲ့သေဘာ
ေဆာင္ေနပါတယ္။
(သန္႔ရွင္းေသာ)အစိုးရေဟာင္းက ေအာင့္သက္သက္နဲ႔ ထြက္သြားရေပမယ့္ ကိုယ့္အရွက္ကိုယ္ ခြဲၿပီး ျမက္ပင္ပါမက်န္ လက္ကုန္ႏႈိက္သြားခဲ့
ၾကတယ္။ ဒါ့အရင္ လြတ္ေတာ္တြင္းမွာ တင္လာသမၽွ ေဖာ္ထုတ္ခ်က္ေတြကို စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မတ္တတ္ရပ္တားရတဲ့အထိ အရွက္ ဟက္
တက္ ကြဲခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္တယ္။
အစိုးရသစ္ဘက္မွာလည္း တာထြက္ေကာင္းလွသည္ေတာ့ မဟုတ္။ ဒုသမၼတတဦးနဲ႔ ဝန္ႀကီး ႏွစ္ပါးကိစၥေၾကာင့္ ရွင္းရလင္းရလုပ္ခဲ့ရတယ္။

(၂)
စစ္အာဏာရွင္စနစ္က တည္ရွိဆဲ
အေပၚယံၾကည့္ရင္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္က ခံစစ္ပဲ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ေအာက္စည္းမွာ ေရာက္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ
အသိအမွတ္ျပဳမႈနဲ႔ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈက အစိုးရသစ္ဘက္မွာ ရွိတယ္။

1

ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒႀကီးက စစ္အုပ္စုဘက္မွာ ရွိေနၿပီး ဒီဥပေဒကို ဒီခ်ဳပ္က လက္ခံထားရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ကိုယ္
တိုင္က ‘တပ္မေတာ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္တိုးမယ့္ဟာဆို ဘာမွ မလုပ္ဘူး’လို႔ ေျပာခဲ့ဟန္ရွိတယ္။ တဖက္မွာ စစ္အုပ္စုက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား
ကာကြယ္ေရးကို အက်အနျပင္ဆင္ထားတာျဖစ္လို႔ အခြင့္သာတဲ့အခါ ပါဝါမာကို ေကာင္းေကာင္းအသုံးခ်လိမ့္မယ္ ဆိုတာကို မေမ့ဖို႔လိုတယ္။
ေနာက္- ကာခ်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြကို ၾကည့္ရင္- ၂၀၀၈ ေျခဥကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားမယ္။
- တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူ ၆ ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။
- တိုင္းျပည္ ေအးခ်မ္းေစဖို႔ ဆိုရင္ လက္နက္ခ်မွျဖစ္မယ္... ဆိုတာေတြပဲ။
ခု မတ္လ ၂၇ မိန္႔ခြန္းမွာ ‘ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲမႈကို ဦးတည္လာမယ့္ အေျခအေနမ်ိဳးေတြကို တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ေရာက္ရွိခံမွာ မဟုတ္’ဆိုတဲ့
အဆင့္အထိ ေျပာၿပီး ဒီခ်ဳပ္ကိုေရာ တိုင္းရင္းသားေတြကိုပါ သတိေပးသြားခဲ့တယ္။
ဒါ့အျပင္ သေဘာထားတင္းမာတဲ့ လက္မ႐ြံ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတေယာက္ကို ဒုသမၼတင္လိုက္တာကလည္း မေျပလည္ခ်င္တဲ့သေဘာ ျပေန
တယ္။
NCA လက္မွတ္မထိုးတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြကို ဖိတိုက္လာေနတာကလည္း သံသယရွိစရာေတြပါ။ ဒါေတြဟာ ဒီေန႔စစ္အုပ္စုသြားေနတဲ့ စစ္
အာဏာရွင္စနစ္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္တယ္။
(၃)
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးလမ္းေၾကာင္း (၂) ခု
လစ္ဘရယ္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ရယ္ဒီကယ္လမ္းေၾကာင္း....တို႔ အၿပိဳင္ေပၚေနတယ္။ ျပည္သူေတြက ႏိုးၾကားေနၾကၿပီျဖစ္တယ္။ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္
လည္း ႀကီးတယ္။ တဖက္မွာ စစ္အုပ္စုက စစ္ေရးတိုးခ်ဲ႕ေနၾကတာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုခ်င္သူေတြပီပီ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ေနၾကသလို တၿပိဳင္တည္းမွာ
အစိုးရသစ္က သူတို႔ေပးထားတဲ့ကတိေတြ တည္ရဲ႕လား၊ တည္ႏိုင္ပါ့မလား။ တမတ္သားက ဘယ္လိုမ်ား ကန္႔လန္႔ တ္ိုက္ေလမလဲလို႔ ေစာင့္ၾကည့္ေန
ၾကပါတယ္။
ဒီခ်ဳပ္သြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေနပါၿပီ။ တကယ္က စစ္အစိုးရ ျပဳတ္က်သြားတာ ေကာင္းတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ အရပ္သား
တပိုင္း အစိုးရ ျဖစ္တည္လာတာလည္း ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ႀကိဳဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို နာခံလုပ္ေနရမယ့္ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ၂၀၀၈ ကို
ဖ်က္သိမ္းခ်င္သူေတြရဲ႕ ဖ်က္သိမ္းေရးလမ္းေၾကာင္းက မတူႏိုင္ပါဘူး။ သို႔တိုင္ ဦးတည္ခ်က္တူညီၾကတာမို႔ မိတ္ဖက္ ရပ္တည္သြားလို႔ရပါတယ္။
အစိုးရသစ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး အားေပးစရာေတြ႕ရင္ အားေပးပါမယ္။ ေဝဖန္စရာရွိရင္ ေဝဖန္ပါမယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္လူတန္းစားရဲ႕ ေဖာက္ျပန္မွားယြင္းတဲ့ ေပၚလစီအရပ္ရပ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ အေတြးအေခၚအရ စည္း႐ုံးေရးအရ လုပ္
ရပ္အရ ဘက္စုံကေနတိုက္ရင္း လူထုအားကို စုစည္းထားဖို႔လိုတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒျပႆနာ ဆိုတာ အရင္းစစ္ရင္ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာပါပဲ။ ၄၃၆ တို႔
၅၉(စ) တို႔ဟာ ႏိုင္ငံေရးေတြပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာဟာ ေရမေရာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္တယ္။
ဒီေန႔ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈအေပၚမွာ ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲဆိုတာ ႏိုင္ငံေရး
အင္အားစုေတြကို စမ္းသပ္တဲ့ စံျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလၽွာက္မယ့္လမ္းက အဆန္းမဟုတ္ဘူး။ သမိုင္းမွာ ဗကပ ေလၽွာက္ခဲ့တဲ့လမ္းေၾကာင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဖ်က္
သိမ္းေရး အတြက္ ျပည္နယ္ျပည္မ မေ႐ြး တိုင္းရင္းသား-ဗမာ မခြဲျခားဘဲ တျပည္လုံးရွိ လူတန္းစား (၄) ရပ္(အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲ
သားနဲ႔ အမ်ဳိးသားဓနရွင္) အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ရပ္တည္သြားမယ္။
ျပည္သူကို ယုံၾကည္ၿပီး ျပည္သူေတြနဲ႔အတူ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ၿပိဳပ်က္သည္အထိ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဆင္သြားၾကပါမယ္။
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အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔မွာက်င္းပတဲ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔ ေ႐ြး
ေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့တယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္က အျပတ္အသတ္ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ကို အႏိုင္ရတယ္။ တိုင္းသူျပည္သား အားလုံး ဝမ္းသာအားရ
ျဖစ္ၾကတယ္။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ ရင္ပူစရာေတြျဖစ္လာတယ္။
၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလိုပဲ ျဖစ္သြားေလမလား၊ ဒီခ်ဳပ္ကို တကယ္အာဏာလႊဲမလား၊ ဒီခ်ဳပ္ အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္ရမလား၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼ
တျဖစ္မလား စသည္၊ စသည္ျဖင့္ လားေပါင္းမ်ားစြာေၾကာင့္ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကရပါတယ္။
ဒီခ်ဳပ္နာယကကေတာ့ အမ်ားႀကီး၊ အမ်ားႀကီးလုပ္ရဦးမယ္၊ လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕သမၼတရဲ႕ ေျပာေရး
ဆိုခြင့္ရွိသူဝန္ႀကီးကေတာ့ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္။ အာဏာလႊဲေပးမွာပဲဆိုၿပီး အာမခံေျပာတယ္။ ကာကြယ္ေရး
ဦးစီးခ်ဳပ္ကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒နဲ႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံၿပီးတဲ့ေနာက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အ
ေကာင္းဆုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကမွာပါဆိုၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ပါတယ္။ လူ႐ႊင္ေတာ္ ေမာင္ေမတၱာနဲ႔အဖြဲ႕ကေတာ့ ထီေပါက္ၿပီး ေငြမထုတ္ရေသးဘဲ
ရင္ပူေနရတဲ့အေျခအေနလို႔ ေျပာပါတယ္။
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကတည္းက အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္ဟာ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ကို အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းၿပီး မတရား စိုးမိုး
အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ကတိအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးၿပီး ကတိမတည္တာေတြက အေျမာက္အျမားပဲ။ ျပည္သူလူထုကို လိမ္ညာၿခိမ္းေျခာက္၊ ႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္တာလည္း
ကေန႔အထိပဲ၊ ဒါေၾကာင့္ျပည္သူလူထုက စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ကို မယုံၾကည္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။
၉၀ ခုႏွစ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရသူကို အာဏာလႊဲမယ္လို႔ ကတိေပးတဲ့ န၀တဥကၠ႒ဟာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ကို အာဏာ မလႊဲဘဲ
ထားလိုက္တယ္။ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဖိႏွိပ္ခံရတာပဲ အဖတ္တင္တယ္။ စစ္အစိုးရကေတာ့ စစ္တပ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးဆိုတဲ့
ရာထူးႀကီးကို တီထြင္လိုက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ မတရားေဖာင္းပြသြားေအာင္ လုပ္တယ္။ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ကို အမ်ားႀကီး တိုးျမႇင့္လိုက္တယ္။ ဦးပိုင္
လီမီတက္ကို ထူေထာင္ၿပီး စစ္အုပ္စုက တိုင္းျပည္စီးပြားေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရးကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္တယ္။ ေဈးကြက္စီးပြားေရးကို က်င့္သုံးတယ္။ ပုဂၢလိက
စီးပြားေရးစနစ္ကို ကူးေျပာင္းတယ္လို႔ ေၾကညာလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ခ႐ိုနီေတြ ေျပာင္ထြက္ေပၚလာေတာ့တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ေငြမဲေတြ ခဝါခ်
တာလုပ္ေတာ့တာပါပဲ၊ ဒါေၾကာင့္လည္း ျပည္သူေတြမြဲသထက္မြဲတယ္။ အလုပ္သမားေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္သထက္ျဖစ္၊ လယ္သမားေတြ ေျမမဲ့ယာမဲ့
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ျဖစ္ကုန္တယ္။ အဲ့ဒီလိုအခ်ိန္မွာပဲ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ခ်မွတ္ အတည္ျပဳတယ္။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္တယ္။ စစ္အုပ္စုက လူမႈေရး အသင္း
အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ ႀကံ႕ဖြံ႕အဖြဲ႕ကို ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ဖန္တီးလိုက္ၿပီး ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္တယ္။ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ပီး အရပ္ဝတ္လဲထားတဲ့ စစ္အရာရွိေတြက
ႀကံ႕ဖြံ႕ကိုယ္စားလွယ္ေတြအျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္တယ္၊ ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရ ဖြဲ႕တယ္။
အရပ္သားအစိုးရပါလို႔ ကိုယ့္ဘာသာ ေၾကညာတဲ့ သမၼတဦး (ဗိုလ္) သိန္းစိန္အစိုးရ ေပၚလာတယ္။ တူညီအရပ္ဝတ္ ဝတ္ထားတဲ့ စစ္ဗိုလ္ေတြ
လႊမ္းတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြေပၚတယ္။ ဒါနဲ႔ မေက်နပ္ေသးလို႔ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ဝတ္စုံျပည့္နဲ႔ စစ္ဗိုလ္ေတြ ေနရာယူထားတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ စစ္အာဏာ
ရွင္စနစ္ကို အခိုင္အမာတည္ေဆာက္တယ္။ ဒါကို ျပည္သူလူထုက နည္းနည္းမွ မလိုလားဘူး။ သမၼတဦး (ဗိုလ္) သိန္းစိန္ အစိုးရ သက္တမ္းတေလၽွာက္
ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ပညာေရး၊ စတဲ့ နယ္ပယ္အားလုံးမွာ ကေမာက္ကမျဖစ္တာကို ျပည္သူလူထုႀကီးက အင္မတန္႐ြံမုန္းေနတယ္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူလူထုႀကီးဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို မလိုလားေၾကာင္း ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္
လိုေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား သတၱိရွိရွိ ေဖာ္ထုတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရ
တာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရလုပ္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရယ္၊ ၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒအရ ဒီခ်ဳပ္က အစိုးရဖြဲ႕ၿပီး လုပ္ငန္းေတြအေကာင္ အထည္
ေဖာ္ရမွာကိုေတာ့ ျပည္သူလူထုက စိုးရိမ္ပူပန္တယ္။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရပဲ ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရက ဒီခ်ဳပ္အစိုးရကို ေအးေအးၿငိမ္းၿငိမ္း၊ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ အာဏာလႊဲမွာ ျဖစ္တယ္။ ကာကြယ္ေရးဦး
စီးခ်ဳပ္ကလည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို မထိပါးတဲ့အေျခအေနမွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မယ္ ေျပာေနတာျဖစ္တယ္။ အဲဒါဆိုရင္ ေျပာင္းလဲ
ခ်ိန္တန္ၿပီ ဆိုတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ဟာ ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရနဲ႔ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရေျပာင္းလဲတာေလာက္ပဲျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီကို ေျပာင္းလဲတဲ့ အေျပာင္း
အလဲ မလုပ္ႏိုင္မွာကို ျပည္သူလူထုႀကီးက စိုးရိမ္ပူပန္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕ကိုယ္စား ဒီခ်ဳပ္က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆက္လက္က်င့္သုံးရက္
သားျဖစ္မွာကို ျပည္သူလူထုက ေသာကျဖစ္ေနတာျဖစ္တယ္။
လက္ရွိအေျခအေနမွာ ကာခ်ဳပ္က ေျဖေလၽွာ႔မႈ စလုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို နည္းနည္းမွ အထိပါးမခံတဲ့ တင္းမာတဲ့ သေဘာ
ထားကို ကာခ်ဳပ္က ေျဖေလၽွာ႔မႈမလုပ္ရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဘယ္လိုမွျပင္ဆင္လို႔ရမွာမဟုတ္ပါ။
ကာခ်ဳပ္က ေျဖေလၽွာ႔မႈ မလုပ္ရင္ ဒီခ်ဳပ္ကဖြဲ႕မယ့္အစိုးရဟာ စစ္တပိုင္းအစိုးရပဲ ျဖစ္မယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ခုကတင္မယ့္ ဒုသမၼတ ႏွစ္ဦးဟာ
ဒီခ်ဳပ္ကတင္မွာ ျဖစ္တာေသခ်ာပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြတင္မယ့္ ဒုသမၼတဟာလည္း တကယ္ အရပ္သား ျဖစ္သြားၿပီးျဖစ္တဲ့ အၿငိမ္းစား
စစ္ဗိုလ္ေတြထဲကျဖစ္မွ သမၼတ၊ ဒုသမၼတဟာလည္း အရပ္သားေတြျဖစ္မွာပါ။ ကာခ်ဳပ္က အဆိုျပဳတင္ျပရတဲ့ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးနဲ႔
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးေတြကလည္း တကယ့္အရပ္သားျဖစ္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ အၿငိမ္းစား စစ္ဗိုလ္ေတြထဲကျဖစ္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္သေဘာတူႏိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ရင္
ပိုေကာင္းပါတယ္။ ဒါကလည္း ကာခ်ဳပ္ကေျဖေလၽွာ႔တဲ့ သေဘာထားရွိမွျဖစ္မွာပါ။ အရပ္သား ျဖစ္သြားတဲ့ အၿငိမ္းစားစစ္ဗိုလ္ေတြဟာ တကယ္အရပ္
သားစိတ္ရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီကို တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္ရင္ ဒီခ်ဳပ္ဖြဲ႕မယ့္အစိုးရဟာ တကယ္ အရပ္သားအစိုးရျဖစ္ၿပီး ဒီမိုကေရ
စီကို တကယ္ေဖာ္ေဆာင္တာျဖစ္လာဖို႔ အလား အလာရွိလာမွာျဖစ္တယ္။
တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုလည္း တပ္တြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီနည္းနဲ႔ တပ္ထုက ေ႐ြးေကာက္ၿပီး ကာခ်ဳပ္က အတည္ျပဳတဲ့ ကိုယ္စား
လွယ္ေတြျဖစ္ရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီကို ေျပာင္းဖို႔ အလားအလာရွိလာမွာျဖစ္တယ္။ ဒီေျဖ ေလၽွာ႔မႈကို ကာခ်ဳပ္က စလုပ္ရင္ ေနာင္မွာ
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ကာကြယ္တဲ့ တပ္မေတာ္ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုကာကြယ္တဲ့ တပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရာမွာလည္း သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစမွာ
ျဖစ္တယ္။
ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မူ ၆ ခ်က္ကို နည္းနည္းကေလးမွ ေျဖေလၽွာ႔မႈမလုပ္ရင္ ကေန႔လုပ္ေနတဲ့ အပစ္ အခတ္ရပ္စဲ
ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလုပ္ေတြဟာ ေရွ႕ကို နည္းနည္းကေလးမွ တိုးႏိုင္မွာမဟုတ္ဘဲ အပစ္ရပ္လိုက္၊ ေတာ္ၾကာ ျပန္တိုက္လိုက္နဲ႔ သံသရာလည္ေနမွာပဲ
ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တည္ၿငိမ္ေရးဟာ ေမၽွာ္ေလတိုင္း ေဝးေနမွာပဲ ျဖစ္တယ္။
ဒီခ်ဳပ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးပဲ ေျပာေျပာ၊ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးပဲဆိုဆို အဲဒါကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ဆို
ရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ဆိုရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ရမယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္
စု ထူေထာင္ရင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ရမယ္။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ဒီခ်ဳပ္ဟာ ကာခ်ဳပ္နဲ႔နားလည္မႈရေအာင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ပိုအေရးႀကီးတာက လႊတ္
ေတာ္တြင္းလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ပလႈပ္ရွားမႈကို ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
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ဒီခ်ဳပ္ဟာ အစိုးရလုပ္ငန္းေတြကို ေခါင္းေဆာင္မႈေပးရမယ္၊ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ပ လႈပ္ရွားမႈေတြကိုလည္း ေခါင္းေဆာင္မႈေပးရ
မွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္မွာ တခ်ိဳ႕က အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အလုပ္ လုပ္ရမယ္။ လႊတ္ေတာ္အလုပ္ကို တခ်ိဳ႕ လုပ္ရမယ္။ တခ်ိဳ႕က လႊတ္ေတာ္ပ အလုပ္
ေတြ လုပ္ရမယ္။ လႊတ္ေတာ္ပအလုပ္ဟာ လူထုႀကီးနဲ႔ထိေတြ႕ရတဲ့အလုပ္ ျဖစ္တယ္။ အင္မတန္ က်ယ္ေျပာၿပီး ေထြျပားပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုမွာ တပ္ေပါင္းစုတခု ထားရွိသင့္တယ္။ အဲဒီဌာနကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးဦးက တာဝန္ခံရင္ လုံေလာက္ပါတယ္။
ဒါမွမဟုတ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာယကက တာဝန္ခံၿပီး ဗဟိုအမႈေဆာင္တဦးဦးက အလုပ္ေတြကို ခန္႔ခြဲတာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏ္ိုင္ပါတယ္။ ဒီဌာနကိုဖြင့္ထားရင္
ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အင္အားစုအမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔အခ်ိန္မေ႐ြး ထိေတြ႕ေဆြးေႏြး၊ အျမင္ဖလွယ္ႏိုင္တာျဖစ္မယ္။
တရားဝင္ေရာ၊ အလြတ္သေဘာေရာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏိုင္တာ ေတြလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏ္ိုင္ရင္ အမ်ိဳးသား
ရင္ၾကားေစ့ေရးကိစၥ (အမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကိစၥ)၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥအဝ၀ကို အခ်ိန္မေ႐ြး
ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၫွိႏႈိင္းတာ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ႏ္ိုင္မွ ဒီခ်ဳပ္ဟာ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကို ဦးေဆာင္လမ္းၫႊန္တဲ့ပါတီ၊ ျပည္သူလူထုနဲ႔
တသားတည္းရွိၿပီး ျပည္သူလူထု လိုလားတဲ့ ဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ႏ္ိုင္တဲ့ပါတီ၊ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရး (အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး) နဲ႔ ၿငိမ္း
ခ်မ္းေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ပါတီ၊ တန္းတူေရးနဲ႔ စည္းလုံးေရး၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးေရးကို အာမခံၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္
ရာမွာ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ ျပဳႏိုင္တဲ့ ပါတီ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
ဦးသန္းေ႐ႊ(ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး အၿငိမ္းစား)နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ႏွစ္နာရီၾကာတယ္လို႔ ဦးသန္းေ႐ႊရဲ႕
ေျမးဆိုသူက တရားဝင္လိုလို၊ တရားမဝင္သလိုလို၊ သတင္းထုတ္ျပန္သလိုလို၊ သတင္းေပးသလိုလိုနဲ႔ သတင္းျဖစ္ေပၚေစလိုက္တယ္။ ဒါဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉး
ႀကီးသန္းေ႐ႊဘ၀၊ န၀တ-နအဖ ဥကၠ႒ဘ၀၊ ဗိုလ္ခင္ၫြန္႔ အတြင္းေရးမႉး(၁) ဘ၀ေတြတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကတာကို သတိရ
ေစပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက စစ္အစိုးရက က်င္းပေနတဲ့ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ေခ်ာေမြ႕အဆင္ေျပဖို႔အတြက္ ေတြ႕ဆုံၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတြ႕ဆုံပြဲ
မွာလည္း အေျခအေနေကာင္း၊ အလားအလာေကာင္းေတြ ေပၚေပါက္ေကာင္းရဲ႕လို႔ ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာမွျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ ဒီပဲယင္း လုပ္ႀကံမႈ
အေရးအခင္းျဖစ္တဲ့အထိေတာင္ အေျခအေနဆိုးဝါးသြားပါတယ္။
အခုလည္း လက္ရွိသမၼတေတြ၊ လက္ရွိကာခ်ဳပ္ေတြက အာဏာလႊဲေပးမယ္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မယ္လို႔ ေျပာေနတာကို ခိုင္မာေအာင္ ဗိုလ္
ခ်ဳပ္မႉးႀကီး (အၿငိမ္းစား)က လူလုံးျပထြက္ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အဓိပၸာယ္အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာ တကယ္
လႊဲေျပာင္းဖို႔ တိုက္တြန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာေျပာင္းရင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဒီခ်ဳပ္က ဆက္လက္ၿပီး အာမခံသြားရမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး(အၿငိမ္းစား)က အဆင္ေျပေအာင္ လုပ္မယ္လို႔ ေျပာတာပါပဲ။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ အာဏာလႊဲယူၿပီး ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ခၽြင္းခ်က္ဥပေဒ ထုတ္ျပန္တာ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သမၼတျဖစ္ရင္ လက္ရွိ ၂၀၀၈
အေျခခံဥပေဒအရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဒီခ်ဳပ္နဲ႔ကင္းကြာသြားလိမ့္မယ္။ ဒီအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး(အၿငိမ္းစား)က ေနာက္ကြယ္ကေန မီးစိမ္းျပ႐ုံ
မကဘဲ လူလုံးထြက္ျပတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အေလာင္းစည္သူမင္းႀကီး လက္႐ုံးဆန္႔တန္းၿပီး ငါမအိုေသးလို႔ မိန္႔ေတာ္မူသလို ဗိုလ္
ခ်ဳပ္မႉးႀကီး (အၿငိမ္းစား)က လူလုံးထြက္ျပတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒီခ်ဳပ္နာယကႀကီးေျပာသလိုပဲ လက္ရွိအေျခအေနဟာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔ အမ်ားႀကီး၊ အမ်ားႀကီး လုပ္ဖို႔လိုေနပါေသးတယ္။ ထင္သလို
အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕သြားတာျဖစ္ႏိုင္သလို၊ မထင္မွတ္တာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိေနပါတယ္၊ ကာခ်ဳပ္ေျပာတဲ့ အေျခအေနႀကီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသြားမွ
တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးက ဆုတ္ခြာမယ္ဆိုတာကို သတိျပဳဖို႔လိုပါတယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁)၊ အပိုဒ္ ၆ (စ)မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္၏
အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရးတို႔ကို အစဥ္ တစိုက္ ဦးတည္သည္ဆိုတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ကိုလည္း
သတိျပဳသင့္တယ္။
ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြအားလုံးနဲ႔ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုတည္ၿမဲေစတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တိုက္ဖ်က္ေရး
ကို မိမိသမိုင္းေပးတာဝန္တရပ္အျဖစ္ မွတ္ယူၿပီး မေလၽွာ႔တဲ့ဇြဲနဲ႔ လုံးပန္းေနၾကရဦးမွာကေတာ့ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပါ။
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ကမၻာေပၚမွာ အ႐ွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္ ႐ွိေနၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးတယ္ဆိုတာေတြကို အႀကိမ္အမ်ားဆံုး လုပ္တဲ့ႏိုင္ငံ၊ အဲဒီ ေဆြးေႏြး
ပြဲေတြကို အခ်ိန္အတိုဆံုးနဲ႔ အၾကာဆံုးလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံကို ေျပာပါလို႔ဆိုရင္ လူတိုင္းက ဗမာျပည္လို႔ပဲ ေျပာၾကမွာပါ။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ဘယ္လိုက စျဖစ္
တာလဲဆိုတာကို အခုအခါမွာ အထူးအျငင္းပြားစရာ မ႐ွိေတာ့ဘူး ထင္ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၈ရက္ေန႔မွာ စတင္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ
အုပ္စိုးသူ ဖဆပလ–ဆို႐ွယ္လစ္ အစိုးရ က ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးေတြကုိ ႐ုိက္ခ်ဳိးကာ လက္နက္နဲ႕ဖိႏွိပ္ၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို အျမစ္ပါတူးပစ္ဖို႔ စီမံ
လာတဲ့အတြက္ ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ ခုခံဖို႔လက္နက္ကို ကိုင္ခဲ့ရပါတယ္၊ အဲဒီကေန ဖဆပလ အစိုးရရဲ႕ ေျခလွမ္းေတြကို ျမင္ၾကတဲ့ တျခားႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕
အစည္းေတြနဲ႔ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေတြလည္း လက္နက္ကိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
၁၉၅ဝ စုႏွစ္မ်ားရဲ႕အစပိုင္းမွာ ဗမာျပည္ထဲကို ကူမင္တန္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္ေတြ က်ဴးေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ တကယ္က အဲဒီတုန္းက
တ႐ုတ္ဗမာနယ္စပ္ဆိုတာ

ဘယ္အစိုးရကမွ

သိပ္

ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္တာမဟုတ္ပါဘူး။

ကူမင္တန္အစိုးရလက္ထက္တုန္းကလည္း

သိပ္မ

ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္သလို လြတ္ေျမာက္စ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရဟာလည္း နယ္စပ္ေတြ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ လုပ္ေနရတုန္းအခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗမာျပည္မွာလည္း အလားတူပါပဲ။ ဖဆပလအစိုးရဟာ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ လံုးပန္းေနရခ်ိန္မို႔ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ေတြကို တပ္မ်ားမ်ား မပို႔ႏိုင္ပါဘူး။
အဲဒီတုန္းက ႐ွမ္းျပည္နယ္လို ေနရာမွာ နယ္ခံပေဒသရာဇ္စိုးမိုးမႈက ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္႐ွိေနတုန္းလို႔ ဆိုရပါမယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ကူမင္တန္တ႐ုတ ္ျဖဴ က်ဴး
ေက်ာ္မႈကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေရာက္လာတဲ့ ဖဆပလအစိုးရစစ္တပ္ေတြဟာ ေဒသလူထုအေပၚ အမ်ိဳးမ်ိဳးအႏိုင္က်င့္ရာကေန ႐ွမ္းျပည္နယ္မွာ လက္နက္
ကိုင္ပုန္ကန္မႈ ေတြ ေနရာအႏွံ႕ တိုးမ်ားလာပါေတာ့တယ္။ ဒီအထဲမွာ ဗိုလ္ေနဝင္း တို႔က ေစာ္ဘြားေတြလက္ထဲက အာဏာကို သိမ္းယူလိုက္တာကို
လည္း အခ်က္တခ်က္အျဖစ္ ေထာက္ျပလို႔ ရပါမယ္။

ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔တပါတည္း အစိုးရစစ္တပ္ကို ဗိုလ္ေနဝင္း-ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး-ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္ စတဲ့ ဆို႐ွယ္လစ္အစုက လက္ဝါးႀကီးအုပ္
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တဲ့အစီအစဥ္ကလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ

တဖြဲ႔အတြင္း အကြဲအၿပဲေတြ ျဖစ္သြားတာ၊ ေခါင္းေဆာင္အနည္းငယ္

ရဲ႕ အထြတ္အထိပ္ကေတာ့ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းပြဲပါပဲ။ ဒီအာ

အခြင့္အေရးယူ လက္နက္ခ်သြားတာနဲ႔ပဲ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဏာသိမ္းပြဲဟာ ဗမာျပည္က ဗိုလ္ေနဝင္း ဦးေဆာင္ေမြးျမဴခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္

ဒီေနာက္ ၁၉၈ဝ ခုႏွစ္မွာ သတင္းစာေတြထဲ မထင္မ႐ွား ေရး

စုအတြက္ ေနာင္အာဏာသိမ္းပြဲေတြအတြက္ လမိုင္းတင္တဲ့လုပ္ရပ္၊

သား ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ “ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ” တခု လုပ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီ

ဝတ္စံုျပည့္ဇာတ္တိုက္တဲ့ လုပ္ရပ္လို႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒီတိုင္းျပည္မွာသူတို႔

“ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးပြဲ” ဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းကို တိန္႔ေ႐ွာင္ဖိန္က ပီကင္းေခၚ

စစ္အုပ္စုကို ဘယ္အင္အားကမွ မခုခံ၊ မလြန္ဆန္ႏို္င္ေၾကာင္း ေသခ်ာ

ၿပီး ဖိအားေပးလို႔ မတတ္သာတာနဲ႔ ေခၚခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္း

သြားပါၿပီ။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီလိုရတဲ့ အာဏာကို ထိန္းထားဖို႔၊ ကိုယ္ပိုင္

က မဆလအစိုးရဟာ တ႐ုတ္နယ္စပ္မွာ ႐ွိေနတဲ့ ဗကပ၊ ေကအိုင္အို

ပစၥည္းလို ျဖစ္ေနဖို႔ဆိုတာ ဒီစစ္တပ္ႀကီး ႐ွိေနလို႔ဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္

တို႔နဲ႔သာ“ေစ့စပ္ေဆြးေႏြး” ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မဆလအစိုးရရဲ႕ ဟန္

ကိုလည္း ဆြဲႏိုင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဒီလက္နက္ကိုင္တပ္ႀကီးကို အရပ္သား
အစိုးရ

အေနနဲ႔

အားမကိုးလို႔လည္းမျဖစ္၊

ေၾကာက္လည္းေၾကာက္ေနေအာင္

တခ်ိန္ထဲမွာ

ဖန္တီးထားတဲ့

ေဆာင္“ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ”ကို အေပၚလြင္ေစဆံုး အခ်က္ကေတာ့ သူ

သူတို႔ကို

တို႔ဟာ ေဆြးေႏြးတဲ့ ပထမေန႔မွာပဲ ဗကပ က တင္ျပတာေတြ အားလံုး

အေနအထားကို

နားေထာင္ၿပီး သူတို႔ဘက္က ဘာမွမတင္ျပဘဲ ျပန္ခိုင္းလိုက္တာ ျဖစ္

အာမခံႏိုင္ေအာင္ဆိုရင္ ဒီလက္နက္ကိုင္တပ္ကို အင္ အားႀကီးမားၿပီး

ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက တဖက္မွာေတာ့ ေကအိုင္အိုကို ၁၉၆၃ ခုႏွစ္

ေတာင့္တင္းသထက္ ေတာင့္တင္းေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။
သူတို႔အဖို႔
ေဆာက္ရတာ

လက္ေတြ႕မွာ

မခက္ပါဘူး။

စစ္တပ္အႀကီးႀကီးတခု

ကိုယ့္လက္ထဲမွာ

“ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ”တုန္းက အလံနီကို လုပ္သလို အခ်ိန္ဆြဲၿပီး ေကအိုင္
တည္

အိုတြင္း ကြဲမလားလို႕ ေသြးတိုးစမ္းခဲ့ပါတယ္။ မျဖစ္ႏိုင္မွန္း သိေတာ့
အေၾကာင္းမ႐ွိ ဖ်က္သိမ္းလိုက္တာပါပဲ။

အာဏာ႐ွိေနလို႔က

ေတာ့ ကာကြယ္ေရးစရိတ္ဆိုတာကို ကိုယ္တိုးခ်င္သလို တိုးခ်ဲ႕လို႔ရေန

အဲဒီေနာက္ေတာ့ ၂၁ ရာစုႏွစ္ရဲ႕ ပထမဆံုး“ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြး

တာပဲ မဟုတ္လား။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီလိုတပ္ရင္းေတြတည္ေဆာက္၊ လက္

ပြဲ”လို႔ ဆိုရမယ့္ ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ ဒါ႐ိုက္တာလုပ္တဲ့ ေကအင္န္ယူနဲ႔ “ေစ့

နက္ႀကီးငယ္ေတြ ဝယ္ရင္းနဲ႔ပဲ ကိုယ့္အတြက္ စားေပါက္ေတြကလည္း

စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ”လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲကို သြားေရးမသြားေရး အ

နည္းမွမနည္းတာ။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ဆီတုန္းက မယ္နာပေလာကိုတိုက္ဖို႔

ေၾကာင္းျပဳၿပီး ေကအင္န္ယူထဲမွာ ကြဲလြဲမႈေတြ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး အဆံုးမွာ

ရဟတ္ယာဥ္ေတြဝယ္တာ၊ ေနာက္ၿပီး ၂၁ ရာစု အေစာပိုင္းမွာ ႐ု႐ွား

ေတာ့ အခ်ိန္တန္အိမ္ျပန္ပဲ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ႏိုင္ငံက အမ္အိုင္ဂ်ီ ၂၉ တိုက္ေလယာဥ္ေတြ ဝယ္တာတို႔မွာ စစ္ဗိုလ္
ေတြ ပြခဲ့တာ စတာေတြကို ၾကည့္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုတိုင္းျပည္ရဲ႕ ဓနအင္

အခုလည္းပဲ ႏိုင္ငံတကာကို အႀကီးအက်ယ္ဝါဒျဖန္႔ (လက္

အားနဲ႔ အခ်ိဳးအစားမမွ်တတဲ့၊ လူဦးေရနဲ႔ တပ္သားအေရအတြက္ အခ်ိဳး

ဝါးျဖန္႔ ေငြေတာင္းတဲ့) “ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ”ေတြ လုပ္ေနတာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ

အစားက အာ႐ွမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္တဲ့ တပ္ႀကီးတခုကို ထိန္းသိမ္းထားဖို႔

ခဲ့ပါၿပီ။ ဘာအေျဖမွ မထြက္ေသးေပမယ့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္

အတြက္ အေၾကာင္းျပစရာ လိုပါတယ္။ ဗမာျပည္ဟာ အိမ္နီးနားခ်င္း

အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ညီညြတ္မႈကို ယိုင္နဲ႔ေအာင္ လုပ္ရာမွာေတာ့ ထိေရာက္ေန

ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ အဆင္မေျပျဖစ္တာ၊ တင္းမာေနတာရယ္လို႔လည္း ေျပာစ

တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ၂ဝ၁၁ ၾသဂုတ္လက စခဲ့တဲ့ ဒီငါးႏွစ္ၾကာ “ေစ့စပ္

ရာ၊ ျပစရာမ႐ွိေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ကိုပဲ အေၾကာင္းျပရပါေတာ့တယ္။

ေဆြးေႏြးပြဲ”ႀကီးဟာ ဘယ္ေသာင္ဘယ္ကမ္းဆိုက္မယ့္ ဇာတ္ေ မ်ာႀကီး

ဒီလိုနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ေမြးထားေရးဆိုတဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းတို႔ ပထမမ်ိဳးဆက္

လဲဆိုတာ ဘယ္သူမွ အတိအက်မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေအာက္ပါ

စစ္အုပ္စုရဲ႕အေတြးအေခၚ အႀကံအစည္ကို အဆက္ဆက္ စစ္အာဏာ

သမိုင္းသာဓကေတြကို ဖတ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ မွန္းႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။

႐ွင္ေတြက ဆက္ခံထိန္းသိမ္းလာခဲ့ၾကပါတယ္။

တခ်က္ကေတာ့

အဲဒီလို ျပည္တြင္းစစ္ကို ဖန္တီး၊ ျပည္တြင္းစစ္ကို ေမြးထား
သူေတြမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တယ္ဆိုတဲ့ ဖဲတခ်ပ္

မ်ားကို အျပတ္ေခ်မႈန္းေရး စီမံကိန္းတခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဆီ တင္ျပ

မယ္။ ဦးႏု က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေခၚခ်င္တဲ့ဆႏၵ ေဖာ္ျပတိုင္း စစ္

ခဲ့ဖူးတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အဲဒီစီမံကိန္းတခုလံုးကို ဗိုလ္ေနဝင္းက ေခ်ာင္ထိုး

တပ္က ကတ္္ဖဲ့ယပ္ဖဲ့လုပ္၊ ဆန္႔က်င္ၿပီး သူတို႔က အျပဳတ္တိုက္ေရး

ပစ္ခဲ့တယ္’လို႔ ေျပာသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေႂကြးေၾကာ္သံကို တင္ခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး

အရင္ မဆလ ေခတ္တုန္းက ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့

ဌာန ဆိုတာကေနၿပီးေတာ့လည္း ေတာထဲကလူေတြကို လက္နက္ခ်

ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းသိမ္း မကြယ္လြန္မီတုန္းက သူနဲ႔နီးစပ္သူ တခ်ိဳ႕ကို သူ႕

ခိုင္းတဲ့ သီခ်င္းေတြ အသံလႊင့္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္

အေနနဲ႔ ပဲခူး႐ုိးမရွိ ဗကပမ်ား အျပတ္ေခ်မႈန္းေရး စီမံကိန္းတခု ဗိုလ္

ေတြဟာ သူတို႔အာဏာသိမ္းၿပီးတာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာပဲ ေတြ႕ဆံု

ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဆီကို သူတင္ျပဖူးေၾကာင္း၊ ဒါေပမဲ့ ဒါကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

ေဆြးေႏြးေရး ဖဲခ်ပ္ကိုခ်ၿပီး ကစားပါေတာ့တယ္။ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္၊ သူတို႔

ေနဝင္းက “မင္းဘာသိလို႔လဲ၊ ဒီ ဗကပကို ငါက တမင္ ေမြးထားတာ”

အာဏာသိမ္းၿပီး တႏွစ္အၾကာမွာ ေခၚဆိုတဲ့ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲပါ။ မႏၱ

လို႔ ေျပာဆိုႀကိမ္းေမာင္းဖူးေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ေလးမွာ ၇ ခ႐ိုင္ဆႏၵျပပြဲ၊ ရန္ကုန္မွာ ၆ ခ႐ိုင္ ဆႏၵျပပြဲစတဲ့ ဆႏၵျပပြဲႀကီး
ေတြ က်င္းပခြင့္ေပးၿပီး သတင္းစာေတြမွာ ေနရာေတြအမ်ားႀကီးေပး၊
ေတာ္လွန္ေရး

“ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ”ပါ။

လုပ္ေနသူေတြကို

ဘာမွမခိုင္လံုတဲ့

အာရ္

”က႑မွာ ‘သူတိုင္းမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတုန္းက ပဲခူး႐ုိးမရွိ ဗကပ

လည္း အၿမဲကိုင္ထားေလ့႐ွိပါတယ္။ သိမီတဲ့သူေတြ သတိရၾကပါလိမ့္

အႀကီးအက်ယ္ဝါဒျဖန္႔ခဲ့တဲ့

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဦးတင္ဦးက

အက္ဖ္ေအမွာ အပတ္စဥ္ တင္ျပခဲ့တဲ့ “ျပည္သူ ခ်စ္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး-

ဗမာျပည္က စစ္အုပ္စုရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြကို အ

လက္နက္ကိုင္

ျပဳတ္တိုက္ေရး၊ ေမြးျမဴေရး စတဲ့ေပၚလစီေတြၾကားကပဲ ဗမာႏိုင္ငံမွာ

အေၾကာင္းျပ

အစိုးရကို၊ အထူးသျဖင့္ စစ္အုပ္စုကို ေတာ္လွန္တဲ့အင္အားစု အေရ

ခ်က္ေတြနဲ႔ ေတာထဲကို ျပန္ေမာင္းထုတ္ၿပီး သူတို႔က ဝါဒျဖန္႔ဖို႔ အျမတ္

အတြက္ မ်ားသထက္မ်ားလာေနတာကို ဘယ္သူမွ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။

ေတြ ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ အားလံုးလိုလိုနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း

တဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ အဲဒီ“ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးပြဲ”ဟာ ေနာက္ဆံုးမွာ အဖြဲ႕ႀကီး
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ရဲေဘာ္ေအာင္ေသာ္

ဗမာျပည္က ေတာနဲ႔ျမိဳ႕ၾကားမွာ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးျခားေနတယ္။ အဲဒီ ေခ်ာက္ကမ္းပါးႀကီးက ခ်မ္းသာ၊ ဆင္းရဲ ကြာဟခ်က္ ေခ်ာက္ကမ္းပါး
ႀကီး။ ေတာနဲ႔ၿမဳိ႕ဟာ ကမၻာတခုစီက လူေတြလို ျဖစ္ေနတယ္။ ေတာက လူေတြ ဘယ္လိုေန၊ ဘယ္လိုထိုင္၊ ဘယ္လိုစား၊ ဘယ္လိုေသာက္၊ ဘယ္လိုေတြး၊
ဘယ္လိုေခၚသလဲဆိုတာကို ၿမဳိ႕ကလူေတြ နားမလည္ ႏိုင္ဘူး။ ၿမဳိ႕ကလူေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း ေတာ ကလူေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ အလားတူ။
တျပည္တည္းေန၊ တေရတည္းေသာက္၊ တေျမတည္း မွာ ႀကီးၿပီး လူလူခ်င္း အဆင့္အတန္း ကြဲျပား ကြာဟေနတာဟာရင္နာစရာလည္းေကာင္းတယ္။
အဲသလို အဆင့္အတန္းကြာဟကြဲျပားတဲ့စနစ္ကုိ သိသိနဲ႕ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ မသိဟန္ေဆာင္ေနၾကတာဟာလည္း ရွက္စရာေကာင္းတယ္။
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ဘဝခ်င္းသိပ္ကြာတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ကြာသလဲလို႔ ေမးရင္

journalism ထြန္းကားေပၚေပါက္ေနပါတယ္ဆိုတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာေတာင္
အဲသလို ေစာဒက တက္သံမ်ဳိး စိုးစဥ္းမွ မၾကားရဘူး။

ေမြးတဲ့ေနရာမွားလို႔ ကြာတယ္လို႔ ဆိုရေတာ့မလိုျဖစ္ေနတယ္။ အဂၤလိပ္
စကားလုံးမွာေတာ့ အဲသလို ေမြးရပ္ကေလး ကြာသြားတာနဲ႔ ျဖစ္ေပၚ

ဒါပဲ ကြာသလားဆိုေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ အမ်ားႀကီး ကြာျခား

လာမယ့္ ဘဝတခုလုံး၊ အနာဂတ္တခုလုံး၊ ကံၾကမၼာတခုလုံး အစစ

ေသးတယ္။ ေတာဆိုရာမွာလည္း ေတာအႀကီး အေသး ရွိေသးတယ္။

အရာရာ ကြဲျပားသြားတာကို Accident of Birth ေၾကာင့္ ဘဝခ်င္း ျခား

အႀကီးအေသးကိုလိုက္ၿပီး

နားသြားရတယ္လို႔ ေျပာေလ့ရွိၾကတယ္။ သူ ေမြးခ်င္ရာ ေမြးတဲ့သေဘာ
ေၾကာင့္ ဘဝခ်င္း ကြာျခားသြားရတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။

ေျမြဆိုးေတြကလည္း ရွိေနတတ္ၾကတယ္။ ေျမြကိုက္ခံရၿပီး ေဆးအခ်ိန္

လွ်ပ္စစ္မီးမရွိဘူး။ ေနဝင္တာနဲ႔ အေမွာင္က်ေတာ့တာပဲ။ အရင္ေခတ္

မမီလို႔ ေသၾကရတဲ့သူေတြဟာ ေတာအရပ္မွာ ဒီေန႔အထိ ဒုနဲ႔ေဒး။ ျမန္

တုန္းက ေရနံဆီမီးခြက္။ ေနာက္ေတာ့ ဖေယာင္းတိုင္။ အခုေ တာ့ ဘကၳ

မာႏိုင္ငံမွာ ေျမြကိုက္ၿပီး ေဆးမကုႏိုင္လို႔ လူေတြ ေသေနတာကို ႏိုင္ငံ

ရီနဲ႔ ဖေယာင္းတိုင္ တြဲသုံးတဲ့ ေခတ္ဆိုပါေတာ့။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္ေခတ္

ရပ္ျခားက သာမန္အရပ္သား တေယာက္ၾကားရင္ သိရင္ သိပ္အံ့ၾသ

တုန္းကမွာ ညအတြက္ ေလာင္စာဟာ လုံလုံေလာက္ေလာက္ မရခဲ့

မယ္။ ျမန္မာျပည္ဆိုတာ ေက်ာက္ေခတ္ထဲက ရြာတရြာ ပါလားလို႔ ထင္

ဘူး။ အေမွာင္ကိုခြင္း အလင္းကိုေဆာင္ဖို႔ရာ ေငြကိုမီး႐ႈိ႕ ထြန္းညႇိရမလို

သြားမယ္။

ျဖစ္ေနတယ္။ ျမိဳ႕ကလူေတြ ေတာကိုလာရင္ မေနတတ္မထိုင္တတ္
ၾကဘူး။ ေတာဆိုတာ အေမွာင္တကယ္က်ေနပါလား ဆိုတာကို သူတို႔

ေတာမွာ ရဲစခန္းမရွိဘူး။ ေတာမွာစာတိုက္ပုံးမရွိဘူး။ ေတာ

ရင္ထဲအသည္းထဲကေန စြဲစြဲျမဲျမဲ သိသြားတတ္ၾကတယ္။

ကို စာပို႔သမားမလာဘူး။ ေတာကို သတင္းစာ ပို႔တဲ့လူ မလာဘူး။
ေတာကို ဂ်ာနယ္ေရာင္းတဲ့သူ မလာဘူး။ ေတာမွာ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္

တေလာက လႊတ္ေတာ္မွာ အျငင္းပြားမႈတခု ျဖစ္သြားတယ္။

မရွိတဲ့ရြာေတြ ကေန႔အထိ ဒုနဲ႔ေဒး။ ေတာမွာ ေစ်းမရွိတဲ့ရြာေတြ ဒီေန႔အ

ေနျပည္ေတာ္လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ သန္း (၁၀၀၀) အသုံးျပဳဖို႔ ဘတ္ဂ်က္
ေယာက္က

တဝက္ေလာက္

ျဖတ္ေတာက္ၿပီး

ထိ အနတဂၢမ။ ေတာမွာပိုက္ဆံရွိရင္ေတာင္ အသားဝယ္စားလို႔ မရတဲ့

လႊတ္ေတာ္အမတ္တ

ေတာေတြအမ်ားၾကီး။

ေက်းရြာမီးလင္းေရး

ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကန္႔ကြက္တဲ့ သတင္းပါ။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ့ တကိုယ္

ေတာမွာရုပ္ရွင္ရုံမရွိဘူး။ ဗီဒီယို႐ံုေတာင္ အႏိုင္ႏိုင္။ ေတာမွာ

ေကာင္းဆန္မႈနဲ႔ မေတာ္ေလာဘကေတာ့ အလြန္႔ကို မသိသား ဆိုးဝါး
လြန္းလွပါတယ္။

သူတို႔အတြက္

ကာရာအိုေကမရွိဘူး။ ေတာမွာ ျဗဴတီပါလာ မရွိဘူး။ ေတာမွာ ဖာလူ

မီးထိန္ထိန္လင္းေနတာကိုေတာင္

ဒါနဲ႔ေရခဲမုန္႔မရွိဘူး။

အားမရႏိုင္ဘဲ သူတို႔ေနျပည္ေတာ္လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ ေငြသန္းေပါင္း

အဲသလိုေတာဟာ ေတာႀကီးမ်က္မည္းနဲ႔ မတူေပဘူးလား။

မ်ားစြာကို မတန္တဆ ေတာင္းထားလိုက္ျပန္ပါေသးတယ္။ ေလာဘ
ဟာ အေတာမသတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ

ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ေတာကို ေယာင္လို႔ေတာင္ လွည့္

ေတာကလူေတြ ဘယ္လိုေနေနၾကသလဲဆိုတာကို သူတို႔လုံးဝ ထည့္မ

မၾကည့္ခဲ့ၾကဘူး။ ေရြးေကာက္ ပြဲနီးလို႔ မဲလိုခ်င္မွသာ မလြဲသာ မေရွာင္

စဥ္းစားပါဘူး။
လွ်ပ္စစ္ရွိတဲ့ဘဝနဲ႔

ကြဲျပားကြာျခား

ကံမေကာင္းအေၾကာင္းမလွတာက ေတာအရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ

စကား မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေတာမွာ ေနဖူးရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ေတာမွာ

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္

အဆင့္အတန္း

ေတာမွာ ေဆး႐ံုံမရွိဘူး။ ေဆးေပးခန္းမရွိဘူး။ ဒီ့ထက္ပိုၿပီး

ေတာဟာ အေမွာင္က်ေနတယ္။ ဒါဟာ တင္စားေျပာတဲ့

တင္တာကို

ထပ္ၿပီး

တယ္။

သာ ေတာကိုဆင္းလာၾကတယ္။ ၾကံ့ခိုင္ေရးအမတ္ ဦးလွေဆြကဆိုရင္
လွ်ပ္စစ္မရွိတဲ့ဘဝဟာ

သိပ္ျခားနားပါ

တယ္။ လွ်ပ္စစ္မရွိရင္ အလင္းေရာင္မရွိဘူး။ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိရင္ ေရခဲ

ေတာမွာ

သူတို႔ေခတ္က်မွ

ဆိုင္ကယ္ေတြရွိလာၿပီ၊

မိုဘိုင္းဖုန္းေတြ

ရွိလာၿပီ၊

ေတာသူေတြ

ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္သုံးႏိုင္လုိ႔

သန္းမရွိေတာ့

ဘူးဆိုၿပီး မရွက္မေၾကာက္ ေျပာသြားလိုက္ျပန္ေသးတယ္။ ဆိုင္ကယ္

ေသတၱာမရွိဘူး။ လွ်ပ္စစ္မီးမရွိရင္ လွ်ပ္စစ္မီးပူ မရွိဘူး။ လွ်ပ္စစ္မီး မရွိ

တို႔ မိုဘိုင္းဖုန္းတို႔ဆိုတာ တကမၻာလုံးရဲ႕ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈေတြဟာ ထိန္း

ရင္ လွ်ပ္စစ္မီးဖို မရွိဘူး။ ဒါက သိပ္ထင္ရွားတဲ့ အခ်က္ေလာက္ကုိ သာ

မႏိုင္သိမ္းမရ ျပည့္လွ်ံလာလို႔ မလြဲမေရွာင္သာ ေတာအထိ စီးက်လာ

ေျပာျပတာပါ။ ေနာက္ထပ္အမ်ားႀကီး ရွိေသးတယ္ဆိုတာကို ၿမဳိ႕ေန လူ

တယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိတယ္။ သူတို႔အစိုးရသာ မတန္တဆ ေစ်းတင္

တန္းစားေတြ သိၾကပါတယ္။

ၿပီး မထားရင္၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက မတန္တဆ အျမတ္ထုတ္ ဂုတ္

အာဏာရွင္ဆိုသူေတြက လွ်ပ္စစ္မီးေတြကို အလွ်ံပယ္ အ

(ကုပ္)ေသြးစုပ္မထားခဲ့ရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ ႏွစ္ အႏွစ္ ၂၀ ကတည္းက

လြန္အက်ဴး ေဖာခ်င္းေသာခ်င္း အသုံးျပဳေနခ်ိန္မွာ ေတာကလူေတြ

ေတာသူ ေတာင္သားေတြ တယ္လီဖုန္းကိုင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိ

ကေတာ့ ငါတို႔ဘ႑ာေငြေတြကိုသုံးၿပီး သူတို႔ ေပ်ာ္ပါးေနၾကပါလား၊ သူ

ပါတယ္။

တို႔ အေပ်ာ္ၾကဴးေနၾကပါလားလို႔ေတာင္ ေစာဒက တက္ရေကာင္းမွန္း

ဘာ့ေၾကာင့္ ေတာနဲ႔ၿမဳိ႕ဒီေလာက္ေတာင္ ကြာျခားရသလဲ။

မသိၾကရွာဘူး။ သို႔မဟုတ္ ေစာဒကတက္ခ်င္သူ ရွိရင္လည္း သူတို႔
အသံကို ျမန္မာျပည္သူအမ်ားကေရာ၊ ကမၻာကေရာ မၾကားၾကဘူး။

အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ရွိတယ္။ တခုက လူရဲ႕ပေယာဂ။ တခုက ႐ု ပ္

ေတာကလူေတြ အပါအဝင္ တႏိုင္ငံလုံးျပည္သူေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဘ႑ာ

ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ့သဘာဝ။ တနည္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ေတာ့ အတၱဘာဝနဲ႔

ေငြကို သူတို႔ေနျပည္ေတာ္အတြက္ ျခဳံပုတ္ကအစ လင္းေအာင္ အလွ်ံ

ပကတိဘာဝ။

ပယ္ အသုံးျပဳေနခ်ိန္မွာ ငါတို႔ကိုေတာ့ မီးနဲ႔ မထိုက္တန္တဲ့ ေက်ာက္

လူရဲ႕ပေယာဂဆိုတာကေတာ့

ေခတ္ဂူေအာင္းလူသားေတြလိုမ်ား သေဘာထားေနၾကသလားဆို တာ

အားမနာတမ္းမညႇာတမ္း

ေျပာရရင္ အာဏာရွင္ေတြ အသုံးမက်လို႔ပဲ။ စစ္အုပ္စုနဲ႕ စစ္အာဏာ

ကို ေတာကလူေတြ ေစာဒကတတ္ၾကတာမ်ဳိးကို ဘယ္မွာမွ မၾကား

ရွင္ စနစ္ေအာက္မွာ စစ္အစုိးရေတြဟာ ဗမာျပည္ရဲ႕ လူဦးေရ အမ်ားစု

ရဘူး။ ဒီေန႔လို လူမႈကြန္ရက္မွာ အရပ္သားဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ citizen

ျဖစ္တဲ့ လယ္သမားျပည္သူေတြဘက္က ရပ္တည္တာ၊ အက်ဳိးျပဳတာ၊
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ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္တာ၊ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး

ေက်ာက္စိမ္းေတြ၊

တာေတြ မရွိလုိ႕ဘဲ။ လူကို လူလို မျမင္တတ္လို႔ဘဲ။ ေနခ်င္သလိုေန၊

ကုန္သလဲ။ သစ္ေတြ ေရာင္းလို႔ရတဲ့ေငြေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္သလဲ။

ေသခ်င္သလိုေသဆိုၿပီး ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ ပစ္ထားလို႔ပဲ။ တကယ္ဆို ေတာ

ငါးေတြ ပုစြန္ေတြ ေရာင္းလို႔ရတဲ့ေငြေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္သလဲ။ ကမၻာ

ကို တိုးတက္ေအာင္ လမ္းေဖာက္ေပးလို႔ရတယ္။ တကယ္ဆို ေတာကို

မွာ ေက်ာက္စိမ္းထြက္တဲ့ တခုတည္းေသာႏိုင္ငံ၊ ကမၻာမွာ အေကာင္း

တိုးတက္ေအာင္ ေက်ာင္းေဆာက္ေပးလို႔ရတယ္။ တကယ္ဆို ေတာကို

ဆုံး ပတၱျမား ထြက္တဲ့ႏိုင္ငံ၊ ကမၻာမွာ အေကာင္းဆုံးကြ်န္းသစ္ ၊ တမ

တိုးတက္ေအာင္ ေဆးခန္းဖြင့္ေပးလို႔ရတယ္။ တကယ္ဆို ေတာကို တိုး

လန္း၊ ပိေတာက္ ထြက္တဲ့ႏိုင္ငံမွာ တိုင္းျပည္ဆင္းရဲလြန္းလို႔ လယ္သ

တက္ေအာင္ စာၾကည့္တိုက္ ေထာင္ေပးလို႔ရတယ္။ တကယ္ဆို ေတာ

မားေတြက အခုထိ လယ္ထြန္စက္မသုံးႏိုင္ၾကေသးဘူးဆိုတာ ရင္နာစ

ကို တိုးတက္ေအာင္ စာတိုက္ပုံး ေထာင္ေပးလို႔ရတယ္။ တကယ္ဆို

ရာ အျဖစ္အပ်က္ႀကီး မဟုတ္လား။

ေတာကို တိုးတက္ေအာင္ သတင္းစာပို႔ေပးလို႔ရတယ္။ တကယ္ဆို

ဆိုလိုေနတာမဟုတ္ဘူး။ တႏိုင္ငံလုံးက ေက်းလက္ေတြကို ေျပာေန

ကယ္ဆို ေတာကိုလုံျခဳံေအာင္ ရဲစခန္းေတြ ထားေပးလို႔ရတယ္။ အာ

တာ။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံရဲ့ ေက်းလက္ကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္တယ္။

ဏာရွင္အစိုးရဟာ ဒါေတြကို တခုမွ လုပ္မေပးဘူး။ လုပ္မေပးတဲ့အျပင္

တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေဒသမွာဆိုရင္ ပိုၿပီး ဆိုးဝါး၊ ပိုၿပီး အႏိုင္က်င့္ခံရ

ေတာက လူေတြရဲ႕ လယ္ယာေျမေတြကုိ စစ္အုပ္စုနဲ႕ ခရုိနီေတြ၊ အစုိးရ

ပါေသးတယ္။

အာဏာပုိင္ေတြက ေျမနိမ့္ရာ လွံစုိက္ အဓမၼလုယက္သိမ္းပုိက္တာ
တျပည္လုံး ဧက သိန္းသန္းခ်ီ ရွိေနေတာ့ ေတာကလူေတြရဲ႕ အေျခ

ဒါေပမဲ့ လယ္သမားေတြရဲ႕ဘဝဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဖိႏွိပ္

အေနဟာ ဆုိးသထက္ဆုိးရြားသြားတယ္။ ဒီလူေတြဆီက ေတာင္းထား

ခံရလြန္းလို႔ လယ္သမားအခ်င္းခ်င္း စုေပါင္းသင္းဖြဲ႔ၿပီး ခုခံကာကြ ယ္ရ

တဲ့ အခြန္အတုတ္ေတြကို သူတို႔ေနတဲ့ေနရာေတြမွာပဲ ဖို႔တယ္။ ဒီလူ

မယ္ဆိုတဲ့ အသိစိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားတဲ့ အေျခအေနကိုေတာင္ ျပည့္ျပည့္

ေတြဆီက ေတာင္းထားတဲ့ အခြန္အတုတ္ေတြကို သူတို႔ ပါးစပ္ေပါက္

ဝဝ မေရာက္လာၾကေသးဘူး။ ဗမာျပည္မွာ လယ္သမားစစ္စစ္ေတြက

ထဲပဲ ျဖည့္ပစ္တယ္။ ဒီလူေတြဆီက ရတဲ့ အခြန္အတုတ္ေတြကို သူတို႔

ကိုယ္တိုင္ဖြဲ႔ထားတဲ့ လယ္သမားသမဂၢ ဘယ္ႏွခုရွိေနပါၿပီလဲ။

သားသမီးအတြက္ပဲ သုံးတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အလုပ္တကယ္လုပ္ရတဲ့

လယ္သမားသမဂၢဘယ္ႏွခုက

ေတာ သူေတာင္သား လယ္သမားေတြဟာ ဆင္းရဲသားနင္းျပားဘဝက

ကိုယ့္လိုလားခ်က္အတြက္

ေတာင္းဆိုဆႏၵျပႏိုင္ၾကၿပီလဲ။ လယ္သမားသမဂၢဟာ အလု ပ္သမားသ

မတက္ႏိုင္ၾကဘူး။

မဂၢလက္ေအာက္ခံမဟုတ္ဘဲ လယ္သမားသမဂၢ စစ္စစ္ျဖစ္ရမယ္လို႔

ေတာနဲ႔ၿမဳိ႕ ျခားနားကြာျခားရျခင္းရဲ့ ေနာက္ထပ္ အေၾကာင္း

မ်ား ေတာင္းဆိုေအာ္ဟစ္တာကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၾကားၾကရပါၿပီလား။

ရင္း တခုကေတာ့ စီးပြားေရးပဲ။ ဒါက လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ မဟုတ္တဲ့

ၿမဳိ႕နယ္လုံးဆိုင္ရာ လယ္သမားသမဂၢ ဘယ္ႏွခုရွိၿပီလဲ။ လယ္သမား

ပကတိဘာဝ။ ေတာရဲ႕ စီးပြားေရးက ၿမဳိ႕စီးပြားေရးရဲ႕ လက္ေအာက္

စစ္စစ္ေတြကိုယ္တိုင္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ လယ္သမား

ခံျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ ေတာဟာ ၿမဳိ႕ရဲ့ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ ေတာက

သမဂၢ ဘယ္ေတာ့မ်ားက်မွ ေပၚလာမွာပါလဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ လယ္သ

ကုန္ဟာ ၿမဳိ႕ကေနတဆင့္ ကုန္သြယ္ေရာင္း ဝယ္ေနရလို႔ပဲ။ ေတာက

မား လူတန္းစား ပါတီဆိုတာမ်ဳိးေရာ တရားဝင္ ရပ္တည္ဖြဲ႔စည္းထား

ကုန္ထုတ္လုပ္သူေတြကို ၿမဳိ႕ေနအရင္းရွင္လူတန္းစားက ေသြးစုပ္ေခါင္း

တာ ရွိပါၿပီလား။

ပုံျဖတ္မႈ ရွိေနလို႔ပဲ။ ေတာက ထြက္တဲ့သီးႏွံဟာ စိုက္ပ်ဳိးသူထုတ္လုပ္သူ

ဒါဟာ ေတာအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ အ

ေတာင္သူလယ္သမားနဲ႔ ေဝးသြားေလေလ ေစ်းျမင့္သြားေလေလ၊ အဖိုး

သက္တမွ် အေရးႀကီးတဲ့ ေမးခြန္းပုစၦာေတြပါပဲ။ ဘယ္လူတန္းစား မဆုိ

တန္ေလေလ ျဖစ္သြားတယ္။ ေတာသူေတာင္သားေတြဟာ လုပ္လိုက္

ဟာ ကိုယ့္လြတ္ေျမာက္မႈအတြက္ ကိုယ္တိုင္မလုပ္ဘဲ ရမွာမဟုတ္

ၾကရတာက ေသေကာင္ ေပါင္းလဲ။ ေရာင္းခ်ရေငြက တျပားႏွစ္ျပား။

ဘူး။ ကိုယ္နဲ႔ဘဝတူခ်င္း စုစည္းခုခံတာ၊ စုစည္းေတာင္းဆိုတာ၊ စုစည္း

စားရေသာက္ရျပန္ေတာ့ မဝေရစာပဲ။

တိုက္ပြဲဝင္တာ မရွိရင္ ဘာတခုမွ ရမွာမဟုတ္ဘူး။

ေတာရဲ႕စီးပြားေရးနိမ့္က်ရျခင္းအေၾကာင္းဟာ ပကတိဘာဝ
ျဖစ္တည္မႈလို႔ဆိုေပမယ့္

ဘယ္ေရာက္

ေတာဆိုရာမွာ ေက်းလက္ဆိုရာမွာ ဗမာေက်းလက္ကိုသာ

ေတာကို တိုးတက္ေအာင္ ႐ုပ္ရွင္ရုံေတြ ေဆာက္ေပးလို႔ရတယ္။ တ

ဒါမွမဟုတ္႐ုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ့

ပတၱျမားေတြေရာင္းလို႔ရတဲ့ေငြေတြ

အခုေခတ္ေျပာင္းၿပီလို႔ ဆိုသူေတြကဆိုေနၾကတယ္။ အရင္း

ဒီေနရာမွာ

ရွင္စနစ္ဟာ တံခါးေခါက္ေနျပီ။ Cargill လို Monsanto လို ႏိုင္ငံတကာ

လည္း လူရဲ႕ပေယာဂကေတာ့ အမ်ားႀကီး ပါျပန္တယ္။ ေတာကလူေတြ

ေကာ္ပိုေရးရွင္းၾကီးေတြက လယ္သမားေတြကို လည္လွီးဖို႔ ဓားေသြးေန

အတြက္ အစိုးရ အာဏာပိုင္ေတြက လုံေလာက္တဲ့ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊

ၾကၿပီ။ အင္ဒိုနီးရွားမွာတုန္းကလည္း ဒီလိုပဲ အမဲဖ်က္ခဲ့ဖူးၿပီ။ ဗမာလယ္

ကူညီမႈ မေပးတာဟာ အဓိကအေၾကာင္းရင္းႀကီး တခုပဲ။ စပါးေစ်း၊

သမားေတြဘက္ကေတာ့ ဘာမွ မျပင္ဆင္ရေသးဘူး။

သီးႏွံေစ်း ထိန္းညႇိေပးရမယ့္ တာဝန္ေတြကို အစိုးရအာဏာရွင္ေတြ
ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ အမေတာ္ေၾကး အကူအညီေတြ လုံလုံေလာက္

ဗမာျပည္ဟာ လယ္သမားအမ်ားစုရွိတဲ့ ႏိုင္ငံပါ။ ဗမာျပည္

ေလာက္ေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ေျမၾသဇာေတြ ပိုးသတ္ေဆးေတြ

ဟာ ေက်းလက္ေန လူဦးေရကအမ်ားစုရွိတဲ့ ႏိုင္ငံပါ။ လယ္သမား မ

ေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ နည္းပညာေတြေပးဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾက

လြတ္ေျမာက္ရင္ ဗမာျပည္မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါဘူး။

တယ္။ စက္မႈလယ္ယာျဖစ္ေအာင္ ကူညီတည္ေဆာက္ေပးဖို႔ ပ်က္
ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ သူတပါးတိုင္းျပည္ေတြမွာ လယ္ကို ႏြားနဲ႔ မထြန္၊ စက္
နဲ႔ ထြန္ခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီ ၾကာခဲ့ၿပီ။ လက္နဲ႔မရိတ္၊ စက္နဲ႔ရိတ္
ေနၾကတာ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီၾကာခဲ့ၿပီ။ လက္နဲ႔မေလွ႔ စက္နဲ႔ေလွ႔ေနၾက
တာ ႏွစ္ေပါင္းရာနဲ႔ခ်ီၾကာခဲ့ၿပီ။ ဒါေတြ ဗမာျပည္မွာ ဘာလို႔ မရွိသလဲ။

ရဲေဘာ္ေအာင္ေသာ္

ဆင္းရဲလို႔ဆိုတာ လုံေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္လား။ သဘာဝဓာတ္
ေငြ႔ေတြ၊ ေရနံေတြ ေရာင္းလို႔ရတဲ့ေငြေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္သလဲ။
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔ တတိယအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကသည့္သတင္းႏွင့္ ဒီသတင္းရဲ႕ ေနာက္
ဆက္တြဲအျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ ျပင္ေရးအလားအလာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိ မရွိတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ခန္႔မွန္းေျခသတင္းမ်ား
ျပည္တြင္းေရာ

ျပည္ပမွပါ

ဆက္တိုက္

ထြက္လာခဲ့ပါသည္။

မၾကာခင္

ဖြဲ႕စည္းေတာ့မည့္

အစိုးရသစ္ကိစၥႏွင့္

ဒီအစိုးရသစ္ေခတ္မွာ

လုပ္ဖို႔

လိုမည့္အေရးႀကီးကိစၥမ်ားအတြက္ အျပန္အလွန္ ထိန္းၫွိေစ့စပ္ေဆြးေႏြးၾကျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေျပာင္းလဲခ်ိန္
တန္ၿပီဟု ေႂကြးေၾကာ္ၿပီး တက္လာတာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားရဲ႕ဘ၀ကို တိုးတက္ေျပာင္းလဲေပးလိုတဲ့ ဆႏၵႏွင့္ ျပင္းျပစြာျပင္ဆင္မႈလုပ္ေနတာ
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီကဖြဲ႕မည့္ အစိုးရသစ္ အဆင္ေျပစြာဖြဲ႕ႏိုင္ၿပီး ေခ်ာ ေမာစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္အုပ္စုဘက္က
အ ေရးပါတဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံ ၫွိႏႈိင္းေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤ တတိယ
အႀကိမ္ေတြ႕ဆုံပြဲ မတိုင္မီမွာပင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ရဲ႕ သက္တမ္းကို (၆၅) ႏွစ္ထိ တိုးေပးလိုက္ေၾကာင္း သတင္း
ထြက္လာပါသည္။ ဤသတင္းဆိုးမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားေၾကာင္း ေနာက္ထပ္ အခိုင္အမာသတင္းမ်ား ထြက္မလာမီကတည္းက ႀကိဳတင္တြက္ဆ၍ ရပါ
သည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ကာခ်ဳပ္မူ (၆) ခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး စစ္အုပ္စုတခုလုံးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္ခံကာကြယ္ေပးေသာ ဗိုလ္
ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို စစ္အုပ္စုက ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း အေစာပိုင္းကပင္ သိသာထင္ရွားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
စစ္အုပ္စုကယုံၾကည္ရသူမွာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္
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ၾကဥ္းေပးသူ ျဖစ္လာႏိုင္ လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကာခ်ဳပ္မူ (၆) ခ်က္ကို

သိမ္းေနရတဲ့ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ဖို႔၊ သူ႔ေခတ္မွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္

ကိုင္စြဲထားၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည့္

ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုၿပီး ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ရာက ေပၚလာျခင္း ျဖစ္

သူမွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား လိုလားေသာအခ်က္မ်ားကို ျပင္ေပးဖို႔

သည္။ ဗိုလ္ေနဝင္းက ထုတ္မေျပာခဲ့ဘဲ တစ္သက္လုံးလုပ္ခဲ့တဲ့ တပ္မ

လိုက္ေလ်ာမည့္သူ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် မရွိေလာက္ေအာင္ နည္းပါးမွာ ေသခ်ာ

ေတာ္က အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးတြင္ ဦးေဆာင္မႈအခန္းက ပါဝင္ျခင္းကို

ပါသည္။ ကာခ်ဳပ္မူ (၆) ခ်က္မွာ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အ

ဗိုလ္သန္းေ႐ႊက ေျဗာင္ထုတ္ေျပာလာတာသာ ပိုလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စည္းမ်ားကိုသာမက ဥပေဒတြင္းနဲ႔ ဥပေဒပက ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို

ခုေတာ့ ဗမာျပည္မွာ စစ္အုပ္စု ကာလရွည္ၾကာစြာ လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္

ျပင္ဆင္လိုသူနဲ႔ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ေရးဆြဲလိုသူမ်ားကိုပါ ထိပ္တိုက္

ခံေနရမႈႏွင့္အတူ စစ္တပ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ ဗိုလ္က်လႊမ္းမိုးခံရမႈမွာ ပုံမွန္

ရင္ဆိုင္ၿပီး စိန္ေခၚထားတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္တယ္ဆိုတာ အားလုံး

ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္လာေနပါသည္။ ကမၻာႀကီးက ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေနပါ

က သိရွိနားလည္ၾကၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ႀကံ႕ဖြံပါတီ ေ႐ြး

သည္။ တရားမၽွတမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ၾကတဲ့ တိုက္ပြဲအရွိန္

ေကာက္ပြဲမွာ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ေပၚေပၚလြင္လြင္ ပြဲတက္နည္းသြားတဲ့ သမၼတ

ကလည္း ေခတ္ႀကီးတိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမႈနဲ႔အတူ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္

ဦးသိန္းစိန္ ေနရာမွာ စစ္တပ္ကိုင္ထားတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္

လာေနပါသည္။ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အုပ္စိုးသူမ်ား လိမ္ညာမႈိင္းတိုက္တိုင္း

လႈိင္ ေပၚေပၚလြင္လြင္ ပြဲထြက္ၿပီး မိန္ခြန္းေတြေျပာခဲ့တာ ၂၀၁၆ ႏွစ္စ

ယုံေနၾကတဲ့ေခတ္

(၆၈) ႀကိမ္ေျမာက္

ျဖစ္ပါသည္။ ဒီ

ေအာင္လႈိင္ဟာ (၆၈) ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔က သူတာဝန္ေပး

ေနာက္ ဆက္တိုက္ဆိုသလို ကေလာစစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္မွာ၊ ဗထူးဗိုလ္

လို႔ တိုက္ပြဲဝင္ရင္း ေသဆုံးဒဏ္ရာရခဲ့ၾကတဲ့ တပ္မွဴးတပ္သားေတြကို

သင္တန္းေက်ာင္းမွာ၊

ဟိုင္းႀကီးကၽြန္း ေရတပ္စခန္းမွာ စစ္အုပ္စုရဲ႕

ေခၽြးသိပ္ဆုေပးတဲ့ပြဲမွာ သူအပါအဝင္ တပ္မွဴးတပ္သားေတြက တိုင္း

အေျခခံႏိုင္ငံေရးသေဘာထားေတြကို ဆက္တိုက္မိန္႔ခြန္းေတြ ေျပာခဲ့ပါ

ျပည္ကို ကာကြယ္ဖို႔ ဂတိသစၥာျပဳေနၾကပါတယ္လို႔ ဝင္ၿပီ မာန္တင္းေပး

သည္။ အသစ္အဆန္း လုံး၀မပါပါ။ စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗိုလ္

ေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွာ

သန္းေ႐ႊတို႔ ဆုပ္ကိုင္ခဲ့၊ ေျပာဆိုခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြသာ ျပန္ေျပာေနျခင္း

စစ္အုပ္စုထိပ္သီးေတြနဲ႔

ျဖစ္ေနပါသည္။

သိမ္းၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြလုပ္၊ သယံဇာတေတြ ထုတ္ေရာင္း၊

လြတ္လပ္ေရးေန႔ကတည္းက

ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ

သူအာဏာသိမ္းခ်ိန္မွာ

မဟုတ္ေတာ့ပါ။

ခ႐ိုနီေတြ

ဒါေၾကာင့္လည္း

တစ္ျပည္လုံးက

ကာခ်ဳပ္မင္း

ေျမေတြလိုက္

တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲ

ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလုပ္ကာ က်ိက်ိ

ေတာ့မယ့္ အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ခဲ့ရတာပါလို႔ ေျပာခဲ့ၿပီး စစ္အင္အား

တက္ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေနၾကခ်ိန္မွာ ေအာက္ေျခတပ္မွဴးတပ္သားေတြ

တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ကာ သူ အာဏာၿမဲေရးကို တစ္သက္လုံးလုပ္ၿပီး

ဟာ

သူနဲ႔သူ႕အသိုင္းအဝိုင္း ေကာင္းစားဖို႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သယံဇာတ အရင္း

တိုက္ခိုက္ဖို႔ တာဝန္ေပးေစလႊတ္ခံၾကရရင္း အသက္ခႏၶာ ေပးဆပ္ေန

အျမစ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္လိုသေဘာထားၿပီး သုံးျဖဳန္းခဲ့ရာ ေနာက္ဆုံးမွာ

ၾက ရတာရဲ႕ အဓိပၸာယ္မဲ့မႈကို ပိုမိုသေဘာေပါက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲအမြဲေတဆုံးအဆင့္ထိ ေရာက္သြားခဲ့တယ္

ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ အပါအဝင္ စစ္အုပ္စု ထိပ္သီးေတြ ခ်မ္းသာ

မဟုတ္ပါလား။ အမွန္က တိုင္းျပည္မၿပိဳကြဲဖို႔၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ဖို႔ဆိုတာ

သထက္ ခ်မ္းသာဖို႔၊ သူတို႔ရဲ႕စည္းစိမ္ဥစၥာမ်ား လုံၿခဳံေအာင္ကာကြယ္ဖို႔

ျပည္တြင္းစစ္ (၆၈) ႏွစ္ ၾကာ ကာလအတြင္း သေဘာထားကြဲေနတဲ့

ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ အခြင့္အေရးတန္းတူညီမၽွမႈမရွိဘဲ ဗိုလ္က်လႊမ္း

ေရးအတြက္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး စစ္တိုက္ခိုင္းတာခံရဦးမယ့္ အလားအလာ

မိုးခံရလို႔ ခုခံတိုက္ခိုက္ေနၾကရတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕

ကလည္း ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ ဆက္တိုက္ေျပာေနတဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြ

အစည္းမ်ားအားလုံး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြး

အရ ျမင္သာေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို မလိုအပ္ဘဲ စစ္တိုက္ေနၾကရတဲ့

ေဝဖန္တာ၊ ေတာင္းဆိုတာ၊ ကန္႔ကြက္၊ ျငင္းခုံတာေတြလုပ္ၿပီး တရား

ဘ၀က လြတ္ေျမာက္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းကေတာ့ စစ္တပ္က စစ္တန္း

အမၽွတဆုံး၊ အမ်ားစု အေက်နပ္ဆုံး ရလဒ္တခု ေပၚထြက္ လာသည္

လ်ား ျပန္ၿပီး ပုံမွန္တပ္မေတာ္တခုရဲ႕ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံ

အထိ ၫွိႏႈိင္းရယူဖို႔ လိုပါသည္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ စစ္တပ္က ဘာမွ ဝင္

ေရးအင္အားစု အသီးသီးနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစု

အာဏာျပစရာ၊ ဩဇာေပးစရာ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဝင္ေရာက္ ဦးေဆာင္မႈ

အသီးသီးက အားလုံးလက္ခံႏိုင္တဲ့ အေျဖတစ္ခု ထြက္လာေအာင္ ဝိုင္း

ေပးစရာ မလိုအပ္ပါ။ စစ္တပ္ဟာ စစ္တန္းလ်ားမွာေနၿပီး ႏိုင္ငံဝန္

ဝန္းၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာတဲ့ နည္းလမ္းသာ ရွိပါလိမ့္မည္။ ကာခ်ဳပ္

ထမ္းအျဖစ္ က်င့္ႀကံေနထိုင္ဖို႔သာ လိုပါသည္။ စစ္တပ္ဟာ ႏိုင္ငံကို

မင္းေအာင္လႈိင္က

ျပည္ပရန္က ကာကြယ္ဖို႔ ျပည္သူလူထုမွာ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္

လိုက္နင္းရင္း စစ္အုပ္စု အက်ိဳးအတြက္သာ ဆက္လက္ၿပီး ေခါင္းမာစြာ

ေတြ က်ေရာက္ရင္ ကူညီကယ္ဆယ္ေပးသည့္ တာဝန္မ်ားယူဖို႔သာ လို

ရပ္တည္ေနမည္ဆိုပါက ျပည္တြင္းစစ္မီး ျပန္လည္ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔စြာ

ပါသည္။ ဒီလို ပုံမွန္စစ္တပ္တခု လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းတာဝန္

ေတာက္ေလာင္လာမည္သာျဖစ္ပါသည္။

ထက္ ပိုၿပီး တိုင္းျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မႈအခန္းကပါဝင္ဖို႔ လို

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔

ဗိုလ္ေနဝင္း၊

ဗိုလ္သန္းေ႐ႊတို႔ရဲ႕

မလိုအပ္ဘဲ

ေျခရာအတိုင္း

ကိုေထြး

တယ္လို႔ ယူဆမႈကို အာဏာမက္တဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းက စခဲ့ၿပီး သူ႕အကြက္
အတိုင္း လိုက္ကခဲ့တဲ့ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊက ဆက္တီထြင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါသည္။
အာဏာကို ထာ၀ရဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္ဖို႔ မေက်နပ္လို႔ ဆန္႔က်င္တိုက္

၁ – ၃ – ၁၆

ခိုက္တဲ့ ျပည္သူလူထုကို သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ အာဏာ
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အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဆိုတာကေတာ့ သူတို႔စစ္အုပ္စုၾကား မွာ
ေရပန္းစားတဲ့ စကားပါပဲ။ ေရပန္းစားေပမေပါ၊့ ဗိုလ္ေန၀င္းကိုယ္တိုင္
မ်ဳိးေစ့ခ်ေပးခဲ့တာကိုး။ စစ္အုပ္စု မက်ဆံုးေသးသေရြ႕ ဒီစကား၊ ဒီ
သေဘာတရားကို အေျချပဳတဲ့ လႈပ္ခတ္မႈေတြ ရွိေနဦးမွာပါ။ တေန႔
ကပဲ ထိုင္းႏိုင္ငံက လိပ္ကၽြန္းလူသတ္မႈအေရး အေၾကာင္းျပၿပီး အ
ေလာင္းဘုရားစိတ္ေတြ ႏိုးၾကားတက္ၾကြလာၾကေသးတာကလား။
ေခတ္အဆက္ဆက္ တက္လာသမွ် စစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္

ppftkyfpk&Jh

ေတြေျပာတာ စစ္တပ္က အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးပဲလုပ္မယ္ဆိုတာခ်ည္း
ပါ။ ဗိုလ္သန္းေရႊလည္း ေျပာတယ္၊ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္လည္း ေျပာ
တယ္။

“trsKd;om; EkdifiHa&;

ႏိုင္ငံၿခားအင္တာဗ်ဴးေတြမွာေတာင္

ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က

အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးလုပ္တဲ့ တပ္မေတာ္ အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ႏိုင္ငံ
ျခား မီဒီယာေတြကေတာ့ သူ အဲသလို ေျပာတာကို ရယ္ခ်င္လိမ့္မယ္၊
အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတင္မက ကမာၻ႕ႏိုင္ငံေရးမွာပါ ဗမာစစ္တပ္က ဝင္ပါ

0g'oabmxm;

ခ်င္ေသးတာလားလို႔ ေမးခ်င္လိမ့္မယ္။
တကယ္ေတာ့ စစ္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္ေတြ ေျပာခ်င္တာ သူ
တို႔က ပါတီႏိုင္ငံေရးမလုပ္ပါဘူး၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြလို မိမိပါတီအဖြဲ႕
အစည္းရဲ႕အက်ဳိးကို ဦးထိပ္ထားတာ မဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္အက်ဳိးစီးပြား
(အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား)ကိုသာ ဦးထိပ္ထားတာပါလို႔ နာမည္ေကာင္း
ယူခ်င္တာ၊ အေျပာတမ်ဳိး အလုပ္တမ်ဳိးနဲ႔ တကယ္တမ္းက် တိုင္းျပည္
ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးရာေတြမွာ စစ္တပ္က ဝင္စြက္ဖက္ေနတာကို လွည့္ပတ္
လိမ္ညာခ်င္တာ။ ဗမာစကားနဲ႔သာ အဓိပၸာယ္ ဗလုံးဗေထြး ျဖစ္ေနေပ

ေဌးလြန္း

မယ့္ အဂၤလိပ္လို ေျပာေတာ့ ဘြင္းဘြင္းၾကီး ေပၚတာေပါ့၊ ႏိုင္ငံေရးမွာ
စစ္တပ္က ဝင္စြက္ဖက္ေနတယ္၊ ေနာင္လည္း ဝင္စြက္ဖက္ေနမယ္
ဆိုတာကို ဝန္ခံၿပီးသား ျဖစ္သြားတယ္။
ပါတီႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ခြဲျခားၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဂုဏ္တင္ ေျပာ

၂၀၁၀-၂၀၁၅ ၾကံ့ဖြံ႕အစိုးရလက္ထက္ အေျခအေနေတြကို ျပန္သံုး

ေလ့ရွိေပမယ့္ တေလာကေတာ့ ပါတီႏိုင္ငံေရးလို႔ မသံုးဘဲ အာဏာ

သပ္ၾကည့္တဲ့အခါ ဘာသာေရး-လူမ်ဳိးေရး အဓိက႐ုဏ္းေတြ အုန္းအုန္း

ႏိုင္ငံေရးလို႔ သံုးတာ ဖတ္ရပါတယ္။ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ ယူထားတဲ့

ကြ်က္ကြ်က္ ျဖစ္တာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ အမ်ဳိးသားေရး၊ အမ်ဳိးဘာသာ

ဗိုလ္ရဲထြဋ္ ေျပာတာပါ။ ဒါလည္း ပါတီေတြက ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ရေရး

သာသနာအေရး ဆိုၿပီး ဓားေသြးၾက အားေမြးၾက ခုတ္ၾကထစ္ၾကတာ

ကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္တယ္ ဆိုတဲ့သေဘာ။

ေတြ ရွိတယ္။ ဒီလူသတ္ပြဲေတြမွာ ပုလိပ္က ၀င္မတားရဲဘူး။ တပ္က
ေတာ့ မိုးေပၚေထာင္ ေသနတ္ေဖာက္တယ္ (တည့္တည့္ ပစ္မိန္ ့မရလုိ႕

စစ္တပ္ဟာ ပါတီႏိုင္ငံေရးရဲ ့ျပင္ပကေနၿပီး ပါတီစြဲ၊ ဂိုဏ္း

ထင္ပါရဲ႕)။

ဂဏစြဲ၊ အယူ၀ါဒစြဲ မရွိဘဲ တိုင္းျပည္အက်ဳိးကို သမာသမတ္က်က်
လုပ္ခဲ့သလိုလို လုပ္ေနသလိုလို ေနာင္အခါမွာလည္း အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံ

ဗိုလ္သိန္းစိန္အစိုးရက မ်ဳိးခ်စ္အစိုးရအျဖစ္ အမွတ္ယူ ႏိုင္ငံ

ေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းမွာ ရွိေနဖို႕ လိုအပ္တယ္ဆိုၿပီး အာဏာကို ခ်က္

ေရး အျမတ္ထုတ္ဖို႕ ႀကဳိးပမ္းတယ္။ ဒီၾကားထဲမွာ အထိန္းသိမ္းခံဘဝ

ပိုင္ပိုင္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ ဒီလို လက္တလုံးျခား လွည့္ပတ္မႈနဲ႔ ေဝါ

က လြတ္လာတဲ့ ဗုိလ္ခင္ညြန္႔က အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး လုပ္မယ္လို႔ ဆို

ဟာရအားျဖင့္၊ သေဘာတရားအားျဖင့္ လိမ္ညာမိႈင္းတိုက္ၿပီး (လိမ္ညာ

ျပန္တယ္၊ ေဝဖန္တုံ႔ျပန္သံေတြ ညံလာမွ ဘာႏိုင္ငံေရးမွ မလုပ္ဘူးလို႔

မိႈင္းတိုက္တာမွာ ျပည္သူလူထုကုိသာမက စစ္တပ္မ်ဳိးဆက္ အဆက္

ျပင္ေျပာတယ္။ ဒါေတာင္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး လုပ္မယ္ေေျပာတာ ပါတီ

ဆက္ တပ္သားထု တရပ္လံုးကို ျဖစ္ပါတယ္) စစ္တပ္က အာဏာကို

ႏိုင္ငံေရး မဟုတ္ဘူးလို႔ အတြန္႔တက္ ရွင္းျပပါေသးတယ္။ တခါ သူ႔

ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေရး

လိုပဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျဖစ္လာၾကတဲ့ ဗိုလ္ေန၀င္းေျမးေတြဆီက

အထက္စီးကေန

အုပ္စိုးေနရာယူေရး

ႀကဳိးပမ္းဖို႔

အခြင့္ေကာင္းရသြားတာ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ အရွိန္

လည္း အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးစကား ၾကားရတယ္။

ျမင့္ေနတဲ့ ကာလမွာပါ။
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စစ္အုပ္စုေျပာေျပာေနတဲ့

‘အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး’

ဆိုတာ

အပုပ္ခ်ထိုးႏွက္ၿပီး တကယ္တမ္း လက္ေတြ႔မွာေတာ့ စစ္တပ္ ပါတီေတြ

၁၉၅၀ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေပၚထြက္လာတဲ့ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးဌာနမွာ

ထူေထာင္ခဲ့ၾကတယ္။

သေႏၶတည္ပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ကတည္းက စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး

ေတြနဲ ့ပါတီနဲ ့သက္ဆိုင္တဲ့အေရးေတြကိုသာ ရည္ညြန္းတာပါ၊ သူတို႔

လုပ္ငန္းေတြ ရွိေနခဲ့ေပမယ့္ ၁၉၅၂ ခုႏွစ္မွ ဌာနတခုအျဖစ္ တဆင့္

အပုပ္ခ်သလို မိမိပါတီအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕အက်ဳိးကိုသာ ဦးထိပ္ထားတယ္

တက္ ေပၚထြက္လာတာပါ။ အဓိကလုပ္ငန္းႀကီီးႏွစ္ခုက ကြန္ျမဴနစ္

ဆိုတာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ ျခြင္းခ်က္အေနနဲ႔ တခ်ဳိ ့ပါတီေတြ အဲသလို

ဆန္႔က်င္ေရး ဝါဒျဖန္႔ခ်ိဖို႔နဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ တရား၀င္မူဝါဒတခု ေပၚထြန္း

လုပ္ေကာင္းလုပ္ၾကပါလိမ့္မယ္။

လာေရး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီႏွစ္မွာပဲ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး
ပင္မယႏၱရားအျဖစ္ ျမဝတီမဂၢဇင္းကို စတင္ထုတ္ေဝပါတယ္။
ေအာင္ႀကီး၊

ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္၊

ပါတီႏိုင္ငံေရးဆိုတာကလည္း

ပါတီလုပ္ငန္း

သူတို႔စစ္အုပ္စုရဲ႕ဝါဒကို တပ္မေတာ္ဝါဒအၿဖစ္ သြတ္သြင္း

ဗိုလ္

ထားတာ၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို ယူသံုးၿပီး ခုတံုးလုပ္

ဗိုလ္တင္ေဖတို႔ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈ

အျမတ္ထုတ္႐ံုမက မူလအဓိပၸာယ္၊ အႏွစ္သာရနဲ႔ တိုင္းျပည္ရဲ႕ သမိုင္း

ေအာက္က စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးရံုး (DPW) မွာ အဓိကအခန္းက

ေၾကာင္းကိုပါ ဖ်က္ဆီးလိုက္တာကေတာ့ အင္မတန္ ဆိုးဝါးလွပါတယ္။

ပါဝင္တာ ဦးခ်စ္လိႈင္ (ကိုကိုေမာင္ႀကီး) ပါ။

ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးမွာ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီအျဖစ္က လြတ္ေျမာက္ဖို႕ ႀကဳိး

၁၉၅၈ ခုႏွစ္ မိတၳီလာ တပ္မွဴးမ်ားညီလာခံမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕

ပမ္းတိုက္ပြဲဝင္ၾကတုန္းက အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး အႏွစ္သာရနဲ႕ သေဘာ

လမ္းညႊန္၀ါဒၿဖစ္လာမယ့္ “ႏိုင္ငံေတာ္ဝါဒႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို ့တပ္မေတာ္”

သဘာဝ ထင္ရွားသိသာပါတယ္၊ ဘံုရန္သူကလည္း ၿဗိတိသွ် ကုိလုိနီ

ဆိုတဲ့ ဝါဒေရးရာစာတမ္းတခုကို ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳပါတယ္။ ေနာက္

နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ပါ။ ၁၉၄၈ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ျပည္တြင္းက အုပ္စိုးသူ

တႏွစ္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွာ ပါတီႏိုင္ငံေရးနဲ ့မ

လူတန္းစားကို တိုက္ၾကရတယ္။

တူကြဲျပားတဲ့ ‘အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး’ ဦးတည္ခ်က္ေတြကို ႀကဳိးပမ္းမယ္

တယ္။ ဒီအေျပာင္းအလဲမွာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး (ဗမာျပည္ ႏိုင္ငံေရး)

ဆိုတဲ့ “ႏိုင္ငံေတာ္ဝါဒနဲ႔ တပ္မေတာ္ လုပ္ငန္းစဥ္” ဆိုတာကို ကာ

က က်ဴးေက်ာ္သူနယ္ခ်ဲ႕ကုိ တိုက္ရတာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး၊ ကိုယ့္ျပည္

ကြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာနက ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝလိုက္ပါတယ္။ ၅၈ ခုႏွစ္ တပ္ညီ

တြင္းက စစ္အုပ္စုနဲ႔စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ရတာ ျဖစ္လာတယ္၊

လာခံမွာ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳခဲ့တဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ ့ဝါဒပါပဲ၊ စစ္တပ္ကိုင္စြဲ

အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမွာ အဖိႏွိပ္ခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဘံုရန္

ရမယ့္ဝါဒအျဖစ္ တရားဝင္ သြတ္သြင္းလိုက္တာပါ။ ဒီစာတမ္းကို အဓိ

သူက စစ္အုပ္စု ျဖစ္လာပါတယ္။

က တာဝန္ယူ ေရးသားခဲ့တာ ဦးခ်စ္လိႈင္ပါ။ အခုလို တရားဝင္ စစ္တပ္

ဒါေၾကာင့္လည္း

မူဝါဒတခု ေပၚလာဖို႕ ၁၉၅၄ တပ္မွဴးမ်ားညီလာခံကတည္းက ဗိုလ္

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို တိုက္ၾကရ

သူတို႔က

အၿမဲလိုလို

ပစ္မွတ္ေျပာင္းဖို႕

ႀကဳိးစားခဲ့တာပါ။ အမ်ဳိးသားေရး အေၾကာင္းျပၿပီး ထိုင္းနဲ႔ပဲ တိုက္ေတာ့

ေနဝင္း ညႊန္ၾကားခဲ့တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

မလိုလို၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ပဲ တိုက္ေတာ့မလိုလို ဆြတယ္ဖြတယ္။ ျပည္

ဒါေပမဲ့ ပါတီႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဘူး၊ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး လုပ္

တြင္းက ဘာသာျခားေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ၿပီး လူသတ္ပြဲေတြ အဓိက႐ုဏ္း

မယ္ဆိုတဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းက အဲဒီစစ္တပ္ရဲ ့ ‘ဝါဒသေဘာထား’ ေပၚထြက္

ေတြ ဖန္တီးတာေတြ လုပ္လာတယ္။ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးတံဆိပ္ကပ္ၿပီး

လာၿပီး သိပ္မၾကာဘူး၊ အာဏာသိမ္းတယ္၊ မဆလ တပါတီစနစ္ကို

အစြန္းေရာက္ အမ်ဳိးသားေရး အားေကာင္းလာေအာင္ လုပ္တယ္။ အ

ထူေထာင္တယ္။ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးအရာရွိလည္းျဖစ္ ဗဟိုႏိုင္ငံေရး

မ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး

သိပၸံေက်ာင္းမွာ

ဗိုလ္သန္းေရႊလည္း

ပါတီႏိုင္ငံေရးက မေကာင္းဘူးဆိုၿပီး စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနသ

အမ်ဳိးသား ႏိုင္ငံေရးလုပ္မယ္ တြင္တြင္ေျပာၿပီး ၾကံ့ဖြံ ့ပါတီ ေထာင္ေပး

ေရြ႕ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံေရးလုပ္တာမွာ ဦးေဆာင္အခန္းက႑က ပါဝင္

ခဲ့တာပါပဲ။ အခု ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္လည္း အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးပဲ လုပ္

မယ္ဆိုၿပီး လုပ္ေနသေရြ႕ကေတာ့ သူတုိ႔သာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမွာ

မယ္ မၾကာခဏေျပာပါတယ္။ စစ္တပ္က အရာရွိေပါက္စေတြလည္း

အဖိႏွိပ္ခံလူထုရဲ ့ဘံုရန္သူ ျဖစ္ၿမဲၿဖစ္ေနမွာပါပဲ။

သင္တန္းဆရာလည္းျဖစ္ခဲ့တဲ့

အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့၊ သူတို႔ ေျပာသလိုေျပာရရင္ ‘အမ်ဳိးသားႏိုင္

လုပ္တယ္ပဲေျပာေျပာ၊

မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္ပဲဆိုဆို

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဗမာျပည္ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္အုပ္

ငံေရး ဝါဒသေဘာထား’ ဆိုတဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဝါဒသေဘာထားကို စစ္

စုရဲ႕အခန္းက႑ဟာ အဖိႏွိပ္ခံလူထုရဲ႕ ဘံုရန္သူေနရာမွာ ရွိတာပါ။

တပ္ရဲ ့ဝါဒသေဘာထားအျဖစ္ ကိုင္စြဲထားတုန္းပါပဲ။

သူတို႔က အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းမွာ ေနမယ္ဆိုၿပီး အာ

တကယ္ေတာ့ ဒီဝါဒဟာ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးဌာနက ဖန္

ဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္

လူထုကိုႏွိပ္ကြပ္ေနသေရြ႕

အဖိႏွိပ္ခံတိုင္းရင္းသား

တီးထုတ္လုပ္လိုက္တဲ့ ေရွာ္ဗင္ဝါဒ၊ စစ္အင္အားႀကီးထြားခိုင္မာေရး ဝါဒ

ျပည္သူလူထုနဲ႔အတူ အတိုက္အခံ အင္အားစုေတြကလည္း ေတာ္လွန္

နဲ႔၊ စစ္တပ္က အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားေရး၊ လူထုအထက္မွ အုပ္စိုး

တဲ့ အခန္းက႑က ပါဝင္ေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ထားေရးဝါဒေတြကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ ဖက္ဆစ္လကၡဏာေတြနဲ႕ လက္

ေဌးလြန္း

ယာစြန္း ေရာေက်ာ္ဝါဒတခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အင္အား
တိုးခ်ဲ႕ေရး လုပ္တယ္၊ အမ်ဳိးသားေရး အစြန္းေရာက္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္

၁၂၊ ၁၊ ၂၀၁၆။

ဝါဒၿဖန္႕တယ္၊ တပ္မေတာ္သာ ကယ္တင္ရွင္ သူေတာ္စင္ပံု ဖမ္းၿပီး ႏိုင္
ငံေရးမွာ ဦးစီးေခါင္းကိုင္ေနရာယူေရး လုပ္ပါတယ္။ ပါတီႏိုင္ငံေရးကို
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လုပ္ငန္းစဥ္ကို လုိက္နာၾကရမယ္။ ဒါမွ “ဖက္ဒရယ္

ျပည္ေထာင္စုအေရး”ေဆြးေႏြးရာမွာ

ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ခြင့္ရွိမွာ

ျဖစ္

တယ္။ ဒီအခ်က္ကို လက္ရွိကာခ်ဳပ္က “ၿငိမ္းညီလာခံ” ဖြင့္ပြဲနဲ႔ စာ
နယ္ဇင္းေကာင္စီနဲ႔ ေတြ႔ဆံုရာမွာ အေလးတင္းၿပီး ေျပာသြားတာ ေတြ႔ရ
တယ္။
ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္

အႏွစ္သာရက

လက္နက္ကုိင္ၿပီး

ႏုိင္ငံေရးစကားမေျပာရ/လက္နက္ခ်ၿပီးမွသာ/လက္နက္အပ္ၿပီးမွသာ၊
လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းၿပီးမွသာ ႏုိင္ငံေရးစကား ေျပာခြင့္ေပးမယ္ ဆုိတာ
ပါပဲ။ ဒီလို လက္နက္ခ်ရမယ္ဆုိတာကို ႏွစ္ႀကိမ္ႏွစ္ခါေျပာေနတာဟာ
လက္နက္ကုိင္အင္အားစုေတြဘက္ကိုသာ ရည္ရြယ္ပံု မကဘဲ ေပၚလာ
မယ့္“အစုိးရသစ္နဲ႔လႊတ္ေတာ္သစ္”ကိုပါ

တမင္တကာ

ရည္ရြယ္ၿပီး

သတိေပးတာျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

အစိုးရသစ္နဲ႔

“လက္နက္အရင္ခ်ရမယ္၊ ၿပီးမွ ႏုိင္ငံေရးစကား ေျပာခြင့္ေပး
မယ္” ဆုိတာ အုပ္စုိးသူအစုိးရအဆက္ဆက္ မေျပာင္းမလဲ တစ္ဖက္

လႊတ္ေတာ္သစ္ ရင္ဆုိင္ရမယ့္

သတ္ အေသကုိင္စြဲခဲ့ၾကတဲ့၊ ကုိင္စြဲေနၾကဆဲျဖစ္တဲ့ သေဘာထားနဲ႔ ရပ္
တည္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္စုိးသူအစုိးရအဆက္ဆက္ ရပ္တည္ ကိုင္

ျပႆနာ သုံးရပ္

စြဲခဲ့ၾကတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီရဲ႕ အတြင္းသေဘာနဲ႔အႏွစ္သာရလည္း
ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ကာခ်ဳပ္ကဒီသေဘာထား၊ ဒီရပ္တည္ခ်က္အတုိင္း
လိုက္နာကိုင္စြဲဖုိ႔ “အစိုးရသစ္နဲ႔လႊတ္ေတာ္သစ္” ကို ဖိအားေပးေနတာ၊
လမ္းေၾကာင္းေပးေနတာပါ။

ေမာင္ထြန္းေက်ာ္ၿမဳိင္
၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီ ၂၉

ဒီသေဘာထား၊ ဒီရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း အေသကုိင္စြဲထား
လို႔ကေတာ့ “ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး”ဟာ ထာဝစဥ္ေဝးကြာၿမဲေဝး ကြာေန
မွာပဲျဖစ္တယ္ဆုိတာကို ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၇၀ နီးပါး ျပည္တြင္း
စစ္သမုိင္းက လက္ေတြ႔သက္ေသျပသေနပါတယ္။

ဒီကေန႔ကာလမွာ “ဖက္ဒရယ္” အေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြး
ေႏြးေနၾကတဲ့အခါမွာ

အႏၱရာယ္ႏွစ္ခုရွိေနတာကို

သတိျပဳမိၾကလိမ့္

အုပ္စုိးသူအစိုးရအဆက္ဆက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရရွိခဲ့

မယ္ လို႔ ထင္ပါတယ္။

ၾကတာဟာ ဒီသေဘာထား၊ ဒီရပ္တည္ခ်က္ကို အေလ်ာ့မေပးစတမ္း

ပထမတစ္ခုက “ ခြဲထြက္ၾကလိမ့္မယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳ

တစ္ဖက္သတ္ အေသကုိင္စြဲထားခဲ့ၾကလုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကြဲလိမ့္မယ္” ဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔စစ္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းမယ့္
အႏၱရာယ္ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယ တစ္ခုကေတာ့ “အတုအေယာင္ဖက္ဒရယ္”

ဒါေၾကာင့္ ဒီေပၚလစီရဲ႕အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔(ဖဆပလ) အစိုး

ညႊတ္ကြင္းထဲ သက္ဆင္းက်ေရာက္သြားႏုိင္တဲ့အႏၱရာယ္ေတြပဲ ျဖစ္ပါ

ရမွ (ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရအထိ ဘယ္လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႔ အ

တယ္။

စည္းနဲ႔မွ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” မရရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နာမည္လွလွ

အဲဒီလို သတ္ကြင္းေတြ၊ ညြတ္ကြင္းေတြေထာင္ထားတဲ့ အ

ေလးေတြ တပ္ထားတဲ့ လက္နက္ခ်ပြဲေတြ/လက္နက္စြန္႔လႊတ္ အပ္ႏွံပြဲ

ေနအထားေအာက္မွာ လက္ရွိစစ္အုပ္စုက “ဖက္ဒရယ္စကား” ကို ေျပာ

ဆုိတာေတြေတာ့ စည္စည္ကားကားရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ နိဂံုးခ်ဳပ္လုိက္ေတာ့

လာေနတာပါ။

တုိင္းျပည္မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း တကယ္တမ္း မရခဲ့သလို၊
ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုလည္း ေပၚေပါက္မလာခဲ့ပါဘူး။

သူတုိ႔ေျပာေနတဲ့ “ဖက္ဒရယ္”ဆုိတာက သမၼတက ေျပာ

အခုေနာက္ဆံုးေပၚႏွပ္ေၾကာင္းကေတာ့ တုိင္းရင္းသား လူ

တဲ့အခါ “ဒီမုိကေရစီနဲ႔ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႀကီး”

ငယ္ေတြက “လက္နက္မကိုင္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး -Laptop ပဲကုိင္ခ်င္ၾက

လုိ႔ဆိုၿပီး။ ကာခ်ဳပ္ကေျပာတဲ့အခါမွာ “ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ Federal ကို

ေတာ့တယ္” ဆိုတာပါပဲ။ “လက္နက္အရင္ခ်ရမယ္၊ ၿပီးမွ ႏုိင္ငံေရး

အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအေရး” ဆုိၿပီးေတာ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွ မကြဲ

စကားေျပာခြင့္ေပးမယ္”

ဘူး အတူတူပဲ။ ဒီတူညီခ်က္အျပင္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က သူတုိ႔ ေျပာ

ဆုိတဲ့ေပၚလစီရဲ႕

ဒုိင္ေၾကာင္တစ္ခုျဖစ္ပါ

တယ္။

ေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဆုိတာကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္” ထဲ ကေန
သြားဖုိ႔ျဖစ္တယ္။

ဖက္ဒရယ္စကားေျပာလို႔ရလာေတာ့

ဒီလိုသြားဖို႔ရာမွာလည္း ႀကိဳတင္ကန္႔သတ္ခ်က္ထားက ရွိ

ဖက္ဒရယ္အေၾကာင္း

ကိုယ့္႐ႈေထာင့္နဲ႔ကုိယ္၊ အသီးသီးကိုယ္စီကိုယ္ငွ ေျပာလာၾကပါတယ္။

ေသးတယ္။

ဒါဟာ တစ္ဖက္ကေျပာရင္ ေကာင္းတဲ့ကိစၥပါ။ သေဘာထားေတြ၊ အ

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အင္အားစုေတြဆုိရင္ (NCA)

ျမင္ေတြ၊ ဆႏၵေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသိရတာမုိ႔ ႀကိဳဆုိၾကရမယ့္ ကိစၥ

စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ထိုးထားသူျဖစ္ေစ/မထိုးရေသးသူျဖစ္ပါေစ

ပါ။ ဒီလိုေျပာေနတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္တည္း အထက္မွာသတိေပးခဲ့တဲ့ အႏၱ
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ရာယ္ ႏွစ္ခု တည္ရွိေနတာကိုလည္း အားလံုးက အသိအမွတ္ျပဳထား

ေတာ့တြင္တြင္ ေျပာေနတာပါပဲ။ “ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္” လို႔

ၾကဖုိ႔ လိုပါတယ္။

ေတာင္ ေလလံုးထြားေနတာပဲ မဟုတ္ပါလား။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ ေျပာ
ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းရမယ္ဆုိတာက
သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳထားတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ

ဒါ့အျပင္ “၈ ျပည္နယ္မူနဲ႔ ၁၄ ျပည္နယ္မူ” ဆိုတဲ့ ကြဲလြဲမႈ
ေတြ၊ ျပည္နယ္ဖဲ႔ြစည္းေပးဖို႔ေတာင္းဆိုေနတ့ဲ အသံေတြ၊ ဒါ့အျပင္ “ပ

ေဘာင္”ထဲအရင္ဝင္ၿပီးမွ/လက္နက္ခ်ၿပီးမွသာေျဖရွင္းႏုိင္မွာျဖစ္တယ္

လက္ဝနယ္ထဲက ထြက္မသြားရင္တုိက္ထုတ္မယ္” ဆုိတဲ့ အေျပာအဆုိ

ဆုိတဲ့အခ်က္ကို ေလးေလးနက္နက္သတိျပဳၾကဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ “အရင္မ

မ်ိဳးေတြ၊

ေျပာႏုိင္တာေတြ အခုေျပာခြင့္ရေနၿပီ” ဆို႐ံုေလာက္နဲ႔ ေက်နပ္တင္း

ရွမ္းနီအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္(SNA)

ဆုိတာေတြ၊

(KRA-

Kachin Republic Army) ဆုိတဲ့ဖြဲ႔စည္းလာမႈေတြ၊ မူလ (DKBA) အ

တိမ္ေနၾကလို႔

မျဖစ္ေသးပါဘူး။

အဓိကအခ်က္က

တန္းတူရည္တူ

ျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတယ္ဆုိတာေတြ၊ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီရဲ႕ “ကရင္

ပါဝင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ရရွိဖုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

နီျပည္နယ္/ကရင္နီျပည္၊ ကယန္းေဒသဟူ၍ ေျပာဆိုေနျခင္းမ်ားႏွင့္
က်ယ္ျပန္႔ေလးနက္တဲ့ တန္းတူရည္တူရွိမႈကုိ အဓိကဘက္

ပတ္သက္၍ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္” ဆိုတာေတြ ၾကားေန သိေန၊

အျဖစ္ အေလးထားၾကမယ္၊ဦးတည္ၾကမယ္ဆိုရင္ ေသြးစည္းညီညြတ္

ဖတ္ေနၾကရတယ္မဟုတ္ပါလား။

မႈကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ ပံုစံေရြးခ်ယ္ေရးျပႆနာဟာ သိပ္မခက္ခဲႏုိင္သ
လို၊ က်ယ္ျပန္႔ေလးနက္တဲ့

အျခားတစ္ဖက္ကေနေျပာရရင္ ဒီလိုေပၚေပါက္လာေနတဲ့ အ

တန္းတူရည္တူရွိမႈနဲ႔ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ

ေၾကာင္းအခ်က္ေတြဟာ အထက္မွာတင္ျပခဲ့တဲ့ အႏၱရာယ္အလား အ

က သာလွ်င္အရွည္တည္တ့ံခုိင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္

လာႏွစ္ရပ္အတြက္ အေၾကာင္းျပစရာ၊ လက္ညွိဳးထိုးစရာ၊ ဆင္ေျခ ေပး

ႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး တတုိင္းတျပည္လံုးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္္ေရးဆုိတဲ့မင္းလမ္းမႀကီး

စရာ အကြက္အကြင္းေတြအျဖစ္ အသံုးခ်မယ္ဆိုရင္ အသံုးခ်လုိ႔ရေန

ကိုလည္း အခုိင္အမာေဖာက္လုပ္ ခ်ီတက္ႏုိင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

တဲ့ အေနအထားျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးက ဆုတ္ခြာလို႔
ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို ကုိင္တြယ္မယ္ဆုိရင္ က်ယ္က်ယ္

မျဖစ္ေသးဘူး ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခလိမ္ေပးစရာေတြအျဖစ္ေပါ့။

ျပန္႔ျပန္႔စဥ္းစားရမွာပါ။ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာထဲမွာ အဓိကပါဝင္ေနတဲ့
အစိတ္အပုိင္း

ဒီလို အေၾကာင္းအခ်က္ေတြဗန္းျပၿပီး “ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲ

ႏွစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့

ဒီမုိကေရစီျပႆနာနဲ႔

ဖက္ဒရယ္ျပည္

ေစမည့္၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲေစမည့္၊ အခ်ဳပ္အျခာ

ေထာင္စုျပႆနာကို ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီျပႆနာ

အာဏာ လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးေစမည့္ အေရးအေပၚအေျခအေန”အတြက္

ႏွစ္ရပ္ကို “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္” ကို အေျခခံၿပီးစဥ္းစားေနရင္

စစ္အုပ္စုက လိုအပ္သလို အသံုးခ်မသြားဘူးလို႔ ဘယ္သူမွ အာမ မခံ

လုပ္ေဆာင္ေနမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လုိမွ အေျဖမရႏုိင္ပါဘူး။

ႏုိင္ပါဘူး။ စစ္တပ္နဲ႔ကာခ်ဳပ္အဖုိ႔ကေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ပုဒ္မ
ဒီေတာ့ ေပၚေပါက္လာမယ့္ “အစိုးရသစ္နဲ႔လႊတ္ေတာ္သစ္”

၂၀ (စ) ကို သံုးဖို႔ ဆင္ေျခဆင္လက္ေတြျဖစ္ ေနပါ တယ္။
အေနနဲ႔

ဒါ့အျပင္ ဒီအေျခအေနအေၾကာင္းအခ်က္ေတြကို လက္ညွိဳး

ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို

တကယ္တမ္းေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႕ဆိုရင္

ထုိးျပၿပီး “အတုအေယာင္ဖက္ဒရယ္” ဆုိတဲ့ ညြတ္ကြင္းထဲ ဆြဲသြင္း

ဒီမုိကေရစီျပႆနာ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျပႆနာနဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခ

ႏုိင္တဲ့အႏၱရာယ္ကလည္းမေသးပါဘူး။ “စစ္တပ္က ကုိင္တြယ္ရင္ လံုၿခံဳ

ခံဥပေဒျပႆနာဆုိတဲ့ သံုးနားညီႀတိဂံသဖြယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာ သံုး

မႈရွိတယ္”

ရပ္စလံုးကို တၿပိဳင္နက္တည္း ေျဖရွင္းရမယ္ဆုိတဲ့ အေနအထားကို

ေျဗာင္ဖြင့္ေျပာေနတဲ့သူေတြလည္းရွိေနတယ္

မဟုတ္ပါ

ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ “အစုိးရသစ္နဲ႔လႊတ္ေတာ္သစ္”အတြက္ လႊဲဖယ္

လား။

လုိ႔ မရႏုိင္တဲ့ စိန္ေခၚမႈနဲ႔ အခြင့္အလန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
“အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲဖို႔” ဆုိတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံအတြက္

ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု
အေရးကို ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားမယ္၊ အေကာင္ အထည္ေဖာ္

လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ အရာဟာလည္း အဆိုပါ ျပ

မယ္လို႔ ဆုိတဲ့အခါမွာ အဓိက ပထမဆံုးလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့ အုပ္စုိးသူ

ႆနာ သံုးရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အစုိးရ အဆက္ဆက္ တစ္ဖက္သတ္အေသ ရပ္တည္ကုိင္စြဲခဲ့ၾကတဲ့
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚလစီနဲ႔ ျပတ္ျပတ္သားသား လမ္းခြဲႏိုင္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေပၚလစီဟာ ပံုစံတမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေနာင္တက္လာမယ့္ “အစုိးရ
သစ္နဲ႔ လႊတ္ေတာ္သစ္” အေပၚမွာ အရိပ္ထုိးေနမယ္/ လႊမ္းမုိးေနမယ္
ဆိုရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးဟာ ရွည္

ေမာင္ထြန္းေက်ာ္ျမဳိင္

ၾကာၿမဲ ရွည္ၾကာေနမွာျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးျပႆနာကို ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ေျဖရွင္းရမယ္ဆုိတာကို
အသိအမွတ္ျပဳ႐ံု၊ လက္ခံ႐ုံနဲ႔တင္မရပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းတဲ့
ေနရာမွာ တန္းတူရည္တူရွိၿပီး ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းတက်ေျဖရွင္းႏုိင္ဖို႔
လိုအပ္ပါတယ္။
(ဗိုလ္)ဦးသိန္းစိန္ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရနဲ႔စစ္တပ္က“ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ
ကို ႏိုင္ငံေရးနည္းနဲ႔ေျဖရွင္း” ဖို႔ အသိအမွတ္ျပဳတယ္၊ လက္ခံတယ္ လို႔
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“ဆုိင္းငံ့ေရး” စိတ္ကူး
တကယ္ျဖစ္ႏုိင္-မျဖစ္ႏုိင္
(ေဇာ္လတ္)
(၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ )

(ဒီခ်ဳပ္ပါတီ) က ဦးစီးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေတာ့ ေပၚလာခဲ့ၿပီ။ မတ္လ ကုန္ရင္ “အစုိးရသစ္”ေပၚလာပါေတာ့မယ္။ ေပၚလာတဲ့ “လႊတ္ေတာ္ နဲ႔အစိုးရ”
ဘယ္လိုလႊတ္ေတာ္နဲ႔ဘယ္လိုအစိုးရ ျဖစ္သလဲဆုိတာကို သူ တုိ႔ ဘာေတြဘယ္ေလာက္လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္သလဲဆုိတဲ့ (မူ၊ေပၚလစီနဲ႔ အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ)
လက္ေတြ႕ကိုၾကည့္ၿပီး အကဲျဖတ္ရမွာပါ။ ဘာ ေတြကို အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္သလဲ။ ေပးထားတဲ့ ေရြးေကာက္ ပြဲကတိေတြ (တရားဥေပဒစိုးမုိးေရး၊
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး) ကို ဘယ္ေလာက္ထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္သလဲ။ ဒါေတြဟာ အကဲျဖတ္ရမယ့္ နယ္ပယ္ေတြ
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
တနည္းအားျဖင့္ စစ္အုပ္စု စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားၿပီး အဓမၼ အတည္ျပဳထားတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ေဘာင္ထဲက ႏုိင္ငံေရး ပါတီတစ္ရပ္၊
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရၿပီး ေပၚေပါက္ လာတဲ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစိုးရဟာ တေသြးတသံတမိန္႔အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန
ဒီမုိကေရစီစနစ္ကို အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ /မေျပာင္းႏိုင္ဆုိတာကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႔ၾကမယ့္ ေခတ္ၿပိဳင္လႈပ္ ရွားမႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္။
စမ္းသပ္မႈတစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလို လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈေတြအေပၚကေန ျပည္သူေတြ၊ ဒီမုိကေရစီႏုိ္င္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးသမား
ေတြကို အေတြ႔အႀကံဳသစ္နဲ႔ သင္ခန္းစာသစ္ေတြ ရရွိလာေစမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ေတြ စတင္ခ်ိန္ကေနစၿပီး ခပ္စိပ္စိပ္ ၾကားလာေနရတဲ့ ေဝါဟာရက “ သိမ္သိမ္ေမြ႕ေမြ႕လုပ္ကိုင္ ေနရတယ္” ဆုိတဲ့ စကားပဲ
ျဖစ္တယ္။ အဲဒီစကားက “စုိးရိမ္ေၾကာင့္က်မႈ (ဝါ) ေၾကာက္ ရြံ႔ျခင္း” ကို သံတမန္ဆန္ဆန္ ေဖာ္ျပေနတာ ျဖစ္တယ္။ အဓိက အက်ဆံုး စုိးရိမ္ေၾကာင့္
က်မႈက ဘာလဲဆုိေတာ့။ “ေနာက္ျပန္ဆုတ္သြားမယ့္ ကိစၥ” ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီစကားကလည္း “စစ္တပ္က အာဏာ ျပန္သိမ္း လိမ့္မယ္” ဆုိတဲ့စကားကို
ယဥ္ယဥ္ေက်းေက်းေျပာတာပဲ ျဖစ္တယ္။
အရင္းစစ္လိုက္ရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုိးရေတြဟာ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” အရ အာဏာကို စစ္အုပ္စုက
ထာဝရသိမ္းပုိက္ထားတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ” ကို “ေလးစားလုိက္နာထိန္းသိိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ပါ့မယ္ ” ဆုိတဲ့ က်မ္း
သစၥာျပဳခ်က္နဲ႔အတူ ေပၚေပါက္လာရတဲ့ အရာေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပုဒ္မ ၆(စ) ဟာ စစ္အုပ္စုက အာဏာကုိ ထာဝရ သိမ္းပုိက္ထားတာကို စာေခ်ာေအာင္၊ အဆင္ေျပေအာင္ ေရးထားတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ ျဖစ္တယ္။
အာဏာ ထပ္ၿပီးသိမ္းစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ အာဏာကို ထာဝရသိမ္းထားၿပီး ျဖစ္တယ္၊ အေျခအေန(ကာလအပုိင္းအျခား) အရ အာဏာသိမ္းဖို႔ လိုအပ္
လာခဲ့ရင္လည္း ဥပေဒနဲ႔အညီ အာဏာသိမ္းႏုိင္ေအာင္ အသင့္ဖန္တီးေရးဆြဲျပ႒ာန္းထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။
ခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏုိင္ရေသာ္လည္း စုိးရိမ္ စရာ၊ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕စရာကေတာ့ ရွိၿမဲရွိေနတယ္။ အရိပ္မုိး ထား ဆဲ၊
ၿခိမ္းေျခာက္ေနဆဲျဖစ္တယ္ဆုိတာကို လက္ေတြ႔ သာဓကေဆာင္တာပဲျဖစ္တယ္။ လက္ေတြ႔မွာ ပိုၿပီးေျဗာင္က်က် ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္တာကလည္း ေလာ
ေလာလတ္လတ္ရွိေနတယ္မဟုတ္လား။
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ဒါကေတာ့ လႊတ္ေတာ္စတင္တဲ့ ပထမေန႔မွာပဲ စစ္တပ္ပုိင္

အခ်က္) ကို ထုတ္ပစ္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ သခင္ခ်စ္ေမာင္က လႊတ္ေတာ္
ထဲမွာ ဝိဓူရဇာတ္ခင္းပါတယ္။

ျမဝတီ သတင္းစာကေန အခ်ိန္ကုိက္ေဖာ္ျပလိုက္တဲ့ စုိင္းေဝဠဳ (မဟာ
ဥပေဒ) ရဲ႕ “ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္ ပုဒ္မ ၅၉

အဲဒီလို အေျခခံဥပေဒထဲက “ပုဒ္မတစ္ခု” ကို ယာယီဆိုင္းငံ့

(စ) ကို အမိႏုိ္င္ငံေတာ္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ထာဝရ မေျပာင္းမလဲ

တာကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ခဲ့တဲ့ (ဝိဓူရဇာတ္ခင္းသူ)

တည္ရွိေစလို” ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးအာေဘာ္ျဖစ္တယ္။ အႏွစ္သာရက “

သခင္ခ်စ္ေမာင္ဟာ “၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုလံုး” ကို စကၠဴစုတ္

ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို မေျပာင္းနဲ႔” လို႔ စစ္တပ္က ေျဗာင္ထြက္ေျပာတာပဲ

လုပ္ပစ္ၿပီး အာဏာသိမ္းတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ (စစ္အစုိးရ) ကို

ျဖစ္တယ္။ “ျဖစ္–ပ်က္”သခၤါဓမၼကို သင္ၾကားခံယူထားပါတယ္ ဆုိသူ

ေထာက္ခံႀကိဳဆိုသူ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူဟာ ဗိုလ္ေန

ေတြရဲ႕ ထာဝရတည္ၿမဲလိုတဲ့ အစြန္းေရာက္အတၱႀကီးမႈလို႔ ေျပာရမွာ

ဝင္းရဲ႕“ဆိုရွယ္လိမ္ဖိနပ္ခၽြတ္”မွာ ဝမ္းလ်ားထုိးသူ ျဖစ္သြားရွာပါတယ္။

ျဖစ္ပါတယ္။

သမုိင္းရဲ႕ ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ခ်က္လို႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။

ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ထာဝရမျပင္နဲ႔လို႔ စစ္တပ္က ေျပာလာခ်ိန္မွာ

အခု “ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ဆုိင္းငံ့မယ္” လုိ႔ဆုိေနတာကို သမုိင္း

“ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ဆုိင္းငံ့ေရး” ဆုိတဲ့ အသံကလည္း က်ယ္လာပါ

တပတ္လည္တာလို႔ အလြယ္ေျပာရမလားမသိပါ။ ဟုိတုန္းက “ဆုိင္းငံ့”

တယ္။ ပုဒ္မ ၅၉(စ) ကို ဆိုင္းငံ့ဖို႔ စတင္ေျပာသူဟာ ဗိုလ္ေအာင္ကို ျဖစ္

ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္က စစ္အုပ္စုက အက်ပ္ကုိင္တာကုိခံရတဲ့ ပါလီမန္

တယ္။ အခုေတာ့ ဒီခ်ဳပ္နာယကကလည္း ေျပာလာတယ္။ ဒီခ်ဳပ္အီးစီး

အစုိးရက ကာခ်ဳပ္ကို “ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာဏာ” ေပးၿပီး လာဘ္ထိုးရတာ

ဦးထြန္းထြန္းဟိန္ (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီဥကၠ႒ ပူပူ

ျဖစ္ပါတယ္။

ေႏြးေႏြးျဖစ္လာသူ) ကလည္း ေျပာလာတယ္။ ေရွ႕ေနဦးကိုနီရဲ႕ အဆို

ဒီတခါ ဆုိင္းငံ့ရမယ့္ရည္ရြယ္ခ်က္က စစ္အုပ္စုက ႏုိင္ငံေရး

ကေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ထဲမွာ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မတစ္ခုကို

အဆင့္ေနရာမေပးခ်င္လို႔ တမင္ညစ္ထားတာကို ဆုိင္းငံ့ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါ

မဆုိင္းငံ့ရဘူးလုိ႔ တားျမစ္ထားတဲ့ စကားရပ္ မပါတဲ့အတြက္ ဆုိင္းငံ့လို႔

တယ္။ ဟုိတခ်ိန္တုန္းကလည္း ပါလီမန္အစုိးရခမ်ာ စစ္အုပ္စုကို အ

ရတယ္ဆုိတဲ့ ေလာဂ်စ္နဲ႔ေျပာေနတာပါ။ ဒီလိုဆုိရင္ တစ္ဖက္ကလည္း

ႀကိဳက္ေပး ေခ်ာ့ျမွဴခဲ့ရပါတယ္။ ဒီတခါ ၾကားရတာေတာ့ “သိမ္သိမ္ေမြ႔

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္တာကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊အခန္း ၁၂ မွာ

ေမြ႕ ေဆာင္ရြက္ေနတယ္”ဆုိတဲ့ စကားျဖစ္ပါတယ္။

ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ပုဒ္မမ်ား (ပုဒ္မ ၄၃၃၊ ၄၃၄၊ ၄၃၅၊ ၄၃၆) နဲ႔အညီသာ
ျပင္ဆင္ၾကရမယ္လို႔ ေခ်ပပါလိမ့္မယ္။

ဒီတခါဆုိင္းငံ့ရမယ့္ “ပုဒ္မ” က စစ္အုပ္စုစိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲ
အတည္ျပဳထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲက ပုဒ္မျဖစ္ေနပါတယ္။ ပုဒ္

လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လို “ဆိုင္းငံ့ႏုိင္/မႏုိင္” မသိႏိုင္ေသးေသာ္

မ ၅၉(စ)က လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း (ေဒၚေအာင္ဆန္း

လည္း ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ၊ အခန္း ၁၁ ပါ ပုဒ္မမ်ား( ပုဒ္မ ၄၁၀ မွ

စုၾကည္)ကို တမင္ရည္ရြယ္ၿပီး ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတဲ့ ပုဒ္မ ျဖစ္ပါ

၄၃၂ အထိၾကည့္ပါ) အရေတာ့ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မေတြကို ကာလ

တယ္။

ပုိင္းျခားၿပီး စိတ္ႀကိဳက္ကန္႔သတ္ႏုိင္/ဆုိင္းငံ့ႏုိင္တဲ့ အခြင့္အာဏာဟာ
“ကာလံုနဲ႔ကာခ်ဳပ္” လက္ထဲ ေပးအပ္ထားတာကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ဒီ “ပုဒ္မ” ကို ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ “လႊတ္ေတာ္သစ္”က

“ပုဒ္မ ၄၁၈(ခ)” မွာ ဘယ္ေလာက္ထိေဖာ္ျပထားသလဲ ဆိုေတာ့ “ဖြဲ႔

တကယ္ပဲ ဆႏၵရွိေနၾကသလို “ဆုိင္းငံ့” ႏုိင္မလား၊ ဒီဆုိင္းငံ့မႈကို ကာ

စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ မည္သုိ႔ပင္ျပ႒ာန္းပါရွိေစကာမူ ” လို႔ျပ႒ာန္း

ခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ ၂၅% စစ္သားအမတ္ဆိုသူေတြက လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ

ထားပါတယ္။ ဒီစကားရပ္က စစ္တပ္နဲ႔ကာခ်ဳပ္က အာဏာသိမ္းတဲ့

ဘယ္လိုတားဆီးကာကြယ္ၾကမွာလဲ။

အခါမွာ ဘာကိုမဆုိ ႀကိဳက္သလို လုပ္ႏုိင္တယ္လို႔ ေရးထားတာပါ။
ကမ္းကို ကုန္ေရာ မဟုတ္ပါလား။
“ဆုိင္းငံ့”လို႔

ရတယ္ဆုိတာကို

ကိုးကားျပဖို႔

မၾကာခင္ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) “ဆုိင္းငံ့ေရး စမ္းသပ္မႈ” ကို ေငြ

အားလံုးက

ေရာင္ပိတ္ကားေပၚမွာရႈစားၾကရပါေတာ့မယ္။ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ဆုိင္းငံ့ေရး

သမုိင္းကို လွန္ေလွာၾကပါတယ္။ ၁၉၄၇ အေျခခံ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၁၁၆ ကို

ကိစၥဟာ လႊတ္ေတာ္သစ္၊ အစိုးရသစ္တုိ႔ကတစ္ဖက္၊ စစ္အုပ္စု (ကာ

ဦးႏုက “ဆုိင္းငံ့” ေပးတာကို သမိုင္းလက္ေတြ႔အျဖစ္ေျပာေနၾကတယ္။

ခ်ဳပ္၊ စစ္တပ္၊ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ) က တစ္ဖက္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ၾကရေတာ့

ဒီျဖစ္ရပ္က စစ္အုပ္စုက အက်ပ္ကိုင္တာကိုခံရတဲ့ ဦးႏုရဲ႕ တစ္ ခ်က္
ခုတ္ႏွစ္ခ်က္ျပတ္

လူေပၚလူေဆာ္လုပ္ၿပီး

တုံ႕ျပန္တဲ့

ျမဝတီသတင္းစာကေနေတာ့

“ထာဝရ မျပင္နဲ႔” လို႔ ေျဗာင္ထုတ္ေျပာထားၿပီးၿပီ။

မယ့္အေနအထားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ရပ္ပဲျဖစ္

ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဘက္က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပုဒ္မ ၅၉(စ)ဆုိင္းငံ့

တယ္။

ေရး “အေရးႀကီးအဆို” တင္သြင္းမယ္လို႔ဆုိတဲ့ (အတည္မျပဳႏုိင္တဲ့ သ
တင္း) ၾကားသိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥဟာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အေရး

“ပုဒ္မ ၁၁၆”ကို ဆုိင္းငံ့ၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းကို အိမ္ေစာင့္အစုိးရ

အခင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ကေနလည္း “စည္းကမ္းျပည့္ဝတ့ဲ

အျဖစ္ (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္) အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကေန အာဏာေပး

ဒီမုိကေရစီ” ရဲ႕အႏွစ္သာရ ဘာလဲ ဆုိတာနဲ႔ ဘယ္သူ႔ကို အက်ိဳးျပဳ သ

လိုက္ႏုိင္ရင္ ျပည္တြင္းစစ္ကို အရွိန္ျမွင့္ႏုိင္မယ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔

လဲဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြ၊ ဒီိမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရး ပါ

ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကို ဖိႏွိပ္ႏုိင္မယ္၊ အာဏာသိမ္းဖို႔ အက်ပ္ကုိင္လာ

တီေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရးသမားေတြကို အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ သင္ခန္း

တဲ့ စစ္အုပ္စုရန္ကေနလည္း ယာယီအားျဖင့္ ေရွာင္လႊဲႏုိင္မယ္ဆုိတဲ့

စာ ေတြ ေပးအပ္ၿမဲေပးအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္နည္းျဖစ္တယ္။ ဦးႏုရဲ႕ ဒီလုပ္နည္းဟာ ၁၉၆၂ စစ္တပ္က အာဏာ
သိမ္းတဲ့အခါမွာေတာ့ “ေလာက္ေကာင္ကို မိထားၿပီ” လုိ႔ အေျပာခံရတဲ့

ဒါေၾကာင့္

ဘဝနဲ႔ အဆံုးသတ္သြားပါတယ္။

“၂၀၀၈

အေျခခံဥပေဒ” တစ္ခုလံုးကို မျပင္

ဆင္ႏုိင္ေသးမီ၊ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲက “ပုဒ္မ တစ္ခု”ကို ဆိုင္းငံ့ႏုိင္
/မႏုိင္ လႊတ္ ေတာ္သစ္နဲ႔အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ အစမ္းစာေမးပြဲတစ္ခု ေျဖ

ဒီလုိ ပုဒ္မ ၁၁၆ ကို ဆုိင္းငံ့တာဟာ အေျခခံဥပေဒရဲ႕

ၾကည့္ၾကရတဲ့

အသည္းႏွလံုး (ေရြးေကာက္ခံရသူသာ အစိုးရဝန္ႀကီး လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့

စမ္းသပ္ပြဲကို

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာၾကပါစုိ႕။
(ေဇာ္လတ္)
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အမ်ဳိးသားေန႔ရယ္လို ့ေပၚထြက္ေစခဲ့တဲ့ ပထမေကာလိပ္သပိတ္ၾကီး ၉၅ ႏွစ္ျပည့္ပါၿပီ။ ၾကံ့ဖြံ႕အစိုးရရဲ႕စစ္ကၽြန္ပညာေရးဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္တဲ့
သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြကေတာ့ ၉၅ ႏွစ္ေၿမာက္ အမ်ဳိးသားေန႔မွာ ေထာင္နန္းစံေနရပါတယ္။ အက်ဥ္းခ် အခ်ဳပ္အေႏွာင္ခံေန
ရေပမယ့္ ေလးဘက္နံရံေတြၾကားမွာ၊ ရန္သူ႔ခံု႐ံုး မွာ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေတြ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေနဆဲၿဖစ္ပါတယ္။ သပိတ္ေမွာက္ေနဆဲ
သပိတ္ေမွာက္ထားဆဲ ၿဖစ္ပါတယ္။
‘ဗာစတီ-ဗာစတီ ဘြိဳင္းေကာက္ ဘြိဳင္းေကာက္’ လို႔ေၾကြး ေၾကာ္ခဲ့ၾကတဲ့ ၁၉၂၀ ခုႏွစ္ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္က စလို႔ ေကာလိပ္အဆင့္မွ
တကၠသိုလ္အဆင့္ ျဖစ္တည္လာမႈနဲ႔အတူ ေက်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ သပိတ္ေမွာက္တိုက္ပြဲေတြဟာလည္း ဖြားဖက္ေတာ္ေတြ အျဖစ္ေမြးဖြားလာခဲ့ပါ
တယ္။ ဒကာေတာ္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ သပိတ္ေမွာက္တိုက္ပြဲေတြကို ဆရာေတာ္ေတြလည္း ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ ဝန္းရံခဲ့ၾကပါတယ္။ သပိတ္ေမွာက္
တယ္ ဆိုတဲ့ စကားရဲ ့မူလအစဟာ ဆရာေတာ္ေတြဆီကပဲ မဟုတ္ပါလား။
ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ (၁၉၂၀)၊ ဒုတိယေက်ာင္းသား သပိတ္ (၁၉၃၆)၊ တတိယေက်ာင္းသားသပိတ္ (၁၉၃၈) စသၿဖင့္ ေက်ာင္းသား
သပိတ္ႀကီးေတြ ေပၚထြက္ေနခ်ိန္ဟာ ဆရာေတာ္ ဦး ဥတၱမ၊ ဆရာေတာ္ ဦးဝိစာရတို ့ဦးေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားတဲ့ ဆရာ ေတာ္၊ သံဃာေတာ္ေတြရဲ႕
ႏိုင္ငံေရးတရားေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးစာေပေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈေတြ ဒီေရလို တရိပ္ရိပ္ တက္လာေနတဲ့ ကာလလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ သပိတ္ေမွာက္နည္းနာကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာတဲ့
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အခ်ိန္ပါ။ ကိုလုိနီအစိုးရက ေနာက္ပိုင္းမွာ သပိတ္ေမွာက္ ဆန္႔က်င္

ေမွာက္တယ္လို႔

တိုက္ဖ်က္ေရး အက္ဥပေဒ (Anti-boycott Act) ကို ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့အထိ

လြယ္ေစပါတယ္။

တင္းက်ပ္လာခဲ့ပါတယ္။

ဆရာေတာ္ေတြက

ပတၱနိကုဇၨနကံေဆာင္၊

ဗမာမႈျပဳလိုက္တာဟာလည္း လူအမ်ား နားလည္

သံဃာထုရဲ႕သပိတ္ေမွာက္ (ပတၱနိကုဇၨနကံေဆာင္) နည္းနာ

ဒကာေတာ္ေတြက သပိတ္ေမွာက္၊ ဒီလိုနဲ႔ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕ကို ဘြိဳင္း

ကလည္း ေဂါတမဗုဒၶရဲ႕သင္ျပလမ္းညႊန္ခ်က္ပါပဲ။ ရဟန္းတို႔ အက်ဳိးမဲ့

ေကာက္ၾကတာပါ။

ေအာင္ အားထုတ္သူ၊ ရဟန္းတို႔ကို ဆဲေရးၿခိမ္းေျခာက္သူ၊ ရဟန္း

ဆရာနဲ႔ဒကာဟာ သပိတ္ေမွာက္ေတာ့မွ အတူတူ တိုက္ပြဲ

အခ်င္းခ်င္း ကြဲၿပားေအာင္လုပ္သူ စသျဖင့္ သပိတ္ေမွာက္အဂၤါ ရွစ္ပါး

ဝင္ၾကတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဗမာတျပည္လံုး ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္

နဲ႔ ညီသူေတြနဲ႔ အဆက္အဆံမလုပ္ မပတ္သက္ဖို႔ ေဟာၾကား လမ္း

က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ကာလေတြက ခုခံစစ္၊

ညႊန္ခဲ့ပါတယ္။ သံဃာသင္းကြဲေအာင္လုပ္ၿပီး မိမိအာဏာတည္ၿမဲေရး

ေျပာက္က်ားစစ္ေတြမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ ဦးေဆာင္ပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္။

ခုတံုးလုပ္ အျမတ္ထုတ္တဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ သပိတ္ေမွာက္အဂၤါရွစ္ပါးနဲ႕

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြဟာ စည္းေဝးတိုင္ပင္ရာ ပုန္ကန္မႈအျမဳေတရာ

ညီသူေတြပါပဲ။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာအံုၾကြမႈမွာ သံဃာေတာ္ေတြ

ေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်အရာရွိေတြျဖစ္တဲ့ သာကဲ၀ိႈက္တို႔၊ ခ်ားလ္စ္

ကို ႐ုိက္ႏွက္သတ္ျဖတ္ ဆဲေရးၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ သပိတ္

ခေရာ့စ္ဝိတ္တို ့ရဲ ့စာအုပ္ စာတမ္းေတြမွာ ေတာ္လွန္တဲ့ ရဟန္းေတြရဲ႕

ေမွာက္ အဂၤါရွစ္ပါးနဲ ့ညီသူေတြပါပဲ။

အေၾကာင္း အထင္အရွားပါပါတယ္။

ကိုလိုနီေခတ္ကစလို႔ ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးသူ အဆက္ဆက္ကို သံ

မင္းဘူးနယ္က ဦးဥတၱမ ေခၚ ဗိုလ္ဥတၱမ၊ ဦးဥတၱမရဲ႕ ရဲေဘာ္

ဃာေတြလည္း သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သလို အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊

ရဲဘက္ ဆရာေတာ္ျဖစ္တဲ့ ဦးေသာင္း၊ ေရႊက်င္နယ္က မရမ္းေခ်ာင္း

လယ္သမား ဒကာေတြလည္း သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ပါတယ္။ အုပ္စိုးသူေတြ

ကိုယ္ေတာ္(မရမ္းေခ်ာင္းဆရာေတာ္ရဲ႕အဖြဲ႕က တပ္မွဴးကလည္း ကိုယ္

ကလည္း

ေတာ္တပါး ျဖစ္ပါတယ္)၊ ပကၠလိပ္ဆရာေတာ္၊ ေက်ာက္ကလပ္ ဆရာ

အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကံစည္လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ သပိတ္ေမွာက္ ေက်ာင္းသား

ေတာ္၊ ေရႊေလွဆရာေတာ္နဲ႔ သာယာ၀တီက ဦးသူရိယတို႔ဟာ ထင္ရွား

ထု ၿပိဳကြဲေအာင္ မညီညြတ္ေအာင္ အၾကိမ္ၾကိမ္ လုပ္ၾကံပါတယ္။

ေက်ာ္ၾကားတဲ့

ေတာ္လွန္ေရးသမား

ဆရာေတာ္ေတြ

ျဖစ္ပါတယ္။

သပိတ္ေမွာက္သံဃာထု

ၿပိဳကြဲေအာင္၊

ဂိုဏ္းကြဲေအာင္

ဒါေပမဲ့ ဆရာနဲ႔ ဒကာရဲ႕ ပူးေပါင္းတိုက္ပြဲဝင္မႈကို အထင္အ

မရမ္းေခ်ာင္း ဆရာေတာ္ကေတာ့ နယ္ခ်ဲ ့ရဲ ့ၾကိဳးေပးကြပ္မ်က္ျခင္းကို

ရွား ေဖာ္ျပေနတဲ့ ‘သပိတ္ေမွာက္’ တယ္ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရအတိုင္း ေတာ္

ခံသြားရပါတယ္။ ရဲဝစြာနဲ႕ အသက္ေပးလွဴသြားတဲ့ ရဟန္းအာဇာနည္

လွန္တဲ့ ဆရာဒကာေတြ ေသြးမကြဲပါဘူး။ သံဃာထုအတြင္းမွာ ေသြးကြဲ

တပါးအျဖစ္ သမိုင္းတြင္ရစ္ပါတယ္။

မႈျဖစ္လည္း အမ်ားစုၾကီးကေတာ့ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြဘက္က ရပ္

အခုလို ၁၈၈၀ ခုႏွစ္မ်ားဆီက လက္နက္ကိုင္ ေျပာက္က်ား

တည္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားထုအတြင္းမွာ ေသြးကြဲမႈျဖစ္လည္း အမ်ား

စစ္ဆင္ခဲ့ၾကတဲ့ ဆရာနဲ႔ဒကာေတြဟာ ၁၉၂၀ ဝန္းက်င္ကစၿပီး သပိတ္

စုၾကီးကေတာ့ ဖိႏွိပ္သူကို ေတာ္လွန္တဲ့ အစဥ္အလာေကာင္းကိုသာ

ေမွာက္တိုက္ပြဲေတြနဲ႔

ဆက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။

တစ္ေက်ာ့ၿပန္လာခဲ့ၾကတယ္။

သပိတ္ေမွာက္

တိုက္ပြဲေတြ စိပ္လာသလို ဗာစတီ ဘြိဳင္းေကာက္၊ ဘြိဳင္းေကာက္တာ၊

ဆရာေတာ္ေတြလည္း မတရားမႈကို လက္မခံ ဆန္႔က်င္တုံ႔

ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းရဲ႕ဘြိဳင္းေကာက္ဋီကာ စတဲ့ အသံုးအ
ႏႈန္းေတြကေန

တျဖည္းျဖည္းနဲ႔

အဂၤလိပ္ေဝါဟာရအစား

ျပန္တဲ့ သပိတ္ေမွာက္နည္းနာကို ဆက္လက္ ကိုင္စြဲသလို ဒကာေတာ္

သပိတ္

ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားေတြလည္း သပိတ္ေမွာက္

ေမွာက္တယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးလည္း အသံုးတြင္လာပါတယ္။

နည္းနာကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားပါတယ္။ ေနာင္လည္း ဆရာဒကာ

အိုင္ယာလန္ျပည္က ေျမရွင္တဦးဆီမွာ ေျမယာအေရး စီမံ

အတူတူ

သပိတ္ေမွာက္နည္းနာကို

မတရားမႈေတြအတြက္ သူ႔ကို ဖယ္က်င္ဝုိင္းပယ္တဲ့ ေဒသခံေတြ လယ္

မတရားမႈမွန္သမွ် ပတၱနိကုဇၨန သပိတ္ေမွာက္ၾက။

သမားေတြရဲ႕ လုပ္ရပ္က အစျပဳၿပီး အဂၤလိပ္ေဝါဟာရ ဘြိဳင္းေကာက္
(Boycott) ေပၚထြက္လာတာပါ။ လယ္သမားေတြ အလြယ္နားလည္
ဘြိဳင္းေကာက္လုပ္တယ္လို႔

သံုးႏႈန္းရာက

စတယ္လို႔ဆိုပါ

နီလိႈင္း

တယ္။
ဗမာျပည္မွာေတာ့
ပတၱနိကုဇၨနကံေဆာင္တာဟာ

ပါဠိေဝါဟာရျဖစ္တဲ့
ေလာကီႏိုင္ငံေရးမွာ

တိုက္ပြဲ၀င္ေနဦးမွာ

ျဖစ္တယ္ဆိုတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။

လုပ္ကိုင္ေပးေနတဲ့ ၿဗိတိသွ် စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း ခ်ားလ္စ္ဘြိဳင္းေကာက္ရဲ႕

ေအာင္

ကိုင္စြဲၿပီး

သံဃာေတာ္ေတြ
သပိတ္(ပတၱ)

ေမွာက္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဆရာနဲ ့ဒကာ ပူးေပါင္းတိုက္ပြဲဝင္တဲ့

၇-၁၂-၂၀၁၅။

အစဥ္အလာက ေပၚထြက္လာတယ္လို႔ ဆိုရမယ္ထင္ပါတယ္။ သပိတ္
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ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကုိ
ကြ်န္ေတာ္-ကြ်န္မ
ေလ့လာခ်င္ပါတယ္။

ဘယ္စာအုပ္
ဖတ္ရမလဲ
ေမးတာေတြ
မၾကာခဏ ႀကဳံဖူးပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့
ဖတ္သင့္တယ္ထင္တာ အကုန္ဖတ္ပါ။
ဒါေပမဲ့

ဗၾသ

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းကုိေတာ့
ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ ဖတ္ပါလုိ႕ျပန္ေျဖေလ့ရွိခဲ့ပါတယ္။
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“ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကိုကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မေလ့လာခ်င္ပါတယ္၊ ဘယ္စာအုပ္ဖတ္ရမလဲ၊ ဘာကစဖတ္ရမလဲ”လို႔ ေမး တာေတြ မၾကာခဏႀကံဳဖူးပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ဖတ္သင့္တယ္ထင္တာအကုန္ဖတ္ပါ၊ ဒါေပမဲ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာ စာတမ္းကိုေတာ့ ဖတ္ျဖစ္ေအာင္ဖတ္ပါလို ႔ျပန္ေျဖေလ့ ႐ွိခဲ့
ပါတယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့၁၈၉ႏွစ္နီးပါးတုန္းက
၁၈၄၇ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာကေန

အသက္

၂၉ႏွစ္အရြယ္မာ့က္စ္နဲ႔

၁၈၄၈ခုႏွစ္ဇန္နဝါရီလအတြင္း

အၿပီးေရးခဲ့တဲ့၊

၂၇ႏွစ္အ႐ြယ္အိန္ဂယ္ဆိုတဲ့
ဥေရာပတိုက္ႀကီးကို

ဂ်ာမန္အမ်ိဳးသား

လူငယ္ႏွစ္ေယာက္က

တေစၦႀကီလိုေျခာက္ခဲ့တဲ႔

ဒီေၾကညာစာတမ္းဟာ

ဒီေန႔အထိတေလးတစားကိုးကားေျပာဆိုတာ၊ ရန္ညိႈးတႀကီးတိုက္ခိုက္ တာေတြ ခံေနရဆဲျဖစ္တာအားလံုးအသိပါ။ “သင္တို႔မွာဘာဆံုး႐ံႈးစရာမွမ႐ွိ၊
ေအာင္ႏိုင္စရာကားတကမၻာလံုးတည္း”

ဆိုတဲ့

စာသားမ်ိဳးေတြနဲ႔

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာေသြးအစုပ္ခံရဆံုးနဲ႔

ေအာက္ဆံု္မွာေရာက္ေနတဲ့

အလုပ္

သမားလူတန္းစားကို ကိုယ့္ကိုယ္ယံုၾကည္၊ အားတက္ေခါင္းေထာင္ေစၿပီး ခြန္အားေတြေပးခဲ့တဲ့ ဒီက်မ္းအငယ္ေလးထဲမွာ့ သမိုင္း၊ အဘိဓမၼာ၊ ႏိုင္ငံေရး
ေဘာဂ ေဗဒဆိုင္ရာ အယူအဆေတြကို တိုတုတ္၊ တိက်၊ ႐ွင္းလင္းစြာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီစာတမ္းမွာ ဓန႐ွင္လူတန္းစား၊
ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၊ လူတန္းစားတိုက္ပြဲေတြကို တင္ျပလိုက္တာဟာ သမိုင္းတေခတ္ ေျပာင္းလဲဖို႔ အလင္းေရာင္ထြန္းညွိလိုက္ သလိုလည္း ျဖစ္သြား
ခဲ့ပါတယ္။
ဒီစာအုပ္ထဲက အကိုးကားအခံရဆံုး ေနာက္စာတေၾကာင္းကေတာ့ “ယေန႔အထိတည္႐ွိေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မ်ား၏သမိုင္းသည္ လူတန္း
စားတိုက္ပြဲသမိုင္းသာျဖစ္ေပသည္”ဆိုတာလို႔ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းဒီစာတမ္းရဲ႕ ထူးျခားခ်က္နဲ႔အေရးပါမႈေတြကိုေျပာဆို ကိုးကားၾကရာမွာ
ေထာက္ျပေလ့႐ွိၾကတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ ဒီစာတမ္းက လူတန္းစားကို အေလးထားၿပီး လူအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပတာနဲ႔ လူ
တန္းစားအသီးသီးရဲ႕ အခန္းက႑၊ သူတို႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚေတြ၊ ေပၚေပါက္ပံု၊ အတက္အက်၊ အလားအလာစတာေတြကို ႐ွင္းျပတာေတြျဖစ္ပါတယ္။
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ေ႐ွ႕သို႔တိုးတက္မႈဆိုတာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေဟာင္းထဲက ပဋိပကၡေတြထဲကေန အသစ္ေပါက္ဖြားလာျခင္း ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မာ့က္စ္တို႔
တင္ျပလိုက္တဲ့ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အဘိဓမၼာသေဘာတရားသစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။
မွန္ပါတယ္။ ဘာလင္တံတိုင္းေနာက္ပိုင္းမွာ ကမၻာေပၚကဆို႐ွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြအေရာင္ေျပာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြ အင္အားခ်ည့္နဲ႔သြား
ရာကေန အခုအထိကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဟာ ျပန္နာလန္မထူႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔ကမၻာေပၚမွာ႐ွိတဲ့ကြန္ျမဴ နစ္အင္အားဟာ ကြန္ျမဴေၾကညာစာတမ္း
မထြက္ မီကာလထက္ အမ်ားႀကီးပိုအားႀကီးၿပီး ဒီဝါဒကိုသိ႐ွိလိုက္စားသူလည္း အမ်ားႀကီးမ်ားျပားပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကအာဏာရထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတြ
႐ွိသေလာက္႐ွိေနပါေသးတယ္။
ဒီေနရာမွာျဖတ္ၿပီးေျပာခ်င္တာက လူ႔ဇာတ္ခံုေပၚကို ဓန႐ွင္လူတန္းစားစၿပီးေရာက္ခဲ့တာဟာ အလယ္ေခတ္ အေစာပိုင္း ၁၁ရာစုႏွစ္ထဲမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အုတ္/ေက်ာက္တံတိုင္းေတြကာထားတဲ့ ျပင္သစ္ကအလယ္ေခတ္က“ၿမိဳ႕”ေတြက လူလတ္တန္းစားေတြကို ျပင္သစ္စကားနဲ႔ ဘူဇြာလို႔
ေခၚပါတယ္။ ဓန႐ွင္လူတန္းစားကိုအား႐ွိလာေစတဲ့ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးဟာ အဂၤလန္မွာ ၁၆-၁၇ရာစုမွာေပၚေပါက္တာပါ။ အဲဒီဓန႐ွင္ လူတန္းစားကေန
အဲဒီအခါကအုပ္စိုးသူပေဒသရာဇ္မင္းေတြကို ပုန္ကန္တာေတြဟာ အဂၤလန္မွာ ၁၇ရာစုႏွစ္နဲ႔ ျပင္သစ္မွာ၁၈ရာစုႏွစ္တို႔ကစေပၚခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ္
လွန္ေရးေတြဟာ ေအာင္ျမင္လိုက္၊ ျပန္႐ံႈးနိမ့္လိုက္နဲ႔သံသရာစက္ဝိုင္းႀကီးကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖတ္သန္းၿပီးမွ တည္ၿငိမ္တဲ့ ဓန႐ွင္ႏိုင္ငံေတြကို တည္
ေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ပေဒသရာဇ္အုပ္စိုးသူေတြကို ေတာ္လွန္ၿပီးယူခဲ့တဲ့ဓန႐ွင္ေတြအထဲက အေစာဆံုးတခုလို႔ ေျပာႏိုင္တဲ့နယ္သာလန္ ေတာ္လွန္ေရး
ဟာ ၁၅၈၈ခုႏွစ္မွာသူတို႔ကို ကိုလိုနီျပဳထားတဲ့ စပိန္ဘုရင္စနစ္ကို တြန္းလွန္ၿပီး လြတ္လပ္တဲ့သမတႏိုင္ငံတခု တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ
ေနာက္မွာ အဲဒီသမၼတႏိုင္ငံသမားေတြဟာ ျပန္႐ံႈး-ျပန္ႏိုင္နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္ စစ္ပြဲမ်ိဳးစံုအလီလီျဖစ္ပြားၿပီး ၁၈ ရာစု ထဲမွာမွ တစံုတရာ
တည္ၿငိမ္တဲ့ သမၼတႏိုင္ငံတခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔အားလံုးသိၾကတဲ့ ျပင္သစ္သမၼတႏိုင္ငံ (République de Français) ဆိုတာဟာ ပဥၥမေျမာက္ပါ။
ပထမသမၼတႏိုင္ငံက ၁၇၉၂-၁၈၀၄၊ ဒုတိယသမၼတႏိုင္ငံက ၁၈၄၈-၁၈၅၂၊ တတိယသမၼတႏိုင္ငံက ၁၈၇ဝ- ၁၉၄ဝ၊ စတုတၳသမၼတႏိုင္ငံက ၁၉၄၈-၁၉၅၆၊
ပဥၥမသမၼတႏိုင္ငံက ၁၉၅၆-မ်က္ေမွာက္ကာလ စသျဖင့္ တည္႐ွိခဲ့ရပါတယ္။ အဂၤလန္ႏိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းမွာလူသိမ်ားၾကတဲ့ အဂၤလိပ္ ျပည္တြင္းစစ္ (English
Civil War) (၁၆၄၂-၁၆၅၁) ဆိုတာဟာလည္း ၁၈ရာစုအထိမျပတ္ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အဂၤလန္ႏိုင္ငံကပါလီမံဝါဒီေတြ (ဓန႐ွင္လူတန္းစား)နဲ႔ ပေဒသရာဇ္
မင္းေတြအၾကားက တိုက္ပြဲေတြထဲက အစဦးစစ္ပြဲေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာေတြအထဲမွာ ေ႐ွ႕ပိုင္းကသမတႏိုင္ငံေတြက ပေဒသရာဇ္ကို အႏိုင္ရလိုက္၊
ျပန္႐ံႈးနိမ့္လိုက္နဲ႔ သစ္ငုတ္ျမင့္တံု ျမက္ျမင့္တံုေပၚေပါက္တည္႐ွိခဲ့တဲ့ ဓန႐ွင္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာ အသစ္ ျဖစ္ေပၚတဲ့လူတန္းစားတရပ္ အာဏာ
ရဖို႔ဆိုတာ အလြယ္တကူ၊ ခဏတျဖဳတ္နဲ႔ရတာမဟုတ္ဘူး၊ တခါရလိုက္ရင္ တေလွ်ာက္လံုးအိုေကပဲလို႔ မဆိုႏိုင္ ဘူးဆိုတာပါ။
၁၉၈၉ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ၂၉ရက္ေန႔က ဘာလင္တံတိုင္းႀကီးၿပိဳသြားတဲ့အခါမွာ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးပေဂးေတြရဲ႕ အာေဘာ္ျဖစ္တဲ့ ေဝါစထရိ
ဂ်ာနယ္ (Wall Street JournaL) က “ငါတို႔ႏိုင္ၿပီ”လို႔ စာလံုးႀကီးေတြနဲ႔ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒါျဖင့္အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ အရင္း႐ွင္စနစ္ႀကီးဟာ ေအာင္လံ
တလူလူ၊ သီခ်င္းတၿငိမ့္ၿငိမ့္နဲ႔ ေ႐ွ႕သို႔ခ်ီတက္ေနခဲ့ပါသလား။ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ၿပီးလို႔ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ အာ႐ွက်ားေတြရဲ႕အက်ပ္အတည္းဟာ
တကမၻာလံုးကိုျပန္႔သြားခဲ့ၿပီး ဒီကမၻာမွာကုန္သြယ္ေရးအက်ပ္အတည္း၊ ဘ႑ာေရးအက်ပ္တည္းစသျဖင့္ သမိုင္းမွာအ႐ွည္ၾကာဆံုးနဲ႔ အနက္႐ိႈ္င္းဆံုး စီးပြား
ေရး အက်ပ္အတည္းေတြ တခုၿပီးတခုဆက္တိုက္ေပၚေနလိုက္တာ ဒီကေန႔ဂရိဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းအထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔အခါ အရင္း႐ွင္ႏိုင္ငံ
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တိုင္းလိုလို၊ အထူးသျဖင့္ဗမာျပည္လိုမဖြံ႕ၿဖိဳးေသးတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ လူ႔လက္တဆုပ္စာေလးကပဲ ႏိုင္ငံဓနအားလံုးနီးပါးကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ျပည္သူေတြ
ဖြတ္ေက်ာျပာစုျဖစ္ေနတာ၊ လူတန္းစားအရ၊ လူမ်ိဳးေရးအရ၊ အယူဘာသာအရ၊ က်ား-မအရ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ေနတာဟာ သမိုင္းအဆက္ဆက္က လူသား
ေတြရဲ႕ စိတ္ကူးဈာန္ ထဲကလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမဟုတ္ေၾကာင္းျပသေနတာလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သူခ်မ္းသာဖို႔ငါတို႔အစေတးခံေနရတဲ့ဘဝကို ဘယ္သူကမွ၊
ဘယ္ဘဝတုန္းကမွ ဆုေတာင္းခဲ့ၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။
မာ့က္စ္ဝါဒ၊ အထူးသျဖင့္မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ေဘာဂေဗဒသေဘာတရားမွာ အထင္႐ွားဆံုးတခုလည္းျဖစ္၊ ဒီေန႔အထိ လူတိုင္းအသိ အမွတ္ျပဳေန
ရတဲ့သေဘာတရားတခုက အရင္း႐ွင္စနစ္ရဲ႕စီးပြားေရးကပ္သေဘာတရားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို စီးပြားေရးကပ္ေတြနဲ႔ႀကံဳၾကရတဲ့အခါမွာ အရင္း႐ွင္သေဘာ
တရားဆရာေတြ၊ မီဒီယာေတြကေတာင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ရာစုနွစ္တစ္ခုဝက္ေက်ာ္ကတည္းက ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး႐ွင္း၊
စီးပြား ေရး မညီမမွ်ျဖစ္ထြန္းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး အက်င့္ပ်က္မႈ၊ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ၊ နည္းပညာျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြအေၾကာင္း ႀကိဳျမင္၊ ႀကိဳေျပာခဲ့တယ္
ဆိုတာကို အသိ အမွတ္ျပဳၾကရပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးမွာဆိုရင္လည္း အာဏာ႐ွင္ေတြအႀကီးအက်ယ္ေခါင္းေထာင္လာၿပီး အာဖရိကတတိုက္လံုးမွာ အီရတ္ စစ္ပြဲကစၿပီး ႏိုင္ငံႀကီးေတြဟာ
ေျပာင္ေရာလွ်ိဳ႕ဝွက္ပါဝင္ပါေနၾကပါတယ္။ ေရနံထြက္တဲ့အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းကေတာ့ အဆိုးဆံုးဒဏ္ခံရသူပါပဲ။ ဒီေန႔ေခတ္သစ္သမိုင္းရဲ႕ ကမၻာ့ အပူ
ကြက္လို႔ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ေနရာ တိုင္းရဲ႕ျပႆနာေတြမွာ အဲဒီ ထိပ္သီးအရင္း႐ွင္ႏိုင္ငံႀကီးေတြ ပါေနခဲ့တာပဲမဟုတ္ပါလား။ ေဘာဂေဗဒ ပညာ႐ွင္ေတြ
ကေတာ့ အေမရိကန္နဲ႔အရင္း႐ွင္ ႏိုင္ငံႀကီးေတြဟာ သူတို႔တိုင္းျပည္ေတြကစီးပြားေရးက်ဆင္းလာလို႔ စစ္ပြဲေတြဖန္တီးေနတယ္လို႔ ေဝဖန္ေနၾကပါတယ္။
ဒီလိုအခါမွာ ေဘာဂေဗဒပညာလိုက္စားသူတိုင္း မာ့က္စ္ရဲ႕သေဘာတရားေတြကိုျပန္ဖတ္ၾက၊ ကိုးကားၾကလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ကြန္ျမဴ
နစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းလည္းပါပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲထင္ပါတယ္၊ ဝီကီပီးဒီးယားက မာ့က္စ္ကို လူ႔သမိုင္းမွာ လူေတြအေပၚၾသဇာအေညာင္းဆံုး ပုဂၢိဳလ္
တဦးလို႔ ဖြင့္ဆိုခဲ့ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာမာ့က္စ္ဝါဒနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းတို႔ေပၚခဲ့တဲ့ သမိုင္းေနာက္ခံကို အက်ဥ္း႐ံုးေဖာ္ျပဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။
ပေဒသရာဇ္စနစ္ေအာက္မွာ ႏွစ္ေတြရာေထာင္ခ်ီၿပီးေနခဲ့ရတဲ့ ဥေရာပတိုက္သားေတြဟာ ပေဒသရာဇ္အုပ္စိုးမႈကို တြန္းလွန္လိုက္တဲ့ေနာက္မွာ
စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ၊ ကုန္သြယ္ေရးေတြတစတစ္ထူေထာင္လာၾကေတာ့ အသစ္ေပၚလာတဲ့ ဓန႐ွင္လူတန္းစားနဲ႔ ဓန႐ွင္စနစ္အေပၚ အားထားေမွ်ာ္လင့္
ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရာစုႏွစ္တခု၊ ႏွစ္ခုေလာက္လြန္တာနဲ႔ပဲ ဒီစနစ္ကေမြးဖြားေပးလိုက္တဲ့ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕ဘဝေတြကိုၾကည့္ၿပီး ဒီစနစ္ရဲ႕ ဆိုးဝါးမႈ
ေတြကို ႀကံဳေတြ႕ခံစားခဲ့ၾကရ၊ ဒီစနစ္ဆိုးကေန လြတ္ေျမာက္မႈကိုစဥ္းစား႐ွာႀကံခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါကိုႏိုင္ငံေရး ေလာကမွာသာမကပဲ ဥေရာပစာေပ အႏု
ပညာေလာကမွာသိသာထင္႐ွားစြာေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။ အဂၤလန္သာမက ျပင္သစ္၊ ႐ု႐ွား စတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ကေန႔အထိ ဂႏၶဝင္စာေပေတြ၊ ပန္းခ်ီကား
ေတြအျဖစ္ တည္႐ွိေနတဲ့ လက္ရာေတြဟာ အဲဒီတုန္းကေခတ္နဲ႔ စနစ္ကိုမေက်နပ္သူ ေတြရဲ႕လက္ရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာေပေလာကရဲ႕
႐ိုမင္းတစ္ေခတ္က “သူပုန္ေလးေတြ”လို႔ နာမည္ရခဲ့ၾကတဲ့ ဘိုင္႐ြန္၊ ကိစ္၊ ႐ွယ္လီစသူေတြထဲက ႐ွယ္လီရဲ႕ကဗ်ာေတြဟာ မာ့က္စ္အေပၚမွာ အင္မတန္
ၾသဇာေညာင္း ခဲ့တယ္လို႔ မာ့က္စ္ကိုယ္တိုင္ဝန္ခံဖူးပါတယ္။ ဒီအရင္းက်မ္းေပၚထြက္ဖို႔အေျခအေနေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ေနာက္ခံမွာ ႐ုပ္ပိုင္းအရဆိုရင္
စက္မႈနဲ႔သိပၸံပညာ၊ စိတ္ပိုင္းမွာဆိုရင္ ႐ုပ္ဝါဒအဘိဓမၼာနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚ စတာေတြထြန္းကားလာတာေတြကိုလည္း မာ့က္စ္ဝါဒီေတြက
ထည့္ေျပာေလ့႐ွိၾကပါတယ္။ ဆိုလိုတာ အေျခအေနေတြရင့္မွည့္လို႔ မာ့က္စ္ဝါဒေပၚလာတာျဖစ္ပါတယ္။
ေပၚထြက္လာၿပီး

ပဋိပကၡေတြနဲ႕ျပြမ္းတီးေနတာပါ။

၁၉ရာစုႏွစ္တုန္းက

အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတြ(nation

အရင္း႐ွင္စနစ္ဟာ ပဋိပကၡေတြ ၾကားထဲက
states)ေပၚလာတာဟာ

အဲဒီအခ်ိန္အခါက

လိုအပ္ခ်က္အရေပၚလာတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အရင္း႐ွင္စနစ္ သေႏၶတည္ဖို႔၊ ေပါက္ဖြားႀကီးထြားဖို႔၊ အသီးအပြင့္ ေတြထြက္လာဖို႔၊ ကုန္လုပ္စြမ္းအားေတြ၊
သိပၸံနည္းပညာနဲ႔ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းေတြ ႀကီးထြားထြန္းကားဖို႔လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔အညီလို႔ဆိုရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကုန္လုပ္စြမ္း
အားစုေတြဟာ

ႏိုင္ငံဆိုတဲ့ကန္႔သတ္ခ်က္အျပင္ကို

ေရာက္႐ွိလာသလိုပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈဟာလည္း

ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ေတြကို

လႊားေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီကတဆင့္အုပ္စိုးမႈကို ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္အျပင္ပို႔ခဲ့ၾကတာ၊ တနည္း- ကိုလိုနီကၽြန္ျပဳတာေတြလည္း ဆက္တိုက္ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီထဲမွာ အဆိုးထဲက
အေကာင္းလို႔ဆိုႏိုင္တဲ့အခ်က္တခ်က္ကေတာ့ ကိုလိုနီႏိုင္ငံသားေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြဆီကတဆင့္ မာ့က္စ္ဝါဒကို ရ႐ွိလိုက္တာျဖစ္ပါ တယ္။
လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း၁၆ဝနီးပါးကေရးခဲ့တဲ့ က်မ္းတေစာင္ဟာ ဒီေန႔အထိ ျပင္စရာမ႐ွိေတာ့ဘူးလား။ အားလံုးမွန္ေနတုန္းပဲလားလို႔ေမးတဲ့လူ
႐ွိေကာင္း႐ွိႏိုင္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ လံုးဝျပင္စရာမလိုဘူးလို႔ မာ့က္စ္တို႔ကေတာင္ မဆိုခဲ့ပါဘူး။ မာ့က္စ္ဟာ ၇၂ရက္ၾကာသက္တမ္း႐ွိခဲ့တဲ့ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္
ပဲရစ္ဘံုအဖြဲ႔ႀကီး ေပၚေပါက္က်ဆံုးသြားမွပဲ ေအာင္ျမင္တဲ့ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ ေတာ္လွန္တဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို သိျမင္
ခဲ့တယ္လို႔ဝန္ခံခဲ့ပါတယ္။ ေၾကညာစာတမ္းထြက္ၿပီးလို႔ ၂၅ႏွစ္အၾကာ၊ ၁၈၇၂ခုႏွစ္မွာေရးတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ဂ်ာမန္ဘာသာထုတ္ေဝျခင္းအမွာစာမွာ ေရးထား
တာကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။
“လြန္ခဲ့သည့္၂၅ႏွစ္အတြင္းအေျခအေနအေျပာင္းအလဲေတြ မည္သို႔ပင္ ႐ွိခဲ့ပါေစ၊ ေၾကညာစာတမ္းထဲတြင္ပါ႐ွိေသာ အေျခခံမူမ်ားမွာ တခုလံုး
အေနျဖင့္ေျပာရလွ်င္ ယေန႔အထိ အေျခခံအရမွန္ကန္ေနသည္။ အခ်ိဳ႕အေသးစိတ္ကေလးမ်ားကို ဟိုနားဒီနားျပင္ရတာေတာ့ ႐ွိပါလိမ့္မည္။ ဤမူမ်ားကို
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လက္ေတြ႕က်င့္သံုးမႈမွာေတာ့ ေၾကညာစာတမ္းမွာေဖာ္ျပထားသကဲ့ သို႔ပင္ တည္႐ွိေနေသာသမိုင္းအေျခအေနႏွင့္အခ်ိန္ကာလႏွင့္အညီ က်င့္သံုးရပါမည္။
ထို႔ေၾကာင့္လည္းအခန္းႏွစ္တြင္

ေဖာ္ျပထားေသာ

ေတာ္လွန္ေရးလက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ

အထူးအေလးတင္းျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

ယေန႔ေရးရလွ်င္

ယင္းအပိုဒ္ကို ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ စာသားေျပာင္းေရးရပါလိမ့္မည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္အတြင္းေခတ္သစ္စက္မႈလုပ္ငန္း၏ ေျခလွမ္း
က်ယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္

တပါတည္းကပ္ပါလာေသာ

ပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည့္

အလုပ္သမားလူတန္းစား၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီဖြဲ႔စည္းမႈ၊

ပထမေဖေဖာ္ဝါရီ

ေတာ္လွန္ေရး၊ အဲဒီေနာက္ အလုပ္သမားလူတန္းစားက ႏွစ္လတိတိ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့သည့္ ပဲရစ္ဘံုအဖြဲ႔တို႔ကို ၾကည့္လွ်င္ ဤေၾကညာ
ခ်က္သည္အခ်ိဳအေသးစိပ္ေလးမ်ားတြင္ ေခတ္ေနာက္က်သြားေပၿပီ။”
ဒီေနရာမွာ မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္တို႔ေထာက္ျပတာက ေၾကညာစာတမ္းထဲမွာ အေျခခံမူမ်ားမွန္ကန္ျခင္းနဲ႔ အရင္း႐ွင္စနစ္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္ ျဖစ္ေပၚ
တိုးတက္မႈမ်ားနဲ႔ ၁၈၇၁ ခုႏွစ္ ပဲရစ္ဘံုအဖြဲ႔တို႔အရ တခ်ိဳ႕အေသးစိတ္ေလးေတြဟာ ေခတ္နဲ႔မကိုက္ညီ ေတာ့ဘူးလို႔ဝန္ခံတာျဖစ္ပါတယ္၊ မာ့က္စ္ရဲ႕

ျပင္သစ္ျပည္တြင္းစစ္ဆိုတဲ့စာအုပ္ထဲမွာပါတဲ့ “ဘံုအဖြဲ႔ကအထူးသက္ေသျပခဲ့သည့္အခ်က္က အလုပ္သမားလူတန္းစားအေနျဖင့္ အသင့္႐ွိေနေသာႏိုင္ငံ
ေတာ္ ယႏၱရားႀကီးအား အလြယ္တကူေကာက္သံုးကာ မိမိရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္မျဖစ္ႏိုင္”လို႔ ဆိုတဲ့ စာသားမ်ားဟာလည္း
ေၾကညာစာတမ္းကို အေသမယူဖို႔ ေထာက္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။
အမွန္ပဲ၊ မာ့က္စ္-အိန္ဂယ္တို႔ေခတ္ မ႐ွိေတာ့တဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ အရင္း႐ွင္စနစ္မွာ အေျပာင္းအလဲေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ အရင္း႐ွင္
စနစ္ဟာ သူမ်ားတိုင္းျပည္ေတြကိုသိမ္း၊ ကိုလိုနီေတြထူေထာင္မွာကို သူတို႔ႏွစ္ေယာက္အတိအက် ႀကိဳမျမင္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ျဖစ္ေပၚမႈကို
လီနင္လက္ထက္မွ သံုးသပ္ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီကေနတဆင့္ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံေတြက မတတ္သာလို႔ လြတ္လပ္ေရးေတြေပးရတဲ့ေနာက္မွာ ကိုလိုနီ
တပိုင္းႏိုင္ငံေတြေပၚလာတာကို ေတြ႕ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အရင္း႐ွင္စနစ္ဟာ တကမၻာလံုးအေပၚေသြးစုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူ႔ကိုယ္သူ
ျပဳျပင္ထိန္း ညွိလုပ္ကိုင္ရင္း ပံုသဏၭာန္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ဘယ္သူကမွ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းမ႐ွိတဲ့၊ ဘာမွ ထြင္း
ေဖာက္မျမင္ရတဲ့၊ အင္န္ဂ်ီအိုေတြ၊ ႏိုင္ငံလြန္ေကာ္ပိုေရး႐ွင္းႀကီးေတြ(TNC) ကတဆင့္ ကမၻာျဖန္႔ေသြးစုပ္၊ အစိုးရေတြကို ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္
ကခ်ဳပ္ကိုင္တဲ့ေခတ္-စနစ္တရပ္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ (၂၁ရာစုႏွစ္ရဲ႕ လီနင္တေယာက္ ေပၚေပါက္ဖို႔ပဲလိုပါေတာ့တယ္)။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာ
စာတမ္းကိုျပန္ဖတ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အခုျဖစ္ေပၚေနတာေတြဟာ ေၾကညာစာတမ္းရဲ႕ ပထမအခန္း၊ ဓန႐ွင္ႏွင့္ပစၥည္းမဲ့ ဆိုတဲ့အခန္းမွာ မာ့က္စ္တို႔
အိန္ဂယ္တို႔ ႀကိဳျမင္တင္ျပခဲ့တာေတြအတိုင္း ျဖစ္ေပၚတယ္ဆိုတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။ ဒီေနရာမွာ တခ်ိဳ႕က နည္းပညာသစ္ေတြေပၚထြက္မႈစတာေတြကိုေရာ
မာ့က္စ္တို႔က ႀကိဳျမင္ခဲ့လို႔လားလို႔ ေမးေကာင္းေမးပါမယ္။ မွန္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ကြန္ျပဴတာ၊ သတင္းကြန္ယက္စတာေတြကို လူေတြက အသံုးျပဳၾက
လိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ မေျပာခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းထဲမွာ “ထုတ္လုပ္မႈကိုအစဥ္ တစိုက္ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲေနရျခင္း၊

လူမႈ

အေျခအေနေတြအားလံုးအဆက္မျပတ္မတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ မဆံုးႏိုင္တဲ့မေသခ်ာ မေရရာမႈ၊ မေက်နပ္ျဖစ္ျခင္းတို႔မွာ ဓန႐ွင္ေခတ္အား သူ႔ အရင္ေခတ္မ်ားႏွင့္
ကြဲျပားေစေသာလကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္”လို႔

ေရးခဲ့တာကို

သတိျပဳသင့္ပါတယ္။

မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕အေျခခံအက်ဆံုးသေဘာတရားဟာ

အႏုပဋိေလာမ

႐ုပ္ဝါဒနဲ႔ သမိုင္း႐ုပ္ဝါဒျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္တို႔ရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းဟာ အႏုပဋိေလာမ႐ုပ္ဝါဒနဲ႔ သမိုင္း႐ုပ္ဝါဒကို
သေဘာတရားေရးေဝါဟာရေတြ အနည္းဆံုးနဲ႔ အထိေရာက္ဆံုး လက္ေတြ႕ က်က်႐ွင္းျပတာျဖစ္ပါတယ္။
(အထက္မွာေရးခဲ့တာေတြဟာ ဒီကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းကိုဖတ္ၿပီးရင္ လံုေလာက္ၿပီ၊ တျခားမာ့က္စ္ဝါဒစာေပေတြကို ဖတ္ဖို႔ မလိုေတာ့ဘူး လို႔
မဆိုလိုတာ အထူးေျပာဖို႔ မလိုဘူးထင္ပါတယ္။)

ဗၾသ

(အခ်က္အလက္မ်ားကို အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(မာ့က္စ္ဝါဒ) ကထုတ္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ေတာ္လွန္ေရး သေဘာတရား စာအုပ္နဲ႔
တျခားအင္တာနက္ဝက္ဘ္ဆိုက္ ေတြေပၚကယူပါတယ္။)
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ppftkyfpk eHygwf0rf;
ၾကည္ဝင္း
ဗမာျပည္ ျပန္ေရာက္လာၾကၿပီး ဂ်ပန္ေခတ္မွာက်ေတာ့ ဗိုလ္
ေနဝင္းရဲ႕ အက်င့္စ႐ိုက္ပ်က္ ဇာတိ႐ုပ္ေတြက ပိုေပၚလာတယ္။ ဒါကို
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက သေဘာမက်တာေၾကာင့္ သိပ္အေရး မေပး
ေတာ့ဘူး။ တပ္တြင္းမွာလည္း ဗိုလ္ေနဝင္းအေပၚ ေလးစားမႈေလ်ာ့လာ
တယ္။ ဒါကို ဗိုလ္ေနဝင္းက မေက်နပ္ပါ။
အဲဒီအခ်ိန္က ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္း အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က
စုစည္း ထားတဲ့ တပ္သားေတြၾကားမွာ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ နိမ့္က်သူလည္း
ပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ မဟုတ္ဘဲ အခြင့္အေရးလိုခ်င္လို႔
၀င္လာသူေတြလည္း ပါတယ္။
တပ္တြင္းစည္းကမ္းပိုင္း ေလ်ာ့နည္းၿပီး ထိန္းသိမ္းရ ခက္ေန
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္တြင္းႏိုင္ငံေရးသင္တန္းေတြေပးဖို႔ လိုတယ္လို႔

ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ ဗမာျပည္ရဲ႕ ပထမဆုံး စစ္အုပ္စုနံပါတ္ဝမ္းႀကီး ျဖစ္

ဗိုလ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္က သေဘာေပါက္တယ္။ ဒါနဲ႔ တပ္တြင္း ႏိုင္

တယ္။ သူဟာ ဂ်ပန္ျပန္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္ဝင္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က

ငံေရးသင္တန္းေတြ ေပးျဖစ္တယ္။ သင္တန္းမွဴးေတြက ေျမေအာက္

ဒို႔ဗမာအစည္းအ႐ုံးက သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းအစုနဲ႔ သခင္ဗစိန္အစုဆိုၿပီး

ဗကပ ေကဒါေတြ အမ်ားစု ျဖစ္တယ္။

၂ ျခမ္းကြဲေနတယ္။ ဂ်ပန္ျပည္ စစ္ပညာသင္လႊတ္ေတာ့ ၂ ဖက္စလုံး
က ပါၾကတယ္။ သခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းအစုကေတာ့ ပိုမ်ားတယ္။ ဗိုလ္

တပ္တြင္းမွာက ဆိုရွယ္လစ္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔ရဲ႕ ဗိုလ္ေအာင္

ေနဝင္းဟာ သခင္ဗစိန္အစုက ပါလာတာ ျဖစ္တယ္။ ဂ်ပန္ျပည္မွာ စစ္

ႀကီး စတဲ့ အင္အားစုေတြလည္း ရွိေနတယ္။ အခုလို တပ္တြင္းမွာ

ပညာ သင္ၾကစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ညီၫြတ္ေရးကို ေရွး႐ႈၿပီး

ဗကပ ေကဒါေတြ ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းေပးေနတာ၊ တပ္တြင္းမွာ ကြန္ျမဴ

ဗိုလ္ေနဝင္းကို တစုံတရာ ေနရာေပးခဲ့တယ္။

နစ္ သေဘာတရားေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႔လက္ခံသူ မ်ားလာတာကို ဆိုရွယ္လစ္
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ေတြက သေဘာမက်ၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္
သေဘာတူခြင့္ျပဳထားတာမို႔ ေျဗာင္လည္း မဆန္႔က်င္ဝံ့ၾကဘူး။ ဗိုလ္

၁၉၆၀ မွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လုပ္တယ္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရရဲ႕

ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ သူတို႔က အဆင့္ကြာလြန္းတယ္။ ဒီေတာ့ အဆင့္

လက္စြမ္းကို အျမင္ကပ္ေနတဲ့ လူထုက စစ္တပ္ကို ပိုင္တယ္ဆိုတဲ့

သိပ္ မကြာတဲ့သူကို ရွာၾကတယ္။ အဲဒီမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းကို ေတြ႕သြားတာ

ေဆြ - ၿငိမ္း တည္ၿမဲ ကို မဲမေပးၾကဘူး။ ဦးႏုတို႔ကို မဲဝိုင္းေပးၾကတယ္။

ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းကို ဆရာတင္ၿပီး (တပည့္) ေမြးလိုက္ၾကတယ္။
ဂ်ပန္ေခတ္၊

လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ

တပ္မႉးတခ်ိဳ႕ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ဘက္လိုက္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း

အေစာပိုင္းေတြအထိ ဗကပ ဟာ အင္အားႀကီး၊ ဩဇာႀကီးခဲ့တယ္။

ျပခ်က္နဲ႔ ထုတ္ပယ္အေရးယူလိုက္ပါတယ္။ လူထုခ်ဥ္ဖတ္အိုးထဲ က်

ေနာက္ေတာ့ ပါတီ ၂ ျခမ္းကြဲတာေၾကာင့္ေရာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက

သြားတဲ့ ေဆြ - ၿငိမ္း တို႔နဲ႔လည္း ခြာၿပဲလိုက္တယ္။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္

ဖဆပလ ထဲက ဗကပ ကို ထုတ္လိုက္တာေၾကာင့္ပါ တစုံတရာ အား

တစင္ေထာင္ႏိုင္ၿပီလည္း ျဖစ္တယ္။

နည္းခဲ့တယ္။

ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔

အကြက္ေကာင္းေစာင့္ေနတဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းက တပ္တြင္းက ဆိုရွယ္လစ္

ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔

ဆိုရွယ္လစ္ေတြ

ေခါင္းေထာင္လာ

တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ လုပ္ႀကံခံလိုက္ရၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ ဖဆပလ ကို
ဆိုရွယ္လစ္ေတြ ပိုၿပီးဦးစီးမိသြားေတာ့တယ္။

ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ သူနဲ႔ယွဥ္ဘက္ျဖစ္မယ္လို႔ ထင္တဲ့သူေတြ၊
သူ႕ဩဇာ မကိုက္မယ့္သူေတြကို နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ ေဘးဖယ္၊ ထုတ္ပစ္၊
ေခ်ာင္ထိုး လုပ္ရင္းနဲ႔ သူ႕ဩဇာကိုက္မယ့္ သူေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ထိပ္

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္မွာ ဗကပ ကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲဖို႔

ပိုင္းေနရာေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ (အေစာပိုင္းကတည္းက ဗိုလ္ေက်ာ္

လုပ္လာတာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္တယ္။ တပ္တြင္းက ဗိုလ္ေဇယ်

ေဇာကိုလည္း တပ္တြင္းသတင္းေပါက္ၾကားတယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပ

တို႔လည္း ေတာခိုရေတာ့တယ္။ ဒီကိစၥမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းက အကြက္

ခ်က္နဲ႔ အေရးယူခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။) ဒီနည္းနဲ႔ စစ္အုပ္စုကို စုစည္းခဲ့တာ

ဆင္ၿပီး ဗိုလ္ေဇယ်ကို ေခ်ာက္ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ အစြမ္း

ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ထိပ္ပိုင္းစစ္အုပ္စုကတဆင့္ တပ္တြင္းေအာက္ေျခ

အစေတြ ေတြ႕လာရတာ ျဖစ္တယ္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးမွာ ဗိုလ္

အဆင့္ဆင့္ကို

ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဗိုလ္ေနဝင္းကို အေရးယူဖို႔ လုပ္ခဲ့တုန္းကလည္း

တမိန္႔ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္လိုက္တယ္။ တပ္တြင္းစစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ

သူ႕ရဲ႕အကင္းပါးမႈေၾကာင့္ အေရးယူမခံလိုက္ရဘူး။ ဒီအေၾကာင္း ရဲ

ယႏၲရားကို ထူေထာင္လိုက္တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ ေရွ႕ခရီးအတြက္

ေဘာ္ သုံးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ ေရးခဲ့ဖူးပါၿပီ။

အဆင္သင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ အခြင့္အခါေကာင္းကို ေစာင့္ေနေတာ့တယ္။

ခ်ဳပ္ကိုင္လိုက္တယ္။

တပ္ကိုလည္း

တေသြးတသံ

ဒီေနာက္မွာ ေဆြ - ၿငိမ္း ဆိုရွယ္လစ္ေတြက တပ္ကို အပိုင္

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ စစ္တပ္က

ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ သူတို႔တပည့္လို႔ ယူဆထားတဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းကို ထိပ္ေရာက္

အာဏာသိမ္းပါတယ္။ ဦးႏုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ျပည္ေထာင္စုအေရး

ေအာင္ တြန္းတြန္းထိုးထိုး လုပ္ေပးခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ အကြက္ျမင္၊

ေဆြးေႏြးေနၾကတာကို အေၾကာင္းျပၿပီး ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲမယ့္အေရး

အကြက္ဆင္တတ္တာေတြကလည္း သူ႕ကို ထိပ္ေရာက္ေစခဲ့တာ ျဖစ္

မွ ကယ္တင္လိုက္ရတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ စစ္

တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ ရလာတဲ့အခြင့္အေရးေတြကို ေကာင္းေကာင္း

အုပ္စု က စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္တယ္။ အာဏာရွိလာေတာ့

အသုံးခ်ပါတယ္။ သူ႕ဩဇာကိုက္မယ့္ လူေတြကို ေမြးတယ္။ ဦးေက်ာ္

တိုင္းျပည္ဘ႑ာ ကိုယ့္ဘ႑ာ ျဖစ္လာတယ္။ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရင္း

ၿငိမ္းတို႔ လက္ေဇာင္းထက္ေနခ်ိန္မွာ သူတို႔ကိုလည္း ကပ္ထားတယ္။

အႏွီးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ စစ္အုပ္စုဝင္ေတြ အခြင့္ထူးခံေတြ ျဖစ္လာ
တယ္။ ဥစၥာဓန ႂကြယ္၀လာၾကတယ္။

၁၉၅၈ မွာ ဖဆပလ အတြင္း ဦးႏုတို႔နဲ႔ ေဆြ - ၿငိမ္းတို႔ အကြဲ
အၿပဲ ပဋိပကၡျပင္းထန္လာခ်ိန္ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္းက အာ

စစ္အုပ္စုရဲ႕ နံပါတ္ဝမ္းျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းက သူ႕စစ္အုပ္စု

ဏာသိမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားပါတယ္။ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးတို႔ကို ဦးႏုဆီလႊတ္ၿပီး အာ

ဝင္ေတြကို အခြင့္အေရး၊ အာဏာနဲ႔ ဓနဥစၥာ စတာေတြေပးၿပီး စုစည္း

ဏာအပ္ဖို႔ ေျပာခိုင္းခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးႏုက ယာယီအာဏာထိန္းဖို႔ စစ္

တယ္။ ဒါက သၾကားလုံးေပါ့။ တဖက္မွာလည္း သူ႕စစ္အုပ္စုဝင္ေတြကို

တပ္ကို အပ္ပါတယ္ဆိုၿပီး လုပ္လိုက္တယ္။ ဒါကို သေဘာတူခဲ့တဲ့ ဗိုလ္

အခ်ိန္မေ႐ြး အေရးယူအျပစ္ေပးႏိုင္ေအာင္လည္း အခ်က္အလက္ေတြ

ေအာင္ႀကီးတို႔ကို ဗိုလ္ေနဝင္းက တခါတည္း ျပတ္ေအာင္ မလုပ္ခဲ့ရ

စုစည္းထားတယ္။ စစ္အုပ္စုဝင္ေတြ အားလုံးကို ဖိုင္တြဲကိုယ္စီ ဖြင့္ထား

ေကာင္းလားဆိုၿပီး ဆူတယ္လို႔ ၾကားဖူးပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါဟာ

တယ္။ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ အလုပ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေထာက္လွမ္း

ပထမအႀကိမ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတာလို႔ပဲ ေျပာရမွာပါ။ ဒီလိုနဲ႔ ဗိုလ္

ေရးေတြ တန္ခိုးထြားခဲ့တာပဲ။ ဒါကေတာ့ တုတ္ပါ။ (ဒီအတုိင္းပဲလား

ေနဝင္းရဲ႕ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ ေပၚလာခဲ့တယ္။

ဘာမွန္းမသိဘူး) စစ္အုပ္စုဝင္ေတြ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာလည္း အၿပိဳင္
အဆိုင္ေတြျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးထားပါတယ္။
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အခုတေလာမွာေတာ့ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊဟာ ကန္႔လန္ကာေနာက္
ကြယ္က ထြက္လာတာ ျမင္ရပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏိုင္ ဒီခ်ဳပ္ဥကၠဌ

တဖက္မွာလည္း သူ႕ေနရာကို လုေတာ့မယ္လို႔ ယူဆလာရင္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ထြက္ေတြ႕တာ ျဖစ္တယ္။ ဒီကိစၥကို ေျမး

ခပ္ျပတ္ျပတ္ အေရးယူပါတယ္။ စစ္အုပ္စုဝင္ တေယာက္ေယာက္ဟာ

ေတာ္ေလးကေနတဆင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ဦးေ႐ႊမန္းက ၾကား

တန္ခိုးဩဇာႀကီးလာၿပီလို႔ ယူဆရင္ မ်က္လုံးေထာင့္ေထာက္ ၾကည့္ေန

ဝင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးတာ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းလည္း ထြက္ပါတယ္။

မယ္။ စိတ္မခ်ရေတာ့ဘူးထင္လာရင္ လက္ဦးမႈရွိရွိ အဲဒီလူကို အေရး

အခုလို

ယူလိုက္မွာပဲ ျဖစ္တယ္။ သူအေရးေပးလို႔ တန္ခိုးထြားလာတဲ့ ေထာက္

ေတြ႕မယ္ဆိုတာကို

ေအာင္လႈိင္တို႔ပါ

လွမ္းေရးေတြလည္း မလြတ္ပါဘူး။ နာမည္ႀကီး မ်က္မွန္ ဗိုလ္တင္ဦး

သမၼတဦးသိန္းစိန္ေကာ၊

ကာခ်ဳပ္မင္း

ႀကိဳသိၾကတယ္လို႔လည္း ေျမးေတာ္ေလးက ဆိုပါ

တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂ ဖက္စလုံးကေတာ့ ဒါကို ျငင္းပါတယ္။

တို႔လည္း ဝိပါတ္ၾကမၼာငင္ခဲ့ၾကတာပါပဲ။ ဒီနည္းနဲ႔ ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ စစ္
အုပ္စု နံပါတ္ဝမ္းေနရာမွာ အခ်ိန္ၾကာၾကာ ရပ္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။

သမၼတရဲ႕ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူကေတာ့ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊကို ေလး
စစ္အာဏာရွင္ေတြအတြက္

အာဏာဆိုတာ

စားေပမယ့္ အမိန္႔လာေပးမွာကိုေတာ့ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ခပ္

အသက္ဘူး

ျပတ္ျပတ္ေျပာပါတယ္။ ဦးေ႐ႊမန္းကေတာ့ ဗိုလ္သန္းေ႐ႊဟာ အာ ဏာ

မဟုတ္လား။ စစ္တပ္ကို ကိုင္ထားႏိုင္မွ အာဏာရွိမယ္။ အာဏာရွိမွ

မရွိေတာ့ေပမယ့္ ဩဇာေတာ့ ရွိပါေသးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘယ္ဟာ

အခြင့္အလမ္းနဲ႔ဥစၥာဓနေတြ ရွိမယ္။ ဒီအာဏာနဲ႔ဥစၥာဓနေတြကို ကာ

မွန္သလဲေတာ့ မေျပာႏိုင္ပါ။

ကြယ္ႏိုင္မယ္။ တနည္းေျပာရရင္ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာနဲ႔ စစ္ဗ်ဴ႐ိုက
ရက္အရင္းရွင္ဆိုတဲ့ စစ္ ၃ စစ္ကို ကာကြယ္ထားႏိုင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီ ၃
ခုဟာ အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအတြက္ သူတို႔ ဘာ

အေလာင္းစည္သူမင္းဟာ သက္ေတာ္ႀကီးလာခ်ိန္ ဘာစိတ္

မဆို လုပ္ရဲပါတယ္။ လူထုကို ေသြးေခ်ာင္းစီးေအာင္ သတ္ရဲတယ္။

ကူး ေပါက္တယ္မသိ။ တရက္မွာ မႉးမတ္ဗိုလ္ပါေတြေရွ႕ လက္႐ုံးဆံ့

သတ္လည္း သတ္ခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္ ျဖဴကာျပာကာက်လည္း ဂ႐ု

တန္းၿပီး ငါမအိုေသးလို႔ က်ဴးရင့္သတဲ့။ ဒါေပမဲ့ လက္ျပင္းေတြက တြဲက်

မစိုက္ပါဘူး။ အခု တိုင္းျပည္အေျခအေနကိုၾကည့္ရင္ သူတို႔ရဲ႕ ဘယ္သူ

ေနတာမို႔

ေသေသ ငေတမာဖို႔ပဲဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္ကို အထင္းသား ေတြ႕ရမွာပါ။

မွဴးမတ္ဗိုလ္ပါေတြက

ရယ္ၾကပါတယ္။

အမ်က္ရွသြားတဲ့

အေလာင္းစည္သူမင္းက ဥပါယ္တမည္နဲ႔ တူ႐ြင္းေတာင္မွာ ဦးေပါင္း

အခုအခ်ိန္မွာလည္း ၂၀၀၈ ခံကတုတ္နဲ႔ စစ္ ၃ စစ္ကို ကာကြယ္ေန

ၾကားနဲ႔ ျမင္းၫိုရွင္တေယာက္ ေသာင္းက်န္းေနတယ္။ လက္ရဖမ္းၾက

တာပါပဲ။

ေစလို႔ အမိန္႔ေတာ္ ခ်လိုက္တယ္။ ဒါနဲ႔ စစ္သူႀကီးမ်ား တူ႐ြင္းေတာင္
သြားၿပီး ျမင္းၫိုရွင္ကို လက္ရဖမ္းဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ေျခကုန္
ဗိုလ္ေနဝင္းဟာ

စစ္အုပ္စုနံပါတ္ဝမ္းအျဖစ္နဲ႔

၁၉၆၂

လက္ပန္းသာက်သြားတယ္ မဖမ္းႏိုင္ၾကပါဘူး။

က

စတြက္ရင္ ဆယ္စုႏွစ္ ၃ ခုေက်ာ္ ၄ ခုေလာက္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တယ္။
ဘယ္အခ်ိန္မွာ အရာက်သြားတယ္ဆိုတာ အတိအက်ေတာ့ မေျပာႏိုင္

ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ပဲ အေလာင္းစည္သူမင္းဆီ အခစားဝင္

ပါ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္မွာ အိမ္ခ်ဳပ္က်တာပါပဲ။ ဘယ္

ၿပီး ျမင္းၫိုရွင္က စြမ္းလွသမို႔ ဘယ္လိုမွ မဖမ္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အေရးယူ

ေလာက္ပဲ တန္ခိုးဩဇာႀကီးႀကီး ‘အိုမင္း’ ‘မစြမ္း’ ျဖစ္လာတဲ့ အခ်ိန္

ကလည္း

မွာေတာ့ အရာက်ေတာ့တာ ျဖစ္တယ္။

ခံရမွာျဖစ္ေၾကာင္း

သံေတာ္ဦးတင္ၾကရတယ္။

ဒီေတာ့မွ

အေလာင္းစည္သူမင္းက ဦးေပါင္းၾကားကို ထုတ္ျပၿပီး ျမင္းၫိုရွင္ဟာ
ငါကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ မိန္႔ေတာ္မူပါတယ္။
အခုလည္း ေခတ္သစ္ျမင္းၫိုရွင္မ်ား တူ႐ြင္းေတာင္မွာ အ

ဗိုလ္ေနဝင္းေနာက္ စစ္အုပ္စု နံပါတ္ဝမ္းေနရာ ဆက္ခံသူက

စြမ္း ျပဦးမလား ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါစို႔။

ဗိုလ္သန္းေ႐ႊပါ။ သူကလည္း နံပါတ္ဝမ္းေနရာမွာ ၿမဲေနဖို႔ ဗိုလ္ေနဝင္း
လုပ္သလို

လုပ္ခဲ့တာပါပဲ။

သူလည္း

အခုေတာ့

အနားယူသြားၿပီ

ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကန္႔လန္ကာေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကိုင္ေနတုန္း
ပဲလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းလည္း ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အထိ ကန္႔
လန္႕ကာ ေနာက္ကြယ္က ႀကိဳးကိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့တာပါပဲ။

ၾကည္ဝင္း
၇ - ၁ - ၂၀၁၆
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ႏိုင္ငံေရး ‘အေ႐ြ႕’ ျဖစ္ေပၚတိုးပြားမႈကို နားလည္ၾကည့္ျခင္း။
(ဒိုးၿငိမ္းခ်မ္း )

ႏိုင္ငံေရးတ္ိုက္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္စဥ္ထဲက‘အေ႐ြ႕’အေၾကာင္း တခါတရံ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ ေဆြးေႏြးတဲ့
အခါတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေတာ္လွန္ေရးအတြက္၊ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံအတြက္ ဘယ္လို စြန္႔လြတ္အနစ္နာခံခဲ့ရတယ္။ အင္အားေတြ ဘယ္
ေလာက္ ရင္းႏွီးစိုက္ထုတ္ခဲ့ရတယ္။ သို႔ေပမယ့္အေ႐ြ႕မရွိဘူးဗ်ာ...စသျဖင့္ အားမလို အားမရ ေျပာဆိုခဲ့ၾကဘူးတယ္။
ဒီေနရာမွာ ေျပာဆိုသုံးႏႈန္းတဲ့ အေ႐ြ႕ဆိုတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ‘အေ႐ြ႕’ ကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္ၿပီးေျပာျဖစ္တာက မ်ိဳးဆက္နဲ႔
ခ်ီၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကရတယ္။ တခ်ိဳ႕မ်ိဳးဆက္ဆိုရင္ ရာစုႏွစ္တဝက္ေက်ာ္ခဲ့ၿပီ။ ယခု က်ေနာ္တို႔ မ်ိဳးဆက္ေတာင္မွ ဆယ္စုႏွစ္ ဘယ္ႏွစ္ခုျဖင့္ ေက်ာ္လြန္
လာခဲ့ၿပီစသျဖင့္ အလိုမက်တဲ့သေဘာ ေျပာခဲ့ၾကဖူးတယ္။ ထိုအခါ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ ျဖစ္ေပၚတိုးပြားေနမႈကို ထပ္မံ၍ နားလည္ၾကည့္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵတရပ္
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တယ္။
ဒီျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစခ်ီ စဥ္းစားမိတာကေတာ့ ‘အေ႐ြ႕’ ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရရဲ႕ အဓိပၸာယ္က ဘာပါလိမ့္။ ဘယ္နယ္ပယ္မွာ ဘယ္လို
အသုံး ျပဳေနၾကသလဲ။ တိုက္ပြဲစဥ္ထဲမွာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ေရကုန္ေရခန္းႀကိဳးပမ္းမႈေတြရွိပါရဲ႕နဲ႔ ‘အေ႐ြ႕’ မျဖစ္ေပၚတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ အေ႐ြ႕တခုျဖစ္
ေပၚဖို႔ ဘယ္လို အခ်က္အလက္ေတြရွိဖို႔လိုအပ္သလဲ...စတဲ့ ေမးခြန္းေတြက တခုၿပီးတခု တန္းစီထြက္ေပၚလာေတာ့တယ္။
အေ႐ြ႕ (Kinetic) ဆိုတာဘာလဲ
အေ႐ြ႕ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုတဲ့အခါ ႐ုပ္ဝတၳဳေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈ၊ ေ႐ြ႕လ်ားမႈဆိုင္ရာ အျခင္းအရာမ်ားကို တိုင္းတာေဖာ္ျပလိုတဲ့အခါ
အသုံးျပဳတဲ့ ေဝါဟာရလို႔ပဲ နားလည္မိတယ္။ အေ႐ြ႕ကို ေဖာ္ျပၾကတဲ့အခါ အကြာအေဝး (နီးျခင္း ေဝးျခင္း)၊ အဆင့္ (နိမ့္ျခင္း၊ ျမင့္ျခင္း)၊ အေျခအေန
(တိုးတက္ျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ျခင္း) စတဲ့ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္စဥ္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့အေနနဲ႔ ယူနစ္မ်ား( ဒီဂရီ၊ အဆင့္၊ အတိုင္းအတာပမာဏ) ျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီး
ေဖာ္ျပေလ့ရွိတယ္။
အေ႐ြ႕ ကို ဘယ္နယ္ပယ္ေတြမွာ ဘယ္လိုအဓိပၸာယ္နဲ႔အသုံးျပဳသလဲ
အေ႐ြ႕ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို သဘာဝသိပၸံနယ္ပယ္နဲ႔ လူမႈသိပၸံနယ္ပယ္တို႔တြင္ အသုံးျပဳေဖာ္ျပတာေတြ႕ရတယ္။ သဘာဝသိပၸံ ဘာသာရပ္
တခုျဖစ္တဲ့ ႐ူပေဗဒနယ္ပယ္တြင္ အေ႐ြ႕ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို သီးျခားအဓိပၸာယ္အျဖစ္

မေတြ႕ခဲ့ရဘူး (ရွိေကာင္းရွိမယ္)။ သို႔ေသာ္အရာဝတၳဳေတြရဲ႕

ေ႐ြ႕လ်ားမႈ၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ လ်ိဳ႕ဝွက္မႈေတြအေၾကာင္း စူးစမ္းေလ့ လာၿပီးေနာက္ တိက်တဲ့ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သဘာဝနိယာမတရားမ်ားကို
ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ထိုနိယာမတရားမ်ားနဲ႔ တြဲဖက္ၿပီး ‘အေ႐ြ႕’ ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို အသုံးျပဳထားတာေတြ႕ရဖူးတယ္။ ဥပမာ အေ႐ြ႕စြမ္းအင္
(kinetic Energy ) ။ အေ႐ြ႕ကို စြမ္းအင္သေဘာတရားျဖင့္ တြဲဖက္ၿပီးအသုံးျပဳထားပါတယ္။
လူမႈသိပၸံဘာသာရပ္ထဲက ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာလည္း အေ႐ြ႕ ဆိုတဲ့ ေဝါဟာရကို အသုံးျပဳလာၾကတယ္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွာ အသုံးျပဳတဲ့
အေ႐ြ႕ရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ လူမႈတိုက္ပြဲအေျခအေနကို ေဖာ္ၫႊန္းတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ လူမႈတိုက္ပြဲအေျခအေနကို တိုင္းတာၾကည့္တဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။
အဆင့္တဆင့္မွ အျခားတဆင့္ကို လွမ္းတက္ လိုက္ႏိုင္လၽွင္ တိုးတက္မႈရွိတယ္။ အေ႐ြ႕ ရွိတယ္လို႔ေျပာၾကတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ပဲ ေရွ႕မတိုး၊ ေနာက္
မဆုတ္ အေျခအေနျဖစ္ေနတဲ့အခါ၊ ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ကိုႀကဳံေတြ႕ရတဲ့အခါ အေ႐ြ႕ မရွိဘူး။ အေ႐ြ႕မျဖစ္ေပၚဘူးလုိ႕
ေျပာၾကျပန္တယ္။
႐ူပေဗဒ ပညာရပ္မွာေတာ့ တည္ၿငိမ္ (Static) တဲ့ သက္မဲ့႐ုပ္ဝတၳဳေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈအျခင္းအရာကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါ အသုံးျပဳၾကတယ္။ လူမႈ
သိပၸံနယ္ ပယ္မွာေတာ့ လူသားဆိုတဲ့ သက္ရွိ႐ုပ္ဝတၳဳေတြရဲ႕လူမႈဘဝ၊ လႈပ္ရွား႐ုန္းကန္မႈ အျခင္းအရာေတြကို ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုၾကတယ္။ သက္ရွိလူသား
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ေတြရဲ႕ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈေတြမွာဆိုရင္ ႐ုပ္ပိုင္း (သက္ရွိ လူမ်ား) ဆိုင္ရာ၊ စိတ္ဆႏၵပိုင္း (အေတြးအေခၚ၊ အသိ၊ ဗဟုသုတ၊ လုပ္ငန္းစဥ္၊ နည္းနာ၊
နည္းပညာ၊ စီမံခ်က္ … စသျဖင့္) ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားေပၚ အေျခခံၿပီးမွသာ ေ႐ြ႕လ်ားမႈ (ဝါ ) အေ႐ြ႕တခုျဖစ္ေပၚရတာျဖစ္တယ္။
ဒီနယ္ပယ္ ၂ ခုစလုံးမွာ အသုံးျပဳတဲ့ အေ႐ြ႕ ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ နယ္ပယ္တခုနဲ႔တခု ဆက္စပ္မႈရွိေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဝါဟာရရဲ႕အဓိပၸာယ္အရ
တူညီ မႈရွိသလိုလိုနဲ႔ မတူကြဲျပားမႈေတြရွိေနတာကိုလည္း သတိျပဳမိတယ္။
ႏိုင္ငံေရး “အေ႐ြ႕” ဆိုတဲ့

ေဝါဟာရနဲ႔ ဆက္စပ္ေနေသာ အျခားျပႆနာမ်ား

ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ အသုံးျပဳေနၾကတဲ့ “အေ႐ြ႕” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကေတာ့ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္မွာပါဝင္တဲ့ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈ (work

done) ဆိုင္ရာ သေဘာတရားတရပ္နဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး ေျပာဆိုသုံးႏႈန္းၾကဟန္ရွိတယ္။ ႐ူပေဗဒတြင္ အလုပ္တခု ၿပီးေျမာက္ဖို႔ဆိုလၽွင္ စိုက္ထုတ္အားေၾကာင့္
ဝန္ (Load) ဟာ တစုံတရာေသာ အကြာအေဝးသို႔ ေ႐ြ႕ လ်ားဖို႔(အေ႐ြ႕ရွိရန္) လိုအပ္တယ္။ သို႔ေသာ္ စိုက္ထုတ္အားရွိေပမယ့္ အေ႐ြ႕မျဖစ္ေပၚဘူးဆိုရင္
အလုပ္ၿပီးေျမာက္ ျခင္းမရွိဘူးလို႔ ႐ူပေဗဒ ဘာသာစကားျဖင့္ သတ္မွတ္ေျပာဆိုၾကတယ္။
လူမႈတိုက္ပြဲတြင္းက အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈဆိုတာကေတာ့ လူထုအင္အားျဖင့္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈတခုရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္၊ အေျခအေနတခုရဲ႕
ျဖစ္ေပၚ တိုးပြားမႈရလဒ္တို႔ကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈတိုင္းမွာ အင္အားကမရွိမျဖစ္။ အင္အားက အခရာပဲ။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕
လူမႈတိုက္ပြဲတိုင္းမွာ

လူထုဟာ

အင္အားစုႀကီးအျဖစ္နဲ႔

ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေလ့ရွိပါတယ္။

ျမင္သာထင္သာရွိတဲ့

ဗမာျပည္က

လူမႈတိုက္ပြဲႀကီးမ်ားကို

ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးတ္ိုက္ပြဲႏွင့္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ လူထုဟာ ႀကီးမား
တဲ့ အင္အားစုႀကီးအျဖစ္နဲ႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတယ္။ မ်က္ေမွာက္ လူမႈတိုက္ပြဲျဖစ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္တိုက္ဖ်က္ေရးနဲ႔ အေျခခံဒီမိုကေရစီရရွိေရး
တိုက္ပြဲစဥ္ တိုင္းမွာလည္း လူထုဟာ ဧရာမႏိုင္ငံေရးအင္အားစုႀကီး တခုအေနနဲ႔ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိတယ္။
တခါတရံမွာလူမႈတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ အင္အားအမ်ားအျပားကို အသုံးျပဳၿပီး ေရရွည္တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲေနရတဲ့အခါ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန အဆင့္သစ္
တရပ္သို႔ မေရာက္ရွိဘဲ ျဖစ္တတ္တယ္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးကို ႐ူပေဗဒရဲ႕ အေ႐ြ႕တခုျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ ေျပာဆိုေလ့ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕မရွိဘူး၊ မျဖစ္
ေပၚဘူးလို႔ ေျပာတတ္ၾကတယ္။ ႐ူပေဗဒအေ႐ြ႕နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ ႏႈိင္းယွဥ္လို႔ရေလာက္ေအင္တူညီရဲလား။ တိုးခ်ဲ႕စဥ္းစားစရာတခု ျဖစ္ ေပၚလာတယ္။
လူမႈတိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေနတဲ့ ႐ုပ္ဝတၳဳအင္အားဆိုတာ သက္ရွိ လူသားမ်ားျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို သတိျပဳမိဖို႔ပါပဲ။ တိုက္ပြဲစဥ္ထဲမွာ
ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲေနတဲ့ ထိုအင္အားစုမ်ားဟာ အဆက္မျပတ္ေျပာင္းလဲေနတယ္။ တသမတ္တည္းမရွိဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးဒီေရျမင့္ျခင္း၊ နိမ့္ျခင္းဆိုတဲ့ အေျခ
အေနအေပၚ မူတည္ၿပီး အင္အားအခ်ိဳးအစားအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ သဘာဝရွိေနလို႔ပါပဲ။ လူထုအင္အားျဖင့္ လူမႈတိုက္ပြဲမ်ားကို ဆင္ႏႊဲရ
တဲ့အခါ တခါတရံ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ ဝင္းပခဲ့ၾကတယ္။ တခါတခါမွာေတာ့ အင္အားအမ်ားအျပား စြန္႔လြတ္ေပးဆပ္လိုက္ရ ေပမယ့္
ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ေဝးၾကရတယ္။ ေရရွည္တ္ိုက္ပြဲဆင္ကာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ၾကရတယ္။ ဒီကာလမ်ိဳးဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရး
အလုပ္မၿပီးေျမာက္ေတာ့ေပ။
ေတာ္လွန္ေရးအလုပ္မၿပီးေျမာက္တဲ့အခါ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္ေတြျဖစ္ေပၚလာတယ္။ ျဖစ္ေလ့ရွိတာက တိုက္ပြဲဝင္အင္အားစုေတြ အ
ၾကား အေတြးအေခၚ ႐ႈပ္ေထြးမႈျဖစ္လာျခင္း၊ လုပ္ဟန္ေတြ ကေမာက္ကမျဖစ္လာျခင္း၊ စည္း႐ုံးေရးစည္းကမ္းေတြ ေလ်ာ့ရဲလာျခင္းစတဲ့ အစုအဖြဲ႕
အလိုက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ယိုယြင္းလာတယ္။ ေနာက္တဆင့္တက္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအေပၚ အေကာင္းျမင္ဝါဒ ေလ်ာ့ပါးလာတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ
အင္အား သစ္တိုးပြားမႈမရွိဘဲ နဂိုရွိေနတဲ့အင္အားေတာင္ ပြန္းပဲ့ရင္း လုံးပါးပါးလာတယ္။ ေနာက္ဆုံး တိုက္ပြဲဝင္အင္အားမ်ားကို မထိ္န္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ
ေတာ္ လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား တုံ႔ဆိုင္းသြားရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးထိျဖစ္ေပၚသြားတယ္၊ တခ်ိဳ႕ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြဆို ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚကေနၿပီး
ေပ်ာက္ကြယ္သြားတဲ့အထိပါပဲ။ ဒီလိုသင္ခန္းစာမ်ိဳး ေတာ္လွန္သမိုင္းထဲမွာ အမ်ားအျပားေတြ႕ရေလ့ရွိပါတယ္။
ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေပၚတတ္တာက ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ရန္သူမ်ားဟာ ဖိႏွိပ္မႈနည္းသဏၭာန္မ်ိဳးစုံက်င့္သုံးတတ္တယ္။ ရန္သူ႕
ဘက္မွာ ဘက္ေပါင္းစုံ (စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး၊ သံတမန္ေရး...) မွာ လက္ဦးမႈရရွိေနတယ္။ အားသာခ်က္ေတြရွိလာတယ္။

မိမိ

ဘက္မွာေတာ့ လႈပ္ရွားမႈနယ္ေျမေတြ အကန္႔အသတ္ျဖစ္လာတယ္။ လက္လႊတ္ဆုံ႐ႈံးလာရတယ္။ မဟာမိတ္အင္အားစုေတြရဲ႕ ဆက္ဆံေရးခိုင္မာမႈ
မရွိျဖစ္လာတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးတခုလုံးကို ၿခဳံလိုက္ရင္ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ေ႐ြ႕လ်ားမႈကိုသာျဖစ္ေပၚေစခဲ့တယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးေတြက တ
ၿပိဳင္နက္တည္းျဖစ္ေပၚတတ္သလို ေရွ႕ဆင့္ေနာက္ဆင့္လည္း ျဖစ္ေပၚတတ္တယ္။
ဒီအေၾကာင္းအျခင္းရာေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူမႈတိုက္ပြဲမ်ားရဲ႕ ေ႐ြ႕လ်ားမႈျဖစ္စဥ္ဟာ သက္မဲ့႐ုပ္ဝတၳဳေတြရဲ႕ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္အတိုင္း ျဖစ္
ေပၚေန တာမဟုတ္ပဲ လူတန္စားတိုက္ပြဲပုံသဏၭာန္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚတိုးပြားေနလို႔ပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆက္စပ္စဥ္းစားတဲ့အခါ ႐ူပေဗဒ
ဆိုင္ရာ ေ႐ြးလ်ားမႈသေဘာတရားေလာက္သာသိတဲ့ အသိမ်ိဳးနဲ႔ မခ်ဥ္းကပ္မိဖို႔၊ ေကာက္ခ်က္ခ် မေစာမိဖို႔ပါပဲ။
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ႏိုင္ငံေရး ‘အေ႐ြ႕’ ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွ ထူးျခားခ်က္အခ်ိဳ႕ ။ ႏိုင္ငံေရး အေ႐ြ႕ ျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာတဲ့အခါ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေပၚတိုးပြားမႈ ဥပေဒသမ်ားကို
မ်က္ကြယ္ျပဳထားလို႔မရႏိုင္တာေတြ႕ရတယ္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေပၚတိုးပြားမႈတိုင္းဟာ လူမႈလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ လူထုတိုက္ပြဲေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရးအုံႂကြမႈေတြ
အဆက္မျပတ္ဆင္ႏႊဲၿပီးမွသာ ေရွ႕သို႔ လွမ္းတက္ရတာခ်ည္းျဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအုံႂကြမႈေတြျဖစ္ေပၚလာဖို႔ဆိုရင္ အေၾကာင္းအခ်က္ ၂ ရပ္နဲ႔
ျပည့္စုံရမယ္။ အဲဒါေတြကေတာ့ ပကတိဘာဝ အ ေၾကာင္းအခ်က္နဲ႔ အတၱဘာဝအေၾကာင္းအခ်က္တို႔ျဖစ္တယ္။
ပကတိဘာဝ အေၾကာင္းအခ်က္ျပည့္စုံဖို႔ဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရးအုံႂကြမႈႀကီး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အေျခအေန အခ်က္အလက္ေတြရွိဖို႔လိုအပ္တယ္။
ဒီ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြဟာ လူေတြရဲ႕စိတ္ဆႏၵနဲ႔ မဆိုင္ပဲျဖစ္ေပၚေနတာျဖစ္တယ္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အတြင္းပိုင္းပဋိပကၡေတြအရ အလိုအေလ်ာက္
ျဖစ္ေပၚေနတာျဖစ္တယ္။ ဒီအေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ေပၚေပါက္ဖို႔ လူေတြကဖန္တီးယူလို႔မရပါ။ ဒီလို ပကတိဘာဝအေၾကာင္းအခ်က္ေတြ မရွိရင္၊ မျဖစ္
ေပၚရင္ ေတာ္လွန္ေရးအုံႂကြမႈေတြမေပၚေပါက္ႏိုင္ေပ။
ဗမာျပည္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကိုၾကည့္ရင္ ေတာ္လွန္ေရးအုံႂကြမႈ တရပ္ေပၚေပၚေစမယ့္ ပကတိဘာဝ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြား
ျခင္းမရွိေသးေပ။ အေၾကာင္းမွာ စစ္ ၃ စစ္ ( စစ္အုပ္စု၊ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္အရင္းရွင္စနစ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္) နဲ႔ လူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုရဲ႕ ပဋိကၡဟာ
အဓိကပဋိပကၡအျဖစ္ဆက္လက္တည္ရွိေနလို႔ပါပဲ။ ေဖာ္ျပခ်က္အျဖစ္ ဖိႏွိပ္သူနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံ၊ ေသြးစုပ္သူနဲ႔ ေသြးစုပ္ခံေတြရွိေနတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း
မွာ လူ တန္းစားတိုက္ပြဲေတြက အခ်ိန္နဲ႔ အမၽွျဖစ္ေပၚေနၿပီး လူထုဟာ ေတာ္လွန္ေရးေဒါသမီးေတြနဲ႔ ေတာက္ေလာင္ေနတာေတြ႕ ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။
အထင္အရွားျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လူတန္းစားတိုက္ပြဲေတြကေတာ့ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လုပ္ခလစာတိုးျမႇင့္ေပးေရးတိုက္ပြဲ၊ လယ္သမားေတြရဲ႕
သိမ္းဆည္း ေျမယာျပန္ရေရးတိုက္ပြဲ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စစ္ကၽြန္ပညာေရးစနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးတ္ိုက္ပြဲ၊ ၿမိဳ႕ေနလူလတ္တန္းစားနဲ႔ ဆင္းရဲသားေတြရဲ႕
ေနထိုင္မႈဘ၀ အာမာခံခ်က္ရွိေရးတိုက္ပြဲေတြနဲ႔ လူနည္းစုအမ်ိဳးသားျပည္သူမ်ားေနထိုင္ရာေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ျဖင့္ဖိႏွိပ္မႈကို လက္နက္ျဖင့္ခုခံတိုက္ပြဲ
ဆင္မႈမ်ား အရွိန္တိုးျမႇင့္ျဖစ္ေပၚလာေနတယ္။ အႏွံအျပား ျဖစ္တည္ေနတဲ့ လူမႈပဋိကၡေတြက ေပ်ာက္ကြယ္မသြားပဲ အခ်ိန္တိုင္း၊ ေဒသတိုင္းမွာ တခု
မဟုတ္ တခုအျဖစ္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚတိုးပြားလာေနတယ္။ ဒီအခ်က္ေတြက ေတာ္လွန္ေရးအုံႂကြမႈေတြျဖစ္ေပၚေနတဲ့၊ ျဖစ္ေပၚေစမယ့္ ပကတိဘာဝ
အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္တယ္။
ေတာ္လွန္ေရးအုံႂကြမႈအတြက္ လိုအပ္ခ်က္တခ်က္ကေတာ့ အတၱဘာဝအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား (အတၱဘာဝအင္အားမ်ား) ျပည့္စုံေနဖို႔ ျဖစ္
တယ္။ ဒီ အတၱဘာဝအင္အားေတြရွိလာေအာင္ ေတာ္လွန္သူေတြက ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္။ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးဒီေရ
ျမင့္ တခုေပၚေပါက္လာမဲ့အခ်ိန္ကို ခန္႔မွန္းလို႔မရႏိုင္။ ကြန္ျပဴတာမွာထည့္သြင္းတြက္ခ်က္လို႔လည္းမရႏိုင္။ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔က ေပၚထြန္းလာမယ့္ ေတာ္
လွန္ေရးအုံႂကြမႈတရပ္ကို အသုံးခ်ကာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ားၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္။ အသုံးလည္းျပဳရမယ္၊ လုပ္လည္း လုပ္ေဆာင္ၾကရ
မယ္။ ပကတိဘာဝအေၾကာင္းအခ်က္

ဘယ္ေလာက္ပဲျပည့္စုံပါေစ အတၱဘာဝအင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနပါက ေတာ္လွန္ေရးဒီေရျမင့္ ျဖစ္ေပၚမလာႏိုင္ေပ။ ဒါ

ေၾကာင့္ သမိုင္းမွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအုံႂကြမႈမ်ားကို အေလးထား ေလ့လာဖို႔လိုအပ္လာပါတယ္။
ဗမာျပည္ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းတြင္ ၁၃၀၀ျပည့္ (၁၉၃၈) အေရးေတာ္ပုံ။ ၁၉၄၆ စက္တင္ဘာအုံႂကြမႈ၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အေထြေထြအုံႂကြမႈနဲ႔ ၈၈
အေရးေတာ္ပုံတို႔ဟာ ထင္ရွားတဲ့ ေတာ္လွန္အုံႂကြမႈႀကီးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအုံႂကြမႈႀကီးေတြကတဆင့္ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ ျဖစ္ထြန္းမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သင္
ခန္းစာေကာင္းေတြ ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။
၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံႀကီးဟာ ကိုလိုနီစနစ္ေအာက္မွာ လူထု၊လူတန္းစားေပါင္းစုံပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ ေတာ္လွန္အုံႂကြမႈႀကီးျဖစ္တယ္။ အေရး
ေတာ္ပုံႀကီးကို နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္အစိုးရက လက္နက္ျဖင့္အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲျခင္း၊ တ္ိုက္ပြဲဝင္ အင္အားစုမ်ားၾကား အႏုနည္းျဖင့္ ၿဖိဳခြဲျခင္းနည္းနာမ်ား က်င့္
သုံးခဲ့ တယ္။ အေရးေတာ္ပုံ႐ႈံးနိမ့္သြားတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအုံႂကြမႈျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ေပမဲ့ လူထုဘက္က ျပင္ဆင္တည္
ေဆာက္ရမဲ့ အတၱဘဝအေၾကာင္းအခ်က္မရွိျခင္း၊ မလုံေလာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အ႐ႈံးနဲ႔ ရင္ဆိုင္လိုက္ရတာျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္
ေတာ္လွန္ေရးအုံႂကြမႈေတြအတြက္ အတၱဘာဝဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ဖန္းတီးႏိုင္ခဲ့တယ္၊ မျပည့္စုံမႈေတြကို ျဖည့္စြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္တဲ့
ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္၊ ေတာ္လွန္တဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖစ္တည္လာခဲ့တယ္။
ဒုတိယကမၻာစစ္ျဖစ္ပြားၿပီေနာက္ ၁၉၄၆ခုႏွစ္တြင္ စက္တင္ဘာအုံႂကြမႈႀကီးေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ အေထြေထြသပိတ္ႀကီးအျဖစ္ လူသိမ်ားခဲ့တယ္။
ကိုလို နီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ ပုလိပ္မ်ားလည္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾက
တယ္။ အစိုးရရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားတခုလုံးကို သြက္ခ်ာပါဒ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။ ဒီပကတိဘာဝ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြက ေတာ္လွန္အုံႂကြမႈႀကီးကို ျဖစ္
ေပၚေစတယ္။

ဒီအုံႂကြမႈႀကီးကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး

အဲဒီေနာက္

ဖဆပလအတြင္းရွိ

အုံႂကြမႈႀကီးဟာယာယီရပ္ဆိုင္းလိုက္ရတယ္။

လက္ယာအုပ္စုက
အတၱဘာဝမျပည့္စုံမႈ

နယ္ခ်ဲ႕နဲ႔ေစစပ္ၿပီး

ႏိုင္ငံေရးအာဏာရယူသြားခဲ့တယ္။

(ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္းမွ

အလံနီပါတီခြဲထြက္သြားျခင္း၊

ဖဆပလ မွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ဘေရာက္ဒါဝါဒရဲ႕ လႈိက္စားမႈဒဏ္ခံစားေနရျခင္း ….) ေၾကာင့္ အုံႂကြမႈကို ေရွ႕သို႔( လက္နက္ကိုင္ ေတာ္
လွန္ေရး) တြန္းတင္ေပးျခင္းမျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါ။
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လြတ္လပ္ေရးမရမီက ေတာ္လွန္အုံႂကြမႈမ်ားႀကီးမ်ားတြင္ ပကတိဘာ၀အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားရွိေပမယ့္ အတၱဘာဝအေၾကာင္းအခ်က္ အား
နည္းတဲ့အခါ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေအာင္ပြဲျဖင့္ အဆုံးမသတ္ႏိုင္ခဲ့။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္ကို နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္မွ လြတ္
ေျမာက္ ေစေရးတြင္ အလြန္အေရးပါးေသာ ေတာ္လွန္ေရးဒီေရျမင့္တခုသို႔ တြန္းတင္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္တြင္လည္း ေတာ္လွန္ေရးအုံႂကြမႈႀကီးေတြ ေပၚထြန္းခဲ့တယ္။ ၁၉၄၈ ႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေတာ္လွန္ေရးဒီေရျမင့္
အေျခ အေနမ်ားေပၚထြန္းခဲ့တယ္။ ထိုဒီေရျမင့္ကာလမ်ားတြင္လည္း ေတာ္လွန္အုံႂကြမႈျဖစ္ေပၚေစမယ့္ ပကတိဘာဝအေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚ
ခဲ့တယ္။

သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္လိုသူေတြဘက္က အတၱဘာဝအေၾကာင္းအခ်က္ မျပည့္စုံမႈေတြေၾကာင့္ ေအာင္ပြဲနဲ႔ေဝးေနဆဲပဲ။ ယခင္ေတာ္လွန္ေရး

ဒီေရျမင့္ကာလေတြမွာ အတၱဘာဝအင္အားကို ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲပုံသဏၭာန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ကာလ
မွာေတာ့ အတၱဘာဝအင္အားကို ေျမေအာက္သဏၭာန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနရတာျဖစ္တယ္။

အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ ေတာ္လွန္ေရးအုံႂကြမႈႀကီးတိုင္း အ

တြက္ ပကတိဘာဝ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ေပၚေပါက္ေနေပမယ့္လည္း အတၱဘာဝအေျခအေနက အမီမလိုက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံေရး
အေ႐ြ႕ ဆိုတာ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ဖို႔ အလြန္ခဲယဥ္းေနေသးတယ္။
အတၱဘာဝအင္အားကို တည္ေဆာက္တဲ့အခါ ေတာ္လွန္တဲ့ႏိုင္ငံေရးပါတီတရပ္ရွိဖို႔အျပင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ ၃ ခ်က္ကေတာ့ (၁)
ေတာ္လွန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ (၂) ဒီလမ္းစဥ္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ စည္း႐ုံးထားတဲ့အင္အား (တိုက္ပြဲဝင္အင္အား) (၃) တကယ့္အခိုင္အမာ
ျပင္ဆင္မႈ (႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျဖစ္တဲ့ စည္း႐ုံးစုဖြဲ႕မႈမ်ား၊ အေတြးအေခၚ၊ နည္းလမ္း၊ နည္းနာ၊ နည္းပညာ၊ လက္နက္ ကိရိယာ
…. စသျဖင့္) ေတြျဖစ္ပါတယ္။
အတၱဘာဝအင္အားကို တည္ေဆာက္တဲ့အခါ ဒီအခ်က္ ၃ ခ်က္ဟာမရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါတယ္။ အခ်က္တခ်က္တည္းရွိ႐ုံနဲ႔ မလုံေလာက္။
အခ်က္တိုင္းဟာ အျပန္အလွန္ အေထာက္အကူျပဳေနရပါ့မယ္။ အခ်က္ ၃ ခ်က္ ျပည့္စုံေနမွ ပကတိဘာ၀အေျခအေနကို အက်ိဳးရွိရွိ အသုံးျပဳႏိုင္ပါလိမ့္
မယ္။ တခါတရံမွာ အင္အားအမ်ားအျပားရွိေပမယ့္ အေ႐ြ႕ မရွိဘူး၊ မျဖစ္ေပၚဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာက အျခားအခ်က္ေတြမရွိတာ၊ မျပည့္စုံတာမ်ိဳးလည္း
ျဖစ္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဘာလိုအပ္ခ်က္ရွိသလဲဆိုတာ ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္ အေျဖရွာႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။
ႏိုင္ငံေရး ‘အေ႐ြ႕’ ျဖစ္ေပၚတိုးပြားမႈကို နားလည္ၾကည့္ျခင္း
ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀အရ လူမႈတိုက္ပြဲမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးအုံႂကြမႈမ်ား ေပၚေပါက္တဲ့အခါမွသာ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ဆို
တာျဖစ္ေပၚ လာႏိုင္တယ္။ ထိုအျပင္ ေတာ္လွန္ေရးအုံႂကြမႈျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ ညီၫြတ္မႈရွိမွ ေတာ္လွန္ေရးဟာအဆင့္တဆင့္ကို
လွမ္းတက္ႏိုင္တယ္။ လူမႈလက္ေတြ႕ရဲ႕ သင္ၾကားခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအျပင္ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕နဲပတ္သက္ၿပီး အျခားနားလည္ခ်က္ေတြလည္း ရွိပါ
ေသးတယ္။
သက္မဲ့ျဖစ္တဲ့ အရာဝတၳဳေတြရဲ႕ ေ႐ြ႕လ်ားမႈကိုေတာ့ လူတဦးခ်င္းက လုပ္ႏိုင္ေကာင္းလုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ ကိုေတာ့ တဦးခ်င္း
ျပဳလုပ္ လို႔မရႏိုင္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ဆိုတာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈရဲ႕ ရလဒ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အေ႐ြ႕တခုျဖစ္ဖို႔ စနစ္တက်ျဖင့္ စည္း႐ုံးထားတဲ့
အင္အားေတြရွိဖို႔လိုအပ္တယ္။ ဒီလို စည္း႐ုံးထားတဲ့ အင္အားကသာ တကယ့္တိုက္ပြဲဝင္အင္အားကိုျဖစ္ေပၚေစတယ္။
ဒီလို တိုက္ပြဲဝင္အင္အားမ်ိဳးကို တဦးတည္း၊ တေယာက္ထည္းက စည္း႐ုံး၊ လႈံ႔ေဆာ္မႈမျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ တိုက္ပြဲဝင္အင္အားမ်ား ျဖစ္တည္ဖို႔၊
ထိန္းသိမ္း ဖို႔၊ တိုးပြားဖို႔ဆိုတာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ၊ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကသာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကတယ္။ အဲဒီ ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြကပဲ
ႏိုင္ငံေရး အေ႐ြ႕ျဖစ္ေပၚေစဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းမွန္ကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေပးႏိုင္တယ္။ အဲဒီ ပါတီ၊အဖြဲ႕စည္းေတြကပဲ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲသဏၭာန္ေတြ၊
တိုက္ပြဲနည္းနာေတြ၊ တ္ိုက္ပြဲနည္းပညာေတြကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။
သမိုင္းအရ၊ လက္ေတြ႕အရ ေတြ႕ျမင္ရတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္မႈႀကံ႕ခိုင္တဲ့ ပါတီမ်ိဳး၊ ေတာ္လွန္ေရးအေတြးအေခၚကို အလုပ္လမ္း
ၫႊန္အျဖစ္ ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ိဳးေတြကသာလၽွင္ ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕ ကို ေရွ႕တဆင့္တိုးျဖစ္ေပၚဖို႔ မနားတမ္းႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။
အားထုတ္ ေနၾကဆဲျဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးဒီေရနိမ့္ကာလေတြမွာျဖစ္တတ္တဲ့ လကၡဏာမ်ားအတိုင္းပဲ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါ ျဖစ္ေနၾကဆဲပဲ။
ဆက္လက္နားလည္လိုက္တာကေတာ့ လူထုေတြရဲ႕ေတာ္လွန္ေရးေဒါသေတြကို လူထုေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္အုံႂကြမႈႀကီးအျဖစ္ မေျပာင္းလဲႏိုင္
သမၽွ ႏိုင္ငံေရး အေ႐ြ႕ မျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသးဘူးဆိုတာပဲ။

(ဒိုးၿငိမ္းခ်မ္း)
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ေကြ႕ေကာက္ေလ်ွာက္ခ်င္ ေလ်ွာက္ရပါေစ၊
လမ္းမမွားဖို႕လိုပါတယ္

ညဳိစိန္ဝင္း

လုပ္သူတိုင္း လယ္ပိုင္ခြင့္မရရံုမက လယ္ယာေျမကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ျပဳ
လုပ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီး ေျမယာကုိ လယ္သမားေတြ မပုိင္ဘဲ အာဏာပုိင္
ေတြ လုပ္ခ်င္သလုိ လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ လယ္
လုပ္သူတိုင္း

အဖိႏွိပ္ခံ ဗမာျပည္သူေတြရဲ႕ သမိုင္းကံၾကမၼာဟာ တကယ္ တမ္း ေစ့ေစ့

လယ္ယာေျမေတြကို စစ္တပ္ပိုင္ ေျမအျဖစ္ သိမ္းယူတာေတြ၊ ခရိုနီေတြ

ေတြးၾကည့္ရင္ အေတာ့္ကို ရင္နာစရာေကာင္းပါတယ္။

နဲ႕ စစ္အုပ္စု ေနာက္ေတာ္ပါေတြရဲ႕ ေျမအျဖစ္ အႏိုင္က်င့္ သိမ္းပိုက္

ၾကည့္ပါ။

တာေတြကို အလူးအလဲခံစားေနၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တျပည္လုံး

(ဗမာျပည္ရဲ႕အဓိက ျပႆနာဟာ ေျမယာျပႆနာျဖစ္တယ္။

ေနရာအႏွံ႕အျပားမွာ အသိမ္းခံေျမယာေတြဆုိတာဟာ ဧက ေထာင္၊

လယ္ယာေျမျပႆနာကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းျခင္းမျပဳႏိုင္ရင္ ဗမာျပည္

ေသာင္း၊ သိန္းဂဏန္း အေရအတြက္အထိ ရွိေနတာပါ။

ရဲ႕ အေျခခံျပႆနာမ်ား ဘယ္နည္းနဲ႕မွ မေျပေပ်ာက္ႏိုင္ပါ။ ေျမယာ ျပ

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တုန္းက ပဲခူးခရိုင္၊ ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္ ဖိုး

ႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာ ေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ ေျမယာမ်ားကို တိုင္းျပည္
ပိုင္လုပ္ျခင္း၊

တကယ္လယ္လုပ္သူမ်ားအား

လယ္ပိုင္ခြင့္မရတဲ့အျပင္ ဘိုးဘြားမိဘပိုင္ဆိုင္လာခဲ့တဲ့

တုပၸံရြာ ထြန္တံုးတိုက္ပြဲမွာ ေတာင္သူလယ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ရဲ

လယ္ေျမခြဲမေပးျခင္း၊

ေဘာ္ မေဆာင္းတင္၊ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္နဲ႕ ရဲေဘာ္ေအာင္သိန္းတို႕ကို

ေခတ္မီတဲ့ ထြန္ယက္စိုက္ျခင္းမ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးေပးျခင္းမရွိပါက

ဖဆပလအစိုးရက ရက္ရက္စက္စက္ ပစ္သတ္ခဲ့လို႕ အသက္ေပးခဲ့ရ

ဘာမွ အဓိပၸာယ္မရွိဘူး။)

တယ္။ ဒီေန႕မွာလည္း ဗမာျပည္ ေနရာအႏွံ႕ လယ္သမားေတြဟာ ထြန္
တံုးတိုက္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲၿပီး မတရားမႈကို တြန္းလွန္ေနရဆဲပဲ။ ကိုယ့္ေျမ

ဒါကို ဘယ္တုန္းက စတင္ တင္ျပခဲ့တယ္ ထင္ပါသလဲ။

ယာကို ခုခံတဲ့ တိုက္ပြဲေတြမွာ ေဒၚခင္၀င္း ေသနတ္အပစ္ခံရၿပီး လယ္

၁၉၄၈ ခု၊ မတ္လ (၁၃၊၁၄၊၁၅) ေန႕မွာ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့တဲ့

သမားအမ်ားအျပားေထာင္ခ်ခံေနရဆဲပါ။

ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕၊ ဗမာႏိုင္ငံ ေတာင္သူလယ္သမားကြန္ဂရက္မွာ တင္သြင္း

ေတာင္သူလယ္သမားေတြ

တုံးေအာက္က ဖားဘဝ ဘာမွ မကြာျခားေပမယ့္ ကြာျခားတာ တခုက

ခဲ့တဲ့ တင္ျပခ်က္ပါ။ ခုဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း၆၀ေက်ာ္လာခဲ့ပါၿပီ။ လယ္လုပ္

ေတာ့ ၁၉၄၈ခုႏွစ္တုန္းကေတာင္ ဗမာႏိုင္ငံက ေတာင္သူလယ္သ မား

သူတိုင္း လယ္ပိုင္ခြင့္ရၿပီလား။ အခု ၂၀၁၅- ၂၀၁၆ခုႏွစ္မ်ားမွာ လယ္

ေတြ အားကိုးအားထားျပဳရာ အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ ေတာင္သူလယ္
သမားသမဂၢ ရွိေနခဲ့ၿပီး
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ဒီေန႕အခါမွာေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမား

သမဂၢေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွားခြင့္ မရွိၾကေသးတာ

ေဖာက္ျပန္တဲ့အစိုးရဟာ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို ၿဖိဳခြဲၿပီး

ပါပဲ။

လက္နက္နဲ႕ ဗကပကို ဖိႏွိပ္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူလူထုကို ဖိႏွိပ္ခဲ့တယ္။ ဒီမို
၁၉၄၈ခုတုန္းကတည္ရွိခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားကို ျပည္သူ

ကေရစီအေရးကို ရိုက္ခ်ိဳးၿပီး သတင္းစာတိုက္၊ ပံုႏွိပ္တိုက္တို႕ကို ဖ်က္

လူထု ဆက္လက္ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနရတာ လယ္သမားကိစၥတခုတည္း

ဆီးရာက အစ ဗကပပါတီ၀င္ေတြကို တျပည္လံုးမွာ လူဖမ္းပြဲေတြ၊

သာ မဟုတ္ပါ။

ဖိႏွိပ္သတ္ျဖတ္မႈေတြ လုပ္လာတာေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္တဲ့ လက္နက္

၁၉၄၈ ခုႏွစ္တုန္းက ဖဆပလအစိုးရဟာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕

ကိုင္ဖိႏွိပ္မႈကို ဗကပက လက္နက္ကိုင္တြန္းလွန္မႈလုပ္ရာကေန ျပည္

သမား ကိုယ္စား ျပည္သူလူထုအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို

တြင္းစစ္မီး စတင္ေတာက္ေလာင္ခဲ့ရတယ္။ တပ္တြင္းက ဒီမိုကေရစီ

တြင္တြင္ႀကီး လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုစဥ္က ျပည္သူ႕လံုၿခံဳေရး ဥပေဒလို႕

အင္အားစုေတြပါ ေတာခိုရတဲ့ဘ၀ ေရာက္သြားတယ္။ ဒီေနာက္ ျပည္

အမည္တပ္ထားတဲ့ ႏွိပ္ကြပ္ေရးအက္ဥပေဒတရပ္လံုး ကို ခၽြင္းခ်က္မရွိ

တြင္းစစ္ဟာ ျပည္သူ႕ရဲေဘာ္ေတြပါ ေတာခိုၾကရတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ

လံုး၀ဖ်က္သိမ္းဖို႕ တိုက္ပြဲ၀င္ ျပည္သူေတြက ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။

တိုင္းရင္းသားေတြပါ ေဖာက္ျပန္တဲ့အစိုးရကို လက္နက္နဲ႕ ခုခံဆန္႕

ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ခြင့္ဟူသမွ်ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ အဲဒီပုဒ္မေတြ ဖ်က္သိမ္းပစ္

က်င္လာတဲ့အခါ ျပည္တြင္းစစ္မီးဟာ ပိုမို ႀကီးထြားလာတယ္။

ဖို႕

ပုဒ္မ ၅နဲ႕

ဒီကေန႕ ကာလဆိုရင္ ဗမာျပည္က တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြ

တိုက္ပြဲ၀င္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ လူထုေတြကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကတယ္။

ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကတယ္။

တျပည္လံုးေနရာအႏွံ႕အျပား

အမ်ားစုဟာ လက္နက္ကိုင္စြဲၿပီး ဖိႏွိပ္မႈေတြကို တြန္းလွန္တုိက္ပြဲဝင္

အခ်ဳပ္ေထာင္အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားနဲ႕သာမန္အက်ဥ္းသား

လာတာေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္လာတဲ့တိုင္ ျပည္တြင္းစစ္မီးဟာ

တို႕အား ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္တာေတြ အစာမေကၽြး ဘဲ

ၿငိမ္းမသြားတဲ့အျပင္ က်ယ္ျပန္႕သထက္က်ယ္ျပန္႕လာေနတယ္။ ၁၉၄၈

ထားတာေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။

မွာ စတင္ေတာက္ေလာင္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းမွာ အသက္၊ ေသြး

အခု ႏွစ္၆၀ၾကာလာတဲ့အခါမွာေရာ ဒီအေျခအေနေတြက

ေတြ ေပးလိုက္ရတဲ့ ဗမာအပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူေတြ .... အိုး

တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာၿပီလား။ ႏိုင္ငံေရး တက္ ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြျဖစ္

မဲ့ အိမ္မဲ့ ျဖစ္ေနၾကရတဲ့ ျပည္သူေတြ....မိတကြဲ ဖတကြဲ ျဖစ္ေနၾကရတဲ့

ၾကတဲ့ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္းေနမ်ိဳးဇင္၊ ကိုတင္ထြဋ္ပိုင္၊ ေဒၚေနာ္အုန္းလွ၊

ျပည္သူေတြရဲ႕အေရအတြက္ဟာ သိန္း၊ သန္း၊ ကုေဋေပါင္းမ်ားစြာ ရွိ

ေဒၚစိန္ေထြး စသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူေတြ မတရားအဖမ္းဆီးခံ

လာခဲ့ပါတယ္။ ထိုစဥ္ကတည္းက ျပည္သူသိန္သန္းကုေဋ ေသေၾကနာ

ထားၾကရတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြကို ဖက္ဆစ္ဆန္ဆန္ ရက္ရက္ စက္

က်င္ ဒုကၡေရာက္ေနၾကရတဲ့ ဗမာျပည္ရဲ႕အေျခအေနဟာ --- ႏွစ္ေပါင္း

စက္ မတရားရိုက္ႏွက္ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးခဲ့ၾကတယ္။ ပုဒ္မ ၁၈ အပါ

၆၀ေက်ာ္ မရပ္စဲႏိုင္တဲ့ ကမၻာ့အရွည္ၾကာဆံုး ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း

အ၀င္ ပုဒ္မေတြအမ်ိဳးမ်ိုးတပ္ၿပီး အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ စြဲ

ေသေၾကဒုကၡေရာက္ေနၾကရတဲ့ ျပည္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ မ်ား

ခ်က္ေတြ တသီႀကီးနဲ႕ လူတေယာက္ထည္းကို အမႈေပါင္းမ်ားစြာ တင္

ျပားမလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားသိရွိရံုနဲ႕ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။

ၿပီး မတရားလုပ္ေနၾကတယ္။ မတရားရံုးက အျပစ္မရွိသူေတြအေပၚ

ဒီလုိ ျပည္သူေတြ ႏွစ္ေပါင္း၆၀ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ဆင္းရဲ

ႀကီးေလးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြကို မတရားစီရင္ခ်မွတ္တာဟာ အရင္တုန္း

ဒုကၡတြင္းမွာ ခံစားခဲ့ၾကရၿပီး ခုထိ မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ေသးတာ ဘာ့

ကထက္ေတာင္ ပိုဆိုးေနေသးတယ္။ ေနစရာမရွိလို႕ ျဖစ္သလို ေနစရာ

ေၾကာင့္လဲ။

လုပ္ေနရသူ အသက္၈၀ေက်ာ္အဖြားအိုကိုေတာင္ မညွာမတာ ဖမ္းဆီး

ျပည္သူေတြ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႕ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရတဲ့ခရီးဟာ

ေထာင္ခ်ၾကတယ္။

ေျဖာင့္ျဖဴးေခ်ာေမြ႕ေနတဲ့လမ္းက ေလွ်ာက္လွမ္းေနၾကရတာ မဟုတ္ပါ။

အလုပ္သမားအေရးကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ၁၉၄၈ ခု

အေကြ႕အေကာက္ အတက္အဆင္းနဲ႕ အႏၱရာယ္ေတြ တင္းၾကမ္းျပည့္

တုန္းက အရင္းရွင္ကုမၸဏီမ်ားရဲ႕အက်ိဳးကို ကာကြယ္ၿပီး အလုပ္သမား

ေနတဲ့လမ္းက ေလွ်ာက္ေနၾကရတာပါ။ ျပည္သူေတြ မလြတ္ေျမာက္

သပိတ္မတားရဆိုတဲ့ ဥပေဒနဲ႕ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အခြင့္ အေရးေတြ

ေသးေပမယ့္ ဦးတည္တဲ့ ရန္သူကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာင္း လဲခဲ့ပါတယ္။

ကို ပိတ္ပင္ေနသလို ဒီေန႕ေခတ္မွာလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပ အရင္းရွင္

ပေဒသရာဇ္ေခတ္နဲ႕ ကုိလုိနီ ကြ်န္ေခတ္ကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့ ဗမာျပည္

ကုမၸဏီေတြဘက္က ရပ္တည္ၿပီး အလုပ္သမားေတြရဲ႕ တရားမ်ွတတဲ့

ဟာ ၄၈ ခုႏွစ္မွာ ေဖာက္ျပန္တဲ့ ဖဆပလအစုိးနဲ႕ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရတယ္။

ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ဖ်က္သိမ္းတာ၊ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပၾကတဲ့ အလုပ္

ဖဆပလအစုိးရရဲ႕ မတရားမႈေတြကုိ ရင္္ဆုိင္ခုခံေနရတဲ့ ဗမာျပည္သူ

သမားေတြကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်တာေတြ ဆက္လက္တည္ရွိဆဲပါ။ ဒါ့

ေတြဟာ ဖဆပလ အကြဲအၿပဲမွာ တုိင္းျပည္အတြက္ ပုိမ်ား သက္သာ

အျပင္ ၁၉၄၈ က အစိုးရအမႈထမ္းမ်ား က်င့္ထံုး အက္ဥပေဒနဲ႕ အစိုးရ

ေလမလားဆုိၿပီး သန္႕ရွင္းဖဆပလကုိ ပုံေအာ မဲေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပ

အမႈထမ္းမ်ားကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြ အခုလည္း ပံုစံတမ်ိဳးနဲ႕ ရွိေနတာပဲ။

မဲ့ ျပည္သူေတြေမွ်ာ္လင့္သလုိ ျဖစ္မလာဘဲ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွာ စစ္အုပ္စုက

စစ္တပ္တြင္ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ရဟု အေၾကာင္းျပၿပီး လူထုအက်ိဳးကို လို

အာဏာသိမ္းၿပီး

လားတဲ့ တပ္သား၊ တပ္ဗိုလ္ေတြကို အျပစ္ရွာထုတ္ပစ္သလို၊ ခုလည္း

တယ္။ ျပည္သူေတြကုိ တပါတီစနစ္နဲ႕ေရာ၊ ပါတီစုံစနစ္နဲ႕ေရာ စစ္အာ

လူထုအက်ိဳးဆက္စပ္ၿပီး ရပ္တည္ဖို႕ႀကိဳးစားတဲ့ တပ္ဗိုလ္၊ တပ္သား

ဏာရွင္အဆက္ဆက္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ဖိႏွိပ္လာခဲ့တာ ဒီေန႕အထိပဲ။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ တုိင္းျပည္ကုိ အုပ္စုိးလုိက္

ေတြကို ေထာင္ခ်အေရးယူေနတာပါပဲ။ လူထုႀကီး လုိလားေတာင့္တ

ထုိ႕အတူ ျပည္သူေတြအက်ဳိးအတြက္ဆုိၿပီး မစားရ ဝခမန္း

ေနတဲ့ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးကုိ သေဘာတူေၾကာင္း မိမိအျမင္အရ

ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္ေတြ၊ လိမ္ညာလွည့္ဖ်ား မႈိင္းတုိက္မႈေတြလည္း ျပည္

လက္မွတ္ထုိးလုိက္မိတဲ့ စစ္ဗုိလ္တဦးေတာင္ ေထာင္ခ်ၿပီး အေရးယူ

သူေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ႀကဳံေတြ႕လာခဲ့ရတယ္။ ဖဆပလေခတ္က ျပည္

တာ ခံရတယ္။

ေတာ္သာရမည္ဆုိတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႕အတူ၊ လူတကုိယ္ တုိက္တလုံး

ဗမာျပည္ ျပည္သူေတြ ႏွစ္ေပါင္း၆၀ေက်ာ္ ေသြးအလိမ္းလိမ္း

ကားတစီးဆုိတဲ့

လိမ္ညာလွည့္ဖ်ားမႈေတြ၊

ျမန္မာဆုိရွယ္လစ္လမ္း

ဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့ အထင္ရွားဆံုးသာဓက ကေတာ့ ဒီေန႕တိုင္ မရပ္ႏိုင္

စဥ္ဆုိၿပီး အတုအေယာင္ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္နဲ႕ လိမ္ညာမႈေတြ၊ လယ္

ေသးတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ မီးေတာက္မီးလွ်ံ ႀကီးပါ။

လုပ္သူ လယ္ပုိင္ခြင့္ရေရးဆုိတဲ့ လွည့္ဖ်ားမႈိင္းတုိက္မႈေတြ၊ လူထုႀကီး

ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္နဲ႕အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕တို႕ကို
ညီညြတ္မႈနဲ႕

ေတာ္လွန္ေအာင္ပြဲရခဲ့ေပမယ့္

အမ်ိဳးသားစည္းလံုး
အာဏာရ

ကသာ မဲေတြေပး ဆႏၵေတြေဖာ္ထုတ္လုိက္ရၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္

ဖဆပလ

ကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္တဲ့ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိတာမ်ဳိး၊ ျပည္သူ႕
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လႊတ္ေတာ္ဆုိတဲ့ အမည္သာခံထားၿပီး ျပည္သူ႕အက်ဳိးအတြက္ ဘာတ

ဦးရြက္ျပဳမယ့္ အင္အားစုက ျပည္သူေတြကုိ လမ္းမွားဘက္ ေခၚသြား

ခုမွ

ဖြဲ႕စည္းပုံ

မယ္ဆုိရင္ ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူေတြ ဒုကၡႏြံထဲ

ေအာက္က လႊတ္ေတာ္မ်ဳိးေတြ။ ျပည္သူေတြကုိ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့

တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနရဦးမယ့္ အေျခအေနဲ႕ ရင္ဆုိင္ရမွာမုိ႕ပါ။ လမ္း

ခ်ေပးေရးလုိ႕ အဆက္မျပတ္ တြင္တြင္ေျပာၿပီး လက္ေတြ႕မွာ ျပည္သူ

မွားအတုိင္း ေလွ်ာက္ရတာ ၾကာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လမ္းမွန္ ေရာက္

ေတြ ဖြတ္ေက်ာျပာစုၿပီး တုိင္းျပည္ ခရုဆံကြ်တ္ျဖစ္ေစတဲ့ ဦးသိန္းစိန္

ေအာင္ တည့္ယူဖုိ႕က အခ်ိန္ပုိၾကာၿပီး ခက္လည္း ခက္ခဲပါတယ္။ လမ္း

စစ္အစုိးရရဲ႕

မွားသြားတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေကြ႕ေကာက္သြားရတဲ့အခ်ိန္ထက္ ပုိမုိရွည္

လုပ္မေပးတဲ့

ဦးသိန္းစိန္အစုိးရလက္ထက္

၂၀၀၈

လိမ္ညာလွည့္စားမႈေတြ...စတာေတြဟာ

ျပည္သူ႕ဘဝ

လြတ္ေျမာက္ေရးလမ္းက အတားအဆီးေတြပါ။

ၾကာၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးမႈေတြ အေတာမသတ္ ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ၾကရမွာပါ။

ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ ဗမာျပည္သမုိင္းကံၾကမၼာနဲ႕အတူ ျပည္သူေတြ

မ်က္ေမွာက္ကာလမွာေတာ့ ျပည္သူေတြက ၂၀၁၅ ေရြး

ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရတဲ့ ခရီးလမ္းတေလွ်ာက္မွာ ဖိႏွိပ္သူ အေျပာင္းအလဲ

ေကာက္ပြဲမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၊ စစ္တပ္ပါတီအုပ္စုိးမႈတုိ႕ကုိ မလုိ

ရွိတယ္။ ဖိႏွိပ္သူရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈ နည္းနာ အေျပာင္းအလဲ ရွိတယ္။ ဖိႏွိပ္သူရဲ႕

လားေၾကာင္း တခဲနက္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ျပသလုိက္ၾကပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ေရြး

လိမ္ညာလွည့္စားမႈပုံစံ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိး အေျပာင္းအလဲ ရွိတယ္။

ေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရပါတီ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရတဲ့ လႊတ္ေတာ္ အ

ဒါေပမဲ့ မိမိတုိ႕အေပၚ ဖိႏွိပ္ထားတဲ့ ေႏွာင္ၾကဳိးေတြကုိ ျဖတ္
ေတာက္ပစ္ေရးအတြက္ဆုိရင္

ေျပာင္းအလဲ၊ အစုိးရအေျပာင္းအလဲတုိ႕ဆုိတာဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ

ျပည္သူေတြဟာ တကယ္ ဦးေဆာင္

အေျခခံဥပေဒေအာက္မွာ လုပ္ရတာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လြတ္ေတာ္ေတြ

ေပးႏုိင္မယ္လုိ႕ သူတုိ႕ယုံၾကည္ထားတဲ့ အင္အားစုေနာက္ကုိ တက္ၾကြ

ပင္လွ်င္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံေဘာင္အတြင္းက လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ရဲရင့္စြာ လုိက္ပါေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့တာခ်ည္းပါပဲ။ ဖဆပလေခတ္မွာ အ

အစုိးရသစ္ဆုိရင္လည္း ကာလုံကေန ထိပ္က ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတဲ့ အစုိးရ

လုပ္သမားလယ္သမားနဲ႕ ေက်ာင္းသား ျပည္သူေတြ အသက္ေသြးေတြ

ပါ။ ဒီအေျခအေနမွာ အႏုိင္ရပါတီအေနနဲ႕ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆုိၿပီး စစ္

ေပးၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သလုိ ၁၉၆၂ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အတိအလင္း

တပ္နဲ႕ အဆင္ေျပေအာင္ ေစ့စပ္ေရးလမ္းေၾကာင္း ကေန ဝင္တုိးေန

ေပၚထြက္လာၿပီးကတည္းက ၇- ရက္ ဇူလုိင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၊

ရတဲ့ အေနအထားပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဖ်က္သိမ္းေရးမေျပာနဲ႕ပုဒ္မ

ဦးသန္႕အေရးအခင္း

ေမ-ဂ်ြန္အလုပ္သမား

၅၉(စ) တခုေတာင္ ျပင္ဖုိ႕ ေဝလာေဝး။ ဆုိင္းငံေရးဆုိတဲ့ ေလသံ

အေရးအခင္းတုိ႕လုိ လႈပ္ရွားမႈအေရးအခင္းေတြကအစ ၈-ေလးလုံး အ

ကုိေတာင္ စစ္အာဏာပုိင္ေတြဘက္က ယတိျပတ္ ဟန္႕တားပယ္ခ်

ေရးေတာ္ပုံ၊ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးစတဲ့ အေရးေတာ္ပုံေတြအထိ လူ

ေနတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးပါ။ လြတ္ေတာ္တြင္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္

တန္းစားေပါင္းစုံ ျပည္သူေတြဟာ ေျမာက္ျမားလွဲတဲ့ ဘဝေတြစေတး

ေရး ဘယ္ေလာက္ထိ လုပ္ႏုိင္မလဲ။ စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱရားနဲ႕ စစ္အာ

ေပးလွဴၿပီး တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဘာလုိ႕လဲ။ မိမိတုိ႕အသက္ေတြ

ဏ ရွင္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းေရးကုိ ဘယ္နည္းနဲ႕ လုပ္မလဲ။

ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ၊

ဘဝေတြကုိ စြန္႕လႊတ္အနစ္နာခံဖုိ႕ ဝန္မေလးဘဲ ျဖစ္ေနၾကတာ ဘာ

လမ္းေၾကာင္းမွန္ကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႕ စဥ္းစားမယ္ဆုိရင္ေတာ့

ေၾကာင့္ပါလဲ။ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဖိႏွိပ္ခံၾကရတာ၊ မတရားမႈေတြ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႕ ကာခ်ဳပ္မူ ၆ ခ်က္ မဖ်က္သိမ္းႏုိင္ေသးသမွ် ျပည္

ရင္ဆုိင္ေနၾကရတာ၊ ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် ျပည္သူေတြရဲ႕အသက္ေတြ ဆုံးရႈံး

တြင္းစစ္ မရပ္စဲႏုိင္ေသးဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရႏုိင္ေသးပါဘူး။

ေနၾကရသလုိ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းမွာလည္း အသက္၊ အုိးအိမ္၊ စည္း

စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏုိင္ေသးဘူးဆုိရင္ ျပည္သူေတြအတြက္ စစ္

စိမ္ေတြ ဆုံးရႈံးေနရတာကုိ ဆက္လက္သည္းမခံႏုိင္ၾကေတာ့ပါ။

မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆုိတာလည္း မျဖစ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ၂၀၀၈ အေျခ

ယေန႕အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ေသြးအလိမ္းလိမ္း လူး

ခံဥပေဒကုိ တုိက္ဖ်က္ႏုိင္မွ စစ္အုပ္စုနဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဖယ္

ေပၿပီး ဒဏ္ရာအနာတရနဲ႕ နာလန္မထႏိုင္ေသးတဲ့ ေ၀ဒနာရွင္ ဗမာ

ရွားႏုိင္မွာပါ။ ဒီလုိဖယ္ရွားႏုိင္မွသာ ျပည္သူေတြ ဒီမုိကေရစီအျပည့္အဝ

ျပည္ ပါ။ ဒီေလာက္ ဒုကၡေတြကို တိုင္းျပည္နဲ႕ မမွ်ေအာင္ ခံစားခဲ့ရတဲ့

ရရွိၿပီး စစ္မွန္တဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိကာ စည္ပင္သာယာဝေျပာ

ဗမာျပည္ဟာ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ ေ၀ဒနာေတြ ခံစားရဦးမွာလဲ။

တဲ့ ဗမာျပည္သစ္ကုိ ထူေဆာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကသာလွ်င္

ဒီေ၀ဒနာေတြ ကေန ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ကာလမွ လြတ္ေျမာက္မွာလဲ။

တခုတည္းေသာ မွန္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းပါ။

အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီစနစ္ေအာက္၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ဓားေအာက္၊

ျပည္သူေတြအတြက္ အနည္းအပါး သက္သာေစတဲ့ ျပဳျပင္

ဖဆပလ ေဖာက္ျပန္ေရးအစိုးရလက္ေအာက္၊ ေနာက္ၿပီး စစ္အာဏာ

ေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႕ပဲ

ရွင္စနစ္နဲ႕ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ေအာက္ ဒုကၡေတြကို ခါးစည္းခံလာ

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဖ်က္သိမ္းေရးအထိ ေလွ်ာက္လွမ္းမလား၊ စစ္တပ္နဲ႕

ရတာမို႕ ျမန္ျမန္ေရာဂါေ၀ဒနာေတြ ကင္းရွင္းၿပီး ျမန္ျမန္ လြတ္ေျမာက္

ေစ့စပ္၊ စစ္တပ္နဲ႕ အာဏာအခ်ဳိ႕တေလ ခြဲေဝယူ၊ အေနာက္ အင္အား

ေလ ေကာင္းေလ ဆိုတာ အထူးေျပာစရာ လိုမယ္မထင္ပါ။

ႀကီးႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ကူညီေထာက္ပံ့မႈတခ်ဳိ႕တေလ အားကုိးၿပီး ၂၀၀၈ အ

ဆုိလုိခ်င္တာက ျမန္မာျပည္သူေတြ ကုိယ္ေရာက္ခ်င္တဲ့

စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕

ေျခခံဥပေဒေအာက္မွာပဲ တုိင္းျပည္ကုိ တည္ေဆာက္မွာလား။ ဒါဟာ

ျပည္သူ႕ဒီမုိကေရစီ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ေတြ မေႏွာင့္

မွားယြင္းတဲ့လမ္းေၾကာင္းလုိ႕ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။

ေႏွးဘဲ ေရာက္ဖုိ႕ လုိတယ္လုိ႕ ဆုိခ်င္တာပါ။
ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္စန္းစုၾကည္

ေက်နပ္ေနရမလား။

ျပည္သူအက်ဳိးကုိ လုိလားၿပီး ျပည္သူကုိ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ
ကုိယ္တုိင္ပင္

မယ့္ အင္အားစုအေနနဲ႕ ဒီအခ်က္ေတြကုိ အေလးထားျပီး မွန္ကန္

လွ်င္ (ကြ်န္မတုိ႕ႏုိင္ငံက အခ်ိန္ သိပ္ဆြဲေနလုိ႕ မျဖစ္ဘူး။ အခ်ိန္ဆြဲလုိ႕

တဲ့လမ္းေၾကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႕ စဥ္းစားရမွာပါ။

ရွိရင္ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဒဏ္ရာေတြက ပုိႀကီးလာမယ္) လုိ႕ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။

ျပည္သူ႕လူထုႀကီးတရပ္လုံး အက်ဳိးစီးပြားဘက္က ရပ္ခံေျပာ

အခ်ိန္ဆြဲမေနဘဲ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ နာက်င္လာခဲ့ၾကရတဲ့ ျပည္သူ

ၾကားရမယ္ဆုိရင္ေတာ့.

ေတြ အျမန္ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႕ဆုိတာ တကယ့္လုိအပ္ခ်က္ တခုျဖစ္

ေကြ႕ေကာက္ ေလွ်ာက္ခ်င္ေလွ်ာက္ရပါေစ၊ လမ္းမမွားဖုိ႕ ေတာ့

ေၾကာင္း သံသယရွိစရာ မလုိပါဘူး။

လုိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ျပည္သူေတြအက်ဳိးစီးပြားဘက္က ၾကည့္ရင္ လမ္း

။

ညဳိစိန္ဝင္း

မမွားဖုိ႕ေတာ့ လုိပါတယ္။ ဘာလုိ႕လဲဆုိရင္ ျပည္သူေတြကုိ ဦးေဆာင္
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စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတာင္သူလယ္သမားေတြကမလိုခ်င္ပါ။
ညီျမင့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ စိုက္ပ်ိဳးရာသီေရာက္လာၿပီဆိုရင္ ႏိုင္ငံပိုင္ ႐ုပ္/သံနဲ႕ သတင္းစာေတြမွာ ျမင္ၾက၊ ဖတ္ၾကရမယ့္ သတင္းေတြ
ကေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြကို စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းေနၿပီ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေတြပါ။ ဘယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ က်ပ္ေငြ သိန္းေပါင္းဘယ္ေလာက္၊
တိုင္းနဲ႕ျပည္နယ္တခုလံုးအတြက္ စုစုေပါင္း ေခ်းေငြက်ပ္သိန္းေပါင္းဘယ္ေလာက္နဲ႕ မစားရ ဝခမန္း သတင္းေတြပါ။ ဒီေငြအေရအတြက္ေတြကို တကယ္
စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဆီ တိတိက်က် ေရာက္၊မေရာက္ ဘယ္သူမွ စိစစ္ျခင္းရွိမယ္ မထင္ပါ။ စိုက္ပ်ိုဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းတာဟာ မဆလ၊
နဝတ၊ နအဖ ေခတ္ကေန ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရေခတ္ထိ မ႐ိုးႏိုင္တဲ့ ဓာတ္ျပားေဟာင္းႀကီးပါ။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ရဲ႕ အမေတာ္ေၾကး အေမြဆိုးကို ဆက္
လက္ အေမြခံၾကတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။
စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းခ်ိန္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ေလာင္းကစားလုပ္ပစ္မွာ စိုးရိမ္တဲ့ ဝန္ႀကီးက စိုးရိမ္ရွာတယ္။ ေတာင္သူလယ္သ
မားေတြက ဘယ္ေတာ့မွ ေငြျပန္ဆပ္ခ်င္တဲ့သူေတြ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔ကို အခ်ဳပ္ေပၚတင္လိုက္မွ ေငြကထြက္လာတယ္လို႔ ေျပာလည္းေျပာ လက္ေတြ႔
လည္း က်င့္သံုးေနၾကတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြက အမ်ားစုပါ။ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ဘာေၾကာင့္ ေလာင္းကစားလုပ္ၾကသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ေၾကြး
မဆပ္ႏိုင္ၾကသလဲ…ဆိုတဲ့ ျပႆနာရဲ႕အေျဖထိ သြားဖို႔ တာဝန္ရွိသူေတြအေနနဲ႕ မႀကိဳးစားၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေက်းလက္ေန ေတာင္သူလယ္သမား
တို႔ဘ၀ ဆင္းရဲတြင္းက အမွန္တကယ္ လြတ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အထက္စီးက ျမင္တဲ့အျမင္ေတြကို အရင္ဆံုး ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ဖို႔
လိုပါတယ္။
စိုက္ဘဏ္က စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြကို ကုန္းနဲ႔လယ္ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထုတ္ေပးပါတယ္။ ကုန္းက တဧက ၂ေသာင္း၊ လယ္က တဧက
တသိန္းရတယ္။ တကယ္ စစ္စစ္မွန္မွန္ စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားတိုင္း ေငြေခ်းလို႔ မရပါဘူး။ မစိုက္တဲ့လူေတြက ေခ်းလို႔ရေနတာေတြ ရွိပါတယ္။
ဒါကို ေတာင္သူလယ္သမားတိုင္း သိပါတယ္။ အစိုးရေခ်းေငြက အတိုးႏႈန္းနည္းတယ္လို႔ ေျပာရပါမယ္။ ဒါေပမဲ့ ေခ်းေငြကေလးရဖို႔ အနည္းဆံုး ၿမိဳ႕က
စိုက္ဘဏ္ကို ႏွစ္ေခါက္သြားရမယ့္ စရိတ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဆီက ဘာမွ မျဖတ္ေတာက္ရဘူးလို႕ ညႊန္ၾကားထားေပမယ့္ ဟိုေခါင္း စဥ္တပ္ဒီေခါင္းစဥ္တပ္ ျဖတ္ေငြ၊ အခ်ိန္မီမဆပ္လို႔ တပ္တဲ့ ဒဏ္ေၾကးေငြ…စတဲ့ သြယ္ဝုိက္အတိုးေတြက အမ်ားသား။ ေသခ်ာတြက္ၾကည့္ရင္ အရပ္တိုးထက္
နည္းနည္းပဲ သက္သာတာပါ။
ဒီဖက္ေခတ္မွာ ရြာအေရာက္ အိမ္တိုင္ယာေရာက္ ထုတ္ေခ်းေပးတဲ့ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစား တခ်ိဳ႕လည္း ေပၚလာတယ္။ ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြ၊ သမ
ဝါယမေခ်းေငြ၊ NGO အေယာင္ေဆာင္ထားတဲ့ ျမန္မာေခ်းေငြေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုအရင္ေခတ္ကထက္ စာရင္ ေတာင္သူလယ္စမားေတြ ေငြေခ်းလို႔ ရတဲ့
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ေနရာ နည္းနည္းေတာ့ ေပါမ်ားလာၿပီ ေျပာရမွာေပါ့။ ဒါေတြကလည္း သူ႔စည္းကမ္းနဲ႔ သူ႔နည္းလမ္းနဲ႔ပါ။ တကယ္ေတာ့ ဒီေခ်းေငြေတြဟာ ၂၀၁၀ အၿပီး
ေပၚလာတာပဲ။ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အကူအညီေငြေတြသာ ျဖစ္တယ္။
ျမစိမ္းေရာင္ေခ်းေငြဆိုရင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနက ကိုင္
တာပါ။ တရြာကို သိန္း ၃၀၀ ထုတ္ေခ်းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရြာတိုင္းမရပါ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလမွာ ႀကံ႕ဖြံ႕က မဲဆြယ္တဲ့အေနနဲ႔ ရြာတခ်ိဳ႕ကို ထုတ္
ေခ်းတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သိန္း ၃၀၀ ဆိုေပမယ့္ တကယ္တမ္း ေတာင္သူလယ္သမားေတြ လက္ထဲေရာက္တာ ၂၉၄သိန္း ပါ။ ၆သိန္းကို ေခါင္းစဥ္
အမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ ႏႈတ္ယူဖို႕ ဖယ္ထားပါတယ္။ တကယ္တမ္း ဘဏ္မွာ ေငြသြားထုတ္ေတာ့ ေပးခဲ့ရတာကိုက ေလးသိန္းကုန္က်ပါသတဲ့။ ဒီလို အေၾကာင္း
အရာေတြ ဖြင့္ခ်ေရးျပေနရင္ ေဆာင္းပါးရွည္သြားမွာ စိုးရပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတာင္သူလယ္သမားေတြအဖို႔ ေခ်းစရာေနရာဌာန မ်ားလာေတာ့ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴေတြ မ်ားမ်ားလုပ္
ထားရပါတယ္။

ေလ်ာက္လႊာေတြ ခဏခဏတင္၊ လက္မွတ္ေတြ ခဏခဏထိုးေပးရပါတယ္။ တိုးတက္လာတာဆိုလို႔ ဒီအခ်က္ေတြကလြဲၿပီး တျခား

ေျပာစရာ ျပစရာ မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ ဒီလိုေခ်းေပးေနလို႔ အရပ္ထဲက ေရႊေပါင္၊ ယာေပါင္ခံ ေငြတိုးေခ်းစားသူေတြ ေပ်ာက္သြားသလားဆိုေတာ့
ေပ်ာက္မသြားပါ။ ညွာညွာတာတာေျပာရရင္ အတိုးႏႈန္းနည္းနည္းပါးပါး သက္သာသြားတာေလာက္ပဲ ရွိပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြမွာ အစိုးရဆီက ေခ်းေငြရရင္ အရပ္က အတိုးရွင္ဆီ အေခ်းျပန္ဆပ္၊ အရပ္က အတိုးရွင္ဆီက ေခ်း
ေငြရရင္ အစုိးရဆီက ေခ်းေငြျပန္ဆပ္နဲ႕ အေၾကြးသံသရာလည္ေနပါတယ္။ ဒီၾကားထဲ ေရႀကီး၊ မိုးေခါင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဒဏ္နဲ႔ ေတြ႔တဲ့အခါ
အရင္း လံုးလံုး ေပ်ာက္ရပါတယ္။ ၂၀၁၀- ၂၀၁၅အတြင္း လယ္ထိုးအပ္ရတဲ့ လယ္သမားေတြ မ်ားစြာရွိခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၄- ၁၅ မွာ မႏၱေလးက ပြဲစားတေယာက္ ထြက္ေျပးတယ္။ ရန္ကုန္ ပဲကုမၸဏီက ေဒဝါလီခံရတယ္။ ပြဲစားေတြရဲ႕ ျပႆနာကို ကုန္
သည္ႀကီးမ်ားအသင္းနဲ႔ စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီး ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္းေပးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ေျမထိုးအပ္ရတဲ့ အေၾကြးျပ
ႆနာကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ ေျဖရွင္းမေပးၾကပါ။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ ဗမာေတာင္သူလယ္သမားေတြဟာ ကေန႔ထက္ထိ အဖိႏွိပ္ခံ၊ အေမ့ေလ်ာ့ခံ လူတန္းစား
ေတြပဲ ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အေၾကြးႏြံနစ္ေနရပါသလဲ။ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္ေတြ၊ ျပည္တြင္းက ပညာရွင္ေတြကို ဖိတ္ေခၚ ေမးျမန္း
ေနစရာ မလိုပါ။ စကားလံုးလွလွ၊ ပေရာဂ်က္အႀကီးအက်ယ္ေတြနဲ႕ အေျဖလိုက္ရွာေနစရာ မလိုပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြထဲ ကြင္း
ဆင္းၾကည့္ရင္ အလြယ္သိႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေၾကြးႏြံနစ္ေနရတဲ့ အဓိက အေၾကာင္း(၂) ခ်က္ရွိပါတယ္။
၁။ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈ။ ၂။ ႏွစ္စဥ္လိုလို အရႈံးနဲ႕ ရင္ဆိုင္ေနၾကရမႈတို႕ ျဖစ္ၾကတယ္။ ဗမာေတာင္သူလယ္သမားေတြ စိုက္စရိတ္ ဘာ
ေၾကာင့္ အျခားအာဆီယံႏိုင္ငံေတြထက္ ႀကီးျမင့္ေနရသလဲ။ ဘာေၾကာင့္ အရံႈးနဲ႔ အၿမဲရင္ဆိုင္ေနရသလဲ ဆိုတဲ့ ျပႆနာကို ေစတနာမွန္မွန္နဲ႔ ေျဖရွင္း
ေပးႏိုင္ရင္ အေၾကြးႏြံထဲက လြတ္မွာပါ။ ဒီအေၾကာင္း(၂ )ခ်က္ကလည္း သီးျခားေဆာင္းပါးအက်ယ္တဝင့္ ေရးရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၀-၂၀၁၅ (၅)ႏွစ္တာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ကို ၾကည့္မယ္ဆို္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြဘဝ မတိုးတက္တဲ့အျပင္ ပိုဆိုးလာ
တယ္လို႕ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို ေသေသခ်ာခ်ာ သုေတသနလုပ္ၾကည့္ရင္ အရွင္းသားေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ေတာင္
သူ လယ္သမားေတြ ဆင္းရဲမႈပေပ်ာက္ဖို႔ အေျဖကို တျခားမွာ နက္နက္နဲနဲ သြားရွာစရာ မလိုပါ။
ဒီအေျဖကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ကိုယ္တိုင ္ေျဖေပးႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြအတြက္ အတိုး
နည္းနည္းနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ိဳး မလိုခ်င္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရင္းရတဲ့အရင္းအႏွီးေတြကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာနဲ႔ ရခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရာင္း
ခ်ရတဲ့ သီးႏွံေတြကို ေစ်းေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေရာင္းခ်ခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီ(၂)ခ်က္သာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အဲသလုိ ျဖည့္ဆည္္းေပးမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ၿပံဳးေပ်ာ္ၾကည္ႏူးႏိုင္တဲ့ေခတ္ကို ေရာက္မွာအေသအခ်ာပါ။ ခင္ဗ်ားတို႔ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ စကားကို ငွားေျပာရမယ္ဆိုရင္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အလြန္အမင္း လိုအပ္ေနတာက…
၁။ ခ်ိဳသာေသာ သြင္အားစုမ်ား နဲ႔
၂။ ေကာင္းမြန္ေသာေစ်းကြက္ရရွိေရး တို႔သာျဖစ္ေၾကာင္းပါ။
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အစုိးရသစ္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရမယ့္ ေျမယာျပႆနာ
armifpdefaomf
ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရ NLD အစိုးရ ျဖစ္လာရင္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာ ေျမာက္ျမားစြာထဲက ေျမယာျပႆနာဟာ အေရးပါတဲ့
စမ္းသပ္မႈ ျဖစ္လိမ့္မယ္၊ ဒီကိစၥ NLD ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း သေဘာေပါက္ၿပီး ျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက

“လယ္ယာေျမနဲ႔

အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈ မရွိေစရန္ ” ဆိုကာ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္တရပ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႕စည္းေပးၿပီး
ေျဖရွင္းခဲ့တယ္ ဆိုေပမယ့္

ထိေရာက္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ဘူး၊ ေျမယာျပႆနာေတြဟာ ဆက္တိုက္ သည္းသန္ ျပင္းထန္ေနဆဲဆိုတာ အမ်ားသိေတာ္

မူတဲ့အတိုင္းပါပဲ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာလည္း ျငင္းၾကခုံၾကနဲ႔ ၿပီးေနတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ေနသလဲ သဏၭာန္အရ အမည္ခံ လုပ္ငန္းကိုသာ အေၾကာင္း
ျပၿပီး လက္ေတြ႔မွာ ေျဖရွင္းကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့ စစ္အစိုးရျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ ပါးစပ္ကေတာ့ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးတို႔ လူ႕အခြင့္ေရးတို႔ဆိုတာေတြ အေပၚ
ယံအေနနဲ႔လိုက္ေျပာ လိုက္လုပ္ပါတယ္။ တကယ့္လက္ေတြ႕က ေျမယာသိမ္းယူၾကတာ စစ္တပ္နဲ႔ စစ္အာဏာပိုင္ အသိုင္းအဝိုင္း ခ႐ိုနီေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီ
အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ဦးသိန္းစိန္ ႀကံ့ဖြံ႕အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဥပေဒအထက္ တင္ထားခံရသူေတြျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူမွ မတို႔ရဲ မထိရဲၾကဘူး။
အာဏာပိုင္ေတြကိုယ္တိုင္ကလည္း တပ္ထြက္အမ်ားစုဆိုေတာ့ တပ္တို႔ ခ႐ိုနီတို႔နဲ႔ တနည္းမဟုတ္တနည္း အက်ိဳးစီးပြားခ်င္း ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေန
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမယာသိမ္းပိုက္သူနဲ႔ အသိမ္းပိုက္ခံၾကား ပဋိပကၡေတြ ေျမယာမႈခင္းေတြမွာ ေျမသိမ္းပိုက္သူေတြ အေရးယူ အျပစ္ဒဏ္ေပးမခံရဘဲ၊
ေျမျပန္ရလိုေၾကာင္း ႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွား ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြသာ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္သူေတြအျဖစ္နဲ႔ အေရးယူ အျပစ္ေပးခံရတယ္
ေထာင္ခ်ခံေနၾကရတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ခံ NLD အစိုးရ တက္လာရင္ ဥပေဒအထက္က အခြင့္ထူးခံေတြ ကင္းရွင္းတဲ့ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရး အစိုးရသစ္
တရပ္ ပီျပင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္၊ လက္ေတြ႕ လုပ္ငန္းေတြ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အကာအကြယ္ေပးထားတဲ့ ၂၀၀၈
ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံက အကန္႔အသတ္ရွိေနမွာ ေသခ်ာတယ္၊ ဒီ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံႀကီး ျပင္ႏိုင္မွသာ ေျမယာ ျပႆနာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ္၊
တရားဥပေဒ စိုးမိုးႏိုင္မယ္လို႔ျမင္တယ္။
လက္ရွိ ဗမာျပည္ အေျခအေနက ေျမယာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မလုပ္ရင္ မျဖစ္ေတာ့တဲ့ အေနအထားလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခ
ခံထားေနရတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ ေျမမဲ့ယာမဲ့ အိမ္ေထာင္စုဦးေရက ေက်းလက္လူဦးေရ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာင္ရွိေနတယ္လို႔ တရားဝင္ စာရင္းဇယား
တခု ေတြ႕ရတယ္၊ ေက်းလက္လူဦးေရရဲ႕ တဝက္နီးပါးေတာင္ရွိေနတယ္၊ ေျမ ၁ ဧကမွ၊ ၃ ဧကအထိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ဦးပိုင္ေပါက္သူ အငယ္စား ေတာင္သူ
လယ္သမားက ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္တဲ့။ ဒီေတာ့ ေက်းလက္မွာ ေျမမဲ့ယာမဲ့နဲ႔ အေသးစား ေတာင္သူ လယ္သမားက ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ျဖစ္ေနတယ္၊
လုပ္ကိုင္စားဖို႔ အခက္အခဲ ရွိႏိုင္သူေတြလို႔ ဆိုရလိမ့္မယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေ႐ႊေျပာင္းလုပ္သား သန္းအခ်ိဳ႕ထိ ျဖစ္ေပၚေနတာ ေက်းလက္ျပည္သူေတြ မ်ားမယ္
လို႔ ယူဆရတယ္၊ စုံစမ္းေမးျမန္းမိသေလာက္ သိရတာက ေက်းလက္ေတြမွာ လယ္ယာလုပ္သား ရွာပါးမႈ ေနရာအႏွံ႔ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ သေဘာၾကားရတယ္။
ဗမာျပည္မွာ ေတာင္သူလယ္သမား ၆ ဒႆမ ၀၄ သန္းရွိတယ္ (မိသားစုမပါ) ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ခန္႔မွန္းေျခ စာရင္းအရ လို႔ ဂ်ာနယ္တေစာင္မွာ ဖတ္ရပါတယ္၊
ဦးပိုင္ေပါက္သူေပါင္း ၃,၄၆၄, ၇၆၉ ခန္႔ရွိတယ္လို႔လည္း ေနာက္တေစာင္မွာ ေတြ႕ရျပန္ပါတယ္၊ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္အဖြဲ႕အဆိုအရ ဗမာျပည္
လူဦးေရ ၅၁ သန္းေက်ာ္တြင္ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျချပ မ်ဥ္းေအာက္ ေရာက္ေနတယ္လို႔ ဆိုတယ္၊ လူဦးေရ ၁၃ သန္းခန္႔ ဆင္းရဲတြင္း
နစ္ေနတယ္လို႔ ဆိုလိုတယ္၊ ကေလးသူငယ္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေရရွည္အဟာရ ခ်ိဳ႕တဲ့မႈဒဏ္ေၾကာင့္ ႀကီးထြားမႈတန္႔ေနၿပီး အရပ္ပုေတြ ျဖစ္ေနတယ္
တဲ့။၂၀၁၅ ခုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႀကီးမႈနဲ႔၊ ေျမၿပိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူေပါင္း ၄၄၀၀၀၀ ခန္႔ဟာ စားနပ္ရိကၡာ လိုအပ္ေနတယ္၊ သမၼတ ဦးသန္းစိန္
လက္ထက္ ျပည္တြင္း ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသူ ဒုကၡသည္ေပါင္းက တသိန္း ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္တယ္ ဆိုပါတယ္။
ဒီလို လူမႈဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳး ရင္ဆိုင္ေနသူေတြဟာလည္း ေတာင္သူ လယ္သမား အမ်ားစု ျဖစ္မွာပဲ။ ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူေတြဟာ အုပ္စိုးသူ စစ္အစိုးရ
အဆက္ဆက္ဒဏ္သာမက ရာသီဥတုဒဏ္ပါ လွိမ့္ခံေနရတာ တေလၽွာက္လုံးျဖစ္တယ္။ ျမင္းၿခံ၊ ပခုကၠဴနဲ႔ အျခားေသာ အညာေဒသေတြ မိုးေလဝႆ
မမွန္တာ မိုးေခါင္ေရရွားဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ယာခင္းသီးႏွံေတြ အလုပ္မျဖစ္ မေသခ်ာ မေရရာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျဖစ္ေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ထိုေဒသ
ေတြက ျပည္ပထြက္တဲ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား သိပ္မ်ားေနတာ ေတြ႕ရတယ္၊
ဦးေနဝင္းက ၁၉၆၂ ခု မတ္လ ၂ ရက္ စစ္အာဏာသိမ္း တက္လာေတာ့ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး ဦးစားေပးတယ္ ဆိုၿပီး စစ္အာဏာ
သိမ္းတဲ့ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ကိုေတာင္ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔လို႔ သတ္မွတ္တယ္၊ ေတာင္သူလယ္သမား ႏွီးေနာဖလယ္ပြဲေတြ ဘာေတြ လုပ္ေသး
တယ္၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အမေတာ္ေၾကး ဆိုၿပီး ေငြေတြလည္း ထုတ္ေပးတယ္၊ လယ္လုပ္သူ လယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းတယ္၊ ေနာက္ပိုင္း
မွာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ ယႏၲရား အသုံးျပဳ စပါးသီးႏွံ သူတို႔သတ္မွတ္ေဈးအတိုင္း မသြင္းမေနရ အာဏာသုံး လုယက္တာေတြျဖစ္ကုန္တယ္၊ အမေတာ္ေၾကး
ျပန္ဆပ္ခိုင္းေတာ့လည္း အဓမၼျပန္ေတာင္းတယ္၊ ေႂကြး ျပန္မဆပ္ႏိုင္ၾကလို႔ ဒုကၡေရာက္ၾကရတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ေတြ႕ဖူးတယ္။ န၀တ၊ နအဖ
လက္ထက္ေရာက္ေတာ့ ပိုဆိုးသြားတယ္ လယ္လုပ္သူလယ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ဥေဒေတာင္ အာမခံခ်က္မရွိ ေတာင္သူလယ္သမားေတြရဲ႕ ေျမယာေတြ ႏိုင္ငံ
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ေတာ္လိုအပ္ခ်က္ အေၾကာင္းျပ ႀကိဳက္သလို သိမ္းယူခြင့္ရွိတဲ့ သေဘာျဖစ္သြားတယ္။ မေက်နပ္လို႔ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမား
ေတြ အေရးယူခံရတယ္၊ လယ္ယာက႑ မဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့ရလို႔ စီပြားပ်က္ေတာင္သူလယ္သမား ျဖစ္ေပၚကာ အလုပ္လက္မဲ့ တိုးမ်ားလာတယ္၊ တိုင္းျပည္
လူဦးေရရဲ႕ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရွိတဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး တရားနည္းလမ္းတက် မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ မလြယ္ဘူး၊
ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလၽွာ႔ခ်ေရးဆိုတာ ေျမမဲ့ယာမဲ့ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားေနတာ ေလ်ာ့က်သြားေရး အရင္လုပ္ရမယ္လို႔ျမင္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္
ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ဥပေဒနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားအက်ိဳး အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္မယ့္ ဥပေဒေတြ ျပည့္စုံေအာင္ စဥ္းစားရလိမ့္မယ္၊ ေတာင္သူလယ္သ
မားတဦးခ်င္း ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးေတြ ျမင္တက္လာဖို႔ လမ္းဖြင့္ေပးရမယ္။ အခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စပါးေပၚခ်ိန္မွာ မႀကဳံဖူးေလာက္ေအာင္း စပါးေဈး ျမင့္တက္
ေနတယ္၊ ဒီလို စပါးေဈးေကာင္းတိုင္း လယ္သမားေတြ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရမယ္မထင္နဲ႔ အခ်ိဳ႕ ဆင္းရဲလယ္သမားေတြက အေႂကြးပတ္လည္ဝိုင္းေနတယ္
ပင္ေထာင္၊ ႀကိဳေပး ယူသုံးထားရတာရွိတယ္။ စပါးေဈးက ႀကိဳတင္ ေဈးႏွိမ္ ျဖတ္ခံရၿပီးသား ျဖစ္တယ္။ ဒါကို ေလ့လာသိရွိထားဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။
ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းနဲ႔ တက္မယ့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္က အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မယ္ ေၾကညာ
ထားတယ္၊ ေျမယာ ျပႆနာျဖစ္ေနတဲ့ တဦးခ်င္း ဧက သိန္းေသာင္းခ်ီ စုပုံပိုင္ဆိုင္ ေနသူ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ေဟာင္းေတြနဲ႔ ခ႐ုိနီေတြရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ
အျငင္းပြားမႈေတြ ကိုင္တြယ္ရတာ ခက္ခဲမယ္၊ ေျမယာေတာ္လွန္ေရးနည္း အတိုင္း သိမ္းယူ ေဝျခမ္းတာမ်ိဳး စဥ္းစားႏိုင္မယ္ မဟုတ္ဘူး၊ သို႔ေပမဲ့
တရားမၽွတတဲ့နည္းနဲ႔ မေျဖရွင္းလို႔လည္း မျဖစ္ဘူး။ ေစ့စပ္ ၫွိႏႈိင္း ေျဖရွင္းႏႈိင္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံက ဘယ္အထိ အေႏွာင့္
အယွက္ေပးေနမယ္မသိဘူး၊ အနိမ့္ဆုံး ေျမယာ ထိန္းၫွိမႈ လုပ္ဖို႔ လိုလိမ့္မယ္၊ လယ္ယာက႑ ဘတ္ဂ်က္ ပိုသုံးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ
လုပ္ရမယ္၊ လယ္သမားေတြ စိုက္ပ်ိဳးေရး သင္တန္းေပး ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တာမ်ိဳး ရွိသင့္တယ္၊ မ်ိဳးေကာင္း မ်ိဳးသန္႔ သီးႏွံေတြ စမ္းသပ္သုေတသနလုပ္
ျဖန္႔ျဖဴးတာ၊ ဓာတ္ေျမဩဇာမွစ သြင္းအားစုေတြ ေဈးႏႈန္း သက္သာတဲ့ နည္းနဲ႔

ေထာက္ကူတာမ်ိဳး၊ ရွိသင့္တယ္။ စစ္အစိုးရ ေခတ္ကာလတေလၽွာက္

လယ္ယာသုေတသန ဘတ္ဂ်က္ မရွိသေလာက္ဘဲ၊ အဓိက မက်တဲ့ စံျပစိုက္ခင္းေတြ လုပ္တယ။္ ဆည္ေျမာင္းတာတမံေတြ ကန္ထ႐ိုက္ေပးေဖာက္ဖို႔
ေငြပိုသုံးတာလည္းေတြ႕ရတယ္။ ဘယ္ေလာက္ ေအာင္ျမင္လဲ မသိဘူး။ စိုပ်ိဳးခ်ိန္ ေရမရတာ ခပ္မ်ားမ်ားလို႔ ၾကားရတယ္၊ လုပ္တာက လယ္သမား
အက်ိဳးရွိေရး ဆိုတာထက္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ဆန္ဆန္ပဲ လုပ္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ ထုတ္ေခ်းရာမွာ လယ္သမား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးကို အဓိက
ထားရမယ္၊ ဆင္းရဲလယ္သမား လယ္လုပ္ႏိုင္ေရး အေထာက္အကူျဖစ္သင့္တယ္၊ လယ္သမားမွာက အေျခခံမျပည့္စုံလို႔ ဆင္းရဲေနၾကတာ စားဝတ္ေန
ေရး လုံးပန္းရင္း အဆင္မေျပမႈေတြမ်ားတယ္၊ မိုးေခါင္၊ ေရႀကီး သဘာ၀ေဘး ဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ေခ်းေငြ ျပန္မဆပ္ႏိုင္တာ ႀကဳံႏိုင္တယ္၊ ဒါကို အဓမၼနည္း
အက်ပ္ကိုင္ ျပန္ေတာင္းတဲ့နည္း မျဖစ္သင့္ဘူး။ စေခ်းစဥ္ကတည္းက ေလၽွာ႔ေပါ့ေတာင္းတာ ေလၽွာ္ပစ္တာေတြအထိ လုပ္ႏိုင္ဖ႔ို စဥ္စားထားရမယ္၊ အရန္
ေငြေၾကး ထားသင့္တယ္။ ဗမာျပည္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္အေနနဲ႔ ျပည္ပ တင္ပို႔ႏိုင္တာ ဆန္စပါး အဓိကျဖစ္တယ္၊ အခု ပဲမ်ိဳးစုံကလည္း ဆန္စပါးလို
ျပည္ပကို ပို႔ကုန္ ဝင္ေငြအားေကာင္းႏိုင္တဲ့ အေနအထား ရွိေနတယ္လို႔ ၾကားရတယ္၊ ဒါဟာ အလားအလာေကာင္းျဖစ္တယ္ စီမံကိန္းရွိရွိ စနစ္တက်
ပဲမ်ိဳးစုံ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ အားေပးသင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီ

ႏိုင္ငံေရး အခြင့္အေရး အေနနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမား သမဂၢေတြ တရားဝင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ ေပးရမယ္

လို႔ျမင္ပါတယ္၊ ကုမၸဏီႀကီးေတြ၊ ခ႐ိုနီေတြက စိုက္ပ်ိဳးေျမ အမ်ားႀကီး သိမ္းပိုက္ၿပီး ဘာသီးႏွံမွ မစိုက္ပ်ိဳးဘဲ ေဈးကစားကာ ေျမေဈး အျမတ္တင္
ေရာင္းစားၾကတာ၊ ေနာက္ စစ္တပ္က ေျမယာေတြ အပိုသိမ္းယူ လယ္သမားေတြ ျပန္သီးစားခ်စားေနတာေတြ ဥပေဒျပ႒ာန္း တားဆီးပိတ္ပင္ပစ္ဖို႔
လိုပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ခင္းလုပ္ကြက္ႀကီးရင္ ႀကီးသလို အခြန္စည္းၾကပ္တာ အေလးထားကိုင္တြယ္ၿပီး ဆင္းရဲလယ္သမားမ်ားကို အခြန္ေလၽွာ႔ေပါ့တာ
ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးတာ ျဖစ္သင့္တယ္။ ဒီလိုမွသာ ဆင္းရဲေတာင္သူ လယ္သမားေတြ ေထာက္ကူရာ ေရာက္လိမ့္မယ္၊ စက္မႈလယ္ယာ တက္လွမ္းေရး
သတင္းစာမွာ ေရးၾကတာေတြ႕ရတယ္၊ လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ေကာင္းပါတယ္၊ မဆလ ေခတ္ကလို လယ္ထြန္စက္ေတြဝယ္ ထြန္စက္စခန္းေတြ
အႏွံ႔အျပားဖြင့္ အငွားလိုက္ထြန္တာမ်ိဳး ဒါက တပြဲထိုးနည္းပဲ၊ ေရရွည္မခံဘူး လယ္ထြန္စက္ေတြလည္း ပ်က္ေရာ အစားမထိုးႏိုင္ အပ်က္အစီးပုံေတြပဲ
က်န္ရစ္တာ အဖတ္တင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့အျမင္ ေျပာရရင္ စက္မႈလယ္ယာ ျဖစ္ထြန္းေရး အားေပးရမွာပါ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ အေနအထားရွိမွ တိုးတက္
လာမွာျဖစ္တယ္လို႔ ျမင္တယ္၊ ဥပမာ ပုဂၢလိက လယ္ယာ လုပ္ငန္းႀကီး လုပ္ႏိုင္သူ ခ်မ္းသာ လယ္သမားေတြေလာက္က စတင္ၿပီး စက္တပ္ဆင္ အသုံးျပဳ
လုပ္ကိုင္တာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္ထင္တယ္၊ ေနာက္ တစတစ လယ္သမား အမ်ားအျပား ေရျမင့္လို႔ ၾကာျမင့္လာတာမ်ိဳး ျဖစ္မွသာ ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္
ႏိုင္မယ္လို႔ျမင္တယ္။ လယ္ယာက႑ အားေပးတယ္ဆိုၿပီး ျဗဳန္းစားႀကီး ထလုပ္လို႔ ရႏိုင္တာမ်ိဳး မဟုတ္။ ေကာက္႐ိုးမီးလိုေတာင္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။
အခုအေျခအေနက ေတာင္သူ လယ္သမားေတြ လက္ငုတ္လယ္ လက္မလြတ္ေရး၊ ေျမယာ ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ခြင့္ရေရး၊ အသိမ္းပိုက္ခံ လယ္ယာေျမ ျပန္
ရေရး၊ သို႔မဟုတ္ တန္ရာတန္ေၾကး ေျမဖိုး ေငြျပန္ရေရး၊ ေျမမဲ့၊ ယာမဲ့ ပေပ်ာက္ေရးနဲ႔ ဆင္းရဲလယ္သမား အေရအတြက္ ေလၽွာ႔ခ်ေရးတို႔ အရင္လုပ္
သင့္တယ္ျမင္ေၾကာင္း တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေမာင္စိန္ေသာ္ ၁၃၊ ၁၂၊ ၂၀၁၅
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ပါတီတြင္း ကၽြန္ေတာ္ ျဖတ္သန္းတဲ့ ျဖစ္ဥ္တေလၽွာက္ သေဘာတရား အေျခခံ ၿမဲၿမံေစေအာင္ မရွင္းလင္းမႈမ်ားနဲ႔ နားမလည္မႈမ်ားကို
ရွင္းလင္းနားလည္ သြားေစတာ၊ ေလ့လာေရးစိတ္ဓာတ္ တြန္းေဆာ္ေပးႏိုင္တာတို႔ ျဖစ္ေစခဲ့တာ ရဲေဘာ္ ခင္ေမာင္ႀကီးရဲ႕ သေဘာတရား လမ္းၫႊန္ေတြ
အမ်ားႀကီး ပါတယ္ ေျပာခ်င္ပါတယ္၊ ဒီလို ဘာေၾကာင့္ ေျပာရလဲဆိုရင္ ရဲေဘာ္ ခင္ေမာင္ႀကီးရဲ႕ ေဟာေျပာခ်က္၊ ပို႔ခ်ခ်က္၊ ရွင္းလင္းျပခ်က္ေတြက
ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ထူးထူးျခားျခား စိတ္ဝင္တစားရွိၿပီး နားလည္ႏိုင္တဲ့ ေဟာေျပာခ်က္မ်ား ျဖစ္ေန လို႔ပါ၊ ေန႔ရက္ေတြ သြန္သင္ခ်က္ေတြ အတိအက်
မမွတ္မိေတာ့ေပမယ့္ ၁၉၈၀ ခုလြန္ ႏွစ္ေတြကျဖစ္ပါတယ္၊ ေတာင္းဆို ခ်က္အရလား မသိဘူး၊ အေရွ႕ေျမာက္ စစ္ေဒသ ဌာနခ်ဳပ္ အစည္းအေဝး
ခန္းမထဲမွာ SSPP ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေဆထင္၊ ဗိုလ္မႉးစိုင္းလစ္ တို႔အပါ တက္ေရာက္ ၾကတဲ့ ေဟာေျပာပြဲမွာ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီး က
အဘိဓမၼာ ဘာသာရပ္ ေဟာေျပာပို႔ ခ်ပါတယ္။ အဲဒီပို႔ခ်ရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဌာနခ်ဳပ္ရွိ ပါတီေကဒါေတြလည္း တက္ေရာက္ နားေထာင္ပါတယ္
သမိုင္း႐ုပ္ဝါဒဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ အဘိဓမၼာ အျမင္ ရရွိခ်က္ ေကာင္းတယ္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ခံယူလိုက္မိတဲ့ ပို႔ခ်ခ်က္ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္
ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ေတြက ေန႔ခင္းနားေထာင္ မွတ္သားလာတဲ့ ပို႔ခ်ခ်က္ေတြကို ညပိုင္းမွာ ဝိုင္းထိုင္ ျပန္လွန္ေဆြးေႏြးၾကတယ္၊ အဲဒီ ေဆြးေႏြးဝိုင္းမွာ
ရဲေဘာ္တိုင္း တက္တက္ ႂကြႂကြ ေဆြးေႏြးၾကတာ ေတြ႕ရတယ္၊ ေဆြးေႏြးဝိုင္းမွာ အဘိဓမၼာ အျမင္ ႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ သေဘာမ်ိဳး ရဲေဘာ္တဦးရဲ႕
ေဆြးေႏြးခ်က္ တခုကို ျငင္းၾကခုံၾကနဲ႔ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေဆြးေႏြးရတာ မွတ္မိေနေသးတယ္။ ဒါက ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အမွတ္ ရစရာ
ပို႔ခ်ခ်က္တခုရယ္ပါ၊ ဒီပို႔ခ်ခ်က္ကို ရဲေဘာ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး သေဘာက်ၾကတယ္။ ပါတီဗဟို ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးမွာ အဲဒီစာတမ္း ခုထိ
လက္ခံ ရွိေနတယ္လို႔ သိရတယ္။ အလ်ဥ္းသင့္ရင္ စာအုပ္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေသးတယ္။ ေနာက္ ပိုၿပီးအမွတ္ရစရာက ဗမာျပည္ ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕
တတိယအႀကိမ္ ျပည္လုံး ကၽြတ္ ကြန္ဂရက္မွာပါ။
ပါတီ တတိယကြန္ဂရက္မွာ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးက နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ကိုလိုနီ တပိုင္း ႏိုင္ငံမ်ား ျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကြန္ဂရက္ သဘာပတိ
အဖြဲ႕ ကိုယ္စား ျပန္လည္ ရွင္းျပတာလုပ္ပါတယ္၊ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီး ရွင္းျပခ်က္ေတြဟာ အလြန္အသက္ပါ ပါတယ္။ နားေထာင္လို႔ မညည္းေအာင္
ဆြဲ ေဆာင္အားေကာင္းတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိ ေနတာေတြထဲမွာ
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မ်ားကို ေငြနဲ႔ဝယ္ၿပီး ခါးပိုက္ထဲ ထည့္ထားတယ္၊ ဒီကေန က်ယ္ျပန္႔လာေတာ့ အလုပ္သမားပါတီေတြ ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီ ပါတီေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္
ပိုင္းကိုပါ နယ္ခ်ဲ႕သမားက ေထာက္ပံ့ ေပးတာေတြထိ တဆင့္တိုးလုပ္လာတယ္၊

ဒီအေထာက္အပံ့ခံေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး အလွခ်ယ္ေပး

တဲ့ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး ေမြးထုတ္ေပးတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ လကၡဏာ ေျပာင္းသြားၿပီ ဆိုတဲ့အ ထိ ေျပာၾကတယ္၊ အေခ်ာင္သမားဝါဒ ဆိုတာ အဲဒီကေန
ျဖစ္ေပၚတယ္ ဆိုတာထိ ေျပာတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိကာလမွာ ပိုၿပီး သတိထားရမယ့္ အခ်က္ေတြလို႔ ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္ အေလးအနက္
ထားသင့္တာက နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ တိုက္တဲ့ တိုက္ပြဲဟာ အေခ်ာင္သမားဝါဒ တိုက္တဲ့တိုက္ပြဲနဲ႔ မေပါင္းစပ္ရင္ အတုအေရာင္ပဲလို႔ လီနင္ဝါဒ က ယူဆေၾကာင္း
ေထာက္ျပေသးတယ္၊ မွတ္သားစရာေကာင္းပါတယ္။
ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီး ေျပာတဲ့ထဲမွာ “ကိုလိုနီတပိုင္းႏိုင္ငံဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္ မွီခိုမႈ သဏၭာန္တရပ္ ေျပာတာလို႔ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ ေကာင္း
ေကာင္း သေဘာေပါက္ လိုက္ပါတယ္။ ဗမာျပည္အပါအဝင္ ကိုလိုနီတပိုင္းနဲ႔ မွီခိုေနရတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အေႂကြးျပႆနာလည္း ထည့္ေျပာတယ္။ အထူးသ
ျဖင့္ မဆလ စစ္အစိုးရ အေႂကြးထူေနပုံကို ရွစ္ေလးလုံးမျဖစ္မီ ၁၉၈၅ ခု ဗမာျပည္ ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီ တတိယကြန္ဂရက္မွာ

လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားနဲ႔

ယွဥ္ေထာက္ျပတာပါ။“ မွီ ခိုႏိုင္ငံေတြဟာ တႏွစ္ၿပီးတႏွစ္ ေငြေခ်း တယ္။ ပထမေခ်းေငြနဲ႔ ေနာက္ႏွစ္မ်ားမွာ ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရတယ္။ သူ ေခ်းယူစဥ္က
အတိုးႏႈန္းတခုနဲ႔ ေခ်းယူထားတာ ဓမၼတာ ပင္ ျပန္ဆပ္ေတာ့ ေႂကြးက ၾကာေလ မ်ားေလျဖစ္လာတယ္။ ထပ္ေခ်းတဲ့ေငြကလည္း ပိုမ်ားလာ၊ ဆပ္စရာ
အရင္းနဲ႔ အတိုးကလည္း ပိုပိုမ်ားလာ၊ ဒီလိုနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ေခ်းယူတဲ့ ေငြထဲက မိမိသုံးစရာ လက္က်န္ေငြ နည္းသထက္နည္းလာ၊ေနာက္ဆုံးဘယ္ေလာက္ထိ
နည္းသလဲဆိုရင္ သုံညအထိ ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီကေန တဆင့္တက္ေတာ့ အႏုတ္လကၡဏာထိ ျဖစ္၊ အဲဒီလို အေျခအေန ေရာက္တဲ့အခါ ကိုယ္က
ေခ်းယူတဲ့ ေငြဟာ ကိုယ့္လက္တြင္း ေရာက္မလာေတာ့ဘဲ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားဆီ တခါတည္း စီးထြက္သြားတယ္၊ ဒီအျခင္းအရာမ်ိဳးကို အျပင္ဘက္
သို႔ အရင္းေငြျပန္လည္ စီးဝင္သြားျခင္းလို႔ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ား က ေခၚတယ္” ဆိုၿပီး တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲတြင္း တြန္းပို႔လိုက္တဲ့ ဦးေနဝင္းရဲ႕ ဆိုရွယ္
လစ္အတု မဆလ အတြင္းသ႐ုပ္ကို ျမင္ႏိုင္ေအာင္ ရွင္းျပခဲ့တယ္။ ဒီနည္းမ်ိဳး အေႂကြးေတြနဲ႔ ဗမာျပည္ဟာ အဆင္းရဲဆုံး ႏိုင္ငံစာရင္းဝင္သြားတဲ့
အေျခအေနလို႔ ဆိုရမယ္ ထင္ပါတယ္။ သာမန္လူေတြအထိ နားလည္ ႏိုင္ေအာင္ ရွင္းျပျခင္းျဖစ္တယ္၊
ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးက ကိုလိုနီတပိုင္း ပေဒသရာဇ္တပိုင္းျပႆနာအေပၚ အေတာ္ေလး အေလးထားတယ္။ ပါတီကြန္ဂရက္မွာ ရွင္းလင္း
ျပစဥ္ စိတ္အား ထက္ထက္သန္သန္ ရွိလွပုံကို ေတြ႕ရတယ္။ လိပ္ပတ္လည္ေအာင္ ရွင္းရတာ ျဖစ္ေတာ့ သူ႕ရွင္းျပ ခ်က္ေတြက သိပ္မ်ားတယ္၊ ျပည့္စုံ
ေအာင္ တင္ျပဖို႔ မလြယ္ဘူး၊
“နယ္ခ်ဲ႕ေပါင္းစုံ မွီခိုမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ထိုကာလက အဓိကမွာ ဂ်ပန္၊ ဒုတိယ အေနာက္ဂ်ာမနီတို႔ပဲ။ ဂ်ပန္က ဗမာျပည္ ကို ေထာက္ပံ့ေနတာ
သူတို႔ျပည္ပ ေထာက္ပံ့မႈအားလုံရဲ႕ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အေနာက္ ဂ်ာမနီက ဗမာျပည္မွာ သူ႕အေထာက္ပံ့ခံ ႏိုင္ငံအားလုံးတြင္ နံပါတ္ ၁၀ ေျမာက္ျဖစ္ေန
တယ္။ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီး အေလးထား ေျပာတာက ေထာက္ပံ့ေငြလို႔ သုံးႏႈန္း ထားတဲ့ကိစၥမွာ လီနင္ ေရးသားခ်က္ကိုပဲ ကိုးကားေျပာတယ္။ “လုပ္
နည္းမွာ ႏြားတေကာင္ကို အေရခြံ ၂ ခါ ခြာယူျခင္း ျဖစ္တယ္”...တဲ့။ သူတို႔က “ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေဈးတင္ထားေတာ့ ဗမာျပည္က ကုန္သြယ္ေရး
အျမတ္လည္း ေပးရတယ္၊ ဒီေငြနဲ႔ပဲ ေထာက္ပံ့သူ ႏိုင္ငံဆီက ပစၥည္းကို ဝယ္ယူရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့သူအေနနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးအျမတ္ ထပ္ရ
ျပန္တယ္” လို႔ ေထာက္ျပတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ မဆလ အစိုးရ မိေအးႏွစ္ခါနာ ဘဝနဲ႔ ဘာျပႆနာမွ ေျဖရွင္းမရ ျဖစ္ေနပုံ မွီခိုေနရမႈ ပုံေပၚေအာင္ အခိုင္အမာ
စာရင္းဇယားေတြနဲ႔ ေသခ်ာ သုေတသနလုပ္ ရွင္းထားတာ ျဖစ္တယ္။
ေနာက္ၿပီး ရဲေဘာ္ေတြ စဥ္းစားႏိုင္ရန္ “နယ္ခ်ဲ႕ အကူအညီနဲ႔ စီးပြားေရးအရေရာ ႏိုင္ငံေရး အရပါ လြတ္လပ္တဲ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႔
မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း” ေျပာ တယ္။ ဒါကို လွည့္ေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ ျပည္ သူ႕ဒီမိုကေရစီ ရမွ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရဲေဘာ္ ခင္ေမာင္ႀကီးက ရွင္းျပတယ္။ ဆက္လက္
ၿပီးလည္း ဗမာျပည္ဟာ ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ဟာ မမွန္ေၾကာင္း၊ ေခတ္ေနာက္က်တဲ့

အရင္းရွင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္

ဆိုရင္ အဓိကပဋိပကၡ ေျပာင္းလဲသြားမယ္၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အဓိက ပဋိပကၡဟာ အရင္းရွင္လူတန္းစားနဲ႔ ပစၥည္း မဲ့လူတန္းစား( အလုပ္သမား) တို႔ ပဋိပကၡ
ျဖစ္သြားၿပီး ေတာ္လွန္ေရး လကၡဏာဟာ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရး မဟုတ္ဘဲ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္သြားမယ္။ လယ္သမား အမ်ားစုမွာ
ေက်းလက္ေန လယ္သမားမ်ားသာျဖစ္တယ္ လို႔ ရွင္းလင္းသြားတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ၁၉၈၅ ခုမွာ ရဲေဘာ္ ခင္ေမာင္ႀကီးရဲ႕
ပါတီတတိယ ကြန္ဂရက္က ရွင္းျပခ်က္ေတြထဲက နားလည္မွတ္သားမိ သလို အခ်က္တခ်ိဳ႕ တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရွင္းျပခ်က္ အေသးစိတ္ကို ပါတီ
စိန္ရတု အထိမ္အမွတ္ထုတ္ ျပည္သူ႕အာဏာ ဂ်ာ နယ္မွာ မူရင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပထားတာ ရွိတယ္။

ေနာက္တခုက ပါတီဗဟိုေက်ာင္းမွာ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးက ေဘာဂေဗဒ ဘာသာရပ္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ပါတယ္။ အဲဒီခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္ တပ္ထဲ
ေရာက္ေနတယ္။ တက္ခြင့္ မရလိုက္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တပ္မဟာ က ဒုတပ္မဟာမႉး ရဲေဘာ္အိုက္က်ဳံ တက္ပါတယ္။ သူက ဗမာစာ မတတ္ေတာ့
ေဟာေျပာခ်က္ စာတမ္းေတြ ကၽြန္ေတာ္ကို ေပးတယ္၊ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးရဲ႕ စာတမ္းစုံလိုက္ ကၽြန္ေတာ္ ေက်ာပိုးအိပ္မွာထည့္ ေရာက္ေလရာမွာ ထုတ္
ဖတ္တယ္။ အဲဒီမွာ ေဆြးေႏြးခ်ိန္မရ၊ ေလ့လာ ေဆြးေႏြးဘက္ကလည္း မရွိဆိုေတာ့ ေခါင္းထဲ သိပ္မက်န္ဘူး။ သို႔ေပမယ့္ ဘာသာရပ္လိုက္ စာတမ္း အစုံ
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ျဖစ္ေနလို႔ ဘယ္အခ်ိန္ ျပန္ေလ့လာ ေလ့လာရႏိုင္တဲ့ စာတမ္းေတြျဖစ္ တယ္ဆို ၿပီး စုသိမ္းထားေသးတယ္။ ဒီေဘာဂေဗဒ ေဟာေျပာခ်က္ေတြ အရင္က
ျပည္သူ႕အာဏာေတြထဲ အခန္းဆက္ ထည့္တာ ရွိတယ္။ တေပါင္းတည္းစုၿပီး စာအုပ္အျဖစ္ ထုတ္ႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္း လိမ့္မယ္ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ အခု
တင္ျပတာက ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးရဲ႕ ပါတီတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ သတိျပဳမိတဲ့ သေဘာတရားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစိတ္
တပိုင္းေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီတြင္း လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္က အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသမွာ တာဝန္က်ေတာ့ ရဲေဘာ္ ခင္
ေမာင္ႀကီး တာဝန္ယူတဲ့ ေဒသေတြ ဌာနေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရတာ တိုက္႐ိုက္ မဆက္စပ္မိပါဘူး။ အေနမနီးဘူးလို႔ ဆိုရပါမယ္၊ အစည္းအေဝးေတြမွာ
ေတြ႕ျမင္ရတာေလာက္ပဲရွိတယ္။
သို႔ေပမဲ့ ပါတီတြင္းပုန္ကန္မႈ ျဖစ္ၿပီး ခြင္မင္းမွာ ျပန္ဆုံတဲ့အခါ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးနဲ႔ တရင္းတႏွီး ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေမၽွာ္လင့္တာထက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို
အေတာ္ေလး ဂ႐ုတစိုက္ ေႏြးေထြးပါတယ္။ သူတို႔ထမင္းစားခန္းထိ လိုက္ပို႔၊ ထမင္းစားရာမွာေတာင္ ေစာင့္စကား ေျပာေနေသးတယ္။ ခြင္းမင္ရွိ ရဲေဘာ္
ေတြကိုလည္း၊ စားေရးေသာက္ေရးကစ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔သမီး သူတို႔ တာဝန္ယူမယ္ ဆိုၿပီး တကူးတက လာေျပာတယ္။ ၂ ရက္၊ ၃ ရက္ေလာက္ သူတို႔
တာဝန္ယူ ေကၽြးတယ္။ ၿမိဳ႕တြင္း သြားလာရာအထိ လိုက္လာတာ၊ ေနာက္ဆုံး ခြင္မင္းေက်ာက္ေတာကိုေတာင္ အပင္ပန္းခံ လိုက္ပို႔ရွာတယ္။ ဓာတ္ပုံ
လည္း တြဲ႐ိုက္ျဖစ္ေသးတယ္။ သြားရင္းလာရင္း စကားေျပာတဲ့အခါ သူသြားလာ လႈပ္ရွားႏိုင္ေသးရင္ တနည္းနည္းနဲ႔ ပါတီတာဝန္ ႀကိဳးစား လုပ္ဦးမယ္
ဆိုတာမ်ိဳး ေျပာတယ္။ သူက အရင္ ဆိုဗီယက္မွာ ေနဖူးေတာ့ အေရွ႕ ဥေရာပ အေၾကာင္းလည္းသိတယ္။
သူေျပာတဲ့အခ်ိန္ သူ႕အသက္က ၇၀ ေက်ာ္၊ ၈၀ နီးေနၿပီ။ သူနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ဆရာႀကီးေတြ ရွိတယ္။ အခုေတာ့ သူတို႔လည္း ဆုံးရွာၿပီထင္
တယ္တဲ့။ က်န္တဲ့ အဆက္အသြယ္ေတြ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်န္းမာေရးေရာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကပါ သြားေရးလာေရး ျဖစ္ပါ့မလား စဥ္းစားေန
တယ္တဲ့၊ အနားယူေနတဲ့ၾကားက ဇြဲမေလၽွာ႔ ဘဲ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးေနဆဲပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ ခန္႔မွန္းတာ ၂၀၀၀ ခုေက်ာ္ပတ္ဝန္းက်င္က ေတြ႕တဲ့အခါ စာေတြ
အေတာ္ဖတ္ႏိုင္ေသး တဲ့ပုံပဲ။ သြားရင္းလာရင္း သူတို႔ေနတဲ့ အနားက စာနယ္ဇင္းေတြေရာင္းတဲ့ စာအုပ္ ဆိုင္ေလးမွာ ကိုယ္တိုင္ အဂၤလိပ္သတင္း စာ
ဝင္ယူေနတယ္။ ဆိုင္ရွင္နဲ႔ ရင္းႏွီးေနတဲ့ သေဘာေတာင္ေတြ႕ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သုေတသနစာစဥ္အျဖစ္နဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္သစ္၊ မ်က္ေမွာက္ အရင္း
ရွင္စနစ္၏ အဆင့္သစ္ (၂၀၀၁) ဆို တဲ့ စာတမ္း သူေရးခဲ့တာ ဖတ္ရေသးတယ္။ ေနာက္ ၂၀၀၄ မွာ လြတ္လပ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ ေက်ာင္း
သားလႈပ္ရွားမႈ ဆိုတာကို သူရဲ႕ ဗကသ လႈပ္ရွားမႈ အေတြ႕ အႀကဳံကိုလည္း ေရးသြားေသးတယ္။
၁၉၇၅ ခု ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဥကၠ႒ သခင္ဇင္၊ အတြင္းေရးမွဴး သခင္ခ်စ္တို႔ က်ဆုံးၿပီးေနာက္ ပါတီဥကၠ႒ေနရာ သခင္ဗသိန္းတင္ တာ
ဝန္ယူၿပီး အေရွ႕ ေျမာက္ပိုင္း နယ္စပ္အေျခခံ စခန္းမွာ ပါ တီကုိ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ စာရင္းမွာ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ ႀကီး ဗမာျပည္
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဆိုတဲ့အမည္ ပါတီ အသံလႊင့္ဌာန ျပည္သူ႕အသံက ေၾကညာေတာ့မွ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ ႀကီးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ စၾကားဖူး
တာပါ။ သခင္ဗသိန္းတင္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ပါတီမွာ မ်ိဳးဆက္လိုက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အဆက္မျပတ္ေအာင္ စီစဥ္ထားတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ပါေနေတာ့ ရဲ
ေဘာ္ ခင္ေမာင္ႀကီးကေတာ့ အခုမွ စၾကားဖူးတာ၊ မ်ိဳးဆက္သစ္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းမိခဲ့ပါေသးတယ္၊ တကယ္လည္း ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္
အသက္ငယ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္၊ သို႔ေပမဲ့ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလမွာ ပါတီဝင္အျဖစ္နဲ႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆိုေတာ့ ပါတီ ပထမ
မ်ိဳးဆက္ထဲက အသက္ငယ္တဲ့သူလို႔ပဲ ေျပာရမယ္ထင္ပါတယ္။
ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးဟာ ရန္ကုန္ဇာတိ ျဖစ္တယ္။ ၾကားဘူးတာ သူ႕မွာ အစ္မႀကီးတေယာက္ ရွိေသးတယ္လို႔သိရတယ္။ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္
ေမြးဖြားတယ္။ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕မ အထက္တန္းေက်ာင္းထြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုတယ္။
ေက်ာင္းသားဘ၀နဲ႔ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး အၿပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ထိုေခတ္အေခၚ အေရးေပၚ တကၠ
သိုလ္မွာ ေက်ာင္းျပန္တက္တယ္။ ၁၉၄၈ မွာ ရန္ကုန္ ေဆးတကၠသိုလ္ တက္တယ္။ စစ္ၿပီေခတ္ ဗကသ ဖြဲ႕စည္းမႈမွာ ဦးေဆာင္ ပါဝင္ခဲ့တယ္။ ကိုသန္း
တို႔ သမိုင္းပါေမာကၡေဟာင္း ေဒါက္တာသန္းထြန္း၊ ကိုေအးေမာင္ ( ဦးႏု အစိုးရလက္ထက္ သမဝါယမ ဝန္ႀကီး)၊ စာေရးဆရာ လင္းယုန္နီတို႔နဲ႔ တေခတ္
တည္း ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကို ေခါင္းေဆာင္ခဲ့တယ္ ဆိုပါတယ္၊ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္၊ ႏွစ္ကုန္ခါနီးေလာက္မွာ တျပည္လုံး အတိုင္းအတာရွိတဲ့ ေက်ာင္း
သားသမဂၢ ညီလာခံတရပ္ကို ေ႐ႊတိဂုံ ကုန္း ေတာ္ေပၚမွာ ေခၚယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး တကသ၊ အထ ဗကသ၊ အကတကသ (အႀကိဳ တကၠသိုလ္ သမဂၢ) ရကသ
တို႔ကို အေျခခံၿပီး ဗမာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ) ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကတယ္။ စစ္ၿပီးေခတ္မွာ ပထမဆုံး ဗကသ ဥကၠ႒ဟာ
သမိုင္းပါေမာကၡေဟာင္း ေဒါက္တာ သန္းထြန္းလို႔ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးေရး “လြတ္လပ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားေရးနဲ႔ ေက်ာင္း သားလႈပ္ရွားမႈ စာေစာင္မွာ ေတြ႕ရွိ
မွတ္သားရပါတယ္။ ၁၉၄၉ ခုမွာ ဗမာျပည္ ကြန္ ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး အတြင္းမွေန အေနာက္တိုင္း ေက်ာင္းသား သမဂၢလုပ္ငန္းမွာ
တာဝန္ယူခဲ့တယ္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံသို႔ ေ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 လို႔ ေျပာရမယ္ ထင္ပါ
တယ္။ ပထမ ဒုဥကၠ႒ က သခင္ေဖတင့္ ရွိေနလို႔ပါ။ (ထိုစဥ္က ပါတီမွာ ဒုဥကၠ႒ႏွစ္ေယာက္စနစ္ျဖစ္တယ္) ၁၉၈၀ မွ ၁၉၈၅ ကာလအတြင္း ဗမာျပည္
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ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အလယ္ပိုင္းဗ်ဴ႐ို ေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ တာဝန္ယူတယ္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ တတိယအႀကိမ္ ကြန္ဂရက္မွာ ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ
အတြင္းေရးမႉး အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရတယ္။
ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးဟာ ပါတီထဲမွာ သီခ်င္းေရးတာ သီခ်င္းဆိုတာေတြ ေတြ႕ရသိရလို႔ အႏုပညာအခံ ရွိပုံပါပဲ။ လြမ္းသူ႕ပန္းေခြတို႔၊ ေရွ႕
ေဆာင္ပါတီတို႔ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေတြနဲ႔ အျခားသီခ်င္းမ်ား သီဆိုထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ရဲရဲနီတဲ့ ေအာင္လံဝယ္ သီခ်င္းနဲ႔ သီခ်င္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရး
တယ္လို႔လည္း ၾကားဖူးပါတယ္။ စကားဝိုင္းတခုမွာ အေရွ႕ေျမာက္ စဖြင့္တဲ့ တိုက္ပြဲကာလ တပ္ေတြနဲ႔ လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးကိုယ္တိုင္
အေတြ႕အႀကဳံတခ်ိဳ႕ စကား ဝိုင္းတခုမွာ ျပန္ေျပာျပတာ ၾကားခဲ့ရဖူးပါတယ္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ၇ ဦးမွာ အသက္
အငယ္ဆုံး ျဖစ္တဲ့ ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီးဟာ အခုေတာ့ သူယုံၾကည္ရာ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ား မၿပီးေျမာက္မီအခ်ိန္မွာပင္ သဘာဝ
မိခင္ရဲ႕ ေခၚေဆာင္ရာ လိုက္ပါသြားရေပၿပီ။ မၿပီးဆုံး ေသးတဲ့ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ေနာက္မ်ိဳးဆက္ ေနာက္ရဲေဘာ္မ်ားက ဆက္လက္ တာဝန္ယူၾကဖို႔ပဲ
ရွိပါေၾကာင္း ရဲေဘာ္ခင္ ေမာင္ႀကီးအား ဂုဏ္ျပဳ ေရးသားရင္း အေလးနီ ျပဳလုိက္ပါတယ္။
ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီး ဥဒါန္းတြင္ပါေစ။

ဗတိုးရွိန္ (မုံ႐ြာ)

၂၃၊ ၀၁၊ ၂၀၁၆

“နယ္ခ်ဲ႕ေပါင္းစုံ မွီခိုမႈနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ထိုကာလက အဓိကမွာ ဂ်ပန္၊ ဒုတိယ အေနာက္ဂ်ာမနီတို႔ပဲ။
ဂ်ပန္က ဗမာျပည္ ကို ေထာက္ပံ့ေနတာ သူတို႔ျပည္ပ ေထာက္ ပံ့မႈအားလုံရဲ႕ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔
အေနာက္ ဂ်ာမနီက ဗမာျပည္မွာ သူ႕အေထာက္ပံ့ခံ ႏိုင္ငံအားလုံးတြင္ နံပါတ္ ၁၀ ေျမာက္ျဖစ္ ေနတယ္။
ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ႀကီး အေလး ထား ေျပာတာက ေထာက္ပံ့ေငြလို႔ သုံးႏႈန္း ထားတဲ့ကိစၥမွာ လီနင္ ေရးသားခ်က္ကိုပဲ
ကိုးကား ေျပာတယ္။ “လုပ္နည္းမွာ ႏြား တေကာင္ကို အေရခြံ ၂ ခါ ခြာယူျခင္း ျဖစ္ တယ္”...တဲ့။
သူတို႔က “ ကုန္ပစၥည္းေတြကို ေဈးတင္ထားေတာ့ ဗမာျပည္က ကုန္သြယ္ ေရး အျမတ္လည္း ေပးရတယ္၊
ဒီေငြနဲ႔ပဲ ေထာက္ပံ့သူ ႏိုင္ငံဆီက ပစၥည္းကို ဝယ္ယူ ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေထာက္ပံ့သူ အေနနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး
အျမတ္ ထပ္ရျပန္တယ္” လို႔ ေထာက္ျပတယ္။
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ကၽြန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား
ေဆာင္းပါးအမွတ္(၃၉)။

azaz&Jh
jidrf;csrf;a&;
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ဦးခင္ေမာင္ျမင့္

vSausmfaZm

တို႔က ၁၉၆၀-ေမလပိုင္းကစၿပီး “ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏႈိးေဆာ္ေရး
အဖြဲ႕”ဆိုတာကိုစတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး က်န္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါတီ

၁၉၆၀-ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာက်င္းပတဲ့ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ သန္႔

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု အေတာ္

ရွင္း ပထစက အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရရွိၿပီး ဦးႏုဦးေဆာင္တဲ့ သန္႔ရွင္း

မ်ားမ်ားပါဝင္တဲ့ “ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

အစိုးရ တက္လာပါတယ္။ ဦးႏုအေနနဲ႔က ၁၉၅၈-အိမ္ေစာင့္အစိုးရကို

၁၉၆၁-မတ္လမွာ

အာဏာလႊဲေပးရတဲ့ျဖစ္ရပ္အေပၚ သင္ခန္းစာယူၿပီး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား
စစ္တပ္ဩဇာႀကီးေနတာ

အစိုးရက

ယအဖြဲ႔)”••• ကို

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္လိုက္ပါတယ္။

တၿပိဳင္တည္းေလာက္မွာ ေပၚေပါက္လာေနတဲ့

အခ်င္းခ်င္းၾကား ျပန္လည္ညီၫြတ္ဖို႔ အားထုတ္မႈမ်ား လုပ္လာပါတယ္။
ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္

(ဒုတိ

အဲဒီအခ်ိန္နဲ႔

အမ်ိဳးသားေရး ျပႆ

နာျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ျဖဴကိစၥအတြက္ “တ႐ုတ္ျဖဴ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕

စစ္တပ္

ဆန္႔က်င္ေရး

အေပၚမွီခိုေနရတာေတြကို သေဘာေပါက္လာလို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း

အမ်ိဳးသားေကာ္မတီႀကီး”

ကိုလည္း

၁၉၆၁-မတ္လ

အတြင္းမွာပဲ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါေသးတယ္။ (၂)ဖြဲ႕စလုံးမွာ ပါဝင္သူမ်ား အား

လုပ္ငန္းေတြလည္း ျပန္လည္အသက္ဝင္လာပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ေဖေဖ

လုံး-အတူတူလိုပါပဲ။ (၂)ဖြဲ႕စလုံးရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားကလည္း ဆက္စပ္
ေနပါတယ္။
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ဒါေၾကာင့္နယ္ဘက္ေတြမွာ အဖြဲ႔ခြဲေတြ ဖြဲ႔တဲ့အခါ (၂) ဖြဲ႕

လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ ျပန္ေပၚလာပါတယ္။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ပဲခူးတိုင္း

ေပါင္း ဖြဲ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။

မွာ ပါဝင္ဦးစီးလႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲေတြပ်က္သြားတဲ့အခါ အဖမ္းခံ
လိုက္ရၿပီး ကိုးကိုးကၽြန္းေတာင္ပါသြားပါေတာ့တယ္။ အဲဒီကစလို႔ ကၽြန္

၁၉၆၁-ေမလပိုင္းကစၿပီး ေဖေဖတို႔ကို နယ္ၿမိဳ႕မ်ားက လာ

မတို႔ မိသားစုနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္သြားပါေတာ့တယ္။

ေရာက္ စည္း႐ုံးေဟာေျပာဖို႔နဲ႔ အဖြဲ႕ခြဲေလးေတြဖြဲ႔ေပးဖို႔ စၿပီးဖိတ္ၾကား
လာပါတယ္။ ပထမဆုံးဖိတ္တဲ့ ေဒသကေတာ့ ပုသိမ္ခ႐ိုင္ကျဖစ္ၿပီး
အဲဒီကစလို႔

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚကၿမိဳ႕မ်ား(မအူပင္၊

က်ိဳက္လတ္၊

၁၉၈၈

ခုႏွစ္၊

လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးအၿပီးမွာေတာ့

သူ႕အ

ဖ်ာပုံ

ေၾကာင္းေတြ ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ျပန္ၾကားလာရပါတယ္။ နဝတေခတ္

ဘိုကေလး၊ ဇလြန္)။ပဲခူးတိုင္းကၿမိဳ႕မ်ား(ပဲခူး၊ ျပည္၊ ေပါင္းတည္ ေ႐ႊ

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲေတြမွာ သတင္းစာေတြထဲက ေဆာင္းပါးေတြမွာ

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

စာအုပ္စာတမ္းေတြမွာ သူ႕အေၾကာင္းေတြ ပါလာတာပါ။ သူဟာ ဒီ

ေလးတိုင္းက ၿမိဳ႕မ်ား(မႏၲေလး၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမင္းၿခံ၊ သာစည္ ေပ်ာ္

ေခတ္ ဗမာျပည္သူမ်ားရဲ႕ သမိုင္းေပးတာဝန္ျဖစ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ စ

ဘြယ္၊ ရမည္းသင္း) အျပင္ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္စတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီး

နစ္ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈတိုင္းမွာ အလြန္တာဝန္ေက်စြာ ပါဝင္ေန

မ်ားအပါ ဗမာျပည္တနံတလ်ားလုံး ၁၉၆၂ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းအထိ မရပ္

တာကို ျမင္ရပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ေထာင္ထဲမွာပဲက်ဆုံးသြားခံ့ရတဲ့ အ

မနား လွည့္လည္သြားခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီခရီးစဥ္ေတြအေၾကာင္း လူထု

ထိပါပဲ။ ၁၉၉၃ခုႏွစ္-ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၆ ရက္ေန႔ အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ က်

တရားေဟာပြဲမ်ားအေၾကာင္း ေဖေဖက သူမွတ္မိသမၽွ သူကိုယ္တိုင္

ဆုံးသြားခဲ့ရပါတယ္။

ေရး အတၳဳပၸတၱိ စာအုပ္မွာ ေရးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဦးခင္ေမာင္ျမင့္တေယာက္ စစ္အစိုးရရဲ႕ ေထာင္ထဲမွာ ႏွိပ္

အဲဒီခရီးစဥ္အတြင္း ေဖေဖနဲ႔အတူသြားေရာက္ခဲ့တဲ့ ပုဂၢိဳလ္

စက္ညွဥ္းပန္းမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို အန္တုရင္ဆိုင္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို

ေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ ေဖေဖက ဒိုင္ခံလိုျဖစ္ၿပီး က်န္သူမ်ား

အႏိုင္မခံ အ႐ႈံးမေပး အသက္စြန္႔ဆန္႔က်င္ တိုက္ခိုက္သြားမႈအေပၚ ၈-၄

ကေတာ့ အလွည့္က် လိုက္ပါၾကပါတယ္။ အဲဒီထဲက ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ

လုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးအၿပီး

ေဒသမ်ားကိုသြားတိုင္း

ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚ

ေရာက္ရွိလာ ခဲ့ၾကတဲ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္အေပါင္းက ဝိုင္းဝန္းဦးၫႊတ္ အ

တိုင္းသားမ်ား ျဖစ္တဲ့ က်ဳံမေငး သခင္တင္ေမာင္တို႔ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္

ေလးျပဳတဲ့အေနနဲ႔ သူ႕အေၾကာင္း မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ေရးသား

(ေဒးဒရဲ)တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲခူးတိုင္းဘက္သြားရင္လည္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္

မွတ္တမ္းတင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ျပည္ပမွာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား ထုတ္ေဝ

ပါတတ္ပါတယ္။

ခဲ့ၾကပါတယ္။ သတင္းကြန္ရက္မ်ားကေန လည္းျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကပါတယ္။

အၿမဲလိုပါဝင္သူမ်ားကေတာ့

ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က

ျပည္သူ႔တိုးတက္ေရးပါတီကပါ။

အဲဒီပါတီက ကိုယ္စားလွယ္(၂)ဦး ေဖေဖတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ထဲ ပါဝင္

ႏိုင္ငံတကာကို

ပ်ံ ႕ႏွံ႔

ဒီစာအုပ္စာတမ္းေတြ ကၽြန္မတို႔ဆီေရာက္လာေတာ့ ေဖေဖ

ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တဦးက ဦးလွဝင္းပါ။ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္

က ဖတ္ၿပီး သူ႕ရဲေဘာ္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ျမင့္အတြက္ အေတာ္စိတ္

ေဟာင္းတဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း မဆလ ေခတ္မွာေတာ့ အထူးအရာရွိ

မေကာင္း ျဖစ္ဟန္ရွိပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေဝခဲ့

ရာထူးယူၿပီး မဆလနဲ႔ပူးေပါင္းသြားပါတယ္ ။
အဲဒီကာလက

ေရွာင္တိမ္းရင္း

တဲ့ ျပည္ပေရာက္စာေရးဆရာနဲ႔ ကဗ်ာဆရာ-ဝင္းတင့္ထြန္းရဲ႕‘ သံတိုင္

အဆိုေတာ္-ကိုသန္းလႈိင္ကလည္း-ဥႆာ

ၾကား ေႂကြလြင့္သြားရတဲ့ၾကယ္စင္ေတြ’ စာအုပ္ဖတ္ၿပီးေနာက္-ကိုဝင္း

လႈိင္ထိပ္ထား-သီခ်င္းနဲ႔အလြန္နံမည္ႀကီးၿပီး လူငယ္မ်ားရဲ႕ အသဲစြဲျဖစ္

တင့္ထြန္းဆီ ခ်က္ခ်င္း စာျပန္ေရးခဲ့ပါတယ္။ ကိုဝင္းတင့္ထြန္းက အဲဒီ

ေနခ်ိန္ပါ။ ကိုသန္းလႈိင္ရဲ႕အခ်စ္သီခ်င္းနဲ႔ အသဲကြဲသီခ်င္းေတြကို စြဲ

စာကို အခုထိ သိမ္းထားပါတယ္။ ေဖေဖက “သူ႕အေနနဲ႔ ေဒၚၾကည္

လမ္းခဲ့တဲ့

ဦးခင္

ၾကည္(သခင္ဇင္ဇနီး) အေၾကာင္း၊ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္အေၾကာင္းေတြ ဖတ္

ေမာင္ျမင့္ရဲ႕ ရဲရဲေတာက္ တရားေတြနာရတဲ့အခါ က်ျပန္ေတာ့လည္း

ရတာ သိပ္စိတ္ထိခိုက္မိတယ္”လို႔ေရးထားပါတယ္။ ေဖေဖ့ၾကည့္ရတာ-

ႀကိဳက္ၾကျပန္ေရာတဲ့။

“သူ႕ကိုယ္သူလည္း တာဝန္မေက်ႏိုင္ေသးတဲ့အပၚ အားမလို အားမရ

လူငယ္ပရိသတ္က

ကိုသန္းလႈိင္ရဲ႕အစ္ကိုျဖစ္သူ

တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကေတာ့ --ဘယ္ႏွယ္

ျဖစ္ဟန္ရွိပါတယ္”။

ဗ်ာ။ ညီအစ္ကိုႏွစ္ေယာက္ ဆန္႔က်င္ဘက္ႀကီးပါလား-လို႔ဆိုၾကသတဲ့။
ေဖေဖ့လုံၿခဳံေရးအတြက္ ပါသြားတတ္တဲ့ ကၽြန္မတို႔အစ္ကိုဝမ္းကြဲမ်ားက

ဒါ့အျပင္-၁၉၉၈ခုႏွစ္-ထိုင္းနယ္စပ္ကေနထုတ္ေဝလိုက္တဲ့--

ျပန္ေျပာျပဖူးပါတယ္။

လြတ္လပ္ေရးေ႐ႊရတု(ေအာင္ေစာဦး) စာအုပ္ႀကီး ေရာက္လာၿပီး-အဲဒီ

အဲဒီခရီးေတြသြားရင္း ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ဟာ ေဖေဖနဲ႔ရင္းႏွီး

ထဲက ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ရဲ႕ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ အတြင္းက လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ

သြားပုံရပါတယ္။ ေဖေဖနဲ႔စကားလက္ဆုံက်ရင္း ေဖေဖက သူတပ္ထဲ

သူေပးခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္းေတြကို ဖတ္ရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ေဖေဖက ဒီလို

တုန္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြ အေတြ႕အႀကဳံေတြကို ေျပာျပထားပုံရပါ

မွတ္ခ်က္ခ်ပါတယ္။

တယ္။

....“ဪ-သူတို႔က(စစ္အုပ္စုကိုဆိုလို)
၁၉၆၂ - မတ္လ(၂)ရက္ေန႔မွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္း

ေမာင္ျမင့္ကိုဒီေလာက္မဲတာကိုး”...တဲ့။

လိုက္ေတာ့ ေဖေဖတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းလည္းရပ္တန္႔သြားပါတယ္။

ပါပဲ။ သူ႕မိန္႔ခြန္းေတြကိုလည္းၾကည့္ပါဦး။

၁၉၆၃ စစ္တပ္ကေခၚတဲ့ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြ’ျဖစ္လာေတာ့
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ဒါေၾကာင့္

ကိုခင္

ေဖေဖေျပာလည္း ေျပာစရာ

ပါပါေသးတယ္။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ဟာ ဗိုလ္ေနဝင္း ငယ္က်ိဳးငယ္နာေတြ

“လြတ္လပ္ေရးေ႐ႊရတု” စာအုပ္ထဲမွာ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ရဲ႕ မိန္႔
ခြန္း (၃) ပုဒ္ပါပါတယ္။

ကို သိသူပီပီ သူစိတ္ထင္တိုင္းလုပ္ခဲ့တဲ့ကိစၥေတြ(ဥပမာ--ဂ်ပန္ေခတ္က
သူကို ထမ္းေျပးေပးခဲ့႐ုံနဲ႔ ႏိုင္ငံဂုဏ္ရည္ ပထမဆင့္ေပးတာ။)-စတာ

၁။ ရဲေဘာ္ဖုန္းေမာ္က်ဆုံးေသာ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား (၁၃-၃-၈၉)

မ်ိဳး။ (ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ဟာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး ကာလတုန္းက

ေန႔ (ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္) ျမက္ခင္းတြင္ေျပာခဲ့ ေသာမိန္႔ခြန္း။

ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ ဆက္သားျဖစ္ပါတယ္။)

၂။ ျပည္သူ႕တိုးတက္ေရးပါတီ၊ သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ ဆိုင္းဘုတ္တင္ပြဲ
အခမ္းအနားႏွင့္

၄၄

ႏွစ္ေျမာက္

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး

သမိုင္းေၾကာင္းေတြကို တမင္သက္သက္ ေမွးမွိန္ထားျခင္း

အခမ္း

ခံရတဲ့သူေတြ(ဥပမာ--သခင္ခ်စ္၊

အနားတြင္ ေျပာခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္း။ (၂၇-၃-၈၉)
၃။

ျပည္သူ႕တိုးတက္ေရးပါတီ၊

ဗိုလ္ေဇယ်) ရဲ႕ အခန္းက႑ေတြ

တိုင္းက်ိဳးျပည္က်ိဳး ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြကို အလ်ဥ္းသင့္ရင္ သင့္သလို

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ဖြင့္ပြဲတြင္

ထည့္သြင္းေျပာၾကားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒါေတြထဲမွာ ေဖေဖ့

ေျပာခဲ့ေသာ

အေၾကာင္းေတြလည္း ပါပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြဟာ အတြင္းေရးေတြ

မိန္႔ခြန္း။ (၉-၄-၈၉)

ပါ။ သူတို႔ဘက္က ၾကည့္ရင္ အေတာ္အထိနာပါတယ္။ (ဥပမာ--ေဖေဖ

မိန္႔ခြန္း(၃)ပုဒ္စလုံးကို အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဦး

တ႐ုတ္ျဖဴတိုက္ေနရတုန္းက-ဆိုရွယ္လစ္တပ္မႉးမ်ားက ဘယ္ေန႔ သံ

ခင္ေမာင္ျမင့္ဟာ ေရွ႕မီေနာက္မီ ျပည္သူ႕ဘက္သား ႏိုင္ငံေရးသမား

လြင္ျမစ္ကမ္းပါးမွာ ဗိုလ္ေက်ာ္ေဇာ အေလာင္းေကာက္ရမလဲ--လို႔ သ

ႀကီးတဦး ပီသစြာ ရသမၽွ လြတ္လပ္ခြင့္ကေလးကို မရရေအာင္ယူၿပီး

ေရာ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ိဳး)...စတာေတြပါ။ (န၀တက သူ႕ကိုယ္သူ

ျပည္သူေတြကို မ်က္ေစ့ဖြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေတြ႕ အ

နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးဂိုက္ ဖမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တခါက ဒင္းတို႔

ႀကဳံေတြေပၚအေျခခံၿပီး-

တေတြက တိုင္းျပည္ကို က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ေနာက္
ခံ ကူမင္တန္-တ႐ုတ္ျဖဴေတြအေပၚ ဘယ္လို သေဘာထားခဲ့သလဲ ဆို

၁။ ျပည္တြင္းစစ္ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေပၚေပါက္လာ

တာကို ဖြင့္ခ်တာပါ။)

ပုံ။

ဦးခင္ေမာင္ျမင့္က...“ကၽြန္ေတာ္ ဒီတခ်ီပြဲမွာေတာ့ အသက္

၂။ စစ္တပ္ရဲ႕အာဏာသိမ္းပြဲ(၃)ပြဲ။ (၁၉၅၈-၁၉၆၂-၁၉၈၈)။ စစ္တပ္ရဲ႕

ေပးရလိမ့္မယ္...ထင္တယ္။ ေပးဖို႔လည္း ဆုံးျဖတ္ထားပါတယ္”... လို႔

အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး။

ေျပာခဲ့ဖူးေၾကာင္း သိ္ရပါတယ္။ တကယ္လည္း အသက္ေပးသြားရပါ

၃။၂၆ ႏွစ္တာ မဆလေခတ္ကာလအတြင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးလိမ္ညာခဲ့တဲ့ သ

တယ္။ အဲဒီမိန္႔ခြန္းေတြ ေပးေနရတုန္းကလည္း က်န္းမာေရး မေကာင္း

မိုင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ။ (ဥပမာ-တကၠသိုလ္ သမဂၢ

လို႔ လူတြဲနဲ႔ သြားေနရတာတဲ့။

ကို ဘယ္သူၿဖိဳခဲ့သလဲ-ဆိုတဲ့ကိစၥမ်ိဳး)

၂၀၁၆ - ေဖေဖာ္ဝါရီ-၁၆ ရက္ ဆိုရင္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ ကြယ္

၄။ ၈-၄ လုံးကာလအတြင္း စစ္တပ္က ရက္ရက္စက္စက္က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့

လြန္သြားတာ(၂၃) ႏွစ္ျပည့္သြားပါၿပီ။ သူအသက္ေပး တိုက္သြားတဲ့

ျဖစ္ရပ္ေတြ။ (ဥပမာ-အင္းယားကန္ေဘာင္က တံတားနီအေရးအခင္း)

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေတာ့ ဆက္လက္ရွင္သန္ေနဆဲပါ။ ဒါေပမဲ့ ဗမာ

... စတဲ့စတဲ့--ေျမေပၚႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ ဘယ္သူမွ မထိမတို႔ရဲတဲ့ ျပ

ျပည္သူတရပ္လုံးကေတာ့

ႆနာေတြကို ဖြင့္ခ်ေျပာျပၿပီး တရားခံေတြကို နံမည္နဲ႔တကြ ေဖာ္ထုတ္

မေလၽွာ႔တမ္းဆက္လက္ခ်ီတက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနလ်က္ပါ။

ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္--နဝတက ေရွ႕လုပ္မယ့္အစီအစဥ္ေတြကိုလည္း

ဦးခင္ေမာင္ျမင့္အပါအဝင္

(ဥပမာ--မဆလကို တစညနဲ႔ အစားထိုးဖို႔) သူျမင္သေလာက္ သတိေပး
ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

အေရးေတာ္ပုံႀကီးက

ရာသက္ပန္

တို႔ က်ခဲ့ရတဲ့ ေသြးေတြ ေခၽြးေတြ မ်က္ရည္ေတြ အသက္ေတြ တစက္မွ
အလဟသာမျဖစ္ေစရပါဘူး--လို႔ကတိျပဳလိုက္ပါတယ္။

ေတြကိုလည္းသတိေပးခဲ့ပါတယ္။
၈-၄

မ်ိဳးဆက္ေဟာင္း

ေတာ္လွန္ေရးသမားႀကီးမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအနားယူပါေတာ့။ ရဲေဘာ္ႀကီး

ျပည္သူေတြရဲ႕မ်က္ေစ့ထဲမွာ ရန္သူဘယ္သူဆိုတာ

ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ျမင္လာေအာင္ေျပာျပၿပီး ရန္သူရဲ႕ေထာင္ေခ်ာက္

ဒါ့အျပင္

တဗိုလ္က်တဗိုလ္တက္ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ အား

လွေက်ာ္ေဇာ။

ေမြးထုတ္ေပးလိုက္တဲ့

ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္အုပ္ကိုလည္း သတိေပးစရာေတြ ျပဳျပင္စရာ

၁၆-၁-၂၀၁၆။

ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေထာက္ျပတာ (ဥပမာ- လႈပ္ရွားမႈေတြထဲ ျပည္
သူေတြပါ ပါဝင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းႀကီး
မ်ားဆီက အႀကံဉာဏ္ေတြယူဖို႔) ေတြလည္းေတြ႕ရပါတယ္။ အလြန္႔ကို

၂၀၁၆-၂-၁၆ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ ကြယ္လြန္ျခင္း

တာဝန္ေက်ခဲ့ပါတယ္။

(၂၃)ႏွစ္ေျမာက္ေန႔--အထိမ္းအအမွတ္အျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳေရး သားပါတယ္။

အဲ...က်န္ပါေသးတယ္။ က်န္ပါေသးတယ္။ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
မ်ား အူႏုကၽြဲခတ္ခံရသလို အခံရခက္ ေလာက္ တဲ့အေၾကာင္းေတြလည္း
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ကၽြန္ေတာ့္တို႔ရဲ

xm0&juD;juD;
aZmf0if;at;
“သားတဲ့၊ ေတာ္ပါေတာ့တဲ့။ ခရီးသြားေဖာ္ဦးဦးေတြ၊ ေဒၚေဒၚေတြ အိပ္
ေနၾကတယ္။ သားလည္း ခဏ အိပ္လိုက္ဦး”တဲ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ အေမ့
အေစာဆုံး သတိရခ်က္မ်ား

ေဘးမွာ ထိုင္ေနတဲ့ ၾကင္နာေဖာ္ေ႐ြတဲ့ မ်က္ႏွာထားနဲ႔ အေဒၚႀကီးတ
ေယာက္ဟာ အေမရဲ႕ စကားကို ၾကားျဖတ္ေျပာလိုက္တာကို ကၽြန္

မွတ္မိသေလာက္ဆိုရင္ အဲဒီေန႔က အေမ့ရင္ခြင္ကို မွီၿပီး ဘတ္စ္ကား

ေတာ့္ မွတ္ဉာဏ္ထဲမွာ မႈန္ဝါးဝါး မွတ္မိေနတယ္။ “ဆိုပါေစ ေအးရဲ႕။

အျပင္ကို ေငးေမာ ၾကည့္ေနမိတယ္။ အျပင္ကမိုးေကာင္းကင္ကင္ဟာ

သူတို႔တေတြလည္း နားေထာင္ေနၾကတယ္”တဲ့။ အဲဒီေနာက္ ကၽြန္

အရမ္းကို ျပာၿပီး ၾကည္လင္ လွပေနတယ္။ ေတာင္တန္းႀကီးေတြ သစ္

ေတာ္ ထပ္ဆိုမဆို မမွတ္မိေတာ့ဘူး။ ထပ္မွတ္မိေနတာကေတာ့ အေမ့

ပင္ႀကီးေတြဟာ မ်က္စိေရွ႕ကေနတေဝါေဝါ ျဖတ္သန္းသြားေနတယ္။

အသံ။ “အဲဒါ မင့္ ႀကီးႀကီး။ ႀကီးႀကီးလို႔ ေခၚတဲ့”။

ျပန္ေတြးၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္မွန္းေတာ့ မသိ။ အဲဒီ
ေန႔ကမိုးေကာင္းကင္ရဲ႕ အျပာေရာင္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ မွတ္ဉာဏ္ထဲမွာ

“ႀကီးႀကီး”လို႔ ေခၚခိုင္းလိုက္တဲ့ အဲဒီအခ်ိန္အခါတုန္းက ကၽြန္

အေတာက္ပဆုံးနဲ႔ အလွဆုံး အျပာေရာင္ျဖစ္ေနတယ္။

ေတာ္တို႔ စီးသြားေနတဲ့ ဘတ္စ္ကားဟာ ကိုယ့္ျပည္ကိုယ္ေျမေပၚမွာ
ေျပးသြားေနတာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတာကုိ မသိႏိုင္ေသးသလို၊ ဒီ ႀကီး

ကၽြန္ေတာ္ သီခ်င္းေတြ ေအာ္ဆိုေနတယ္။ ဘာသီခ်င္းေတြ

ႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္ ေမြးစကတည္းက ေတာက္ေလၽွာက္ ကၽြန္ေတာ့္ကို

ဆိုေနတာလဲ မသိေတာ့ဘူး။ အၾကာႀကီးပါပဲ။ ဘယ္ေလာက္ထိေအာင္

ႀကီးျပင္းေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သူ၊ အသိဉာဏ္ပညာ သင္ၾကားေပးခဲ့

ၾကာသလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ေပြ႕ခ်ီထားတဲ့ အေမေတာင္ တားယူရ

သူ ဆိုတာ မသိႏ္ိုင္ေသးဘူး။

တယ္။

ဒီခရီးၾကမ္းႀကီးရဲ႕

ၿငိဳျငင္မႈမ်ားကို

အျပည့္အဝခံစားခဲ့ရတဲ့

ႀကီးႀကီးဟာ ဆက္လက္ၿပီး ေနာင္အခ်ိန္ကာလေတြမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို
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သူ႕ေျမးအရင္းတေယာက္လို ေစာင့္ေရွာက္ဆုံးမေပးခဲ့သူဆိုတာ ပိုမသိ

မင္းထံ တလွမ္းေလာက္ ေဝ့လိုက္လို႔လား မသိ။ ငယ္စဥ္ဘ၀တုန္းက

ႏိုင္ခဲ့ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေဆာ့မွေဆာ့၊ေသာင္းက်န္းလြန္းလို႔၊ နယ္လည္းမျခား
ေျမလည္းမျခား ေဆာ့လို ေကာင္းလြန္းလွတယ္။

ဒါေပမဲ့ ႀကီးႀကီးဟာ သူ႕အသက္ဆုံးတဲ့အထိ၊ ကၽြန္ေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္ငယ္တုန္းက တက္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းကို (၁၀)

အသက္ ၂၅ တိတိ အထိ။ သူဟာ ကၽြန္ေတာ့္တသက္လုံးရဲ႕ ႀကီးႀကီး

မိုင္ေလာက္ေတာင္ ေဝးတယ္လို႔ ခံစားေနမိတယ္။

ပါ။ ထာ၀ရႀကီးႀကီးပါ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္ဟာ (၁) ႏွစ္သား
ေက်ာ္ေက်ာ္ အ႐ြယ္ေလာက္။ အဲဒီေန႔ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အေစာဆုံး

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းသြားဖို႔ဆိုတာ လူႀကီးမိဘေတြ အ

သတိရခ်က္ပါပဲ။

ေစာႀကီးထ၊ ထမင္းဟင္းခ်က္၊ ထမင္းဘူး ဟင္းဘူး ထုပ္ ထည့္ ေပးၿပီး
ေက်ာင္းကို မိုးမလင္းတလင္း အိမ္ကထြက္ ခဲ့ရတာပါ။ တလမ္းလုံး
ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ ေပ်ာ္ျမဴးေအာ္ဟစ္ေနတာပါ။

အစလို႔ဆိုရတဲ့ ေန႔ရက္မ်ား

ေက်ာင္းခန္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို တတန္းလုံးက ဗမာျပည္

တိုင္းတပါး နယ္ျခားေျမျခားမွာ ေနရတဲ့ေန႔ရက္ေတြဟာ အ

သားမွန္း သိၾကတယ္။ လာလာ စ˜ၾကတယ္။ ရယ္စရာလုပ္ၾကတယ္။

လြန္ၿငီးေငြ႕ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့...ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အေပၚ႐ြာ၊

ၾကာလာေတာ့ စည္းေက်ာ္လာတယ္။ အႏိုင္က်င့္လာၾကတယ္။ ကၽြန္

ေအာက္႐ြာရွိတဲ့ ကခ်င္႐ြာေလး ႏွစ္႐ြာအနက္ ေအာက္႐ြာေလးမွာ ေန

ေတာ္က ေယာက္်ားေလးဆိုေတာ့ လာထားေလ၊ နပန္းလုံး ရန္ေတြ

တာပါ။

ျဖစ္ၾကလို႔ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ဆရာမက တခြန္းပဲ မွာလိုက္တယ္။ “မိဘ
ေခၚခဲ့”တဲ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳးေန႔ရက္ေတြဆိုရင္ အိမ္ျပန္လမ္းမွာ တလမ္းလုံး

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနတဲ့ ၿခံဝိုင္းႀကီးဟာ အလြန္ က်ယ္ဝန္း

မ်က္ႏွာကို စူပုပ္ၿပီး သြားေတြ ယားလို႔။ ဒီေကာင္ေတြကို မုန္းမွမုန္း။

ပါတယ္။ ၿခံဝိုင္းထဲမွ အသီးပင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး စိုက္ထားသလို ဟင္းသီး ဟင္း
႐ြက္ေတြလည္း စိုက္ထားပါတယ္။ ေနတဲ့ မိသားစုေတြကလည္း မနည္း

အိမ္ျပန္ေရာက္ေတာ့ ဗိုက္ကဆာ၊ အေမက ဆူ၊ ဘယ္လိုပဲ

လွ။ ငယ္ေပါင္း သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ဝိုင္းထဲေမြးျမဴထားတဲ့ ၾကက္ေတြ

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မခံခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေနေန ေဖာ္ေ႐ြခ်ိဳသာတဲ့ ႀကီးႀကီးရဲ႕မ်က္

ဘဲေတြနဲ႔ ဦးဦးေတြ ေဒၚေဒၚေတြ၊ ကေလး ေတြ ရယ္ေမာသံ၊ ငိုသံေတြ

ႏွာ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕မွာ ေပၚထြက္လာတဲ့ အခ်ိန္အခါတိုင္း ရင္ထဲမွာ ေႏြး

ၾကား ကၽြန္ေတာ္ ေပ်ာ္မွေပ်ာ္။ ၿခံစည္း႐ိုးေတြေပၚေက်ာ္တက္။ ျဖတ္

ေထြးသြားၿပီး၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျငိမ္သက္သြားသလိုခံစားလိုက္ရတယ္။

သြားတဲ့ ကၽြဲအုပ္ဆိတ္အုပ္ႀကီးေတြ ဒါမွမဟုတ္ ေမာင္းျဖတ္သြားတဲ့

ဒီအခ်ိန္ခါမွာ ကၽြန္ေတာ္ အၿငိမ္သက္ဆုံး အခ်ိန္ခါပင္ ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္

ေထာ္လာဂ်ီေတြ ေတြ႕ရင္ အႀကီးအက်ယ္ ကုန္းေအာ္လိုက္ၾကတဲ့ ကၽြန္

ထင္တယ္။ ဒီအၾကင္နာဆုံး မ်က္လုံးဒီအၾကင္အနာဆုံး မ်က္ႏွာဟာ

ေတာ္တို႔တေတြ ေခၽြးကို ျပန္လို႔။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ခြန္အားေတြပါ။

အျဖဴအမည္း ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္ အစုတ္တလုံး။ လိုင္းမိ

ကေလးေတြရဲ႕ကမၻာဆိုတာ

ေအာင္ ဟိုဦးေလးက ဝါးလုံးခုတ္ တိုင္ေထာင္။ ဒီဦးေလးက ဒယ္အုိး

မက္ေတြ ပိုမိုၿပီးေထြျပားေလေလပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ မခံခ်င္စိတ္ေတြ

လီေဗးရွင္းေရွ႕မွာထိုင္။ ႐ုပ္ေတာ့ ေပၚမလာ၊ အသံေတာ့ ၾကားေနရ

ကလည္း ဒီကေလးဘ၀မွာ ေထြျပားၿပီး ေပ်ာ္႐ႊင္မႈေတြကိုဖုံးလႊမ္းလာ

တယ္။ တခြန္းမွလည္း နားမလည္။ အေပၚ႐ြာက အစ္ကိုေတြ၊ အစ္မ

သလိုလို။ တေခါက္ အေမ ေက်ာင္းကဆရာမနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိစၥ ေတြ

ေတြလည္း လာလည္။ ဝိုင္းက်ယ္ႀကီးထဲတူတူပုန္းတမ္း ကစားၾက။
တက္ႏိုင္တဲ့လူက

အသီးခူး။

အိပ္မက္

ေထြျပားတဲ့ ပုံျပင္ပါပဲ။ ဘ၀ခရီး ေရွ႕ဆက္ေလေလ၊ ဒီပုံျပင္ေတြ ဒီ အိပ္

အဖုံးအစုတ္ တလုံးကို ဓာတ္ႀကိဳးသြယ္။ အေမနဲ႔ကေလးေတြက တယ္

အပင္ေပၚ

ဘယ္အခ်ိန္ခါမဆို၊

ရွင္းျပၿပီးခဲ့တဲ့ေနာက္ ႀကီးႀကီးက ကၽြန္ေတာ့္ကိုသူ႕ေရွ႕ေခၚၿပီး ႏူးညံ့တဲ့

မတက္ႏိုင္တဲ့ေကာင္က

ေလသံေလးနဲ႔ ေျပာတယ္။ “သားသား မင္းေက်ာင္းခန္းထဲမွာ တတန္း

ေအာက္ကေန အသံကုန္ ဟစ္ေအာ္ငို။

လုံးက ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ မင္းကို နားမလည္ႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေန

ၿပီးေတာ့ သူတို႔ခူးတဲ့ အခ်ဥ္သီးေတြ င႐ုတ္သီးေတြနဲ႔ တို႔စား။

တာကို မင္းကိုယ္တိုင္ ဘာေတြ လုပ္သင့္တယ္ဆိုတာ မင္းနားလည္

ပါးစပ္ေတြ ပူ၊ ႏွပ္ခ်ီးေတြထြက္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြ ျမဴးခဲ့တဲ့

ထားမွ ျဖစ္မယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနေန မင္း သူတို႔ေတြကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္ရ

ေန႔ရက္မ်ား။

မယ္။ သူတို႔ကို ခြင့္လႊတ္ေပးႏိုင္တယ္ဆိုတာ မင္းကိုယ့္ကုိယ္ ကိုယ္ ခြင့္
လႊတ္ေပးတာနဲ႔ အတူတူပဲ”တဲ့။ ႐ြာမွာ ႀကီးပ်င္းခဲ့တဲ့ ကာလေတြဟာ

ဒီလိုနဲ႔ ႀကီးႀကီးရဲ႕ မ်က္စိေအာက္မွာ ေပ်ာ္ခဲ့ပါးခဲ့ၿပီး ရွင္သန္

ကၽြန္ေတာ့္ ကေလးဘ၀မွာ အေပ်ာ္႐ႊင္ ဆုံး ေန႔ရက္ေတြပဲ။

လာခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ငယ္စဥ္တုန္းက က်န္းမာေရးအေတာ္ မ

မခံခ်င္စိတ္ေတြ စတင္ေပါက္ဖြားခဲ့ေပမယ့္ ရွိသမၽွနဲ႔ ေပ်ာ္႐ႊင္

ေကာင္းလွဘူး။ ေဆး႐ုံမွာ ခ်စ္အေမ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေသမင္းဆီမွ ျပန္
လုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အခုလို ဆက္လက္ အသက္ရွင္သန္ခဲ့တာပါ။ ေနာက္

ေနလို႔ရတဲ့

ဆုံးမွာေတာ့ အေမနဲ႔ႀကီးႀကီး၊ ႀကီးႀကီးနဲ႔ အေမ တလွည့္စီ လူျပန္

ခဲ့တဲ့စကားလုံးေလးေတြကို အဲဒီအခ်ိန္အခါမွာ သိပ္နားမလည္ ေသးခဲ့

ျဖစ္ေအာင္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ခဲ့တာပါ။ အဲဒီလို ကၽြန္ေတာ္ ငရဲျပည္က ငရဲ
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ကေလးဘ၀မွာ

ေပ်ာ္႐ႊင္ေနခဲ့တာပါ။

ႀကီးႀကီးမွာၾကား

ေပမယ့္ အနည္းဆုံးေတာ့ ရင္ထဲမွာ ႀကီးႀကီးကို အၿမဲတမ္းပဲ လြမ္းတၿပီး

ႏိုင္မွသာလၽွင္ ‘ပုံျပင္’ဆိုတာ ရွိႏိုင္ခဲ့မယ္မဟုတ္လား။

အမွတ္ ရေနမိတတ္တယ္။
ေနာင္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ေတြလည္း ေနာင္ ဒီလိုမွသာ ဒီ သ

ကံၾကမၼာ

မိုင္းအျဖစ္အပ်က္ ‘ပုံျပင္’ေတြကို နားေထာင္ၿပီး တန္ဖိုးထားႏိုင္မယ္

အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္

ႀကီးႀကီးတို႔ဟာ

မဟုတ္လား။

ကာလတခု

႐ြာမွာေနေနရာက ၿမိဳ႕ငယ္ေလးရဲ႕ ၿမိဳ႕ဆင္ေျခပုန္းေနရာေလး တေန

ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ ဒီပုံျပင္ေတြကို ဘယ္လိုမွ နားေထာင္လို႔

ရာကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားတယ္။ ေနာင္ အခ်ိန္ကာလေတြမွာ က်န္တဲ့

မဝႏိုင္ပါဘူး ႀကီးႀကီး။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ႀကီးႀကီး။

အိမ္ေထာင္စုေတြလည္း တသုတ္ၿပီးတသုတ္ ႐ြာမွ ထြက္ခြာသြားၿပီး
သားသမီးေတြရဲ႕ ပညာေရးအတြက္ စီးပြားေရး ရွာႀကံလုပ္ၾကရတယ္။

ငယ္စဥ္ဘဝတုန္းက တခါ

ႀကီးႀကီးနဲ႔အတူ

ညေနေစာင္း

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကေလးေတြလည္း လူႀကီးမိဘေတြ ေျပာင္းလဲသြားမႈ

လမ္းေလၽွာက္ထြက္တာကို ျပန္ျမင္ေရာင္ေနမိတယ္။ အဲဒီေန႔ည ေနခင္း

ေနာက္ကို လိုက္ပါသြားၾကရၿပီး အခ်င္းခ်င္း တေနရာဆီ ကြဲကုန္ပါ

ဟာ မွတ္မွတ္ရရ ေကာင္းကင္ႀကီးေပၚမွာ တိမ္လႊာေတြ ရဲရဲနီ ေတာက္

ေတာ့တယ္။ တခ်ိဳ႕ ႀကီးမွသာ ျပန္ဆုံေတြ႕ၾကရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔

ၿပီး လွပလို႔ ေနဆဲ...

အိမ္လည္း ႐ြာကေန ေနာက္ဆုံးေတာ့ ထြက္ခြာခဲ့ရတယ္။ အေဖနဲ႔

“ႀကီးႀကီးတိမ္ေတြ နီရဲေနလိုက္တာ။ မိုး႐ြာေတာ့မွာလား ...

အေမ ၿမိဳ႕ေပၚတက္စီးပြားရွာၾကရတယ္။ အဲဒီလို မိဘေတြ စီးပြားေရး

မုန္တိုင္း က်ေတာ့မွာလား”

အတြက္ ႐ုန္းကန္ေနခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္ ႀကီးႀကီးနဲ႔ ကာလတခ်ိဳ႕
ျပန္ေနခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အိမ္က စီးပြားေရးက အဆင္မေျပ၊

“မဟုတ္ဘူး သားသား၊ မနက္ျဖန္ ေကာင္းကင္ႀကီးနဲ႔ ရာသီဥ

ညီမေလးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစု ႐ြာကိုျပန္ေရာက္ခဲ့ရျပန္တယ္။

တုေတြ ေကာင္းမြန္ ေနမွာ”

ကံၾကမၼာဆိုတာ ေျပာင္းလဲပစ္လို႔ရတယ္။ ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္
ခ်င္တယ္ဆုိတာဟာ ဒီကံၾကမၼာကို သူမယုံႏုိင္လို႔ေပါ့။ ကိုယ့္အစြမ္း

ေနာက္ဆုံးမ်က္ႏွာ

အစနဲ႔ ကိုယ့္အခန္းက႑ကေန ကိုယ္လုပ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ခဲ့တာ
ဟာ ကိုယ့္ၾကမၼာပဲေပါ့။ ဒါဟာ မႀကိဳးစားခဲ့တာအားထုတ္ မလုံးပန္းခဲ့

ႏွစ္ေတြလေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ကုန္ဆုံးခဲ့တယ္။ ႀကီး

တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။
ႀကီးႀကီးက

ႀကီးလည္း အသက္အ႐ြယ္ႀကီးလာၿပီး က်န္းမာေရးလည္းတစုံတရာ ခ်ိဳ႕
ငယ္စဥ္ဘ၀ကတည္းကေန

တဲ့လာတယ္။ မ်က္စိခြဲတယ္။ ေက်ာက္ကပ္ေတြ စစ္ေဆးခဲ့ရတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးထဲ

တခါတုန္းက လမ္းေလၽွာက္ရင္း ေခ်ာ္လဲလို႔ကံေကာင္းလို႔ မက်ိဳးတာ။

ေရာက္ခဲ့တာပါ။ ေတာ္ လွန္ေရးထဲမွာပဲ ႀကီးျပင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးထဲမွာပဲ

ဒါေပမဲ့ ႀကီးႀကီးဟာ အေဝးေရာက္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူငယ္ေတြကို

လူ႔ဘဝရဲ႕ ေန႔ရက္ေတြကို အဓိပၸာယ္ရွိရွိ အသုံးခ်သြားခဲ့တာပါ။ ႀကီး

ဘယ္ေတာ့မွ တကူးတကအေၾကာင္းမၾကားဘူး။ ႀကီးႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္

ႀကီးနဲ႔ ဒီတခ်ီ အတူေနၾကရေတာ့ႀကီးႀကီးက ဒီေတာ္လွန္ေရး ဘဝထဲက

တို႔တေတြ လာၾကည့္႐ႈျပဳစုမွာကို သူ႕မွာ အားနာေနရွာတယ္။ “ကေလး

ေပ်ာ္႐ႊင္မႈဘ၀ေလးေတြကို ေ႐ြးၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ေတြလည္း အလုပ္ေတြမ်ားၾကတယ္။ ေနပါေစတဲ့”။ ဒီစကားလုံးေတြ

ႀကီးႀကီးရဲ႕ ငယ္စဥ္ဘဝကဘယ္လို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ငယ္စဥ္ဘဝ သူထိန္း

ေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ အေမ့ဆီက တဆင့္ ျပန္ၾကားရတာ။ ႀကီးႀကီးဘာ

ခဲ့တုန္းက သူ စာသင္ေပးခဲ့တုန္းက ဘယ္လို၊ အေမတို႔ အမ်ိဳးသမီး

ေၾကာင္မုိ႔

တသိုက္ကဘယ္လို၊ ပါတီရဲ႕ လြတ္ေျမာက္ေဒသ ပန္ဆန္းမွာတုန္းက

ေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြကို အားနာေနရတာလဲ။ အဲဒီတုန္း

ဘယ္လို၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳးစုံကို ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတဲ့ စကားလုံး

က ကၽြန္ေတာ္ သေဘာမေပါက္ခဲ့ဘူး။

ေလးေတြနဲ႔ သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ ေျပာျပေပးခဲ့ဖူးတဲ့ ႀကီးႀကီး
ပါ။ ကၽြန္ေတာ္လည္း

ဒီလိုေရာဂါ ေဝဒနာ ခံစားေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ႕ေျမးအရင္း

ဒါေတြကို‘ပုံျပင္’ကေလးေတြနားေထာင္ရသလို

ငယ္စဥ္နီတာရဲ ေပါက္စကေလးကတည္းက ႀကီးႀကီး လက္

ေပ်ာ္ပါးၿပီး ႀကီးႀကီးရဲ႕ ‘ပုံျပင္’ေတြကိုပဲ တမ္းတေနမိပါတယ္။

ေပၚႀကီး။ ႀကီးႀကီးလက္ေပၚ ရွင္သန္။ ႀကီးႀကီး မ်က္စိေအာက္မွာပဲ
အ႐ြယ္ေရာက္။ ကိုယ္အခ်စ္ဆုံး ႀကီးႀကီး ဆိုၿပီး အစစအရာရာ ကိုယ့္

ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံက

ႀကီးႀကီးကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့မိတယ္လို႔ ဆိုၿပီး ထင္ခဲ့မိတယ္။

ေတာ္လွန္ေရး ပုံျပင္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာဘဝေတြနဲ႔ခ်ည္းေရးဖြဲ႕ထား

ဒါေပမဲ့

တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားေတြရဲ႕ ကံၾကမၼာ

မဟုတ္ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြ

ငယ္စဥ္ဘ၀ကတည္းက

ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုယ့္တိုင္းျပည္နဲ႔ ခြဲခြာၿပီး အျခားႏိုင္ငံမွာႀကီး၊ အျခားႏိုင္ငံမွာ

ဆိုးကို ေရွ႕ဆက္မျဖစ္ေစခ်င္ၾကလို႔ အသက္ေသြးေခၽြးမ်ားစြာ စေတးၿပီး

ပညာသင္၊ အျခားႏိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ေရာေထြး

ဒီ‘ပုံျပင္’ေတြကို ေရးျခယ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ေတာ္လွန္ေရးဘဝထဲမွာ ႀကီးႀကီး

႐ႈပ္ပြေနၿပီး ေတြေဝေနခဲ့မိတယ္။ အာ႐ုံေတြ မ်ားေနခဲ့တယ္။ လုပ္ငန္း

လို ငယ္စဥ္ဘဝထဲကေနျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့လူေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိခဲ့ပါ

ေပါင္းစုံ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ခဲ့ဖူးတယ္၊ ဒီလူေလာကႀကီးကို တစုံတရာ နား

တယ္။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြကို ဒီလို‘ပုံျပင္’ေတြ ေျပာျပေပးႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ

လည္ေနၿပီ။

ကိုယ္ကိုယ္တိုင္လမ္းေလၽွာက္ခ်ီတက္ၿပီး ‘ပုံျပင္’ကို လက္ေတြ႕ ေရးဆြဲ
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ဒီေခတ္ဒီအခါ ေရွ႕ေရးေနာက္ေရး အမ်ားအျပားကို သေဘာေပါက္ ေန

ညေနေစာင္းေတာ့ ဘဘ ျပန္ေရာက္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ျပန္

ၿပီ၊ ပညာေတြ တစုံတရာ တတ္ေနၿပီဆိုၿပီး ေနာက္ဆုံးေတာ့ အလုပ္

ရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ႀကီးႀကီးက အိမ္ဝိုင္းတံခါးေပါက္ဝအထိ လိုက္ပို႔

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

မယ္တဲ့။ “အေမ့ကိုလည္း အားရင္ လာလည္ပါဦး”တဲ့ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔

ေလာက္ဘူးဆိုၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပကာ ေငး

မွာလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့အေပါက္ဝထိ ကၽြန္ေတာ့္ကို လိုက္ပို႔တယ္။

ေမာေနမိခဲ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ဝိုင္းတံခါး အျပင္ေရာက္ၿပီး “ႀကီးႀကီးရပါၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္
ျပန္လိုက္ဦးမယ္ေနာ္” ဆိုၿပီး ႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီလိုနဲ႔ပဲ ကိုယ့္ရဲ႕ဝိညာဥ္ထဲ လုံးဝကို အျပည့္ ေပးဆပ္ခဲ့တဲ့
အဲဒီအစစ္မွန္ဆုံး ႀကီးႀကီးရဲ႕ ခ်စ္ေမတၱာေတြကို ႐ုတ္တရက္ သတိ

အဲဒီအခ်ိန္ေလးဟာ ကၽြန္ေတာ့္ ဒီဘဝ ဒီတသက္ ဘယ္လိုမွ

မထား၊ ဂ႐ုမျပဳမိလိုက္ႏိုင္ခဲ့တာ။ ႀကီးႀကီးရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေန႔ရက္မ်ားမွာ

ေနာက္ထပ္ ေတြ႕ရေတာ့မွာ မဟုတ္တဲ့၊ ကၽြန္ေတာ့္ကိုအေပါက္ဝထိ

ကိုေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ နံေဘးမွာ မရွိလိုက္ႏိုင္ခဲ့တာ။

လိုက္ပို႔မယ္ဆိုၿပီး လိုက္ပို႔လိုက္တဲ့ ႀကီးႀကီးရဲ႕ေနာက္ဆုံးမ်က္ႏွာ ဆို
တာကို ကၽြန္ေတာ့္ဘယ္လိုမွ မထင္မွတ္ခဲ့မိဘူး။

အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္လိုက္မိပါၿပီ။ ႀကီးႀကီး
ထြက္ေပၚလာတဲ့ အားနာမႈေတြဆိုတာ ကၽြန္ေတာ့္အမွားပါ။

ေမတၱာေတြ ျပည့္ဝေနတဲ့ မ်က္ႏွာ...

ကၽြန္ေတာ္ မွားတာပါ။

ခ်စ္ခင္ၾကင္နာမႈေတြ ျပည့္ဝေနတဲ့ မ်က္ႏွာ...

၂၀၁၄ ခု ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ လက္မွတ္ကိစၥ

ခ်ိဳသာမႈေတြ ေဖာ္ေ႐ြမႈေတြ ျပည့္ဝေနတဲ့ မ်က္ႏွာ...

လုပ္ၿပီး ႀကီးႀကီး ေနအိမ္ကို ေရာက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေန႔က ႀကီးႀကီး တ

ပန္းလို ႏူးညံ့ၿပီး အေမႊးနံ႔ကေလးေတြ လႊင့္ပ်ံေနခဲ့တဲ့ မ်က္

ေယာက္တည္း။ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ေတာ့ ႀကီးႀကီးဟာ မုန္႔ေတြ၊ ေကာ္ဖီ

ႏွာ...

ေတြ ခ်ေပး၊ သၾကားလုံးေတြ ခ်ေပးနဲ႔။ ႀကီးႀကီးေနပါ။ ေလာက္ပါၿပီလို႔
ဘယ္လိုတားလို႔မွ မရဘူး။ ႀကီးႀကီးက ကၽြန္ေတာ္ ငယ္စဥ္ဘဝ အ

ႏွင္းဆီလို ေမႊးႀကိဳင္ေနၿပီး ၿပဳံးရယ္ေနတဲ့မ်က္ႏွာ...

ေၾကာင္းေတြကို ျပန္ေျပာျပတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဘယ္လို ဖ်ားနာခဲ့ တယ္။

အားအင္ေတြ အျပည့္အဝ ေပးခဲ့ဖူးတဲ့ မ်က္ႏွာ...

ဘယ္လို အေဆာ့သန္တယ္။ အေမက ဘယ္လို ျပဳစုခဲ့ရတယ္။ တခ်ိဳ႕
ေနရာေတြမွာ ငယ္စဥ္ဘဝက ဟာသေလးေတြ ေျပာၿပီး ေျမးဖြား ႏွစ္

ယုံၾကည္ခ်က္ေတြ အျပည့္အဝ ေပးခဲ့ဖူးတဲ့မ်က္ႏွာ...

ေယာက္သား တဟားဟားနဲ႔ ရယ္ေမာေနခဲ့ၾကေသးတယ္။ ႀကီးႀကီး
ေျပာတဲ့

စကားလုံးေတြအႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ

ဘယ္လိုမွ မေမ့ရက္ႏိုင္တဲ့ မ်က္ႏွာ....

နားေထာင္ခဲ့ဖူးေပမယ့္

ကၽြန္ေတာ္ျပန္ၾကားခဲ့ရတိုင္း ရင္ထဲမွာ ၾကည္ႏူးေနမိပါတယ္။ မျဖစ္ႏိုင္

ထာ၀ရ ႀကီးႀကီးရဲ႕ မ်က္ႏွာ။

မွန္းသိလ်က္နဲ႔ေလာကႀကီးထဲက ဒီနာရီပိုင္း အခ်ိန္ေလးကို ရပ္ဆ္ိုင္း
ထားလိုက္ရရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိုက္မလဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေတြးမိ

ဒါအေျဖလား

ေတြးရာ ေတြးေနမိေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သေဘာေပါက္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ ေျမာင္းအိုင္ေတြထဲမွာ က်ေရာက္

ကၽြန္ေတာ့္ အသက္အ႐ြယ္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရွိလာရွိလာ၊ မုတ္ဆိတ္

ေနတာပါ။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီထဲက တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ေခါင္းေမာ့ၿပီး ေကာင္း

ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရွည္ထြက္လာလာ၊ ႀကီးႀကီးရဲ႕ရင္ထဲမွာ တ

(We are all
in the gutter, but some of us are looking at
the stars - Oscar Wilde Ireland )
ကင္ေပၚက ၾကယ္ေတြကို ၾကည့္႐ႈေန တတ္တယ္။

ေလၽွာက္လုံး ကၽြန္ေတာ္ဟာ သူ႕လက္ေပၚမွာႀကီးျပင္းခဲ့တဲ့ ကေလး
ငယ္ တေယာက္သာပါပဲ။
ႀကီးႀကီးက

ေျပာတယ္။

“သား-မင္းလုပ္ခဲ့တဲ့

ဘဝေတြမွာ မထင္မွတ္တာေတြ ႐ုတ္တရက္ ေပၚထြက္လာ

လက္မွတ္

တတ္တယ္။ ၂၀၁၄ မတ္လ ၈ ရက္၊ ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔မွာ ႀကီး

ကေလး ျပပါဦး”တဲ့။ ကၽြန္ေတာ့္လက္မွတ္ကေလးကို ႀကီးႀကီးထံ ေပး

ႀကီးဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ စီမံကိန္းတစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ရွိလို႔

လိုက္တယ္။ ႀကီးႀကီးက မွန္ဘီလူးကိုင္ၿပီး ဘယ္ညာလက္ေျပာင္း ေ႐ႊ႕

ေရာက္လာတယ္လို႔ၾကားလိုက္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း အလုပ္ခ်ိန္

လိုက္ၿပီး ခဏၾကည့္လိုက္တယ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္ျမင္လိုက္ေပမယ့္

ၿပီးရင္ ႀကီးႀကီးနဲ႔ သြားေတြ႕ဖို႔ စိတ္ကူးထားလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္

သတိ ေကာင္းေကာင္း မထားလိုက္မိဘူး။ ေနာက္မွ၊ ဪ... ႀကီးႀကီး

လိုမွ မထင္လိုက္မိဘူး။ ညသန္းေခါင္ေက်ာ္မွာ ႀကီးႀကီး ေဆး႐ုံမွာ ဆုံး

ဟာ ေဆး႐ုံမွာ ဟိုတုန္းက မ်က္လုံးခြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ မ်က္လုံးတဖက္ဟာ

သြားၿပီဆိုတဲ့

အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက မျမင္ရေတာ့ဘူးဆုိတဲ့ဟာကို သိရွိရတယ္။ ကၽြန္

သတင္း

ၾကားလိုက္ရတယ္။

ဖုန္းခ်လုိက္ကတည္းက

လူက မူးသြားသလိုပဲ။ ခ်က္ခ်င္းကမန္းကတန္း ေဆး႐ုံဘက္ကို တန္း

ေတာ္ အလြန္အ့ံအားသင့္သြားတယ္။ ႀကီးႀကီးဟာ အဲဒီေလာက္ထိ

သြားလိုက္တယ္။ လမ္းတဝက္ေလာက္ေရာက္ေတာ့ ဘယ္လိုမွ မထိန္း

ေတာင္ ေရာဂါေတြ ဆိုးဝါး ေနတာပါလား။

ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဆိုင္ကယ္ကို လမ္းေဘးထိုးၿပီး ပလက္ေဖာင္းေပၚ ငုတ္
တုတ္ထိုင္ တေယာက္တည္း ဝမ္းနည္းေနမိတယ္။
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အဲဒီည ေကာင္းကင္ေပၚမွာ ေျမာက္ျမားလွတဲ့ ၾကယ္ေတြ ထဲ

အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္ ျပင္းထန္တဲ့ ေရာဂါေဝဒနာေတြ ခံစား

က ၾကယ္တပြင့္ဟာ အင္မတန္ေတာက္ပေနသလိုပဲ။

ေနရတဲ့ အဘြားအို တေယာက္ျဖစ္ေတာ့လည္း ဘယ္လုိအင္အားေတြ
ေၾကာင့္ ဒီေလာက္စိတ္ဓာတ္ ခိုင္မာေနရတာလဲ။

တခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ဝမ္းလ်ားေမွာက္ ေခ်ာ္လဲမိမွ ေခါင္းေပၚက
မိုးေကာင္းကင္ကို တခ်က္ေလာက္ ျပန္လွည့္ၾကည့္မိတတ္တာကိုး။

ဘယ္လို အင္အားေတြေၾကာင့္ ဘဝနဲ႔ေတာင္ ရင္းၿပီး သူ႔ရဲ႕
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို တန္ဖိုးထားခဲ့တာလဲ။

ကၽြန္ေတာ္လည္း အခုမွပဲ ေကာင္းကင္ကို ေမာ့ၾကည့္လိုက္
မိေတာ့တယ္။

ဘယ္လိုအင္အားေတြေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေတြ
ထိေတာင္ တေလၽွာက္လုံး မ်က္ႏွာမပ်က္၊ ၿပဳံးရယ္ေနႏိုင္ခဲ့တာလဲ။

ႀကီးႀကီးရဲ႕ ႂကြင္းက်န္ရစ္တဲ့ ႐ုပ္ကလာပ္ကို မီးသၿဂႋဳဟ္ၿပီး
ေတာ့ အ႐ိုးျပာေတြကို အ႐ိုးျပာေသတၱာထဲ ထည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ မီးသ

ဒါဟာ တိုင္းျပည္ကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ေသြးစုပ္အျမတ္ထုတ္

ၿဂႋဳဟ္စက္က လုပ္သားရဲေဘာ္ႀကီးက အဲဒီ အ႐ိုးျပာခြက္ထဲကို ၾကည့္ၿပီး

ေနတဲ့ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အုပ္စိုးသူ လူတန္းစားကိုမုန္းတီး နာက်ည္းလြန္း

“အ႐ိုးေတြ အေတာ္ေၾကမြေနတာပဲေနာ္ အသက္အေတာ္ ႀကီးၿပီး က်န္း

လို႔။

မာေရး အေတာ္မေကာင္းေလာက္ဘူး ထင္တယ္”လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။

ဒါဟာ အဖိႏွိပ္ခံ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထု
ႀကီး တရပ္လုံးကို ခ်စ္လြန္းလို႔။

ဒီေတာ့မွ ႀကီးႀကီးရဲ႕ မ်က္လုံးတဖက္ဟာ လုံးဝမရေတာ့ဘူး
ဆိုတဲ့စကားကို အရင္က ၾကားခဲ့မိဖူးသလို ႀကီးႀကီးရဲ႕ေက်ာက္ကပ္

ဒါဟာ ကိုယ့္အိမ္၊ ကိုယ္ေျမ၊ ကိုယ္႐ြာ ကိုယ့္ဇာတိကို ခ်စ္

ႏွစ္ခုလုံးဟာ အေစာႀကီးကတည္းက အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူးလို႔ ႀကီး

ျမတ္ႏိုးတဲ့ ျပည္ခ်စ္ဝါဒကို ဆုပ္ကိုင္ထားလို႔။

ႏြယ္ နဲ႔ စကားစပ္မိၿပီး သိထားတာေတြေခါင္းထဲျပန္ ေပၚလာတယ္။
အမွန္ေတာ့

ႀကီးႀကီးရဲ႕ေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္လို႔

ဒါဟာ တိုင္းသူျပည္သားေတြကို ဆင္း ရဲဒုကၡေရာက္ေစတဲ့

အေတာ္မ်ား

အာဏာရွင္ စနစ္ဆိုးေတြကို မုန္းတီးလြန္းလို႔။

မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္ မသိလိုက္ခဲ့ဘူး။ ႀကီးႀကီးကလည္းဘယ္တုန္းကမွ
လူငယ္ေတြနဲ႔ သူ႕ေရာဂါအေၾကာင္း မေျပာဖူးဘူး။ အၿမဲတမ္း ၿပဳံးျပေန

ဒါဟာ တရားမၽွတတဲ့၊ တန္းတူတဲ့၊ စည္းလုံးညီၫြတ္တဲ့၊ ဒီမို

တာပါ။ ဒီကိစၥေတြကို ကၽြန္ေတာ္တေယာက္တည္း ျပန္ေတြးမိလိုက္

ကေရစီရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးတႏိုင္ငံကို ေမၽွာ္လင့္ခဲ့လို႔။

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

အမုန္းတရားမ်ားကုိ မမုန္းဘူးခဲ့ရင္ ဘယ္လုိလုပ္ ခ်စ္ တတ္

အေန မသိဘူးလား” အႀကိမ္ႀကိမ္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ေမးရင္း စိတ္

ႏုိင္မလဲ။

မေကာင္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ႀကီးႀကီးဟာ

၁၅

ႏွစ္သမီးကတည္းက

ဒါဟာ ႀကီးႀကီး တဘဝလံုး တန္ဖုိးထားခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ႕ အင္အား

ၾကမ္းတမ္းလွတဲ့

သူ႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပါပဲ။ ဒါဟာ ႀကီးႀကီးရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္လည္း ျဖစ္ပါ

ေတာ္လွန္ေရးဘဝထဲကို ေရာက္ရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္။ သူတို႔ေခတ္သူတို႔

လိမ့္မယ္။

ကာလရဲ႕ ဗမာျပည္ႀကီးရဲ႕ မတိုးတက္ ေခတ္ေနာက္က်ၿပီး ျပည္သူေတြ
ဆင္းရဲဒုကၡက်ေရာက္ေနတာ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြဘဝ မလြတ္ေျမာက္တာ

ဒီလိုတသက္တာ ဘဝလုံး သူခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူ

ကို ခံစားေတြ႕ျမင္ခဲ့တယ္။ ဒီအခါ မ်ားျပားလွတဲ့ လူငယ္ေတြ အမ်ိဳး

မ်ိဳးအတြက္ သူ႕ယုံ ၾကည္ခ်က္အတြက္ သူ႕ဘ၀ကို ေပးဆက္သြားခဲ့ပါ

သမီးေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးထဲပါဝင္လာၾကတယ္။ ဘဝတခုလုံး ေတာ္

ၿပီ။

လွန္ေရးထဲမွာ ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကတယ္။ တဘဝလုံး ေရရွည္ေတာ္လွန္ေရး အ

သူ႕အေနနဲ႔ သူေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့ ဗမာျပည္သစ္ႀကီးကုိ မျမင္

တြက္ ေပးဆက္ခဲ့ၾကတယ္။

ေတြ႕လိုက္ႏိုင္ရတဲ့အေပၚ ေလာကႀကီးဟာ မတရားဘူးလို႔ပဲ ကၽြန္ေတာ္

အသက္ ၂၀ ေတာင္ မျပည့္ေသးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ တ

ဆိုလိုက္ပါရေစေတာ့။

ေယာက္ဟာ ဘယ္လို အင္အားေတြေၾကာင့္ မိဘနဲ႔ ဇာတိေျမကို စြန္႔
ခြာၿပီး

မဆုတ္မနစ္

ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေပၚကို

ခုေတာ့ ႀကီးႀကီးေလာကနိဗၺာန္ကို ေရာက္သြားခဲ့ပါၿပီ။

ေလၽွာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့

ရတာလဲ။

ဒါေပမဲ့ ႀကီးႀကီးဟာ ကၽြန္ေတာ့္ႏွလုံသားထဲမွာ ထာဝရ ရွင္
သန္ေနၿမဲပါ။

ဘယ္လိုအင္အားေတြေၾကာင့္ ဒီလို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်လိုက္
ႏိုင္ရတာလဲ။

ေဇာ္ဝင္းေအး
ေဖေဖာ္ဝါရီ၂၈၊၂၀၁၆။
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EkdifiHwum qkdif&m
ေဆာင္းပါးမ်ား
(ယခုထုတ္ေဝေသာ အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္တြင္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားမွာ ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာႏွင့္ ဗမာျပည္ဆုိင္ရာ
ေဆာင္းပါးအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဘာသာျပန္ထားေသာ (သုိ႕မဟုတ္) ျပန္လည္သုံးသပ္ေရးသားထားေသာေဆာင္းပါးမ်ားျဖစ္ပါသည္။)

ရိုဇာလူဇင္ဘတ္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရတာ ၉၇ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေပမယ့္
လူသတ္တရားခံေတြကိုေတာ့ အခုထိ အျပစ္ေပးျခင္းမရွိပါဘူး။
ရိုဇာလူဇင္ဘတ္ကို
တယ္။

လူလတ္တန္းစား

၁၈၇၁

ခုႏွစ္မွာ

ဂ်ဴးမိသားစုကေန

ပိုလန္မွာေမြးဖြားခဲ့

ဆင္းသက္လာတယ္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ကပင္ ပစၥည္းမဲ့လို႔ ေခၚတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးပါတီ

ရိုဇာလူဇင္ဘတ္

တစ္ခုမွာ

ဝင္ေရာက္ျပီး ဆိုရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ခဲ့တယ္။

၁၈၈၉ ခုႏွစ္ မွာ ရဲေဘာ္ေတြရဲ့ တိုက္တြန္းခ်က္နဲ႔ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဇူး
ရစ္ခ္ၿမဳိ႕ကို ထြက္ခဲ့တယ္။ ဇူးရစ္ခ္ တကၠသိုလ္မွာ ပညာဆည္းပူးၿပီး

ယင္းမာ

၁၈၉၇ မွာ ပါရဂူဘြဲ႔ရခဲ့တယ္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္…

၁၈၉၄ ခုႏွစ္မွာ ပစၥည္းမဲ့ လို႔ ေခၚတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးပါတီကို
ပိုလန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SDKPL)ဆိုျပီး နာမည္ေျပာင္းခဲ့ပါ

ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့

တယ္။ ျပင္သစ္မွာ ရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝတဲ့ အဲဒီပါတီရဲ့ စာေစာင္မွာ ရိုဇာလူ

တိုက္ခိုက္ေရးသမား၊ ထက္ျမက္တဲ့ ေတြးေခၚပညာရွင္ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္

ဇင္ဘတ္က အဓိက ပါဝင္ေရးသားသူ ျဖစ္ၿပီး SDKPL ပါတီရဲ့ သေဘာ

လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရတာ ၉၇ ႏွစ္ရွိပါျပီ။ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ ၁၉၁၉

တရားေရးေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေသတဲ့အခ်ိန္ထိ ဦးေဆာင္မႈေပးခဲ့တယ္။

ခုႏွစ္မွာ ဘာလင္ျမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုး ရပ္ကြက္မွာ ဂ်ာမန္ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ့

၁၈၉၈ မွာ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈရဲ့ ဗဟိုက

ဖမ္းဆီးတာခံရျပီး အေလာင္းကို တီးရာဂါတန္ျမစ္ထဲ ပစ္ခ်ထားျခင္းခံ

ဂ်ာမနီလို႔ လက္ခံယံုၾကည္တဲ့အေလွ်ာက္ ဂ်ာမနီကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တယ္။

ရပါတယ္ ။

ကမၻာ့သမိုင္းမွာ အင္အားအၾကီးဆံုးနဲ႔ ၾသဇာအရွိဆံုး ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ
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ႀကီး လို႔ဆိုရမယ့္ ဂ်ာမန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SPD) မွာ ပါဝင္ခဲ့

၁၉၁၄ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္နဲ႔ ရုတ္တရက္ျဖစ္ပြား

တယ္။ ၿပီးေတာ့ မာ့က္ဆစ္ သေဘာတရားေရး ဂ်ာနယ္ျဖစ္တဲ့ ဒီႏိုင္း

လာႏိုင္တဲ့ စစ္အေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ၿပီး ဥေရာပအလုပ္သမားေတြကို

ရဲ့ဇစ္မွာ ေဆာင္းပါးေတြ ေရးသားျပီး အဓိကပင္တိုင္ေဆာင္းပါးရွင္ ျဖစ္

လည္း စစ္ထဲ မပါဝင္ဖို႔ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္ က တိုက္တြန္းေျပာဆိုခဲ့တယ္။

ေအာင္

အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ

စစ္ဆန္႔က်င္ေရးကို ရည္ရြယ္ျပီး ရိုဇာလူဇင္ဘတ္၊ ကားလ္ လိဘနက္ ၊

လည္း စိတ္ရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမႇပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့တယ္။ သူ႔မိန္႔ခြန္းေတြ၊ သူ႔

ဖရန္႔ မဲရင္း၊ ကလာရာဇက္ခင္တို႔က (Spartakus League) စပါတာ

လႈပ္ရွားမႈေတြဟာလည္း ဆိုရွယ္လစ္စာေစာင္ေတြမွာ ေဖာ္ျပတာ ခံရ

ကပ္အဖြဲ႔ ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့တယ္။

ၾကိဳးစားခဲ့တယ္။

ဂ်ာမနီရဲ႕

တယ္။

၁၉၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီမွာ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္ကို စစ္သားေတြကို
အာဏာဖီဆန္ဖို႔ လံႈေဆာ္တယ္ ဆိုကာ ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္။

အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဂ်ာမနီမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြ
နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြ ဆိုျပီး အဓိက အုပ္စုႏွစ္စု ကြဲေနတယ္။ ျပင္

ေထာင္ထဲကေန စစ္ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးေတြကို စီ

ဆင္ေရးဝါဒ (သို႔) တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲေရးဝါဒ က SPD ရဲ့ ပါလီမန္

စဥ္ခဲ့တယ္။ ႏိႈးေဆာ္ခဲ့တယ္။ ဦးေဆာင္မႈ ေပးခဲ့တယ္။

ကိုယ္စားလွယ္အၾကားမွာ တစတစ ၾကီးထြားလာၿပီး သူတို႔ရဲ့ မူဝါဒအ
ျဖစ္ ကိုင္စြဲလာတယ္။ အိန္ဂယ္ရဲ႕တပည့္သာဝက တစ္ဦးျဖစ္သူ အက္

ပထမကမၻာစစ္ျဖစ္ေတာ့ ကားလ္ေကာက္စကီ ဦးေဆာင္တဲ့

ဝပ္ဘန္းစတိန္း က ဒီႏိုင္းရဲ႕ဇစ္ဂ်ာနယ္မွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ျပႆနာ

SPD ပါတီက ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ဒီေရေအာက္

မ်ားဆိုၿပီး မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕မူဝါဒေတြကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း တိုက္ခိုက္

ေမ်ာပါသြားၿပီး ကိုင္ဇာအစိုးရကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကတယ္။

လာတယ္။ ဂ်ာမန္အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားေန

ေနာက္ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ အၾကာ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာမွာ ဂ်ာမန္

တဲ့ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္လည္း မာ့က္စ္ဝါဒကို ကာကြယ္ ခုခံေခ်ပသူအျဖစ္

ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားပါတယ္။ ကိုင္ဇာအစိုးရ ဖယ္ရွားခံရျပီး SPD ပါတီ

ရုတ္ခ်ည္းေျပာင္းလဲကာ (Reform or Revolution) ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရသစ္ ေပၚေပါက္လာတယ္။ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္လည္း

ေရးလား ေတာ္လွန္ေရးလား စာတမ္းေရးသားၿပီး ဘန္းစတိန္းရဲ႕ ျပဳျပင္

ေထာင္မွ လြတ္လာၿပီး ဂ်ာမန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(KPD) ကို ဖြဲ႔စည္းတည္

ေျပာင္းလဲေရးဝါဒကို ျပန္လည္ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္။

ေထာင္ ခဲ့တယ္။

၁၉၀၄ ခုနွစ္မွာ ဂ်ာမန္ကိုင္ဇာအစိုးရကို ေစာ္ကားမႈနဲ႔ ေထာင္

၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔မွာ USPD ပါတီဝင္

၃ လ က်ခဲ့တယ္။

တဦးျဖစ္သူ ဘာလင္ရဲတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ အႀကီးအကဲကို ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္မႈ

၁၉၀၅ ခုႏွစ္ ေမြးရပ္ေျမပိုလန္မွာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေတာ့

ေၾကာင့္ SPD အစိုးရနဲ႔ USPD ပါတီ ၊ KPD ပါတီတို႔အၾကား တင္းမာမႈ

ျပန္ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ့ ပိုလန္ပါတီ ျဖစ္

ေပၚေပါက္လာတယ္။ USPD ပါတီနဲ႔ KPD ပါတီတို႔က ၿမဳိ႕အႏွံ႔ ဆႏၵျပပြဲ

တဲ့ (SDKPL) အတြက္ ေဆာင္းပါးေတြ၊ လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ ေရး

ေတြ၊ သပိတ္ေတြနဲ႔ တုံ႕ျပန္ၾကတယ္။ ဂ်ာမန္ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႔ကလည္း ၿမဳိ႕

သားျဖန္႔ေဝခဲ့တယ္။ ၁၉၀၆ ခုႏွစ္မွာ အဖမ္းခံရျပီး ၄ လ ေလာက္ ထိန္း

တြင္း သတင္းစာတိုက္ေတြကို သိမ္းပိုက္ကာ အလုပ္သမား၊ ကြန္ျမဴနစ္၊

သိမ္းခံရကာ

ဆိုရွယ္လစ္ေတြကို ဖမ္းဆီးခဲ့တယ္ ။

ဂ်ာမန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနတဲ့အတြက္

နယ္ႏွင္ဒဏ္ေပး

ခံရတယ္။

၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္မွာ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္နဲ႔
ပါတီဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု သေဘာထား၊ ပါတီနဲ႔ လူထုလႈပ္

ကားလ္ လိဘနက္ တို႔ ဂ်ာမန္ပုလိပ္တပ္ဖြဲ႔ ရဲ့ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္တာကို

ရွားမႈၾကား ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး (Party and Class) ပါတီနဲ႔

ခံရပါတယ္။

လူတန္းစား စာတမ္းမွာ ေရးသားခဲ့တယ္။

သူမ ေသဆံုးမႈက ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ ႏွ

လူထုလႈပ္ရွားမႈဟာ အလုပ္သမားလူတန္းစား လြတ္ေျမာက္
ေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ

အဓိကလက္နက္ပဲလို႔

(Mass

strikes

လံုးသည္းပြတ္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ။ မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္

and

တို႔ရဲ႕ ေနာက္လိုက္တပည့္ေတြထဲက ဦးေႏွာက္အေကာင္းဆံုးတပည့္

revolution) လူထုလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးစာတမ္းမွာ ေရးသားခဲ့

တစ္ဦးလို႔ ဖရန္႔မဲရင္း က ဆိုပါတယ္။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္တစ္ရပ္လံုး လြတ္

တယ္။

ေျမာက္ေရးအတြက္ သူ႔အသက္ အပါအဝင္ သူေပးႏိုင္သမွ် အရာအား
လံုးကို ေပးဆပ္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၁၀ မွာ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္ နဲ႔ ကားလ္ေကာက္စကီ အပါအ
ဝင္ SPD ပါတီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအတြင္း အကြဲအျပဲက အထြတ္အထိပ္
ျဖစ္လာျပီး SPD ပါတီက SPD ပါတီ၊ လြတ္လပ္တဲ့ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္

ယင္းမာ

တစ္ပါတီ(USPD) နဲ႔ ရိုဇာလူဇင္ဘတ္တို႔ အုပ္စု ဆိုျပီး ၃ ပိုင္း ကြဲသြား
တယ္။
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၁၉၆၅ - ၆၆
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aemufuG,fu
tar&duef
ေအးျမင့္
(၁)
လေပါင္းမ်ားစြာ

ႏိုင္ငံေလးေတြကို သူ႕ဘက္ကိုယ့္ဘက္ အျပန္အလွန္စည္း႐ုံးေနၾကခ်ိန္

ၾကာရွည္ခဲ့တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ အစုအၿပဳံလိုက္ လူသတ္ပြဲႀကီးမွာ အ

ျဖစ္တယ္။ ဘက္ ၂ ဖက္မွာ ဘယ္ဘက္မွမပါတဲ့ ဘက္မလိုက္ လႈပ္ရွား

နည္းဆုံး လူေပါင္း ငါးသိန္းေက်ာ္ အသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရတယ္။ တသန္း

မႈ ေပၚေပါက္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္တယ္။

၁၉၆၅

ေအာက္တိုဘာကေန

၁၉၆၆

ခုႏွစ္အထိ

ေလာက္အထိ ရွိတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းတာလည္း ရွိပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွား

အင္ဒိုနီးရွားမွာ သမၼတဆူကာႏိုဟာ တစုံတရာ လက္ဝဲယိမ္း

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ(PKI) ပါတီဝင္ေတြ၊ ေထာက္ခံသူေတြနဲ႔ လက္ဝဲသမား

သူ ျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔လည္း ရင္းႏွီးၿပီး ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္

လို႔ သတ္မွတ္ခံရသူေတြကို အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္က ဦးေဆာင္ၿပီး သတ္

တယ္။ အေမရိကန္က ဆူကာႏိုကို အမ်ိဳးမ်ိဳးမက္လုံးေပး စည္း႐ုံးေပ

ျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအျပားကိုလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖမ္း

မယ့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ ေနာက္ၿပီး ဆူကာႏိုဟာ အင္ဒိုနီးရွား ကြန္ျမဴနစ္

ဆီးေထာင္ခ်ထားခဲ့တယ္။ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လြန္းတဲ့အတြက္ ဒီလူ

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

သတ္ပြဲဟာ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ စီအိုင္ေအက ေတာင္ ၂၀

အာရွကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြထဲမွာ အင္အားအေကာင္းဆုံးျဖစ္တယ္။ ပါတီ

ရာစုရဲ႕ အဆိုး႐ြားဆုံး အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ လူသတ္ပြဲတခုပဲလို႔ ေျပာခဲ့

ဝင္ ၃ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ေထာက္ခံသူလည္း ၁၅ - ၂၀ သန္းခန္႔ရွိတယ္။

ရတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ဟာ ၂၀၁၅ မွာ အႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ခဲ့ပါၿပီ။

တဖက္မွာလည္း စစ္တပ္တြင္းက လက္ယာသမားေတြက

ဒီလူသတ္ပြဲႀကီး ေနာက္ကြယ္မွာ အေမရိကန္အစိုးရ ပါဝင္

ေမြးျမဴထားတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအုပ္စုေတြ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ရွိပါ

ပတ္သက္မႈရွိတယ္လို႔ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက စြပ္စြဲေျပာဆိုခဲ့ၾကတယ္။

တယ္။ ေက်းလက္မွာ(PKI)ရဲ႕ေျမယာျပဳျပင္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကို တန္

ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္အစိုးရက ဒါကို တေလၽွာက္လုံး ျငင္းဆိုခဲ့တယ္။

ျပန္ဖို႔ ေျမရွင္ေတြနဲ႔စစ္တပ္ေပါင္းၿပီး ဘာသာေရးကို ဘန္းျပ ဖြဲ႕ထားတဲ့

၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း လၽွိဳ႕ဝွက္အဆင့္အတန္းက ပယ္ဖ်က္ေပးလိုက္တဲ့

မူဆလင္ ဘာသာေရးအုပ္စုတခ်ိဳ႕နဲ႔ ေက်ာင္းသားလူငယ္အဖြဲ႕ တခ်ိဳ႕

စာ႐ြက္စာတမ္း ေတြထဲမွာ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္း
တခ်ိဳ႕တဝက္

စတာေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီလို အဖြဲ႕ေတြဖြဲ႕ဖို႔အတြက္ အႀကံဉာဏ္နဲ႔ ေငြ

ပါတယ္။ တစိတ္တပိုင္း ေတြ႕ရတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္း

ေၾကးအကူေတြ အေမရိကန္က ပံ့ပိုးေပးတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားတပ္ထဲမွာ

ေတြနဲ႔တင္ ဒီလူသတ္ပြဲႀကီးမွာ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ

လက္ဝဲနဲ႔လက္ယာ ၂ ဖက္ ကြဲေနပါတယ္။ ဆူကာႏိုရဲ႕ ယုံၾကည စိတ္ခ်

ေတြ အထင္အရွား ေပၚလြင္လာပါတယ္။

ရတဲ့ နန္းေတာ္ေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးအန္ထန္ (Untung)နဲ႔ ေလ

(၂)

တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဒါနီ(Dhani) တို႔လို မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိၿပီး နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္
ေရးစိတ္ဓာတ္ ျပင္းထန္တဲ့ အရာရွိေတြ ရွိၾကတယ္။ အေမရိကန္ စစ္

အဲဒီကာလက ကမၻာမွာ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ျပင္းထန္ေနခ်ိန္ပါ။ ဗီယက္

သင္တန္းဆင္းေတြျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

နမ္စစ္ပြဲ အရွိန္ကလည္း တက္ေနတယ္။ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြက
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နာဆူရွင္

(Nasution) နဲ႔

ဆူဟာတို

(Suharto)

တို႔လို

လက္ယာ

(၄)

ယိမ္းအရာရွိေတြလည္း

ရွိတယ္။

ဆူဟာတိုနဲ႔အျခား

ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေတြဟာ

ဒီအေရးအခင္းကို

တပ္တြင္းရွိ လက္ယာအုပ္စုေတြကို အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕က

အသုံးခ်ၿပီး (PKI) ကို ႏွိပ္ကြပ္ေခ်မႈန္းမယ္၊ ဆူကာႏိုကို အရာခ်ၿပီး

အကူအညီေတြ ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။ ၁၉၆၃ မတိုင္မီအထိ အဲဒီအုပ္စု

ႏိုင္ငံ့အာဏာ ရယူၾကမယ္လို႔ သေဘာတူညီၾကတယ္။ အဲဒီအတြက္

ကို အေမရိကန္ကေပးတဲ့အကူဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀

စိတ္ဓာတ္စစ္ ဆင္ေရးေတြ စတင္ျပဳလုပ္ၾကတယ္။

ေက်ာ္တယ္။ ၁၉၆၀ မတိုင္မီအတြင္း အေမရိကန္က လက္နက္တပ္

ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္မွာ အသတ္ခံရတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၆

ဆင္ေပးတဲ့ တပ္ရင္းေပါင္း ၄၃ ရင္း ရွိတယ္။ ၁၉၅၆ မွ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္

ေယာက္ရဲ႕ အေလာင္းေတြ ျပန္တူးေဖာ္ရရွိတယ္။ တရားဝင္ေဆးစစ္

အတြင္း အင္ဒိုနီးရွားတပ္မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ၂၀၀ ေက်ာ္ကို အေမရိ

ခ်က္အရ အေလာင္းေတြမွာ ႏွိပ္စက္ခံရတဲ့ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ေတြ မ

ကန္မွာ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးခဲ့တယ္။ ႏွစ္စဥ္ အရာရွိငယ္ ရာေက်ာ္

ေတြ႕ရွိရေပမယ့္ ဗခက ေတြဟာ လူမဆန္တဲ့နည္းေတြနဲ႔ အႏွိပ္စက္

ကိုလည္း ေလ့က်င့္ေပးေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ၁၉၆၅ လူသတ္ပြဲ

ခံရၿပီး ခႏၶာကိုယ္ေတြကိုလည္း အပိုင္းပိုင္းျဖတ္ထားတယ္ စသျဖင့္ စစ္

မတိုင္မီ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ႕ အခင္းအက်င္း အက်ဥ္းျဖစ္ပါတယ္။

တပ္ပိုင္ သတင္းစာေတြကေန ေရးသားဝါဒျဖန္႔ခဲ့တယ္။ ဒီအေရးအခင္း

(၃)

ဟာ (PKI) ရဲ႕လက္ခ်က္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဝါဒျဖန္႔ၾကတယ္။
အေမရိကန္လိုလားတဲ့ နာဆုရွင္၊ ဆူဟာတို အစရွိတဲ့ ဗိုလ္

စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဂ်ားဗားနဲ႔ဆူမာထရာရွိ ကြန္ျမဴ

ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားေကာင္စီ’ ဆိုတာကို လၽွိဳ႕ဝွက္ဖြဲ႕

နစ္

ထားတယ္။ ၁၉၆၅ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ ဂ်ာကာတာမွာ သူတို႔

တန္ျပန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီအဖြဲ႕ေတြကို စစ္တပ္က ဖြဲ႕ထားတာ ၾကာၿပီ

အစည္းအေဝးတခု လုပ္ၾကတယ္။ လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔

ျဖစ္တယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆူဂ်စ္တိုဟာ အဲဒီ

တပ္မေတာ္ေန႔မွာ အာဏာသိမ္းဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ၾကတယ္။ ဒီကိစၥ

ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေခၚေတြ႕ပါတယ္။

ဆူကာႏို

အဲဒီေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ‘စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္လႈပ္ရွားမႈ ေခ်မႈန္းေရး

သိရတဲ့အခါမွာ

သူ႕လူယုံျဖစ္တဲ့

ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးအန္ထန္ကို

ေခၚၿပီး အဲဒီအာဏာသိမ္းပြဲကို ဟန္႔တားဖို႔ အမိန္႔ေပးလိုက္တယ္။

ဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔

တပ္ဦး’

(KAP-Gestapu)

အျမန္ဆက္သြယ္တယ္။

ဆိုတာကို

ဖြဲ႕လိုက္တယ္။

(PKI) ကို

ေနာက္

၂

ရက္အၾကာမွာ (PKI) နဲ႔ ပါတီဥကၠ႒အီဒစ္ (Aidit) တို႔ကို ႐ႈတ္ခ်တဲ့

ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးအန္ထန္က စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္လႈပ္ရွားမႈ

ဆႏၵျပပြဲႀကီး က်င္းပၾကတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

အဖြဲ႕ဆိုၿပီး ဖြဲ႕လိုက္တယ္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ နံက္ ၁

ေတြ ဈာပနဟာလည္း (PKI) ကို ကန္႔ကြက္တဲ့ဆႏၵျပပြဲ ျဖစ္ခဲ့တယ္။

နာရီေလာက္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၇ ေယာက္ရဲ႕အိမ္ေတြကို ဝင္စီးၿပီး ဖမ္း
ဆီးတယ္။ ၆ ေယာက္ဖမ္းမိၿပီး နာဆူရွင္ကေတာ့ လြတ္သြားတယ္။

အထူးစစ္ဆင္ေရး႒ာန

ဦးစီးခ်ဳပ္

အလီမာတိုပို

(Ali

ဖမ္းမယ့္စာရင္းထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆူဟာတို မပါဘူး။ ဖမ္းမိတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္

Murtopo) က စစ္တပ္ရဲ႕ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္တယ္။ အသတ္ခံ

ေတြကိုေတာ့ ကြပ္မ်က္ပစ္လိုက္တယ္။

ရတဲ့ ဗခက ေတြရဲ႕ပုံေတြနဲ႔ ရက္ရက္စက္စက္ ကိုယ္ခႏၶာကို ျဖတ္

တပ္ဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ကို

ဂ်ာကာတာၿမိဳ႕ထဲေခၚသြင္းၿပီး

ေတာက္ပစ္ခံရတယ္ဆိုၿပီး အႀကီးအက်ယ္ဝါဒျဖန္႔တယ္။ စစ္တပ္ပိုင္သ

စစ္စခန္း

တင္းစာေတြက (PKI) က သတ္ျဖတ္ဖို႔ ျပဳစုထားတယ္ဆိုတဲ့ စာရင္း၊

တခ်ိဳ႕ကို ဝင္ထိန္းလိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆူဟာတိုရဲ႕ ႐ုံးျဖစ္
တဲ့

အရန္လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕

လူေတြ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္သတ္ၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့က်င္းေတြ၊ ဆန္႔

မဟာဗ်ဴဟာ႒ာနခ်ဳပ္စခန္းကိုေတာ့

က်င္ဘက္ေတြကို သုပ္သင္ပစ္ဖို႔စီမံကိန္းေတြပါတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ

မသိမ္းဘူး။ အဲဒီမနက္ ၅ နာရီေလာက္မွာ ဗခကဆူဟာတိုဟာ သူ႕

ရွာေဖြေတြ႕ရွိတယ္ဆိုၿပီး ေရးသားေဖာ္ျပၾကတယ္။

႐ုံးကို ေရာက္လာၿပီး ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးအန္ထန္ စည္း႐ုံးထားတဲ့ တပ္ဖြဲ႕ေတြ
ကို ျပန္စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းတယ္။ ညပိုင္း ၇ နာရီေလာက္မွာ အဲဒီတပ္

စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ

အေမရိကန္သံ႐ုံးနဲ႔လည္း

ဖြဲ႕ေတြ သိမ္းထားတဲ့ စခန္းေတြကို ျပန္သိမ္းႏိုင္တယ္။ ဗခက နာဆူရွင္

ဆက္သြယ္လိုက္တယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ ေန႔စဥ္ပုံမွန္ အဆက္အ

လည္း ဗခကဆူဟာတိုနဲ႔ လာပူးေပါင္းလိုက္တယ္။ ည ၉ နာရီမွာ

သြယ္ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဝါရွင္တန္မွာလည္း အင္ဒိုနီးရွားအေရး အလုပ္

ဗခကဆူဟာတိုက အင္ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္ဟာ သူ႕ရဲ႕ဦးစီးမႈေအာက္

အဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕လိုက္တယ္။ ဒီကိစၥဟာ (PKI) ကို ေခ်မႈန္းဖို႔ မဟာအခြင့္

မွာရွိတယ္လို႔ ေရဒီယိုက ေၾကညာတယ္။ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အင္အားစု

အေရးႀကီးလို႔ အသိအမွတ္ျပဳၾကတယ္။ တဖက္မွာလည္း အင္ဒိုနီးရွား

ေတြကို ေခ်မႈန္းၿပီး သမၼတဆူကာႏိုကို ကာကြယ္သြားမယ္လို႔လည္း

စစ္တပ္ဟာ ဒါကို ေရဆုံးေျမဆုံး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ပါ့မလား

ဆိုတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္လႈပ္ရွားမႈဟာ အေရးနိမ့္သြား

လို႔လည္း သံသယျဖစ္ၾကတယ္။ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခား

ရတယ္။

ေရးဝန္ႀကီး ေဂ်ာ့ေဘာလ္ (George Ball) က ‘ဒီအခ်ီမွာ အင္ဒိုနီး
ရွားစစ္တပ္ဟာ (PKI) ကို အားရွိရွိနဲ႔ ေျမလွန္ပစ္ႏိုင္မွပဲ။ မဟုတ္
ရင္ေတာ့ ဒီလိုအခြင့္အေရးမ်ိဳး ထပ္ရခ်င္မွရေတာ့မွာ’လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။
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ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ဟာ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္ကို ဒီအခ်ိန္မွာ

ပစ္ဖို႔ စီမံကိန္းခ်ဖို႔ သေဘာတူၾကတယ္လို႔ စီအိုင္ေအ အစီရင္ခံစာ တခု
က ဆိုပါတယ္။

ေျဗာင္မကူညီရဲဘူး။ ေျဗာင္ဆိုရင္ ဆူကာႏိုနဲ႔ (PKI) အတြက္ ဖြင့္ခ်စရာ
ျဖစ္သြားမွာစိုးလို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂ်ာကာတာရွိ အေမရိကန္

ဈာပနၿပီးေနာက္ ၃ ရက္အၾကာမွာ KAP-Gestapu က ဂ်ာ

သံ႐ုံးကို စစ္တပ္နဲ႔ဆက္သြယ္ရာမွာ အထူးလၽွိဳ႕ဝွက္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားတယ္။

ကာတာမွာ

သံအမတ္ဂရင္းကလည္း ဒါကို သေဘာတူတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆူဟာတိုနဲ႔

(PKI)

နာဆူရွင္တို႔ကိုေတာ့ လိုအပ္လာရင္ တိတ္တခိုးကူညီဖို႔ အေမရိကန္

ထပ္မံျပဳလုပ္တယ္။

ဂ်ာကာတာရွိ

႐ုံးခ်ဳပ္ကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းၿပီး မီးတင္႐ႈိ႕လိုက္တယ္။ ေအာက္

တိုဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ ဆူဟာတိုက တည္ၿငိမ္ေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရး ျပန္

အေနနဲ႔ အဆင္သင့္ရွိတဲ့အေၾကာင္း အသိေပးထားတယ္။ ေလာေလာ

(Operations
Command for the Restoration of Order and Security)
လည္တည္ေထာင္ေရး စစ္ဆင္ေရးကြပ္ကဲမႈဌာနခ်ဳပ္

ဆယ္မွာ အေမရိကန္နဲ႔ၿဗိတိန္တို႔အေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံး ကူညီႏိုင္တာ
ဟာ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မမွန္သတင္းျဖန္႔ၿပီး စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္

ဆိုတာကို ဖြဲ႕စည္းတယ္။ အဲဒီကတဆင့္ အစိုးရယႏၲရားအတြင္းမွ သူ႕

ေရးလုပ္ဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဂရင္းက ဆိုတယ္။

ဩဇာမကိုက္မယ့္ ဝန္ထမ္းအေျမာက္အျမားကို ထုတ္ပစ္တယ္။ ဂ်ာ

၁၉၆၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စကၤာပူမွာ ၿဗိတိသၽွ ႏိုင္ငံျခားေရး႐ုံး

ကာတာရွိ (PKI) လႈပ္ရွားတက္ႂကြသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ဖမ္းဆီး

လက္ေအာက္မွ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး႒ာနစိတ္က စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္

တယ္။

ေရး ႐ုံးတခု ဖြင့္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကတည္းက အင္ဒိုနီးရွား

ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းမွ စၿပီး (PKI) ပါတီဝင္

ႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မမွန္သတင္းျဖန္႔ၿပီး စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေန

ဆိုသူေတြကို

ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ၁၉၆၅ ႏိုဝင္ဘာလက်မွ စကၤာပူမွာ လာ႐ုံးထိုင္ရမယ့္
ၿဗိတိသၽွၫွိႏႈိင္းေရးမွဴး

လူထုဆႏၵျပပြဲတခု

ေရာဘတ္ရက္ဒေဝးဟာ

အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္

စစ္တပ္ရဲ႕ကြပ္ကဲမႈနဲ႔

(KAP-

Gestapu) က ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္တာေတြ လုပ္တယ္။ အမ်ားစုက ရာ

ဒီကိစၥေပၚလာ

ဘာၿခံ အလုပ္သမားေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီလိုလုပ္ဖို႔ ဆူဟာတိုကိုယ္တိုင္က

တာေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ စကၤာပူကို ေရာက္လာခဲ့

တိုက္႐ိုက္အမိန္႔ေပးတာ တခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ တပ္မွဴးေတြထဲမွာ

တယ္။ သူေရာက္တဲ့အခ်ိန္ အင္ဒိုနီးရွားမွာက ပုံႏွိပ္မီဒီယာနဲ႔ေရဒီယို

(PKI) အေပၚ သံေယာဇဥ္ရွိသူေတြလည္း ရွိတယ္။ နယ္ေဒသ တပ္ဖြဲ႕

အသံလႊင့္ဌာနေတြ အားလုံးကို စစ္တပ္က အုပ္စီးမိထားၿပီ ျဖစ္တယ္။

ေတြဟာ (PKI) ေခ်မႈန္းေရးမွာ တုံ႔ေႏွးေနရင္ ဒါမွမဟုတ္ ထပ္မွဴးဟာ

ရက္ဒေဝးနဲ႔အေမရိကန္အရာရွိေတြဟာ ဂ်ာကာတာရွိ အေမ

ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးမွာ ျပတ္ျပတ္သားသားမရွိဘူးလို႔ ဆူဟာတိုက

ရိကန္ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိေတြနဲ႔ သံ႐ုံးက ပုံမွန္သတင္းေတြ ရေန

ယူဆရင္

တယ္။ အဲဒီသတင္းေတြကို လိုသလိုပုံဖ်က္ၿပီး ျပန္ျဖန္႔ၾကတယ္။ အဲဒီအ

အစားထိုးတယ္။ အဲဒီတပ္မွဴးးေတြက အရပ္သား ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္

ခ်ိန္မွာက ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္ေတြအားလုံး အင္ဒိုနီးရွားမွ အႏွင္ခံ

ေရးအုပ္စုေတြကို အသုံးျပဳၿပီး (PKI) ေခ်မႈန္းေရးကို ေဆာင္႐ြက္ၾက

ထားရတာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စကၤပူစထရိတ္တိုင္း၊ ေအာ္ဘဆာဗား၊

တယ္။

ေဒးလီးတယ္လီဂရပ္ဖ္၊

ေဒးလီးေမးလ္နဲ႔

အေနာက္တိုင္းသတင္း

ထုတ္ပစ္ၿပီး

သူ႕လူယုံတပ္မွဴးေတြနဲ႔

အေရွ႕ဂ်ားဗားမွာ လူငယ္အဖြဲ႕တဖြဲ႕က (PKI) နဲ႔ တ႐ုတ္

ေထာက္ေတြဟာ အဲဒီလို ပုံဖ်က္ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ သတင္းေတြကိုပဲ ကိုးကားၿပီး

လူမ်ိဳးေတြကို တိုက္ခိုက္ၾကတယ္။ အာေခ်းမွာေတာ့ မူဆလင္ ဘာသာ

ေရးသားေဖာ္ျပၾကရတယ္။ အေမရိကန္အသံဗြီအိုေအနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရး

ေရး ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဦးေဆာင္တယ္။ ေအာက္တိုဘာလ အေစာ

ဌာနတို႔ကလည္း စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ သူပုန္တို႔ရဲ႕ ရက္စက္မႈမ်ား

ပိုင္းကေန ေနာက္ ၂ လအတြင္း လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို သတ္ျဖတ္

ဆိုတာကို မွန္မွန္ႀကီးဝါဒျဖန္႔ၾကပါတယ္။

ပစ္ခဲ့တယ္။ (PKI) ပါတီဝင္ေတြသာမက ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြကိုပါ

စက္တင္ဘာ ၃၀ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဆက္စပ္တယ္

သတ္ပစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕႐ြာေတြဆိုရင္ ႐ြာလုံးကၽြတ္ အသတ္ခံရတာျဖစ္

ဆိုၿပီး သတင္းလႊင့္ဖို႔ကိုလည္း အေမရိကန္က အထူးစိတ္ဝင္စားတယ္။
တ႐ုတ္ျပည္က စက္တင္ဘာသူပုန္ေတြဆီ ပို႔ေပးထားတဲ့

အဲဒီတပ္မွဴးေတြကို

တယ္။

တူတဇင္

(၆)

တံဆိပ္ပါ လက္နက္တိုက္ေတြကို အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္က သိမ္းဆည္းရ

ေအာက္တိုဘာလ အေစာပိုင္းမွာ စီအိုင္ေအက အင္ဒိုနီးရွား

မိတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြကို ျဖန္႔ၾကတယ္။

စစ္တပ္ဟာ (PKI) ေခ်မႈန္းေရးကို အဆုံးတိုင္ လုပ္ခ်င္မွ လုပ္လိမ့္မယ္

(၅)

လို႔ အစီရင္ခံခဲ့တယ္။ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္အေရးအခင္းမွာ တိုက္႐ိုက္
ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သူေတြကိုသာ ေခ်မႈန္းၿပီး ဒီစစ္ဆင္ေရးကို ရပ္လိုက္

ဒီလိုနဲ႔ (PKI) ဆန္႔က်င္ေရးေလထုဟာ အင္ဒိုနီးရွားမွာ အရွိန္

ႏိုင္တယ္၊ ေနာက္ၿပီး ဆူကာႏိုကို သူ႕အာဏာေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ျပန္

ေကာင္းလာတယ္။ စစ္တပ္ကလည္း ဒါကို ေကာင္းေကာင္း အခြင့္

ေပးလိုက္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ျမင္ခ်က္ေပးခဲ့တယ္။ အေမရိကန္သံ အမတ္

ေကာင္းယူတယ္။ (PKI) ဆန္႔က်င္ေရး၊ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးကို

ႀကီး မာရွယ္လ္ဂရင္းကလည္း စစ္တပ္အေနနဲ႔ (PKI) ေခ်မႈန္းေရးနဲ႔

အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳတယ္။ ေသဆုံးသြားတဲ့ ဗခက ေတြ ဈာပနအၿပီး

တင္ ရပ္တံ့မေနသင့္ဘဲ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒဆန္႔က်င္ေရးကိုပါ ဆက္လုပ္ရ

မွာ က်န္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အစည္းအေဝးလုပ္ၾကတယ္။ (PKI) ကို ေခ်မႈန္း
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မယ္ဆိုတဲ့

သူ႕သေဘာထားကို

ဝါရွင္တန္ဆီ

ေၾကးနန္းပို႔ခဲ့တယ္။

(PKI) ေခ်မႈန္းေရးမွာ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္လာတဲ့အခါ

ဆူကာႏိုျဖဳတ္ခ်ေရးပါ ဆက္လုပ္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္တယ္။

မာရွယ္ဂရင္းက ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကို ‘အေမရိကန္ရဲ႕ေထာက္ခံမႈကို ျပ
တဲ့အေနနဲ႔ အေထာက္အထားမေပၚႏိုင္တဲ့ တိတ္တိတ္ပုန္း ေရတို အကူ

(PKI) ေခ်မႈန္းေရးကို အဆုံးတိုင္မလုပ္မွာ စိုးတဲ့အတြက္

အညီ တခ်ီေလာက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြ ရွာေဖြသင့္တယ္’ ဆိုၿပီး

အေမရိကန္စီအိုင္ေအက သူတို႔ျပဳစုထားတဲ့ (PKI) အဖြဲ႕ဝင္ ငါးေထာင္
ရဲ႕စာရင္းကို

အင္ဒိုနီးရွားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဆီ

ပို႔ေပးလိုက္တယ္။

တိုက္တြန္းခဲ့တယ္။

ဒီ

အတြက္ လက္နက္ငယ္ေတြနဲ႔ ေငြေၾကးအကူေတြေပးဖို႔လည္း စီစဥ္ေပး

ဒါကို ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက သေဘာတူတယ္။ လတ္တေလာ

မယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ဂ်ာကာတာရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံးကလည္း သူတို႔ျပဳစု

အေျခအေနကိုလည္း ခပ္ရွည္ရွည္ သုံးသပ္ျပခဲ့တယ္။ ‘တပ္မေတာ္ရဲ႕

ထားတဲ့ လူႏွစ္ေထာင္စာရင္းကို ထပ္ေပးတယ္။

အားေပးမႈနဲ႔ လူထုရဲ႕တိုက္ခိုက္မႈကို ရင္ဆိုင္ရတဲ့ (PKI) ဟာ အလ်င္
အျမန္ေနာက္ဆုတ္သြားရၿပီ။ တပ္မေတာ္ဟာ ဆူကာႏိုမပါဘဲ ထိပ္

အေမရိကန္အတြက္ ေနာက္စိုးရိမ္စရာတခုက စစ္တပ္ကို

တန္းေပၚလစီေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ခ်မွတ္လာႏိုင္ၿပီ။ ၾကာေလ

ဘယ္သူက တကယ္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေနသလဲဆိုတဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္။

ပိုၿပီးေတာ့ တကယ့္အစိုးရလို ျဖစ္လာေနၿပီ။’ ေနာက္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား

အေစာပိုင္းကာလက တပ္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဆူကာႏိုကို ထိပ္တိုက္

ဟာ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းေတြ နက္႐ႈိင္းလာတာနဲ႔အမၽွ

ေတြ႕ရမွာကို မလိုလားၾကဘူး။ ဆူကာႏိုအေနနဲ႔ စက္တင္ဘာ ၃၀

အေနာက္ဆီက အကူအညီေတြ ေတာင္းခံလာရလိမ့္မယ္။ ကူညီဖို႔

အေရးအခင္းနဲ႔ (PKI) ကို ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ေျပာေစခ်င္ၾက

အတြက္ အေမရိကန္နဲ႔ဂ်ပန္က အင္မတန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အေနအထား

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေမရိကန္သံ႐ုံးက ‘ေလာေလာဆယ္ အင္ဒိုနီး

မွာရွိတယ္။ (PKI) ေခ်မႈန္းေရးအတြက္ စစ္တပ္ဟာ ရိကၡာ၊ ကုန္ၾကမ္း၊

ရွားမွာ အာဏာဗဟိုက တခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ၂ ခု ျဖစ္ေနတယ္။

ေခ်းေငြ၊ လက္နက္ငယ္နဲ႔တန္ဆာပလာေတြ လိုလာလိမ့္မယ္။ စစ္တပ္

အေမရိကန္အေနနဲ႔ ဘယ္ဘက္က ရပ္တည္သလဲဆိုတာ စစ္တပ္ကို

အေနနဲ႔ သူတို႔ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြနဲ႔ အက်ဥ္းအက်ပ္ေတြကို

ေျပာထားရမယ္’ လို႔ ဝါရွင္တန္ကို ေၾကးနန္းပို႔ခဲ့တယ္။

နားလည္လာတာနဲ႔အမၽွ အေမရိကန္အတြက္ လူပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ျဖစ္ရပ္

ဒါေပမဲ့ ဆူကာႏိုက (PKI) ကို ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ဖို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့တာမို႔

ေတြအေပၚ ဩဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြကို မရစဖူး

ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ တပ္ေတြဟာ ဆူဟာတိုဘက္ ပါသြားေတာ့တာ

ရလာလိမ့္မယ္။
တဖက္မွာလည္း

ျဖစ္တယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ဆူဟာတိုကို အင္ဒိုနီးရွား

အေမရိကန္ရဲ႕

ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီကို

စစ္တပ္ရဲ႕ ေသနာပတိအျဖစ္ ဆူကာႏိုက မလြဲမေရွာင္သာဘဲ ခန္႔အပ္

တိုက္ခိုက္မႈေတြ ရပ္တံ့ၿပီး အေမရိကန္ေရနံကုမၸဏီေတြကို အေႏွာင့္

ေပးခဲ့ရေတာ့တယ္။

အယွက္မေပးဖို႔အတြက္ စစ္တပ္ကို အခ်က္ေပးထားရမယ္ စသျဖင့္
ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ျပန္ၾကားလာတယ္။

ေဒသတပ္မွဴးေတြက (PKI) နဲ႔ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္း
ေတြကို

ဖ်က္သိမ္းပစ္တာေတြ

လုပ္တယ္။

(၇)

စစ္တပ္နဲ႔မူဆလင္အဖြဲ႕

တခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္ၿပီး (PKI) ကို တိုက္ခိုက္မႈေတြလုပ္ၾကတယ္။ ဒီလို

ေအာက္တိုဘာလကုန္မွာ ဝါရွင္တန္အိမ္ျဖဴေတာ္မွ အရာရွိ

အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးေတြကို ဘယ္လိုတုံ႔ျပန္မလဲဆိုတာ ႀကိဳ

မင္းမ်ားက အင္ဒိုနီးရွားအလုပ္အဖြဲ႕တခုကို ဖြဲ႕တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က

တင္ ျပင္ဆင္ထားတာ မရွိလို႔ အလယ္ဂ်ားဗားမွာပဲ (PKI) ဟာ ျပန္

ဂ်ားဗားအလယ္ပိုင္းမွာ (PKI) က ျပန္လည္ခုခံမႈေတြ လုပ္ေနတာ

လည္ခုခံတိုက္ခိုက္တာ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ

ေၾကာင့္ ေရရွည္ေျပာက္က်ားစစ္ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ

ဆူဟာတိုက တပ္ရင္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို အလယ္ဂ်ားဗားသို႔ ေစလႊတ္

အင္ဒိုနီးရွားရွိ အေမရိကန္သံ႐ုံးက ရေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ (PKI)

ၿပီး (PKI) ကို ေခ်မႈန္းေစခဲ့တယ္။ အလယ္ဂ်ားဗားကို စစ္ျဖစ္ေနတဲ့

တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ လိုအပ္မွာေတြ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္ကို တိတ္

ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ေၾကညာလိုက္တယ္။
အားနည္းတဲ့
႐ုံးေတြကို

တိတ္ပုန္း အကူေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အလုပ္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕တာျဖစ္တယ္။

ေနရာေတြမွာေတာ့

(PKI)

ကိုယ္တိုင္ကပဲ

ကိုယ့္ဘာသာဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္ၾကရတယ္။

အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းခံရမွာမို႔

ျဖစ္တယ္။

ေအာက္တိုဘာ

စီအိုင္ေအရဲ႕ အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္အတြင္း အဆင့္အျမင့္ဆုံး

မဟုတ္ရင္

အဆက္အသြယ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္မွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ဖူးသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္

လကုန္

ႀကီး ဆူကင္ဒ႐ို (Sukendro) ဟာ အေမရိကန္သံ႐ုံးကို ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး

ေလာက္မွာေတာ့ ဂ်ားဗားနဲ႔ဆူလာေဝဆီတို႔မွာ (PKI) ေတြ အားလုံးနီး

ဆန္၊ ဆက္သြယ္ေရးကိရိယာ၊ ေဆးဝါးနဲ႔ လက္နက္ငယ္မ်ား အကူအ

ပါး မက်န္သေလာက္ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဆူကာႏိုကလည္း အကာ

ညီေပးဖို႔ ေတာင္းခံတယ္။ သံအမတ္ႀကီးဂရင္းက ေပးသင့္ေၾကာင္း ဝါ

အကြယ္ မေပးႏိုင္ခဲ့ပါ။ ဒါ့အျပင္ ေအာက္တိုဘာလေႏွာင္းပိုင္းမွာ ဆူ

ရွင္တန္ကို အစီရင္ခံတယ္။ (PKI) ေခ်မႈန္းေရးအတြက္ စစ္တပ္က လုံး

ကာႏိုဟာ သူ႕ရဲ႕လက္႐ုံးတဆူျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဆူဘန္ဒရီ

ပန္း ေဆာင္႐ြက္ေနတာကို အေမရိကန္က အျပည့္အဝ ေထာက္ခံ

ယို ကိုလည္း ျဖဳတ္ေပးခဲ့ရတယ္။

ေၾကာင္း ျပသတဲ့အေနနဲ႔ ေႏွာင္ႀကိဳးမပါဘဲ အကူအညီေပးဖို႔ အိမ္ျဖဴ
ေတာ္နဲ႔ ပင္တာဂြန္က သေဘာထားရွိတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနကေတာ့
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ဒီအခ်ိန္မွာ ဆူဟာတို၊ နာဆူရွင္တို႔နဲ႔ ပိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြး

ဝင္လာၾကတယ္။ စားအုန္းဆီနဲ႔အလွကုန္ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ရာဘာကုမၸဏီ

ေႏြးမႈေတြ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ယူဆတယ္။

ႀကီးေတြ ဝင္လာႏိုင္ၾကတယ္။

အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြား

ေတြ ထိခိုက္ေစတဲ့ေပၚလစီေတြကို အင္ဒိုနီးရွားအေနနဲ႔ ေျပာင္းျပန္

အေမရိကန္ရဲ႕ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားမႈေတြက အက်ိဳး အ

လွည့္ေျပာင္းေရးဟာ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ဆိုတယ္။

ျမတ္ေတြ ျပန္ေပၚလာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္သံအရာရွိ ဖရန္စစ္ (Galbraith Francis) ဟာ

(၉)

နာဆူရွင္ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ ေတြ႕ေဆြးေႏြးတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ ေဆာင္
႐ြက္ခ်က္ေတြကို ေထာက္ခံ သေဘာက်ေပမယ့္ ၂ ႏိုင္ငံၾကားမွာ ႀကီး

ဒီလူသတ္ပြဲႀကီးမွာ အဓိကတာဝန္ရွိတာက ဆူဟာတိုနဲ႔ စစ္

မားတဲ့ ကြဲလြဲခ်က္ေတြ က်န္ရွိေနေသးတယ္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္

တပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕အစီအစဥ္ေအာက္မွာ ပါခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ေတြ

ရဲ႕ေရနံအက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္တယ္။ ဒီကိစၥ မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ အေမရိကန္

လည္း တာဝန္ရွိၾကတယ္။ ဆူဟာတိုနဲ႔စစ္တပ္ဟာ အခုလို ေသြးေခ်ာင္း

ဆီက ေရရွည္အကူအညီရမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။

စီး လူသတ္ပြဲႀကီးမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ရယူခဲ့တာျဖစ္တယ္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။

ႏိုဝင္ဘာ ၅ ရက္ေန႔မွာ တိတ္တိတ္ပုန္းေဆးဝါးအကူအညီ
စေပးဖို႔ ယႏၲရားတရပ္ထူေထာင္ဖို႔ အိမ္ျဖဴေတာ္က အမိန္႔ေပးတယ္။
ဘန္ေကာက္

စီအိုင္ေအ႐ုံးကိုလည္း

အေမရိကန္ဟာ ဒီလူသတ္ပြဲမွာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရွိဘူးလို႔

လက္နက္ငယ္အကူအညီေပးဖို႔

တေလၽွာက္လုံး ျငင္းဆိုခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အခု လၽွိဳ႕ဝွက္အဆင့္က ပယ္

ၫႊန္ၾကားတယ္။ (PKI) ကို တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ မူဆလင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔

ဖ်က္လိုက္တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းအခ်ိဳ႕ ထြက္လာမွ ဘယ္လို ထဲထဲဝင္ဝင္

အမ်ိဳးသားလူငယ္အဖြဲ႕ေတြကို

ပတ္သက္ကူညီအားေပးခဲ့တယ္ဆိုတာ အခိုင္အမာေပၚသြားတာ ျဖစ္ပါ

အင္ဒိုနီးရွားစစ္တပ္ကတဆင့္

လက္

နက္ တပ္ဆင္ေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္က ေတာင္းခံထားတဲ့ ဆက္

တယ္။

သြယ္ေရးစက္ေတြကိုလည္း ပို႔ေပးတယ္။ ေဒၚလာတသန္းတန္ဖိုး ရွိ

ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊

တယ္။ အဲဒီစက္ေတြရဲ႕ လႈိင္းႏႈန္းေတြကိုေတာ့ အေသခ်ိန္ေပးထား

အေစာႀကီး

ကတည္းက အခ်ိန္ယူျပင္ဆင္ခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ကိုယ့္လူ

တယ္။ သတင္းအားလုံးကို အေမရိကန္က ရေနဖို႔ ျဖစ္တယ္။

ေတြ ေမြးတယ္။ ေငြနဲ႔႐ုပ္ဝတၳဳေတြ ပုံေအာသုံးတယ္။ အခြင့္အခါ ေပၚ

(PKI) ကို သတ္ျဖတ္ေခ်မႈန္းေရးတိုက္ပြဲ အရွိန္ျမင့္သထက္

တာနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ေခ်မႈန္းေရးကို ရက္ရက္စက္စက္ အေကာင္အထည္

ျမင့္လာသလို အေမရိကန္အကူအညီကလည္း ပိုမ်ားလာတယ္။ အရွိန္

ေဖာ္ေစတာ ျဖစ္တယ္။

ပိုေကာင္းေအာင္ ကူညီေပးတာလည္း ျဖစ္တယ္။ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ

ဒါေၾကာင့္ ဒီလူသတ္ပြဲႀကီးမွာ အေမရိကန္ဟာ ဆူဟာတို

လဆန္းပိုင္းမွာ (PKI) ေခ်မႈန္းေရးအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ (KAP-Gestapu) ကို

ထက္ေတာင္ ပိုတာဝန္ရွိတယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္

အေမရိကန္က အင္ဒိုနီးရွားေငြ ယူပီသန္း ၅၀ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တယ္။
စစ္တပ္ရဲ႕ (PKI) ေခ်မႈန္းေရးစီမံကိန္းထဲမွာ

ေခ်မႈန္းေရးအတြက္

ပါတယ္။

(KAP-Gestapu) ဟာ

အေရးပါတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းပဲလို႔ သံအမတ္ဂရင္းက ေထာက္ခံေပးခဲ့တာ

ေအးျမင့္

ျဖစ္တယ္။

၂၄ - ၁ - ၂၀၁၆

(၈)၁၉၆၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔မွာ ဆူကာႏိုက ဆူဟာ တိုကို
ရည္ၫႊန္း

တရားဝင္အာဏာလႊဲေပးလိုက္ရတယ္။

၁-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏိုဝင္ဘာလထုတ္

ဒီေနာက္မွာေတာ့ အေမရိကန္အရင္းအႏွီးေတြ အင္ဒိုနီးရွား

Monthly Review Volume 67,

Number 6 (November)

ကို ျပန္ဝင္လာတယ္။ အေမရိကန္သတၱဳတြင္းကုမၸဏီ ဖရီးပို႔ဟာ သတၱဳ
တူးေဖာ္ခြင့္ ျပန္ရတယ္။ ေၾကးနီမိုင္းတြင္းလုပ္ငန္းေတြ ျပန္စတယ္။ ဆူ
ကာႏိုလက္ထက္က ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းလိုက္တဲ့ အေမရိကန္နဲ႔ ဥေရာပကုမၸ
ဏီ ေတြ မူလပိုင္ရွင္ေတြကို ျပန္ရၾကတယ္။ (ဝါက် မရွင္းဘူး၊ ကုိ
ျဖဳတ္)
မိုဘိုင္းေရနံကုမၸဏီဟာ ဆူမာထရာမွာ ေရနံရွာေဖြဖို႔ ဧက
၄၅၀˜၀၀၀ ရတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ အျခားအေနာက္ကုမၸဏီေတြ ျပန္
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၂-

http://www.workers.org/indonesia/

၃-

Wikipedia

၄-

The Forgotten Massacres by Alex de Jong
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တင္တင္ႏြယ္

John Pilger: Fascism and a new holocaust beckon if we remain silent ကို ကိုးကားေရးသားပါတယ္။

ကေန႔ေခတ္မွာ အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ေတြ ဆင္ႏႊဲေနတဲ့ စစ္ပြဲေတြက ေခတ္သစ္ဖက္ဆစ္စနစ္ကို ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ တနည္း ေျပာရရင္
ကေန႔လူေတြ ျမင္ေန၊ ေတြ႔ေန၊ ၾကားေနရတဲ့ အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ေတြရဲ႕ သတင္းလို႔ေခၚတဲ့ အိမ္မက္ဆန္ဆန္ စိတ္ကူးယဥ္ အလိမ္အညာေတြ၊
ဗံုးေတြ၊ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈေတြက ေခတ္သစ္ ဖက္ ဆစ္စနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၅ ခု ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ ေန႔ဟာဆိုရင္ နာဇီအက်ဥ္း စခန္းျဖစ္တဲ့ ေအာ့စ္ဝစ္ခ်္အက်ဥ္းစခန္းကို ႐ုရွားတပ္နီေတာ္က စီးနင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး
အက်ဥ္းသားေေတြကို လြတ္ေျမာက္ေစတဲ့ေန႔ရဲ႕ အႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာ့စ္ဝစ္ခ်္ အက်ဥ္းစခန္းမွ လြတ္ေျမာက္မႈ
အႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ အခမ္းအနားက လူ ေတြရဲ႕စိတ္ထဲမွာ စူးဝင္ေနတဲ့ နာဇီေတြရဲ႕ ႀကီးက်ယ္တဲ့ရာဇဝတ္မႈကို သတိရေစတယ္။
အဲ့ဒီအခမ္းအနားမွာ ကေန႔ထိ အသက္ရွင္ဆဲ က်န္ရစ္သူ ေတြက အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈမ်ိဳးေတြကို ထပ္ မံ မလုပ္ၾကဖို႔
ကမၻာကို သတိေပးႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္။ က်န္ရစ္သူေတြထဲက တစ္ဦးျဖစ္သူ ႐ုိမန္ကန္႔က ငါတို႔ ေတြ႔ၾကံဳရသလိုမ်ိဳး ငါတို႔ ကေလးေတြကို မျဖစ္ေစခ်င္
ဘူး လို႔ မီဒီယာကို ေျပာၾကားပါတယ္။
ကေန႔ စစ္ပြဲေတြကို ဖန္တီးေနတဲ့ အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ အီလိလစ္ဘရယ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းက ႐ုပ္ရွင္ကားေတြမွာ သမိုင္းအျဖစ္နဲ႔ နာဇီ
စစ္တပ္ရဲ႕ ဒူးဆန္႔ေလွ်ာက္တဲ့ လမ္းေလွ်ာက္ပံုေတြ၊ အနက္ေရာင္ဝတ္ဆင္တာေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ရာဇ
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ဝတ္မႈေတြ စတာေတြကို လွန္ေလွာျပကာ ဖက္ဆစ္စနစ္ကို

လူေတြ

ေက်ာ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ရဝမ္ဒါလိုပဲ ေသြးေခ်ာင္းစီးမႈေတြ၊ အစု

ဘယ္ေတာ့မွမေမ့ေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ေနတဲ့ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ စိုးရိမ္စရာ

လိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈေတြ ဒီမွာ ျဖစ္ေတာ့မယ္ဆိုတဲ့” အစၥလမ္

ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကီးထြားေနတဲ့ ေခတ္သစ္ဖက္ဆစ္စနစ္ ကို

မစ္ တပ္ေတြရဲ့ လုပ္ႀကံေျပာဆိုမႈက ေနတိုးရဲ့ စစ္ဆင္ေရး မီးေတာက္

ေတာ့ ဖံုးဖိထားတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒါ သူတို႕ရဲ႕ ဖက္ဆစ္

မီးလွ်ံႀကီး လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံအေပၚ ေတာက္ေလာင္ေစဖို႔ မီးပြားတစ္စ ျဖစ္ခဲ့

စနစ္ ျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။

တယ္။ ေဒးဗစ္ကင္မရြန္းက လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံေပၚ ေနတိုးရဲ့ စစ္ဆင္ေရးကို
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့

နာဇီေတြ ဥေရာပကို မက်ဴးေက်ာ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ေအာ့စ္ဝစ္ခ်္

ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈလို႔

ေျပာခဲ့

တယ္။

အက်ဥ္းစခန္းနဲ႔ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္လာမွာ မ
ဟုတ္ ဘူး။ အလားတူပဲ ၂၀၀၃ မွာ အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ေတြ အီ

တကယ္ေတာ့ အိုဘားမား၊ ကင္မရြန္း နဲ႔ ဖရန္ဆြာေအာ္လြန္

ရတ္ကို က်ဴးေက်ာ္စစ္ မဆင္ႏႊဲခဲ့ဘူးဆိုရင္ အီရတ္လူမ်ိဳး တစ္သန္း

တို႔သတ္မွတ္တဲ့ ကဒါဖီရဲ႕ အျပစ္အစစ္အမွန္က လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြား

ေက်ာ္လည္း

ေရးကို အမွီခိုကင္းကင္းရပ္တည္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာနဲ႔ အာဖရိကရဲ႕ ေရနံ

ေသမွာ မဟုတ္ဘူး။ ISIS ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ

ေတြလည္း ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။

ေတြကို အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔ ေရာင္းေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာတဲ့
အတြက္ပဲ

ေခတ္သစ္ဖက္ဆစ္စနစ္က နာဇီေတြရဲ့ဖက္ဆစ္စနစ္လိုပဲ အ

ျဖစ္ပါတယ္။

အာဖရိကန္ေငြေၾကးရံပံုေငြအဖြဲ႔

(African

Monetary Fund) နဲ႔ အာဖရိကန္ဗဟိုဘဏ္(African Central Bank)

ႀကီးအက်ယ္ လိမ္ညာပါတယ္။ အေသးစိတ္ အကြက္ေဖာ္ လိမ္ညာ

တည္ေထာင္ဖို႔၊ အာဖရိကန္ေငြေၾကးကို ခိုင္မာတဲ့ေငြေၾကးတစ္ခု ျဖစ္ဖို႔၊

ထားတဲ့ လုပ္ႀကံဇာတ္လမ္းေတြ၊ ဆင္ဆာျဖတ္ထားၿပီီး အျဖစ္မွန္ကို

သဘာဝသယံဇာတေတြ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံေတြအၾကား စီးပြား

ထိန္ခ်န္ထားတဲ့ သတင္းေတြကို မီဒီယာအမ်ားအျပားနဲ႔ ေနရာအႏွံ႔က

ေရးသမဂၢ ဖြဲ႔စည္းဖို႔ စတဲ့ ကဒါဖီရဲ႕ ရဲတင္းတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြက

ေန ထပ္တလဲလဲ ထုတ္လႊင့္ျပသတယ္။ အဲ့လိုျပသတဲ့ ေက်းဇူးေတြ

လည္း အေမရိကန္နဲ႔သူ႔မဟာမိတ္ေတြ သည္းမခံႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြ ျဖစ္

ေၾကာင့္ လစ္ဗ်ားမွာ ႀကီးမားတဲ့ ကပ္ေဘးႀကီး ႐ုတ္တရက္ က်ေရာက္ခဲ့

လို႔ေနပါတယ္။

တယ္။

ေနတိုးတို႔ ဝင္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ျပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ

၂၀၁၁ ခုမွာ လစ္ဗ်ားကို ေနတိုးက အႀကိမ္ေပါင္း ၉၇၀၀ ထိ

၁၁ ရက္မွာေတာ့ အိုဘားမားက အာဖရိကန္ဗဟိုဘဏ္ တည္ေထာင္ဖို႔

ဗံုးႀကဲဲတိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီတိုက္ခိုက္မႈမွာ တစ္ဝက္နီးပါးက အရပ္

ကဒါဖီ လ်ာထားထားတဲ့ ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၃၀ ကို လစ္ဗ်ား ဗဟိုဘဏ္

ဘက္ ပစ္မွတ္ေတြကို ရည္ရြယ္ၿပီးတိုက္ခိုက္တာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ယူေရ

ကေန

နီယံဒံုးက်ည္ေတြကို သံုးစြဲတယ္။ မစ္စူရတာနဲ႔ ဆီးရဲ႕ ၿမဳိ႕ႀကီးေတြေပၚ

သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။

ကဒါဖီ

လက္ထက္တုန္းက

အာဖရိက

တိုက္ရဲ႕ အခ်မ္း သာဆံုး ျဖစ္ခဲ့သလို၊ ျပည္သူေတြ အခမဲ့ က်န္းမာေရး

ဗံုးမိုးရြာခဲ့တယ္။ ကမၻာ့ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႔က ေဖာ္ထုတ္တဲ့ သခ်ၤဳ ိင္းေျမပံု

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

ေတြမွာ ေသဆံုးသူ အမ်ားစုက ၁၀ႏွစ္ေအာက္ကေလးေတြ ျဖစ္တယ္။

ဓာတ္အားသုံးစြဲခြင့္ free electricity၊ အတိုးမဲ့ေခ်းေငြ free interest

လူပံုအလယ္မွာ လစ္ဗ်ားသမၼတကဒါဖီကို ဘက္နက္နဲ႔ ထိုး

on loans ခံစားရတဲ့ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံဟာ အခုေတာ့ အေနာက္ဘက္မွာ

သတ္ေနပံုကိုလည္း အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီကလင္

အစၥလမ္မစ္စစ္တပ္ေတြ၊ အေရွ႕ဘက္မွာ အစၥလမ္မစ္မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔

တန္က ဂ်ဴလီယက္ဆီဇာရဲ့

“I came, I saw, I conquered” ကို

ေတြ၊ ေတာင္ဘက္မွာ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ၊ ေျမာက္ဘက္ ကမ္းေျခ

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

မွာ ေရႊ႕ေျပာင္းလူကုန္ကူးအဖြဲ႔ေတြ အသီးသီးႀကီးစိုးေနၾကၿပီး အစိတ္

ႀကိဳဆိုခဲ့တယ္။

စိတ္ အျမႊာျမႊာ ၿပဳိကြဲလ်က္ရွိတယ္။ သံ႐ံုးေတြ၊ သံတမန္ေတြ တစ္ခုမွ
မရွိ ေတာ့တဲ့အျပင္ တကၠသိုလ္ေတြလည္း အၿပီးပိတ္ထားရတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ေတြက ကဒါဖီကို သတ္တဲ့ကိစၥ
မွာေရာ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံကို ဖ်က္ဆီးတဲ့ကိစၥမွာပါ သံုးေနက် မုသားေတြနဲ႔

လစ္ဗ်ားမွာ ဆင္ႏႊဲတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့ စစ္

သူတို႔မွန္ေၾကာင္း၊ တရားေၾကာင္း လိမ္ညာခဲ့တယ္။ ကဒါဖီက သူ႔လူမ်ိဳး

ပြဲက (အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္) အေနာက္အုပ္စုရဲ႕ လစ္ဘရယ္

သူ မ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ဖို႔ႀကံစည္ေနလို႔ ဒီလိုလုပ္ရတာပါတဲ့။ တစ္ရက္

အေတြးအေခၚကို အနီးစပ္ဆံုးေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ စံျပ နမူနာပံုစံ ျဖစ္တယ္။

ေလာက္မ်ား ေနာက္က်ရင္ ဘင္ဂါဇီျမိဳ႔မွာ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္

အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴး

ျဖတ္မႈေတြ ၾကံဳရႏိုင္ၿပီး ဒါဟာ ေဒသတစ္ခုလံုးကို ဂယက္႐ုိက္ကာ

ေက်ာ္ စစ္ပြဲေတြကို လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားတဲ့ စစ္ပြဲေတြလို႔

ကမၻာကို အမည္းစက္ ထင္ေစမယ့္ လုပ္ရပ္ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ အိုဘားမား

ကင္ပြန္းတပ္ ေလ့ရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီလို စစ္ပြဲေတြ ဆင္ႏႊဲေတာ့မယ္

က ဆိုပါတယ္။

ဆိုရင္လည္း

သူတို႔ေပးထားတဲ့

အမည္နဲ႔လိုက္ေအာင္

လူသားခ်င္း

အမွန္က ၂၀၁၁ ခု မတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔ ႐ုိက္တာမွာ ေဖာ္ျပ

စာနာေထာက္ထားရမယ့္ အေၾကာင္းတရားေတြကို လိမ္ညာ ဖန္တီး

ထားတဲ့ လစ္ဗ်ားအစိုးရတပ္ေတြ ႏွိမ္နင္းတာကို ခံေနရတဲ့ အစၥလမ္မစ္

ေတာ့ တာပါပဲ။ ကမၻာေပၚမွာ ျဖစ္ၿပီးသမွ် လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္

တပ္ေတြရဲ့ လုပ္ၾကံေျပာဆိုမႈကို အေၾကာင္းျပျပီး လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံကို က်ဴး

ထားတဲ့ စစ္ပြဲေတြ ကို ေျခရာေကာက္လိုက္ၾကည့္ရင္ အေမရိကန္နဲ႔
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သူ႔မဟာမိတ္ေတြရဲ႕ ေခတ္သစ္နယ္ခ်ဲ႕ဖက္ဆစ္စနစ္ကို ထင္ထင္ရွား

ယားကို အစိတ္စိတ္အျမႊာျမႊာ ပ်က္စီးေစမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ အေမရိကန္

ရွား ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။

အေနနဲ႔ကလည္း ယူဂိုဆလားဗီးယားကို ကမၻာ့ဘဏ္ကေန ေငြမေခ်းလို႔
မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး ၿပီးဆံုးေတာ့မယ့္စစ္ေအးကာလရဲ႕

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ မတ္လတုန္းကလည္း ဘီလ္ကလင္တန္နဲ႔ တိုနီ

႐ုပ္ၾကြင္း ေနတိုးကိုလည္း ေခတ္သစ္ဖက္ဆစ္စနစ္ကို အေကာင္အ

ဘလဲတို႔က ကိုဆိုဗိုနယ္မွာ ဆာ့ဘ္လူမ်ိဳးေတြက ခြဲထြက္ေရးသမား
အယ္ေဘးနီးယန္းလူမ်ိဳးေတြကို

လူမ်ဳိးတုံး

ထည္ေဖာ္ရာမွာ စြမ္းအားရွင္အျဖစ္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္ အသံုးခ်ခ်င္ေန

သတ္ျဖတ္ေနပါတယ္လို႔

တယ္။ ဒါေတြက စစ္ေအးကာလအခ်ိန္ တည္ၿငိမ္ေနတဲ့ ယူဂိုဆလားဗီး

လိမ္လည္ေၾကညာၿပီး ဆာဘီးယားကို လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထား

ယားကို ကေန႔ကာလမွာ ၇ စိတ္၊ ၈ စိတ္ ကြဲေစတဲ့ အေၾကာင္းတရား

တဲ့စစ္ပြဲ ဆင္ႏႊဲဖို႔ ေနတိုးတပ္ေတြကို ေစလႊတ္ခဲ့ဖူးတယ္။ စစ္ရာဇဝတ္

ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မႈဆိုင္ရာ အေမရိကန္ အထူးသံအမတ္ ေဒးဗစ္ရွက္ဖာ က အသက္ ၁၄
ႏွစ္ နဲ႔ ၅၉ ႏွစ္ၾကား အယ္ေဘးနီးယန္းလူမ်ိဳးေတြ ႏွစ္သိန္းသံုးေသာင္း

သူတို႔အေခၚ အဲဒီ ၁၉၉၉ ခု မတ္လ ဆားဗီးယားမွာ ဆင္ႏႊဲတဲ့

ေလာက္ အသတ္ခံရေကာင္း ခံရႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ ဒါကို

လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့စစ္ပြဲဟာ ဆားဗီးယားနဲ႔ ယူဂိုဆလား

သံေယာင္လိုက္ျပီး ကလင္တန္နဲ႔ ဘလဲတို႔က ဒါဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္

ဗီးယားတပ္ေတြေၾကာင့္

တုန္းက နာဇီေတြ လုပ္ခဲ့ၾကသလိုမ်ိဳးပဲလို႔ လံႈ႕ေဆာ္ေျပာၾကားၾကတယ္။

ေလာက္ အသက္အႏၱရာယ္ ၾကံဳေတြ႔ေနရတယ္ဆိုတဲ့ လုပ္ႀကံ အစီရင္ခံ
လည္း အေမရိကန္ရဲ႕ အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီကို

သင္ေက်ာင္းေတြ၊ ေဆး႐ံုေတြ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းေတြ၊ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္ျမင္
စတဲ့

အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ

ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္ဆိုၿပီး

ပ်က္စီးခဲ့ရ

ကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ေတြ က်ဴးေက်ာ္စစ္အတြက္ ျပင္ဆင္ၾကတယ္။

ေဆးေရးအဖြဲ႔က သခၤ်ဳိင္းေျမပံု တခုတေလေတာင္မွ ရွာမေတြ႔ပဲ အိမ္ျပန္
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေခါင္းေဆာင္က

ေဒါသတႀကီးနဲ႔

ထို႔အတူပဲ၊၊
ဒါ

အေရးေပၚေၾကညာခ်က္ကို

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၁၉၉ ကို ၁၉၉၈ စက္တင္ဘာမွာ ထုတ္ျပန္ကာ အေမရိ

စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ေတြ ကိုဆိုဗိုကို ေရာက္လာၾကတယ္။ FBI စံုစမ္းစစ္
စပိန္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔လည္း

ႏိုင္ငံေတာ္

၁၉၉၈ ဂၽြန္မွာ ထုတ္ျပန္သလို ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီကလည္း

တယ္။ လူမ်ဳိးတုံးသတ္ျဖတ္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာစံုစမ္း

သြားရတယ္။

ႏွစ္သိန္းသံုးေသာင္း

စာ ေတြကေန စတင္ပါတယ္။ ဒါကို အေၾကာင္းျပၿပီး အေမရိကန္က

ေနတိုးရဲ့ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဆာဘီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ စာ
သံၾကားစက္႐ံုေတြ

အယ္ေဘးနီးယန္း

ယူဂိုဆလားဗီးယားတပ္နဲ႔ရင္ဆိုင္ေနတဲ့ ကိုဆိုဗိုလြတ္ေျမာက္

စပိန္

ေရးတပ္မေတာ္ (KLA) က အေမရိကန္တို႔ ေထာက္ပံ့ေပးေနတဲ့ အေမ

စစ္ဝါဒျဖန္႔ခ်ိ

ရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ေတြရဲ့ ေပၚလစီေတြကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္

ေရးရဲ႕ မ်က္လွည့္အကြက္ပဲ လို႔ ႐ႈတ္ခ် ေျပာဆိုခဲ့တယ္။

ေပးမယ့္ မဟာမိတ္စစ္စစ္ၾကီးပါပဲ။ ၿဗိတိသွ်ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေရာ္
ဘင္ကြတ္ခ္ကလည္း သူ႔ကိုအခ်ိန္မေရြး ဖုန္းေခၚရေအာင္ သူ႔ရဲ႕သီး

တစ္ႏွစ္အၾကာ ယူဂိုဆလားဗီးယားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢခံု႐ံုး

သန္႔ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္ကိုေတာင္ KLA ဆီေပးထားပါတယ္။

က ေကာက္ယူရရွိတဲ့စာရင္းအရ ကိုဆိုဗိုမွာ ေသဆံုးသူ စုစုေပါင္းက
၂၇၈၈ ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲမွာ တိုက္ပြဲမွာ ပါဝင္တိုက္ခိုက္တဲ့

အေမရိကန္ေတြက

ႏွစ္ဖက္စစ္သားေတြရဲ႕ အက်အဆံုးဦးေရလည္း ပါဝင္တယ္။ ဒါ လူမ်ဳိး

ဆာ့ဘ္ေတြကို

သူတို႔လက္ေအာက္

သြတ္သြင္းရာမွာ မ႐ိုးသားတဲ့နည္းဗ်ဴဟာ တစ္ခုက

တုံး သတ္ျဖတ္မႈ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ေတြရဲ႕

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေဖ

ေဖာ္ဝါရီလ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ေအာဘူဂ်ီမွာလုပ္တဲ့ ကိုဆိုဗိုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီ

လိမ္ညာၿပီး တိုက္ခိုက္တဲ့ က်ဴးေက်ာ္စစ္သာ ျဖစ္ပါတယ္။

လာခံ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုဆိုဗိုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ၊ ေအာဘူဂ်ီ သေဘာ

လိမ္ညာမႈေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ အလြန္စိုးရိမ္စရာ ေကာင္း

တူညီခ်က္ ဒါေတြက အေမရိကန္ေတြရဲ့ မ႐ုိးသားတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြ

တဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြ ရွိေနပါတယ္။ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံ က

လို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ညီလာခံ အစပိုင္းေတြမွာ ေျပေျပလည္လည္ အ

စစ္ေအးကာလအတြင္းမွာ အေမရိကန္ဘက္ကလဲမပါ၊ ႐ုရွားဘက္က

ျငင္းပြားစရာမရွိ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကေပမယ့္

လည္း မပါ၊ ဘယ္ဘက္ကမွမပါဘဲ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးမွာ အေမရိကန္

ေတြက ညီလာခံေနာက္ဆံုးေန႔က်မွ ေအာဘူဂ်ီ သေဘာတူညီခ်က္ထဲ

နဲ႔ ႐ုရွားတို႔ရဲ႕ေပါင္းကူးတံတားအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။

မွာ ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) ကိုထည့္သြင္းခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ဆက္တြဲ ခ

လူမ်ိဳးေပါင္းစံုပါဝင္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္

ထဲမွာ တပ္သားအင္အား ၃၀၀၀၀ ရွိတဲ့ ေနတိုးအတြက္ ယူဂိုဆလား

လပ္ရပ္တည္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းနဲ႔ စက္႐ံု

ဗီးယားႏိုင္ငံထဲမွာ

အလုပ္႐ံုေတြက ျပည္သူပိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့လို ျပည္သူပိုင္ျဖစ္ေနတာ

ေျမ တစ္ခုေပးရန္၊ ကိုဆိုဗို အပါအဝင္ ယူဂိုဆလားဗီးယားတစ္ခုလံုးမွာ

ကို ဥေရာပအုပ္စုေတြနဲ႔ ယူဂိုဆလားဗီးယားပိုင္ ခ႐ုိေအးရွား၊ဆလိုဗဲနီး

ေနတိုးတပ္ေတြ အတားအဆီးမရွိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ျဖတ္သန္းသြား

ယား တို႔ကို ေဈးကြက္စီးပြားေရးအတြက္ သိမ္းပိုက္လိုတဲ့ ဂ်ာမနီတို႔

လာခြင့္ေပးရန္၊ ေနတိုး နဲ႔ သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ယူဂိုဆလားဗီးယား

အေနနဲ႔ လက္ခံလို႔မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ နယ္သာလန္

ဥပေဒကေန ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးရန္၊ ကိုဆိုဗို နယ္စပ္မွာရွိတဲ့ ယူဂိုဆ

မားစထရစ္ၿမိဳ႕မွာ ဥေရာပအုပ္စုေတြနဲ႔ ဂ်ာမနီ ေတြ႔ဆံုၿပီး ပ်က္စီးလုနီးနီး

လားဗီးယားစစ္တပ္ကို အင္အား တေထာင္ထိ ေလ်ာ့ခ်ရန္ စတဲ့ ယူဂို

ယိုယြင္းေနတဲ့ ယူ႐ုိဇံုအတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို ခ်မွတ္ခဲ့

ဆလားဗီးယားကို စစ္ေရးအရ သိမ္းပိုက္ရန္ ရည္ရြယ္တဲ့ အခ်က္ အ

တယ္။ အဲ့ဒါက ခ႐ုိေအးရွားကို အသိအမွတ္ျပဳမယ္..ယူဂိုဆလား ဗီး

လက္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ယူဂိုဆလားဗီးယားအစိုးရက ေနာက္ဆက္တြဲ

အေမရိကန္ကိုယ္စားလွယ္

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္တဲ့ နယ္

(ခ) က မိမိတို႔ရဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးေစာ္ကားတာျဖစ္ၿပီး
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၁၉၉၅ ခု ေဒတန္ သေဘာတူညီခ်က္အၿပီး ေဘာ့စနီးယားကို လုပ္သ

ရာယ္ေပးႏိုင္လို႔ပဲ လို႔ ေရးခဲ့တယ္။ သူေျပာတာမွန္ပါတယ္။ ဝီကီလိခ္ နဲ႔

လိုမ်ိဳး လုပ္တာပဲလို႔ ေျပာၾကားတယ္။

အက္ဝပ္ဒ္စႏိုဒန္ တုိ႔ကလည္း အေမရိကန္က ဒီမိုကေရစီကို ေဖာက္

ေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးကို

ဒီလိုေတာင္းဆိုမႈေတြပါတဲ့ သ

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တဲ့

ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ

ဖ်က္ၿပီး ၾကားျဖတ္ေစာင့္ၾကည့္တာေတြ၊ ရဲကို လက္ကိုင္တုတ္ လုပ္ၿပီး

လက္မွတ္မထိုးသင့္ဘူး။ မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ ယူဂိုဆလားဗီယားနဲ႔ ႐ုရွ

ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြကို ဖြင့္ခ်ခဲ့ၿပီးၿပီ။ သူကိုယ္တိုင္လည္း အာဖဂန္

ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေနာက္ဆက္တြဲ (ခ) ကို လက္မခံ ျငင္းဆိုေနဆဲ

နစၥတန္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးဒီမိုကေရစီကို ၿပဳိလဲေအာင္ အလဲထိုးကာ သက္

မွာပဲ အယ္ေဘးနီးယန္း၊ အေမရိကန္နဲ႔ ျဗိတိသွ်ကိုယ္စားလွယ္ေတြက

ေသ ျပၿပီးၿပီ။

လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကတယ္။ ဘက္ႏွစ္ဖက္က အေျခခံက်တဲ့ ျပႆနာ

၁၉၆၀ ႏွစ္ေတြမွာ ကမၻာ့ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ အာဖဂန္

ေတြမွာ သေဘာတူညီမႈ မရေတာ့တာေၾကာင့္ ဆက္ေဆြးေႏြးလို႔ မရ

နစၥတန္မွာ လူထုေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုး ၁၉၇၈ မွာ

ေတာ့ဘူး။ မတ္လ ၂၂ ရက္မွာ ညီလာခံ မေအာင္ျမင္ဘူးလို႔ ေၾကညာ

ပေဒသရာဇ္မင္းဆက္

ၿပီး ၂၃ ရက္ေန႔မွာ ဆာဗီးယားႏိုင္ငံေပၚ ေနတိုးတပ္ေတြ ဗံုးႀကဲခဲ့တယ္။
ဒါဟာ

အၾကြင္းအက်န္ကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့တယ္။

The

People’s Democratic Party of Afghanistans (PDPA) ပါတီက

အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီရတ္၊ ဆီးရီးယား၊ လစ္ဗ်ား၊ ယူကရိန္း

အစိုးရဖြဲ႔ၿပီး

တို႔မွာ က် ေရာက္မယ့္ ကပ္ေဘးေတြရဲ့ ေရွ႕ေျပးနမိတ္ ျဖစ္တယ္။

ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းနဲ႔ ေဒသအားလံုး

အတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္၊ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ တန္းတူညီမွ်ခြင့္၊ လူ

ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ၆၉ ႏိုင္ငံဟာ ၁၉၄၅ ခုနွစ္ကထဲက အ

နည္းစုေတြအတြက္ တရားမ်ွတခြင့္ စသည္တို႔ပါဝင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္း

ေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ေတြရဲ႕ ေခတ္သစ္ဖက္ဆစ္စနစ္ အႏၱရာယ္ကို

လဲေရးအစီအစဥ္ကို

အနည္းနဲ႔အမ်ား ေတြ႔ၾကံဳခံစားခဲ့ၾကရတယ္။ တခ်ိဳ႕ က်ဴးေက်ာ္ခံရတယ္။

ေသာင္း သံုးေထာင္ကို လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ရဲမွတ္တမ္းေတြကို ဖ်က္

တခ်ိဳ႕အစိုးရေတြ ျဖဳတ္ခ်ခံရတယ္။ တခ်ိဳ႕ လူထုေထာက္ခံတဲ့ လႈပ္ရွား

ဆီးပစ္ခဲ့တယ္။ ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ အခမဲ့ေဆးကုသျခင္း၊ အ

မႈေတြ ႏွိမ္နင္းခံရတယ္။ တခ်ိဳ႕ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြ ကေမာက္က

ေၾကြးကို ကြ်န္ခံဆပ္ရတဲ့စနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ထံုးတမ္းစဥ္လာအရ

မ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခံရတယ္။ တခ်ိဳ႕ ဗံုးေတြၾကဲခံရတယ္။ တခ်ိဳ႕ စီးပြား

အရင္က မရွိခဲ့ဘူးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ စာတတ္ေျမာက္ေရး

ေရးေတြ ေျပာင္သလင္းခါေအာင္ ဖ်က္ဆီးခံရတယ္။ တခ်ိဳ႕ လူသိမ်ား

အစီအစဥ္ စတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။

တဲ့ ဆန္ရွင္ (sanctions) ဆိုတာနဲ႔ ခ်ည့္နဲ႔ေအာင္ ဝိုင္းလုပ္ ၾကံတာမ်ိဳး

ေၾကညာခဲ့တယ္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

တ

အက်ိဳးရလဒ္အေနနဲ႔ ၁၉၈၀ ႏွစ္ေတြရဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ တကၠ

ခံရတယ္။ ဒီလိုျဖစ္စဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ႀကီးက်ယ္တဲ့

သိုလ္ေက်ာင္းသားတစ္ဝက္ေလာက္က အမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္လာတယ္။

အလိမ္အညာေတြကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ခဲ့ၾကတယ္။ ၿဗိတိသွ်သ

အာဖဂန္နစၥတန္ဆရာဝန္ဦးေရ တစ္ဝက္ေလာက္က အမ်ိဳးသမီး ဆရာ

မိုင္းပညာရွင္ မတ္ခ္ကားတစ္က ဒီျဖစ္စဥ္ေတြေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ သန္း

ဝန္ေတြ၊ အစိုးရဝန္ထမ္းဦးေရရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုကလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြ၊

နဲ႔ခ်ီရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းတယ္။

ေက်ာင္းဆရာ အမ်ားစုကလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ဆိုင္

၂၀၁၅ ဇန္နဝါရီ ၂၀ ရက္ အေမရိကန္လႊတ္ေတာ္မိန္႔ခြန္းမွာ

ရာႏိုရာနီ ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးခြဲစိတ္ဆရာဝန္ က ငါတို႔တုန္းက မိန္းက

9/11 ကစခဲ့တဲ့ အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕တိုက္ခိုက္ေရး လုပ္

ေလးတိုင္း အထက္တန္းေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ေတြ တက္ႏိုင္တယ္။

ငန္းတာဝန္ေတြဟာ ကေန႔ ၿပီးဆံုးသြားပါၿပီ လို႔ အိုဘားမားက ေျပာခဲ့

ငါတို႔ ေကာ္ဖီဆိုင္ေတြ ထိုင္ၾကတယ္၊ ေသာၾကာေန႔မွာ ႐ုပ္ရွင္ရံုသြား အ

တယ္။ အမွန္မွာ ႏိုင္ငံတကာစစ္သား တစ္ေသာင္း နဲ႔ ေၾကးစားစစ္သား

သစ္တင္တဲ့ ကုလားကားေတြ ၾကည့္ၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ သီခ်င္း

ႏွစ္ေသာင္း က အာဖဂန္နစၥ တန္မွာ က်န္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္

ေတြ နားေထာင္ၾကတယ္။ အဝတ္အစားလည္း ၾကိဳက္တာ ဝတ္လို႔ရ

ၿပီး အေမရိကန္သမိုင္းမွာ အရွည္ၾကာဆံုးစစ္ပြဲကို တာဝန္ေက်ပြန္စြာနဲ႔

တယ္။ မူဂ်ာဟစ္ဒင္ေတြ အႏိုင္ရလာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီလို အခြင့္

အဆံုးသတ္ႏိုင္ၿပီလို႔လည္း ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိုဘားမားလက္ထက္

အေရးေတြအားလံုး ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရတယ္။ သူတို႔ေတြက ဆရာေတြ

၂၀၁၄ မွာ အာဖဂန္နစၥတန္ အရပ္သားေတြ အသတ္ခံရတာ အျခားႏွစ္

ကို သတ္ၿပီး ေက်ာင္းေတြကိုလည္း မီး႐ိႈ႕ပစ္တယ္။ ငါတို႔အားလံုး

ေတြထက္ ပိုမ်ားတယ္လို႔ ကုလသမဂၢ က မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။

ေၾကာက္ရြံ႔ထိတ္လန္႔ေနၾကရတယ္။ ဒါေပမဲ့

အာဖဂန္နစၥတန္အျဖစ္ဆိုးက အင္ဒိုခ်ိဳင္းနားမွာ ရာဇဝင္အတင္ခံရတဲ့

ၿပီး ဝမ္းနည္းစရာလည္း ေကာင္းတာက မူဂ်ာဟစ္ဒင္ေတြကို ေျမႇာက္

ဆူဟာတိုလက္ထက္

ေပး၊ ေထာက္ပံ့ေပးေနတာက အေမရိကန္ေတြေလ ဆိုၿပီး ျပန္ေျပာင္း

ကြန္ျမဴနစ္လို႔စြပ္စြဲၿပီး

လူရွစ္သိန္းေက်ာ္

အ

သတ္ခံရတဲ့ အျဖစ္ဆိုးေတြနဲ႔ ယွဥ္လို႔ရတယ္။

ရယ္စရာလည္း ေကာင္း

ေျပာျပတယ္။

အာဖဂန္နစၥတန္အေရးကေနစလို႔ ကေန႔အခ်ိန္ထိ အေမရိ

သမၼတကာတာလက္ထက္မွာ

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ

ကန္ေပၚလစီရဲ႕ ေဂါ့ဖားသားျဖစ္သူ ဇဘစ္ႏ်ဴးဘာ့ဇင္စကီ က သူ႔ရဲ႕

ဆိုင္ရပ္ဗန္႔စ္က PDPA

(The Grand Chessboard) စာအုပ္မွာ အေမရိကန္ က ယူေရးရွားကို

တယ္လို႔ အခိုင္အမာေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးမွာ ႐ုရွားပါဝင္

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရင္ ကမၻာကိုစိုးမိုးႏိုင္လိမ့္မယ္။ အဲ့သလိုစိုးမိုးခ်င္ရင္ ဒီမိုက

ပတ္သက္တဲ့ သက္ေသ အေထာက္အထား တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ဘူး။

ေရစီကို က်င့္သံုးလို႔မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီက အင္

ကမၻာအႏွံ႔အျပားမွာ လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ႀကီးထြားလာေန

ပါယာရဲ့ ရန္သူျဖစ္လို႔ပဲ။ အင္ပါယာခ်ဲ႕ထြင္ေရးကို ဒီမိုကေရစီက အႏၱ

တာက အေမရိကန္ကို တုန္လႈပ္ေခ်ာက္ခ်ားေစတယ္။ အာဖဂန္နစၥ
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အစိုးရကို ႐ုရွားက အားေပးေထာက္ခံေန

တန္က PDPA လက္ေအာက္က်ေရာက္သြားရင္ အာဖဂန္နစၥတန္ရဲ႕

ဆိုင္ကလုန္းစစ္ဆင္ေရးနဲ႔ မြတ္စလင္ေတြကို နည္းနည္းေမႊ

ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈေတြ က အေမရိကန္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္တယ္လို႔

ေႏွာက္႐ံုေလးပါဆိုတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြရဲ႕ ထင္မွတ္မထားတဲ့ ဆိုး

ဘာ့ဇင္စကီ က ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။

က်ိဳးက ၂၀၀၁ ခု စက္တင္ဘာလမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ 9/11 ျဖစ္တယ္။
အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဆိုင္ကလုန္းစစ္ဆင္ေရးလည္း အၾကမ္းဖက္ဝါဒ ဆန္႔

၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃ရက္ေန႔မွာ အာဖဂန္နစၥတန္မွ မူဂ်ာ

က်င္ေရး ျဖစ္လာတယ္။ အာဖဂန္နစၥတန္၊ အီရတ္၊ ယီမင္၊ ဆိုမာ

ဟစ္ဒင္ေတြကို တစ္ႏွစ္ကို ေဒၚလာ သန္းငါးရာတန္ဖိုးရွိ လက္နက္နဲ႔

လီးယား၊ ဆီးရီးယား စတဲ့ မြတ္စလင္ကမၻာ အႏွံ႔အျပားမွာ ေယာက္်ား၊

တျခားအေထာက္အကူေတြ ေပးဖို႔ အစီအစဥ္တခုကို အိမ္ျဖဴေတာ္က

မိန္းမ၊ ကေလးေတြ မေရတြက္ႏိုင္ေအာင္ ေသေၾကၾကတဲ့ အၾကမ္းဖက္

လွ်ိဳ႕ဝွက္ခြင့္ျပဳခဲ့တယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္က အာဖဂန္နစၥတန္ရဲ႕ ပထမဦး

ဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲေတြ ျဖစ္လာတယ္။

ဆံုးေသာ ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈကင္းတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစိုးရကို
ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ပါပဲ။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ၾသဂုတ္မွာ ကာဘူးမွာရွိတဲ့ အေမရိကန္

အတိတ္ဖက္ဆစ္စနစ္မွာေရာ မ်က္ေမွာက္ဖက္ဆစ္စနစ္မွာ

သံ႐ံုးကလည္း အာဖဂန္နစၥတန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေၾကာင့္ ျဖစ္

ပါ ေတြ႔ရတဲ့ ဖက္ဆစ္စနစ္ရဲ႕တူညီတဲ့လကၡဏာ က လူအမ်ားအျပားကို

လာတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ဘယ္လိုပဲ ပ်က္စီးပေစ၊ အေမရိကန္ အက်ိဳး

သတ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့တဲ့ ဗီယက္နမ္

ရွိဖို႔ဆိုရင္ PDPA အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်မွ ျဖစ္မယ္လို႔ အစီရင္ခံခဲ့တယ္။

မွာ မီလိုင္းက အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ တခုသာ မွတ္တမ္း
တင္ထားေပမယ့္

မူဂ်ာဟစ္ဒင္က အယ္ခိုင္းဒါးတို႔ ISIS တို႔ထက္ေရွ႕က်တယ္။

မွတ္တမ္းတင္မခံရတဲ့

ဗီယက္နမ္သားေတြ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိတယ္။ လာအိုမွာ ကေမၻာဒီး

အယ္ခိုင္းဒါး၊ ISIS တို႔ရဲ့ ဘိုးေအလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ သူတို႔ထဲမွာ CIA

ယားမွာ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ေလေၾကာင္းဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈေတြက ကေန႔

ကေန ေငြသား ေဒၚလာ ၁၀သန္းရတဲ့ ဂက္ဘူဒင္ ဟက္မက္တိရာ

ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႔ေနရတဲ့

လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဟက္မက္တိရာရဲ႕ အထူးတာဝန္က ဘိန္းေမွာင္ခို

ေမာင္းသူမဲ႔

ဗံုးၾကဲတိုက္ခိုက္မႈေတြရဲ႕

က႑ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္တယ္။

ကူးဖို႔နဲ႔ ေခါင္းၿမီးမၿခံဳခ်င္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕မ်က္ႏွာကို အက္စစ္နဲ႔
ပက္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိသ်ွဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မားဂရက္သက္ခ်ာက သူ႔ကို
လန္ဒန္ကို ဖိတ္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲဝင္သူအျဖစ္

အေမရိကန္ေတြသတ္ခဲ့တဲ့

နယူးေယာက္တိုင္းအရ CIA က အဂၤါေန႔တိုင္း အိမ္ျဖဴေတာ္

ခ်ီးေျမႇာက္

ကို တင္ျပေနတဲ့ သတ္ရမယ့္လူစာရင္းကို အိုဘားမားက ေရြးခ်ယ္တယ္

ခဲ့တယ္။ ဘာ့ဇင္စကီသာ အာရွအလယ္ပိုင္းမွာ အစြန္းေရာက္ အစၥလမ္

လို႔ ဆိုပါတယ္။ တရားဥပေဒအရ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း အေထာက္

ဝါဒ ျဖန္႔ျဖဴးဖို႔ ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈႀကီး မလုပ္ခဲ့ရင္ ဒီလိုအစြန္းေရာက္

အထား

တဲ့သူေတြဟာ သူတို႔မ်ိဳးႏြယ္စုထဲမွာပဲ ေနေနရမွာ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတ

ဘယ္သူရွင္ေစ ျဖစ္ရတယ္။ သူ႔ရဲ႕လူသတ္လက္နက္က မီးေလာင္ဒံုး

ကာ ႏိုင္ငံေရးထဲ ေရာက္လာမွာမဟုတ္ဘူး။

က်ည္ေတြတပ္ထားတဲ့ ဒ႐ုန္းလို႔ေခၚတဲ့ ေမာင္းသူမဲ့ ဗံုးႀကဲေလယာဥ္

ဘာ့ဇင္စကီက

အာဖဂန္နစၥတန္မွာ

သက္ေသမပါဘဲ

သူ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔တင္

ဘယ္သူေသေစ

ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈ

ကင္းတဲ့အစိုးရ ပ်က္စီးေအာင္၊ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳဳကြဲခင္ ၁၉၉၀ မွာ အေရွ႔ဥေရာပ

ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူ႔ အတၳဳပၸတၱိစာအုပ္မွာ “မြတ္

နဲ႔ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသေတြက ေနတိုးရဲ႕ စစ္အေျခစိုက္စခန္းေတြ ျဖစ္

စလင္ေတြကို နည္းနည္းေလး ေမႊေႏွာက္ေပးလိုက္တာပါ” လို႔ ေရးခဲ့

လာတာဟာ ယူကရိန္းမွာ နာဇီလႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးကို

တယ္။

အေမရိကန္ေတြ ရလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယူကရိန္းအမ်ိဳးသားေရး
ဝါဒီေတြက နာဇီေတြ ဆိုဗီယက္ကို က်ဴးေက်ာ္စဥ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ

ဘာ့ဇင္စကီရဲ႕ ႀကီးက်ယ္တဲ့စီမံကိန္းက ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံရဲ့

ေသာ ဂ်ဴး၊ ပိုလန္၊ ႐ုရွ လူမ်ိဳးေတြ အသတ္ခံရမႈမွာ တာဝန္ရွိတဲ့ ယူ

အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဇီေရာဟက္ရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ထပ္တူက်ေနတယ္။

ကရိန္းဖက္ဆစ္စနစ္ကို ျပန္လည္ထူေထာင္ၾကတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မွာ

ဒါေၾကာင့္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ CIA နဲ႔ ပါကစၥတန္စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔

အိုဘားမားအစိုးရက ေဒၚလာ ငါးဘီလ်ံ သံုးၿပီး ယူကရိန္းေရြးေကာက္

(ISI) တို႔ပူးေပါင္းျပီး အာဖဂန္နစၥတန္မွာ ဂ်ီဟတ္စစ္ဆင္ေရး ဆင္ႏႊဲဖို႔

ခံအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်တဲ့ အာဏာသိမ္းမႈအၿပီးမွာေတာ့ ယူကရိန္း ဖက္

ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔ကေန စစ္သားသစ္ စုေဆာင္းခဲ့ၾကတယ္။ အိုစမာဘင္

ဆစ္စနစ္က အထြတ္အထိပ္ကို ေရာက္ရွိတယ္။ အာဏာသိမ္းတပ္ဖြဲ႕

လာဒင္ က သူတို႔ေတြထဲက တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။

ေတြက လက္ယာဂိုဏ္းနဲ႔ ဆဗတ္ဘိုဒါလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ နာဇီလက္သစ္

တာလီဘန္နဲ႔ အယ္ခိုင္ဒါး အဖြဲ႔ေတြထဲ ေရာက္သြားမယ့္ စစ္

ေတြ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ ေမာ္စကိုဂ်ဴးမာဖီးယား

ဆင္ေရးသမားေတြကို နယူးေယာက္ ဘ႐ုခ္လင္းအစၥလမ္မစ္ေကာလိပ္

ဂိုဏ္းနဲ႔ တျခားဆိုးသြမ္းတဲ့လူေတြလို႔ ရည္ညႊန္းတဲ့ ေဂးေတြ၊ အမ်ိဳးသ

ကေန စုေဆာင္းခဲ့ျပီး ဗာဂ်ီးနီးယားရွိ CIA စခန္းမွာ စစ္သင္တန္း ေပး

မီး ဝါဒီေတြ၊ လက္ဝဲႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို သုတ္သင္ဖို႔ေျပာတဲ့ အိုလီ

ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီ စစ္ဆင္ေရးကို ဆိုင္ကလုန္းစစ္ဆင္ေရးလို႔ ေခၚတယ္။

တိုင္ ရဲနဘတ္ လို အစြန္းေရာက္သမားေတြလည္း ပါဝင္တယ္။ အဲ့ဒီ

၁၉၉၆ ခု တာလီဘန္ေတြက PDPA အာဖဂန္နစၥတန္သမၼတ နာဂ်ီဘု

ဖက္ဆစ္ေတြက အခု ကီးယက္ဗ္ အာဏာသိမ္းအစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာ ေပါင္း

လာကို လမ္းမီးတိုင္မွာ ႀကဳိးဆြဲခ် သတ္ၿပီးခ်ိန္မွာ

စည္းမိေနၾကတယ္။ ဥေရာပအလယ္ပိုင္းမွာ ဖက္ဆစ္စနစ္

အဲဒီစစ္ဆင္ေရး

ေအာင္ျမင္မႈအျဖစ္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့ၾကတယ္။
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ျပန္လည္

အားေကာင္းလာတဲ့အေၾကာင္းကို ပူတင္ကလြဲလို႔ အေနာက္က ေခါင္း

ရုရွားကို သားပုပ္ေလလြင့္ေျပာတာေတြ၊ သမၼတ ပူတင္ကို

ေဆာင္ေတြ တစ္ေယာက္မွ ေျပာသံမၾကားရဘူး။

လည္း ဗ႐ုတ္သုတ္ခ လူဆိုးသူခိုးအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္တာေတြဟာ ဟစ္
တလာလက္ထက္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးေတြနဲ႔ မကြာဘူး။ နာဇီေတြက က်ဴး

ေလာေလာဆယ္ က်င္းပၿပီးစီးတဲ့ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ

ေက်ာ္ ရန္စမႈေတြ မလုပ္ခင္ သူတို႔သားေကာင္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြ နဲ႔

ျမဴးနစ္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာညီလာခံမွာ ယူကရိန္းအာဏာသိမ္းမႈကို ႀကိဳး

ဂ်ာမန္ေတြ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ စစ္တိုက္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေစဖို႔

ကိုင္သူ အိုဘားမားရဲ႕ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴး ဗစ္တိုးရီးယား

သတင္းစာေတြထဲကေန လံႈ႔ေဆာ္ၾကတယ္။ ဟစ္တလာရဲ့ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး

ႏ်ဴလန္း က ကီးယက္ဗ္ အစိုးရအေပၚ အေမရိကန္ရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ

အစီအစဥ္မွာ ေန႔စဥ္သတင္းစာနဲ႔ ေရဒီယိုတို႔က အဓိကအေရးပါတဲ့

ကို ကန္႔ကြက္ေနၾကတဲ့ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေစာ္ေစာ္ကား
ကား

ဟိန္းေဟာက္ေျပာဆိုပါတယ္။

လက္နက္ေတြ ျဖစ္တယ္။

ဂ်ာမန္ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးကို

သူရဲေဘာေၾကာင္တဲ့သူ လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။
ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္း

ခ႐ုိင္းမီးယားက

၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ ပါေမာကၡ တဦးျဖစ္သူ တင္မ
သီ ဂါတြန္အက္ရွ္က အီရတ္ကို ေျမလွန္ဖို႔အတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္

႐ုရွားလူမ်ိဳးေတြက

ရွာတဲ့အေနနဲ႔ ဆာ့ဒမ္ဟူစိန္ဟာ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ ဓာတုနဲ႔ ဇီဝ

႐ုရွားနဲ႔ ျပန္ေပါင္းခ်င္တယ္။ ႐ုရွားနဲ႔ ျပန္ေပါင္းဖို႔ကို ၁၉၉၀မွာ လူထု

လက္နက္ေတြ အမ်ားအျပား စုေဆာင္းသိုမွီးထားၿပီး ႏ်ဴကလီးယား

ဆႏၵခံယူပြဲေတြလုပ္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈ ေအာက္

လက္နက္ကိုလည္း စမ္းသပ္တီထြင္ေနတယ္လို႔ ထပ္ကာထပ္ကာ ဝါဒ

မွာ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႐ုရွားနဲ႔ေပါင္းဖို႔ ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ ၾကတယ္။

ျဖန္႔ခ်ိေရးသားခဲ့တယ္။ အခု သူကပဲ ဂါဒီးယန္းမွာ “ပူတင္ကို ရပ္

ဒီ့အတြက္ ကီးယက္ဗ္ အစိုးရက ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းက ႐ုရွားလူမ်ိဳး

ေအာင္ လုပ္ရမယ္” “တခါတေလ လက္နက္ကသာ လက္နက္ကို ရပ္

ေတြအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ လူမ်ိဳးေရးသုတ္သင္ ရွင္းလင္းမႈကို

ေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္” စသည္ျဖင့္ ေရးသားျပီး ဒီအတြက္ အေမရိကန္

လုပ္ေတာ့တယ္။ နာဇီေတြရဲ႕ ဝါ့ဖင္အက္စ္အက္စ္ (Waffen SS)
ပံုစံအတိုင္း

ယူကရိန္း

နာဇီလက္သစ္တပ္ေတြက

ရဲ႕

ၿမဳိ႕ႀကီးေတြကို

အေကာင္းဆံုး

စစ္လက္နက္ပစၥည္း

ေရဒါျဖင့္ဖမ္းရခက္ေအာင္

လုပ္ထားတဲ့ ဗံုးႀကဲဲေလယာဥ္ F-35 ကို စာမ်က္ႏွာျပည့္ ေၾကာ္ျငာ ေရး

တပ္ျဖန္႔ဝိုင္းထားၿပီး ေရျဖတ္၊ မီးျဖတ္၊ ရိကၡာျဖတ္၊ ဘဏ္ အေကာင့္

သားခဲ့တယ္ ။

ေတြကို ရပ္တာေတြအျပင္ ဗံုးႀကဲဲတာေတြပါ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒုကၡသည္
တစ္သန္းေက်ာ္ေလာက္ဟာ ႐ုရွားနယ္ထဲကို ထြက္ေျပးၾကတယ္။ ဒါကို

ထပ္ၿပီးေျပာပါမယ္။ လိမ္ညာမႈေတြရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ အ

အေနာက္မီဒီယာေတြက ႐ုရွားေတြက်ဴးေက်ာ္လို႔ လူေတြ တိမ္းေရွာင္

လြန္ စိုးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းတရားေတြ ရွိေနပါတယ္။ ကမၻာ

ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကညာတယ္။ ေနတိုးတပ္မွဴးႀကီး ဘရိလပ္ဗ္က

ကို ျခယ္လွယ္ေနတဲ့ အေမရိကန္နဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ေတြ ယူကရိန္းကို

လည္း (satellite) ဆက္တဲလ္လိုက္ သက္ေသ (ၿဂဳိဟ္ တုမွတ္တမ္း

လိုခ်င္ေနတာက

ဓာတ္ပုံ) ေတာင္ မျပႏိုင္ဘဲ ခ႐ုိင္းမီးယားနယ္ထဲ ႐ုရွား စစ္တပ္ ၄၀၀၀၀

ေပါၾကြယ္လွတဲ့ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေတြ၊ GM မ်ိဳးေစ့ေတြအတြက္ ယူက

ေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ ေၾကညာတယ္။

ရိန္းရဲ႕ မ်ားျပားလွတဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေျမေတြေၾကာင့္အျပင္ ယူကရိန္းရဲ႕ အင္

စစ္အေျခစိုက္စခန္းထားရွိဖို႔တင္မက

အလွ်ံပယ္

အားႀကီးမားတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ႐ုရွားကို အစိတ္စိတ္ အျမႊာျမႊာ ကြဲေစဖို႔

ဒီ ဘာသာစကားႏွစ္မ်ိဳးေျပာတဲ့ ယူကရိန္းက ႐ုရွားလူမ်ိဳးေတြ

တို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

က ယူကရိန္းလူဦးေရရဲ့ သံုးပံုတစ္ပံု ရွိတယ္။ လူမ်ိဳးစုေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့
တိုင္းျပည္မွာ ျဖစ္ေနက်အတိုင္း သူတို႔ေတြက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

အခုဆိုရင္ က်န္ရွိေနတဲ့ မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ တာဝန္က ရွင္း

ရျပည္နယ္ တစ္ခု ေတာင္းဆိုေနတာ ၾကာၿပီ။ သူတို႔ေတြက အေမရိ

လင္း ျပတ္သားလို႔ လာပါၿပီ။ စစ္ဘီလူးေတြရဲ႕ မဆင္မျခင္ လိမ္ညာ

ကန္နဲ႔ အေနာက္အုပ္စုေတြ စြပ္စြဲေျပာဆိုေနတဲ့ ခြဲထြက္ေရးသမားေတြ

မႈေတြကို ျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ရမယ့္အျပင္ သူတို႔နဲ႔ လံုးဝ မပူး

မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ကိုယ့္ဇာတိမွာ လံုလံုၿခံဳၿခံဳနဲ႔ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနလို

ေပါင္းဖို႔

သူေတြ ျဖစ္ၿပီး အာဏာလုယူထားတဲ့ ဖက္ဆစ္အစိုးရ ကီးယက္ဗ္ ကို

အင္ပါယာဝါဒရဲ႕ လက္ေအာက္ မက်ေရာက္ေစဖို႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီး

ဆန္႔က်င္ေနသူေတြ သာ ျဖစ္တယ္။

ေတြနဲ႔ ခုခံကာကြယ္ရမယ္။ အေမရိကန္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးက လူေတြရဲ႕

ပိုင္းျဖတ္စိတ္လည္း

ထားရွိရမွာျဖစ္တယ္။

အေမရိကန္

အသိဥာဏ္ကို သိမ္းပိုက္တာမ်ိဳး မခံရဖို႔၊ အေမရိကန္ရဲ႕ ေခတ္သစ္

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔တုန္းက အေမရိကန္ဆီးနိတ္အမတ္

ဖက္ဆစ္စနစ္ကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ အသံထုတ္ၿပီး ဆန္႔က်င္

ဂ်ိမ္းအင္ဟာဖ္ က ကီးယက္ဗ္ အစိုးရအတြက္ အေမရိကန္လက္နက္

ၾကဖို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကရပါမယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ဘဲ ပါးစပ္ပိတ္ တိတ္ဆိတ္

အကူအညီ တရားဝင္ေပးဖို႔ အစီအစဥ္တစ္ခု တင္သြင္းရာမွာ ႐ုရွား

ၿငိမ္သက္ေနရင္ေတာ့ လူေပါင္းမ်ားစြာကို အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္

စစ္တပ္ေတြ ယူကရိန္းနယ္ထဲ ျဖတ္သန္းေနတဲ့ ဓာတ္ပံုေတြပါ တင္

ျဖတ္တာေတြ လည္းဆက္ျဖစ္ေနဦးမွာပဲျဖစ္တယ္။

သြင္းခဲ့တယ္။ အတန္ၾကာတဲ့အခါ အဲ့ဒီဓာတ္ပံုေတြဟာ ေရာ္နယ္ေရဂင္
ရဲ႕ နီကာ့ရာဂြာက ဆိုဗီယက္တပ္စခန္း ဓာတ္ပံုေတြလို၊ ေကာလင္းပါ

။

တင္တင္ႏြယ္

ဝဲလ္ရဲ႕ အီရတ္က ဇီဝလက္နက္အခ်က္အလက္ေတြလို အတုေတြ ျဖစ္
ေၾကာင္း ေပၚလာတယ္။

63

ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈ ေရနံေဈးက်ဆင္းမႈ ႐ူဘယ္ေငြ တန္ဖိုး

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး

က်မႈ စစ္ေရးအသုံးစရိတ္ျမင့္မားမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းေရး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈ
မ်ားေၾကာင့္ ႐ုရွားဗဟိုအစိုးရအဖို႔ ကမၻာ့အႀကီးဆုံးႏိုင္ငံႀကီးကို ထိန္းခ်ဳပ္
ဖို႔ အားနည္းလာမယ္။ ႐ုရွားဟာ ႏိုင္ငံစုံအျဖစ္ တရားဝင္ ကြဲသြားမွာ

အခင္းအက်င္း

ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ တစိပ္တပိုင္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ႏိုင္ငံ
ငယ္ ေလးမ်ားအျဖစ္ ရက္သီထားေသာ္လည္း တဦးနဲ႔တဦး သဟဇာတ

10-ESpfc&D;

မ ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ႐ုရွားရဲ႕အင္အားဟာ ေလ်ာ့ပါးသြားမယ္။
ေမာ္စကိုရဲ႕အာဏာ သိသိသာသာ အားနည္းသြားၿပီး တရား
ဝင္ေကာ တရားမဝင္ပါ အစိပ္စိပ္အျမႊာျမႊာ ျဖစ္ဖို႔ဦးတည္ေနတဲ့အတြက္၊

(၂၀၁၆-၂၀၂၅)

႐ုရွားဖယ္ဒေရးရွင္းဟာ လက္ရွိပုံစံအတိုင္း ရွင္သန္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိဘူး။

rSef;qcsuf 11 csuf

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ား လုံၿခဳံေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရလိမ့္မယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အေမရိကန္အေနနဲ႔ စစ္အင္အားသုံးၿပီး (႐ုရွားရဲ႕)
႐ုရွားႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ အေဆာက္အအုံဟာ က်ယ္ေျပာတဲ့ ေဒ
သတေလွ်ာက္ ျပန္႔က်ဲေနတယ္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ အကြဲအၿပဲ

ျမစမ္းေအး

ျဖစ္လာရင္ လက္နက္ေတြ၊ လက္နက္အစိတ္အပိုင္းေတြ ျဖန္႔က်က္မႈ
စနစ္ေတြ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားၿပီး ကမၻာ့အႏၲရာယ္အႀကီးဆုံး အင္အားကြက္

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း ၁၀ ႏွစ္ခရီး (၂၀၁၆-၂၀၂၅) မွန္းဆခ်က္
၁၁

ခ်က္အေမရိကန္အေျခဆိုက္

Startfor

သုခမိန္အဖြဲ႕ရဲ႕

လပ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာမယ္။

(၂

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၆) မွန္းဆခ်က္ပါ။ ဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာ သုံးသပ္

ေပၚေပါက္လာမယ့္

႐ုရွားႏ်ဴကလီးယား

အစုအပုံႀကီးဟာ

ခ်က္မ်ားဟာ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီအေပၚ တစုံတရာ ဩ

လာမယ့္ဆယ္စုႏွစ္အတြက္ အႀကီးမားဆုံး အက်ပ္အတည္း’ ျဖစ္လိမ့္

ဇာသက္ ေရာက္ပါတယ္။ ဥပမာ ယူကရိန္း အေရးအခင္းမွာ အေမရိ

မယ္။

ကန္အေနနဲ႔ ေနတိုးနဲ႔အတူ စစ္အင္အားျပတာပဲလုပ္၊ စစ္တပ္မလႊတ္နဲ႔

အေမရိကန္အေနနဲ႔ ဘာလုပ္မလဲဆိုတာ တြက္ထားရမယ္။

ဂ်ာမနီနဲ႔အတူ ႐ုရွားကိုစီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔အေရးယူ၊ မဟာမိတ္မ်ား

လိုအပ္ရင္ ျပန္႔က်ဲေနတဲ့ လက္နက္ေတြ အစိတ္အပိုင္းေတြ ဒုံးေတြ လုံ

ႏွင့္အတူ ဖိအားေပးဖို႔ အခါေပးခဲ့တယ္။ ဆီးရီးယားအေရးအခင္းမွာ

ၿခဳံေရးအတြက္ ေျမျပင္တပ္ ေစလႊတ္ဖို႔လည္း လိုမယ္။

အီရတ္ အာဖဂန္တို႔မွာလို ကိုယ္တိုင္မဝင္နဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ငွားတိုက္

ျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္တဲ့အင္အားဟာ အေမရိကန္မွာ

proxy war ၊ အာဆတ္ ျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္ အလယ္အလတ္ဝါဒီ

သာရွိေသာ္လည္း စစ္ေရးအရ ေနရာအက်ယ္ႀကီးကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔နဲ႔ ဒုံး

moderate ေတြကို လက္နက္ေထာက္ပံ့ၿပီး တိုက္ခိုင္း၊ ေဆာ္ဒီ၊ အီရတ္၊

တလုံးမွ မပစ္လႊတ္ေစဖို႔ အာမခံဖို႔မလြယ္ဘူး။ အေမရိကန္အေနနဲ႔ ဆိုး

တူရကီ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႀကီးသုံးႀကီးကို မၽွထိန္းထားၿပီး ႐ုရွားကို

သြမ္းပစ္ခတ္မႈ အႏၲရာယ္ကို လက္ခံၿပီး ေလာေလာဆယ္ မေမၽွာ္ေတြး

တန္ျပန္ဖို႔ ပင္လယ္နက္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔လုပ္ စသျဖင့္ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးခဲ့

ႏိုင္ေသးတဲ့ စစ္ေရးအရေျဖရွင္းမႈတရပ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းမလား၊ ဒါမွမဟုတ္

တယ္။ ပထဝီႏိုင္ငံေရးရဲ႕ အခ်က္အခ်ာ ေဒသဟာ အာရွပစိဖိတ္မွတ

ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ၿပီး စီးပြားေရးျဖစ္ထြန္းေသာ အစိုးရအျဖစ္ ဖန္တီး

ဆင့္ အႏၵိယသမုဒၵရာနဲ႔ အာဖရိက အေရွ႕ပိုင္းအထိ ျဖစ္လာတယ္လို႔

ေပးၿပီး ဒုံးလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေစမ

ဆိုခဲ့ တယ္။

လား ေ႐ြးရေတာ့မယ္။

ယခု ႐ုရွား၊ ဥေရာပ၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္ အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္

ဂ်ာမနီမွာ ျပႆနာမ်ားမယ္

မ်ားႏွင့္အတူ အေမရိကန္ရဲ႕ အခန္းကို ပုံေဖာ္ထားတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အႏုမာ
န မွန္းဆခ်က္မ်ားကို မွီျငမ္းကိုးကားႏိုင္ဖို႔ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံ

ဂ်ာမနီရဲ႕ ပို႔ကုန္အေပၚ မွီခိုမႈစီးပြားေရးက ဥေရာပတိုက္ တ

ေရး၊ စီးပြားေရး အလားအလာမေကာင္းဘူး။ အေမရိကန္ အင္အား

ဝွမ္း ကုန္သြယ္ေရး လစ္ဘရယ္ျပဳမႈႏွင့္အတူ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ ယူ႐ိုေငြ

ဆုတ္ယုတ္ တျခားေရွ႕တန္းေရာက္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ဖ႐ိုဖရဲ က်ဆင္း

ေၾကးမွတဆင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရ ႂကြယ္ဝလာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဆိုးဝါးလာ

ဟု သုံးသပ္ထားတယ္။

တဲ့

ယူ႐ိုေငြေၾကးကပ္နဲ႔

ေပၚထြက္လာတဲ့

‘ယူ႐ိုသံသယဝါဒ’

Euroscepticism လႈိင္းေၾကာင့္ ဂ်ာမနီဟာ အဆိုးဝါးဆုံး ဆုံး႐ႈံးမယ့္

႐ုရွားၿပိဳကြဲမယ္။ ေမာ္စကိုမွာ အုံႂကြမႈမ်ား ေပၚေပါက္မယ္။ ပံ့ပိုးထိန္း

ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာတယ္။

ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း ကုန္ခန္းေနတဲ့အတြက္ ႐ုရွားဖယ္ဒေရးရွင္းဟာ အစိတ္စိတ္
အျမႊာျမႊာ ကြဲၿပီး ကြက္လပ္ေတြျဖစ္ေပၚလာမယ္။
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မထင္မွတ္ဘဲ တူရကီ နဲ႔ အေမရိကန္ ရင္းခ်ာတဲ့မဟာမိတ္ ျဖစ္လာမယ္။

ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းဝယ္လိုအားက နစ္ေနတဲ့ ဂ်ာမန္ပို႔ကုန္ စီး
ပြားေရးနဲ႔ လူဦးေရက်ဆင္းမႈကို ျပန္မဆယ္ႏိုင္ဘူး။ အက်ိဳးဆက္က ဂ်

အာရပ္ႏိုင္ငံ

ပန္ပုံစံ စီးပြားေရးေႏွးေကြးမႈ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။

အမ်ားအျပားဟာ ၿပဳိလဲမယ့္အေျခအေန

ရွိ

တယ္။ ကာလတိုအတြင္း ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္မႈ အဆုံးသတ္မယ့္ပုံ မေပၚဘူး။ ဒီ
စီးပြားေရး

အေပၚက အျမတ္ထြက္မွာက အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း

ေနာက္ျပန္လွည့္မႈကို ခံစားရလိမ့္မယ္။ ပိုလန္ဟာ ဥေရာပရဲ႕ ေခါင္း

အားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ကာ ပင္လယ္နက္မွ ဆီးရီးယား အီရတ္အထိ နယ္နိ

ေဆာင္တဦး ျဖစ္လာမယ္

မိတ္ရွိတဲ့ တူရကီပဲ။

ဂ်ာမနီဟာ

ေနာက္ဆယ္စုအတြင္း

ဆိုးဝါးတဲ့

တူရကီအေနနဲ႔ သူ႕နယ္စပ္မွာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ပဋိပကၡမ်ား

ဂ်ာမနီရဲ႕ အေရွ႕ဘက္ကို နည္းနည္းၾကည့္ရေအာင္၊ အေျခ
အေန သိပ္ မဆိုးလွပါဘူး။

မွာ ပါဝင္စြက္ဖက္ဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနေသာ္လည္း မလႊဲမေရွာင္သာ ပါဝင္ရ
လိမ့္မယ္။ အင္ကာရာရဲ႕ အင္အားနဲ႔ ေျပာေရးဆိုခြင့္ တိုးလာတာနဲ႔အမၽွ

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရဲ႕ အခ်က္အခ်ာမွာ ေရာက္ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရး

(တူရကီဟာ) အေမရိကန္ရဲ႕ မရွိမျဖစ္တဲ့ မိတ္ဖက္ျဖစ္လာမယ္။

ဩဇာ တက္လာတာက ပိုလန္ပဲ။
ပိုလန္ရဲ႕

လူဦးေရက်ဆင္းမႈဟာ

ပင္လယ္နက္ရဲ႕ တဖက္မွာတည္ရွိၿပီး တစုံတရာ အင္အား

တျခားဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား

ႀကီးမားကာ ရန္လိုတဲ့ ႏိုင္ငံႀကီးတခုရဲ႕ စစ္အေျခဆိုက္စခန္းဟာ တူရ

ေလာက္ မမ်ားဘူး။ ပိုလန္ဟာ ႐ုရွားရဲ႕ အေနာက္ဘက္ နယ္နိမိတ္ျခင္း

ကီရဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္တဲ့ အာေမးနီးယားမွာ ရွိေနတဲ့အတြက္ တူရကီ

ကပ္ေနတဲ့ ဥေရာပရဲ႕ အႀကီးဆုံးနဲ႔ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္လာၿပီး၊

အဖို႔ တစုံတရာေသာ ကာကြယ္ေရးမ်ဥ္းကို ရယူခ်င္လိမ့္မယ္။ တူရကီ

ေဒသတြင္း ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကိုးစားခံရကာ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး

အေနနဲ႔ ေမာ္စကိုရဲ႕အႏၲရာယ္ကို သူ႕ရဲ႕ေနာက္ေက်ာမွ ဖယ္ရွားေပးဖို႔

ဂုဏ္သိကၡာ ျမင့္တက္လာလိမ့္မယ္။
ပိုလန္ဟာ

အေမရိကန္နဲ႔

အေမရိကန္အကူအညီကို လိုခ်င္လိမ့္မယ္။
နီးကပ္ၿပီး

ေရရွည္တည္တံ့တဲ့

တူရကီအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး အေၾကာင္းေၾကာင့္ အ

မဟာဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ ျဖစ္လာဖို႔ အေၾကာင္းရွိတယ္။

ေမရိကန္အကူအညီကို

ဆက္လက္လိုအပ္ေနမယ္။

အေမရိကန္ရဲ႕

ေက်းဇူးျပဳမႈအတြက္ အဖိုးအခအေနနဲ႔ ႐ုရွားကိုထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွာ ပါဝင္

ဥေရာပ ၄ မ်ိဳး

လာရလိမ့္မယ္။ တူရကီအေနနဲ႔ စစ္ခင္းတဲ့အထိ လုပ္ေဆာင္လာလိမ့္

သိပ္မၾကာခင္ကာလက ဥေရာပညီၫြတ္ေရးဟာ တားမရတဲ့

မယ္လို႔ အေမရိကန္အေနနဲ႔ မယူဆဘူး။ အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႔လည္း မရည္႐ြယ္

သမိုင္းတြန္းေဆာ္မႈအျဖစ္ ႐ႈျမင္ျခင္းခံရတယ္။ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံ

ဘူး။ ပင္လယ္နက္အေရးမွာ တနည္းနည္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို

ေရး စီးပြားေရး အတားအဆီးမ်ား ဖယ္ရွားကာ ဥေရာပတိုက္အတြင္း

ေတာ့ လိုလားပါတယ္။

ေဒသစြဲ လူမ်ိဳးစြဲ ကင္းစင္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ခဲ့တယ္။

တ႐ုတ္ျပည္ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ ျပႆနာႀကီး

ဒါေပမဲ့ ၁၀ ႏွစ္ အတြင္း ဒီအထင္ဟာ မႈန္ဝါးသြားခဲ့ၿပီ။ လာ

တ႐ုတ္ျပည္အဖို႔ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ကို ႀကဳံရလိမ့္မယ္။

မယ့္ဆယ္စုႏွစ္မွာ တသီးတျခားပိုျဖစ္လာတဲ့ ဥေရာပ ၄ မ်ိဳး ျဖစ္လာ
ေျခရွိတယ္။ အေနာက္ဥေရာပ အေရွ႕ဥေရာပ စကင္ဒီေနးဗီးယန္းနဲ႔

စီးပြားဖြံ႕ၿဖဳိးမႈ

ေႏွးေကြးလာတာနဲ႔အမၽွ

အာဏာရ

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

ၿဗိတိသၽွကၽြန္းစုတို႔ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ ယခင္အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအတိုင္း

အေပၚ မေက်နပ္မႈမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက

ရွိၿမဲရွိမွာျဖစ္ေသာ္လည္း ယခင္ကလို နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္စပ္မႈ ရွိမွာ

လစ္ဘရယ္လမ္းကို လိုက္လိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူး။ အဓိပၸာယ္က ဖ႐ိုဖရဲ

မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

ျဖစ္မႈကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ အာဏာကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ ထားတာနဲ႔အမၽွ
ျပည္တြင္းမွာ ဖိႏွိပ္မႈတိုးပြားလာမယ္။

ဥေရာပသမဂၢဟာ ပုံစံတမ်ိဴးနဲ႔ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဥေရာပရဲ႕

ပီကင္းဟာ

စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရး အဆက္အဆံျပဳမႈဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်င္းေသာ္

ပိုႀကီးေကာင္းႀကီးမယ့္

ေနာက္ထပ္ျပႆနာနဲ႔

ေသာ္လည္း

ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ တ႐ုတ္ဖြံ႕ၿဖဳိးမႈဟာ ပထဝီအရ ညီမၽွမႈမရွိေသးဘူး။

ေကာင္း တည္ရွိမွာျဖစ္ၿပီး အဝန္းအဝိုင္းလည္း ငယ္မယ္ မလုပ္မေနရမူ

ကမ္း႐ိုးတန္းၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား စည္ပင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္ျပည္ အ

လည္း ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ ျမင့္ျမင့္မားမား ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းထားတဲ့

တြင္းပိုင္းကေတာ့

ဥေရာပ သမဂၢထဲမွာ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ ဆက္ရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း ဥေရာပကို

ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအရ ဆင္းရဲတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ ဒီျပႆ

ကိုယ္ စားျပဳႏိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

နာဟာ ပိုဆိုးလာမယ္။ ပိုမိုၿမိဳ႕ျပဆန္လာတဲ့ ယန္စီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေဒသ

လည္းေကာင္း၊

အကန္႔အသတ္ရွိတဲ့

ႏိုင္ငံစုံပုံစံအျဖစ္

ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္သို႔

ေပါက္ေရာက္မႈနည္းၿပီး

မွအပ အတြင္းပိုင္းေဒသမ်ားဟာ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားကဲ့သို႔ အလ်င္
အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ဟာ ပ်က္ျပားသြားၿပီ။
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ကမ္း႐ိုးတန္းနဲ႔ ကုန္းတြင္းပိုင္းအၾကား ႀကီးထြားလာတဲ့ အက္

တ႐ုတ္နဲ႔ဂ်ပန္က တဦးရန္မွတဦး ကာကြယ္ဖို႔ သူတို႔ရဲ႕စြမ္းရည္ကို ျမႇင့္ဖို႔

ေၾကာင္းဟာ ပိုႀကီးတဲ့ အကြဲအၿပဲအတြက္ မေကာင္းတဲ့နိမိတ္ပဲ။

စိတ္ဝင္စားၾကတယ္။

ေဒသႏၲရအကြဲအၿပဲဟာ တ႐ုတ္သမိုင္းတေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံေရး

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္နဲ႔ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္မွာ လက္

ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ဖို႔ တြန္းေဆာ္ေပးတဲ့ အရာျဖစ္ခဲ့တယ္။ မေျပးေသာ္ ကန္ရာရွိ

နက္က္ိုင္ပဋိပကၡ မျဖစ္ပြားေသာ္လည္း အႏၲရာယ္မ်ားတဲ့ အင္အားႀကီး

ဆိုသလို ပီကင္းရဲ႕ေပၚလစီျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးမတည္ မၿငိမ္ျဖစ္မႈကို ထိန္း

မ်ား အေရွ႕အာရွသို႔ ျပန္လာေနၿပီ။

ဖို႔အတြက္ ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ ႂကြယ္၀မႈလႊဲေျပာင္းေရး ေပၚလစီကို ကမ္း
႐ိုးတန္းေဒသမ်ားက

ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားအရ

တ႐ုတ္ျပည္အငယ္စား ၁၆ ခု ေပၚလိမ့္မယ္

ပုန္ကန္လာေခ်ရွိ

တယ္။

တ႐ုတ္စီးပြားေရး ေႏွးေကြးက်ဆင္းၿပီး ထုတ္လုပ္ေရး စြမ္း
အာရွရဲ႕ ေပၚထြန္းလာမယ့္ ေရတပ္အင္အားဟာ ဂ်ပန္ျဖစ္

ရည္ တိုးတက္မႈတန္းေနမယ္။ ဒါဟာ လက္တဆုပ္စာ ႏိုင္ငံမ်ားအဖို႔

မယ္။

သတင္းေကာင္းပဲ။ တ႐ုတ္က ေလာဘတႀကီး ဝါးမ်ဳိထားတဲ့ ပဏာမ အ
ဆင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဟာ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၁.၁၅ ဘီလီယံ (သန္း

ဂ်ပန္ရဲ႕ ေရေၾကာင္းအစဥ္အလာဟာ ရာစုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့

ေထာင္ေပါင္း) ရွိ စီးပြားထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံ ၁၆ ႏိုင္ငံသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြား

ၿပီျဖစ္တယ္။ ကၽြန္းႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ သြင္းကုန္အေပၚ အားျပဳရ

လိမ့္မယ္။

တယ္။ တ႐ုတ္က ကိုယ္ပိုင္ပုံစံႏိုင္ငံေတာ္ေရတပ္ကို တည္ေဆာက္
ေနတယ္။ ဂ်ပန္က မွီခိုအားထားေနတဲ့ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္ ေတာင္

တ႐ုတ္စီးပြားေရး တုံ႕ဆိုင္းေနျခင္းက မေမၽွာ္မွန္းႏိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံ

တ႐ုတ္ပင္လယ္ အႏၵိယသမုဒၵရာ အတြင္းရွိ ေရေၾကာင္းလမ္းမ်ားကို

ေရး စီးပြားေရး အက်ိဴးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ မက္စီကို၊ ႏိုက္က

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔

ရာဂြာ၊ ဒိုမီနီကန္ရီပတ္ပလစ္၊ ပီ႐ူး၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ယူဂန္ဒါ ကင္ညာ၊

တ႐ုတ္ရဲ႕

ရန္လိုတဲ့သေဘာထား

ပိုမိုေဖာ္ျပလာေန

တယ္။

တန္ဇန္နီးယား၊ ဘဂၤလားေဒ့ရ္၊ ျမန္မာ၊ သီရိလကၤာ၊ လာအို ဗီယက္နမ္၊
ကေမၻာဒီးယား၊ ဖီလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွားတို႔ဟာ လာမယ့္ ဆယ္စုႏွစ္ အ

ဂ်ပန္အဖို႔ တျခားေ႐ြးစရာလမ္း ရွိလိမ့္မယ္မဟုတ္ဘူး။ သူ႕ရဲ႕

တြင္း စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာၿပီး စီးပြားေရး စန္းထလာ

ေထာက္ပံ့ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ကာကြယ္ဖို႔နဲ႔ တ႐ုတ္ကိုတန္ျပန္

မယ္။

ဖို႔အတြက္ ေဒသတြင္းအင္အား တိုးခ်ဲ႕ရလိမ့္မယ္။ အေမရိကန္အင္အား
က်ဆင္းေနတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ လုပ္ရလိမ့္မယ္။

အေမရိကန္အင္အား က်ဆင္းမယ္

ေလာေလာဆယ္မွာ လမ္းေၾကာင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ အေမရိ
ကန္ကိုပဲ

မွီခိုေနရေသးတယ္။

ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္မွာ ကမၻာႀကီးဟာ စည္းစနစ္ပိုမိုကင္းမဲ့လာၿပီး

ျပည္ပအေရးအခင္းမ်ားမွာ

မေရမရာျဖစ္လာတာနဲ႔အမၽွ ကမၻာ့ျပႆနာမ်ားရဲ႕ စိမ္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္

အေမရိကန္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈအေပၚ ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္ခဲ့ရင္ အေမရိကန္

ဆိုင္ရာမွာ အေမရိကန္အေနနဲ႔ အားတက္တေရာ ဦးေဆာင္မႈ ေပးေန

က သြင္းကုန္အေပၚ အားျပဳေနရတာ မဟုတ္ေတာ့တဲ့အေလ်ာက္ အ

မယ့္အစား ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္နဲ႔ယွဥ္ၿပီး တုံ႕ျပန္ရလိမ့္မယ္။

ေမရိကန္အေပၚ

မွီခိုဖို႔ဆိုတာ

ဒါေပမဲ့

ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာတယ္။

ဒါ

စီးပြားေရးႀကီးထြား

ေၾကာင့္ လာမယ့္ႏွစ္မ်ားမွာ ဂ်ပန္ဟာ သူ႔ရဲ႕ေရတပ္အင္အားကို တိုး

ျပည္တြင္းစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈျမင့္တက္

ပို႔ကုန္နိမ့္က်ၿပီး ကမၻာ့အတည္ၿငိမ္ဆုံးေနရာမွာ လုံလုံၿခဳံၿခဳံရွိေနတဲ့ အ

ျမႇင့္လိမ့္မယ္။

ေမရိကန္အဖို႔ ကမၻာ့အက်ပ္အတည္းမွ တသီးတျခားခြဲၿပီး ႏွပ္ေနလို႔ရပါ

ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ကၽြန္းစုေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ေပ

တယ္။

မယ့္ စစ္ပြဲအျဖစ္ ကူးဆက္သြားႏိုင္တယ္။

ကမၻာ့အေရးအခင္းမ်ားမွာ အေမရိကန္ပါဝင္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္

ေဒသႏၲရအင္အားမ်ားက ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ ကၽြန္းစု အ

ထားေလ ကမၻာႀကီးဟာ မွန္းရခက္ေလျဖစ္မယ္။ စည္းစနစ္ကင္းမဲ့ေန

ျငင္းပြားမႈေၾကာင့္ စစ္ရွိန္ျမႇင့္သင့္မသင့္ ဆုံးျဖတ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီ

တဲ့ ကမၻာႀကီးအျဖစ္ ေဒသအမ်ားအျပားမွာ အုပ္ထိန္းေစာင့္ေရွာက္မႈ အ

ကၽြန္းမ်ားဟာ ေပါက္ကြဲလြယ္တဲ့ ပါဝါအင္အားရဲ႕ လကၡဏာကို ေဖာ္ျပ

ေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာမယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕အင္အားက မေျပာင္းမ

ေနတုန္းပဲ။

လဲ ဆက္လက္ႀကီးထြား ေနမွာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း သိပ္
ျမင္ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္သလို သိပ္သုံးဖို႔လည္းမလိုဘူး။

အေရးမပါတဲ့ ကၽြန္းမ်ားေပၚမွ ထုတ္လုပ္ေရးစရိတ္နည္းပါးၿပီး
အျမတ္အစြန္းမရႏိုင္တဲ့ စြမ္းအင္အတြက္ စစ္တိုက္ၾကဖို႔ဆိုတာ အဓိက

ရည္ၫႊန္း ။ Startfor has 11 chilling predctions for what the

အေၾကာင္းရင္း မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ေဟာင္းအိုေနၿပီျဖစ္တဲ့

world will look like in 10 years.

သုံးပြင့္ဆိုင္ကစားပြဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္အားယုတ္ေလ်ာ့ေနတဲ့ ႐ုရွားက

ျမစမ္းေအး (၇ မတ္ ၂၀၁၆)

သူ႕ရဲ႕ေရေၾကာင္း အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း က်ဆင္းေနတယ္။
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ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ
ေပၚထြန္းလာခဲ့တဲ့

tESpf-500c&D;
အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း

ခင္ေအးၾကည္ျမ

(၁)
ေသာမတ္စ္မိုးက စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္ ဝါဒကို စ˜တင္ တင္ျပခဲ့တယ္။ အခုဆိုရင္ အေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္း တခုအေနနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ
၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ႏွစ္ ေပါင္း ၅၀၀ ျပည့္ေတာ့မယ္။ စိတ္ကူးယဥ္မွ သိပၸံနည္းက်သို႔၊ သေဘာတရားမွ လက္ ေတြ႕ ျဖစ္စဥ္သို႔၊ လႈပ္ရွားမႈမွ စနစ္တခု အျဖစ္သို႔
ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ အဆက္ မျပတ္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ေျပာင္းလဲဖြံ႕ၿဖိဳး တိုး တက္လာတယ္။ ႀကီးမားလွတဲ့ အသီးအပြင့္ ေတြလည္း ရရွိခဲ့တယ္။
မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနသစ္ ေအာက္မွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ မႈသမိုင္း ႏွစ္ ၅၀၀ ခရီးအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈရဲ႕
မတူတဲ့အဆင့္ေတြနဲ႔ အဓိက ပညာရွင္ဂိုဏ္းေတြကို ဘယ္လို မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္ၾကရမလဲ။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ခ်က္ေတြ၊ သမိုင္း
အေတြ႕ အႀကဳံနဲ႔ သင္ခန္းစာနိဂုံးခ်ဳပ္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လို႐ႈျမင္မလဲ။ ဘယ္လို အေျခခံေကာက္ ခ်က္ေတြ ဆြဲထုတ္ယူႏိုင္မလဲ။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အလား
အလာက ဘယ္လိုရွိပါသ လဲ။
ဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မ်က္ ေမွာက္ကမၻာနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဂ်ာနယ္မွ “ကမၻာ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀ ကို စူးစမ္းေလ့လာျခင္း”ဆိုင္ရာ အေမး
အေျဖ အင္တာဗ်ဴးနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ ္ရွားမႈ စာတမ္းမ်ားကို ကိုးကားတင္ျပသြားမယ္။
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(၂)
၁၅၁၆ ခုႏွစ္မွာ မိုးက “ယူတိုးပီးယား”ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ထုတ္ေဝလိုက္ကတည္းကဆိုရင္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ႏွစ္ ၅၀၀ ျပည့္ေတာ့မယ္။ ေလၽွာက္လွမ္း
ခဲ့တဲ့ သမိုင္းလမ္းေၾကာင္းဟာ ႐ိုး႐ိုးေလးသာမန္ပဲလို႔ ေျပာလို႔ ေတာ့မျဖစ္ဘူး။
တကယ္ေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဆိုတာဟာ ကမၻာ့လူသားေတြရဲ႕ ယဥ္ေက်း မႈတိုးတက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ အေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ စနစ္
တမ်ိဳးပဲျဖစ္တယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို “ယူတိုးပီးယား ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ” လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္မွာ လွပတဲ့ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္နဲ႔
ေမၽွာ္လင့္ေတာင့္တမႈေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာ ဆင္ျခင္မိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတုန္းက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ့္
မွန္ကန္တဲ့ အင္အားစုနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ေပါက္ေရာက္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔နည္းနာကို ရွာမေတြ႕ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ကူးယဥ္တဲ့ သေဘာတရား
တရပ္ အျဖစ္သာ တည္ရွိခဲ့တယ္။
၁၆ ရာစု အေစာပိုင္း စိတ္ကူး ယဥ္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ေပၚေပါက္ျခင္း၊ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းမွ အက်ပိုင္းသို႔ ေရာက္ လာတဲ့ ၁၉ ရာစု ၃၀ နဲ႔ ၄၀
ခုႏွစ္မ်ားအထိ

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ သမိုင္းရွိခဲ့တယ္။ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီ စတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ မတူတဲ့ ကာလအလိုက္ စိတ္ကူးယဥ္ ဆို

ရွယ္လစ္ဝါဒ ကိုယ္စားျပဳသူေတြ ေပၚထြက္ ခဲ့ဖူးတယ္။ ဒီအေတြးအေခၚ ေရစီးေၾကာင္း ဟာ ဥေရာပတိုက္တခုလုံးနီးပါး ဂယက္႐ိုက္ ခဲ့တယ္။ ဆင္းရဲတဲ့
လုပ္သားျပည္သူ လူထုအၾကား အက်ယ္အျပန္႔ ျပန္႔ႏွံ႔မႈရွိခဲ့တယ္။ ၎ရဲ႕ တန္ဖိုးေတြကေတာ့ (၁) အရင္းရွင္ စနစ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ခ်ည့္နဲ႕ခ်က္ေတြ
ကို ေဖာ္ထုတ္ေဝဖန္ျခင္း (၂) အနာဂတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စဥ္းစား ေတြးဆခ်က္နဲ႔ အယူအဆတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပျခင္း ျဖစ္တယ္။

ယဥ္ဆန္တဲ့ လကၡဏာေတြပါေပမယ့္ သူတို႔

စတင္ေပၚေပါက္လာရာကေန ေမွးမွိန္ဆုတ္

ရဲ႕ အခ်ိဳ႕ေတြးေတာစဥ္းစားခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္

ဟာ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ ေခတ္ကာလ တခု

ယုတ္သြားတဲ့အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္

သက္လို႔ မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္တို႔က ခ်ီးက်ဴးခဲ့

လုံးရဲ႕ အႀကီးျမတ္ဆုံး ပညာရွင္စာရင္းထဲ ပါ

ျဖစ္စဥ္အတြင္း

တယ္။ မာ့က္စ္က “ဒီႀကီးျမတ္တဲ့ စမ္းသပ္

ဝင္သူေတြျဖစ္တယ္။

အေစာပိုင္းကာလ၊

မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အဓိပၸာယ္သေဘာကိုဘယ္

ညာ ထက္ျမက္စြာ ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ခဲ့တဲ့

လိုပဲ တန္ဖိုးျမင့္ျမင့္ အကဲျဖတ္ခ်င္ၾက သ

၎တို႔ရဲ႕ မွန္ကန္တိက်တဲ့ မေရတြက္ႏိုင္တဲ့

လဲ။ အကဲျဖတ္ၾကပါေစ၊ အားလုံးဟာ လြန္

အမွန္တရားေတြကို ယခုအခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔

လြန္းတယ္လို႔ မဆိုသာပါဘူး”လို႔ ေထာက္ျပ

ဟာ သိပၸံ နည္းက်စြာ သက္ေသျပခဲ့ၿပီးၿပီ”

ပါတယ္။

လို႔ မွတ္ယူခဲ့တယ္လို႔ ဆိုတယ္။

စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီေတြ

အိန္ဂယ္ကေတာ့

စိတ္ကူးယဥ္

သူတို႔ဟာ

ဉာဏ္ပ

၎ရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို
အလယ္ပိုင္းကာလနဲ႔

ေနာက္ပိုင္း ကာလဆိုၿပီး ၃ ပိုင္း ရွိပါတယ္။
၁။ ၁၆-၁၇

ရာစုကာလမ်ားကို

စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႕

အေစာပိုင္း

ကာလလို႔ ေျပာႏိုင္ၿပီး အဓိက ကိုယ္စားျပဳ
သူေတြကေတာ့

မိုး

(Thomas More,

စိတ္ကူးယဥ္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဟာ

1478-1535); (Tomas Muntzer ,1490

အကန္႔အသတ္ေတြ

-1525)

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီ ဖိုးရီယား(Francois Marie

၎မွာ

Charles Fourier,1772-1837) ရဲ႕ သ

တကယ္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ဒီအသီးအပြင့္ေတြ

Campanella,1568-1639)

ေဘာတရားဟာ “ပထမဆုံးေသာ လူမႈေရး

က လူေတြရဲ႕ အနာဂတ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔

(Gerrard Winstanley, 1609- ?) ဗာရာ

အဘိဓမၼာရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ သီအိုရီတရပ္ ျဖစ္

ပတ္သက္တဲ့

တယ္”လို႔ ေျပာဆိုခဲ့တယ္။ အိန္ဂယ္က “ဂ်ာ

လိုက္စားမႈေတြကို ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္တယ္။

ဆဲ (Danis Vairasse 1630-1700) စတဲ့

မနီႏိုင္ငံရဲ႕ သေဘာတရား အရျဖစ္တဲ့ ဆို

သိပၸံနည္းက်ဆိုရွယ္လစ္စနစ္

ရွယ္လစ္စနစ္ကို

ေရးအတြက္ ႂကြယ္၀တဲ့ အေတြးအေခၚ အ

ဘယ္ေတာ့မွ

ေမ့မွာမ

ဟုတ္ဘူး။ ဒီသေဘာတရားဟာ စိန္႔ဆိုင္မြန္

(Clude Henri de Rouvroy SaintSimon 1760-1825) ဖိုးရီးယားနဲ႔ အိုဝင္
(Robert Owen 1771-1858) ဆိုတဲ့ ဒီလူ
၃ ေယာက္ရဲ႕ ပခုံးေပၚမွာ တက္ရပ္ခဲ့တာ
ျဖစ္တယ္။ ဒီ ၃ ေယာက္ရဲ႕ သေဘာတရား
ဟာ အလြန္ အေကာင္အထည္မဲ့ စိတ္ကူး

ရွိခဲ့ေပမယ့္

ေမၽွာ္လင့္ေတာင့္တခ်က္နဲ႔
ေပၚေပါက္

ခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္းေပးပါတယ္။
စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ ဖြံ႕

ကမ္ပနဲလ္လာ

(Tommaso
ဝင္စတန္လီ

ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ၁၅၁၆ ခုႏွစ္ ၿဗိတိန္
မွာ မိုး ထုတ္ေဝလိုက္တဲ့ “ယူတိုးပီးယား”
ဆိုတဲ့ စာအုပ္ဟာ စိတ္ကူးယဥ္ဆို ရွယ္လစ္
ဝါဒ

ေပၚေပါက္လာျခင္းရဲ႕

မွတ္တိုင္ပဲ။

၁၆၀၁ ခုႏွစ္ အီတလီက ကမ္ပနဲလ္လာရဲ႕

ၿဖိဳးတိုတက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဆင့္ကာလ

“ေနစၾကာ၀ဠာရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္”(Sun City)ဆို

ခြဲျခား ေျပာဆိုၾကရာမွာ လူေတြရဲ႕ သိျမင္မႈ

တဲ့ စာအုပ္ဟာလည္း စိတ္ကူးယဥ္ ဆိုရွယ္

႐ႈေထာင့္ မတူတဲ့အေလ်ာက္ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ အ

လစ္ဝါဒနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ စာ

ဆင့္ ကာလေတြအေပၚ နားလည္မႈလည္း မ

အုပ္တအုပ္ျဖစ္တယ္။ ယူတိုပီးယားနဲ႔ ေနစ

တူႏိုင္ပါဘူး။ စိတ္ကူးယဥ္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ

ၾကာ၀ဠာရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္
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ဒီစာအုပ္ႏွစ္အုပ္ဟာ

စိတ္ကူးယဥ္

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ

အေတြးအ

ဆိုင္မြန္ (Claude Henri de Rouvroy

လုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕လႈပ္ရွားမႈကလည္း

အေစာပိုင္းကာလကို

စုစည္းထင္

Saint-Simon 1760-1825); ဖိုးရီးယား

ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈ အဆင့္သစ္သို႔ တက္

(Francois Marie Charles Fourier ,

လွမ္းခဲ့ၿပီ။ စိန္႔ဆိုင္မြန္ဂိုဏ္းဟာ ၿပိဳကြဲသြား

အရင္းရွင္စနစ္

1772-1837) နဲ႔ ၿဗိတိန္က အိုဝင္ (Robert

ခဲ့ၿပီး ဖိုးရီးယားဂိုဏ္းနဲ႔ အိုဝင္ဂိုဏ္းတို႔ဟာ

ဟာ အရင္းအႏွီးစုေဆာင္းတဲ့ သမိုင္းဦး ကာ

Owen 1771-1858) တို႔ဟာ ၎ေခတ္ကို

လည္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အက်ပိုင္းသို႔ ဆင္း

လျဖစ္ၿပီး မိသားစု လက္မႈလုပ္ငန္းကို ႐ိုး႐ိုး

ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ထူးခၽြန္တဲ့ ကိုယ္စားျပဳသူ

သြားခဲ့ၿပီ။ အဲဒီကာလမွာပဲ အလုပ္သမား လူ

စုေပါင္းလုပ္ကိုင္တဲ့ ကာလျဖစ္တယ္။ အ

ေတြ ျဖစ္တယ္။

တန္းစားအတြင္း

ေခၚရဲ႕

ဟပ္ထားတဲ့ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ ျဖစ္တယ္။
အဲဒီကာလက

ရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အရင္းအႏွီးစုေဆာင္းတဲ့ သ

အေတြးအေခၚ

ေရစီး

၁၉ ရာစုအေစာပိုင္းမွာ အရင္းရွင္

ေၾကာင္းအသစ္တရပ္ ေပၚေပါက္လာတယ္။

အရင္းအႏွီးစုေဆာင္းမႈ

စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ စက္ယႏၲရား အ

အဲဒါကို အိန္ဂယ္က “အေတာ္အတန္ ၾကမ္း

ေၾကာင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေပၚ က်ေရာက္

သုံးျပဳတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအျဖစ္ စ

တမ္းတဲ့ ျပင္ဆင္မြမ္းမံရန္ လိုအပ္ေသးတဲ့

လာတဲ့

ေဘးဒုကၡနဲ႔ျပစ္မႈေတြကို

ေဝဖန္ခဲ့

တင္ကူးေျပာင္းေနပါၿပီ။ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ပ

သဘာ၀သက္သက္

တယ္။

ဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္မႈမရွိတဲ့၊

လူလူခ်င္း

ဋိပကၡနဲ႔ လူတန္းစားအတိုက္အခံ ျဖစ္မႈဟာ

ပါပဲလို႔ေျပာဆိုပါတယ္။ ဒါဟာ စိတ္ကူးယဥ္

လည္း တေန႔တျခားေပၚလြင္လာၿပီ။ ဒီ စိတ္

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒမွ သိပၸံနည္းက် ဆိုရွယ္လစ္

ကူးယဥ္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီ ၃ ဦးဟာ မိမိတို႕

ဝါဒကို တက္လွမ္းသြားၿပီး သိပၸံနည္းက် ဆို

အရင္က

ရွယ္လစ္ဝါဒနဲ႔ အခ်င္းခ်င္း တသီးတျခားစီ

မိုင္းဦးကာလရဲ႕

တန္းတူျဖစ္တဲ့

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို

စိတ္

ကူး ေမၽွာ္မွန္းခဲ့တယ္။

စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒမ်ား

ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒတမ်ိဳး”

၂။ ၁၈ ရာစု စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္

ကို ဆက္ခံပါတယ္။ ၁၈ ရာစု ျပင္သစ္

ျဖစ္သလို

လစ္ဝါဒ ေခတ္လယ္ကာလရဲ႕ စိတ္ကူးယဥ္

ဉာဏ္သစ္ေလာင္းလႈပ္ရွားမႈ ပညာရွင္ေတြ

ေနာက္ဆုံးအဆင့္ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒီ အားလုံးဟာ ျပင္သစ္မွာပဲ

ရဲ႕သေဘာတရားပုံစံေတြကို စုပ္ယူပါတယ္။

ကူးယဥ္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒအေနနဲ႔ မိမိကိုယ္

ေပၚထြန္းခဲ့တယ္။ ဉာဏ္သစ္ေလာင္း လႈပ္

အရင္းရွင္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ကို

ေဝဖန္

ကိုယ္ ျပန္ၾကည့္ရင္ ဒီအဆင့္ကာလဟာ ႐ုပ္

ရွားမႈ အႀကိဳကာလမွာ ေမစလီယာ(Jean

တာနဲ႔တခ်ိန္တည္းမွာ အနာဂတ္ လူ႕အဖြဲ႕

ပိုင္းဘဝအရ တည္ရွိ႐ုံသာမက အလြန္အ

Meslier, 1664-1729)၊ ဉာဏ္သစ္ေလာင္း

အစည္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္

ေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းတရပ္ ျဖစ္တယ္။

လႈပ္ရွားမႈအလယ္မွာ မိုရယ္လီ (Morelly,

တဲ့ ဆီေလ်ာ္တဲ့ စဥ္းစားေတြးဆခ်က္ေတြ

ဒါေပမဲ့

1700-1780) နဲ႔ မက္ဘ္လီ (Gabrial

ကို တင္ျပခဲ့လို႔ စိတ္ကူးယဥ္ ဆိုရွယ္လစ္ ဝါ

ေဘာတရား

Bonnot de Mably,1709-1785)၊ ဓနရွင္

ဒဟာ အလြန္ျမင့္မားတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရ

ၾကည့္ရင္ ဒီအဆင့္ဟာ သီးျခားအဆင့္ အ

လူတန္းစား

ရွိခဲ့တယ္။

ေနနဲ႔ေတာ့ မတည္ရွိႏိုင္ဘူး။

ေတာ္လွန္ေရးအတြင္းက

(Gracchus Babeuf, 1760-1797) စတဲ့
ပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ ၎ေခတ္ကာလကို ကိုယ္
စားျပဳသူေတြျဖစ္တယ္။ ဒီကာလမွာ စိတ္
ကူးယဥ္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဟာ စိတ္ကူးျဖင့္
လုပ္ႀကံဖန္တီးထားတဲ့
သက္ထဲက
လက္ေတြ႕ကို

စိတ္ကူးယဥ္သက္

စတင္ကင္းလြတ္လာတယ္။
စတင္မ်က္ႏွာမူလာတယ္။

အရင္းရွင္ ပုဂၢလိကပိုင္စနစ္ကို ဥပေဒသ
ေဘာတရား ေထာင့္ကေန ေဝဖန္ခဲ့တယ္။
တရားဥပေဒ စာတမ္းပါ

အခ်က္အလက္

မ်ားျဖင့္ အနာဂတ္ေမၽွာ္မွန္းထားတဲ့ လူ႕အ
ဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အေျခခံမူေတြကို ရွင္းျပခဲ့ပါ
တယ္။ ဒါကို အိန္ဂယ္က “ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒရဲ႕
တိုက္႐ိုက္ သေဘာတရား”အျဖစ္ ေျပာဆိုခဲ့
တယ္။

မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ

သက္တဲ့ မတူတဲ့ ခြဲျခားမႈေတြဟာ အဓိက
အားျဖင့္ ျပႆနာကို ၾကည့္႐ႈတဲ့ေထာင့္ မ
တူျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ ဆို
ရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႕ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈကို အ
ဆင့္ ၄ ဆင့္ ခြဲျခားၾကည့္ရာမွာ စတုတၳ အ
ဆင့္ကေတာ့ ျပင္သစ္ျပည္က ဘလန္ကြီး

Auguste

Blanqui,

1805-

1881);ကာဘက္(Etienne Cabet, 1788-

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒသ

ေရေသာက္ျမစ္ေထာင့္က

(၃)
ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဟာ ထုထည္ႀကီး
မားၿပီး အရွိန္အဟုန္ျပင္းထန္တယ္၊ ဂိုဏ္း
အုပ္စုေတြကလည္း မ်ားတယ္၊ အခိုင္ အမာ
လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈမွာလည္း ေထြျပား
စုံလင္လွတယ္။ ဒီလိုဆိုေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္
ဝါဒရဲ႕ မတူတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အဆင့္ေတြ
ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုခြဲျခားမလဲ။

1856); သီအိုဒိုးတက္ဆာမီ (Theodore

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႕ ႏွစ္ ၅၀၀ သ

Dezamy, 1803-1850) ဂ်ာမနီႏိုင္ငံသား

မိုင္းကို တခုလုံးအရ “အခ်ိန္ကာလ အစိတ္

ဝွစ္တလင္း(Wilhelm Weitling, 1808-

အပိုင္း” ၆ ခုအျဖစ္ ခြဲျခားႏိုင္တယ္။

1871)တို႔ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္ဆို
ရွယ္လစ္ဝါဒ ျဖစ္တယ္။

၃။ ၁၉ ရာစု အေစာပိုင္းကာလ

သိပၸံနည္းက်

ျဖစ္ေနတဲ့

စိတ္ကူး

ယဥ္ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ပတ္

(Louis

အတိုက္အခံလည္း

ေပၚေပါက္လာျခင္းနဲ႔ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္လာ
အရင္းရွင္စနစ္

ျခင္း။ ၁၅၁၆ ခုႏွစ္မွာ ေသာမတ္စ္မိုးက “ဝူ

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႕

ဟာ ဥေရာပတိုက္ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ စက္

တိုပီးယား”ဆိုတဲ့ စာအုပ္တအုပ္ ထုတ္ေဝ

ေႏွာင္းပိုင္းကာလဟာ ျပင္သစ္ျပည္က စိန္႔

မႈလုပ္ငန္းႀကီးေတြ ထူေထာင္ၿပီးေနၿပီ။ အ

လိုက္ျခင္းကို မွတ္တိုင္အျဖစ္ထားၿပီး စိတ္

ျဖစ္တဲ့

စိတ္ကူးယဥ္

အဲဒီကာလမွာ

၁။ စိတ္ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္
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ကူးယဥ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ အေတြးအေခၚ ေရ

တယ္။

စီးေၾကာင္း စတင္ေပၚေပါက္လာျခင္းနဲ႔ အ

သိပၸံနည္းက်သို႔

ခုန္ပ်ံေက်ာ္

ရွယ္လစ္စနစ္ထူေထာင္ျခင္းနဲ႔ ဆိုဗီယက္ ပုံ

တူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိလာတယ္။ ၁၉ ရာစု

လႊားမႈကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုက္တာ

စံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ဆုတ္ယုတ္မႈ။ ၂၀

၄၀ ခုႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္းမွာ အလုပ္သမား

လည္း ျဖစ္တယ္။ လက္ေတြ႕ အေကာင္အ

ရာစု ၂၀ နဲ႔ ၃၀ ခုႏွစ္မ်ားက ဆိုဗီယက္ ျပည္

လႈပ္ရွားမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ေပၚေပါက္

ထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ

ေထာင္စုဟာ

လာျခင္းနဲ႔ သိပၸံနည္းက်ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ ေပၚ

တာနဲ႔အမၽွ မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္တို႔ဟာ သိပၸံ

ေအာက္မွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ထူ

ေပါက္လာတဲ့အေလ်ာက္

နည္းက် ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႕ သီအိုရီေတြကို

ေပးၿပီး ဆိုဗီယက္ပုံစံကို ျဖစ္တည္လာေစ

သူ႕ရဲ႕

တဆင့္တက္ ႂကြယ္ဝေစပါတယ္။ ၁၉ ရာစု

တယ္။ ဆိုဗီယက္ပုံစံဟာ ထူးျခားတဲ့ သမိုင္း

ေက်ာဘက္ကို ျပန္လွည့္သြားကာ သမ႐ိုး

၈၀နဲ႔၉၀ ခုႏွစ္မ်ားေရာက္ေတာ့ စနစ္က်တဲ့

အေျခအေနေအာက္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ အ

က်ၿပီး ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ အေတြးအေခၚ

သိပၸံနည္းက် ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ သေဘာတ

ခန္းက႑ကေန စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဆို

ေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ ဂိုဏ္းအုပ္စု ျဖစ္သြားေတာ့

ရား စနစ္ ျဖစ္တည္လာေတာ့တယ္။

ဗီယက္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ခိုင္မာေစတယ္။

ရွယ္လစ္ဝါဒဟာ

စိတ္ကူးယဥ္ဆို

တျဖည္းျဖည္း

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို စိတ္ကူးယဥ္မွ
ႀကီးျမတ္တဲ့

ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္လာ

တယ္။

ဆို

စတာလင္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈ

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ စီးပြားေရး၊ လူမႈ
၂။ မာ့က္စ္နဲ႔ အိန္ဂယ္တို႔က သိပၸံ

နည္းက် ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ သေဘာတရား စ
နစ္ကို ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း။ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ၁၉ ရာစု ၄၀ ခုႏွစ္မ်ား
ေရာက္တဲ့အခါ ၿဗိတိန္နဲ႔ အေနာက္ ဥေရာပ
အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အရင္းရွင္လူတန္းစားဟာ
ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးအရ ေရွ႕စဥ္ေနာက္
ဆက္ အုပ္စိုးမႈအဆင့္ေနရာကို ရရွိလာခဲ့ၾက
တယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ လူမႈေရးပဋိပကၡ
ေတြဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အဓိကပဋိပကၡ
အျဖစ္ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာတယ္။ ပစၥည္းမဲ့
လူတန္းစားဟာလည္း

လြတ္လပ္

အမွီခို

ကင္းတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး
ဇာတ္ခုံေပၚမွာ ေပၚထြက္လာတယ္။ ပစၥည္း
မဲ့လူတန္းစားဟာ မိမိအက်ိဳးစီးပြားရဲ႕ ေရာင္
ျပန္ဟပ္ခ်က္အရ သိပၸံနည္းက် သေဘာတ
ရားကို ေတာင္းဆိုေနပါတယ္။ ဒီေတာင္းဆို
ခ်က္နဲ႔ ဆီေလ်ာ္စြာ မာ့က္စ္နဲ႔ အိန္ဂယ္တို႔
ဟာ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး
နဲ႔ လူမႈေရးအေျခအေနေတြကို နက္နက္နဲနဲ
ဆန္းစစ္ေလ့လာၿပီး

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား

ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈ လက္ေတြ႕အတြင္း
ေျခစုံပစ္ပါဝင္ကာ ဂ်ာမန္ ေရွးေဟာင္းစံတင္
အဘိဓမၼာ၊ ၿဗိတိန္ေရွးေဟာင္း စံတင္ႏိုင္ငံ
ေရး ေဘာဂေဗဒနဲ႔ ျပင္သစ္နဲ႔ၿဗိတိန္ ႏွစ္ႏိုင္
ငံက စိတ္ကူးယဥ္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို ခြဲျခမ္း
စိတ္ျဖာမႈရွိစြာ ဆက္ခံၿပီး ႐ုပ္ဝါဒသမိုင္း အ
ျမင္နဲ႔ အစြန္းထြက္တန္ဖိုး သေဘာတရားတို႔
ကို ထူေထာင္လိုက္ပါတယ္။ ဒီသေဘတ
ရား ၂ ရပ္ရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚမွာ သိပၸံ
နည္းက်

၄။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို

ထူေထာင္ပါ

၃။

လီနင္ေခါင္းေဆာင္တဲ့

ေရးကို အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစပါ

ေအာက္ တိုဘာေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ပြဲခံ

တယ္။ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးေအာင္ပြဲ ရရွိ

ၿပီး

လက္ေတြ႕အ

ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ က

ေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း။ ၁၉ ရာစု ေႏွာင္း

လည္း စြမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္း

ပိုင္းနဲ႔ ၂၀ ရာစု အေစာပိုင္းမွာ ကမၻာ့အဝန္း

ခ်မ္းစြာ တည္ေဆာက္ေရးကာလမွာ ဆိုဗီ

အဝိုင္းအတြင္း လြတ္လပ္တဲ့ အရင္းရွင္စ

ယက္ပုံစံရဲ႕ ခ်ည့္နဲ႔ခ်က္ေတြဟာ တေန႔ တ

နစ္ဟာ ပုဂၢလိက လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္း

ျခား ေပၚထြက္လာတယ္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈ

ရွင္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့တယ္။ အရင္း

ေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စနစ္ဆိုင္ရာ

ရွင္စနစ္ရဲ႕ ေမြးရာပါ ပဋိပကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ

ဆိုးဝါးတဲ့ အတားအဆီးေတြ တျဖည္းျဖည္း

ယခင္ ဘယ္တုန္းကနဲ႔မွ မတူေအာင္ ျပင္း

ခ်င္း ျဖစ္တည္လာတယ္။ ဒု တိယကမၻာစစ္

ထန္လာၿပီး

အဆုံးသတ္သြားၿပီးေနာက္

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို

ကမၻာႀကီးဟာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္နဲ႔

ဆိုရွယ္လစ္

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားေတာ္လွန္ေရးေခတ္သို႔

လမ္းေၾကာင္းေပၚကို တက္လွမ္းလာတဲ့ အ

ဝင္ေရာက္ သြားခဲ့ျပန္တယ္။ ၁၉ ရာစုနဲ႔ ၂၀

ေရွ႕ဥေရာပ ႏိုင္ငံေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္

ရာစုအကူးအေျပာင္းမွာ လီနင္ဟာ မာ့က္စ္

ဆိုဗီယက္ပုံစံကို ကူးခ်ခဲ့ၾကတယ္။ ၂၀ ရာစု

ဝါဒရဲ႕ေယဘုယ်မူမ်ားကို နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေခတ္

၈၀ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းေရာက္ေတာ့ ဆိုဗီ

နဲ႔ ႐ုရွားေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အခိုင္အမာ လက္

ယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံေတြမွာ စီးပြား

ေတြ႕မ်ားနဲ႔

ေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟာ အ

အျပန္အလွန္ေပါင္းစပ္ခဲ့ရာက

လီနင္ဝါဒျဖစ္တည္လာတယ္။ သိပၸံ နည္းက်

က်ပ္ဆိုက္လာၿပီး

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို

တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိစြာ

ေရးေတြလုပ္လို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဒီလႈိင္း

ဆက္ခံ၊ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး

အႀကိမ္အခ်ိဳ႕ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုထိန္း

တက္ေစခဲ့တယ္။ အဲဒီေခတ္ကာလ နဲ႔အညီ

ၫွိမႈနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ဆိုရွယ္

သိပၸံနည္းက်

လစ္စနစ္ဦးတည္ခ်က္နဲ႔

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒရဲ႕

တစီတ

အႀကိမ္အခ်ိဳ႕

ထိန္းၫွိ

ကင္းကြာတိမ္း

တန္းႀကီးေသာ အေရးႀကီးတဲ့ သေဘာတ

ေစာင္းခဲ့တဲ့အေလ်ာက္ ျပင္ပအေၾကာင္းရင္း

ရားနဲ႔ လက္ေတြ႕ျပႆနာမ်ားကို သိပၸံနည္း

နဲ႔ အတြင္းပိုင္းအေၾကာင္းရင္းေတြ၊ သမိုင္း

က်

႐ုရွား

အေၾကာင္းအခ်က္နဲ႔ လက္ေတြ႕အေၾကာင္း

ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး

အခ်က္ စတာေတြရဲ႕ အျပန္အလွန္ အက်ိဳး

ကို ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ႀကီးျမတ္တဲ့ ေအာင္ပြဲ

သက္ေရာက္မႈေအာက္မွာ ၂၀ ရာစု ၈၀ ခု

ကို ရရွိခဲ့တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို သေဘာ

ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔ ၉၀ ခုႏွစ္မ်ား အစမွာ

တရားမွ လက္ေတြ႕သို႔ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊား တိုး

ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ ႏိုင္ငံေတြမွာ အ

တက္မႈသို႔ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္

ေသြးအေရာင္ေျပာင္းလဲတဲ့

ေဖာ္ေဆာင္လိုက္ပါတယ္။

ျဖစ္ေပၚေစၿပီး

ေျဖရွင္းခဲ့တယ္။

ေအာက္တိုဘာ

ဒါ့အျပင္

ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ

ဆိုးဝါးျပင္းထန္တဲ့
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အေရးအခင္း

႐ႈံးနိမ့္မႈနဲ႔

ရင္ဆိုင္ရ

ေတာ့တယ္။

ခက္ထေရာ္မႈမ်ားအၾကား

၅။ တ႐ုတ္ျပည္သစ္ ထူေထာင္

လာခဲ့လို႔သာ

စူးစမ္းေလ့

တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို

တင္ ထူေထာင္ကာ

စ

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစပါ

ၿပီး ေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက

ဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္မႈအ

တယ္။

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔

တြင္းမွာ ထိုးထြင္းဉာဏ္ျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီး

ရွယ္လစ္စနစ္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္လို

ေလ့လာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း။

တဲ့ သေဘာတရား အသီးအပြင့္နဲ႔ ဧရာမ

ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အလြန္ေခတ္ေနာက္က်

ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အေျမာက္

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို

တဲ့ႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳး ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို

သံက တ႐ုတ္ျပည္သို႔ မာ့က္စ္ဝါဒနဲ႔ လီနင္

သိပၸံနည္းက် ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အတြက္ အမွီ

တည္ေဆာက္မလဲ၊

ဝါဒ

ဒီမိုကေရစီသစ္

ခိုကင္းစြာ ထိုးထြင္းဉာဏ္ျဖင့္ တီထြင္ဖန္တီး

ဘယ္လို တည္ေဆာက္ရမလဲဆိုတဲ့ အေျခ

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္

တဲ့ ေကာင္းမႈအေျမာက္အျမားကို ျပဳလုပ္

ခံျပႆနာမ်ားကို

ထူ

ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆိုရွယ္

ေပးလိုက္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ ထူးျခားခ်က္

တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

လစ္စနစ္ စတင္ထူေထာင္ေရးအတြက္ တန္

ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္လမ္းေၾကာင္းစနစ္နဲ႔

ဟာ တ႐ုတ္ျပည္သမိုင္းမွာ အနက္႐ႈိင္းဆုံး၊

ဖိုးရွိတဲ့အေတြ႕အႀကဳံေတြ၊

သေဘာတရား စနစ္တို႔ရဲ႕ နယ္ပယ္သစ္ကို

အႀကီးျမတ္ဆုံးျဖစ္တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျပဳ

ျပင္ဆင္မႈနဲ႔ ႐ုပ္ဝတၳဳ ျပင္ဆင္မႈအေျခခံကို

ျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို

ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့တယ္။

ပတ္သက္ၿပီး

ပို႔ေပးလိုက္ပါတယ္။

ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲနဲ႔
ရဲ႕

အေျခခံစနစ္ကို

ေထာင္ေပးၿပီး

စူးစမ္း

တ႐ုတ္ျပည္မွာ

ေအာင္ျမင္စြာ

ေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္။

အ

မ်က္ေမွာက္

တ႐ုတ္ျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေျခလွမ္းအား
လုံးအတြက္ အရင္းခံႏိုင္ငံေရးရဲ႕ ေရွးဦး လို
အပ္ခ်က္နဲ႔ စနစ္ဆိုင္ရာ အေျခခံအုတ္ျမစ္
ကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို
ခ်မွတ္ေပးၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္လို စီးပြား
ေရး လူမႈေရး အလြန္ေခတ္ေနာက္က်တဲ့
ႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို

ဘယ္လို

တည္ေဆာက္မလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး
ဆင္ျခင္သုံးသပ္ကာ

ဆိုဗီယက္ျပည္

ေထာင္စုရဲ႕အေတြ႕အႀကဳံသင္ခန္းစာမ်ားကို
သင္ခန္းစာယူ ေနာင္မမွားေအာင္ ဆင္ျခင္
ေရးကို တင္ျပၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ပကတိအ
ေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္

တည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို

အမွီခို

ကင္းကင္း စူးစမ္းရွာေဖြၾကပါတယ္။ ေမာ္စီ
တုန္းရဲ႕ “ဆက္စပ္မႈႀကီး ၁၀ ရပ္”နဲ႔ “ျပည္
သူတြင္းပဋိပကၡကို မွန္ကန္စြာ ဘယ္လို ေျဖ
ရွင္းမလဲ”ဆိုတာတို႔ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ထုတ္
ေဖာ္ေျပာၾကားခ်က္ လကၡဏာေဆာင္ၿပီး တ
႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဆိုရွယ္လစ္စ
နစ္ကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ ဆိုတာ
နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ဘာသာ အေရးႀကီး
သစ္လြင္တဲ့ အသိအျမင္ေတြကို ရရွိ လာေစ
တယ္။ ဒါေပမဲ့ သိျမင္မႈနဲ႔ လက္ေတြ႕မွာ အ
ကန္႔အသတ္ရွိေနတာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တည္
ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း ဆိုးဝါးတဲ့ လြဲ
ေခ်ာ္ေကြ႕ေကာက္မႈေတြ ႀကဳံရျပန္ပါတယ္။
အခက္အခဲနဲ႔ ဆင္းရဲပင္ပန္းမႈ၊ ၾကမ္းတမ္း

ရရွိခဲ့တာျဖစ္တယ္။

သေဘာတရား

တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့

ဆို

စီးပြား

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို
ပဏာမအေနနဲ႔

အေျဖ

ဖြင့္လွစ္လိုက္တယ္။
ဒီအဆင့္ကာလမွာ သိပၸံနည္းက်

၆။ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ တံခါးဖြင့္ ျပဳ

ဆို ရွယ္လစ္ဝါဒ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အဓိက

ျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကာလသစ္သို႔ လွမ္းဝင္

အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္

ျခင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တ႐ုတ္

ဟာ အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္

ျပည္ ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို

ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးနဲ႔ ပဋိပကၡ၊ အ

စတင္ထူေထာင္လိုက္ျခင္း၊

ဆုပ္

တိုက္အခံျဖစ္မႈမ်ားအၾကား မိမိကိုယ္ကိုယ္

ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ခဲ့ျခင္း။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ၿပီးျပည့္စုံ ေကာင္းမြန္

“ေလးဦးဂိုဏ္း”ကို ေခ်မႈန္းၿပီးေနာက္ အထူး

ေရးကို ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္မလဲဆိုတဲ့ ျပ

သျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ၁၁

ႆနာျဖစ္တယ္။ ဒီအဓိက အေၾကာင္းအ

ႀကိမ္ေျမာက္ဗဟိုေကာ္မတီ တတိယ စုံညီ

ရာဟာ စီးပြားေရး ဂလိုဘယ္ လိုက္ေဇးရွင္း

အစည္းအေဝးၿပီးေနာက္ ပါတီဟာ အေတြး

ျဖစ္စဥ္နဲ႔အတူ တခ်ိန္တည္း ေရွ႕ကို တက္

အေခၚအရ

လွမ္းလာခဲ့တဲ့အေလ်ာက္ ၂၀ ရာစု ေနာက္

ကိုင္ခဲ့ျခင္းနဲ႔

မွားယြင္းမႈေတြ

ႀကံ႕ခိုင္ျပတ္သားစြာ

စြဲစြဲၿမဲၿမဲ

ျပဳျပင္ေရးကို

ေရွ႕ေဆာင္ခဲ့ၿပီး

အ

ေတြးအေခၚ လြတ္ေျမာက္ေရး၊ တကယ့္ျဖစ္

ဆုံး အႏွစ္ ၂၀ အတြင္း အထင္အရွား ေပၚ
ထြက္လာခဲ့တယ္။

ရပ္မွန္မွ အမွန္တရားရွာေဖြေရး အေတြးအ
ေခၚလမ္းစဥ္ကို ထူေထာင္ခဲ့တယ္။ ဧရာမ

(၄)

ႏိုင္ငံေရးသတၱိနဲ႔ သေဘာတရားေရး သတၱိ
တို႔ျဖင့္...........တံခါးဖြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ေဆာင္႐ြက္သြားရန္

တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဒီေန႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္နဲ႔ အရင္း
ရွင္စနစ္ အတူတကြ ယွဥ္တြဲတည္ရွိေနတာ

ဒါ့အျပင္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဆိုတာ ဘာလဲ၊

ေၾကာင့္

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္

နဲ႔ အရင္းရွင္စနစ္က ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သို႔ မု

ရမလဲ ဆိုတဲ့ ဒီအေရးပါလွတဲ့ သေဘာတ

ခ်ကူးေျပာင္းမယ့္

ရားနဲ႔ လက္ေတြ႕ျပႆနာကို ရွင္းရွင္းလင္း

ေျပာင္းလဲမပစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီ၂ ခုကို တေပါင္း

လင္း ရွိရမယ္လို႔ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္

တစည္းတည္း ေပါင္းစပ္ေပးမႈရွိမွသာ စီးပြား

ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ မာ့က္စ္ဝါဒ အေျခ

ေရးဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း

ခံသီအိုရီေတြကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကိုင္သြားေရး

ေအာက္မွာ ဆိုရွယ္စနစ္ကို သေဘာတရား

ေရွးဦးလိုအပ္ခ်က္ေအာက္မွာ သိပၸံနည္းက်

နဲ႔လက္ေတြ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒကို မ်က္ေမွာက္ တ႐ုတ္ျပည္

႐ြက္သြားေရးကို သိပၸံနည္းက် နားလည္ႏိုင္

လက္ေတြ႕၊ ေခတ္ရဲ႕ၾကန္အင္လကၡဏာတို႔

လိမ့္မယ္။

နဲ႔ အျပန္အလွန္ေပါင္းစပ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္
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အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕သမိုင္းကံၾကမၼာ
သမိုင္းဦးတည္ခ်က္ကို

အေျခအေန

၁၈၄၈၊ မာ့က္စ္နဲ႔ အိန္ဂယ္တို႔ရဲ႕
“ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”အတြင္း

မုခ်လကၡဏာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သီအိုရီကို ပို

ေကာက္နဲ႔

မိုၿပီးျပည့္စုံ ေကာင္းမြန္ေစျခင္းျဖစ္တယ္။

ေအာက္မွာ မ်က္ေမွာက္ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕

မွာ “ဓနရွင္လူတန္းစားဟာ က်ဆုံးသြားၿပီး
ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕

ေအာင္ပြဲဟာ

ထို

ျခင္းတို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆတယ္။

(၅)

တယ္။ ဒါဟာ ယခုေျပာေနတဲ့ အရင္းရွင္
မုခ်က်ဆုံးသြားၿပီး

မ်က္ေမွာက္ ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕

ဆိုရွယ္လစ္

ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အေသြးအေရာင္ေျပာင္း

စနစ္ဟာ မုခ်ေအာင္ပြဲခံလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ “မုခ်

လဲတဲ့ အေရးအခင္းေနာက္မွာ အရင္းရွင္ စ

တရား ၂ပါး” ျဖစ္တယ္။ ၁၁ ႏွစ္ၾကာၿပီး

နစ္ဟာ “ကမၻာတခု စနစ္ ၂ ခု” အေျခ အ

ေနာက္ ၁၈၅၉ ခုႏွစ္မွာ မာ့က္စ္က “ႏိုင္ငံ

ေနအတြင္း ပိုမိုအင္အားေကာင္းတဲ့ အဆင့္

ေရးေဘာဂေဗဒေဝဖန္ခ်က္” ရဲ႕ “နိဒါန္း” အ

ေနရာကို သိမ္းပိုက္ခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ အရင္း

တြင္း “ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ျဖစ္ေပၚလာမွာ မ

ရွင္စနစ္ရဲ႕ အသက္ရွင္သန္စြမ္းအားနဲ႔ မ်က္

ဟုတ္တဲ့ တရား ၂ ပါး”ကို တင္ျပခဲ့တယ္။

ေမွာက္ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အေျပာင္း အလဲ

“ဘယ္လို လူ႕အဖြဲ႕အစည္း သဏၭာန္တရပ္

သစ္ေတြအေပၚ ဘယ္လို ႐ႈျမင္မလဲ။ ဆက္

ျဖစ္ျဖစ္ ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားစုအားလုံး ျဖစ္

လက္သုံးသပ္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။

ထြန္းမႈကို လက္ခံႏိုင္တဲ့ ကြက္လပ္ရွိၿပီး အဲ
ဒီ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုအားလုံး မျဖစ္ထြန္းမီ
ဒီလူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ က်
ဆုံးမႈ ျဖစ္ေပၚလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါ့အျပင္
သစ္လြင္တဲ့ ပိုမိုျမင့္တဲ့ ကုန္ထုတ္ဆက္ဆံ
မႈဟာ ၎ရဲ႕ ႐ုပ္ဝတၳဳတည္ရွိမႈ အေၾကာင္း
အခ်က္က လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေဟာင္းရဲ႕ ဝမ္း
ၾကာတိုက္မွာ မရင့္မွည့္ေသးမီ ဘယ္နည္းနဲ႔
မွ ျဖစ္ေပၚလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ (စာတမ္းျပဳစု
သူရဲ႕မွတ္ခ်က္- ဒါေၾကာင့္ “ဘယ္နည္းနဲ႔မွ
ျဖစ္ေပၚလာမွာ မဟုတ္တဲ့တရား ၂ ပါး”လို႔
သုံးထားတာ ျဖစ္တယ္။) “မုခ်တရား ၂ပါး”
ကို မာ့က္စ္နဲ႔ အိန္ဂယ္တို႔က သမိုင္း႐ုပ္ဝါဒ
အျမင္အရ အရင္းရွင္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
မႈတရားေတြကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး သိပၸံနည္း
က် ေကာက္ခ်က္ကို တင္ျပခဲ့တာျဖစ္တယ္။
“ဘယ္နည္းနဲ႔မွ

၁၆၄၀ ၿဗိတိန္ဓနရွင္လူတန္းစား

ျပင္းထန္လာပါလိမ့္ဦးမယ္။ ၂၁ ရာစုထဲကို
ဝင္ေရာက္လာတဲ့အခါ ႏိုင္ငံတကာ လက္
ဝါးႀကီးအုပ္မႈဟာ ရွည္ၾကာတဲ့ အခ်ိန္တခု
အထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရွိေနဦးမွာျဖစ္ၿပီး အ
ရင္းရွင္စနစ္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈဟာ ထိန္း

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္ၿပီး တ

၁၈၈၀(၁၉ ရာ စု ၈၀ ခုႏွစ္မ်ား) ေနာက္ပိုင္း

ခ်ိန္တည္းမွာလည္း ဒီလို ထိန္းၫွိမႈ အခြင့္

လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္စနစ္ အဓိက ေရွ႕

အေရးေတြကိုလည္း

တန္း ေရာက္လာတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး

တယ္။ ဒါဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး

တိုးတက္မႈရဲ႕ ႏွစ္ ၆၀ ကို ပုဂၢလိက လက္

တက္မႈအတြက္ အသုံးျပဳလိုက္တဲ့ အလြန္

ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္၊ ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္

ႀကီးမားတဲ့ နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈေတြကို တန္ဖိုး အ

၄၀ ကို ႏိုင္ငံေတာ္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္း

ျဖစ္ထားၿပီး

ရွင္စနစ္နဲ႔ က်န္ႏွစ္ ၂၀ နီးပါးကို ႏိုင္ငံတကာ
လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္အျဖစ္ ခြဲ
ျခားႏိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံတကာလက္ဝါးႀကီးအုပ္
အရင္းရွင္စနစ္မွ စီးပြားေရး ဂလိုဘယ္လိုက္
ေဇးရွင္းသို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မ်က္

ေဆာင္႐ြက္

လစ္စနစ္က အရင္းရွင္စနစ္ကို အစားထိုးတဲ့

အားျဖင့္ ပုံစံသစ္အရ ဒီပဋိပကၡေတြဟာ ပိုမို

မေျပာေတာ့ဘူး။

ေရွ႕အပိုင္းေတြ

ၾကတယ္။

ပတ္သက္တဲ့ သီအိုရီ၊ အထူးသျဖင့္ ဆိုရွယ္

ကိုေတာ့ ဖယ္ရွားမျပစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ေျပာင္းျပန္

ခဲ့ၿပီ။

၂ ပါး” ကိုျဖစ္စဥ္အျမင္မွ ျဖည့္စြက္ေပးေရးနဲ႔

စည္း ပုံသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲ အစားထိုးေရးနဲ႔

မယ့္ ဒီလူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အေျခခံပဋိပကၡ

အတည္းဟာ ႏိုင္ငံတကာ အရင္းရွင္စနစ္

နစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အဆင့္သစ္လို႔ ေျပာ

ျပလိုက္ျခင္းဟာ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ လူ႕အဖြဲ႕ အ

တဲ့ အတိုင္းအတာအရ ေျပေလ်ာ့သြားေပ

အထိဆိုရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၆၀ ေက်ာ္ရွိသြား

ပါး”ကို ျငင္းပယ္တာမဟုတ္ဘဲ “မုခ် တရား

ေပၚလာမွာမဟုတ္တဲ့ တရား ၂ ပါး”ကို တင္

ဆက္ဆံမႈရဲ႕ ပဋိပကၡမ်ားကို အလြန္ႀကီးမား

မယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေငြေၾကး အက်ပ္

ႏိုင္ငံတကာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စ

ျဖစ္

တက္လာျခင္းက အရင္းရွင္းစနစ္ စီးပြားေရး

ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ကေန႔

မဟုတ္တဲ့ တရား ၂ ပါး”ဟာ “မုခ်တရား ၂

“ဘယ္နည္းနဲ႔မွ

ျဖစ္ထြန္းတိုး

ၫွိမႈအသစ္ေတြ

ေမွာက္ အရင္းရွင္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို

လိုက္တာျဖစ္တယ္။

လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ

ေတာ္လွန္ေရးမွစရင္ အရင္းရွင္စနစ္ စီးပြား

ျဖစ္ေပၚလာမွာ

ျပည့္စုံေကာင္းမြန္ေရးတို႔ကို

အေျခအေန

ပဋိပကၡရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈ အသစ္မ်ား ရွိလာ

နည္းတူ မေရွာင္လႊဲႏိုင္ပါဘူး”လို႔ ၫႊန္ျပခဲ့
စနစ္ဟာ

ႀကဳံေတြ႕ရတဲ့

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္ဦး

ျဖည့္ဆည္းေပးပါ

ထိ္န္းၫွိလိုက္တာသာ

ျဖစ္

တယ္။
ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ၂၁ ရာစုမွာ ႏိုင္ငံ
တကာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္စနစ္ ဟာ
အခ်ိန္ရွည္ၾကာစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္
တရပ္ ရွိေနပါလိမ့္ဦးမယ္။ အရင္းရွင္စနစ္
စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈဟာလည္း
အသစ္ေတြ

ထိန္းၫွိမႈ

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္ဦးမယ္။

အရင္းရွင္စနစ္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈဟာ အ
လြန္ရွည္ၾကာတဲ့ သမိုင္းကာလတခု အတြင္း

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇး

မွာ တစုံတခုေသာ အသက္ရွင္သန္ စြမ္း

ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္

အား ရွိေနပါလိမ့္ဦးမယ္။ ၎နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္

ေျပာင္းလဲမႈ အလားအလာ၊ အထူးသျဖင့္

စနစ္တို႔ဟာ အျပန္အလွန္ဖလွယ္၊ ပူးေပါင္း

ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ ဗဟုဝင္႐ိုး ေပၚေပါက္ေရး

ေဆာင္႐ြက္ျခင္းနဲ႔ ပဋိပကၡ၊ အခ်င္းပြားမႈတို႔

နဲ႔ ဝင္႐ိုးတခုတည္းရွိေရးတို႔အၾကားက အ

ဟာလည္း အလြန္ရွည္ၾကာတဲ့ သမိုင္းကာ

ခ်င္းပြားမႈနဲ႔ ၎ရဲ႕ဦးတည္ေ႐ြ႕လ်ားမႈ၊ ကမၻာ့

လ တခုအထိ တည္ရွိေနပါလိမ့္ဦးမယ္။

စီးပြားေရး
ရွင္း

ျဖစ္စဥ္အတြင္း

ဆိုရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈ ဆိုးဝါးတဲ့ အေကြ႕အ
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(၆)
ဒီေန႔ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ သေဘာတ
ရားဟာ လီနင္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေအာက္တို
ဘာေတာ္လွန္ေရး

ေအာင္ပြဲခံျခင္းနဲ႔အတူ

သေဘာတရားမွ လက္ေတြ႕အျဖစ္သို႔ တက္

ထိုနည္းတူ က်ဴးဘားႏိုင္ငံ သားေတြရဲ႕ ဘ၀

တယ္။ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ စီး

အာမခံခ်က္ရွိပုံကို

ေတြ႕ရွိမႈ

ပြားေရး ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနမႈ၊ ႏိုင္

ေအာက္မွာ လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕

ငံေတာ္ရဲ႕ အေထြေထြအင္အား တဟုန္ထိုး

ဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ လမ္းေၾကာင္းကို အ

ျမင့္တက္လာမႈတို႔က ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္ စ

ရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ခ်ီတက္ေနၾက

နစ္ အင္အားစုေတြရဲ႕ ယုံၾကည္ခ်က္ကို အ

တယ္မဟုတ္ပါလား။

ႀကီးအက်ယ္

ေလ့လာ

ယုံၾကည္အားတက္လာေစခဲ့

တယ္”လို႔ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ

လွမ္းခဲ့ၿပီး ကမၻာတခု စနစ္ ၂ ခုအျဖစ္နဲ႔ အ

မ်က္ေမွာက္ ကမၻာေပၚမွာ ကြန္ျမဴ

ရင္းရွင္စနစ္နဲ႔အတူ တည္ရွိခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း

နစ္ပါတီ ၁၂၀ ေလာက္ရွိၿပီး ပါတီဝင္ သန္း

၉၀ ေက်ာ္ ၁၀၀ နီးပါး သက္တမ္း ရွိလာ

၉၀ နီးနီး ရွိေနတယ္။ ဗီယက္နမ္၊ ေျမာက္

ေနပါၿပီ။ ၂၀ ရာစုခုႏွစ္မ်ား ေႏွာင္း ပိုင္းနဲ႔

ကိုးရီးယား၊ က်ဴးဘား၊ လာအိုနဲ႔တ႐ုတ္၊ ဆို

၉၀ ခုႏွစ္မ်ားအစပိုင္းမွာ ဆိုဗီယက္ ျပည္

ရွယ္လစ္ႏိုင္ငံ ၅ ႏိုင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ စုစု

ေထာင္စုနဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား အေသြး

ေပါင္းဟာ သန္း ၁˜၄၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ကမၻာ့

အေရာင္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့

လူဦးေရ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၅ ပုံ ၁ ပုံ ေက်ာ္

ဆိုရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈဟာ

တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ စုစုေပါင္း သန္း

အႏွစ္ ၅၀၀ သမိုင္းကို စူးစမ္းေလ့လာေရး

ဒါ

၈၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ဒါေတြဟာ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္

ဟာ အလြန္က်ယ္ျပန္႔နက္႐ႈိင္းပါတယ္။ ဒီလို

ေၾကာင့္ ဓနရွင္လူတန္းစား ေတြးေခၚပညာ

လႈပ္ရွားမႈ တနည္းအားျဖင့္ ကမၻာ့ဆိုရွယ္

စူးစမ္းေလ့လာျခင္းဟာ

ရွင္ေတြက

လစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕

အင္အားစုျဖစ္

ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေရးကိစၥေတြ

ဒီေလာက္မ်ားတဲ့

ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္လုပ္ေရးအတြက္

တဲ့ ႐ႈံးနိမ့္မႈမ်ားနဲ႔

ဆိုးဝါးျပင္းထန္

ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတယ္။

“သမိုင္းနိဂုံးခ်ဳပ္သြားၿပီ”

“အ

အမာခံ

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔
မ်ား

အစည္းအေဝး

ကိုယ္စားလွယ္ေတြက

အလုပ္သမားပါတီ
တက္ေရာက္လာတဲ့
သုံးသပ္အကဲျဖတ္

ခဲ့တယ္။ (ၿပီးခဲ့တဲ့ အေရးေတာ္ပုံ အတြဲ ၂အမွတ္ ၃)
ခ်ဳပ္လိုက္ရင္

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္

အရင္းခံအားျဖင့္

ရင္းရွင္စနစ္သာ လူသားေတြအတြက္ အ

တယ္။

ေကာင္းဆုံးစနစ္”

မာ့က္စ္ဝါဒ သက္ဝင္ယုံၾကည္သူမ်ားက ဆို

ျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။

ကမၻာေျမေပၚက ေပ်ာက္သြားၿပီ” “မာ့က္စ္

ရွယ္လစ္စနစ္

ယုံၾကည္

ေတသန ျပဳရမယ့္ ျပႆနာေတြက အလြန္

ဝါဒရဲ႕ အနာဂတ္မရွိေတာ့ဘူး”စသျဖင့္ အ

ခ်က္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲရပ္ခံၿပီး ဆိုရွယ္လစ္စနစ္

မ်ားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ စူး

မ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာဆို ဝါဒျဖန္႔ခဲ့ၾကတယ္။

လမ္းေၾကာင္းကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ခိုင္ ေလၽွာက္

စမ္း ေလ့လာသြားၾကရပါလိမ့္ဦးမယ္။ ဒီလို

လွမ္းသြားကာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို သေဘာ

ဆက္လက္ စူးစမ္းေလ့လာသြားမွသာ ကၽြန္

တရားေရးအရ တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္း၊ လက္

ေတာ္တို႔ရဲ႕

ေတြ႕အရ တီထြင္ ဆန္းသစ္ျခင္းနဲ႔ စနစ္အရ

ေကာင္းမြန္စြာ

တီထြင္ဆန္းသစ္ျခင္းတို႔ကို

အားထုတ္လုံး

မယ္လို႔ တင္ျပတိုက္တြန္းရင္း ဆိုရွယ္လစ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္

ပန္းေနမႈေတြက သိပၸံနည္းက် ဆိုရွယ္လစ္

ဝါဒ အႏွစ္ ၅၀၀ ခရီးကို ဒီစာတမ္းျဖင့္ အ

ေရးနဲ႔ ကမၻာ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့

စနစ္ အလံေတာ္ဟာ လဲက်သြားတာ မ

ထိမ္း အမွတ္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

ဖြဲစည္းမႈအစိတ္အပိုင္းျဖစ္တယ္

ဆိုတာကို

ဟုတ္ဘူး။ ကြန္ျမဴနစ္အေရးေတာ္ပုံဟာ ႐ႈံး

သမိုင္းအေတြ႕အႀကဳံေတြက သက္ေသျပခဲ့

နိမ့္သြားတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို အခိုင္အ

ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ဓနရွင္လူတန္းစား အ

မာ သက္ေသျပေနတာ ျဖစ္တယ္။ ( မ်က္

ေတြးအေခၚပညာရွင္ေတြ

ေမွာက္ကမၻာနဲ႔

“ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဟာ

တကယ့္လက္ေတြ႕က ဘယ္လို
ပါလဲ။
ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ လႈပ္ရွားမႈ
ဟာ

လူသားယဥ္ေက်းမႈ

ဝါဒျဖန္႔ေျပာဆို

ေနတာေတြနဲ႔ဆန္႔က်င္စြာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္

လာအိုစတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္နစ္ ႏိုင္ငံ ေတြဟာ
အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ေရွ႕ကို ခ်ီတက္ေန
ဆဲျဖစ္တယ္။ ဒီေန႔ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း
ျဖစ္စဥ္ေအာက္မွာ ကမၻာ့လူ ဦးေရအမ်ားဆုံး
တိုင္းျပည္ျဖစ္တဲ့ ဆိုရွယ္ လစ္တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔
ဆိုရွယ္လစ္ဗီယက္နမ္တို႔ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
မႈကို ကမၻာ့ျပည္သူေတြ အံ့မခန္း ေစာင့္
ၾကည့္ေနရတာ လက္ေတြ႕ မဟုတ္ပါလား။

ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔

စူးစမ္းေလ့လာ

ထမ္းေဆာင္သြားႏိုင္ပါလိမ့္

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ။

၂၀၁၅ ႏုိဝင္ဘာ ၂၆ ရက္

တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ကမၻာ့စီးပြားေရး
အင္အား
ဆိုတာ

ဒုတိယအႀကီးဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္တယ္
တကမၻာလုံးအသိအမွတ္ျပဳၿပီးျဖစ္

လို႔ အထူးမေျပာလိုေတာ့ဘူး။ ဒါ့အျပင္ “တ
႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္
ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ ေအာင္ျမင္ခ်က္ေတြ ရရွိ
လာမႈအေပၚ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အကဲ
ျဖတ္ခ်က္ေတြ အခုလိုေပးခဲ့ၾကတယ္။ တ
႐ုတ္ျပည္ကို မ်က္ေမွာက္ကမၻာ့ အႀကီးမား
ဆုံး ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ယူဆၾက
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သမိုင္းေပးတာဝန္ေတြကို

ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒဂ်ာနယ္။

၂၀၁၀ အမွတ္ ၆)

လႈပ္ရွားမႈဟာ ရပ္တန္႔မသြားဘူး။ တ႐ုတ္၊
ဗီယက္နမ္၊ ေျမာက္ကိုရီးယား၊ က်ဴးဘား၊

ကမၻာေပၚမွာ

ခင္ေအးၾကည္ျမ

၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္

urBmh
uGefjrLepfygwDrsm;eJh
tvkyform;ygwDrsm;&Jh

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔အထိ ၃
ရက္တိုင္

ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔

အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕

၁၇

ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးကို တူရကီႏိုင္ငံ အီစတန္ဘူၿမိဳ႕မွာ က်င္းပ
ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံ ၅၀ မွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီ ၆၂ ပါတီမွ
ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀၀ နီးပါး တက္ေရာက္တယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ
“အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ေသြးစုပ္မႈကို အလုပ္သမားလူတန္းစားက ဆန္႔က်င္

ႏိုင္ငံတကာ

တိုက္ခိုက္ေရး၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲနဲ႔ ဖက္ဆစ္စနစ္ ဆန္႔
က်င္ေရးတိုက္ပြဲတာဝန္မ်ားကို အလုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႔ ျပည္သူလူ

အစည္းအေဝးအေပၚ

ထု လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းအား

သုံးသပ္ခ်က္

ျပဳၿပီး

ထုတ္မႈမ်ားကို အားသစ္သြန္းေလာင္းေပးေရး”ဆိုတဲ့ ေခါင္းစီးကို ဗဟို
နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း

အျမင္ခ်င္းဖလွယ္

ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။

ဒီတႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စား
လွယ္အားလုံး “ႏိုင္ငံတကာသီခ်င္း”ကို သီဆိုၿပီးေနာက္ အစည္းအေဝး
ကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ အစည္းအေဝးမွာ အဂၤလိပ္အကၡရာ
စဥ္အလိုက္ အလွည့္က် အထက္ပါ ေခါင္းစီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မိန္႔ခြန္း ဂ
မိနစ္စီ ေျပာၿပီးေနာက္မွ တက္ေရာက္လာတဲ့ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အျမင္
ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။
အစည္းအေဝးကာလအတြင္း

ကိုယ္စားလွယ္အသီးသီးဟာ

မ်က္ေမွာက္ကမၻာ့အေျခအေန တခုလုံး၊ ဥေရာပရဲ႕ ဒုကၡသည္ အက်ပ္
အတည္း၊ ဆီးရီးယားျပႆနာ၊ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရး

ေအးျမမြန္သိန္း

ဝါဒစတဲ့ အေရးႀကီးျပႆနာေတြကို နက္နက္နဲနဲ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။
၎တို႔အားလုံးက မ်က္ေမွာက္ကမၻာႀကီးဟာ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ႐ႈပ္႐ႈပ္
ေထြးေထြး ေျပာင္းလဲေနျခင္း၊ အက်ိဳးစီးပြား အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာယွက္ေနတဲ့
အခင္းအက်င္းေတြ

ေပၚလာျခင္း၊

အရင္းရွင္စနစ္

တစိတ္တေဒသ

အားျဖင့္ ေမွးမွိန္လာျခင္း၊ အစြန္းေရာက္ဝါဒနဲ႔ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံ
သတ္ျဖတ္ ေရးဝါဒ အင္အားစုေတြ အႀကီးအက်ယ္ ရမ္းကားလာျခင္း၊
ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနအတြင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္း
ရင္းေတြ တိုးပြားလာျခင္းစတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ အား
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လုံးက ယူဆၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈကေတာ့ ေဘး

လိုက္တယ္။

က်ပ္နံက်ပ္ ျဖစ္ေနဆဲေပမယ့္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ ရွိၿမဲရွိေနတယ္လို႔ ေယဘု

ဂ်ာမန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ အေမရိကန္၊ အီးယူနဲ႔ နာတိုး

ယ်အားျဖင့္ မွတ္ယူၾကတယ္။

တို႔ရဲ႕ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေရး ေပၚလစီေတြက

ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ခ်က္ေတြကို

စုစည္းၿပီးေအာက္ပါအတိုင္း

မ်က္ေမွာက္ ဥေရာပတခုလုံးနဲ႔ ကမၻာတဝန္းက ဒုကၡသည္ျပႆနာကို

ေခါင္းစဥ္ခြဲ တင္ျပႏိုင္တယ္။

အက်ပ္ဆိုက္ေစတဲ့ တစ္တရားခံျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆတယ္။
အိႏၵိယ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ လစ္သူေရးနီးယား ဆိုရွယ္လစ္ တပ္

၁။ အရင္းရွင္စနစ္ အက်ပ္အတည္းဟာ ဆက္လက္ တည္ရွိ

ဦး၊ အိုင္ယာလန္ အလုပ္သမားပါတီတို႔ကလည္း မ်က္ေမွာက္ အေရွ႕

ေနၿပီး ကမၻာ့လက္ရွိ တည္ရွိေနတဲ့ အခင္းအက်င္းေတြကို ဂယက္႐ိုက္
ေနျခင္း။

အလယ္ပိုင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေနမႈနဲ႔ ဥေရာပဒုကၡသည္ ျပႆနာ အား

။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေမာ္လတာ ႏိုင္ငံကြန္ျမဴနစ္ပါတီက

လုံးဟာ ကမၻာ့နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕

လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္ ေလာ့ဂ်စ္ေတြက ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအက်ပ္အ

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ က်ဴးေက်ာ္စြက္ဖက္မႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔

တည္းကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အရင္းရွင္စနစ္ က်ဆုံးမႈနဲ႔ စီး

တညီတၫြတ္တည္း ယူဆၾကတယ္။

ပြားေရး၊ လူမႈေရး ဘက္စုံၿပိဳလဲမႈကို ျဖစ္ေပၚေစလိုက္တယ္လို႔ ေမာ္လ

ဒိန္းမတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ “အာရပ္ေႏြဦး”က က်န္

တာ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက ေထာက္ျပတယ္။

ရစ္တဲ့ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္မႈ အေျခအေနေတြနဲ႔ ယူကရိန္း အက်ပ္အ
တည္း အားလုံးဟာ အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားနဲ႔ အီးယူ နယ္ခ်ဲ႕သမား

အိႏၵိယ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အေမရိကန္မွာ အစျပဳခဲ့တဲ့ စီးပြား
ေရးအက်ပ္အတည္းဟာ ကမၻာ့တျခားေဒသ အထူးသျဖင့္

တို႔ရဲ႕ ကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကြယ္က လက္တဖက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာ

ဥေရာပ

တာေတြ ျဖစ္တယ္ လို႔ တင္ျပခဲ့တယ္။

တိုက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီး ကမၻာ့နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဟာ “ေႁမြပူရာ
ကင္းေမွာင့္ ဗူးေလးရာဖ႐ုံဆင့္”ဆိုသလို တစီတတန္းႀကီးေသာ အက်ပ္

၃။ နယ္ခ်ဲ႕သမားဟာ အၾကမ္းဖက္အင္အားစုေတြကို ျပဳစု

အတည္းကပ္ ထဲ က်ေရာက္ေနၿပီလို႔ ယူဆတယ္။

ပ်ိဳးေထာင္ေပးေနၿပီး
ေျခာက္ေနျခင္း။

ဘယ္လ္ဂ်ီယံကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ မ်က္ေမွာက္အရင္းရွင္
စနစ္

စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းဟာ

ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူက ပင္
လယ္ေကြ႕ေဒသမွာ ရွိေနတဲ့ သူတို႔မဟာမိတ္ေတြအေပၚ လူသိမခံဝံ့တဲ့

အတည္းဟာ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ ျပင္း

အႀကံအစည္ေတြ အထေျမာက္ေရးအတြက္ “အိုင္အက္စ္”စတဲ့ အ

ထန္လာေစၿပီး အရင္းရွင္စနစ္အတြင္း ကယ္တင္ရန္ ေဆးမရွိ ျဖစ္ေန

ၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကို က်ိတ္ၿပီး အကူ

ၿပီ လို႔ တင္ျပပါတယ္။

အညီေပးေနမႈေတြေၾကာင့္ ဒီေန႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း မတည္မၿငိမ္ျဖစ္

ေပၚတူဂီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မ်က္ေမွာက္အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕

ေနမႈရဲ႕ ငုပ္ေနတဲ့ အႏၲရာယ္ကို ႏွစ္ျမႇဳပ္မျပစ္ႏိုင္႐ုံသာမက တကမၻာလုံး

အေဆာက္အအုံ လကၡဏာေဆာင္တဲ့ အက်ပ္အတည္းဟာ အဆက္

ရွိ ျပည္သူေတြရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ လုံၿခဳံေရးကို အၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရ

မျပတ္ နက္႐ႈိင္းလာေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာ အင္အားစုေတြအတြင္း အခ်ိဳးအ

တာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆတယ္။

စားအရ အခင္းအက်င္းေတြဟာ အသစ္ျပန္လည္ ကြဲထြက္မႈနဲ႔ စုစည္း

အိုင္ယာလန္ အလုပ္သမားပါတီက “အိုင္အက္စ္” နဲ႔ တာလီ

မႈေတြ ျဖစ္လာေနတယ္။ တ႐ုတ္စတဲ့ ထြန္းသစ္စ အင္အားစုေတြ အ

ဘန္ စတဲ့ အၾကမ္းဖက္လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ေတြဟာ အတူတူ

ရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေပၚထြက္လာေနၿပီး အေမရိကန္စတဲ့ အ

ပါပဲ။ နယ္ခ်ဲ႕သမားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို အလုပ္အေကၽြးျပဳတာခ်ည္းပါပဲ။

ေနာက္တိုင္း အရင္းရွင္ အင္အားစုေတြဟာ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အရ ဆုတ္

အေမရိကန္၊ အေနာက္တိုင္းစတဲ့ နယ္ခ်ဲ႕အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတြဟာ

ယုတ္ ပ်က္ျပားလာေနတယ္လို႔ ယူဆတယ္။
ေနရာအႏွံ႔

။ လစ္ဘႏြန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက နယ္ခ်ဲ႕သမားက

သြားေအာင္ လုပ္မရႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေထာက္ျပလိုက္ပါတယ္။

အိုင္ယာလန္ အလုပ္သမားပါတီကလည္း စီးပြားေရး အက်ပ္

အေနာက္တိုင္းဟာ

ၿခိမ္း

အားေျမာက္ျပဳမႈနဲ႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနမႈေတြေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္

ၿပိဳင္မႈေတြ ျပင္းထန္သထက္ ျပင္းထန္လာလိမ့္ဦးမယ္လို႔ မွတ္ယူတယ္။

အေမရိကန္နဲ႔

တည္ၿငိမ္ေရးကို

အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးဝါဒ ေပၚထြက္လာေရးကို အားေပး

ဆက္လက္ဆိုးဝါးေနတဲ့အျပင္

လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတြအတြင္း ယွဥ္

၂။

ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ တျခားတိုးတက္တဲ့ အင္အားစုေတြကို အတ္ိုက္အခံျပဳ
ေရး

ဝင္ေရာက္စြက္

အားေပးအားေျမႇာက္လုပ္ေနတယ္လို႔

ေထာက္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း ဒီေန႔ ကမၻာ့လုံၿခဳံေရးကို

ဖက္ေနျခင္း၊ ကမၻာႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ တည္ၿငိမ္ေရးကို အေႏွာင့္
။ ႐ုရွားျပည္ေထာင္စု ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက

ၿခိမ္းေျခာက္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ေရးဝါဒဟာ အေမရိ

အေမရိကန္နဲ႔ အေနာက္တိုင္း နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြဟာ လက္နက္အင္

ကန္နဲ႔ အေနာက္တိုင္းနယ္ခ်ဲ႕ဝါဒေပၚလစီရဲ႕ တိုက္႐ိုက္ အထြက္ပစၥည္း

အားျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနတယ္။ “အေရာင္ေတာ္လွန္ေရး”စတဲ့

ျဖစ္တယ္လို႔ ၫႊန္ျပလိုက္ပါတယ္။

အယွက္ေပးေနျခင္း။

နည္းနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို သုံးၿပီး တျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ျပည္တြင္းဆူပူေသာင္း

၄။ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းဟာ လက္ယာ အစြန္း

က်န္းမႈေတြ ေပၚ ေပါက္လာေအာင္ ေမႊေႏွာက္ေနလို႔ တစိတ္တေဒသ

ေရာက္ေတြရဲ႕ မာန္စြယ္တိုးပြားေစၿပီး ကမၻာ့အေျခအေန မၿငိမ္မသက္

အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ဗ႐ုတ္သုတ္ခေတြ ျဖစ္ေပၚေစတယ္လို႔ ေထာက္ျပ

ျဖစ္မႈ ကို ပိုမိုျပင္းထန္လာေစျခင္း။
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။ ဖက္ဆစ္စနစ္ ဥေရာပမွာ

အင္အားေတာင့္တင္း ႐ုတ္တရက္ ေပၚထြက္လာျခင္းဟာ မ်က္ေမွာက္

(၁) မာ့က္စ္ဝါဒ၊ လီနင္ဝါဒ အလံေတာ္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆက္ လက္

အရင္းရွင္စနစ္ အက်ပ္အတည္းရဲ႕ အေပၚယံ ထင္ဟပ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။

ဆုပ္ကိုင္သြားၿပီး

ဒီကေန တဆင့္ပြား ေပၚထြက္လာတာကေတာ့ လူမ်ိဳးစြဲဝါဒနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား

အားျဖည့္သြားရန္။

အေတြးအေခၚ

အယူအဆေရးရာလုပ္ငန္းကို

မွန္သမၽွ ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ အုံႂကြလာျခင္းတို႔နဲ႔အတူ တိုင္းတပါး
သို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ားနဲ႔ ဒုကၡသည္မ်ားကို အလစ္အငိုက္တိုက္
ခိုက္ျခင္း၊ တိုးတက္တဲ့

ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပါတီတခ်ိဳ႕ရဲ႕ အျမင္ဆက္တင္ျပမယ္။

အင္အားစုေတြရဲ႕ တရားမၽွတတဲ့ ျပဳမူေဆာင္

ၿဗိတိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက

အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕

ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔

လႈိက္စားမႈ

႐ြက္ခ်က္ေတြကို ဖိႏွိပ္ျခင္းစတာေတြ အားလုံးဟာ လူမႈေရး ပဋိပကၡ

ေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အေတြးအေခၚ အယူဝါဒေရးရာကပ္

ေတြကို ဆိုးဝါးျပင္းထန္လာေစတယ္လို႔ အိုင္ယာလန္ အလုပ္သမား

တခ်ီ ႀကဳံခဲ့ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အေတြးအေခၚ အယူဝါဒေရးရာ

ပါတီက ေထာက္ျပတယ္။

လုပ္ငန္းေတြ အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္။ ရန္သူကို အခြင့္ေကာင္း

ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းက ပုံမွန္ လူ႕

မရေစသင့္ဘူးလို႔ ေထာက္ျပပါတယ္။

အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေနထိုင္စားေသာက္ေရးဘ၀ေတြကို ႐ိုက္ခတ္ၿပီး တခ်ိဳ႕

တူရကီကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ရက္စက္

ႏိုင္ငံနဲ႔ ေဒသေတြမွာ လက္ယာအစြန္းေရာက္ အင္အားစုေတြ အုံႂကြ

ၾကမ္း ၾကဳတ္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို ႐ိုက္ခ်ိဳးပစ္ၿပီး မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒရဲ႕

လာေစတယ္။ လူမ်ိဳးစြဲဝါဒ၊ ေရွာ္ဗင္ဝါဒတို႔ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းျဖစ္

ေရွ႕ေဆာင္မႈကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကိုင္သြားရမယ္။ ဒီေရွ႕ေဆာင္မႈကို ေခတ္

ေစတယ္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ လက္ယာတိမ္းေစာင္းမႈ ဆက္လက္ရင္

မမီေတာ့တဲ့ ဗလာစကားသက္သက္ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ အျဖစ္မခံဘဲ

ဆိုင္ေနရၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ ဖက္ဆစ္စနစ္ အႏၲရာယ္အတြင္း က်ဆင္း

လက္ေတြ႕တိုက္ပြဲအတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ ခ်ီတက္ေရး

သြားရေတာ့တယ္လို႔ အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီက မွတ္ယူတယ္။

လမ္းေၾကာင္းကို တကယ့္တကယ္ ထြန္းလင္းေတာက္ပေအာင္ အ
လင္းေရာင္ေပးတဲ့ အေတြးအေခၚ လက္နက္ျဖစ္ေစသင့္တယ္လို႔ ယူ

မ်က္ေမွာက္အက်ပ္အတည္းက လက္ယာဂိုဏ္း ႏိုင္ငံေရး

ဆတယ္။

ပါတီေတြကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ အဆင္ေျပေနၾက

(၂) အေျခအေနသစ္ေအာက္မွာ တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲေရးအတြက္
လက္နက္အသစ္ ရွာေဖြရန္။

ၿပီး သူတို႔ဟာ အနာကစ္ဝါဒကို အသုံးခ်ကာ မသမာမႈေတြကို လုပ္
ေဆာင္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥေရာပလူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ လူမ်ိဳးစြဲဝါဒနဲ႔

ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔-

ဖက္ဆစ္စနစ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာင္းက်န္းလာၿပီး လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အကြဲအၿပဲ

ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အေျခအေနသစ္ေအာက္မွာ

ေတြျဖစ္ကုန္တယ္။ တကယ့္အျဖစ္မွန္ကို မခြဲျခားႏိုင္တဲ့ လူထုႀကီးဟာ

အရင္းရွင္စနစ္၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္တို႔ တိုက္ပြဲဆင္ရာမွာ နည္းနာသစ္ေတြ

ကိုယ့္တပ္ကိုယ္ ျပန္နင္းတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးေရာက္သြားရတယ္။ အရင္းရွင္

ပုံသဏၭာန္သစ္နဲ႔ အတြင္းသေဘာ အသစ္ေတြ ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္လို႔

စနစ္ဟာ ရမၼက္ႀကီးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္လာတယ္။ လူထုႀကီးဟာ စစ္ပြဲနဲ႔

ယူဆတယ္။

ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲရဲ႕ ဓားစာခံ ျဖစ္လာရတယ္လို႔ ဖင္လန္ ကြန္

ဖင္လန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ေတြအေနနဲ႔ ဒီမို

ျမဴနစ္ပါတယ္က ယူဆပါတယ္။
၅။

ႏိုင္ငံတကာ

ခရီးကေဝးေနၿပီး

ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈဟာ

ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔

စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ လိုအပ္ျခင္း။

ကေရစီေရး၊ လြတ္လပ္ေရး ရရွိဖို႔ တိုက္ပြဲဝင္ရာမွာ မ်က္ေမွာက္ရွိေနတဲ့

တာဝန္ကႀကီး၊

နယ္ခ်ဲ႕သမားနဲ႔ အရင္းရွင္ႀကီးေတြ ေရွ႕ေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ စနစ္ကို

အလုပ္သမားပါတီေတြ

မွီခိုအားထားလို႔ လုံး၀မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ မိမိရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာစနစ္နဲ႔ အဆိုျပဳ

။ မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့ အသြင္

ခ်က္ေတြကို မုခ်ႀကိဳးစား တည္ေဆာက္သြားရမယ္လို႔ မွတ္ယူတယ္။

ေဆာင္တဲ့ အက်ပ္အတည္းေအာက္မွာ နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ၊ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရး
ဝါဒတို႔ဟာ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ အာရွ၊ အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိက

(၃) ကမၻာ့တိုးတက္တဲ့ အင္အားစုေတြရဲ႕ စည္းလုံးညီၫြတ္

ေဒသနဲ႔ ကမၻာ့ဆင္းရဲသား လုပ္သားထုအေပၚ ေသြးစုပ္မႈနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈကို

ေရးကို အားျဖည့္သြားရန္။

တဆင့္တက္ အတင့္ရဲလာတယ္။ တခ်ိဳ႕ တိုးတက္တဲ့အင္အားစုေတြကို
ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္

ေသြးထိုးလႈံ႔ေဆာ္မႈေတြလုပ္ၿပီး

လမ္းလြဲသို႔

ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔-

ေခၚေဆာင္တာေတြအထိ လုပ္တယ္လို႔ မနည္းလွတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္

႐ုရွားျပည္ေထာင္စု ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္နဲ႔

ေတြက ယူဆတယ္။ အလုပ္သမားလူတန္းစားနဲ႔ က်ယ္ေျပာလွတဲ့ ျပည္

နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒကို ဆန္႔က်င္တဲ့ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္

သူေတြက လြတ္ေျမာက္မႈကို လိုလားေတာင့္တၾကတယ္။ ဒီလို လြတ္

ပါတီနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီေတြဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးကို အား

ေျမာက္မႈ ရရွိဖို႔ဆိုရင္ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြနဲ႔ အလုပ္သမား ပါတီ

ျဖည့္ သြားရမယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။

စတဲ့ တိုးတက္တဲ့ အင္အားစုေတြဟာ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို အားျဖည့္၊

ျပင္သစ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ညီၫြတ္

လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္ ေလာ့ဂ်စ္ကို ခ်ိဳးဖ်က္ပစ္ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕ ဗိုလ္

ေရးတပ္ဦးကို တိုးခ်ဲ႕သင့္တယ္။ အဆင့္ဆင့္ ညီညာဖ်ဖ်ရွိေရးနဲ႔ စည္း

က်မႈကို အျမစ္ကေန တူးပစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္-

လုံး

ညီၫြတ္ေရးကို

အားျဖည့္သြားသင့္တယ္လို႔

တင္ျပပါတယ္။

အီရတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ေသြးစုပ္မႈစနစ္
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ဟာ မိမိပင္ကိုယ္ရဲ႕ ကမၻာ့အသြင္ေဆာင္တဲ့ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ႀကီး

စစ္ေဆး ခ်ိတ္ပိတ္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးကို ေထက္ခံတဲ့ လက္မွတ္ေရးထိုး

ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကမၻာလုံး အဝန္းအဝိုင္းအတြင္းက ကြန္ျမဴနစ္

ေရး လႈပ္ရွားမႈ စသည္...။

ပါတီေတြနဲ႔ အလုပ္သမားပါတီေတြဟာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဒီမိုကေရ

၄။ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အစည္း

စီ ရရွိေရးနဲ႔ လြတ္လပ္မႈ ရရွိေရးတိုက္ပြဲေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာ လကၡ

အေဝး သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ကို မထုတ္ျပန္

ဏာေဆာင္ရမယ္။ တစုံတခု ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြား

ေသးဘဲ ထားျခင္းတို႔ျဖစ္တယ္။

ေပၚမွာ ကန္႔သတ္မထားသင့္ဘူး။ တကမၻာလုံး ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒနဲ႔ တိုး

ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ - ဒီအစည္းအေဝးဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ အစည္း

တက္တဲ့အင္အားစု စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးအထိ ျမႇင့္တင္သြားသင့္တယ္

အေဝးတရပ္ျဖစ္တယ္။ အစည္းအေဝး အစီအစဥ္ေတြအားလုံး ေခ်ာ

လို႔ တင္ျပတယ္။

ေမာ ေအာင္ျမင္တယ္။

ဒီအႀက္ိမ္အစည္းအေဝးမွာထူးျခားခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဆက္
လက္ တင္ျပသြားမယ္။

အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာတဲ့ ပါတီအေရအတြက္ဟာ

၁။ တက္ေရာက္လာတဲ့ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္က တ႐ုတ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ အစည္းအေဝးထက္ အမ်ားႀကီး ျမင့္တက္ခဲ့တယ္။ (ၿပီးခဲ့တဲ့ အ

ျပည္ရဲ႕ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အခင္းအက်င္း “အေထြေထြ ၄ ရပ္”ကို ဗဟို
ျပဳၿပီး “၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ၅ ႏွစ္စီမံကိန္း”

စည္းအေဝးမွာ ၄၂ ပါတီသာ ရွိခဲ့ရာက ယခု အစည္းအေဝးမွာ ၆၂ ပါတီ

“One belt One road”

ရွိခဲ့တယ္။)

မူေဘာင္ေအာက္မွာ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္

ဒါ့အျပင္ အေမရိကန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အီေကြဒို ကြန္ျမဴနစ္

ေရးစတဲ့ ေဆြးေႏြးဖြယ္ရာ အေၾကာင္းရပ္ေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္

ပါတီတို႔ဟာ ကိုယ္စားလွယ္မလႊတ္ေပမယ့္ မတူတဲ့ပုံစံအားျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳ

ပါတီ ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ ေပၚလစီေတြကို နက္နက္နဲနဲ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့

သဝဏ္လႊာစာတမ္း ဒါမွမဟုတ္ အစည္းအေဝးသို႔ စာတမ္း တင္သြင္း

တယ္။ ဒီမိန္႔ခြန္းဟာ လႈိက္လွဲတူညီတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာေစ

ၾကတယ္။

ၿပီး လက္ခုပ္သံမစဲ အားေပးေထာက္ခံမႈေတြ ရခဲ့တယ္။ အစည္း အေဝး
ၿပီးေနာက္

မနည္းလွတဲ့

က္ိုယ္စားလွယ္ေတြက

ဓမၼတာအတိုင္းပဲေပါ့။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေတြမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြ

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္

ခြဲထြက္မႈအေျခအေနမ်ိဳး ရွိၿမဲရွိေနေသးတယ္။ ဒါက တစုံတရာေသာ အ

ပါတီရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ကို တခ်ိဳ႕ျပႆနာေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တဆင့္

တိုင္းအတာအရ

တက္ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။

အလုပ္သမားပါတီေတြဟာ

အင္အားစုတရပ္လုံး တကယ့္ “ႀကိဳးတေခ်ာင္းတည္း ျဖစ္သြားေအာင္

၂။ အစည္းအေဝးကာလဟာ တူရကီမွာ အေထြေထြ ေ႐ြး

က်စ္ေရး” စဥ္းစားသြားရန္ လိုအပ္ေနတာကို ရွင္းျပလိုက္တာျဖစ္တယ္။

ေကာက္ပြဲ ကာလနဲ႔ တိုက္ဆိုင္ေနတဲ့အေလ်ာက္ တူရကီကြန္ျမဴနစ္ ပါ

ေရွ႕ဆက္ၿပီး အေတာ္အတန္ ရွည္ၾကာတဲ့ ခရီးလမ္းကို ေလၽွာက္လွမ္း

တီက ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အကူျပဳေရး အရွိန္အဟုန္ ျပင္းထန္တဲ့
လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္

ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔

သြားရန္ လိုအပ္ၿမဲလိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို ေတြ႕ႏိုင္

တက္ေရာက္လာတဲ့

တယ္။

ကိုယ္စားလွယ္အားလုံး သူတို႔ပါတီရဲ႕ လုပ္ငန္းအေပၚ ပါဝင္ စူးစမ္းေလ့
လာေရးကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အေထာက္အကူျပဳေရး
လႈပ္ရွားမႈ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္မွာ တူရကီ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အလံ

ကိုးကား။

ေတာ္ဟာ တလူလူလြင့္ပ်ံေနၿပီး ေႂကြးေၾကာ္သံေတြလဲ ညံမစဲ ျဖစ္ေနပါ

။မ်က္ေမွာက္ကမၻာ လစဥ္ထုတ္ ဂ်ာနယ္။

၂၀၁၆ အမွတ္ ၁။

တယ္။ ႏိုင္ငံအသီးသီးက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြရဲ႕ အတိတ္က ဖက္ဆစ္
ဆန္႔က်င္ေရး စစ္ပြဲနဲ႔ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရးစစ္ပြဲမွာ
ပါဝင္ခဲ့မႈေတြကို
တယ္။

႐ိုက္ကူးထားတဲ့

ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္

ဗီဒီယို႐ုပ္ရွင္ကိုလည္း

တူရကီကြန္ျမဴနစ္ပါတီက

ျပသထား

အေ႐ြးခံမယ့္

အမတ္ေလာင္း ၃ ဦးက လႈပ္ရွားမႈမွာ မိန္႔ခြန္းေျပာသလို ဂရိနဲ႔ ဆီးရီး
ယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း သူတို႔ကို ဂုဏ္ျပဳအား

ေအးျမမြန္သိန္း

ေပး စကား ေျပာၾကားခဲ့တယ္။
၃။ အစည္းအေဝး ကာလအတြင္း သက္ဆိုင္ရာ ပါတီေတြက

၂၀၁၆ ခု၊ ဇန္နဝါရီ ၂၄။

လက္မွတ္ေရးထိုးလႈပ္ရွားမႈေတြကိုလည္း လုပ္ၾကတယ္။ ဥပမာ-တူရကီ
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တူရကီ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ပါဝင္မႈကို အား
ေပးေထာက္ခံတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ။ ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အီးယူရဲ႕ မ်က္
ေမွာက္ ဒုကၡသည္ဆိုင္ရာေပၚလစီ ဆန္႔က်င္မႈကို အားေပးေထာက္ ခံ
တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ။ ဆီးရီးယား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕သမား ဆန္႔က်င္
ေရးနဲ႔ မိမိႏိုင္ငံက အရင္းစနစ္ ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲမ်ားကို ေထာက္ခံ
အားေပးတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ။ ယူကရိန္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အာဏာပိုင္မ်ားရဲ႕
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အလႊဲအေျပာင္းကုိ
ၾကည့္ျမင္ေတြးဆျခင္း

(ေအးၿငိမ္း)

မွာပဲ ေပ်ာက္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူကေတာ့ (၅) ႏွစ္ ၾကာ
တဲ့အထိ ေျပာေနဆဲ ျဖစ္တယ္။

(၁)

ခ်ဳပ္ေျပာရရင္ သူ႕လက္ထက္မွာ သိသိႀကီးနဲ႔ ဘာမွ တာဝန္
ယူ လုပ္ေဆာင္ေပး မသြားတာ အမ်ားႀကီး(ကိုပါႀကီး၊ ေဒၚခင္ဝင္းကိစၥ၊

ပြဲႏွစ္ပြဲ

ကခ်င္ဆရာမေလး (၂) ဦး အေစာ္ကားခံ အသတ္ခံရမႈ၊ ေကအိုင္ေအ
ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းကိစၥ၊ စစ္တပ္နဲ႔ ခ႐ိုနီေတြရဲ႕ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း

ျပည္သူေတြက ေမာင္းခ်လိုက္လုိ႕ နန္းထဲက ထြက္သြားရတဲ့ ဦးသိန္း

အမႈေတြ၊ သစ္/ေက်ာက္ ခိုးထုတ္မႈေတြ၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံပိုင္ရွင္နဲ႔ ကုမၸ

စိန္ အစိုးရေဟာင္းကို ႏႈတ္ဆက္တဲ့ ပြဲနဲ႔ မိမိတို႔ မဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့

ဏီေတြက အလုပ္သမားေတြအေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္၊ ေသြးစုပ္ အမႈလုပ္

အစိုးရသစ္ ေပၚထြက္လာတာကို ႀကိဳဆိုပြဲ - ပြဲ (၂) ပြဲ က်င္းပေနၾက

တာေတြ၊ ေပးထားတဲ့ ကတိေတြဖ်က္ၿပီး ေက်ာင္းသားနဲ႔ ဝန္းရံျပည္သူ

တာျဖစ္တယ္။ အေဟာင္း- ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာ

ေတြကို ႐ိုက္ႏွက္ဖမ္းဆီး အက်ဥ္းခ်တာ၊ လာဘ္ယူလာဘ္စား ကိုယ္

ေလာကထဲမွာ ႀကံဖန္ အမွတ္ေပးသူက ေပးတယ္။ သူပဲ ဒီခ်ဳပ္ တက္

က်ိဳးရွာၾကတာ)...စတာေတြဟာ စစ္တပ္အျပင္ သူကိုယ္တိုင္နဲ႔ သူ႕အ

လာႏိုင္ေအာင္ လမ္းခင္းေပးခဲ့သူအျဖစ္ ပုံေဖာ္သူက ေဖာ္တယ္။ ကၽြန္

စိုးရ လက္ရာေတြ ျဖစ္တယ္။ စစ္အုပ္စုလက္ထက္က စခဲ့တဲ့ ျမစ္ဆုံ

ေတာ္တို႔ ဒီလို မယူဆႏိုင္ပါ။ တကယ္က တည္ၿမဲသန္႔ရွင္းေခတ္ကလို

ဆည္ကိစၥကုိ ၿပီးျပတ္ေအာင္ မေျဖရွင္းခဲ့ဘဲ လူလည္က် ဆုိင္းငံ့တာပဲ

အပိုင္တြက္ထားရာက ကိုယ္ေဖာ္တဲ့ေဆး ကိုယ္မစားႏိုင္ ျဖစ္ ကုန္ၾက

လုပ္ၿပီး ေနာက္အစုိးရေခါင္းေပၚ ပုံခ်ခဲ့တယ္။ ဒါေတြအားလုံးဟာ သူတုိ႕

တာပါ။ ျပည္သူေတြက သူတို႔ကို ျဖဳတ္ခ်ေရးပဲ အာ႐ုံစိုက္ထားတာ

တာဝန္ယူရမွာေတြ ျဖစ္တယ္။

သူတို႔ မျမင္ မသိခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ကို ႏိုင္ေလာက္မယ့္သူ (ဒီခ်ဳပ္)
ကိုပဲ မဲပုံ ေပးလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။

အထူးသျဖင့္ သူတို႔ဆင္းေပးရတဲ့ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ ေက်ာင္း
သားေတြကို လႊတ္မသြားတာဟာ ဘယ္ေလာက္ အၫႈိးအေတးႀကီး

ဒီလိုနဲ႔ ဦးသိန္းစိန္ရဲ႕ “သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ ေကာင္းမြန္

ေၾကာင္းျပတာ ျဖစ္တယ္။ “ေနဝင္းစိတ္ဓာတ္”ကို စစ္အုပ္စု အဆက္

ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ေႂကြးေၾကာ္သံဟာ ဗိုလ္ခင္ၫြန္ရဲ႕ ‘တဲကုပ္ကေလး

ဆက္ အေမြခံထားတာပဲ။ သူတို႔ေၾကာင့္ ငါတို႔‘ဂိုက္’ပဲ့ရတယ္လို႔ ယူ

မွ တိုက္ေပၚတင္ေရး’ေဆာင္ပုဒ္အတိုင္း အမႈိက္ျခင္းထဲ ခုန္ဆင္းသြား

ဆထားၾကပုံရတယ္။ ဖမ္းထားတဲ့ ဝန္ႀကီးကပဲ စိစစ္လႊတ္ေပးရမယ့္

ပါတယ္။ သူႀကဳံတိုင္းေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြ၊ တလျပည့္တိုင္း ေပးခဲ့တဲ့

အဖြဲ႕မွာ ဥကၠ႒လုပ္ေနမွေတာ့ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္း

မိန္႔ခြန္းေတြဟာ အစိုးရသက္တမ္း ရက္ေပါင္း ၁၀၀ မျပည့္ခင္ ေလထဲ

သား နဲ႔ ၿမိဳ႕ေနဆင္းရဲသားေတြ မလြတ္ၾကတာ အဆန္းမဟုတ္ပါဘူး။
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ခုေတာ့ သူတို႔တေတြ ထြက္ေတာ္မူနန္းက ခြာခဲ့ၾကရၿပီ။

(၂)

အသစ္- ျပည္သူေတြ စိတ္ႀကိဳက္ ေ႐ြးတင္လိုက္တဲ့ အစိုးရ

ဒီခ်ဳပ္ အစိုးရျပန္စဥ္းစားသင့္ေသာ ေပၚလစီတခ်ိဳ႕

ျဖစ္တယ္။ ေကာင္းရင္ စံရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ မေကာင္းရင္ သူတို႔ပဲ ခံရမွာပါ။ ခံ
ခဲ့ရတဲ့ ဒုကၡေတြေတာင္ ေဆြးေျမ႕တာ ေဆြးေျမ႕၊ ပူေလာင္နာက်င္
တာက

နာက်င္ဆဲဆိုေတာ့

ဒုကၡသစ္ကို

သူတို႔

မလိုခ်င္ေတာ့ပါ။

အသစ္ကို ပုံေအာရတဲ့အထဲမွာ- အၿမဲတမ္း ႏွိပ္စက္၊ အထက္

ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးက ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေနတယ္။ သြား႐ိုးထုံးစံ

စည္းကေန ေမာက္ေမာက္မာမာ ေတာင္း၊ ခိုင္း၊ ေျပာေနတဲ့ မ်က္ႏွာ

အတိုင္း မသြားဘဲ၊ ဗိုလ္ေနဝင္း အာဏာ႐ူးရာက ကေမာက္ကမေတြ

ႀကီးေတြ မီဒီယာ ေလာက (စာနယ္ဇင္း၊ ႐ုပ္သံ) နဲ႔ အျပင္မွာ မေတြ႕ရ

ျဖစ္ကုန္တယ္။ တလက္ကိုင္စစ္တပ္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး စစ္အာဏာရွင္

မျမင္ရရင္ မဂၤလာတပါး၊ ဒုကၡတဝက္သက္သာၿပီ ေအာက္ေမ့တာ တ

စနစ္ တည္ၿမဲေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္။ တပါတီစနစ္ ထူေထာင္ကာ က်န္

ေၾကာင္းပါ˜ပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တေၾကာင္းက အ႐ိုက္အပုတ္၊ အထုအ

ႏိုင္ငံေရးပါတီအားလုံးကို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ခဲ့တယ္။ တတိုင္းတျပည္လုံး ဖိႏွိပ္

ေထာင္း၊ အသတ္အျဖတ္ခံရမယ့္ေဘးက တဝက္ျဖစ္ျဖစ္ သက္သာႏ္ိုင္

ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြ လုပ္ခဲ့တယ္။ အက်ိဳးဆက္က လူမ်ိဳးစုမွန္သမၽွ လက္

တယ္...ဆိုတဲ့ တြက္ကိန္းပဲ။ ထပ္ေျပာရရင္ လက္အုပ္ခ်ီရမယ့္ေဘး

နက္စြဲကိုင္ သူပုန္ထကုန္ပါေတာ့တယ္။

ကင္းေဝးခ်င္ၾကတယ္။

ဗမာျပည္ရဲ႕

ထူးျခားခ်က္က

တိုင္းရင္းသားေတြမ်ားသလို

အကဲခတ္ေနမိတယ္။

အဖြဲ႕အစည္းေတြကလည္း မ်ားတယ္။ လမ္းစဥ္ေပၚလစီေတြကလည္း

လႊတ္ေတာ္အစိုးရ အဆင့္ဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ

စုံ၊ လမ္းေၾကာင္းေတြ ကလည္း အသြယ္သြယ္ပဲ။ အႀကိမ္ႀကိမ္လည္း

ေတာ့ (အသစ္ေတြရဲ႕ ထုံးစံအတိုင္း) ႐ႊင္႐ႊင္လန္းလန္း တက္တက္

ေျပာင္းလဲၾကတယ္။

အခု

အသစ္ေတြကို

ေစာင့္ၾကည့္

ႂကြႂကြ ေတြ႕ရလို႔ မုဒိတာ ပြားမိပါတယ္။

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ ျဖစ္တည္ထားပုံကလည္း ထူးျခားတယ္။ ကမၻာ
မွာေတာင္ ဒါမ်ိဳး ရွားမယ္ထင္တယ္။ လူမ်ိဳးစုံ ပါရမယ္။ အေရးပါတဲ့

အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒က “ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရင္
ေထာင္ထဲဝင္ၾက”လို႔
“အိမ္

အခြံခ်ည္း

ဝယ္ျဖည့္ၾကေပါ့...”

ေျပာခဲ့သလို

ခုလည္း

လက္ခံယူရလည္း
လို႔

ထပ္ေျပာတာ

အဖြဲ႕အစည္း

ဝန္ႀကီးေလာင္းေတြကို

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားလည္း

ပါရမယ္။

ပညာတတ္ေတြ

ကိစၥမရွိ၊

ရတဲ့လခနဲ႔

ပါရမွာ ျဖစ္သလို အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း မပါမျဖစ္ ထည့္ထားတာ ေတြ႕

ေတြ႕ရတယ္။

အိတ္စိုက္

ရတယ္။ ဗိုလ္ေ႐ႊမန္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ကိုတို႔ ေျပာင္းလဲရပ္တည္လာတဲ့
ေက်းဇူးလည္း ရွိတာမုိ႕ သူတို႔ေဝပုံက်ကလည္း နည္းလို႔မျဖစ္။ ဒီပုံစံနဲ႔

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ခိုင္းတဲ့ သ ေဘာပဲ။

ဖြဲ႕ စည္းထားတဲ့ အစိုးရပါ။ ဒါက ေတြ႕ရတဲ့ အစုိးရစုဖြဲ႕မႈကုိ ၾကည့္ၿပီး

ပါတီထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း “ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္

ေပးမိတဲ့ မွတ္ခ်က္ပါ။

အဆင္းရဲ အပင္ပန္းခံ လုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ခုခ်မ္းသာတဲ့လမ္းေပၚ ေရာက္

ဒီေနရာမွာ ေတြ႕ရတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ သ

ေနၿပီ။ ဆင္းရဲဒဏ္ခံႏိုင္သလို ခ်မ္းသာဒဏ္ကိုလည္း ခံႏိုင္ပါေစ”လို႔ သ

ေဘာထားက အခရာ ျဖစ္ေနတယ္။ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ကဲေနတယ္။

တိေပးေနၾကသံလည္း ၾကားရတယ္။
အုတ္အေရာေရာ

ဒါေၾကာင့္လည္း ဒုသမၼတနဲ႔ ဝန္ႀကီး (၂) ပါးကိစၥ၊ ျပည္

ေက်ာက္အေရာေရာ ရွိမွာပဲ။ လမ္းစဥ္ေပၚလစီ လက္ခံၿပီး ဝင္ၾကသူေတြ

သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ကိစၥေတြမွာ ျပႆနာတက္ကုန္ၾကတာ ျဖစ္

ရွိသလို အခြင့္အေရး ေမၽွာ္ကိုးၿပီး ဝင္ၾကသူေတြလည္း ပါမွာပဲ။ စိုးရိမ္

မယ္ထင္တယ္။

ဒီေလာက္ႀကီးတဲ့

အဖြဲ႕အစည္းႀကီးမွာ

စရာ အေကာင္းဆုံးက ျပည္တြင္းျပည္ပက ရည္႐ြယ္ခ်က္ အသီးသီးနဲ႔

တပ္ေပါင္းစုေပၚလစီ၊ အမ်ိဳးသားေရးေပၚလစီနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး

လၽွိဳဝင္ေနတဲ့၊ လၽွိဳဝင္လာမယ့္သူေတြ ကိစၥပဲ။ အခုေတာင္ ပြက္စီပြက္စီ

အထစ္အေငါ့ေတြ

ျဖစ္လာၾကၿပီ။

ရွိလာတာလည္း

ေတြ႕ရတယ္။

တိုင္းရင္းသား

တေယာက္ ေနရာေပးတာနဲ႔ လူမ်ိဳးစုတစုလုံးကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လို႔
သတ္မွတ္ခဲ့တာ အဖြဲ႕အစည္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးထက္ ပုဂၢိဳလ္တဦးခ်င္း
ေခါင္ေခါက္ေခၚၿပီး ေဆြးေႏြး ေနရာေပးတဲ့ပုံစံေၾကာင့္ ခြာၿပဲကုန္ၾကတာ
ၾကားရတယ္။ မဟာမိတ္အျဖစ္ လက္တြဲလာခဲ့ၾကတဲ့
အဖြဲ႕ေတြ

SNLD၊ ၿငိမ္းပြင့္

ခံစားခ်က္မေကာင္းၾကတာ ပြင့္ထြက္လာတယ္။

အစာမ

ေက် ျဖစ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြမွာ အခ်ိန္လုၿပီး ၫွိႏႈိင္း၊ အေပးအယူ
မတည့္ၾကေတာ့ ေနာက္တေယာက္ ဆြဲခန္႔ရာက အလြဲအမွား အတိမ္း
အေစာင္း တိုးမိတိုက္မိ ျဖစ္ကုန္ၾကတာလည္း ပါႏိုင္တယ္။
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ဒါေတြဟာ တပ္ေပါင္းစု ေပၚလစီ မွားယြင္းတာလား၊ လုပ္

ၾကမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီစနစ္ကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ဖို႔ လစ္ဘရယ္နဲ႔ ရယ္ဒီ

ဟန္မွားတာလား။ တပ္ေပါင္းစုလုပ္ငန္း မကၽြမ္းက်င္တာလား... တခုခု

ကယ္ ၂ လိုင္း ယွဥ္ၿပီး သြားရလိမ့္မယ္။ ဒီေနရာမွာ တလိုင္းနဲ႔တလိုင္း

မွားေနတာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ ဒီဒဏ္ကို ၾကားျဖတ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

စစ္အုပ္စုအႀကိဳက္ ပြတ္မိတိုက္မိ မျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႔လို တယ္။

(အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္ ေတြ) မွာ ခံရႏိုင္တယ္။

ျပည္သူေတြက

ႏိုးၾကားေနၾကၿပီ။

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို

အခုဝန္ႀကီး၊ ဝန္ေလး (ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသ

ေထာက္ခံမယ့္သူ၊ ဝိုင္းဝန္းမယ့္သူက ရွားပါးသထက္ ရွားပါးလာေနၿပီ။

ႀကီးနဲ႔၊ ျပည္နယ္အဆင့္) ေကာ္မတီ/ေကာ္မရွင္ ရာထူးႀကီးႀကီး အဆင့္

အခြင့္သာခ်က္ ရွိလာၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ဒီအခြင့္အေရးကို လက္

ျမင့္ျမင့္ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျပႆနာေတြ တက္ၿပီး ၅ ႏွစ္ခရီးဆုံးမွာ ေရွာေရွာ

လႊတ္ဆုံး႐ႈံးခံလို႔ မျဖစ္၊ တေကြ႕တပတ္ႀကီး ျပန္ေလၽွာက္ေနရလိမ့္မယ္။

ရွဴရွဴ ဘယ္ႏွပါး၊ ဘယ္ႏွဦးက်န္မလဲ... ဆိုတာ ဘယ္သူမွ ေျပာႏိုင္မယ္

စစ္အုပ္စုရဲ႕ တပ္မႉး - ကာခ်ဳပ္ကလည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ မူ

မထင္ပါ။

(၆) ခ်က္ဆိုတာ ကိုင္ၿပီး အပိုင္ေစာင့္မွာပဲ။ မွားကြက္၊ ကၽြံကြက္ကို
ၾကည့္လိမ့္မယ္။ သူ႕မွာ ၂၀၀၈ ေျခဥအရ အာဏာသိမ္းပိုက္ခြင့္ ရွိေန
တယ္။ လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြကို (၂) ျခမ္းခြဲထားၿပီး

(၃)

တဖက္ကို ဖိတိုက္ေနတာကို ေလၽွာ႔တြက္လို႔ မျဖစ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေဒသေတြ သတ္မွတ္လာႏိုင္တယ္။ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ကိစၥေတြ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဝန္ႀကီး (၄) ေနရာ

ကို လိုသလို မီးေမႊးေပးႏိုင္တာ ရွိတယ္။
ဒါေတြကို တားဆီးဖို႔ လူထုအားမပါဘဲ လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္။
တပ္မေတာ္ဟာ တျဖည္းျဖည္း ေနာက္ဆုတ္ေတာ့မွာပါ ဆိုတဲ့ ဝါဒျဖန္႔

လုပ္တတ္ လုပ္ႏိုင္သူ မရွိလို႔မဟုတ္၊ ေနာက္ကြယ္မွာ အ

ခ်က္ေတြကို ယုံလိုက္လို႔မျဖစ္။

ေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕ ရွိေနပုံ ရတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူ
စြမ္းျပခ်င္လို႔ ဦးေပါင္းက်ားေပါင္းၿပီး တူ႐ြင္းေတာင္ေျခ ျမင္းစိုင္းထြက္
လာတာ ဟုတ္ဟန္မတူ။ ျဖစ္ႏိုင္တာက တခ်ိဳ႕ေနရာေတြက‘တည္း’
ထားတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အေျခအေန အေျပာင္းအလဲျဖစ္တာနဲ႔ ျပႆ

(၅)

နာတခ်ိဳ႕ ေျဖရွင္းၿပီးတာနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးေနရာေတြပဲ
ယူၿပီး၊ က်န္ေနရာ တျခားဝန္ႀကီးေတြကို တြဲကိုင္ခိုင္းတာ ျဖစ္လာႏိုင္

ေဖာင္ပိတ္

တယ္။

အစိုးရသစ္ကို မုဒိတာ မပြားႏိုင္ဘဲ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ အဖြဲ႕

လုပ္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ အသက္အ႐ြယ္ကိစၥကို သူလည္း ထည့္မစဥ္း

ဝင္ေတြ ညစ္တဲ့ ကတ္တဲ့ မ်က္ႏွာလႊဲတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ေပၚထြက္လာ

စားဘဲ ေနမွာမဟုတ္။ သူ႕ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ သူ႕ဘႀကီး သ

တယ္။

ခင္သန္းထြန္းတို႔ရဲ႕ ‘ဆန္း-သန္းေခတ္’ အသက္အ႐ြယ္မဟုတ္ေတာ့

(မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈကိုၾကည့္)။

ေနာက္ ေကာင္းတဲ့သတင္း၊ ႀကိဳဆိုရမယ့္သတင္းကေတာ့

ဘူး။ အေလာင္းစည္သူက ‘ငါမအိုေသး’ ႀကဳံးဝါးတာက တပြဲတိုးကိစၥ၊

‘ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ ဥပေဒ’ တခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဖို႔ စတင္ႀကိဳးစားလာတာ ျဖစ္

ခုဟာက ၅ ႏွစ္တာ တိုက္ပြဲ၊ ကိစၥေတြကလည္း မ်ားသလား မေမးနဲ႔။

တယ္။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ အမွတ္ေပးရမယ့္ ကိစၥျဖစ္
ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

(၄)

(ေအးၿငိမ္း)

၂၀၀၈ နဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တိုက္ဖ်က္ေရး တာဝန္
ဦးသိန္းစိန္ အစိုးေနရာမွာ ဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရ တက္လာပါ

၃၁၊ ၃၊ ၂၀၁၆။

ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ အရိပ္မည္းႀကီး အထိုးခံေနရေသးတယ္။ စစ္အာဏာ
ရွင္စနစ္က အျမစ္ခိုင္မာေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြကလည္း
ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ အခြင့္ထူးခံအာဏာေတြကို လြယ္လြယ္နဲ႔ လက္လႊတ္
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မာတိကာ
စာတည္းအဖြဲ႕အမွာ(၁)
အေျခခံဥပေဒတုိက္ဖ်က္ေရးဟာ သမုိင္းေပးတာဝန္ပဲ(၃)
အရွည္ၾကာဆုံး ျပည္တြင္းစစ္နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ဇာတ္ေမ်ာႀကီး(၆)
တျခားကမၻာက ၿဂဳိဟ္သားမ်ား(၈)
ကာခ်ဳပ္ရဲ႕မူ(၆) ခ်က္ တည္ရွိသမွ် ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ(၁၁)
စစ္အုပ္စုရဲ႕အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးဝါဒ သေဘာထား(၁၃)
အစုိးရသစ္နဲ႕ လႊတ္ေတာ္သစ္ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ ျပႆနာ သုံးရပ္(၁၅)
“ဆုိင္းငံ့ေရး”စိတ္ကူး တကယ္ျဖစ္ႏုိင္-မျဖစ္ႏုိင္(၁၇)
ဆရာ-ဒကာ သပိတ္ေမွာက္ အစဥ္အလာ(၁၉)
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းကုိ ေလ့လာပါ(၂၁)
စစ္အုပ္စု နံပါတ္ဝမ္း(၂၅)
ႏုိင္ငံေရး‘အေရြ႕’ ျဖစ္ေပၚတုိးပြားမႈကုိ နားလည္ၾကည့္ျခင္း(၂၈)
ေကြ႕ေကာက္ေလွ်ာက္ခ်င္ ေလွ်ာက္ရပါေစ လမ္းမမွားဖုိ႕ေတာ့လုိတယ္(၃၂)
လယ္ယာေျမမွ ေပးစာတေစာင္(၃၅)
အစုိးရသစ္ေျဖရွင္းရမယ့္ ေျမယာ ျပႆနာ(၃၇)
သေဘာတရားအေျခခံ ၿမဲၿမံေစသည္(၃၉)
ေဖေဖရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးေဖာ္- ဦးခင္ေမာင္ျမင့္(၄၃)
ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ထာဝရႀကီးႀကီး(၄၆)
ရုိဇာလူဇင္ဘတ္(၅၁)
၁၉၆၅-၆၆ အင္ဒုိနီးရွားလူသတ္ပြဲ ေနာက္ကြယ္က အေမရိကန္(၅၃)
အေမရိကန္ရဲ႕ ေခတ္သစ္ဖက္ဆစ္စနစ္(၅၈)
၁၀-ႏွစ္ခရီး (၂၀၁၆-၂၀၂၅) မွန္းဆခ်က္ ၁၁ ခ်က္(၆၄)
ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ ေပၚထြန္းလာခဲ့တဲ့ အႏွစ္- ၅၀၀ ခရီး(၆၇)
၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႕ အလုပ္သမားပါတီမ်ားရဲ႕...(၇၄)
အလႊဲအေျပာင္းကုိ ၾကည့္ျမင္ေတြးဆျခင္း(၇၈)
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