အတြဲ (၂) အမွတ္ ၇။ ႏုိဝင္ဘာလ ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္

အေရးေတာ္ပုံ ဂ်ာနယ္
စာတည္းအဖြဲ႕အမွာ

ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန ဘာျဖစ္ေနသလဲ
(၁)
ၾသဇာနဲ႔အာဏာ
ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏွစ္ေနရာလံုးမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ ၾသဇာရွိတယ္ဆိုတာ ဘယ္သူမွ မျငင္းၾကပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြ
ကလည္း ႏုိင္ထားၿပီး ဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔ဆိုရင္ သူအာဏာရၿပီ....ေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ ဗမာျပည္မွာ ဒါမ်ိဳး ျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ၾသဇာရွိလုိ႔
အာဏာ ရွိတာလား၊ အာဏာရွိလုိ႔ ၾသ ဇာရွိတာလား၊ ဗမာျပည္ စစ္အုပ္စုကေတာ့ အာဏာရွိခဲ့လုိ႔ ၾသဇာရွိခဲ့ၾကတာ အထင္အရွားပဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဖုိ႔ေတာ့ ၾသဇာရွိတာနဲ႔ အာဏာရွိတာ တျခားစီျဖစ္ေနတယ္၊ သူကုိယ္တုိင္ သူ႔ပါတီ NLD မွာ ၾသဇာ
လည္းရွိတယ္၊ အာဏာလည္း ရွိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ တုိင္းျပည္ ႏုိင္ငံေရးမွာက်ေတာ့ ၾသဇာက အာဏာကုိ လက္ညႇိဳး မၫႊန္ႏုိင္ဘူး၊ ၂၀၀၈
ေျခဥက ဒါကုိ ခြင့္မျပဳဘူး။ဒါကုိ ဆုပ္မိကုိင္မိ ရွိၾကတဲ့ ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက (ႏုိင္ငံခ်င္း ဆက္ဆံေရး မွာ) သတိထား ဆက္ဆံလာၾကတာ
ေတြ႔ရတယ္၊ ကာခ်ဳပ္ကုိ သမၼတ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတုိ႔နဲ႔ထပ္တူ ဦးတုိက္ခံစာရင္းထဲ ထည့္ထားၾကရတယ္။ ကာခ်ဳပ္ကလည္း ၂၀၀၈
ေျခဥထဲက အႏွစ္အသားျဖစ္တဲ့ တုိ႔တာ၀န္ အေရးသံုးပါး၊ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းအျပင္ တပ္မေတာ္ ရဲ႕ မူ
၆ ခ်က္ဆုိတာေတြကုိ အလ်ဥ္းသင့္သလုိ ေျပာလႊတ္တတ္တယ္။ သူတုိ႔ကလည္း အစုိးရနဲ႔ စစ္တပ္ကုိ အတြဲလုိက္ လုိခ်င္ေနၾက
တာဆုိေတာ့ အိ ေျႏၵရရ နားေထာင္ေပးခဲ့ၾကတယ္။အာဏာဟာ ျပည္သူ႔ဆီက ဆင္းလာတာမဟုတ္။ ၂၀၀၈ ေျခဥက စီးဆင္းလာ
တာျဖစ္လို႔ ဒီျပႆနာဟာ ေသာင္မတင္ ေရမက် ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနပါတယ္။
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(၂)
လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစုိးရ
လႊတ္ေတာ္ပုိင္းမွာ ကုိယ္စားလွယ္တခ်ိဳ႕ ဥပေဒအသစ္ျပ႒ာန္းတာ၊ ဥပေဒေဟာင္း အခ်ိဳ႕ ပယ္ဖ်က္တာ။ ျပင္တာ ျဖည့္စက
ြ ္
တာေတြ အားသြန္ခြန္စုိက္ လုပ္ၾကပါတယ္။ အက်ိဳးရွိတန္သေလာက္လည္း ရွိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ဆင့္ပါးစပ္ ႏွမ္း
ပက္ပဲ။ အေျခအေနၾကည့္ရတာက လႊတ္ေတာ္ လမ္းေၾကာင္းေပၚက အာဏာကုိ တုိးခ်ဲ႕ယူလုိ႔ရတယ္လုိ႔ တရားေသသတ္မွတ္ထားပံု
ပဲ။ စႏၵဂုတ္ စစ္တုိက္ထံုး ပံုျပဳၿပီး ၂၀၀၈ ေျခဥကုိ မုန္႔ ပ်ားသလက္ စားသလုိ အဖ်ားအနားသားက လွည့္ပတ္ဝါးေနလုိ႔ကေတာ့ စစ္အာ
ဏာရွင္စနစ္က ဒူးႏွန္႕ေနပါလိမ့္မယ္။ ၾကာရင္ ရ’ထားပါတယ္ဆိုတဲ့ ပ႐ုပ္လံုး ေလသလပ္တာနဲ႔ လံုးပါးပါးေတာ့မွာပါ။ အစုိးရယႏၱရားမွာ
လည္း ဘာမွလုပ္မရတဲ့ အေျခအေနပဲ။ NLD ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူကုိယ္တုိင္က အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ေတြ တရြတ္ဆြဲ ကန္႔လန္႔တုိက္ေန
တာကုိ နတ္သံေႏွာေျပာထြက္လာတယ္။ ျဖဳတ္လည္း မပစ္ရဲဘူး။ အမ်ားစုက စစ္ဗုိလ္လူထြက္ေတြျဖစ္လုိ႔ ဓာတ္လုိက္ခံရမွာ စုိးရိမ္ပံု
ရတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခ်ိန္မေရြးနဲ႔ အခ်ိန္ကုိက္ ေပါက္ကြဲလာႏုိင္တဲ့ ဗုံးေတြက အစီအရီ ရွိေနေသးတယ္။ ျမစ္ဆံု ကိစၥ၊ အေနာက္ျခမ္းမွာ
႐ုိဟင္ဂ်ာ/ ဘဂၤRလီ/ အၾကမ္းဖက္ဆိုတဲ့ အေရး။ ေတာင္၊ အေရွ႕၊ ေျမာက္ျခမ္းက တုိက္ပြဲေတြ စိပ္လာတဲ့ အေရး၊ NCA လက္မွတ္
ထုိးၾကေရးနဲ႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကိစၥေတြ တန္းစီေနပါတယ္၊ ဒါေတြဟာ စစ္တပ္ဘက္က သူတုိ႔ျဖစ္ေစခ်င္သလုိ ဖြ
ထားလုိက္တဲ့ျပႆနာေတြပဲ။ NLD က ေျဖရွင္းႏုိင္ရင္ ေျဖရွင္းေပေတာ့ပဲ၊ မေျဖရွင္းႏုိင္ရင္ေတာ့ တပ္မေတာ္ကပဲ တုိင္းျပည္ကုိ ၿငိမ္
ေအာင္ ထိန္းျပပါလိမ့္မယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နယ္ေျမေတြ၊ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္တာေတြ မ်ားသထက္ မ်ားလာမွာပါ၊ ခု ဝ-မုိင္းလားကိစၥ
ရာဇသံေပးၿပီး အကဲစမ္းထားတာ ရွိတယ္၊ ေစာေစာပုိင္းကတည္းက ‘ေဘာ့စနီးယားလုိ ျဖစ္သြား မယ္’၊ ‘ေဘာ္လကန္လုိ ျဖစ္သာြ းမယ္’
ဆုိတ့ဲ ေျခာက္လံုးလွန္႔လံုးေတြလည္း မေမ့ဖုိ႔လုိတယ္။ အခုလည္း အစုိးရ နာမည္ခံထားတဲ့ သမၼတနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတုိ႔က ေျခတုိ
ေအာင္ ႏုိင္ငံတကာထြက္ ေခ်းငွားေတာင္းရမ္း လက္ခံေနၾကခ်ိန္မွာ သူတုိ႔က အိမ္မွာေနရင္း ျဖဳန္းမေလာက္ စစ္ကုိ တုိက္ေနၾကတယ္၊
ရလာသမွ် ဘ႑ာေငြေၾကးနဲ႔ အေထာက္အပံ့မွန္သမွ်ဟာ စစ္တပ္ ထုိင္ျဖဳန္းေနတာနဲ႔တင္ သဲထဲေရသြန္ျဖစ္ေနပါၿပီ။
(၃)
တႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ေရးကိစၥ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခုေနာက္ပုိင္း ေျပာတဲ့စကားေတြအေပၚ တုိင္းရင္းသားေတြ အာ႐ံုစုိက္ေနၾကတယ္။ လက္ေတြ႕က်
မက် ၾကည့္ၾကတယ္။ စစ္တပ္အေပၚ သူဘယ္ေလာက္ တာဝန္ခံႏုိင္မလဲ သိခ်င္ၾကတယ္။ စစ္တပ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
သေဘာထားနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး တုိက္ပြဲေတြ တုိးခ်ဲ႔ေနတာလုိ႔ ထင္သူက အမ်ားစုျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္ကုိေတာ့ မယံုၾကဘူး။ စစ္အုပ္စု
ေဟာင္း/သစ္ေတြနဲ႔ ခ႐ုိနီေတြအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဆုိင္ရွင္ေတြ ႐ုပ္သိမ္းၿပီးၿပီးခ်င္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက လက္လႊတ္ထားၿပီးသား
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာေတြ ျပန္ေတာင္းယူတဲ့ကိစၥ ၾကည့္တာနဲ႔ ဗေလာင္းဗလဲ စစ္တပ္ဆိုတာ ရွင္းေနၿပီပဲ။တကယ္က စစ္တပ္န႔ဲ အစုိးရရဲ႕
အက်ိဳးစီးပြားဟာ တခါတရံ တထပ္တည္းက်တယ္။ တခါတရံ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ ေနတတ္တယ္။ ဒီအခါ စစ္တပ္အလိုက်
လုိက္လုပ္ေပးရတာေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အရာရာကုိ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့သေဘာထား ေဖာ္ျပ
တယ္။ စစ္တပ္က မလုိက္နာဘူး။ ျပႆနာရဲ႕ ဆံုခ်က္က အဲဒီမွာ ရွိတယ္။ ဘာလုပ္ႏုိင္သလဲ။ ဘာမွ လုပ္ မျပႏိုင္ဘူး။
ေျပာခ်င္တာက-ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ တလံုးတစည္းတည္း ဆက္လက္တည္ရွိေရးမွာ ခုလုိ သြားေနလုိ႔ကေတာ့ အလုပ္မျဖစ္ဘူး။
စစ္တပ္က ေနာက္ဆုတ္ခ်င္ဆုတ္- NLD က ေရွ႕တုိးခ်င္တုိး၊ ဒါပဲရွိေတာ့တယ္။လက္ရွိအေနအထားႀကီးကုိျဖင့္ စစ္တပ္ကလြၿဲ ပီး ဘယ္
သူမွ မႀကိဳက္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ပါတယ္။
စာတည္းအဖြ႔ဲ
(၂၈၊ ၁၀၊ ၂၀၁၆)
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ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ မွ
ၿဗိတိန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္ေကာ္မတီထံသုိ႕
ေပးပုိ႕သည့္ သဝဏ္လႊာ
(အဂၤလိပ္ဘာသာ- မူရင္း)

Dated: 2016, October 1st
To:
Central Committee
Communist Party of Britain
From:
Central Organizing Committee
Communist Party of Burma

Subject: Felicitations to the Fifty-fourth Congress of the Communist Party of Britain.
Dear Comrades,
At a time when the working peoples of the world are facing the economic woes and social chaos which
ensue from the rabid attempts of the imperialists to save capitalism from its doom, we, comrades from a Southeast Asian nation hail the congress of comrades who are struggling against capitalism in Europe, the continent
where most of the world's capitalist nations are situated.
The post-Cold War contention and re-division of regions under their influence among the big powers,
instead of coming to an end has in fact become ever more intense and treacherous. New problems of war refugees
and their resettlement, undeniable outcomes of their imperialist rivalry, have reached unprecedented heights in
history. At a time when the US imperialist tries to focus its concentration of military power in the China Seas,
Burma, a country that offers western outlets to China, is also being drawn into the maelstrom. Being sandwiched
between the world's two most populous nations and situated at a crucial point of one of the world's most important
sea lanes, powerful nations never lose sight of our country's politics, and now the manipulative designs of western
nations are overtly going full swing in Burma's politics.
At a time like this, the struggles and movements of the peoples of Europe to rein in the imperialists are of
utmost value to the all the peoples of the world. Just like the time during the Vietnam War, we must unite to thwart
the efforts of the imperialist forces from fanning war around the world.
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In our country, as the people have come to realize the inevitable limitations of the new elected
government, their interest and inclination towards Marxism and Leftism has gained momentum. We shall make use
of this opportunity and revitalize our party's work with the peoples of our nation.
Success to the Fifty-fourth Congress of the Communist Party of Britain!
Long Live the Fraternal Relationship between the Communist Party of Britain and the Communist Party of
Burma!
Central Organizing Committee
Communist Party of Burma

ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီ မွ
ၿဗိတိန္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟုိေကာ္ေကာ္မတီထံသုိ႕
ေပးပုိ႕သည့္ သဝဏ္လႊာ

ရက္စြဲ- ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၁ ရက္
သုိ႕
ဗဟိုေကာ္မတီ
ၿဗိတိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
မွ
ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
အေၾကာင္းအရာ။ ။ ၿဗိတိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ (၅၄)ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္သို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ျခင္း။
ခ်စ္လွစြာေသာရဲေဘာ္မ်ားခင္ဗ်ားကမၻာ့လုပ္သားျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားက အရင္း႐ွင္စနစ္က်ဆံုးမႈကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ အ႐ူးအမူး လံုး
ပန္းမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခ်ိန္တြင္ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွတိုက္ႏိုင္ငံတခုမွ မိမိတို႔က ကမၻာေပၚ႐ွိအရင္း႐ွင္ႏိုင္ငံအမ်ားစုတည္႐ွိရာ ဥ
ေရာပတိုက္တြင္ အရင္း႐ွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾက ေသာရဲေဘာ္မ်ား၏ ကြန္ဂရက္ကို ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္လိုက္ပါသည္။
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အင္အားႀကီးႏိုင္ငံႀကီးမ်ားအၾကား စစ္ေအးေခတ္လြန္ကာလ နယ္ေျမလုယက္မႈႏွင့္ခြဲေဝမႈမွာ အဆံုးသတ္ဖို႔ေနေနသာသာ
လက္ေတြ႔တြင္ ပို၍ ျပင္းထန္၊ ပို၍ေကာက္က်စ္လာသည္ကိုေတြ႕ေနရသည္။ သူတို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕အားၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စစ္
ေျပးဒုကၡသည္ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးျပႆနာသစ္မ်ားသည္ သမိုင္းတြင္မႀကံဳဖူးေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလာသည္။ ယခုလို
အေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕သမားက တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ စစ္အင္အားစုၿပံဳရန္ လံုးပန္းမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္ျပည္အတြက္ အေနာက္ဖက္တံခါး
ေပါက္မ်ား႐ွိရာ ဗမာျပည္မွာလည္း ဤဝဲဂယက္အတြင္းသို႔ ဆြဲသြင္းျခင္းခံရပါေတာ့သည္။ ကမၻာေပၚတြင္လူဦးေရအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံႀကီး
ႏွစ္ခုအၾကားတြင္တည္႐ွိကာ ကမၻာ့အေရးအပါဆံုးပင္လယ္ေရေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္ တည္႐ွိေနသည့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံ
ေရးကို အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားက အၿမဲပင္ မ်က္ျခည္ျပတ္မခံေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။ ယခုအခါတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဗမာျပည္
ႏိုင္ငံေရးကို စြက္ဖက္ရန္ အႀကံအစည္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ အစြမး္ ကုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကပါသည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ ဥေရာပတိုက္ျပည္သူမ်ား၏နယ္ခ်ဲသမားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ တိုက္ပြဲဝင္လႈပ္႐ွားၾက
သည္မ်ားမွာ ကမၻာ့ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးႀကီးလွပါသည္။ ဗီယက္နမ္စစ္ပြဲတုန္းကလိုပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး စည္းလံုးကာ နယ္
ခ်ဲ႕အင္အားစုမ်ား၏ တကမၻာလံုးအား မီးေလာင္တိုက္သြင္းရန္ ႀကံစည္မႈမ်ားကို တြန္းလွန္ၾကရပါမည္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ အသစ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာအစိုးရ၏ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ျမင္ေတြ႔လာၾကသည့္ျပည္သူမ်ား၏
မာ့က္စ္ဝါဒကို စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ တိမ္းၫႊတ္မႈတိုးပြားလာေနပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနျဖင့္ ဤအခြင့္ေကာင္းကို အသံုးျပဳကာ ကၽြန္
ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အတူ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကို အားသစ္ေလာင္းသြားၾကပါမည္။

ၿဗိတိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏

ငါးဆယ့္ေလးႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ေအာင္ျမင္ပါေစ။

ၿဗိတိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔အၾကားမွ ညီေနာင္ပါတီဆက္သြယ္ေရးအဓြန္႔႐ွည္ပါေစ။

ဗဟိုစည္း႐ံုးေရးေကာ္မတီ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
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အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကိုမေမ့သင္
သင္ၾကပါ
့ၾကပါ
ၾက
ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း

အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္၊ အတြ(ဲ ၂) အမွတ္ ၇
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာဒီေန႔ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ မ်က္စိလည္စရာလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစကား
ေတြ တေဖာင္ေဖာင္ ေျပာေနတဲ့အၾကားက ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းျပဳတဲ့ အေျပာအဆို-အေရးအသားအေၾကာင္းျပဳၿပီး အဖမ္းခံေနရတာ
ေတြ ဆက္လက္ေတြ႕ျမင္ေနရတာ၊ ေငြကုန္ေၾကးက် အေျမာက္အျမားခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ၊ ၂၁ပင္လုံညီလာခံႀကီး တၿခိမ္း
ၿခိမ္း က်င္းပေနတဲ့အၾကားက တိုက္ပြဲေတြ တရံမလပ္၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ အေျပးမရပ္ျဖစ္ေနရတာ၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ စီးဝင္
ေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာ အလုပ္သမားျပႆနာေတြ တိုးသထက္ တိုး၊ ကၽြန္ျပဳခံရတယ္ဆိုတာမ်ိဳးအထိ ျဖစ္၊ လယ္သမားေျမ ဆုံး႐ႈံးမႈ
ေတြ မ်ားသထက္မ်ားျဖစ္ေနရတာ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးစကားေတြ စီစီညံေအာင္ ၾကားေနရတဲ့အၾကားကပဲ ရာဇဝတ္မႈေတြန႔ဲ မူးယစ္
ေဆးဝါး သုံးစြဲေဖာက္ကားမႈျပႆနာဟာ ဆိုးသထက္ဆိုးလာေနတာ- ဒါေတြ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ ေနရတာလဲဆိုတာကို ဗမာႏိုင္ငံ
သားတိုင္းက သိခ်င္ေနၾကပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး တယ္လီဖုန္းကိုင္တဲ့လူေတြ မ်ားသထက္မ်ားလာ၊ အင္တာနက္တက္သူေတြ မ်ားသထက္မ်ားလာ၊ အေနရာရာမွာ
ျပည္ပက သင္တန္းေတြေပးတာေတြ မ်ားသထက္မ်ားလာေနတဲ့အၾကားက ဒီႏိုင္ငံမွာေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြနဲ႔ မိဘေတြရဲ႕မေက်နပ္မႈ
ေတြဟာ ေလ်ာ့သြားတယ္မရွိဘဲ ဘာေၾကာင့္တိုးသထက္တိုး မ်ားလာေနရတာလဲ။ ျပည္ပက အကူအညီမ်ိဳးစုံ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ား
စြာ ဝင္လာေနလ်က္နဲ႔ ေဒၚလာ ေဈးႏႈန္း၊ ကုန္ ေဈးႏႈန္းေတြ ဘာျဖစ္လို႔ ေတာက္ေလၽွာက္တက္ေနရတာလဲ။
ကမၻာႀကီးကို တခ်က္ငဲ့ၾကည့္လိုက္ပါ။
စစ္ပြဲေတြ၊ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ေတြ၊ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ၊ အငတ္ေဘးျပႆနာေတြ ရက္သတၱတပတ္ မျမင္ရ၊ မၾကားရဘူးလို႔
ရွိလို႔လား။ မရွိပါဘူး။ ကမၻာေပၚမွာ အနိ႒ာ႐ုံျမင္ကြင္းေတြကို မတူတဲ့အတိုင္းအတာ၊ မတူတဲ့အသြင္သဏၭာန္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ၿမဲေတြ႕ေနရ
တာကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ႏိုင္ရင္ ဗမာ ျပည္က ျပႆနာကိုလည္း အေျဖထုတ္ႏိုင္မွာပါ၊
အင္မတန္ ႂကြယ္၀ထြန္းကားပါတယ္ဆိုတဲ့ႏိုင္ငံႀကီးေတြမွာကိုပဲ ရဲက လူထုအေပၚ မတရားႏွိပ္စက္တာ၊ တယူသန္ေဖာက္
ခြဲေရးသမားေတြေၾကာင့္ အျပစ္မဲ့လူထုေတြ ေသေၾကၾကရတာ၊ သူတို႔ရဲ႕အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အာဖရိကေျမာက္ပိုင္းစတဲ့ေဒသေတြမွာ
ဆင္ႏႊဲေနတဲ့ နယ္ခ်ဲ႕စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္စစ္သားနဲ႔လူထုေတြ ေသေနၾကတာ၊ ဒါေတြဟာ ေလ်ာ့သြားတယ္မရွိ၊ တိုးၿပီးရင္းသာ တိုး
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လာေနတာ ေတြ႕ေနၾကရပါတယ္။ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးျပႆနာ-အဓိက႐ုဏ္းဆိုတာေတြကလည္း အေတာမသတ္။ ေျပာရရင္
ပထမ ကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း၊ ဒုတိယကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္းကာလေတြနဲ႔ တပုံတည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အရွင္းဆုံး ေတြ႕ႏိုင္၊ ေျပာႏိုင္တဲ့အခ်က္တခ်ိဳ႕ကိုေျပာရရင္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ႀကီး အရွိန္ရႀကီးထြားလာလို႔ ဥစၥာ
ဓနေတြ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြ ကမၻာအႏွံ႔ ျပန္႕စီးသြားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေသြးစုပ္မႈေတြသာ ျပန္႕စီးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ တဆက္တည္း
ျပန္႕ပြားတာက က်ဴးေက်ာ္မႈစစ္ပြဲ၊ အရင္းအျမစ္လုတဲ့စစ္ပြဲေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္၊ အိုင္တီစနစ္ ထြန္းကား၊ သတင္းစနစ္ ျမန္ဆန္လာလို႔
လူတန္းစား ကြာဟမႈကို ဆြဲမၫွိႏိုင္ပါဘူး၊ ပိုသာ ကြာဟဆိုးဝါးေစပါတယ္။ စမ္းသပ္ခန္းေတြ၊ သုေတသနခန္းေတြထဲကေန အရင္း
အျမစ္သစ္ေတြ၊ ပစၥည္းသစ္ေတြထုတ္လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုေပမယ့္ အဲဒီအက်ိဳးကို ခံစားရတာဟာ ကမၻာ့ထိပ္ဆုံးကသူႂကြယ္ေတြသာ ျဖစ္
ပါတယ္။
ကမၻာေပၚမွာ စစ္နဲ႔လက္နက္ကို လက္႐ုံးျပဳထားတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ႀကီး ရွိေနသေ႐ြ႕ စစ္ပြဲေတြ၊ ဒီမိုကေရစီကို အညီအမၽွ မခံ
စားရတာေတြ ရွိၿမဲ ရွိေနမွာသာ ျဖစ္ပါတယ္။
အလားတူ ဗမာျပည္မွာလည္း စစ္နဲ႔လက္နက္ကို လက္႐ုံးျပဳၿပီး တိုင္းျပည္ရဲ႕ဥစၥာဓနနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကို ေမာင္ပိုင္စီးထား
တဲ့ စစ္ဗ်ဴ႐ိုက ရက္ႀကီးေတြရဲ႕ အာဏာစက္ကို မဖယ္ရွားႏိုင္ေသးသေ႐ြ႕ ျပည္သူေတြ ဒုကၡမ်ိဳးစုံခံစားေနၾကရမွာသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏိုင္
ငံမွာ စစ္အုပ္စုရယ္လို႔ ေပၚေပါက္လာတာကိုက ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကိုအမွီျပဳၿပီး ဖဆပလလက္ယာဂိုဏ္းသားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေပေပါက္ခ့ဲ
တာပါ။ အာဏာအဆက္ဆက္ သိမ္းၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္လူတန္းစားရယ္လို႔ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ လူထုကို ျပည္
တြင္းစစ္နဲ႔ၿခိမ္းေျခာက္၊ အာဏာသိမ္းပြဲေတြနဲ႔ အႏိုင္က်င့္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဓနဥစၥာေတြအျဖစ္ ခိုးဝွက္စုေဆာင္းခဲ့ရာကေန ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဦးပိုင္အပါအဝင္ သူတို႔ရဲ႕ဓနအေဆာက္အအုံေတြကို တရားဝင္ ေၾကညာထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ တပါတည္းမွာ သူတို႔
ရဲ႕ ခ႐ိုနီေပါင္းစုံဟာလည္း အေမွာင္ရိပ္ထဲကေန တရားဝင္ခုန္ထြက္လာၾကပါတယ္။ ဒီလို တိုင္းျပည္ကို ရာစုႏွစ္တဝက္ေက်ာ္ အုပ္စိုးၿပီး
တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ ဓနအေဆာက္အအုံနဲ႔ အာဏာအသိုက္အအုံကို ကေန႔အခါမွာ ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ႏိုင္ၿပီလို႔ ဘယ္
သူ ေျပာႏိုင္ပါသလဲ။ အဲဒီစစ္အုပ္စုဟာ သူတို႔ရဲ႕႐ႈံးနိမ့္မႈကို သေဘာထားႀကီးစြာနဲ႔ ဝန္ခံအသိအမွတ္ျပဳလိုက္ၿပီလို႔ ဘယ္သူေျပာႏိုင္ပါ
သလဲ။ အသိသာဆုံး သာဓကတခုကေတာ့ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒနဲ႔ အဲဒါႀကီးကို ဒီေန႔ သူတို႔ အေသအလဲ ကာကြယ္ေနၾကတယ္ ဆိုတ့ဲ
အခ်က္ပါပဲ။ ဒီေတာ့ ဒီေန႔မွာ ေတြ႕ေနရတဲ့ နားမလည္ႏိုင္စရာေတြကို သုံးသပ္ရာမွာ ဒီအခ်က္ကို ထည့္မစဥ္းစားလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ကၽြန္
ေတာ္တို႔ ဘီလူးစည္း လူစည္း ခြဲႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တည့္တည့္ေျပာရရင္ လူတန္းစားစည္း ခြဲျခားဖို႔ပါ။ ဒီေန႔ ဒီတိုင္းျပည္မွာ ဘယ္သူ
ေတြ ေကာင္းစားၿပီး ဘယ္သူေတြ ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနတယ္ဆိုတာကို ျပန္စဥ္းစားလိုက္ရင္ အေျခအေနကို အရွင္းသားနားလည္ႏိုင္
ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္းကနဲ႔ ဘာမ်ား ျခားနားပါသလဲ။ မတူျခားနားတဲ့ေနရာ၊ မတူျခားနားတဲ့ရာသီဥတုမွာ ျမင္ေတြ႕
ရတဲ့ ေရာဂါေဟာင္းလို႔ပဲ ဆိုခ်င္ပါတယ္။ နာတာရွည္ေရာဂါပါ။
ဒီေန႔ ဗမာျပည္အေၾကာင္းေျပာတိုင္း ထိပ္တန္းကပါေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကိစၥကိုပဲ ျပန္ၾကည့္ပါ။ ဒီျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေပၚရတာ
ဟာ ဒီမိုကေရစီကို အညီအမၽွခံစားခြင့္မေပးတာကေန ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္ေပၚေပါက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ တိုင္းရင္း
သားေဒသေတြကို အစိုးရစစ္တပ္ေတြ ခ်ထားရာကေန အဲဒီစစ္တပ္ေတြက ျပည္သူလူထုအေပၚမတရားအႏိုင္က်င့္တာေတြ မ်ားလြန္း
လာလို႔ တိုင္းရင္းသားေတြက လက္နက္ကိုင္ တိုက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း ဒီျပႆနာကိုေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ လူတိုင္း- ဆင္းရဲ
ခ်မ္းသာ၊ သူ႕လူကိုယ့္လူမေ႐ြးု ဒီမိုကေရစီ အညီအမၽွ ခံစားခြင့္ေပးတာ၊ အစိုးရစစ္တပ္ေတြကို စည္းကမ္းတက် ျပန္ထိန္းခ်ဳပ္တာ
ေတြက စရပါလိမ့္မယ္။ လူတန္းစားျပႆနာ၊ လူတန္းစားစစ္ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။
အိုးအိမ္ဖ်က္သိမ္းတာ၊ ေျမယာလုယက္တာ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးကုန္ကူးတာ စတဲ့ကိစၥေတြက်ေတာ့ပိုလို႔ေတာင္ရွင္းပါတယ္။ စစ္
ခ႐ိုနီႀကီးေတြနဲ႔ ျပည္ပအရင္းရွင္ႀကီးေတြ ေကာင္းစားဖို႔အတြက္ ဗမာျပည္ကဆင္းရဲသားျပည္သူလူထုကို အႏိုင္က်င့္တာဆိုတာ ဘယ္
သူမဆို သိပါတယ္။
စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ဓနရွင္ႀကီးေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ခ႐ိုနီေတြ၊ ကပ္ပါးရပ္ပါးေတြကို အထီးက်န္ထားၿပီး က်န္လူတန္းစားမ်ား၊ အင္အားစု
မ်ား ေသြးစည္းၾကဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။
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က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ ေရာင္းကုန္မဟုတ္
ေက်ာ္ဇင္မင္း

အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္၊ အတြ(ဲ ၂) အမွတ္ ၇
အညာကိုမေရာက္တာၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ ေညာင္ျပာသာဒ္ၾကီးကို ေတြ႔လိုက္ရသည္ႏွင့္ ခံစားခ်က္တို႔ ထက္
ျမက္ ႏိုးၾကားလာေလသည္။
ေညာင္ျပာသာဒ္ပင္ႀကီးကား ခမ္းနားႀကီးက်ယ္လွသည္။ အုံ႔အုံ႔ဆိုင္းဆိုင္းရွိလွသည္။ အံ့ဘနန္း ထူးျခားဆန္းၾကယ္လွသည္။
ေညာင္ပင္ၾကီးမွသည္ ႀကီးမားထယ္ဝါေသာအကိုင္းႀကီးေတြ အဖက္ဖက္သို႔ ျဖာထြက္ေနသည္။ ထိုျဖာထြက္ေန ေသာအကိုင္းၾကီးေတြ
မွသည္ ေညာင္မုတ္ဆိတ္ေတြ ေျမသို႔ တြဲရရြဲက်ဆင္းေနၾကသည္။ ေညာင္မုတ္ဆိတ္တို႔သည္ အျမစ္မွသည္ ပင္စည္အျဖစ္သို႔ ႀကီးထြား
သန္မာလာျပန္ေသာအခါ ေညာင္ပင္ႀကီးေအာက္တြင္ ေညာင္ပင္ေတြ အမ်ားၾကီးေပါက္ေနသလို ျဖစ္ေနသည္။ ေညာင္မုတ္ဆိတ္ေတြ
က ဘယ္တပင္ညာတပင္ ေပါက္ေနရာ တံခါးေပါက္ေတြလို ျဖစ္ေနၾကသျဖင့္ ထိုအေပါက္ေတြကို ေညာင္တံခါးေတြဟုလည္း ေခၚၾက
သည္။ ေညာင္ျပာသာဒ္ပင္ႀကီးသည္ နန္းေတာ္ၾကီးႏွင့္ပင္တူေနေသးေတာ့သည္။

ေညာင္တံခါးေပါက္တခု၏ အလည္တြင္ ေက်ာက္ေရအိုးစင္တခုကို ေတြ႔ရသည္။ ေရအိုးအသစ္ေလးေတြက ေရေတြ စိမ့္ျဖာ
စိုရႊဲေနသည္။ ေရအိုးေဘး ခင္းထားေသာသဲေပၚတြင္ ျမက္ပင္ေလးေတြႏွင့္ စိမ္းစိမ္းစိုစိုျဖစ္ေနသည္။ ေရကုသိုလ္ျပဳသူ၏ေစတနာကို
စိမ္းစိုေနေသာ ျမက္ပင္ကေလးမ်ားေပၚတြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္။ ငယ္ငယ္က အလယ္တန္းစကားေျပတြင္ သင္ခဲ့ရဖူးေသာ ဆရာေဇာ္
ဂ်ီ၏ေဆာင္းပါးကို သတိရမိသည္။ ေရခ်မ္းစင္ကေလးမ်ားသည္ ေႏြဦးေပါက္တြင္ ပုန္းေနရာမွာ ထြက္ေပၚလာၾကေသာ ေႏြဦးက်က္
သေရပင္ျဖစ္သည္ဟု ဆရာေဇာ္ဂ်ီကဆိုသည္။
သို႔ေသာ္ ထိုေႏြဦးက်က္သေရသည္ တေန႔ထက္တေန႔ ပိုမိုခက္ခဲၾကမ္းတမ္းလာေသာ က်ေနာ္တို႔ေခတ္ၾကီးႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ပါ
ေသး၏ေလာဟု ကြၽန္ေတာ္ ေတြးေတာမိေလသည္။ ေရကို ခြက္ျဖင့္ခပ္ေသာက္ၿပီးး ခပ္ေသာက္ထားေသာခြက္ကို ေရထဲျပန္ႏွစ္ခပ္ကာ
ေနာက္တေယာက္က ေသာက္ေသာစနစ္သည္ ေရာဂါဘယ ထူေျပာလွေသာ ဒီေန႔ေခတ္ႀကီးတြင္ အႏၱရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚေနသလိုမ်ား
ျဖစ္ေနေလမည္လားဟု ေတြးမိေလသည္။ ယေန႔ေခတ္ ဆင္းရဲသားလူတန္းစားအၾကားတြင္ ေရာဂါဘယမ်ားသည္ လြန္စာြ ထူေျပာမ်ား
ျပားလာေသာေၾကာင့္ ထိုိသို႔ေတြးမိျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာဂါေတြ ေပါမ်ားလိုက္ပုံမွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္မ်ား ထိုေရာဂါ
ေတြကို ျဖန္႔ထားသလားဟု ထင္ရေလာက္သည္။
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မေတြ႔ရတာၾကာၿပီျဖစ္ေသာ အညာက မိတ္ေဆြတေယာက္သည္ ကူးစက္တတ္ေသာ အသည္းေရာင္အသားဝါေရာဂါေၾကာင့္
ေဆး႐ုံတက္ေနရသည္ကို မေန႔ကပဲ ကြၽန္ေတာ္သိခဲ့ရသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ အသက္ငယ္ေသာ ႏွမဝမ္းကြဲတေယာက္သည္လည္း တီ
ဘီေရာဂါေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့ေလၿပီ။ ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ တီဘီပိုးေတြသည္ ဆင္းရဲသားေတြကို ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္စက္ကလူ မင္းမူေန
ေလသည္။ ကြၽန္ေတာ္ ေမးျမန္းစုံစမ္းၾကည့္ေသာအခါ ဟိုတေယာက္လည္း ဘီပိုးေၾကာင့္၊ ဒီတေယာက္လည္း စီပိုးေၾကာင့္၊ ေနာက္တ
ေယာက္လည္း တီဘီေၾကာင့္ဟုဆိုကာ အသက္ဆုံးပါး ကြယ္လြန္သြားၾကသူ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေၾကာင္းကို ၾကားသိလာရသည္။
ဆင္းရဲသားမ်ားအတြက္ေတာ့ ထိုေရာဂါမ်ားသည္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ထက္ ပိုဆိုးသည္ ဟု ကြၽန္ေတာ္ ထင္သည္။ ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ တီဘီပိုး
တို႔သည္ ဆင္းရဲသားတို႔၏ ေသမင္းတမန္မ်ား ျဖစ္ေနၾကေလၿပီ။
ေဆးဝါးကုသစရိတ္တို႔မွာ မ်က္လုံးျပဴးစရာ ထိတ္လန္႔ေခ်ာက္ခ်ားစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေခါင္ခိုက္ေနေလသည္။ ဆင္း
ရဲသားမ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ ဘီပိုး၊စီပိုး၊ တီဘီပိုးတို႔မွာ ကုမရႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ခ်မ္းသာသူေတြက ဘန္ေကာက္သာြ း
ကုၾကၿပီး ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသူေတြ ရွိၾကသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားမွာ အိပ္မက္ပင္ မမက္ႏိုင္ၾက။ ဘန္ေကာက္သြားၿပီး ေဆးကုသရ
သည့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ ဆင္းရဲသားေတြ ဘာမွမစားဘဲ တသက္လုံး ရသမွ်ဝင္ေငြကို စုထားလွ်င္ပင္ လုံေလာက္ႏိုင္လိမ့္မည္မထင္။ အ
ထူးကုေဆး႐ုံၾကီးမ်ား၏ကုန္က်စရိတ္မွာလည္း ဆင္းရဲသားေတြအတြက္ေတာ့ အိမ္ေတြျခံေတြခ်ေရာင္းမွ တတ္ႏိုင္ေလာက္ၾကမည့္ ကုန္
က် စရိတ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ လူအခ်ဳိ႕က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာေနခ်ိန္တြင္ လူအခ်ဳိ႕ စုတ္ျပတ္သတ္ေနေအာင္ ဆင္းရဲမြဲေတေနၾကေလၿပီ။ ဆင္း
ရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈသည္ မိုးႏွင့္ေျမလို အလွမ္းကြာေနေလၿပီ။ လူအခ်င္းခ်င္း အဆင့္အတန္း ကြဲျပားကြာဟျခားနားမႈမွာ စိတ္နာစရာ
ေကာင္းသည္။ စက္ဆုပ္ ရြံရွာစရာလည္း ေကာင္းလွသည္။
အဆုိးခ်င္း ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ မဆလေခတ္ကမွ အခမဲ့ေဆးကုသခြင့္ ရွိခဲ့ေသးသည္။ ခုေတာ့ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံမွာ
လည္း အားလုံး ကိုယ္တိုင္ဝယ္ရသည္။ အားလုံး ကိုယ္တိုင္က်ခံၾကရသည္။ ဒီေန႔ေခတ္ႀကီးတြင္ ဘာကိုမွ အလကားမရေတာ့ေပ။ ပိုက္
ဆံဆင္းရဲသူမ်ားမွာ ေဆး႐ုံေပၚတြင္ အလြန္မ်က္ႏွာငယ္ၾကရသည္။ ပိုက္ဆံမေပးႏိုင္လွ်င္ အေစာင့္ကလည္း ေငါက္သည္။ အလုပ္သ
မားကလည္း ေငါက္သည္။ သူနာျပဳႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားကား ဆိုဖြယ္မရွိေတာ့။ ဆရာဝန္မ်ားကား မိုးေပၚက က်လာေသာ လူတန္းစားတ
ရပ္ႏွင့္ တူသည္။ ဆရာဝန္ထဲက ၉၀ ရာႏႈန္းသည္ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အထူးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သူတပါးထက္ အစစအရာရာသာလြန္သူမ်ားဟု
အထင္ရွိတတ္ၾကသည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားကို က်န္းမာေရး နားမလည္ရေကာင္းလား၊ ပညာဗဟုသုတနည္းရေကာင္းလားဟု အထင္အ
ျမင္ေသးၾကသည္။ လူျမင္လွ်င္ ေငါက္ခ်င္ေနေသာ ဆရာဝန္ေတြက ခပ္မ်ားမ်ားျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲသားမ်ားကလည္း ဆရာဝန္မ်ား
သူနာျပဳမ်ားကို ကယ္တင္ရွင္မ်ားဟု သေဘာထားကာ ဘာေျပာေျပာ ဆရာ၊ ဆရာ ေခၚၿပီး မ်က္ႏွာငယ္ေလးေတြႏွင့္ ငုံ႔ခံၾကရသည္။
ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆး႐ုံဝန္ထမ္းမ်ား အေကာင္းဘက္သုိ႕ ျပဳျပင္လာသည္ၾကားလုိက္ရေသာ္လည္း တခုလုံးလကၡဏာႏွင့္ ေရ
ရွည္လကၡဏာ မေဆာင္ေသးပါ။
ေဆးမကုႏိုင္၍ေသေသာသူမ်ားမွာ ဒီေန႔ေခတ္တြင္ အလြန္ပင္မ်ားျပားလာေနသည္။ ဘယ္သူမွ ေသေသခ်ာခ်ာ စာရင္း
ေကာက္ယူ ေလ့လာထားတာမ်ဳိး မေတြ႔ရ။ အကယ္၍မ်ား လက္ေတြ႔က်က် စာရင္းေကာက္ယူ သုေတသနျပဳၾကည့္လွ်င္ အလြန္
ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ ရလဒ္မ်ဳိး ထြက္ေပၚလာမည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ႀကီးကား ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပ်က္စီးေနေလၿပီ။
အထူးကုဆရာဝန္မ်ားမွာ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားမွာသာ ေပါေပါမ်ားမ်ား ရွိၾကသည္။ အထူးကုဆရာဝန္ နည္းနည္း
ပါးပါး ရွိေသာ ၿမဳိ႕မွာလည္း တႏိုင္ငံလုံးတြင္ ဆယ္ၿမဳိ႕ထက္ပိုလိမ့္မည္မထင္။ က်န္ၿမဳိ႕မ်ားမွာ သာမန္ဆရာဝန္မ်ားေလာက္သာ ရွိၾက
သည္။ သာမန္ဆရာဝန္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း အားမကိုးရ။ သာမန္ဆရာဝန္မ်ားထဲတြင္ အလြန္ပင္ မယုံၾကည္ထိုက္ေသာ
ဆရာဝန္မ်ားစြာကို ယေန႔ေခတ္တြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရေလသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ က်န္းမာေရးလိုက္စားေသာ သာမန္ပညာတတ္ တေယာက္
ပင္ နားလည္ႏိုင္ေလာက္ေသာ အရာမ်ဳိးကို ႐ိုး႐ိုးဘြဲ႔ရဆရာဝန္မ်ားက နားမလည္ၾကသည္ကို စိတ္ပ်က္ေလာက္စရာၾကဳံေတြ႔ၾကရသည္။
ဆရာဝန္အဆုံးျဖတ္မွားၿပီး ေသဆုံးၾကေသာ လူနာမ်ားကို ယေန႔ေခတ္တြင္ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္မွာလည္း မနည္းလွေတာ့ေလၿပီ။ ဤ
ကား ပညာေရးစနစ္ပ်က္စီးလာျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ဳိးရလဒ္ ျဖစ္သည္။ ၈၈ အေရးအခင္းမတိုင္ခင္က ဘြဲ႔ရေသာ ဆရာဝန္မ်ား
မွာ သိပ္မဆိုးလွေသး။ ၈၈ ေနာက္ပိုင္းဘြဲ႔ရေသာ ဆရာဝန္မ်ားမွာ မယုံၾကည္ထိုက္ေသာသူမ်ား အမ်ားအျပားေပၚေပါက္လာသည္မွာ
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လူတိုင္းအသိပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ပညာသင္မည္ဆိုလွ်င္လည္း ထို ၈၈ ေနာက္ပိုင္း ဘြ႔ရ
ဲ ဆရာဝန္
မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံျခင္း မရွိၾကေတာ့။ ဆက္လက္ပညာသင္လိုလွ်င္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ စာေမးပြဲ တခုခု ထပ္မံ
ေျဖဆိုၿပီးမွသာ ဆက္လက္ပညာသင္ခြင့္ရၾကသည္။
ဆင္းရဲသားတို႔သည္ ေရာဂါတခုခုက်ေရာက္မွာကို စိုးရိမ္ပူပန္ေနၾကရသည္။ ေရာဂါၾကီး တခုခု က်ေရာက္သည္ႏွင့္ မြလ
ဲ ွ်င္မြဲ၊
မမြဲလွ်င္ေသဖို႔ သာ ရွိေတာ့သည္။ တခါတရံမြဲလည္းမြဲ ေသလည္းေသၾကရသည္။
ဆင္းရဲသားမ်ားသည္ ဆင္းရဲလြန္းေသာေၾကာင့္ သူတို႔ပတ္ဝန္းက်င္သည္လည္း အႏၱရာယ္ထူေျပာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ား
ျဖစ္ေနေလသည္။ သူတို႔ကို အႏၱရာယ္ရွိေသာ အရာမ်ားစြာက ဝန္းရံစုၿပဳံေနၾကေလသည္။ သူတို႔ေနထိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္သည္
လည္း အႏၱရာယ္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔ စားေသာ အစားအေသာက္သည္လည္း အႏၱရာယ္ျဖစ္သည္။
သူတို႔ရပ္ကြက္မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႔ရေလ့ရွိေသာ ေရခ်မ္းစင္မ်ားသည္လည္း အခုအခါ ေႏြဦးက်က္သေရ ဟုတ္ႏိုင္ပါဦး
ေတာ့မည္လားဟု ကြၽန္ေတာ္ အေတြးေပၚမိသည္။
စင္စစ္တြင္ကား ဆင္းရဲျခင္းကိုယ္၌သည္ပင္လည္း ေရာဂါတခုျဖစ္ေနေလသည္တကား။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား၊ ေဝးေသးတယ္
ေစာအယ္ထူး

ေခတ္သစ္ဗမာျပည္သမိုင္းမွာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ရင္းနဲ႔ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫတ
ြ ္ေရးကို
ခက္ခက္ခဲခဲနဲ႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ရတာျဖစ္တယ္။ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားဆန္႔က်င္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ အမ်ိဳးသားစည္းလုံး
ညီၫြတ္ေရးစိတ္ဓာတ္ဟာ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ကိုေရာက္တတ္ၿပီး ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ရာမွာ ေတြေဝယိမ္းယိုင္မႈေတြ ေပၚ
ေပါက္တဲ့အခါမွာ အမ်ိဴးသားစည္းလုံးေရး စိတ္ဓာတ္ဟာလည္း ေလ်ာ႔ရဲလာကာ အမ်ိဳးသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ထိ
ခိုက္နစ္နာမႈေတြ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။
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ဒီလိုအမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကို အဆင့္ဆင့္၊ အေကြ႕အေကာက္၊ အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေက်ာ္ျဖတ္လာၾကရင္းနဲ႔ ဒု
တိယကမၻာစစ္ႀကီးကာလကို ေရာက္လာလာတဲ့အခါ နယ္ခ်ဲ႕ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ဖို႔ လုံးပန္းၾကရင္းနဲ႕ တည္ေဆာက္လိုက္တ့ဲ အ
မ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးဟာ သမိုင္းမွာ တခါမွမရွိခဲ့ဖူးတဲ့ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ရရွိလိုက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း
နယ္ခ်ဲ႕ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေအာင္ျမင္စြာတြန္းလွန္ ေအာင္ပြဲခံလိုက္ပါတယ္။ ဒီေအာင္ပြဲအရွိန္ဟာ ဗမာျပည္ကို လြတ္လပ္ေရးပန္းတိုင္
အထိ တြန္းပို႔ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေအာင္ျမင္စြာေတာ္လွန္အၿပီး လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲမွာ ရင္ဆိုင္ရတာက ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မဟုတ္ဘဲ
အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမား ျဖစ္ေနျပန္တယ္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးမွာ ေအာင္ႏိုင္သူျဖစ္ေပမယ့္ ေသ
ေကာင္ေပါင္းလဲ ျဖစ္သြားပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ကိုလိုနီနယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ားကို လက္လႊတ္ရတဲ့အေျခအေန ျဖစ္သြားတယ္။ အဂၤလိပ္ ကို
လိုနီနယ္ပယ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကို အေမရိကန္ကို လႊဲေပးလိုက္ရပါတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္ေရးေပး
ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကို ဒိုမီနီယံအဆင့္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တာ လုပ္လိုက္ရပါ တယ္။
ဒီလိုလုပ္တဲ့အခါမွာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားဟာ ေနမဝင္အင္ပါယာပိုင္ရွင္ႀကီးပီပီ ေသြးခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ရာမွာ အလြန္ ပါးနပ္လိမၼာ
တာေၾကာင့္ မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ႔ပက္တာမ်ိဳးမွာေတာ့ အလြန္ကၽြမ္းက်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ေသြး
ခြဲပါတယ္။ ဖဆပလ အဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ကလည္း ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေတာ္လွန္ႏိုင္ၿပီးတဲ့အခါမွာ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပဲြအတြက္
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းရာမွာ အလိုေတာ္ရိ ေတြကိုပါ....ပါဝင္ေစလိုက္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္လိုက္တာဟာ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားအ
တြက္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ၿဖိဳခြဲဖို႔ အခ်က္အလက္ရ သြားေစခဲ့ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးပါ သြတ္
သြင္းေပးလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ လုံးဝလြတ္လပ္ေရးယူေရးနဲ႔ ဒိုမီနီယံအဆင့္နဲ႔ေနေရးကိစၥ ေပၚလာပါ
တယ္။ ေျမျပန္႔ေဒသနဲ႔ ေတာင္တန္းေဒသကိစၥ (ျပည္မနဲ႔ေတာင္တန္းေဒသ။ နယ္ျခားေဒသကိစၥ) ေတြ ေပၚပါတယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္
ဆန္းတို႔ အဂၤလန္ကိုသြားၿပီး လြတ္လပ္ေရးအတြက္အေရးဆိုၿပီး ေအာင္ဆန္း-အက္တလီ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္း
ေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ထဲမွာပါတဲ့ ဂဠဳန္ဦးေစာနဲ႔သခင္ဗစိန္တို႔ႏွစ္ဦးဟာ စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ မထိုးၾကပါဘူး။ ဒီဟာလည္း အဂၤ
လိပ္နယ္ခ်ဲ႕ သမားအတြက္ အခ်က္အလက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွာ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုယ္တိုင္က ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ကို ဖဆ
ပလ အဖြဲ႕ထဲကေန ထုတ္ပယ္ပစ္လိုက္တာဟာလည္း အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕သမားအတြက္ အခ်က္အလက္ေကာင္းတခု ရသြားေစ႐ုံမက
ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထဲက ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးသမားေတြကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသြားခဲ့သလို ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြန္ျမဴ
နစ္ပါတီဟာ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ရန္သူလို သေဘာမထားဘဲ ဖဆပလ-ကြန္ျမဴနစ္ ညီၫြတ္ေရးကို စိုက္လိုက္မတ္တတ္ လုပ္ေဆာင္
ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလည္း ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေန ထုတ္ပယ္ခဲ့ေပမယ့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီကို ရန္သူလို႔ သေဘာမထားခဲ့ပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အမ်ိဳးသားၿပိဳကြမ
ဲ ႈကေတာ့ စတင္ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ အဂၤလိပ္ နယ္
ခ်ဲ႕သမားဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔ကို လုပ္ႀကံတာ၊ ႏု-အက္တလီစာခ်ဳပ္နဲ႔ ဗမာျပည္ကို လြတ္လပ္ေရးေပးတာေတြ လုပ္လိုက္
တယ္။ နန္းရင္းဝန္ေဟာင္း ခ်ာခ်ီကေတာ့ ဗမာျပည္ကို လြတ္လပ္ေရးေပးရင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္လိမ့္မယ္ဆိုၿပီး ႏွပ္ေၾကာင္းေပးလိုက္ခ့ဲပါ
ေသးတယ္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးကို အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရး အခမ္းအနား
လည္း တက္ခဲ့တယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲလည္း ဝင္တယ္။ လႊတ္ေတာ္လည္း တက္ခဲ့တယ္။ လြတ္ေတာ္မွာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တ့ဲ
ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ေရွ႕လုပ္သင့္တဲ့အလုပ္ေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ တင္ျပပါတယ္။ ျဖဴးအမတ္ သခင္သန္း
ေဖက တင္ျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္လြတ္ လပ္ေရးဟာ ႏိုင္ငံေရးအရလြတ္လပ္ၿပီး စီးပြားေရး၊ စစ္ေရးေတြမွာ အခ်ဳပ္အေႏွာင္
ေတြနဲ႔ ရွိေနေသးတာကို ရွင္းျပသြားခဲ့ပါတယ္။ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ အတိုက္အခံပါတီတခုအေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ (ပါလီမန္)မွာ
ေျပာသင့္ေျပာထိုက္တာေတြကို တာဝန္ေက်စြာ တင္ျပေျပာဆိုခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖဆပလ အစိုးရ ျဖဳတ္ခ်ေရး တခြန္းမွမပါပါဘူး။
ဖဆပလ အစိုးရအေနနဲ႔ အဲဒီ အေႏွာင္အဖြဲ႕ေတြကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားသင့္တယ္။ ဘယ္လို သေဘာထားသင့္တယ္ဆိုတာေတြ ေျပာ
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တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ တာဝန္ယူစိတ္နဲ႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္သင့္တာေတြကို ေဝဖန္သြားတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဗမာျပည္
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရည္မွန္းထားတာက ဗမာျပည္ဟာ အမွီခိုကင္းတဲ့ လုံးဝလြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ဗမာျပည္လူမ်ိဳးစုံ ျပည္သူတရပ္လုံး လြတ္
ေျမာက္သြားဖို႔ ျဖစ္လို႔ပါပဲ၊ ဝမ္းနည္းဖို႔ေကာင္းတာက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေမၽွာ္မွန္းသလို မျဖစ္လာဘဲ ဗမာျပည္ဟာ ကိုလိုနီတပိုင္း
ပေဒသရာဇ္ တပိုင္းႏိုင္ငံ ျဖစ္သြားပါတယ္။
ဖဆပလ အစိုးရနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတခ်ိဳ႕ဟာ ကိုလိုနီတပိုင္း၊ ပေဒသရာဇ္တပိုင္းႏိုင္ငံအတိုင္း ဆက္ၿပီးသြားလိုပါတယ္။
တနည္းအားျဖင့္ ဓနရွင္ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း တိုင္းျပည္ကို တည္ေဆာက္သြားခ်င္တယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အပါအ
ဝင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုတခ်ိဳ႕က ဒီမိုကေရစီသစ္(ဝါ)ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုတည္ေဆာက္ခ်င္တယ္။ ဗမာျပည္
ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး အ႐ႈပ္အေထြး အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ အရင္းခံကေတာ့ အဲ့ဒီလမ္းေၾကာင္းႏွစ္ေၾကာင္းရဲ႕ ပဋိပ
ကၡက လာတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီပဋိပကၡဟာ အမ်ိဳးသား စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲေစတဲ့ အက္ေၾကာင္းေတြပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီပဋိပကၡေတြကို
ဒီမိုကေရစီ နည္းက်က် ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံး ညီ ၫြတ္မႈကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ၿပီး တိုင္းျပည္ဟာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
သြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဖဆပလ အစိုးရဟာ ဒီမိုကေရစီနည္းက်က် မေျဖရွင္းဘဲ အၾကမ္းဖက္ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္တာေတြ လုပ္တယ္။ အထူး
သျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္။ မတ္လ ၂၈ ရက္မွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို အလစ္အငိုက္ယူၿပီး ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္တာလုပ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အျပတ္ၿဖိဳခြင္းဖို႔ လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္းေဆာင္အေတာ္
မ်ားမ်ား တကြဲတျပား ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ အဖမ္းခံရပါတယ္။ တကြဲတျပား ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သာြ းတဲ့
ေခါင္းေဆာင္အင္အားစုေတြဟာ ျပန္လည္စုစည္းၾကၿပီး လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲ ဆင္ႏႊဲလိုက္ရပါတယ္။ အဲဒါဟာ ဗမာျပည္မွာ ျပည္တြင္း
စစ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚေစလိုက္တာပါ။ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ဗမာျပည္ အမ်ိဳးသားၿပိဳကြဲမႈရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ပါပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္ စျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း မွာ
ပဲ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ဖို႔ လုံးပန္းပါတယ္။ ဆရာႀကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ သူမ
နာ၊ ကိုယ္မနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ လုံးပန္းပါတယ္။ ဖဆပလ အစိုးရက ငါနဲ႔မတူ ငါ့ရန္သူလို႔ သေဘာထားၿပီး သေဘာ
ထား ကြဲလြဲသူေတြကို အျပဳတ္တိုက္ေရးပဲ လုပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ နက္႐ႈိင္းက်ယ္ျပန္႔သြားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားစည္း
လုံးညီၫြတ္ေရးကေတာ့ တစစီၿပိဳကြဲသြားပါတယ္။ ဖဆပလအစိုးရရဲ႕ လက္နက္နဲ႔ဒီမိုကေရစီလဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္မယ္ဆို
တဲ့ လိမ္လည္ လွည့္ျဖားမႈအရ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ လက္နက္ခ်ပြဲႀကီးေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာ့ မရခဲ့ပါဘူး။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထဲကေန ထုတ္ပယ္လ္ိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဟာ ဖဆပလ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ တြင္က်ယ္လာပါတယ္။ အဲဒီလို ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ တြင္က်ယ္လာတာနဲ႔အမၽွ ဖဆပလအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕အစည္း
ေတြဟာ လည္း လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆုံးသြားတဲ့ေနာက္မွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဟာ ဖဆပလ
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို လုံး၀ အုပ္စီးမိသြားတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီဟာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီအမည္ေတာင္ မေဖာ္ေတာ့ဘဲ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္နာမည္ပဲ
ဆက္သုံးပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တပ္ေပါင္းစုႀကီးဟာ လုံးဝၿပိဳကြဲသြားပါတယ္။
လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ဖဆပလ အစိုးရဖြဲ႕တဲ့အခါမွာ သတင္းစာေတြမွာ ဖဆဆိုရွယ္အစိုးရလို႔ပဲ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။ ဖဆ
ပလ အစိုးရဟာ ဆိုရွယ္လစ္တပ္မွဴးေတြအားကိုးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္ကို ဖန္တီးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တြင္
က်ယ္လာတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ စစ္ဗိုလ္တစုဟာ စစ္အုပ္စု ဖြဲ႕တည္လာတယ္။ ၁၉၅၈-၅၉ မွာ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားတာကို အေၾကာင္း
ျပဳၿပီး ဗိုလ္ေနဝင္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ စစ္ဗိုလ္တစုက အာဏာသိမ္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေစာင့္အစိုးရဆိုၿပီး မလိမ့္တပတ္န႔ဲ
ျပည္သူလူထုႀကီးကို လိမ္ညာခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ရွိန္ကို ပိုျမႇင့္လိုက္ပါတယ္။ ၁၉၆၀ မွာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရက ေ႐ြးေကာက္ပဲြ က်င္းပ
ေပးပါတယ္။ သန္႔ရွင္း ဖဆပလ အႏိုင္ရၿပီး ပထစ အစိုးရဖြဲ႕ပါတယ္။ တည္ၿမဲ ဖဆပလ ႐ႈံးပါတယ္။ တည္ၿမဲဖဆပလကို ပင္းတဲ့ စစ္ဗိုလ္
တသိုက္ကို ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးတို႔က ဓားစာခံေတြအျဖစ္ တပ္က ထုတ္ပယ္ပစ္ လိုက္တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္း၊ ဗိုလ္ေအာင္ႀကီး
တို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕စစ္အုပ္စုကို ေတာင့္တင္းေအာင္လုပ္ၿပီး တပ္မေတာ္တခုလုံးကို သူတို႔ ရဲ႕လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ အသုံးျပဳကာ ၁၉၆၂
ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ အာဏာသိမ္းပါတယ္။ အဲဒီေန႔ကစၿပီး ေတာ္လွန္ေရးအစိုးရနာမည္နဲ႔ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုဟာ စစ္အာဏာ
ရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္ပါေတာ့တယ္။
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၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းတာကို အဲဒီတုန္းက ေျမေပၚလက္ဝဲ ႏိုင္ငံေရး
အင္အားစု တခ်ိဳ႕က ေထာက္ခံပါတယ္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေတြက ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၇ ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္အဓိပတိလမ္းေပၚနဲ႔ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက ေက်ာင္းသား
ရာေက်ာ္ကို ေသြးေခ်ာင္းစီး ပစ္သတ္ခဲ့တဲ့အျပင္ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ေန႔လင္းအားႀကီးအခ်ိန္မွာ တကသ အေဆာက္အဦကို မိုင္းခြဖ
ဲ ်က္ဆီး
လိုက္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ပြဲဦးထြက္ လက္စြမ္းျပတာပါပဲ။ စစ္အုပ္စုက ျပည္သူတရပ္လုံး၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံး၊
ေက်ာင္းသားလူငယ္ အားလုံးကို ရန္သူအျဖစ္သေဘာထားၿပီး စစ္ေၾကညာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းကိုယ္တိုင္ ဓား-ဓားခ်င္း၊ လွံလွံခ်င္း ရင္ဆိုင္မယ္ဆိုၿပီး ႐ိုင္း႐ိုင္းစိုင္းစိုင္းက ိုေၾကညာသြားတာပါ။
၁၉၆၃ ခုႏွစ္မွာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးဖို႔ ကမ္းလွမ္းပါတယ္။ ေတာတြင္းလက္နက္
ကိုင္ အင္အားစု အားလုံး လာေရာက္ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရကို ေဆြးေႏြးဘက္အျဖစ္ သေဘာထား ေဆြးေႏြး
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရက လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုေတြကို ရန္သူအျဖစ္ သေဘာ
ထားၿပီး လက္နက္ခ်ေရးကိုပဲ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ မရတဲ့အခါမွာ ေဆြးေႏြးပြဲကို တဖက္သတ္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးသခင္
ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းရဲ႕ မေသခင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျမင္ေတြ႕သြားခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ဆႏၵ မျပည့္ဝခဲ့ေတာ့ပါ။
ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက မဆလ ပါတီ၊ ေကာင္စီ၊ လႊတ္ေတာ္ ဆိုတာေတြနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သုံးေနစဥ္ ၁၉၈၀
ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ရန္လိုတဲ့သေဘာထားေတြ မထားၾက
ေတာ့ဘဲ အျပန္အလွန္ အသိအမွတ္ျပဳၾကၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္ဖို႔ အဆိုျပဳပါတယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းက ကြန္ျမဴနစ္ပါ
တီကို ဖ်က္ၿပီး မဆလထဲဝင္ဖို႔၊ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ကိုလည္း ဖ်က္ၿပီး မဆလတပ္ထဲ ေပါင္းထည့္ဖို႔၊ ဗမာ
ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အေျခခံေဒသကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းပစ္ဖို႔ပဲ ေတာင္းဆိုပါတယ္။ အဓိပၸာယ္က ႁခြင္းခ်က္မရွိ လက္နက္ခ်ေရးပါပဲ။
မရတဲ့အခါမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းကိုယ္တိုင္ပဲ ေဆြးေႏြးပြဲကို တဖက္သတ္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံလူထုအုံႂကြမႈႀကီးက စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အၿပီးတိုင္ မတိုက္ဖ်က္
လိုက္ႏိုင္ဘဲ မဆလ ပါတီနဲ႔ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒကိုသာ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုက ထပ္ဆင့္ အာဏာသိမ္း
တာ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ပါတီစုံ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးမယ္ဆိုတဲ့ကတိနဲ႔ န၀တ စစ္အစိုးရကို စစ္အုပ္စုက ဖြဲ႕စည္းလိုက္
ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၉၀ ခုႏွစ္မွာ ေ႐ြးေကာက္ ပြဲလုပ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္မျပဳဘဲ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီး အမ်ိဳးသား
ညီလာခံကို က်င္းပတာလုပ္ခဲ့တယ္။ ၈၉ ခုႏွစ္ကစၿပီး နဝတအစိုးရဟာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကို တဖြဲ႕ခ်င္းစီ
ခြဲၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတာ လုပ္တယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္လိုက္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ
တပ္ဖြဲ႕ေတြ တိုးခ်ဲ႕ခြင့္မရွိ၊ လူထုစည္း႐ုံးေရးလုပ္ခြင့္မရွိ၊ ဘ႑ာေရးေကာက္ ခံခြင့္မရွိဘဲ စီးပြားေရး လမ္းကို ဖြင့္ေပးတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးလုပ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေခတ္ေပၚစီးပြားေရးသမားေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။
အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ဥပေဒအတြင္းလိုလို၊ ဥပေဒပအဖြဲ႕အစည္းလိုလို ဖားတပိုင္း၊ ငါးတပိုင္း အဖြဲ႕အစည္းေတြ ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။
တနည္းအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲလုပ္စဥ္က အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ ေခ်မႈန္းသလို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး
လုပ္ၿပီး ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြကို သင္းကြပ္ပစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ နဝတ၊ နအဖ စစ္အစိုးရက လက္နက္
ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ရန္သူလို သေဘာထားၿပီး တဖက္လွည့္ ေခ်မႈန္းပစ္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
မာရသြန္အမ်ိဳးသားညီလာခံႀကီးက်င္းပၿပီး ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳလုပ္ႏိုင္လာတဲ့အခါမွာ စစ္အုပ္စုဟာ ပိုၿပီး
ေမာက္မာလာပါတယ္။ ကိစၥအဝ၀ကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲမွာသာ ေျဖရွင္းရမယ္ဆိုတာပါပဲ။ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပဲြ က်င္းပ
ၿပီး ေဘာင္းဘီခၽြတ္ေတြက ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရဖြဲ႕တာဟာ စစ္အုပ္စုအေနအထားကို ခိုင္ၿမဲဖို႔နဲ႔ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အသားက်ေအာင္ လုပ္တာ
ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုေတြ ဘယ္လိုပဲ ကန္႔ကြက္ကန္႔ကြက္ စစ္အစိုးရ တျဖစ္လဲ ေဘာင္းဘီခၽြတ္
အစိုးရက ဂ႐ုမစိုက္ခဲ့ပါ။
၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ အႏိုင္ရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တ့ဲ
အစိုးရ ေပၚလာတယ္။ ဒီခ်ဳပ္ကတင္တဲ့ သမၼတနဲ႔ ဝန္ႀကီးေတြရယ္၊ ကာခ်ဳပ္ကတင္တဲ့ ဒုသမၼတနဲ႔ဝန္ႀကီးေတြရယ္ပါတဲ့ အစိုးရႏွစ္ဖဲြ႕လို
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ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကမၻာမွာ ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရေတြ ဖြဲ႕စည္းေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔တက္လာတဲ့ပါတီကတင္တ့ဲ သမၼတနဲ႔
ဝန္ႀကီး၊ ကာခ်ဳပ္ကတင္တဲ့ ဒုသမၼတနဲ႔ ဝန္ႀကီး ဆိုတဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ိဳးကေတာ့ ဗမာျပည္တျပည္တည္းသာ ရွိပါတယ္။
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရ ေဘာင္းဘီခၽြတ္ႀကံ႕ဖြံ႕အစိုးရကစၿပီး လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕စည္းေတြကို ျပည္နယ္
အဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးတို႔၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုၿပီး မလိမ့္မပတ္လုပ္ၿပီး NCA ဆိုတဲ့စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္
ထိုးတဲ့အဆင့္အထိ ေရာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ရဲေဆးတင္ေနတဲ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ေက်ာ္ေဆြ
(ေဇာ္လတ္)

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ေက်ာ္ေဆြရဲ႕ ေျပာစကားေတြၾကားလိုက္ရပါတယ္။
“ ရဲေဆးတင္တယ္”ဆုိတဲ့ စကားက ဒီတခါေတာ့ အသံုးအႏႈန္းနဲ႔ ျဖစ္ရပ္က ကြက္တိပဲလုိ႔ ဆိုရမယ္။
ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ “က်ီးကန္းျပင္ - ကိုးတန္ေကာက္ - ငါးခူရအေရး ” မွာ အရွက္တကြဲ အက်ိဳးနည္းျဖစ္သြားရတဲ့ သူ႔ လက္
ေအာက္က ရဲတပ္ဖြဲ႔အတြက္ ရဲေဆးတင္ေပးဖုိ႔ အဓိကသြားရတဲ့ ခရီးစဥ္မုိ႔ပဲ။ သူက ဘုိလိုလည္းေျပာပါတယ္။ “ moral courage ရ
ေအာင္ ငါျပန္လုပ္ေပးမယ္” တဲ့။
ရဲေဆးတင္ပံု တင္နည္းကေတာ့ သင္းတယ္။
(ဗကပ)နဲ႔ တုိက္ခဲ့ဖူးသူကို ပြဲထုတ္ၿပီး ရဲေဆးတင္ရတာျဖစ္တယ္။ စစ္ဗိုလ္စစ္သားထဲမွာေတာ့ (ဗကပ)နဲ႔ စစ္တုိက္ရတာက
သူတုိ႔အၾကားမွာ ႂကြားစရာ၊ ဂုဏ္ယူစရာတစ္ခုပဲ ထင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္နဲ႔ သူတုိ႔စစ္ဗိုလ္ေတြ အခ်င္းခ်င္းအၾကားမွာလည္း အျပန္အ
လွန္ ေက်ာၾကပံုေပၚတယ္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးတင္ (ဗကပ)နဲ႔ ရဲေဆးတင္ေနတာ မဟုတ္ပါ။ စစ္တပ္ပုိင္ “ျမဝတီသတင္းစာ” အာေဘာ္
ကေန ၃ ရက္ ဆက္တုိက္ (ေအာက္တုိဘာ ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ ရက္ ) (ဗကပ) နဲ႔ရဲေဆးတင္တဲ့ အေရးအသားေတြကို သတိျပဳမိပါတယ္။
ဒါေတြဟာ (ဗကပ)ကို သူတုိ႔နည္းသူတုိ႔ဟန္နဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ နည္းတစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ထားပါေတာ့။
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ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးက ရခုိင္ခရီးစဥ္ကို တစ္ေယာက္တည္း မလာဘူး။ အနီးကပ္စစ္ကူအျဖစ္ ဇနီးမယားကို အေဖာ္ေခၚခဲ့တာ
ျဖစ္တယ္။ “ငါ့ ရဲေမေတြေတာင္ ေနရဲေသးတာ၊ ငါ့မိန္းမက ဘာလုိ႔မလိုက္ရဲရမွာလဲ၊ ဒီလိုမွ ဒုိ႔က ေနမျပရင္ အားငယ္မွာေပါ့ကြ” လုိ႔
လည္း ဆုိလိုက္ေသးတယ္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဒီစတန္႔ထြင္မႈကို ကာခ်ဳပ္ကေတာ္၊ တုိင္းမွဴးကေတာ္ေတြ၊ ရဲခ်ဳပ္ကေတာ္ေတြ လိုက္
လုပ္ၾကပါ့မလား။
“တစ္လက္မမွ အဆံုး႐ႈံး မခံႏုိင္ဘူး” တဲ့။ ဒီစကားက “သူခုိးေျပးမွ ထုိးကြင္းထ” တာျဖစ္ပါတယ္။
လူၿပိန္းႀကိဳက္ေျပာနည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီဥကၠ႒ဗိုလ္သန္းေ႒းေျပာတာနဲ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ေျပာတာဟာ တေလသံ
တည္းပဲ မဟုတ္လား။ “ မယား ေလးေယာက္၊ ကေလး ၄၀” ဆုိတဲ့ တြက္နည္းနဲ႔ လူဦးေရ ေပါက္ ပြားမႈကို သံုးသပ္တဲ့

နာမည္ေက်ာ္

ဘုန္းႀကီး တစ္ပါးေျပာတာနဲ႔ တေလသံတည္းျဖစ္ေနတာကို သတိျပဳမိပါတယ္။
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးေျပာစကားေတြက ထိလြယ္ရွလြယ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုအၾကား လြယ္လြယ္နဲ႔ေသြးမတိတ္ႏုိင္မယ့္အနာကို
လွံနဲ႔ ထိုးဆြေပးေနတာေတြပဲျဖစ္တယ္။
ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြသယ္ထုတ္ျပေနတာကို ႀကံဖန္ ဂုဏ္လုပ္ေနတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ တနပ္စား ေျဖရွင္း
နည္းပဲ။ လူ႕ အဖြဲ႔ အစည္း ႏွစ္ခုကို ပိုမိုေဝးကြာေစဖို႔နဲ႔ နာၾကည္းမုန္းတီးမႈေတြကို ပုိမိုနက္႐ိႈင္းက်ယ္ျပန္႔ေစဖို႔ကိုသာ ဦးတည္ေစပါတယ္။
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေဖျမင့္တို႔အဖြဲ႔က သံုးသပ္ျပေနတဲ့ (ျပႆနာမတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာတဲ့အခါ အနည္းနဲ႔အမ်ား ေဘးလြတ္
ရာကို ေရႊ႔ ေျပာင္းၾကပါတယ္။ ျပႆနာေျဖရွင္း တည္ၿငိမ္သြားတဲ့အခါမွာ မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ ေရြ႕ေျပာင္းသြားသူ လူ ၁၀၀ မွာ လူ
၁၀၀ လံုးျပန္လာဖုိ႔ မေသ ခ်ာဘူး) ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး နဖူးေပၚလက္တင္ စဥ္းစားၾကည့္သင့္တယ္။
“ဝိႈက္ကဒ္” ေတြ ထုတ္ေပးၿပီး၊ ႀကံ႕ဖံ႔ြပါတီအတြက္ မဲေတြ သယ့္ယူခဲ့တာ ဘယ္သူေတြလဲ။ အခုေတာ့ အေနာက္ဖက္က
“အဝင္ - အလာ ေတြ” ရဲ႕ လည္ေခ်ာင္းေသြးနဲ႔ေျခေဆးၿပီး “တစ္လက္မမွ အဆံုးမခံႏုိင္ဘူး” ေျပာေနတဲ့ “မ်ိဳးခ်စ္စိတ္”ေလာက္ ေကာက္
က်စ္ ယုတ္မာတာရွိႏုိင္ပါဦးမလား။
ရခိုင္တုိင္းရင္းသားေတြကို နဘန္က်င္းၿပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္သြင္းေပးတဲ့စကားကလည္း ၾကည့္ပါဦး။ “ဖားကန္႔မွာ သြားၿပီး လုပ္စား
ေနမယ့္အစား ဒီနယ္ေျမမွာ လာၿပီးေတာ့ ကိုယ့္နယ္ေျမကို ေနပါလားကြာ၊ လက္ေၾကာတင္းတင္းနဲ႔ လုပ္ပါလားကြာ” တဲ့။ ဘယ္
ေလာက္ ေစာ္ကားလိုက္သလဲ။ ရခုိင္ေတြ၊ ခ်င္းေတြ၊ ကရင္ေတြ၊ ရွမ္းေတြ၊ ဗမာေတြ၊ မြန္ေတြ၊ ဖားကန္႔ထက္ေဝးတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းနဲ႔
အျခားႏုိင္ငံေတြဆီ ထြက္ခြာသြားရၿပီး ရရာအလုပ္မ်ိဳးစံု လုပ္ကုိင္ေနၾကရတာကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး မသိဟန္ေဆာင္ေနတယ္။ ခ်င္း
ျပည္နယ္မွ “ႏုိ႔ေသာက္္နဲ႔ တုတ္ေထာက္” ပဲ က်န္ေတာ့တာကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးသိပံုမရဘူး။
ဒါ့အျပင္ ဝန္ႀကီးရဲ႕“လူကို လူနဲ႔ျပန္ကာရမယ္” ဆိုတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းကလည္း တကယ့္အံ့ဖြယ္သုတပဲ။ ဒီအေျပာမွာ တစ္ဖက္
လူမႈ အသုိင္းအဝုိင္းကို ခ်ိဳးႏွိမ္လိုက္ၿပီး။ အျခားတစ္ဖက္ကို ေျမႇာက္ဆြေပးလိုက္ပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သြားေနတဲ့ ရခုိင္ေတြကို
လက္ေၾကာ မတင္းဘူးတဲ့။
“ဖားကန္႔မွာသြားၿပီးလုပ္စားေနမယ့္အစား ဒီနယ္ေျမမွာ လာၿပီးေတာ့ ကိုယ့္နယ္ေျမကို ေနပါလားကြာ၊ လက္ေၾကာတင္းတင္း
နဲ႔ လုပ္ပါလားကြာ။ ဟုိမွာခဏတျဖဳတ္ ေက်ာက္သြားတူးမယ့္အစား ဒီမွာ ဝုိင္းကူေပးလိုက္ရင္ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းမလဲ။ ဒုိ႔ရခိုင္ေတြ
က ကိုယ့္နယ္ေျမမေနဘဲနဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ကို သြားၿပီးေနမယ္ဆုိရင္ ငါတို႔ ဘယ္လိုသြားလုပ္မလဲ၊ ငါတို႔လူမ်ိဳး၊ ဒုိ႔တုိင္းရင္းသားေတြက
ကုိယ့္ နယ္ေျမကို ပစ္ခြာသြားရင္ လြတ္တဲ့ေနရာကို ဝင္လာမွာကြ၊ ဒီလိုဝင္လာမွာကို မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး” တဲ့။
ဒင္းတုိ႔မွာ “ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ” ဆုိတဲ့စကားကလည္း ေျပာလုိက္ရတာ အျမႇဳပ္ကို ထြက္လို႔ပါပဲ။
ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္ေန႔ကတည္းက (ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္နယ္ေျမမ်ားကို)သမၼတထံက စစ္တပ္က
စိတ္ႀကိဳက္ လုပ္ခြင့္လုိင္စင္ ရထားၿပီးၿပီပဲ။ တကယ္ေတာ့ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပေဒ” ၊ ပုဒ္မ ၂၀ ၊ ပုဒ္မခြဲ (က မွ စ အထိ) ဘာမဆို စစ္
တပ္က လုပ္ႏုိင္တာပဲ။ ဒီပုဒ္မေတြအရ လုပ္ေနတာကို အစုိးရက ဘယ္လို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ႏုိင္မွာလဲ။ တကယ့္လက္ေတြ႔မွာ စစ္
တပ္က ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ထိုးစစ္ဆင္ေနတာေတြကို အစုိးရ ဟန္႔တားႏုိင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ “ စစ္ဆင္
ေရးနယ္ေျမ အျဖစ္သတ္မွတ္တယ္” ဆုိတာ တပ္ပုိင္နယ္ လုပ္လိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။
လက္ရွိျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ျပႆနာအေပၚ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးနဲ႔အဖြဲ႔ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ကေတာ့“အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာျဖစ္ေပၚခဲ့တ့ဲ အ
ေၾကာင္းတရားမ်ားကို အေျချပဳ၍ ယခုျဖစ္စဥ္ ေပၚေပါက္လာသည္” လုိ႔ သံုးသပ္ပါတယ္။ ျပႆနာဇာစ္ျမစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ သံုးသပ္ပံု
မတူေလေတာ့ ျပႆနာကို အေျဖရွာ၊ ေျဖရွင္းပံုကလည္း ျခားနားေပေတာ့မယ္။
စစ္အုပ္စုကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္ကို ေသြးနဲ႔ယမ္းေငြ႔ေတြ အဆက္မျပတ္ထုတ္လုပ္ေပးတဲ့ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းက “ဂါဇာကမ္း
ေျမာင္ေဒသ” လို က်င့္သံုးခ်င္ေနပံုရတယ္။
(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၈ )
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အေရးေတာ္ပုံ ဂ်ာနယ္ ကာတြန္း

အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ
ညီေ႒းေက်ာ္

သူရဦးေ႐ႊမန္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းသလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကန္ခရီးမွ ေရႊအိုးရြက္ျပန္လာခဲ့တယ္။ ဒဏ္ခတ္
ပိတ္ဆို႔မႈ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းနဲ႔ အမည္ပ်က္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ျခင္းဆိုတဲ့ ဆုလာဘ္ကို သယ္ေဆာင္လာ႐ုံတင္မက၊ အပိုဆုအျဖစ္ ကုလသမဂၢ
လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ တြင္ ျမန္မာျပည္လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥ ႏွစ္စဥ္ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရာမွ ယခုႏွစ္အဖို႔ ကင္းလြတ္ခြင့္ကိုလည္း
သယ္ေဆာင္လာခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ျမန္မာျပည္မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ား
အဖြဲ႕ဆိုတဲ့ ျမန္မာ့အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ကိုလည္း ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ထိေရာက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား မျမင္ေတြ႕ရေသးဘဲ
စစ္ခ႐ိုနီေတြကို ဒီေလာက္ထိ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ မေပးသင့္ေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အ ေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ HRW လိုအဖြဲ႕မ်ားက ေထာက္ျပေန
တဲ့ၾကားက လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးလိုက္တာ ျဖစ္တယ္။

16

သက္တမ္းကုန္ဆုံးခါနီး သမၼတအိုဘားမားအစိုးရက အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ ေအာင္ျမင္မႈျပယုဂ္အျဖစ္ ဗမာျပည္
ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရး တိုးတက္မႈရွိေၾကာင္း ဗန္းတင္ခ်င္ေနတာ ထင္ရွားပါတယ္။
တကယ္ပဲ ဗမာျပည္မွာ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားၿပီလား။ သတင္းသမားတဦးရဲ႕ အေမးကို ႏိုင္ငံေတာ္
အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က လူအခြင့္အေရးျပႆနာ မရွိတဲ့ႏိုင္ငံ ဘယ္ႏိုင္ငံမ်ားရွိသလဲလို႔ အေမးကိုအေမးနဲ႔ ျပန္ေျဖတယ္။ အခိုင္အမာ
ျပႆနာကို ေယဘုယ်ျပဳၿပီး ဘယ္သူ႕ကိုမ်ား အကာအကြယ္ေပးခ်င္ေနတာလဲ။
ကိုပါႀကီး၊ ေဒၚခင္ဝင္း၊ ဆြမ္လြတ္ရြယ္ဂ်ာ၊ ေကာင္းခါးရြာကခ်င္ဆရာမေလးႏွစ္ဦး စသည္ အစိုးရေဟာင္းတုန္းက စြန္းခဲ့တ့ဲ
ေသြးေတြ မေျခာက္ေသးဘူး။ အသတ္ခံရတဲ့ရြာသား၊ မုဒိမ္းက်င့္ခံရတဲ့တိုင္းရင္းသူ၊ ဗုံးဆံမွန္ ေသဆုံးတဲ့ကေလး အႏွိပ္စက္ခံရတဲ့
အိမ္ေစ၊ ပန္ဒိုရာ၊ အင္းဝ လူကုန္ကူးေရာင္းစား၊ စစ္ေဘးသင့္ ဒုကၡသည္ စသည္စသည္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တိုင္ လူ႕အခြင့္အေရး
ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဖာေထးဖုံးဖိ ေပးေနတဲ့ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္၊ ဆင္တေကာင္လုံးျမင္ေနမွ ဆင္ေျခရာရွာေနရဦးမွာ
လား။
ဘူးသီးေတာင္ေမာင္းေတာ နယ္ျခားေစာင့္ရဲကင္းသုံးခု အတိုက္ခံရတဲ့အေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္ အၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ ပုဒ္မ
၁၄၄ ထုတ္၊ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာ၊ စစ္တပ္တိုးခ်ဲ႕၊ ကာလုံအစည္းအေဝးေခၚ၊ သမၼတ႐ုံးမွေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီး RSO လို
ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး အယ္ခိုင္ဒါ လို ISIS လို အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ လုပ္ပုံကိုင္ပုံမ်ိဳးလို႔ ေျပာတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ
တပ္ဖြဲ႕ကို ေလ့က်င့္ေပးေနတဲ့ ဥေရာပသမဂၢ EU က လက္ပံတန္းေက်ာင္းသားသပိတ္ ၿဖဳိခြဲတုန္းက မ်က္ႏွာပ်က္ခဲ့တာကို အဖတ္ဆယ္
ခ်င္တာလား၊ မီးစိမ္းျပခ်င္တာလား၊ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ တသားတည္းရပ္တည္ေၾကာင္း ေျပာတယ္။ အေမရိကန္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက
လည္း ေထာက္ခံကူညီမယ့္အေၾကာင္း ေျပာတယ္။ ႀကီးတဲ့အမႈေသးေအာင္ လုပ္တာလား၊ ေသးတဲ့အမႈ ႀကီးေအာင္လုပ္တာလား။
တ႐ုတ္နဲ႔ေျခာက္တာ အလုပ္သိပ္မျဖစ္လို႔ ကုလားနဲ႔ေျခာက္ၿပီး ရခိုင္ေဒသ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အစြန္းႏွစ္ဖက္ ကြဲျပားေအာင္ ထိုမွ
တဆင့္ တျပည္လုံး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ တမင္လုပ္ေနတာလား။
ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ အေနာက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားရဲ႕ သေဘာတရားအေျခခံ ဆိုတာထက္ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ ဆို
တာက ပိုမွန္ပါတယ္။ စံ- ႏွစ္မ်ိဳးထား က်င့္သုံးပါတယ္။ ကိုယ္က ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မွ ဒုံးနဲ႔ခြင္းရင္ အၾကမ္းဖက္သမားကိုတိုက္တာ၊
တဖက္က ျပန္တိုက္ရင္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တာ။ ရဲကပစ္သတ္ရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျဖစ္ၿပီး၊ အလုပ္လက္မ့ဲ လူမဲတ
ေယာက္က ျပန္ခုခံရင္ အၾကမ္းဖက္တာ၊ အရပ္သား အိမ္ရာေတြကို ဒုံးနဲ႔ခြင္းတာက လူ႕အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္တာျဖစ္ၿပီး၊ ရဲစခန္း
ကို ဗုံးခြဲတာက အၾကမ္းဖက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္တို႔ ဒီမိုကေရစီတို႔၊ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔၊ လူ႕အခြင့္အေရးတို႔၊ ဆိုတာေတြဟာ လို
သလိုသုံးတဲ့ တံဆိပ္တုံးေတြပါပဲ။
ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္ မွတ္တမ္းမ်ားမွာေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈဆိုတာ အျပစ္မဲ့အရပ္သားမ်ားကို ပစ္မွတ္
ထား တိုက္ခိုက္တာလို႔ ဖြင့္ဆိုပါတယ္။
ေပၚလစီဆိုတာ ရပ္တည္ခ်က္နဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားေပၚၾကည့္ၿပီး ခ်မွတ္ၾကတာပါ။ ေပၚလစီေျပာင္းေတာ့ ေလသံလည္းေျပာင္းၿပီ
ေပါ့။
(၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆)
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ပ်ားရည္ဆမ္းလြန္ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး
ေမာင္သန္းျမေ႐ႊ

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး ပ်ားရည္ဆမ္း ၆ လ အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ျပည္ပ
ခရီးစဥ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး ရလဒ္သစ္ေတြ ရရွိလာတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းေရးျပႆနာ ကိုင္တြယ္ရာမွာ မထိ
ရက္ မတို႔ရက္ ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေကာေဇာနီခင္းႀကိဳဆိုတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးမွာ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က

နယ္စပ္တည္ၿငိမ္ေရး ၿငိမ္း

ခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးအတြက္ မိတ္ေဆြေကာင္းပီသစြာ ကူညီမယ္၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ျမႇင့္တင္မယ္လို႔ ေျပာ
တယ္။ အိမ္ျဖဴေတာ္နဲ႔ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံသို႔ သြားေရာက္တဲ့ အေမရိကန္ခရီးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္ တဦး
ရဲ႕ အေဆာင္အေယာင္မ်ားနဲ႔ ဧည့္ဝတ္ျပဳခံရကာ သမၼတအိုဘားမားက ရသင့္တဲ့ဆုလာဘ္အျဖစ္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းဖို႔ရွိ
ေၾကာင္း ေၾကညာတယ္။

တကယ္ေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ေတာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ အႏိုင္ရကာ အရပ္သားတပိုင္းအစိုးရအျဖစ္ ေပၚထြက္လာတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ
အဖို႔ အေျခအ ေနသစ္မွာ ျပႆနာသစ္မ်ားက ေစာင့္ႀကိဳေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္ပဆက္ဆံေရးမွာ အျပင္ကအပူ အတြင္းမကူးေအာင္၊ အတြင္းကအပူ အျပင္ကိုမကူးေအာင္ ရြဲ႕ေစာင္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခား
ဆက္ဆံေရးကို ပုံမွန္အေျခအေနတရပ္ ေရာက္ေအာင္ ထိန္းၫႇိဖို႔လိုပါတယ္။ အမွီအခိုကင္းတဲ့၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးတဲ့၊ လြတ္လပ္တ့ဲ
ဘက္မလိုက္မူႀကီး ၅ ခ်က္ ေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အာဏာၿမဲဖို႔ တဖက္ဖက္ကို ေျပးကပ္ေနရတဲ့ဘဝမ်ိဳး၊ စီးပြားေရးနဲ႔
အခ်ဳပ္အျခာ အလဲအထပ္လုပ္ရတဲ့ဘဝမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ျပည္သူကိုဖိႏွိပ္ဖို႔ ျပည္ပကို မ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးရ လာဘ္ထိုးရတဲ့ ဘဝမ်ိဳးမွ လြတ္ဖို႔လိုပါ
တယ္။
တက္သမၽွ အာဏာရအစိုးရတိုင္းနဲ႔ တဖက္သတ္ ဆက္ဆံတဲ့ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔တ့ဲ ႏိုင္ငံျခားေရး
ေပၚလစီျဖစ္ေစ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံႀကီးမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားအရ က်င့္သုံးၾကတာပါ။ စီးပြားေရးအက်ိဳးစီးပြား ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြား တခု
မဟုတ္တခု ပါပါတယ္။ အကာ အကြယ္ေပးတာျဖစ္ျဖစ၊္ ပိတ္တာဖြင့္တာျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔အက်ိဳးစီးပြားပါပါတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံတန္းတူ အျပန္
အလွန္ အက်ိဳးရွိဖို႔ဆိုတာ ျပႆနာေပါင္းစုံ သပြတ္အူလိုက္ေနတဲ့ နာတာရွည္ လူမမာျဖစ္ေနတဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က ဗမာ
ျပည္အဖို႔ မလြယ္ပါဘူး။
- စစ္ေအးလြန္ကာလ တေလၽွာက္လုံး (၁၉၈၈-၂၀၁၀) မာရွယ္ေလာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရ
- လူထုအေပၚ ဗိုလ္က်အႏိုင္က်င့္ ဖိႏွိပ္ကၽြန္ျပဳခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရ
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- အျပစ္မဲ့ျပည္သူ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ် သတ္ျဖတ္ခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရ -တိုင္းျပည္ရဲ႕ သယံ
ဇာတ အရင္းအျမစ္ေတြ ျဖဴခါျပာခါက်ေအာင္ လက္ၫႇဳိးထ္ိုး ေရာင္းစားခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရ - သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္သုဥ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ
အေမြအႏွစ္ေတြဖ်က္ဆီး၊ ေနာက္မ်ိဳးဆက္ေတြကို ဆိုးေမြေတြတပုံႀကီး ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ စစ္အစိုးရ
- ဒီမိုကေရစီလည္းကင္းမဲ့ အမ်ိဳးသားတန္းတူမႈလည္းမရွိတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ အဆင့္ေနရာရ အာဏာသိမ္းတက္လာတဲ့ စစ္
အစိုးရ
- စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ားနဲ႔ အေပါင္းပါခ႐ိုနီတစုက တိုင္းျပည္ရဲ႕ အတြင္းပစၥည္းမွန္သမၽွ လုယက္ဓားျပတိုက္ထားသမၽွကို အကာ
အကြယ္ေပးေနတဲ့ စစ္အစိုးရ
- လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားတဲ့ ေျမယာ၊ အိုးအိမ္နဲ႔ ဘ႑ာအရင္းမွန္သမၽွ တရားဝင္ေအာင္ျပဳထားတဲ့ ၂၀၀၈ (ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ
အေျခခံဥပ ေဒ)အရ ရာသက္ပန္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အာဏာအပ္ႏွင္းထားတဲ့ စစ္အစိုးရ…ထံမွ
၂၀၁၆ ဧၿပီ ၁ မွာ ၂၀၀၈ ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းဖို႔ ကတိသစၥာျပဳၿပီး အာဏာလႊဲေျပာင္း ရရွိခဲ့တဲ့ ဒီခ်ဳပ္ အရပ္သားတပိုင္း
အစိုးရအဖို႔ စိန္ေခၚမႈႀကီးပါတယ္။
ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူဝါဒက အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျဖစ္
ၿပီး ေနာက္ဆုံး မွ၂၀၀၈ျပင္ေရးျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေျပာထားပါတယ္။ ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကား
ေစ့ေရး၊ ၂၁ရာစုပင္လုံနဲ႔ ရခိုင္ေဒသ သဟဇာတျဖစ္ေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာဆီယံပါလီမန္ညီလာခံမွာ ေျပာ
တယ္။
ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈကိုေရွာင္၊ လမ္းေပၚမထြက္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္းစဥ္ကိုလည္း ေၾကညာထားတယ္။
ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ အမႈကိစၥမ်ားကို လႊတ္ေတာ္မွာ မေမးျမန္းဖို႔ အမတ္ေတြကို ေျပာတယ္။ အစိုးရကို အက်ပ္႐ိုက္ေစမယ့္
ေမးခြန္းမ်ား မေမးဖို႔ ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုက ၫႊန္ၾကားတယ္။ တမတ္သားပါလို႔ အခက္အခဲမရွိေၾကာင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း
လည္း ေျပာတယ္။
ေပၚလစီကိုမေဝဖန္ခင္ မူအရႀကံ႕ခိုင္ၿပီး နည္းပရိယာယ္အရ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတာလား၊ မူမဲ့အေလၽွာ႔ေပးေရးလား ဆိုတာကို
အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။
အာဏာလႊဲေျပာင္းေရး ေခ်ာေမြ႕ဖို႔ ေစ့စပ္ရပါတယ္။ တပ္ခ်ဳပ္ကေလးနဲ႔တင္ မၿပီးလို႔ အၿငိမ္းစားဆိုတဲ့ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးအထိ ေစ့
စပ္ရတယ္။ ႀကံ႕ဖြံ႕သမၼတဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းက ခပ္မာမာ ဆင္းသြားတာျဖစ္တယ္။ ေျဗာင္လုပ္သြားတယ္။ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္၊ ေရႊ
လက္ကုန္ႏႈိက္ တူးသြားတယ္။ စီမံကိန္းသစ္ေတြ သူ႕ခ႐ိုနီေတြကို ခ်ေပးသြားတယ္။ ေက်ာက္မ်က္အသင္း ေကာ္မရွင္ရေငြေတြ
ေဒၚလာသန္း၈၀ စာရင္းေပ်ာက္သြားတယ္။ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၲရားေတြထဲမွာ မိုးက်ေရႊကိုယ္ေတြ ထိုးထည့္သြားတယ္။ ခ်ိပ္ပိတ္ထားတဲ့
သူ႕ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းကို ျပန္ယူသြားတယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ဥပေဒထုတ္သြားတယ္။
၂၀၀၈ ျပင္ေရးကို (အနည္းဆုံး ၂ ႏွစ္) ေနာက္တန္းပို႔ၿပီး ေစ့စပ္ရတာျဖစ္တယ္။ ၄၃၆ အသာထားလို႔ ၅၉(စ)ေတာင္ ျပင္
မရတဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ဆိုတာကို ထြင္ရတယ္။ အစိုးရသစ္မွာ ႀကံ႕ဖြံ႕ေဟာင္းေတြကိုလည္း ေနရာေပးရတယ္။ ဝန္ထမ္း
အသက္ ၆၀ ျပည့္ အၿငိမ္းစား ယူရမယ့္ ဥပေဒနဲ႔ ၿငိေနတဲ့ တပ္ခ်ဳပ္ကေလးက ကိုယ့္ဥပေဒ ကိုယ္ထုတ္ၿပီး ၆၅ ႏွစ္လို႔ ျပင္တာကို ၿငိမ္ၿငိမ္
သက္သက္ သေဘာတူေပးရတယ္။ စြမ္းအားရွင္ေတြ မဘသေတြရဲ႕ ေျဗာင္က်တဲ့ မာဖီးယားဂိုဏ္း လုပ္ရပ္ေတြကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ
ခြင့္ေပးၿပီး ေက်ေအးေပးခဲ့တယ္။ ရာဇဝတ္မႈမကင္းတဲ့ စီးပြားေရးေသာင္းက်န္းမႈႀကီးေတြ (မူးယစ္ေဆး သစ္ ေက်ာက္စိမ္း စသည္)
လက္သည္ မေပၚဘူး။
ဒီခ်ဳပ္အရပ္သားတပိုင္းအစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး ရက္ ၁၀၀ စီမံကိန္းက ေၾကာ္ျငာဝင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြဲစည္သလိုေတာ့
ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တကယ္တမ္း ပြဲထုတ္လာတဲ့ ၂၁ ပင္လုံက်ေတာ့ ပြဲက စပ်က္ေတာ့မလို ျဖစ္လာတယ္။ ကိုယ္စားျပဳ အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕
အစည္း အသီးသီးက မိမိတို႔ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ႀကိတ္ခံခဲ့ရတာေတြ ညီလာခံမွာ အခြင့္အေရးရတုန္း ပြင့္အန္လာေတာ့ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္
ေတြ အ႐ႈိက္အထိုးခံရသလိုျဖစ္ကာ မခံမရပ္ ႏိုင္ျဖစ္ လာတယ္။ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး ဘယ္လိုတည္ေဆာက္မလဲ၊ စစ္အုပ္စုမွာ
ေစတနာေကာင္းမရွိပါဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ ဘယ္လိုရပ္မလဲ၊ စစ္အုပ္စုက ေနာက္ဆုတ္လိုစိတ္ မရွိပါဘူး။
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စစ္တပိုင္းအစိုးရေဟာင္း အထိုင္ခ်ထားတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဆက္ခံတိုးခ်ဲ႕ထားတယ္ဆိုတဲ့ ‘၂၁ ရာစုပင္လုံ’ဟာ
ကာခ်ဳပ္မူ ၆ ခ်က္ကို မေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ကိုးကန္႔၊ တအာဝ္း၊ ရခိုင္ ၃ ဖြဲ႕က ‘လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း’ (လက္
နက္ခ်ဖို႔သေဘာတူေၾကာင္း) မေၾကညာလို႔ တက္ခြင့္မရဘူး။ ‘ဝ’ က ခြဲျခားဆက္ဆံတာ မေက်နပ္လို႔ ျပန္တယ္။ ညီလာခံၿပီးတာနဲ႔
ကခ်င္မွာ ၾကည္းေၾကာင္းေလေၾကာင္းနဲ႔ ထိုးစစ္ ျပန္စတယ္။ ရွမ္း နဲ႔ ကရင္မွာ တိုက္ပြဲေတြျပန္ျဖစ္တယ္။
ရခိုင္ေဒသ ဘူးသီးေတာင္-ေမာင္းေတာဘက္မွာလည္း

ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္သူမ်ားက နယ္ျခားေစာင့္ရဲစခန္း ၃ ခုကို ဝင္စီး

သြားလို႔ (၉ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆) ပုဒ္မ ၁၄၄ နဲ႔ အေရးေပၚအမိန္႔ထုတ္ၿပီး စစ္တပ္က ဝင္ရွင္းေနရေၾကာင္း၊ စစ္ေတြမွာ ရွင္းလင္းပြဲ
လုပ္ေသာ္လည္း သတင္းသမားေတြ ေမးျမန္းခြင့္ မရခဲ့ဘူး။
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက ေဂ်ာက္(ေခ်ာက္)ထဲက်ဖို႔ တည္းတည္းလိုေတာ့တဲ့တိုင္းျပည္ကို ကယ္ဖို႔ ျပင္လာၾကျပန္ပါၿပီ။ သူတို႔
မရွိရင္ မျဖစ္ေၾကာင္း ျပသလာျပန္ပါၿပီ။ သူတို႔ဟာ အေရးပါအရာေရာက္ေၾကာင္း သိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္လာၾက ျပန္ပါၿပီ။ ျပည္တြင္းစစ္န႔ဲ
မိမိအဆင့္ေနရာကို ျမႇင့္လာတဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ (ေခတ္မစားေတာ့တဲ့) စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစား အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ကူး
ေျပာင္းရာမွာ သူတို႔အႏွစ္ႏွစ္အလလ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကရက္ယႏၲရားကို အရပ္သားအစိုးရတရပ္လက္ထဲ အလြယ္တကူ ထိုး
အပ္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ပါသလား။
ဦးႏုလည္း ဒီလိုပဲထင္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဂ်ပန္ေခတ္အဓိပတိ ေဒါက္တာဗေမာ္လည္း ဒီလိုပဲထင္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဗမာပေဒႆရာဇ္
ေနာက္ဆုံး မင္းဆက္ သီေပါမင္းလည္း ဒီလိုပဲ ထင္ေယာင္မွားေရာဂါ စြဲကပ္ရာက ပါေတာ္မူဇာတ္ခင္းသြားရတယ္။
ႏိုင္ငံေရးအရ ဖိႏွိပ္မႈဥပေဒတခ်ိဳ႕ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ခဲ့တယ္ (ဧည့္စာရင္း နဲ႔ ပုဒ္မ ၅ ၊ တခ်ိဳ႕ကို ေနာက္ကလိုက္ၿပီး နငယ္နကြင္း
ပိတ္လုပ္တာ ခံရတယ္ (ၿငိမ္းစုစီ)၊ ဖိႏွိပ္ေရးယႏၲရားသစ္ ဖြဲ႕ဖို႔ျပင္တာလည္းရွိတယ္ (အေရးေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းျခင္း)၊
လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ဖို႔ ဥပေဒျပဳတာလည္းရွိတယ္ (ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေပးေရး
ဥပေဒၾကမ္း)။ ေရွ႕ကလက္နဲ႔ေရး ေနာက္က ေျခနဲ႔ဖ်က္ ျဖစ္စဥ္ကို ဒီခ်ဳပ္အစိုးရအေနနဲ႔ တေလၽွာက္လုံး ရင္ဆိုင္ေနရပါလိမ့္မယ္။
လက္သန္း မင္္ဆြတ္ၿပီး လူထုကတင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္မွာ ေျမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥေတြ၊ လုပ္ခြင္လုပ္ခ မမၽွတတဲ့
ကိစၥေတြ၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္းခြင့္နဲ႔ ဒီမိုကေရစီပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိစၥေတြ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္
တင္ျပေတာင္းဆိုတာ မၾကားရဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ ဒဏ္ခ်က္ေအာက္မွာ မုဒိမ္းက်င့္ခံရတဲ့ တိုင္းရင္းသူေတြ၊ အသတ္ခံရတဲ့ အျပစ္မ့ျဲ ပည္
သူေတြ လုံၿခဳံမႈကင္းမဲ့ ဆာေလာင္ေနတဲ့ကေလးငယ္ေတြအေၾကာင္းနဲ႔ သူတို႔ရ႕ဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုအင္ဆႏၵကို လူသိထင္ရွား ေတာင္းဆို
ေပးတာ မရွိဘူး။ ဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုယ္တိုင္က ဥပေဒကိုမ်က္ကြယ္ျပဳ၊ ေငြမ်က္ႏွာ
လိုက္ၿပီး လူထုကို အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္႐ုံတင္မက လည္မ်ဳိ တက္နင္းေနတဲ့၊ ျဖစ္ခ်င္တိုင္းျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္။ ယခင္ကအတိုင္း
ခိုးၿမဲ-လုၿမဲ-ဗိုလ္က်ၿမဲ ကိစၥေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလဲ၊ ဘယ္လို ေျဖရွင္းေပးမလဲ အေမးေတာင္မခံရဲဘူး။
ပိုဆိုးတာက အစိုးရသစ္ကို အထိုင္မက်ခင္ မထိခိုက္ေစခ်င္တဲ့အတြက္ လူထုက ကိုယ္ပိုင္အသိနဲ႔ ခ်ဳပ္တည္းထားတဲ့ လူထု
တိုက္ပြဲေတြကို မထီေလးစားလုပ္ ဟန္႔တားႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာျခင္းပါပဲ။ အစိုးရသစ္ကို ပညာျပေနတာ ယႏၲရားေဟာင္းထဲက ဗ်ဴ႐ို
ကရက္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို ျမင္ေအာင္မၾကည့္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အစိုးရသစ္ဟာ ေအာက္ေျခလြတ္ေနၿပီလား။ စစ္ဘက္အရပ္ဘက္
ႏွစ္ပါးၾကည္ေရးကို ဦးစားေပးရတဲ့အတြက္ လူထုဟာ အဖ်က္သမားျဖစ္သြားၿပီလား။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလႊတ္တာ ကာလုံသေဘာထားမပါဘဲ ဥပေဒနည္းနာရွာ လႊတ္ရတာျဖစ္တယ္ (မလႊတ္ခ်င္တ့သ
ဲ ူေတြကို
ဆက္ဖမ္း ထားတုန္းပဲ)။ ျပည္ပေရာက္ အတိုက္အခံေတြ ျပည္ေတာ္ျပန္ဖို႔အေရး အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္/ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးရဲ႕ နံမည္ပ်က္
စာရင္း ပယ္ဖ်က္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံ ေရးခံဝန္ခ်က္ပယ္ဖ်က္ဖို႔ သံ႐ုံးတခုခ်င္းကို ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးၿပီးမွ ျပန္ရတာျဖစ္တယ္။ (အေထြေထြ လြတ္
ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေၾကညာတာ မဟုတ္ဘူး)
ျပည္ထဲေရးေအာက္က ဌာန ၅ ခု (ေထြအုပ္၊ ရဲ၊ မီးသတ္၊ စသုံးလုံး၊ အက်ဥ္းဦးစီး) ျပည္နယ္-တိုင္းေဒသ အစိုးရေအာက္ လႊဲ
ေပးထားတာကို ၂၀၀၈ ပါ ပုဒ္မမ်ားအရ ဟုဆိုကာ ျပႏ္႐ုပ္သိမ္းသြားျပန္တယ္။
ျမင္ေနရတာက အဆင္ေျပခ်င္ရင္ (အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ေခ်ာေမြ႕ေစခ်င္ရင္) ပါဝါမာကိုကိုင္ထားတဲ့ ကာခ်ဳပ္ကို ၾကည္ေအာင္
လုပ္ထား ရမယ္ ဆိုတဲ့ ခ႐ိုနီေခတ္ပ်က္သူေဌး အေတြးမ်ိဳး အတိုက္အခံေတြထဲ ကူးစက္လာတာပါပဲ။ တရားဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္
သူမွ မရွိဘူးဆိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ရြတ္လို႔ေကာင္းတဲ့ စကားသက္သက္ပါပဲ။ တရားဥပေဒအထက္မွာ တင္မက တရားဥပေဒ
အပမွာပါ စစ္အုပ္စုရွိေနပါတယ္။ ၂၀၀၈ ကို သူတို႔ေရးဆြဲခဲ့တာပါ။
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ဗမာျပည္စီးပြားေရးဟာ အုံဖြဆိုၿပီး ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ထိုးတက္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။ စစ္ခ႐ိုနီေတြ ဝါဒျဖန္႔သလို ႏိုင္ငံျခားအရင္း
အႏွီးေတြ ဒလေဟာ ဝင္လာ၊ ေရႊမိုးေငြမိုးေတြ ရြာလာမွာမဟုတ္ဘူး။ ကမၻာ့စီးပြားေရးဟာ အေရးႀကီးတဲ့လမ္းဆုံမွာ ေရာက္ေနတယ္။
၂၀၀၈ က စခဲ့တဲ့ စီးပြားေရး ထိုင္းမႈိင္းမႈမွ မလြတ္ေျမာက္ေသးဘူး။ ကမၻာနဲ႔အဝွမ္း ဝယ္လိုအားက်၊ ကုန္သြယ္ေရးခ်ည့္န႔ဲ၊ ရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိုင္းမႈိင္း၊ ဘ႑ာေရး ေဈးကြက္ အေျပာင္းအလဲျမန္၊ ေငြတန္ဖိုး အၿပဳိင္ခ်၊ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္၊ နည္းပညာလႈိင္းသစ္
တရပ္အတြက္ ၿပဳိင္ဆိုင္ ဆိုတဲ့ အေနအထားေအာက္မွာ လာမယ့္ႏွစ္အခ်ိဳ႕အတြင္း ကမၻာ့စီးပြားေရး တက္ရိပ္မရွိဘူးလို႔ အမ်ားက သုံး
သပ္ၾကတယ္။
ဗမာျပည္စီးပြားေရးက ေပၚလစီေတာင္ တာမစူႏိုင္ေသးဘူး။
လူထုဟာ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ႀကီးတယ္။ လူမႈဒုကၡအေပါင္းကိုလည္း ခံႏိုင္ရည္ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအသိလည္း ႏိုးၾကားတယ္။ တိုင္း
ျပည္ ဘာျဖစ္ေနတယ္ ဆိုတာ မသိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ထုံထိုင္းေနတာ မဟုတ္ဘူး။ တိုက္ပြဲသဏၭာန္ကို လူထုက သူ႕ကိုယ္ပိုင္အသိန႔ဲ
ေ႐ြးခ်ယ္ပါလိမ့္မယ္။ ၂၀၀၈ ေအာက္မွာ ဒူးတုပ္သင့္ျမတ္ေရးကိုေတာ့ ေရြးမွာမဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။
(၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆)

ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ေနရေသာ အစုိးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္
(မင္းေဝ)
ေဝ)

အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္၊ အတြ(ဲ ၂) အမွတ္ ၇
“ ရာႏႈန္းျပည့္သာ အႏုိင္ရေအာင္မဲေပးပါ၊ က်န္တာ ကၽြန္မတုိ႔ ၾကည့္လုပ္ပါ့မယ္” ဆုိတဲ့ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ ၾကည့္လုပ္ေနရတဲ့ပံုပါပဲ။
လတ္တေလာ ေပၚေပါက္ျဖစ္ပြားလာေနတဲ့ အေျခအေနေတြရဲ႕ဖိအားမ်ိဳးစံုက ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအဖုိ႔ (ကာလံု) အစည္းအေဝး
မဟုတ္ေသာ္လည္း ကာလံုကိစၥေတြကို အဆံုးအျဖတ္ေပးၾကတဲ့ အထူးအစည္းအေဝးေခၚၾကရတဲ့ အေနအထားကို ဆုိက္ေရာက္သာြ း
ေစပါတယ္။
အစည္းအေဝးအစီအစဥ္ကုိ ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း စစ္တပ္နဲ႔သက္ဆုိင္တာေတြခ်ည္းအဓိက ျဖစ္္ေနတယ္။
ၾကည့္ရတာ“အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ အထူးအစည္းအေဝး” ဆုိတ့ဲ ဒီအစီ
အမံကို ဒီခ်ဳပ္အစိုးရဘက္က အေရးေပၚ ထြင္လုိက္ရတာပဲလို႔ ယူဆပါတယ္။
ဒါဟာ လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ၁၁ ဦးပါ(ကာလံု)ကို ေရွာင္လႊဲလိုက္တဲ့ သေဘာလုိ႔ ျမင္တယ္။

(ကာလံု) အစည္းအေဝးသာ

ေခၚရင္ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ ရဲ႕ အဆံုးအျဖတ္အခန္းက အားနည္းလွတယ္မဟုတ္လား။ ၁၁ ဦး(ကာလံု)မွာ သမၼတ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးနဲ႔
ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးပဲ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရဘက္က ပီပီျပင္ျပင္ ရပ္တည္မယ့္သူရွိတာ မဟုတ္လား။
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အကယ္၍ ၁၁ ဦးပါ (ကာလံု) အစည္းအေဝးသာေခၚလိုက္ရင္ အစည္းအေဝးရလဒ္ျဖစ္တဲ့ “ သမၼတ႐ံုးသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္
(၁/၂၀၁၆)” ထဲက ေဝါဟာရေတြ၊ အသံုးအႏႈန္းေတြ၊ ေလသံေတြက အခုလိုမဟုတ္ဘဲ၊ တမ်ိဳးတမည္ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္တယ္ေလ။
စစ္တပ္ဘက္က“အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈ”ကို မီးကုန္ယမ္းကုန္လုပ္ခ်င္ပံုရတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြကို ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက ပါးခ်ပ္တပ္
ေပးရတာလား၊ အၿမီးဆြဲရတာလား တခုခုပဲ။ ဒါေတြကို ညႇိၿပီးမွ ဒီသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ ထြက္လာတာပါ။ ဒီလိုညႇိၾကရတယ္ဆုိတာကို
အစုိးရေျပာခြင့္ရက ဖံုးကြယ္ မထားပါဘူး။ “အစုိးရနဲ႔ တပ္မေတာ္ ေၾကေၾကလည္ ျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ထြက္လာတာ” လုိ႔ ဆုိပါ
တယ္။
ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီဥကၠ႒သစ္ (ဗိုလ္) ဦးသန္းေ႒းရဲ႕သေဘာထား၊ အေရးအသားနဲ႔ သံုးႏႈန္းထားတဲ့စကားလံုးေတြကိုပဲ သာဓက
ေဆာင္ပါရေစ။
-

“ပေဒသရာဇ္ေခတ္ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္က ရာမူးပန္းဝါေဒသထိ ေအာင္ေျမခ်ဲ႕ကာ ကုလားျဖဴကုလားနက္တို႔၏
ခံ့ညားေလးစားမႈ ရယူခဲ့သည္ ”--- တဲ့။

-

“ျမန္မာအဂၤလိပ္တတိယစစ္ပြဲကာလ၊ က်ဴးးေက်ာ္သူကို ခုခံေခ်မႈန္းရန္ စနစ္တက် စုဖြဲ႔စစ္ျပင္ေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မ
ေတာ္ ေရွ႕တန္းတပ္မွဴးတပ္သားမ်ားထံ ေရႊနန္းေတာ္က အမိန္႔စာတေစာင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္၊ ‘အဂၤလိပ္တပ္မ်ားကို ခုခံ

တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳရ၊ ခုခံသူကို သူပုန္ဟုသတ္မွတ္မည္’ နယ္ခ်ဲ႕ပရိယာယ္စစ္ပရိယာယ္မ်ားကို နားမလည္ေသာ ႏိုင္ငံ
ေရးသမား၏ မိုက္မဲမွားယြင္းေသာ အဆုံးအျဖတ္ႏွင့္ၫႊန္ၾကားမႈက တမ်ဳိးသားလံုးကို အလြယ္တကူ ကြၽန္ျဖစ္ေစခဲ့
သည္” တဲ့။
ဗိုလ္သန္းေ႒း ဒီသေဘာထားနဲ႔ အသံုးအႏႈန္းေတြက ဗိုလ္သန္းေ႒း တဦးခ်င္းရဲ႕ သေဘာထားသာမကဘူး၊ စစ္အုပ္စုဝင္
အားလံုးရဲ႕ သေဘာထားကိုပါ တုိက္႐ိုက္ထင္ဟပ္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အေျခခံသေဘာထားပါပဲ။ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီဟာ
ဒီသေဘာထားကို ကုိင္စြဲၿပီး လႈပ္ရွားေနမွာလည္း ေသခ်ာပါတယ္။
ႀကံ႕ဖြ႔ံပါတီသာ အာဏာရထားခ်ိန္ဆိုရင္ ႀကံ႕ဖြံ႔ပါတီဥကၠ႒ရဲ႕ဒီသေဘာထားေတြဟာ ႀကံ႕ဖြံ႔အစုိးရသေဘာထားနဲ႔ လက္ေတြ႔
က်င့္သံုးမယ့္ ေပၚ လစီေတြ ျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီသေဘာထားနဲ႔ ေပၚလစီေတြကို စစ္တပ္ဘက္ကလည္း ႏွစ္ကုိယ့္တစိတ္
ပစ္ ေထာက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲ ႐ႈံးနိမ့္ထားရတဲ့အေနအထားမို႔သာ ဆုိရွယ္မီဒီယာေပၚကေန အခုလိုမျဖစ္ညစ္က်ယ္ ေရးသားေနတာပါ။ စစ္
အုပ္စုခ်င္းဆုိေတာ့ ဘယ္စကားလံုး သံုးရမယ္ဆုိတာ သိတယ္။ သူေရးတာထဲမွာ ဖံုးကြယ္မထားႏုိင္တဲ့အခ်က္တခုကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး
သမားေတြကို မုန္းတီးတဲ့ အာဃာတကို ဖံုးကြယ္မထားဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ပါပဲ။
ဗိုလ္သန္းေ႒းတုိ႔ အာဃာတထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားဆုိတာေတြထဲမွာေတာ့ “ဂ်ီဟတ္စစ္ပြဲ”လို႔ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲ
ထည့္ေရးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြေတာ့ မပါဘူးထင္ပါတယ္။ ဒီပါတီက ႀကံ႕ဖြံပါတီနဲ႔ ညီေနာင္မဟာမိတ္ေတြ မဟုတ္
လား။
သမၼတ႐ံုးသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ပါေသာ္လည္း တိတိက်က် ကိန္းဂဏန္းနဲ႔ေဖာ္ျပတာဆိုလို႔ ေသေက်
ဒဏ္ရာစာရင္း၊ လက္နက္ဆံုး႐ႈံးစာရင္း၊ ဖမ္းမိသူ၊ သိမ္းဆည္းရတဲ့ လုပ္ေသနတ္ပစၥတုိ (သံုးမရ) တစ္လက္ဆုိတာမ်ိဳးေတြေလာက္သာ
ပါရွိတာပါ။ က်န္တာေတြကေတာ့ ေဝေဝဝါးဝါးပဲ။
အေရွ႕ အလယ္ပိုင္း ႏုိင္ငံအခ်ိဳ႕ရွိ အစြန္းေရာက္ပုဂၢိဳလ္္မ်ား၏ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈအလံုးအရင္း ယူခဲ့တယ္လုိ႔ ဆိုေသာ္လည္း
ဘယ္ႏုိင္ငံ၊ ဘယ္သူလို႔ တိတိက်က်မေဖာ္ျပပါဘူး။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ဆုိတာမွာလည္း လူတဦးဆက္သြယ္မႈျဖင့္ လ်ွဳိ႕ဝွက္ေဆာင္
ရြက္ခဲ့တယ္လို႔ လံုးထားျပန္တယ္။ သိမ္းဆည္းရမိတဲ့လက္နက္ေတြဆုိလို႔ ၾကည့္ျပန္ေတာ့လည္း ဓားေတြပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။
အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕ကေန ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ အလံုးအရင္းနဲ႔ယူထားတယ္ ဆုိတဲ့ “(RSO) အၾကမ္းဖက္အဖြ႔န
ဲ ႔ဲ
ဆက္ႏြယ္ေသာ အကာလ္မူလ္ မူဂ်ာဟီဒင္န္ (Aqa Mul Mujahidin ) အဖြဲ႔” ဟာ ဒီလို ဓားလြတ္ေတြပဲ ကုိင္ႏုိင္သလား လုိ႔ေမးခြန္း
ထုတ္စရာနဲ႔ ရယ္ပြဲဖြဲ႔စရာ ျဖစ္လုိ႔ေနပါတယ္။
ဓားလြတ္ကုိင္ၿပီး စခန္းဝင္စီး၊ လူသတ္၊ ေသနတ္သိမ္းသြားတယ္ဆုိတဲ့ အျဖစ္ကလည္း ဗိုလ္သန္းေ႒း၊ ဗိုလ္ခင္ရီ၊ တကၠ
သိုလ္ ျမတ္သူ တု႔ိရဲ႕ ရာမူးပန္းဝါဇာတိမာန္ကို အုိးမဲသုတ္ခံရတာမုိ႔ အလြန္ကိုပဲ မခ်ိမခံသာျဖစ္ၾကမွာပါ။
ဒီခ်ဳပ္အစိုးရနဲ႔စစ္တပ္ အၾကားမွာ အျမင္မတူတာေတြ၊ ပြတ္တုိက္မႈေတြက ျပႆနာတုိင္း၊ ျဖစ္ရပ္တုိင္းမွာ ေရွာင္လမ
ႊဲ ရႏုိင္ဘဲ
ထိပ္တုိက္ကို ႀကံဳေနရတာပါ။ ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ႀကံဳေနၾကရဦးမွာပါ။
ဒီခ်ဳပ္အစုိးရဘက္က “သင့္ျမတ္ေရး/သဟဇာတျဖစ္ေရးမူ” ဆုိတာနဲ႔ ေလွ်ာ႔ေလွ်ာ႔ ေပါ့ေပါ့လုပ္ၿပီး ကုိင္တြယ္ေနတာကိုလည္း
သတိျပဳ မိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလည္း အလားတူပါပဲ။ “တပ္မေတာ္သားေတြ ပါဝင္ေနမႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းေတြ အခက္
အခဲမရွိပါဘူး” ဆုိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ဦးဝင္းျမင့္ရဲ႕ေလေျပထုိးသံကိုလားၾကားလုိက္ၾကရမွာပါ။
အစုိးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ဟာ “ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္တပ္” ရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ၿပီးလုပ္ေနရတယ္ဆုိတာကလည္း စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ
ဒီမို ကေရစီ စည္းဝုိင္းထဲမွာ လႊဲေရွာင္လုိ႔မရတဲ့ ပကတိအေျခအေနတစ္ရပ္ပဲ မဟုတ္ပါလား။
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ကားလ္မာ့က္စ္
အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္းႏွင့္မာ့က္စ္ဝါဒကိုရွင္းျပခ်က္တခု
(ဗလာဒီမာအီလ်စ္ခ္်လီနင္)

ရဲေဘာ္ေအာင္ထက္

ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား၏လူတန္းစားဆိုင္ရာနည္းပရိယာယ္
အင္မတန္ေစာတဲ့ ၁၈၄၄-၄၅ ခုႏွစ္ ကာလမ်ားကတည္းကပဲ မာ့က္စ္ဟာ အေစာပိုင္း႐ုပ္ဝါဒရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြ- ဆိုလိုတာ
လက္ေတြ႕ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေပၚဖို႔အေျခအေနေတြ၊ ဒါမွမဟုတ္ အေရးပါမႈကိုနားမလည္မႈေတြ-ကို စူးစမ္းေလ့လာၿပီးေနာက္
သူဟာ သူ႕တသက္တာမွာ သူ႕ရဲ႕သေဘာတရားေရးလုပ္ငန္းနဲ႔အတူ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕နည္းပရိယာယ္ျပႆနာေတြကို တရံမလပ္
သတိျပဳအာ႐ုံစိုက္ခဲ့ပါတယ္။ သူ အာ႐ုံစိုက္ ျပဳစုခဲ့တာေတြကို ပမာဏႀကီးမားလွတဲ့ မာ့က္စ္ရဲ႕ေရးသားခ်က္ေတြထဲမွာ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါ
တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္မွာထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ သူနဲ႔ အိန္ဂယ္တို႔ရဲ႕ အျပန္အလွန္ေပးစာေလးတြဲထဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ေရးသား
ခ်က္ေတြကို အားလုံးစုစည္းတာ၊ စစ္ေဆးတာ၊ ေလ့လာသုံးသပ္တာ မလုပ္ရေသး ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီေနရာမွာ
မာ့က္စ္က ဒီနယ္ပယ္အေၾကာင္းမပါရင္ ႐ုပ္ဝါဒဟာမျပည့္စုံ၊ တဖက္သတ္က်၊ အသက္မဲ့ေနလိမ့္မယ္ လို႔ သေဘာထားခဲ့ေၾကာင္း သူ႕
ရဲ႕ ေယဘုယ်အက်ဆုံးနဲ႔ တိုေတာင္းလွတဲ့ မွတ္ခ်က္ေတြကေန ေကာက္ယူလို႔ရေၾကာင္း ေျပာတာနဲ႔ပဲ ေက်နပ္ရပါတယ္။ မာ့က္စ္က
ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား နည္းပရိယာယ္ရဲ႕ အေျခခံလုပ္ငန္းကို သူ႕ရဲ႕ အႏုပဋိေလာမ႐ုပ္ဝါဒ ကမၻာ့အျမင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြန႔ဲ
အညီ တိတိက်က် ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေရွ႕တန္းေရာက္လူတန္းစားရဲ႕ မွန္ကန္တ့န
ဲ ည္းပရိယာယ္ဆိုတာဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတရပ္မွာ
ရွိတဲ့ လူတန္းစားအားလုံးအၾကားက ဆက္စပ္ေရးကို ေပါင္း႐ုံးထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အဲဒီလူ႕အဖြဲ႕အစည္းေရာက္ရွိေနတဲ့အဆင့္၊ ဒီလူ
အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ တျခားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ဆက္စပ္မႈတို႔ကိုပါ စဥ္းစားတြက္ခ်က္မွ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ လူတန္းစားအား
လုံး၊ ႏိုင္ငံအားလုံးကို မလႈပ္မရွားတဲ့ အေသအျဖစ္ မၾကည့္ျမင္ဘဲ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈရွိတဲ့အရွင္ (လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈတရားေတြကို
လူတန္းစားအသီးသီးရဲ႕စီးပြားေရးအေျခအေနက ပိုင္းျဖတ္တယ္) အျဖစ္ သေဘာထားၾကည့္ျမင္ရပါတယ္။ လႈပ္ရွားေျပာင္းလဲမႈကို
လည္း အတိတ္သေဘာနဲ႔သာမက၊ အနာဂတ္သေဘာအရပါ ၾကည့္ျမင္ရၿပီး ေႏွးေကြးတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြကိုသာ ျမင္တ့ဲ “ျဖစ္ေပၚ
ေျပာင္းလဲမႈသမား evolutionists” ေတြရဲ႕ အလြယ္တကူနားလည္မႈမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မာ့က္စ္က အိန္ဂယ္ဆီကို ေရးသလို အႏုပဋိေလာမ
နည္းက်စြာ နားလည္ယူရပါမယ္။ သူေရးတာက “အဲဒီလို အတိုင္းအတာနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြမွာ အႏွစ္၂၀ဆိုတာ တရက္ထက္ မပို
ဘူး၊ ဒါေပမဲ့ ေနာင္မွာေတာ့ အႏွစ္၂၀ ကို လႊမ္းၿခဳံထားတဲ့ေန႔ရက္ေတြ ေရာက္လာပါလိမ့္မယ္။ (အတြဲသုံး၊ ႏွာ ၁၂၇)
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအဆင့္တိုင္း၊ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ပစၥည္းမဲ့နည္းပရိယာယ္ဟာ ဒီလူ႕သမိုင္းရဲ႕ မုခ်ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အႏုပဋိေလာ
မ တရားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမယ္။ တဖက္မွာေတာ့ ေရွ႕တန္းေရာက္လူတန္းစားမွာ လူတန္းစားအသိနဲ႔ အင္အား-တက္ႂကြထက္
သန္မႈတို႔ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရထိုင္းမႈိင္းျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ေလးကန္ပ်င္းတြဲ႕ျခင္းဆိုတဲ့ကာလေတြကို အသုံးခ်ရပါ
မယ္။ ေနာက္တဖက္မွာေတာ့ ဒီအသုံးခ်တာ ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ “အျမင့္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္”ျဖစ္တဲ့ “အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ကို လႊမ္းၿခံဳတဲ့” ေန႔
ထူးေန႔ျမတ္မ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းထူးလုပ္ငန္းျမတ္ေတြအတြက္ လက္ေတြ႕အေျဖေတြ ရွာေဖြေရးျဖစ္ရပါမယ္။ ဒီဟာနဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး မာ့က္စ္ရဲ႕
အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွစ္ခ်က္ဟာ အလြန္အေရးပါလွပါတယ္။ တခ်က္က သူ႕ရဲ႕ “အဘိဓမၼာခၽြတ္ၿခဳံက်မႈ(Poverty of Philosophy) က်မ္း”
ထဲမွာ ပါၿပီး ဒါဟာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕စီးပြားေရးတိုက္ပြဲ၊ စီးပြားေရးအဖြဲ႕ အစည္း ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့
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ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းထဲမွာ ပါဝင္ၿပီး ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားရဲ႕ တာဝန္လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ ပထမတခ်က္က
ေတာ့ ဒီလိုပါ“အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္းက တဦးနဲ႔တဦးမသိၾကတဲ့လူေတြကို ေနရာတခုမွာ စုေပးလိုက္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီး
ပြားေတြကို ၿပိဳင္ဆိုင္မႈက ခြဲျခားပစ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ခေတြကို ထိန္းသိမ္းေရးဆိုတဲ့ သူတို႔ရ႕ဲ အလုပ္ရွင္ကို
ဆန္႔က်င္တဲ့ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားဟာ သူတို႔ကို တြန္းလွန္ေရးဆိုတဲ့ တူညီတဲ့စဥ္းစားမႈမွာ စုစည္းေပးလိုက္တယ္။ စု
စည္းမႈ- အစမေတာ့ သီးျခားစီ၊ ကိုယ့္အစုေလးေတြနဲ႔ကိုယ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ရင္ဆိုင္ေနရတာက အၿမဲတမ္းပဲ စုစည္း
မႈရွိတဲ့ အရင္း။ သူတုိ႔ (အလုပ္သမားေတြ)အဖို႔ အသင္းအပင္းရွိေရးဟာ လုပ္ခထက္ အေရးႀကီးလာပါတယ္။ ဒီ
တိုက္ပြဲမွာ-တကယ့္ျပည္တြင္းစစ္မွာ- လာေတာ့မယ့္တိုက္ပြဲအတြက္ လိုအပ္တဲ့အင္အားစုေတြဟာ စုစည္းညီၫတ
ြ ္
ၾက၊ ႀကီးထြားလာၾကပါတယ္။ ဒီအဆင့္ကိုေရာက္လာၿပီဆိုလို႔ရွိရင္

အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးလကၡဏာ

ေဆာင္လာၾကပါေတာ့တယ္။ (မာ့က္စ္- အဘိဓမၼာခၽြတ္ၿခံဳက်မႈ။ ၁၈၄၇)
ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖို႔ ဒီမွာပဲ ေနာင္လာမယ့္ ဆယ္စုႏွစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးတိုက္ပြဲေတြအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္န႔ဲ
နည္းပရိ ယာယ္လမ္းစဥ္ကိုရၿပီ၊ ဒီၾကာရွည္တဲ့ကာလႀကီးအတြင္းမွာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားဟာ “ေရာက္လာမယ့္”တိုက္ပႀဲြ ကီးအတြက္
ျပင္ဆင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီဟာကို မာ့က္စ္နဲ႔အိန္ဂယ္တို႔က ၫႊန္းဆိုခဲ့တဲ့ ၿဗိတိသၽွအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈဥပမာေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္သင့္ပါ
တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဥပမာေတြထဲမွာ စက္မႈ “ဥစၥာပစၥည္း”က “ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကိုဝယ္ယူဖို႔” ႀကိဳးစားတာ (အျပန္အလွန္ေပးစာ အတြဲ၁၊
ႏွာ၁၃၆)၊ သူတို႔ကို တိုက္ပြဲေတြကေန အာ႐ုံလႊဲပစ္တာ၊ “အလုပ္သမားေတြကို ဘယ္လိုစိတ္ဓာတ္က်ေအာင္လုပ္တာ”၊ (အတြဲ ၂၊ ႏွာ
၂၁၈)၊ ၿဗိတိသၽွအလုပ္သမားေတြ ဘယ္လို ဓနရွင္စိတ္ေပါက္ကုန္တယ္ ဆိုတာေတြ- “ဒီအားလုံးထဲမွာ ဓနရွင္အပီသဆုံးႏိုင္ငံက ဓန
ရွင္” ေတြဟာ ဓနရွင္လူတန္းစားနဲ႔အတူ ဓနရွင္မင္းစုိးရာဇာေတြ (ခ်ားတစ္စ္ Chartists)၊ ဓနရွင္ပစၥည္းမဲ့ေတြ ရွိေနေစခ်င္ဟန္တူတယ္
လို႔ ဆိုတာ (၁၈၆၆၊ အတြဲ၃၊ ႏွာ ၃၀၅)၊ ေနာက္ၿပီး ၿဗိတိသၽွအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြ ဘယ္ကေန ဘယ္လိုျဖစ္ၿပီး “ျပတ္သားတဲ့
ဓနရွင္လည္းမဟုတ္၊ အလုပ္သမားလည္း မဟုတ္တဲ့လူေတြ” ျဖစ္ကုန္ရတယ္ဆိုတာ (ဟိုး႐ုတ္ခ္ ကို ရည္ၫႊန္းခ်က္၊ အတြဲ ၄၊ ႏွာ
၂၀၉)၊ ၿဗိတိသၽွရဲ႕ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားႏိုင္မႈေၾကာင့္ အဲဒီလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ တည္ရွိေနသေ႐ြ႕ “ၿဗိတိသၽွလုပ္သားေတြဟာတုတ္
တုတ္မွလႈပ္မွာ မဟုတ္ဘူး” (အတြဲ၄၊ ႏွာ ၄၃၃) ဆိုတာေတြကို ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈႀကီးရဲ႕ တခုလုံး
ဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္း (ေနာက္ၿပီး ရလဒ္)နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စီးပြားေရးတိုက္ပြဲေတြရဲ႕နည္းပရိယာယ္ကို ဒီေနရာမွာအလြန္က်ယ္ျပန္႔၊ ၿခံဳငုံမိ၊
အႏုပဋိေလာမနည္းက်နဲ႔ တကယ္ေတာ္လွန္တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကေန နားလည္ယူထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္းဟာ ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲနည္းပရိယာယ္လမ္းစဥ္အတြက္ အေျခခံက်တဲ့ မာ့က္စ္ဝါဒမူေတြကို
တင္ျပထားပါတယ္။
“ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ လတ္တေလာရည္မွန္းခ်က္ေတြရရွိေရးအတြက္နဲ႔ အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ ကာလအလိုက္ အက်ိဳးစီး
ပြားေတြ ရရွိေရးအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိလႈပ္ရွားမႈမွာေတာ့ သူတို႔ဟာ ဒီလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ လက္ရွိနဲ႔ အနာဂတ္တို႔
ကိုလည္း အာ႐ုံျပဳပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၁၈၄၈ခုႏွစ္တုန္းက မာ့က္စ္က ပိုလန္ႏိုင္ငံက“လယ္ယာေတာ္လွန္ေရး”ကို ေထာက္ခံ
ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ “၁၈၄၆ ခုႏွစ္မွာ ကရာကို (Krakow) ပုန္ကုန္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တဲ့ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ ”
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ဂ်ာမနီမွာေတာ့ မာ့က္စ္က ၁၈၄၈ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၈၄၉ ခုႏွစ္တို႔မွာ အလြန္အကၽြံေတာ္လွန္တဲ့ ဒီမိုကရက္ေတြကိုေထာက္ခံခ့ၿဲ ပီး
နည္းပရိယာယ္ လမ္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူေျပာခဲ့တာကို ျပန္မ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ပါဘူး။ သူက ဂ်ာမန္ဓနရွင္လူတန္းစားကို “အစကတည္းက
ျပည္သူေတြအေပၚ သစၥာေဖာက္ေရးကို တိမ္းၫႊတ္တဲ့အင္အား (ဓနရွင္လူတန္းစားဟာ လယ္သမားနဲ႔ ပူးေပါင္းမွသာ သူ႕ရည္႐ယ
ြ ္
ခ်က္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္)ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေဟာင္းက အာဏာရကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ေစ့စပ္တယ္” လို႔ သေဘာ
ထားထားပါတယ္။ ဒါဟာ ဂ်ာမနီ ဓနရွင္ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးကို မာ့က္စ္ရ႕ဲ သုံးသပ္ပုံျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္ဆိုင္စြာပဲ ဒါဟာလႈပ္ရွားေန
တဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ႐ုပ္ဝါဒအရခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတဲ့၊ ဒါ့အျပင္ ေနာက္ျပန္ဆြဲတာမဟုတ္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတဲ့ ႐ုပ္ဝါဒ
ျဖစ္ပါတယ္။
“ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈမရွိ၊ ျပည္သူလူထုအေပၚ ယုံၾကည္မႈမရွိဘဲ အထက္ကို ျမည္တြန္ေတာက္တီး၊ ေအာက္ကိုေတာ့
ေၾကာက္လန္႔….ကမၻာ့မုန္တိုင္းရဲ႕ေျခာက္လွန္႔မႈခံရ....ဘယ္လိုအင္အားမွမရွိ၊ အရာရာကိုကူးခ်....ကိုယ္ပ္ိုင္တီထြင္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စမ
ြ ္း မရွိ
....ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ သန္စြမ္းတဲ့လူေတြရဲ႕ လူငယ္ပီပီလႈပ္ရွားမႈေတြကို ပယ္ခ်ရမယ္လို႔ အေသသတ္မွတ္ထားတဲ့ ဦးေႏွာက္
မလႈပ္ရွားႏိုင္ေတာ့တဲ့ အျမင္ကပ္စရာလူအိုႀကီး ....”။ (အတြဲ၃၊ ႏွာ ၂၁၂)
ေနာက္ အႏွစ္၂၀ေလာက္အၾကာမွာ မာ့က္စ္က အိန္ဂယ္ဆီကိုေရးတဲ့စာတေစာင္မွာ (အျပန္အလွန္ေပးစာ အတြဲ၃။ ႏွာ၂၂၄)
၁၈၄၈ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရး႐ႈံးနိမ့္ရတာဟာ ဓနရွင္လူတန္းစားဟာ လြတ္လပ္စြာတိုက္ခိုက္ခြင့္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ေလး တခုအ
တြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ကၽြန္သေဘာက္ျပဳမႈကို လက္ခံလိုက္လို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ၁၈၄၈-၄၉ ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးကာလ ၿပီး
ဆုံးသြားတဲ့အခါမွာ မာ့က္စ္ဟာ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ကစားဖို႔ ႀကိဳးစားတာမွန္သမၽွကို ဆန္႔က်င္ပါတယ္ (သူ႕က ရွက္ပါနဲ႔ဝီလစ္ခ္ တို႔ကို ျပန္
တိုက္ခဲ့တာကို ၾကည့္ပါ)။ ကာလသစ္နဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ေရးကို တင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ အမည္ခံ“ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့” နည္းေတြနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး
အသစ္ေတြအတြက္ ျပင္ဆင္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကို လုပ္ခ်င္တဲ့ မာ့က္စ္ရဲ႕ သေဘာထားကို သူ႕ရဲ႕ အေမွာင္ဆုံးကာလျဖစ္
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တဲ့ ေဖာက္ျပန္လွတဲ့ ၁၈၅၆ ခုႏွစ္က ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရဲ႕ အေျခအေနကို သုံးသပ္မႈမွာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္- “ဂ်ာမနီႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးတခုလုံးဟာ ဒု
တိယအႀကိမ္ လယ္သမားစစ္ပြဲရဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳမႈနဲ႔ေပၚေပါက္တ့ဲ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ေတာ္လွန္ေရးပဲ ျဖစ္မယ္ (အျပန္အ
လွန္ေပးစာ- အတြဲ၂၊ ႏွာ၁၀၈)။ ဂ်ာမနီက ဒီမိုကေရစီ(ဓနရွင္)ေတာ္လွန္ေရး မၿပီးဆုံးေသးခ်ိန္မွာ မာ့က္စ္ဟာ ပစၥည္းမဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ေတြ
အတြက္ နည္းပရိယာယ္ေတြနဲ႔ လယ္သမားေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအင္အားတို႔အေပၚ အာ႐ုံစိုက္ခဲ့တယ္။ သူက လာဆားလ္ (Lasalle) ရဲ႕
သေဘာထားဟာ “ပကတိဘာဝက်စြာေျပာရရင္ ပရပ္ရွားႏိုင္ငံအလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈကို သစၥာေဖာက္တာျဖစ္တယ္ (အတြဲ၃၊ ႏွာ
၂၁၀)။ အေၾကာင္းက လာဆားလ္ဟာ ဂ်န္ကာေတြနဲ႔ ပရပ္ရွားအမ်ိဳးသားေရးဝါဒတို႔ကို လက္ခံခ့လ
ဲ ို႔ ျဖစ္တယ္လုိ ့ယူဆပါတယ္။
၁၈၆၅ ခုႏွစ္မွာ အိန္ဂယ္က“လယ္ယာအဓိကလုပ္တဲ့ႏိုင္ငံတခုမွာ စက္မႈပစၥည္းမဲ့အမည္ခံၿပီး ဓနရွင္ေတြကိုတိုက္တာ၊ ပေဒသ
ရာဇ္မင္းစိုး ရာဇာႀကီးေတြရဲ႕ေအာက္မွာ ဘာသာေရးနည္းနဲ႔ပါ ေသြးစုပ္ခံေနရတဲ့ ေက်းလက္ပစၥည္းမဲ့ေတြအေၾကာင္း တခြန္းမွမေျပာရင္
ဒါဟာ သူရဲေဘာေၾကာင္ တာပဲ” လို႔ မာ့က္စ္နဲ႔ သူရဲ႕သတင္းစာကို ေၾကညာခ်က္မထုတ္ျပန္မီမွာ ေရးခဲ့ပါတယ္။ (အတြဲ၃၊ ႏွာ ၂၁၇)
၁၈၆၄ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၈၇၀ ခုႏွစ္အၾကား ဓနရွင္ဒီမိုကရက္တစ္ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ခံစားတဲ့ကာလၿပီးဆုံးတဲ့
အခ်ိန္၊ ပရပ္ရွားနဲ႔ ဩစႀတီးယားက ေသြးစုပ္သူလူတန္းစားေတြက အထက္စီးကေန အဲဒီေတာ္လွန္ေရးကို တနည္းမဟုတ္တနည္းနဲ႔
အၿပီးသတ္ေအာင္ လုံးပန္းေနၾကခ်ိန္မွာ မာ့က္စ္ဟာ ဘစၥမတ္နဲ႔ပလူးေနတဲ့ လာဆားလ္ကို ထိုးႏွက္႐ုံမက “ဩစႀတီးယား ဘက္လိုက္
ဝါဒထဲကိုေလၽွာက်”နဲ႔ သီးျခားလကၡဏာဝါဒကို ကာကြယ္တဲ့ လစ္ဘ္နက္ကိုလည္း ျပဳျပင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ မာ့က္စ္က ဘစၥမတ္ကိုေရာ ဩ
စႀတီးယား ဘက္လိုက္ဝါဒကိုပါ မၫႇာမတာတိုက္ခိုက္တဲ့၊ “ေအာင္ပြဲရ”ပရပ္ရွားဂ်န္ကာေတြကိုသာမက ပရပ္ရွားေတြရဲ႕ စစ္ေရးေအာင္
ျမင္မႈေတြက ဖန္တီးေပးလိုက္တဲ့ အေျခအေနေတြကိုပါ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ဖို႔ ေတာ္လွန္တဲ့နည္းပရိယာယ္ေတြ ေတာင္းဆိုခ့ပ
ဲ ါတယ္
(အျပန္အလွန္ေပးစာ- အတြဲ၃၊ ႏွာ ၁၃၄။ ၁၃၆၊ ၁၄၇၊ ၁၇၉၊၂၀၄၊ ၂၁၀၊ ၂၁၅၊ ၄၁၈၊ ၄၃၇၊ ၄၄၀-၄၄၁)။
၁၈၇၀ခုႏွစ္။ စက္တင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔က မာ့က္စ္ရဲ႕နာမည္ေက်ာ္ အင္တာေနရွင္နယ္အတြက္ေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ သူက ျပင္
သစ္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကို အခ်ိန္မတိုင္ဘဲ အုံႂကြမႈမလုပ္ဖို႔ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္တမ္း အုံႂကြမႈႀကီးေပၚေပါက္လာတဲ့
အခါမွာေတာ့ မာ့က္စ္ဟာ “မိုးေကာင္းကင္”ကို တဟုန္ထိုး ထိုးစစ္ဆင္ၾကတဲ့ လူထုေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္တဲ့လုပ္ရပ္ကို တက္ႂကြစာြ ေထာမ
နာ ျပဳခဲ့ပါတယ္ (မာ့က္စ္ရဲ႕ ကူဂဲလ္မန္းဆီ ေပးစာ)။
အႏုဋိေလာမ႐ုပ္ဝါဒ႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္ အဲဒီအေနအထားမွာ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ရပ္ ႐ႈံးနိမ့္သြားတာဟာ တျခားကိစၥ အမ်ား
အျပားမွာလိုပဲ ေတာ္ေသးတယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားတိုက္ပြဲရဲ႕ အေထြေထြလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ရလဒ္မွာ ရရွိၿပီးသားအေန
အထားကို စြန္႔လႊတ္လိုက္တာ၊ တိုက္ပြဲမတိုက္ဘဲ လက္နက္ခ်လိုက္တာတို႔နဲ႔စာရင္ ေတာ္ေသးတယ္လို႔ေျပာရမွာပါ။ အဲဒီလို လက္နက္
ခ်မႈဟာ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားကို စိတ္ဓာတ္က်ေစၿပီး တက္ႂကြမႈကို အားေလ်ာ့ေစမွာပါ။ ႏိုင္ငံေရးထိုင္းမႈိင္းၿပီး ဓနရွင္လူတန္းစားရဲ႕
တရားဝင္တည္ရွိမႈ လႊမ္းမိုးေနခ်ိန္မွာ ဥပေဒတြင္း နည္းနာေတြ အသုံးျပဳေရးကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္တဲ့မာ့က္စ္က ၁၈၇၇နဲ႔၁၈၇၈
ခုႏွစ္တို႔မွာ ဆိုရွယ္လစ္ ဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး မို႔စ္ရဲ႕ “ေတာ္လွန္ေရးစကားေတြ”ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ၿပီး ျပတ္သားခိုင္မာမႈနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓတ္မရွိတဲ့၊ ဆိုရွယ္လစ္ဆန္႔က်င္ေရးဥပေဒ ေပၚထြက္လာရာမွာ ဥပေဒျပင္ပ တိုက္ပဲြ
ဆင္ႏႊဲဖို႔အသင့္မျဖစ္တဲ့ ဆိုရွယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကိုလည္း ပိုခ်င္သာ ပိုမယ္၊ အဲဒီထက္ မေလ်ာ့တဲ့ ျပင္းထန္မႈနဲ႔ ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္
၁။

။ ဒီေနရာမွာ ဆိုလိုတာက ၁၈၁၅ခုႏွစ္ဆီတုန္းက ဩစႀတီးယား၊ ပရပ္ရွားနဲ႔ ႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ ပူးတြဲခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္

မွာေနရတဲ့ ကရာကိုသမၼတႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအုံႂကြမႈကို ဆိုလိုတာပါ။ ပုန္ကန္သူေတြဟာ အမ်ိဳးသားအစိုးရတည္
ေထာင္တဲ့ အေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ပေဒသရာဇ္ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္းနဲ႔ လယ္သမားေတြကို အခမဲ့လယ္ေတြေပးမယ့္
အေၾကာင္းတို႔ကိုလည္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ တျခားေၾကညာခ်က္ေတြမွာေတာ့ လစာျမင့္တဲ့ အမ်ိဳးသားစက္႐ုံမ်ား တည္ေထာင္ေၾကာင္း
နဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြအားလုံး တန္းတူမႈကို ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ မၾကာခင္မွာပဲ ဒီအုံႂကြမႈဟာ ေခ်မႈန္းျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။
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အမ်ားေသာက္တဲ႔မိုးခါးေရ
ေမာင္ေရႊအိုး

ဗမာျပည္ႀကီးေျပာင္းလဲလာေနၿပီဆိုတာ ဘာမွျငင္းကြယ္ေနစရာအေၾကာင္းမရွိ။ အရင္ကနဲ႔ မတူေတာ႔တာအမွန္။ အသိသာ
ဆုံးက သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္မႈ၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာပါမက်န္ ဒီမိုကေရစီအရသာကို တစုံတရာေသာ အတိုင္းအတာအထိ ခံစားေနၾကရ
ၿပီဆိုႏိုင္ပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ဝတ္စားဆင္ယင္ ဆိုခ်င္ကခ်င္ ေဖာ္ခ်င္ျပခ်င္တာေတြလည္း ကမ္းကုန္ယမ္းကုန္နီးပါး လုပ္ႏိုင္ၾကပါ၏။
လမ္းမႀကီးအလယ္ေခါင္ ေသးတက္ မပန္း႐ံု ပါပဲ။

ဒီထက္လြတ္လပ္တာဘာလဲ။ ျပည္တြင္းအုပ္စိုးသူလူတန္းစားေရာ ျပည္ပႏိုင္ငံႀကီးမ်ားပါ နဖားႀကိဳးျဖဳတ္ ဇက္ကုန္လႊတ္ေပး
လုနီး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနၾကတာဘာလဲ။ "လြတ္လပ္စြာေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရး" free trade ျဖစ္ပါတယ္။ "လြတ္လပ္စာြ
ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရး"ဟာ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားေတြ ထာဝစဥ္ကိုင္စြဲခဲ႔တဲ႔ ေအာင္လံေတာ္၊ တဖြဖြ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္လာတဲ႔ ဂါ
ထာေတာ္ တစာစာ ဟစ္ေအာ္လာခဲ႔တဲ႔ ေၾကြးေၾကာ္သံႀကီး၊ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စံနစ္ရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္၊ ကမၻာ႔ျပည္သူလူထုနဲ႔အစိုးရမ်ားကိုပါ
ေဈးကြက္စီးပြားေရးစံနစ္ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ထားလာတဲ႔ ေခတ္သစ္လြန္ေခတ္ရဲ႕ပင္မေရစီးပါ။
ကမၻာမွာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ အေနာက္တိုင္းမွာေပၚေပါက္လာတဲ႔ ၁၇ ရာစုေခတ္ ဒီဘက္ပိုင္းသမိုင္းဟာ "လြတ္
လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရး"ဝါဒကပဲ ျမစ္ဖ်ားခံပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အရင္းရွင္စံနစ္ရဲ႕ မ႑ိဳင္ပါ။ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္
ေၾကာင္အေတာင္ပံ တပ္ေပးလိုက္သလို အေနာက္တိုင္းက လက္နက္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား အသီးသီး အၿပိဳင္အဆိုင္ေပၚေပါက္ထြန္းကား၊ တန္
ခိုးႀကီးအားထြားလာၾကၿပီး စင္စစ္မေတာ႔ ၂၀ရာစု ေနာက္ပိုင္းက်မွ တကမၻာလုံးကို သိုင္းၿခံဳလႊမ္းမိုးလာၾကတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေပၚတူဂီ
လူမ်ိဳး ဗာစကို ဒဂါးမားVasco da Gama အာဖရိက ေတာင္ဘက္ ဆုံး အငူစြန္းကိုပတ္ၿပီး အိႏိၵယသမုဒၵရာကို လမ္းပြင့္ရြက္လႊင့္ႏိုင္ခ႔ဲတ႔ဲ
ေခတ္ကစလို႔ နာရီမလပ္ မျပတ္တမ္း လုံးပန္းခဲ႔ၾကရာမွာ ေရေႏြးေငြ႕ အမဲဆီ ပင္န ယန္ စက္ပတ္ႀကိဳးေခတ္ကေန ေလာင္စာဆီ အီ
လက္ထရြန္းနစ္ေခတ္ကတဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံနည္းပညာ တိုးတက္ထြန္းကားလာၿပီး အင္တာနက္ကြန္ရက္ႀကီး ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္လာ
ေတာ႔ ေရေၾကာေျမေၾကာေတြ တရၾကမ္း႐ႈံ႕သြားတာေၾကာင့္ တကမၻာလုံး သိုင္းၿခံဳမႈ globalisation လို႔ သမုတ္လာၾက ျခင္းပါ။
သို႔ေပမဲ႔ သူတို႔နဂိုစ႐ုိက္ေလာဘေဇာ မေလ်ာ႔တဲ႔အျပင္ ရွိန္းဆာယာပိုေမာက္ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ပညာခန္းေတြတက္ၿပီး လူ
တူစက္႐ုပ္ ပိုးမႊားပမာဏ စက္႐ုပ္ေတြနဲ႔ အံ႔မခန္း မ်က္လွည္႔စြမ္းေတြျပလို႔မို႔ ကမၻာတဝန္း အံ႔ခ်ီးဖြယ္ရာ ငရဲပန္းကို ေရႊပန္းမွတ္ၿပီး
အတိမ္ အနက္ခြဲျခားဆန္းစစ္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ဘဲ တဟုန္ထိုးအရွိန္ျမင့္လာတဲ႔ ကမၻာ႔အခင္းအက်င္းသစ္ New World Order
ဆိုတဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အရင္းရွင္ႀကီးမ်ားစံနစ္ မိုးခါးေရ ကို ပုလင္းသစ္သြပ္ တံဆိပ္ပတ္လွလွေလးကပ္ၿပီး ေရာင္းလာ ေမတၱာလက္ေဆာင္
ေပးေဝမွ်လာတဲ႔အေျခအေနပါ။
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ေရွးကလိုေပၚေပၚထင္ထင္ ေျပာင္ေျပာင္ထင္းထင္း ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕စံနစ္ မဟုတ္ေတာ႔ေပမယ့္ သူ႔သဘာဝ အရင္းခံေျပာင္းလဲ
လာသလား ဆိုေတာ႔ က်ားငစဥ္းလဲ သက္သတ္လြတ္မစားတာလို သယံဇာတၾကြယ္ၾကြယ္ လုပ္အားခခ်ိဳခ်ိဳ ႏိုင္ငံေတြကိုမ်က္ေစ႔က်ဆဲ
ေဈးကြက္လုဆဲ စားခြက္ခုတ္ဆဲပါ။ သူတို႔ ဥေရာပ အေမရိကန္မွာ သူတို႔ခ်င္းနယ္ေျမလုစစ္ပြဲ ကမၻာစစ္ဆိုတာ မျဖစ္ေတာ႔တာ ၾကာလွၿပီ
ဆိုေပမယ့္ သူတို႔အကြက္ သူတို႔စနက္နဲ႔ က်န္တတိယကမၻာတဝန္းမွာျဖင့္ ဝင္တုန္းစြက္တုန္း လုတုန္းယက္တုန္း စစ္ပြဲေတြ တၿခိမ္းၿခိမ္း
ျဖစ္တုန္းပါ။ အေျမာက္တင္သေဘၤာ ဒီပလိုေမစီဆိုတဲ႔ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးေပၚလစီေနရာမွာ ေခတ္သစ္လြန္ေခတ္မွာေတာ႔ ေဝဟင္က
ရက္ရက္ေရာေရာ ေျပာင္တလင္းခါေအာင္ ဗုံးနဲ႔ရွင္း တရြာလုံး တၿမိဳ႕လုံး ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းေအာင္ ဒုံးနဲ႔ခြင္း ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္း သတ္ျဖတ္ေန
တဲ႔ သူတို႔အဖို႔မေတာ႔ မ႐ိုးႏိုင္တဲ႔ ဇာတ္လမ္းေဟာင္းႀကီး ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ ႐ုိက္ကူးေနၾကတုန္းပါ။
သူတို႔စက္ကြင္း သူတို႔ေဈးကြက္ မဝင္မခ်င္း အမ်ားေသာက္တဲ႔ မိုးခါးေရကို အႏုနည္း အၾကမ္းနည္း ဘယ္နည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္
ေသာက္ခိုင္းေနတဲ႔ ကာလႀကီးပါ။ သူတို႔လို အင္အားႀကီးေၾကးရတတ္ လက္နက္ႏိုင္ငအ
ံ ခ်င္းခ်င္းေတာင္ ႏိုင္ငံစုံစီးပြားေရးလုပ္ငန္း
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားခြင့္ အျမတ္အစြန္း ထုတ္ယူခြင့္မ်ားကို ဦးစားေပးေနရလို႔ ကိုယ္႔တိုင္းသူ
ျပည္သားမ်ားအက်ိဳး တကယ္႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို လူထုဆႏၵအတိုင္း ေဆာင္ရက
ြ ္ဖို႔ပိုလို႔ေတာင္ ခက္ခဲလာေနတဲ႔ကာလပါ။ သူတို႔အျမတ္အစြန္း
ကို လူထုအက်ိဳးျပဳမယ့္ ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္း ထိပါးလာရင္ အစိုးရေတြကို တႏိုင္ငံခ်င္း အာဏာစက္အျပင္ဘက္က ကမ္းလြန္အထူးတရား
႐ုံးေတြမွာ တရားစြဲႏိုင္ခြင့္ေပးဖို႔ စာခ်ဳပ္ေတြကမၻာအႏွံ႔ ခ်ဳပ္ဆိုေနတယ္။

[၁] [၂]

ဒီေတာ႔ အျခားႏိုင္ငံႀကီးငယ္ အမ်ားစုႀကီးလိုပဲ ဗမာျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ကို ဗမာျပည္သူလူထုက မဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဘဲ ႏုိင္ငံစုံအရင္း
ရွင္ႀကီးမ်ား စိတ္တိုင္းက် ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ေရွ႕တန္းတင္အဓိကထား ႀကိဳးပမ္းေနရတဲ႔ ႏိုင္ငံအစိုးရအသိုင္းအဝုိင္းမ်ား
က်င္လည္ေနတဲ႔ ဝဲဂယက္သံသရာထဲကို ဆြဲသြင္းဖို႔ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အမ်ားနည္းတူ မလြန္ဆန္သာေအာင္ စီးပြားေရး
ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႁခြင္းခ်က္မက်န္သေလာက္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားဘက္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းျပေျမပုံက်ားကြက္ဆင္လာတဲ႔အခ်ိန္မွာ လိပ္ ကန္ ဥေရာပအုပ္စုက ဆြဲ
ကိုင္ရင္းစြဲ မီးစတဖက္ ေရမႈတ္တဖက္ေပၚလစီနဲ႔ အၾကမ္းနည္းလိုရင္လိုသလို သုံးၿပီး ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေရး regime change အတြက္ စိတ္
ရွည္ရွည္ စီမံစိုင္းျပင္းလာခဲ႔တဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာကေန ရင္ၾကားေစ႔ positive engagement နည္းဗ်ဴဟာကိုခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲ အသုံးခ်လာ
တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရပိုင္းနဲ႔ အင္ဂ်ီအိုမ်ားဟာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားနဲ႔အလားတူ ပ်ားပန္းခတ္ လႈပ္ရွားလာၾကတာ ျမင္ၾကတဲ႔အတိုင္းပါပဲ။
ဒီမိုကေရစီ အနံ႔အသက္ကေလး ထြက္လာတာနဲ႔ ဗမာျပည္ရဲ႕အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအျပင္ ႐ုရွား ဂ်ပန္ ကိုရီးယား အားလုံးေခါင္းမေဖာ္
ေအာင္ ဝုိင္းႏိႈက္ေနၾကတဲ႔ စားခြက္က်င္းကို ဝင္ခ်င္လြန္းလို႔ လမ္းေပၚတာနဲ႔ အင္မတန္ အရွိန္ျပင္းတဲ႔ က်ည္ဖူးရထားႀကီးလို မဆိုင္းႏိုင္မ
တန္႔ႏိုင္ ဝင္ခ်လာၾကတဲ႔ ဆြမ္းႀကီးေလာင္းပြဲေတာ္အခါ ေရာက္ေနပါၿပီ။

[၃]

စီးပြားေရးမွာ ေရႊႀကိဳပြဲစားလုပ္တာ သူတို႔အစိုးရမ်ားရဲ႕ အဓိကက်တဲ႔ အစဥ္အဆက္လုပ္ငန္း တခုပါ။ ကိုလိုနီေခတ္ဦးက လန္
ဒန္ အေျခစိုက္ ၿဗိတိသွ်အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီဟာ ကာလကတၱားမွာ ႐ံုးစိုက္႐ုံမက အစိုးရတစင္ေထာင္ခဲ႔၊ စစ္တပ္ေရတပ္ေထာင္ခ႔တ
ဲ ႔ဲ
သမိုင္းရွိခဲ႔ၿပီး၊ ျမန္မာမင္းမ်ားကို ဝိတိုရိယဘုရင္မနဲ႔ ထီးေဆာင္းမင္းအခ်င္းခ်င္း တိုက္႐ုိက္ဆက္ဆံခြင့္ မေပးခဲ႔လို႔ ကုမၸဏီ အစိုးရနဲ႔သာ
ေတာက္ေလွ်ာက္ ဆက္ဆံခဲ႔ရပါတယ္။ အမ္သုံးလုံး (3 Ms - Merchants, Missionaries, Military) သမိုင္းကိုမွတ္မိၾကရင္ ကေန႔
ေခတ္မွာ နံပါတ္တစ္ ကုန္သည္ ဒါမေျပာင္းပါ၊ နံပါတ္ႏွစ္ သာသနာျပဳေတြေနရာမွာ အင္ဂ်ီအိုေတြ ဝင္လာပါတယ္၊ ကယ္ဆယ္ေရး လူမႈ
ေရး ဘာသာေရးကိုးကြယ္မႈ တန္းတူညီမွ်ေရး က်ားမတန္းတူညီမွ်ေရး လိင္တူလင
ိ ္ကြဲ တန္းတူညီမွ်ေရး ဆိုတာေတြန႔ဲ ဝင္လာၾက
တယ္။[၄] နံပါတ္သုံး စစ္တပ္က အရန္သင့္ ကာကြယ္ေရး႒ာနခ်င္း "ခ်စ္ၾကည္ေရးတံတား ေဖာက္"ဖို႔ဆိုတာကို အစပ်ိဳး သင္တန္း
ေတြေပးရင္း သူတို႔ဩဇာေညာင္းလာဖို႔ လက္နက္ႀကီးငယ္ယႏၱရားေတြ ေရာင္း အျမတ္ထုတ္ဖို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာၾကပါတယ္။

[၅][၆]

စီးပြားေရးက႑သာမက ႏိုင္ငံေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ဘက္ေပါင္းစုံပါဝင္လာၾကတယ္။ အဓိကပန္းတိုင္ကေတာ႔
တႏိုင္ငံလုံး စစ္ ေျပၿငိမ္းေရးဆိုတာမွာလည္း စစ္မွန္တဲ႔ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ ႏိုင္ငံတကာအရင္းရွင္ႀကီးမ်ား တတိုင္းတျပည္လုံး
တမိုးလုံးေဖ်ာက္ဆိပ္ လသာတုန္းဗိုင္းငင္ဖို႔ သြားရည္မသိမ္းႏိုင္ေအာင္ စီးပြားေရးစားကြက္ေတြ စားက်က္ေတြ ျမင္လာၾကလို႔ပါ။

[၇]

ဗမာျပည္သူလူထုႀကီးကို အင္မတန္ ေစတနာ ေမတၱာထားၾက သဒၶါတရားေတြပြားၾကလွလို႔ေတာ႔ မဟုတ္ပါ။
လယ္ထဲယာထဲက တြင္တြင္ေမာင္းထုတ္ေနၿပီး ႏိုင္ငံျခားေငြရဖို႔ ဧကေပါင္းေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ အရင္းရွင္
ႀကီးေတြလက္ထဲ ထိုးအပ္၊ ဧရာမစက္ႀကီးေတြနဲ႔ ထြန္မွစိုက္မွ အိတ္စပို႔ လုပ္ႏိုင္မွ ေခတ္မီ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ထူေထာင္ရာက်မယ္လို႔
ယုံၾကည္ရင္ျဖင့္ ၆၀% ေသာ ျပည္သူလူထုကို တမင္သက္သက္ ေပယ်ာလကန္ ျပဳတာပါပဲ။[၈] ဆင္းရဲတြင္း နစ္သထက္နစ္ၿပီး ေတာ
ရပ္မွာ မေနႏိုင္၊ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြတက္ အထူးစက္မႈဇုန္ေတြမွာ မသဒၶါေရစာလုပ္ခကို ၿမိဳ႔ေနဆင္းရဲသားလူတန္းစားနဲ႔ ထမင္းလုတ္ လုစား
ခိုင္းတာဟာ စက္မႈအရင္းရွင္ ႀကီးေတြအႀကိဳက္ လစာလုပ္ခ ေပါသထက္ေပါေအာင္၊ အလုပ္ကေလးရွိေနတာပဲ ထိုင္ရွိခိုးခ်င္ေနရ
ေအာင္၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ခ်င္တိုင္း ျဖတ္လို႔ရ ေအာင္ အေျခအေနေတြကို ဖန္တီးေပးတာလို႔ပဲ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။
ကမၻာ႔ေဈးကြက္ ႏိုင္ငံစုံစီးပြားေရးသမားမ်ားနဲ႔ မလႊဲမေသြ ကူးလူးဆက္ဆံ ေရာင္းဝယ္ရမွာမွန္သည္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြရဖို႔ ျပည္
ပထုတ္ကုန္ တိုးတက္ျမင့္မားေရး အခရာဆိုတာလည္း ဟုတ္သည္။ မိမိတို႔ျပည္တြင္းမွာတြင္လယ္ယာေခ်ာင္းေျမာင္းက စားေသာက္
ကုန္ အထြက္တိုးေရး ေတာရပ္အိမ္ေထာင္စုမ်ား မိသားစုဝင္ေငြတိုးေရးကို ဦးစားေပးေဇာက္ခ် ေဆာင္ရြက္ဖို႔၊ ျပည္တြင္းအႏွံ႔ ကူးသန္း
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ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး တြင္က်ယ္ေခ်ာေမြ႔လုံၿခံဳ
ျမန္ဆန္ေသခ်ာဖို႔ လိုအပ္မယ့္ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း စက္ယႏၱရားကိရိယာေတြ အစဥ္မျပတ္ထုတ္လုပ္သြားႏိုင္မယ့္ စက္႐ံု
ႀကီးေတြ ျဖစ္ထြန္းလာဖို႔ ႏိုင္ငံျခားေငြကို သုံးမွသာ ေရရွည္တိုင္းျပည္ ႀကီးပြားတိုးတက္ေရး၊ သူတပါးကိုစားစရာကအစ မွီခိုအားထားရမႈ
နည္းပါးေရးကိစၥမ်ား အထေျမာက္ေအာင္ျမင္မွာဆိုတာ သေဘာမေပါက္ဘူးဆိုရင္ေတာ႔လည္း ေၾကြးတင္ကၽြန္ျဖစ္ ဇာတ္လမ္းေဟာင္း
ႀကီးထဲမွာပဲ တဝဲလည္လည္ သံသရာရွည္ေနၾကရဦးမွာပါ။

[၈]

ေတာရပ္ကိုဥေပကၡာျပဳ ၿမိဳ႔ႀကီးေတြတအားႀကီးလာၿပီး အိုးမဲ႔အိမ္မဲ႔ အလုပ္လက္မဲ႔ လူဆင္းရဲေတြရဲ႕ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကက
ြ ္ေတြ
ပတ္ခ်ာလည္ ဝန္းရံေနတဲ႔အလယ္မွာမွ တာဝါႀကီးေတြ ေရွာ္ပင္ေမာလ္ကုန္တိုက္ႀကီးေတြ၊ ဟိုတယ္ႀကီးေတြ ႏိုင္ငံစုံယမကာနဲ႔စား
ေသာက္ဆိုင္ႀကီးေတြ ဟီးထလာတာကို တစိမ္႔စိမ္႔ၾကည္႔ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လွခ်ည္ရဲ႕လို႔ ျမင္ေနၾကရင္ေတာ႔ အမ်ားေသာက္တ႔ဲ မိုးခါးေရ
စေထာ္ဘယ္ရီ ဗနီလာနံ႔ ေမႊးေမႊးေလးနဲ႔ မ်ဳိခ်ၾက႐ံုပဲလို႔ ဆိုရပါလိမ္႔မယ္။
၁။ http://www.globalresearch.ca/ttp-ttip-tisa-and-ceta…/5532672
TTP, TTIP, TISA and CETA: U.N. Legal Expert Calls Proposed Trade Deals "Illegal"
www.globalresearch.ca
Alfred de Zayas, the U.N.’s Independent Expert on the Promotion of a Democratic and Equitable International
Order, is assigned the task to apply the standards of international law to proposed treat...
Hide original message
TTP, TTIP, TISA and CETA: U.N. Legal Expert Calls Proposed Trade Deals "Illegal"
www.globalresearch.ca
Alfred de Zayas, the U.N.’s Independent Expert on the Promotion of a Democratic and Equitable International
Order, is assigned the task to apply the standards of international law to proposed treat...
၂။ https://www.transnational-dispute-management.com/news.asp…
News - News & Events - TDM Journal (Transnational Dispute Management) - The Network for International
Arbitration, Mediation and ADR, International Investment Law and Transnational Dispute Management
www.transnational-dispute-management.com
၃။ http://www.sciencedirect.com/…/article/pii/S0305750X14002939
NGOs, States, and Donors Revisited: Still Too Close for ...
www.sciencedirect.com
Serious questions remain about the ability of NGOs to meet long-term transformative goals in their work for
development and social justice. We investigate how,
၄။ http://www.irrawaddy.com/feature/girl-power-rises-burma.html
၅။ http://www.usip.org/…/us-eyes-military-ties-myanmar-officia…
U.S. Eyes Military Ties With Myanmar, Official Says ...
www.usip.org
The U.S. is formulating its next steps in Myanmar, including gradual re-engagement with the country's military, with
the aim of broadening cooperation after several ...
၆။ http://www.irrawaddy.com/…/there-is-a-new-cold-war-in-asia-…
၇။ http://fpif.org/playing-with-peace-in-myanmar/
၈။ http://www.irrawaddy.com/in…/the-rocky-road-to-recovery.html
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၀ေတာင္တန္းက လြမ္းပန္းခ်ီ။ေဆာင္းပါးအမွတ(္ ၃)။
ကၽြန္မသား-သား--ညီ
--ညီရွင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးစစ္သားျပႆနာ
ရဲေဘာ္႐ႈယဥ္

(၁)
ဒီႏွစ္(၂၀၁၆)ထဲ တ႐ုတ္ျပည္တဝန္းမွာက်င္းပတဲ့--အႏွစ္(၈၀)ျပည့္ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ပြဲ(Long March) အခမ္းအနားေတြမွာ အ
သက္(၉၀) ပတ္လည္ တပ္နီေတာ္သား (Red Army)ေဟာင္းေတြ တက္ေရာက္လာၾကပါတယ္။ (၁၀၄) ႏွစ္႐ြယ္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းႀကီး
တဦးေတာင္ပါေသး။ ခရီးရွည္ ခ်ီတက္ပြဲဆိုတာက- တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ဦးစီးတဲ့ တပ္နီေတာ္က အဲဒီကာလ တ႐ုတ္ျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္
ေနတဲ့ ခ်န္ေကရွိတ္-ကူမင္တန္တပ္မ်ားရဲ႕ ျပင္းထန္လွတဲ့ ဝိုင္းဝန္းပိတ္ဆို႔တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းမႈမ်ားကို မခံႏိုင္ေတာ့တဲ့အဆုံး ဒီတိုက္ခိုက္မႈ
မ်ားကို ေရွာင္ရွားေရးအတြက္ သူတို႔တေတြ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ေတာင္ပိုင္းမွာ ရွိတဲ့ အေျခခံေဒသေတြ (က်င္ကန္းစန္း
အပါအဝင္) ကို စြန္႔ပစ္ၿပီး ဟိုးအေရွ႕ေျမာက္ဘက္ေဒသ (ယင္ အန္း)ကို တတပ္လုံး ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခ်ီတက္မႈပါ။ ၁၉၃၄ေအာက္တိုဘာလက စလို႔ ၁၉၃၅-ေအာက္တိုဘာလကုန္အထိ-တႏွစ္

ေက်ာ္ၾကာတဲ့ ခရီးရွည္ႀကီးပါ။ မိုင္ေပါင္း(၅၀၀၀)ေက်ာ္ရွည္လ်ားၿပီး အလြန္ခက္-အလြန္ေခါင္တဲ့အရပ္ေတြကို ခက္ခက္ခဲခဲ ျဖတ္ရ႐ုံမ
က လိုက္လံတိုက္ခိုက္တာ-အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ရတာလည္းျဖစ္တာေၾကာင့္ စထြက္တုန္းက လူေပါင္း(၁၃၀˜၀၀၀)
တသိန္းသုံးေသာင္းေက်ာ္ဟာ-ယင္ အန္း ေရာက္ေတာ့ တေသာင္းသာသာေလးပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။
အဲဒီ-ခရီးရွည္လမ္းတေလၽွာက္မွာ ပါခဲ့ၿပီး ယေန႔အထိ အသက္ရွင္က်န္ရစ္သူ တပ္နီေတာ္သားေဟာင္းႀကီးမ်ားက အခါႀကီး
ရက္ႀကီးေတြ (ႏိုင္ငံေတာ္ေန႔၊ တပ္မေတာ္ေန႔ စသျဖင့္)မွာ သူတို႔ အေတြ႔အႀကဳံေတြကို ေက်ာင္းေတြမွာ လိုက္လံေဟာေျပာၾကပါတယ္။
႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းဌာနမ်ားက ျပဳလုပ္တဲ့ တိုက္႐ိုက္လႊင့္ေပးတဲ့ပြဲမ်ားမွာလည္း-သူတို႔တက္ေရာက္ ေဟာေျပာၾကပါတယ္။
အခုေခတ္ လူငယ္ေတြကို-သူတို႔တေတြ အခုလို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနႏိုင္ဖို႔ ဘယ္သူေတြဘယ္လို စြန္႔လႊတ္အနစ္နာခံသာြ းၾက
တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒါေတြကို တန္ဖိုးထားဖို႔၊ ဒီအာဇာနည္ေတြကိုလည္း မေမ့ဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ပညာေပးၾကပါတယ္။ ဒီႏွစ္က်င္းပတဲ့ပဲြ
ေတြမွာလည္း သူတို႔ ခ်ည္းပါ ပဲ။ အဲဒီတပ္နီေတာ္သားႀကီးမ်ားဟာ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ပြဲတုန္းက ကေလးစစ္သားမ်ားပါ။ သူတို႔ဘ၀ေတြကို
ျပန္ေျပာျပရာမွာ တခ်ိဳ႕က မိဘမဲ့ေတြ၊ တခ်ိဳ႕က မိဘက ဆင္းရဲလြန္းလို႔ မေကၽြးႏိုင္လို႔ ရပ္တကာ လွည့္ေတာင္းစားေနၾကရသူေတြသူတို႔ လွည့္ပတ္သြားလာေနၾကရင္း တပ္နီေတာ္နဲ႔ေတြ႕ၿပီး ထမင္းက်န္ ဟင္းက်န္ ေတာင္းစားၾကရင္း တပ္နဲ႔ပါလာၾကသူေတြ။ သူတို႔ရဲ႕
အသက္ အတိအက်လည္း မသိၾကဘူး။ တပ္ထဲေရာက္ေတာ့ မွန္းေပးထားတဲ့ အသက္ေတြ။ တခ်ိဳ႕က ၁၀ႏွစ္-၁၁ႏွစ္သားေတြပတ
ဲ ့။ဲ

29

အခုေတာ့ သူတို႔တေတြက ေနာင္မ်ိဳးဆက္ေတြကို ေတာ္လွန္ေရးအေမြ ႏိုင္ငံေရးအေမြေတြ လက္ဆင့္ကမ္းေပးေနရတဲ့-ႏိုင္ငံ
ေရးမွဴးေတြ ျဖစ္ေနၾကပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္- တ႐ုတ္ျပည္မွာ- ကေလးမ်ားေန႔(ဇြန္လ-၁-ရက္ေန႔)ဆိုရင္ ကေလးပညာေပးကားေတြ ျပတတ္ပါ
တယ္။ မပါမၿပီး-ကားေလး တကားကေတာ့ --“တပ္သားငယ္ေလး--က်န္းကဲ” ဆိုတဲ့ကားပါ။ ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္ပြဲအတြင္း-ဂ်ပန္က အဖြား
ျဖစ္သူကို သတ္ပစ္လိုက္လို႔- အစကတည္းက မိဘမဲ့ကေလး-က်န္းကဲဟာ သူတို႔႐ြာနားပတ္လည္မွာ လွည့္လည္လႈပ္ရွားေနတဲ့ ေျပာက္
က်ားတပ္ကို ရေအာင္ရွာၿပီး-ဆက္သား အျဖစ္ တာဝန္ယူ လုပ္ကိုင္ရတာေတြ-ဂ်ပန္စခန္းေတြအၾကားသြားၿပီး ေထာက္လွမ္းရတာေတြစတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြပါ။
ဒါေတြကေတာ့-တ႐ုတ္ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြင္း မလႊဲမေရွာင္သာ ေရာက္ရွိလာၾကရတဲ့ ကေလးစစ္သားမ်ားရွိခ့တ
ဲ ယ္
ဆိုတာကို နိဒါန္းခ်ီတာပါ။
(၂)
ထို႔အတူပဲ-ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဗမာျပည္တလႊားရွိခဲ့တဲ့-ရွိဆဲလည္းျဖစ္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအတြင္းမွာလည္း ကေလးအရြယ္
(မိဘ လူႀကီးသူမမ်ား အုပ္ထိန္းမႈေအာက္မွာ အပူအပင္မဲ့စြာ-စာသင္ၾကားေနရမယ့္ အရြယ္ေလးမ်ား)-အမ်ားအျပား ရွိခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ဒါ
ေတြဟာ-ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ စိတ္ဆႏၵေတြနဲ႔ ကင္းစြာျဖစ္ေပၚလာခဲ့တဲ့-လက္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္ေတြပါ။ လူမ်ိဴးေပါင္းစုံ ျပည္သူေတြအေပၚ ရန္သူလို
သေဘာထားၿပီး မၿပီးႏိုင္မစီးႏိုင္-စစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ၿပီး ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးအတြင္း- စီးပြားေရးအရလည္း မတန္မဆ ခ်မ္းသာလာ-အင္
အားအရလည္း-ဘယ္သူမွမယွဥ္ႏိုင္ေအာင္-ႀကီးထြားလာေနၿပီး ဩဇာအာဏာ ႀကီးမားလာလို႔-ျပည္တြင္းစစ္ကို ‘ပိုးေမြးသလို-ေမြးေနတဲ့’
ဗမာ့တပ္မေတာ္တြင္းက-ကေလးစစ္သားမ်ား အေၾကာင္းကေတာ့ မၾကာခဏ သတင္းေတြမွာ ပါလာၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေလးစစ္သားျပႆနာဟာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး ရွိေနသေ႐ြ႕ ဆက္လက္ရွိေနမွာပါ။ ဒီျပႆနာကို အရင္းအျမစ္ကေန တ
ကယ္ပဲ ေျဖရွင္းခ်င္ရင္ေတာ့- ဒီျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို ရပ္စဲၿပီး လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ-အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံ-လူတန္းစားအလႊာေပါင္းစုံ-တန္းတူ
အခြင့္အေရးရရွိႏိုင္တဲ့- ဘက္စုံက ျပည့္စုံတဲ့- ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရပ္-ရေအာင္ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးစားၾကရမွာပါ။
(၃)
ဒီေနရာမွာ-ကၽြန္မႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ ကေလးစစ္သားေလးမ်ားအေၾကာင္း ေျပာျပပါဦးမယ္။
ကၽြန္မတို႔- ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္တဲ့-ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္က ၁၉၆၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီမွာ ဗမာျပည္အေရွ႕ေျမာက္
ေဒသ ‘နယ္စိမ္း’ ကို တိုးဝင္ၿပီး အဲဒီေဒသကျပည္သူေတြ ၀၊ ရွမ္း၊ လားဟူ၊ အခါ (အမ်ားစုက- ၀- လူမ်ိဴး) စတာေတြကို လြတ္ေျမာက္
ေစခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံ-အုပ္ ခ်ဳပ္သူမ်ားျဖစ္တဲ့ ေစာ္ဘြားမ်ား နယ္စားပယ္စားမ်ားလက္ေအာက္မွာ ေက်းကၽြန္မ်ားသဖြယ္ အလြန္ပင္ပန္း
ဆင္းရဲႀကီးစြာေနထိုင္ခဲ့ရတဲ့-လူ အမ်ားအျပား လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကၿပီး- ကၽြန္မတို႔တပ္ထဲ အလုံးအရင္းနဲ႔ ဝင္ေရာက္လာၾကပါတယ္။
အဲဒီ အုပ္ေတြထဲမွာ-ကေလး အုပ္တအုပ္လည္း ပါလာပါတယ္။
အဲဒီေဒသေတြမွာ ေစာ္ဘြားေတြက- ပေဒသရာဇ္တပိုင္း-ေက်းကၽြန္တပိုင္းစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာပါ။ သူတို႔က သူတို႔ေဒသရဲ႕
ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ ေက်းကၽြန္စနစ္နဲ႔ ပေဒသရာဇ္စနစ္ရဲ႕ အစဥ္အလာေဟာင္း၊ ဓေလ့ထုံးစံေဟာင္းျဖစ္တဲ့ ‘ေခါင္းျဖတ္ယဇ္ပူေဇာ္’တဲ့
အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းထားခဲ့တာပါ။ ဒီလို ယဇ္ပူေဇာ္ဖို႔ ကေလးငယ္ေလးေတြကို ဝယ္ထားတတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေႂကြးနဲ႔
သိမ္းခံထားရတာျဖစ္ၿပီး-တခ်ိဳ႕ကေတာ့-အုပ္စုတိုက္ပြဲေတြမွာ ႐ႈံးတဲ့အုပ္စုကကေလးမ်ားကို ဖမ္းေခၚလာတာပါ။ အဲဒီကေလးေတြ အ
႐ြယ္ေရာက္ရင္(၁၅-၁၆ႏွစ္) သူတို႔ရဲ ထုတ္လုပ္ေရး ေတာင္ ယာစိုက္ခင္းမ်ား ေကာင္းဖို႔ (ဆန္ေရစပါးတိုးမ်ားဖို႔ဆိုၿပီး) ေခါင္းျဖတ္ၿပီး
ယဇ္ပူေဇာ္တာခံရပါတယ္။ သူတို႔ေလးေတြရဲ႕ပါးမွာ ပါးရဲထိုးထားၿပီး အမွတအ
္ သားျပဳထားပါတယ္။ ႐ြာတိုင္းမွာအဲသလိုကေလးမ်ိဳးဆယ္ဂဏန္းထိ ရွိတတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔တပ္ေတြက အဲဒီေဒသရွိ စစ္အစိုးရ ေဖာက္ျပန္ေရး တပ္ေတြ၊ ကူမင္တန္တပ္ႂကြင္း တပ္
က်န္ေတြ၊ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြ စတဲ့ ေဖာက္ျပန္ေရးတပ္ေတြကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္းၿပီး အဲဒီေဒသကို လြတ္ေျမာက္ေစလိုက္
တဲ့အခါ ေစာ္ဘြားဆိုးမ်ား ထြက္ေျပးသြားၿပီး အဲဒီကေလးအုပ္ႀကီး က်န္ခဲ့ပါတယ္။ စားရမဲ့မဲ့-ေသာက္ရမဲ့မဲ့နဲ႔(တခ်ိဳ႕ဆို အဝတ္ေတာင္
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မပါဘူး။) ကေလးေတြကို ပါတီေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္က တပ္သားကေလးေတြအျဖစ္ ေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ မိဘမဲ့
ေက်ာင္း ေထာင္ကာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ပါတီေခါင္းေဆာင္တဲ့ လယ္သမားစစ္ပြဲပါ။ လယ္သမား
ေတြက စစ္ဝတ္ ဝတ္ၿပီး ေဖာက္ျပန္တဲ့ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားကို တိုက္ပြဲဝင္ေနတာပါ။ ပါတီေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ဟာ
အဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံနဲ႔ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစုံရဲ႕ ‘အိမ္ေထာင္စုႀကီး’ ျဖစ္သလို ‘ပညာသင္ၾကား
ေပးတဲ့ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး’ တခု ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္အ႐ြယ္မ်ိဳးစုံ ကေလးလူႀကီး စသျဖင့္ ပ်ိဳပ်ိဳအိုအို ပါဝင္ေနတာ မဆန္းပါဘူး။
ဒီလိုတပ္မေတာ္သားေတြကို လူသားေတြပီပီ၊ လူ႕အခြင့္အေရး ခံစားခြင့္ရွိေအာင္၊ တန္းတူ ဆက္ဆံခြင့္ ရွိရွိမဆိုတာကသာ အဓိကပါ။
ဒါေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္အထိမ္းအမွတ္နဲ႔ အေရွ႕ေျမာက္နယ္စပ္ ေဒ
သ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ (၁၉၇၈ ခုႏွစ္က) ႐ိုက္ကူးခဲ့တဲ့ “ၿငႇိမ္းမရတဲ့ မီးေတာက္မီးလၽွံ” မွတ္တမ္းတင္ ႐ုပ္ရွင္
ကားမွာ ထည့္သြင္း႐ိုက္ကူးခဲ့ဖူးပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ဘယ္ေတာ္လွန္ေရးမွ တေန႔တရက္ စသျဖင့္ အခ်ိန္တိုနဲ႔ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ခ့တ
ဲ ာရယ္လို႔
မရွိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ေရရွည္ ဆင္ႏႊဲရစၿမဲပါ။ ဒီလိုနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းခရီးမွာ အ႐ြယ္ေရာက္ၾကေတာ့ ေတာ္
လွန္ေရးအိမ္ေထာင္ေတြ ထူေထာင္ၾကရတာပါ။ မိမိတို႔ ေတာ္လွန္ေရးဇနီးေမာင္ႏွံက ပြားစီးလာတဲ့ သားသမီးရတနာေတြကို ေတာ္
လွန္ေရးထဲမွာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ လူလားေျမာက္ေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့ၾကရတာပါ။ ဒီလိုနဲ႔ အ႐ြယ္ေလးေတြရလာေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးထဲ
က စာသင္ေက်ာင္းမွာ စာသင္ေပး၊ ေတာ္လွန္ေရး လက္ေတြ႕ အတြင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕မွာ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခိုင္းရင္း
ဥပမာ- မိမိေဘးမွာ ကိုယ္ရံ၊ ျမင္းထိန္းစသျဖင့္ လုပ္ကိုင္ခိုင္းရင္း ေတာ္လွန္ေရး တပ္သားေလးေတြ ျဖစ္လာတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္
လွန္ေရးတပ္ဖြဲ႕အတြင္းမွာ ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားကေလးေတြ ရွိေနတာ ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္တခုပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ နည္းတူ ဗမာျပည္ အဖိႏွိပ္ခံ တိုင္းရင္းသားေတြကလည္း အမ်ိဳးသားတန္းတူေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ အဖိႏွိပ္ခံဘ
၀က လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ကိုယ္တိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ ကိုယ္တိုင္တပ္မေတာ္ေတြနဲ႔ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႕အမ်ိဳး
သား တပ္မေတာ္ထဲ သူ႕လူမ်ိဳး ေတြ အသက္အရြယ္ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ပ်ိဳပ်ိဳအုိအုိကေလးကစ ေပါင္းစုံပါဝင္ေနတာ မထူးဆန္းပါဘူး။
ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ စနစ္ေဟာင္း ဓေလ့ထုံးစံေဟာင္းေတြကို တိုက္ဖ်က္ပစ္ၿပီး လူမႈစနစ္သစ္တရပ္ ထူေထာင္ေရးအတြက္
တိုက္ပြဲဝင္ေနတာ ျဖစ္တယ္။ လူသားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ ဆင္းရဲဒုကၡ အနိ႒ာ႐ုံေတြကို မျမင္ခ်င္မေတြ႕ခ်င္ၾကလို႔ တိုက္ပဝ
ဲြ င္ေန
ၾကသူေတြ ျဖစ္တယ္။ သဘာ၀ရဲ႕ အလွတရားေတြကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားသူေတြျဖစ္တယ္။ ႏွလုံးသား ႏူးညံ့သူေတြျဖစ္တယ္။ ေတာ္
လွန္ေရးသမားပီပီ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ငန္းေတြကို လူထုအၾကား လွည့္လည္လုပ္ကိုင္ေနရင္းက ဒုကၡအဝ၀ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ မိဘမဲ့
ကေလးသူငယ္ေတြ ေတြ႕ရရင္ မၾကည့္ရက္ မ႐ႈရက္ ျဖစ္ၿပီး ေကာက္ယူ ေမြးစားမိၾကတာပါပဲ။
(၄)
ဒီလိုနဲ႔ ကၽြန္မမွာလည္း သားေလးတေယာက္ရခဲ့ပါတယ္။ (ကၽြန္မလိုပဲ က်န္တဲ့ရဲေဘာ္ေတြလည္း ေကာက္ယူ ေမြးစားမိခ့ၾဲ က
တာပါပဲ။) သူ႕နံမည္က- ညီရွင္း-တဲ့။ တကယ္ေတာ့ ရတုန္းက (၃)ေယာက္ပါ။ ဒါေလးက လက္က်န္ေပါ့။ ေရွ႕တန္းကျပန္လာတဲ့
တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႕က သူတို႔ ေကာက္ရလာတဲ့ ကေလးေတြထဲက အငယ္ဆုံးေလး(၃)ေယာက္ကို ကၽြန္မတို႔ ေဆးေက်ာင္း ဝင္အပ္သာြ းပါ
တယ္။ က်န္(၂)ေယာက္က ေဆးေက်ာင္းမွာ မေပ်ာ္ဘူး။ သူတို႔ရြာသားခ်င္းေတြရွိတဲ့-တပ္ကိုပဲ ျပန္ခ်င္တယ္ဆိုၿပီး တငိုငိုတရီရီ ျဖစ္
လာလို႔ ျပန္ပို႔ေပးလိုက္ရလို႔-သူတေယာက္တည္း က်န္ခဲ့တာပါ။
လူပုံေလးကတုတ္တုတ္ခိုင္ခိုင္-အသားေလးက ညိဳညိဳစိုစို- မ်က္လုံးႀကီးက ျပဴးျပဴး မ်က္ေတာင္ေကာ့ႀကီးနဲ႔- ပါးစုန္႔ႀကီးေတြ
ထြက္ေနတဲ့ မ်က္ႏွာဝိုင္းဝိုင္းႀကီးနဲ႔ သူေလးကို ကၽြန္မမွာ ျမင္ျမင္ခ်င္း-ဘယ့္ႏွယ္ျဖစ္မွန္း မသိပါဘူး။ ေမတၱာေတြေရာ- အသနား-အၾကင္
နာေတြေရာ-စုပုံေပးလိုက္မိပါေတာ့တယ္။ ‘သား-သား’ဆိုတာ-ပါးစပ္က မခ်မိေတာ့ပါဘူး။ နံမည္ေတာင္ မေခၚမိပါဘူး။ သားေမာင္
ေကာက္ရ လက္ဆြဲၿပီး-ေက်ာင္းလာအပ္တဲ့ ကၽြန္မကို ခပ္ၿပဳံးၿပဳံးမ်က္ႏွာေပးနဲ႔(သဲရန္ေကာ-လို႔)ၾကည့္ေနတဲ့ ဆရာရန္လင္း (ပန္းဆန္း
ေက်ာင္း- ေက်ာင္းအုပ္-ကြယ္လြန္) ကို အခုေတာင္ ျပန္ျမင္ေယာင္ေနေသးတယ္။
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ညီရွင္းေလး- ေက်ာင္းၿပီးေတာ့- ေဆး႐ုံကသူနာျပဳသင္တန္းတက္ခိုင္းၿပီး- ေဆး႐ုံမွာပဲ အလုပ္လုပ္ခိုင္းထားၿပီး နယ္လွည့္ေဆး
အဖြဲ႕ေတြနဲ႔လည္း ပါပါသြားတတ္ပါတယ္။ သူနာျပဳ-၁ႏွစ္တန္သည္ ၂ ႏွစ္တန္သည္ လုပ္ၿပီးမွ ေဖာ္ျပခ်က္ေကာင္းမွ-အဆင့္ျမင့္ ဆရာ
ဝန္သင္တန္း တက္ႏိုင္တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မက သူ႕ကို သိပ္မ်က္ျခည္ျပတ္မခံဘဲ-ေနာက္တႀကိမ္ဖြင့္မယ့္-ဆရာဝန္သင္တန္းကို
တက္ခိုင္းမယ္လို႔ လ်ာထားထားပါတယ္။
ဒီမွာတင္-ေမာင္မင္းႀကီးသားေလးက ေဗြေဖာက္လာပါတယ္။ ေဆး႐ုံရိကၡာ႐ုံက-ကေလးမေလးတဦးနဲ႔ လက္ထပ္ခြင့္ျပဳဖို႔ စာ
တင္လာတာပါ။ ကေလးမေလးက ႐ုပ္ရည္ေလးက သားနားေပမယ့္ အစြန္းအထင္း ရွိေနသူကေလးလုိ႕ ဆုိၾကပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔
အေျခခံ

ေဒသထဲကို

တဖက္ႏိုင္ငံက-ကုန္သည္လိုလို-ပြဲစားလိုလိုလူနဲ႔

လိုက္ေျပးသြားၿပီး-လအခ်ိဳ႕ၾကာမွျပန္ေရာက္လာသူေလးပါ။

ကၽြန္မမွာ- ကိုယ့္သားလူပ်ိဳေလးကို-တခု လပ္မေလးနဲ႔ သေဘာမတူႏိုင္ျဖစ္လာေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ေဆး႐ုံက-စည္း႐ုံးေရးအရ-သူတို႔-၂ေယာက္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္တဲ့ ရဲေဘာ္ က-ကဲ-ဆရာမသားကို ကိုယ္တိုင္ပဲ ေဆြးေႏြးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာ့-လက္ေျမႇာက္ၿပီ
ဆိုၿပီး ေျပာလာလို႔-တေန႔-ေန႔လည္ ကၽြန္မကို လာေတြ႕ဖို႔ ခ်ိန္းလိုက္ပါတယ္။
ကၽြန္မအိမ္ထဲ မရဲတရဲဝင္လာၿပီး ကၽြန္မေရွ႕ ထိုင္ခုံမွာထိုင္-မဝံ့မရဲနဲ႔ ကၽြန္မကို လွမ္းၾကည့္လိုက္တဲ့-သူ႕မ်က္လုံးေလးေတြကို
ျမင္လိုက္ရတဲ့အခါ-ကၽြန္မတို႔ငယ္ငယ္က အဖြားေျပာျပ ဆုံးမထားတဲ့စကားေတြ ေခါင္းထဲေပၚလာပါတယ္။ “သမီးတို႔ မိစုံဖစုံေနရတာ
အလြန္ကံေကာင္းတာ။ ေရွးကုသိုလ္-အက်ိဳးေပးေကာင္းလို႔ေပါ့။ မိစုံဖစုံ မႀကီးရတဲ့ ကေလးေတြကို-ၾကည့္လိုက္စမ္း။ မ်က္ႏွာေလး
ေတြက ၫႇဳိးေနတာ။ သမီးတို႔လို လက္လက္ထ မေနႏိုင္ဘူး။ ကိုယ္ေလာက္ ကံမေကာင္းရွာတဲ့ သူေလးေတြအေပၚညႇာရတယ္-ေျမး
ရဲ႕” တဲ့။
ဟုတ္ပ။ ကၽြန္မသားက မ်က္ႏွာေလးၫႇိဳး႐ုံမက- မ်က္လုံးေလးေတြကရီေဝၿပီး-ေဆြးရိပ္ေတြေတာင္ သန္းေနသလိုပါလား။
မပ်က္ ပ်က္ေအာင္ ဖ်က္မယ္ဆိုၿပီး ေဒါင္းတင္ထားတဲ့ကၽြန္မ- နာရီဝက္ေလာက္ စကားအေျခအတင္ ေျပာၿပီးတဲ့ ေနာက္- ေနာက္ဆုံး
အ႐ႈံး ေပးလိုက္ရပါတယ္။
ကဲ-သူကကၽြန္မကိုရွင္းျပတဲ့ စကားေတြကိုလည္းၾကည့္ပါဦး။ “ေဒၚေဒၚ(သူကကၽြန္မကို-ေဒၚေဒၚ-လို႔ေခၚတယ္) တို႔က သူ႕ကို
ဆတ္ေကာ့လတ္ေကာ့-ပ်ံတံတံေကာင္မေလးလို႔ ျမင္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။ (ကၽြန္မ သားသမီးခ်င္း မစာမနာ စိတ္လိုက္
မာန္ပါ သုံးလိုက္မိတဲ့ စကားလုံး အတိအက်ပါပဲ။ သူက ဘယ္က ျပန္ၾကားထားမွန္း မသိ။) တကယ္ေတာ့-သူက သိပ္႐ိုးတာ။ စိတ္
လည္း သိပ္ေကာင္းတာ။ ဒါ့ေၾကာင့္ သူ အညာခံလိုက္ရတာ။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္ကသနားမိတာပါ” တဲ့။ ၿပီး ဆက္ေျပာလိုက္ပုံက… “ဒါ
ေပမဲ့-ေဒၚေဒၚသေဘာမတူရင္-ကၽြန္ေတာ္ မယူပါဘူး”….တဲ့ေလ။

ဘယ္မိဖမ်ား ဒီလို အေပ်ာ့ဆြဲ-ဆြဲတတ္တဲ့ သားသမီးအေပၚတင္း

ခံႏိုင္ပါ့မလဲ။
ဪ-ခုေနခါ- သားေတြ-သမီးေတြနဲ႔ စည္ပင္ခ်မ္းသာေနေရာ့မယ္။
၀ေတာင္တန္းေပၚမွာ ကၽြန္မ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ရတဲ့-သားတေယာက္အေၾကာင္းပါ။
ဗမာျပည္တဝန္းရွိ ကေလးသူငယ္မ်ား အားလုံးစိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာနဲ႔ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ၾက ပါေစ။
ကေလးစစ္သားဘဝမ်ိဳးက ကင္းေဝးၾကပါေစ။

၄-၁၀-၂၀၁၆။

32

ေသနတ္ေျပာင္းကို
အမိန္႔ေပးႏိုင္မွ
ၾကည္ဝင္း

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီဟာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ 'ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ' ဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံန႔ဲ ဝင္
ေရာက္ အေရြးခံခဲ့ၿပီး ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ (NLD) ဟာ အစိုးရအဖြဲ႔ကိုလည္း လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ဦး
ေဆာင္ၿပီးဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၀၈ ေျခဥေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (DASSK) ကေတာ့ သမၼတလုပ္ခြင့္မရပါဘူး။ သမၼ
တ အထက္မွာေနမယ္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တဲ့ (DASSK) ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဆိုတဲ့ရာထူးကို တီထြင္ရယူခဲ့တယ္။

(NLD) အစိုးရျဖစ္လာၿပီးေနာက္မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးကို အဓိကဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လာတာကို ေတြ႔ရတယ္။
ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္ၿပီးအေမြခံ လုပ္ကိုင္ရတာျဖစ္တယ္။ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ ျပည္
တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မာရသြန္ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္လံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ (NCA) ဆိုတာ ေပၚထြက္
လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ္လက္မွတ္ထိုးတဲ့အခါမွာေတာ့ (၈) ဖြဲ႔ပဲ လက္မွတ္ထိုးတာ ျဖစ္တယ္။ အဖြဲ႔တခ်ိဳ႕ (KIA, NMSP) က အဖြ႔ဲ
အားလံုး မပါဝင္တဲ့အတြက္ဆိုၿပီး လက္မွတ္မထိုးၾကဘူး။ သူတို႔ေျပာတဲ့ ပါဝင္ခင
ြ ့္မရတဲ့ အဖြဲ႔ေတြဆိုတာက ရခိုင္တပ္မေတာ္၊ တအာင္း
ပေလာင္အဖြဲ႔နဲ႔ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ (AA/TNLA/MNDAA/ ) တို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒီ (၃) ဖြဲ႔ လက္မွတ္ထိုးဖို႔ဆိုရင္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔
လႊတ္ပါတယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္ကို အရင္ထုတ္ရမယ္လို႔ စစ္တပ္က ရပ္ခံထားတယ္။ ဝနဲ႔မိုင္းလား (UWSA, NDAA) အဖြ႔ေ
ဲ တြကေတာ့
သူတို႔ဟာအစိုးရနဲ႔ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ထားၿပီးျဖစ္လို႔ ထပ္လက္မွတ္ထိုး စရာမလိုဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ (NLD) အစိုးရက ဒီ အေျခ
အေနကို ဆက္ခံရတာ ျဖစ္တယ္။
(NLD) အစိုးရက ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံက်င္းပမယ္ဆိုၿပီး စတင္စိုင္းျပင္းပါတယ္။ အားလံုးပါဝင္ခြင့္ရွိရမယ္လို႔လည္း ဆို
တယ္။ ဒီအတြက္ ေကာ္မတီေတြ၊ ဆပ္ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႔တယ္။ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးဆီကို ကိုယ္စားလွယ္ေတြလႊတ္ၿပီး ေဆြးေႏြး
တယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ အဆင္ေျပတယ္။ တက္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ အေျဖရတယ္။ ရခိုင္၊ ပေလာင္နဲ႔ကိုးကန္႔အဖြ႔ေ
ဲ တြန႔လ
ဲ ည္း
ေဆြးေႏြးတယ္။ အဲဒီ (၃) ဖြဲ႔ကလည္း တက္ခ်င္တဲ့ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ သူတို႔ (၃) ဖြ႔ဲအေပၚ စစ္
တပ္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္နည္းလမ္းကို စြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္အရင္ထုတ္ရမယ္ဆိုတဲ့ ဘူတာကိုပဲ ျပန္
ဆိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ (၃) ဖြဲ႔က လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆိုတာနဲ႔အစားထိုးဖို႔ ညိႇေသးေပမယ့္ စစ္တပ္က
လက္မခံလို႔ အဆင္မေျပေတာ့ဘူး။ တက္ခ်င္တိုင္းတက္ရေအာင္ ေတာင္ၿပံဳးပြဲမဟုတ္ဘူးလို႔ေတာင္ ဦးခင္ေဇာ္ဦး (ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး
ေဟာင္း) က ေျပာလိုက္ပါေသးတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ (NLD) အစိုးရေျပာတဲ့ အားလံုးပါဝင္တဲ့ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံလည္း အားလံုးမပါဝင္ႏိုင္
ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။
၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လထဲ ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့တယ္။ တက္ေရာက္တဲ့ လက္နက္ကိုင္
တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ နာမည္ကို ရာထူးအမည္ ဒါမွမဟုတ္ ဦး စသျဖင့္ ေရွ႕မွာမတပ္ဘဲ ဒီအတိုင္းပဲ ေရးခဲ့တာေၾကာင့္
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တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြ မေက်မနပ္ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီေနရာမွာလည္း 'တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားအမွန္'ကို ေတြ႔ၾကရျပန္ပါ
တယ္။ ဝအဖြဲ႔ကလည္း ကိုယ္စားလွယ္ကတ္ျပား ထုတ္ေပးရာမွာ ေလ့လာသူကတ္ျပားေတြထုတ္ေပးတာေၾကာင့္ အဆင့္အတန္း ခြျဲ ခား
ခံရတယ္ဆိုၿပီး ညီလာခံမွာတင္မယ့္ သူတို႔စာတမ္းေပးခဲ့ၿပီး ညီလာခံ ဆက္မတက္ဘဲ ျပန္သြားၾကတယ္။
၂၁ ရာစုညီလာခံၿပီးေတာ့ ေနာက္ ၆ လ အၾကာမွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမယ္လို႔ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရက စီစဥ္
ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေဆြးေႏြးပြဲတက္မယ္ဆိုရင္ (NCA) ကိုလက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႔ေတြပဲ တက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို ခ်
မွတ္ထားတာေတြ႔ရတယ္။ ဒါဟာ ေစာစြာကတည္းက စစ္တပ္က ေျပာေနတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္ကို (NLD) ကလည္း လက္ခံထား
ရပံုရတယ္။
ပိုဆိုးတာက ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံအၿပီးမွာ ဗမာျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေသနတ္သံေတြ ျပန္ညံလာတာပဲ ျဖစ္တယ္။ အဓိက
ေကအိုင္အိုကို ထိုးစစ္ေတြ ဆင္တာျဖစ္တယ္။ ဒီေနာက္ ေတာင္ပိုင္းရွမ္းနဲ႔လည္း ျဖစ္တယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာလည္း ဒီေကဘီေအ ခြဲ
ထြက္အဖြဲ႔နဲ႔ တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္တယ္။ စစ္ေဘးဒဏ္ကို မခံႏိုင္ေတာ့တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕ ထိုးစစ္ေတြရပ္ဖို႔ ဆႏၵျပပြဲေတြလည္း ေပၚေပါက္
လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ (NLD) အစိုးရဘက္ကေတာ့ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။
ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ ရခုိင္ျပည္ေမာင္းေတာမွာ စစ္တပ္ဘက္က ဘဂၤRလီလို႔ဆိုတဲ့သူေတြက အုပ္စုဖြဲ႔ၿပီး ရဲကင္းစခန္းေတြ ဝင္
စီးတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြ ေပၚလာတယ္။ ရဲ ၉ ဦးက်ၿပီး လက္နက္ေတြလည္း ၅၀ ဝန္းက်င္ ပါသြားတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ
ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အထူးအစည္းအေဝး လုပ္တယ္။ ရခိုင္အေရး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း စစ္ပဲြ
ေတြ ကိစၥ ေဆြးေႏြးၾကတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ အေသးစိတ္ေတာ့ မထုတ္ျပန္ဘူး။
ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ (NCA) လက္မွတ္ထိုးတာ တႏွစ္ျပည့္တဲ့အခမ္းအနားလုပ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ
ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကတယ္။ ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္က (NCA) လက္မွတ္ထိုးမွ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ
တက္ခြင့္ရမယ္ဆိုတာကို ထပ္ၿပီး အတည္ျပဳေျပာတယ္။ (NCA) ဟာ တပ္မေတာ္တခုတည္းက ခ်မွတ္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ က်န္
လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီး သေဘာတူ ထြက္ေပၚလာတာျဖစ္တယ္လို႔လည္း ဆိုတယ္။ ဒီမတိုင္ခင္မွာ ထြက္
လာတဲ့ (UWSA) မွ ေက်ာက္ေကာ္အမ္းနဲ႔ မီဒီယာေတြေတြ႔ဆံုေမး ျမန္းရာမွာေတာ့ (NCA) ကို လက္မွတ္ထိုးမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထပ္
ေျပာထားတယ္။
တဆက္တည္းပဲ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕လမ္းျပေျမပံု ၇ ဆင့္ဆိုတာကို ထုတ္လာတယ္။
အဲဒါေတြကေတာ့
(၁) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊
(၂) ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမူေဘာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျခင္း၊
(၃) ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈ မူေဘာင္န႔ဲအညီ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လံု
က်င္းပျခင္း၊
(၄) ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ရလဒ္မ်ားအား စုစည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ (21 st Century Panglon Conference
Agreement)လက္မွတ္ထုိးျခင္း၊
(၅) ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသားျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊
(၆) ျပင္ဆင္ေရးသားအတည္ျပဳၿပီးျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း၊
(၇) ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြ ရလဒ္နဲ႔အညီ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ျခင္း။
တို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါကို စစ္တပ္ကလည္း သေဘာတူထားပံု ရပါတယ္။
အဲဒီ ႏိုင္ငံေရးမူေဘာင္ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္းနဲ႔ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးအဆင့္ေတြမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြ႔ေ
ဲ တြ
အားလံုးပါဝင္လာႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မလားဆိုတာကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္အထိေတာ့ (NCA) လက္
မွတ္ထိုးမွ ညီလာခံတက္လို႔ရမယ္လို႔ ေျပာေနတာ ျဖစ္တယ္။ အထက္မွာ ေျပာသလို ရခိုင္၊ ပေလာင္နဲ႔ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ေတြအေနနဲ႔ လက္
မွတ္ထိုးမယ္ဆိုရင္ လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔ပါမယ္ဆိုၿပီး အရင္ေၾကညာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျဖစ္စဥ္ေတြကို ၾကည့္ရင္ စစ္တပ္က သေဘာတူမွ (NLD) က လုပ္ႏိုင္တာေတြ႔ရမယ္။ (NLD) က အစိုးရျဖစ္ေပမယ့္ ၂၀၀၈
ေျခဥရဲ႕ ေျခမန္းကြင္း အစြပ္ခံထားတာျဖစ္လို႔ စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ လမ္းျပေျမပံု (၇) ဆင့္
မွာလည္း စစ္တပ္ (စစ္အုပ္စု) က အမ်ိဳးမ်ိဳး ပညာျပတာကို ေတြ႔ၾကရပါဦးမယ္။
၂၀၀၈ ေျခဥအရ အာဏာပိုင္အစစ္ဟာ ကာခ်ဳပ္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ သမၼတအထက္မွာ ေနႏိုင္ေပ
မယ့္ ကာခ်ဳပ္အထက္မွာေတာ့ မေနႏိုင္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္တန္းစီဇယားမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ကာခ်ဳပ္အထက္ နံပါတ္ ၂ ေနရာ
မွာ ရွိေပမယ့္ ဒါဟာ စာရြက္ေပၚမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၂၀၀၈ ေျခဥျပင္ေရးကိစၥမွာ လူထုကေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တ့ဲ အစိုးရ
လက္ေအာက္မွာ စစ္တပ္ကို ထားရွိဖို႔ ျပင္ဆင္ရမယ္လို႔ အဓိကထား ေျပာေနၾကတာပဲ။ စစ္တပ္က အစိုးရကို အမိန္႔ေပးတာ မဟုတ္ဘဲ
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အစိုးရက စစ္တပ္ကို အမိန္႔ေပးတာ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္တယ္။ ဥကၠ႒ေမာ္ကေတာ့ “ပါတီက ေသနတ္ကို အမိန္႔ေပးရမယ္။
ပါတီကုိ ေသနတ္က အမိန္႔ေပးတာ မျဖစ္ေစရဘူး” လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအဝင္ ဗမာျပည္ရဲ႕ ျပႆနာအဝဝကို ေျဖရွင္းေရးရဲ႕ ေသာ့ခ်က္ဟာ စစ္(၃)စစ္ (စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာ
ဏာရွင္စနစ္နဲ႔ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၱရား) ကို အၿပီးအပိုင္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္ မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ဆိုတဲ့ အေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ေခတ္အဆက္
ဆက္ လူထုရဲ႕ေသြးေျမက် တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တာေတြေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုဟာ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ ဆက္မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဒါ
ေၾကာင့္ ပါတီစံုဆိုတာကို ဟန္ျပလုပ္လာရတယ္။ စစ္ (၃) စစ္ကို ၂၀၀၈ ေျခဥနဲ႔ အကာအကြယ္ယူထားတာ ျဖစ္တယ္။
စစ္(၃)စစ္ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ဆိုရင္ စစ္တပ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (RAM) လုပ္ရမယ္။ စစ္အုပ္စုရဲ႕ တလက္ကိုင္စစ္တပ္
အျဖစ္ကေန အေျခခံလူထုႀကီးအေပၚ သစၥာခံတဲ့ တပ္မေတာ္ျဖစ္လာေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ္။ ေျပာင္းလဲလို႔လည္း ရႏိုင္တယ္။
စစ္တပ္ထဲမွာ ထိပ္သီးတစုကလြဲလို႔ ေအာက္ေျခအမ်ားစုႀကီးက အေျခခံျပည္သူလူထုရဲ႕ သားသမီးေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ သူတို႔ဘေတြ
ဟာလည္း အမ်ားျပည္သူေတြလိုပဲ ဆင္းရဲႏံုခ်ာ ေနၾကတာပဲ။ အခါအခြင့္သင့္တိုင္းလည္း စစ္အုပ္စုကို မလိုလားဘူးဆိုတာ ျပခဲ့ၾက
တယ္။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔ကို ၾကည့္ပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔လည္း စစ္တပ္ကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ပံု ရပါတယ္။ သူ႔နည္းသူ႔
ဟန္နဲ႔ ႀကိဳးစားေနပံုပါပဲ။ ေတြ႔ျမင္ေနရသေလာက္ကေတာ့ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းနဲ႔ ထိေတြ႔ဆက္ဆံၿပီး ရင္းႏွီးမႈယူ၊ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း
ေဆြးေႏြး နားခ်ေနတယ္လို႔ ဆိုရမလားပဲ။ ေျပာရရင္ေတာ့ ေခ်ာ့ျမႇဴေရး (appeasement) ဆန္တယ္။ (အခု အေမရိကန္ခရီးမွာ ဆန္ရွင္
ျပဳတ္ေအာင္ လုပ္လာႏိုင္ခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ကလည္း ျဖဳတ္ခ်င္ေနတာမို႔ ထီးလိုမင္းလို လို႔ ေျပာရမွာပဲ။)
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေရးလမ္း မလိုက္ဘူး၊ လူထုအနာမခံေတာ့ဘူး၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး
လမ္းပဲ သြားမယ္လို႔ ေျပာထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေရႊဂံုတိုင္ရပ္တည္ခ်က္ကေန ဂငယ္ေကြ႔ ေကြ႔ၿပီး ၂၀၀၈ ေျခဥလက္ခံ၊ ေရြး
ေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလမ္းလိုက္ဖို႔ အခါေတာ္ေပးေနသူေတြလည္း မနည္းပါဘူး။ 'ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေရးလမ္းလိုက္လို႔ တိုင္း
ျပည္နဲ႔ လူထုနာလွၿပီ။ အက်ိဳးမရွိဘူး။ သမၼတေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ လက္ထက္ကလည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးမလုပ္ဘဲ ထိပ္တိုက္
ေတြ႔လို႔ အက်ိဳးနည္းခဲ့တယ္။ စစ္တပ္ကို အတိုက္အခံမလုပ္နဲ႔။ စစ္တပ္က ေပးထားခ်က္ကိုပဲယူ၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္တာကို
လုပ္တာ (အခု ကာခ်ဳပ္ကလည္း ဒါကို ထည့္ေျပာသြား)' စတဲ့စတဲ့ ၾသဝါဒလမ္းၫႊန္ေတြ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္က အေတာ္
မ်ားမ်ား ေတြ႔ခဲ့ရတယ္။
မိမိတုိ႕ကေတာ့ တပ္ျပဳျပင္ေရးဟာ လူထုအားပါမွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုတယ္။ ထိပ္တိုက္ေတြ႔တာ၊ လူထုနာတာ
စတာ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။
(၁) ထိပ္တိုက္ေတြ႔ေရးတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတို႔ ဆိုတာေတြဟာ လူထုႀကီးက ေရြးခ်ယ္ႏိုင္တာ မဟုတ္ဘူး။
ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးသူေတြကသာ ေရြးခ်ယ္တာ ျဖစ္တယ္။ လူထုႀကီးကေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့လမ္းကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ခ်င္ၾကတာပါ။
အဲဒီလမ္းကို အုပ္စိုးသူေတြက ပိတ္ထားလို႔သာ တျခားလမ္းေရြးရတာ ျဖစ္တယ္။
(၂) လူထုႀကီးကို လမ္းေပၚထြက္ၾကပါလို႔ ေျပာတိုင္းလည္း လမ္းေပၚထြက္လာမွာမဟုတ္သလို မထြက္ၾကပါနဲ႔လို႔ ေျပာတိုင္း
လည္း မထြက္ဘဲ ေနၾကမွာ မဟုတ္ပါ။ ထြက္တာ မထြက္တာဟာ သူတို႔ရဲ႕ လက္ေတြ႔႐ုပ္ဘ၀က ျပ႒ာန္းတာ ျဖစ္တယ္။ အခုလည္း
အလုပ္သမားေတြ လုပ္ခတိုးရဖို႔ လမ္းေပၚထြက္ေနၾကသလို လယ္သမားေတြလည္း သိမ္းဆည္းလယ္ျပန္ရေရး ထြန္တံုးတိုက္ပဲြေတြ ႏႊဲ
ေနၾကရတယ္ မဟုတ္လား။
လူထုတိုက္ပြဲသဏၭာန္ဟာ လမ္းေပၚဆႏၵျပတာ တခုတည္းရွိတာ မဟုတ္ပါ။ ပံုစံမ်ိဳးစံု ရွိပါတယ္။ အေျခအေန အခ်ိန္အခါ
လိုက္ၿပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၃) ထိပ္တိုက္ေတြ႔လို႔ အက်ိဳးမရွိဘူးလို႔ ေျပာေနသူေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ အသက္ေပးတိုက္ပဝ
ဲြ င္သာြ း
သူေတြရဲ႕ အ႐ိုးပံုေပၚမွာ ထိုင္ေနၾကတယ္ဆိုတာ မေမ့ၾကပါနဲ႔လို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ အတိုင္းအတာတခုအထိ လြတ္လပ္ခြင့္၊
ေျပာဆိုေရးသားခြင့္၊ အသင္းအပင္း ဖြဲ႔စည္းခြင့္ စသျဖင့္ ရေနတာေတြဟာ ျပည္သူေတြ ေသြးေျမက်ခံၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့လို႔ရခဲ့တ့ဲ အသီး
အပြင့္ေတြပါ။ စစ္အုပ္စုက သေဘာေကာင္းၿပီး ေပးခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအသီးအပြင့္ေတြကို ဆက္ခံကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရမွာ ျဖစ္သ
လို ဆက္လည္းတိုးခ်ဲ႕ရပါမယ္။
(၄) လူထုနာမွာစိုးတယ္ ဆိုၾကတယ္။ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပလို႔ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲခံရၿပီး လူထုေတြ အသက္ဆံုး႐ံႈးေသြး ေျမက်
မွာကို မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးလို႔ ဆိုလိုဟန္တူပါတယ္။ စစ္ (၃) စစ္ ေအာက္မွာ လူထုႀကီးဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမ်ွ ဆင္းရဲဒုကၡခံေနၾကရတာပါ။
စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ အသက္ဆံုး႐ံႈးရတာ၊ က်ီးလန္႔စာစားေနရတာ၊ ေနရပ္ေဒသမျပန္ႏိုင္ဘဲ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ဘဝနဲ႔ ဆယ္ စုႏွစ္
မ်ားစြာ ေနေနၾကရတာ စတာစတာေတြဟာ ေျပာမကုန္ေရးမကုန္ပါ။
ဒါ့အျပင္ စစ္အုပ္စုထိပ္သီးနဲ႔အေပါင္းအပါတသိုက္က တိုင္းျပည္ရဲ႕သယံဇာတေတြကို စည္းမရွိကမ္းမရွိ ထုတ္ယူေရာင္းခ်လို႔
သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ေတြ ပ်က္စီးကုန္တယ္။ ရာသီဥတုေတြ ေဖာက္ျပန္ၿပီး ကပ္ေဘးေတြ က်တယ္။ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြ
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အတြက္ ႀကိဳတင္သတိေပးတာ၊ လံုၿခံဳရာေရႊ႕ေပးတာ စတဲ့ လုပ္ရမယ့္ အစိုးရတာဝန္ေတြ ပ်က္ကြက္လို႔ ျပည္သူေတြ အသက္အိုးအိမ္
စည္းစိမ္ မပ်က္စီး မဆံုး႐ံႈးသင့္ဘဲ ဆံုး႐ံႈးၾကရတယ္။ ၂၀၀၈ နာဂစ္မုန္တိုင္းမွာဆိုရင္ သိန္းနဲ႔ခ်ီ အသက္ဆံုး႐ံႈးရတယ္ မဟုတ္လား။
လတ္တေလာထုတ္ျပန္တဲ့ ကုလသမဂၢ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ ေလ်ာ့က်ေရး UNISDR ရဲ႕ အစီရင္ခံစာအရ သဘာဝ ေဘး
အႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးသူအမ်ားဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ေဟတီကထိပ္ဆုံး၌ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံက တတိယေနရာမွာရွိေန
တယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာပဲ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆံုး႐ံႈးမႈေတြဟာ လူမႈစီးပြားဘဝေတြနဲ႔ ဆက္စပ္တယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားတယ္။
လူမႈစီးပြားဘဝနိမ့္က်ေလ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီးေလလို႔ ေျပာတာပါ။
လူထုႀကီးအေနန႔ဲ ေန႔စဥ္ေနထိုင္မႈဘဝအတြက္ သြားေရးလာေရးမွာလည္း ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းေတြကိုပဲ အားကိုးၾကရ
တယ္။ အိုေဟာင္း႐ံုမက ယာဥ္စီးေရမေလာက္ငေတာ့ စုၿပံဳတိုးေဝွ႔စီးၾကသြားၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သေဘာၤေမွာက္ကားေမွာက္ ေသရ
တာေတြလည္း မၾကာမၾကာ ၾကားေနရတယ္။
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အဖက္ဖက္က ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနတယ္။ လူထုႀကီးဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် နာက်င္ခံစား
ေနၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုႀကီးခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡအေပါင္းဟာ ေရးလို႔ကုန္ႏိုင္ဖြယ္ မရွိပါဘူး။ အခုအေျခအေနက တိုင္းျပည္ ျဖစ္႐ံႈး
တိုင္းျပည္ရာမဝင္တဲ့ အေျခအေန ျဖစ္ေနပါၿပီ။ စစ္ (၃) စစ္ တရက္ အသက္ပိုရွည္ေလ လူထုႀကီးက တရက္ ပိုဒုကၡေရာက္ေလပါ။
ခ်ဳပ္ရရင္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ သာယာဝေျပာတဲ့၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုးတန္းတူအခြင့္အေရးရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္ဖို႔
အတြက္ အဓိက အဟန္႔အတားက စစ္ (၃) စစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ (၃) စစ္ ဖ်က္သိမ္းဖို႔ဆိုရင္ စစ္တပ္ကို အရင္ဆံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ရမယ္။ လူထုအားနဲ႔သာ ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ္။ ေသနတ္က လူထုကို အမိန္႔ေပးတာ မဟုတ္ဘဲ လူထုက ေသနတ္ကို အမိန္႔ေပးတာျဖစ္
ေအာင္ ေျပာင္းလဲရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ကၽြန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား။ေဆာင္းပါးအမွတ(္ ၄၁)
ေဖေဖရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္မ်ား
လွေက်ာ္ေဇာ

ေဖေဖရဲ႕ျပည္တြင္းေျမေပၚႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္လုပ္ေဆာင္မႈေတြထဲမွာ အေက်ာ္ၾကားဆုံးနဲ႔ အထိေရာက္ဆုံးလုပ္ငန္းက
ေတာ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းပါပဲ။ ေဖေဖကိုယ္တိုင္လည္း ဒီလႈပ္ရွားမႈကာလေတြအတြင္း လူေရာစိတ္ပါအေတာ္ပင္ပန္းရေပ
မယ့္ ေပ်ာ္ေတာ့ေပ်ာ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။
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ေဖေဖက ၁၉၅၈ ခုႏွစ္ေလာက္က စၿပီး ဆရာႀကီးမႈိင္းရဲ႕-ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရွစ္ဦးေကာ္မတီနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး စတင္လႈပ္ရွား
ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၅၈-ေအာက္တိုဘာမွာ ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕(စစ္အာဏာသိမ္း)အိမ္ေစာင့္အစိုးရ ေပၚေပါက္လာၿပီး လႈပ္ရွားမႈေတြ ခက္ခဲ
လာတဲ့အတြက္ အဲဒီ ရွစ္ဦးေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရပါတယ္။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္- ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး ဦးႏုရဲ႕ သန္႔ရွင္းအစိုးရ တက္
လာၿပီးမွ ေဖေဖတို႔ျပန္ၿပီး လႈပ္ရွားႏိုင္ပါေတာ့တယ္။ အဲဒီကာလမွာ ဆရာႀကီးမႈိင္း မ်က္စိ္တိမ္ခြဲဖို႔ အေရွ႕ဂ်ာမနီကိုသြားခဲ့ရၿပီး ျပန္လာ
ေတာ့လည္း အသက္အရြယ္အရ သိပ္မလႈပ္ရွား ႏိုင္ေတာ့လို႔ ေဖေဖနဲ႔ တျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားပဲ ဒိုင္ခံလုပ္ေဆာင္ၾကရပါေတာ့တယ္။
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုကိုယ္တိုင္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ရွည္ၾကာေလ-စစ္တပ္ဩဇာႀကီးေလ ျဖစ္မွန္းသိလို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းဘက္
လွည့္လာပါတယ္။ ဦးႏုက ပါလီမန္မွာေပးတဲ့ မိန္႔ခြန္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကမ္းလွမ္းခ်က္အသစ္ေတြ ပါလာလို႔ ေဖေဖတို႔က ဒါကို
အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ဒုတိယအႀကိမ္အျဖစ္ဖြဲ႕ဖို႔ ျပင္ဆင္လႈပ္ရွားပါေတာ့တယ္။
အဲသလိုျပင္ဆင္ေနစဥ္မွာပဲ တျခားအမ်ိဳးသားေရးျပႆနာတရပ္ ေပၚလာပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈကို
တိုက္တဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ေနာက္တႀကိမ္ မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးအတြင္း အေမရိကန္အကူအညီ အေထာက္အပံ့မ်ားကို သိမ္းဆည္းမိတ့က
ဲ ိစၥ၊
ေလတပ္က ေလသူရဲ ဗိုလ္ပီတာ က်ဆုံးတဲ့ကိစၥ စတာေတြေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား-အေမရိကန္ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚ
ေပါက္လာၿပီး အေမရိကန္သံ႐ုံးေရွ႕ ဆႏၵျပမႈ မ်ားလည္း ေပၚလာပါတယ္။
အဲဒီလူထုလႈပ္ရွားမႈကို အေျခခံၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေက်ာင္းသား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဟာ ၁၉၆၁- ေဖေဖာ္
ဝါရီ(၂၇) ရက္ ေန႔မွာ စု႐ုံးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး “ဗမာျပည္ တ႐ုတ္ျဖဴက်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဴးသားေကာ္မတီႀကီး”
ကိုဖြဲ႕စည္းၾကၿပီး ေဖေဖကို ဥကၠ႒အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕မွာအလႊာစုံက ပုဂၢိလ္စုံပါဝင္တာျဖစ္လို႔ စာေရးဆရာ၊
ဂီတစာဆို၊ သတင္းစာဆရာ၊ အမ်ိဴးသမီး ေခါင္းေဆာင္၊ ေရွ႕ေန၊ ရဟန္းသံဃာ …. စသျဖင့္ အေတာ့္ကို စုံလင္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းဟာ
နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရးအေျခခံျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းအတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ရဲ႕႐ုံးကို
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ စမ္းေခ်ာင္း ဆီဆုံလမ္း(၃၆)မွာ ထားလိုက္ပါတယ္။
တခါ ၁၉၆၁- မတ္လ (၉)ရက္ေန႔မွာ- ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး-ဒုတိယအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ဆရာႀကီးမႈိင္းကဥကၠ႒-ေဖေဖက
ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆရာႀကီးမႈိင္းဟာ အဲဒီအခ်ိန္ အသက္(၈၀) ေက်ာ္ၿပီး၊ က်န္းမာေရးကလည္း အေတာ္ခ်ဴခ်ာ
လာၿပီျဖစ္လို႔ အဲဒီျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ရဲ႕႐ုံးကိုလည္း ကၽြန္မတို႔ ဆီဆုံလမ္းအိမ္မွာပဲ ထားလိုက္ပါေတာ့တယ္။
တကယ္ေတာ့- အဲဒီအဖြဲ႕(၂)ဖြဲ႕လုံးရဲ႕ လုပ္ငန္းရပ္ဆိုင္ရာအေျခခံမ်ားမွာေရာ၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကသူမ်ားေရာ အတူတူနီး
ပါးေလာက္ရွိေနလို႔ ေနာက္ပိုင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ တဖြဲ႕တည္းလိုပဲ သေဘာထားၿပီးလႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေဖေဖကသူရဲ႕ စာအုပ္မွာ
ေရးထားပါတယ္။
၁၉၆၁-ႏွစ္ဆန္းပိုင္း(ေဖေဖာ္ဝါရီ)ကစလို႔ ေဖေဖတို႔တေတြ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရပ္ကြက္ အသီးသီးကိုေရာ နယ္အသီးသီးကိုေရာ မရပ္
မနား သြားလာၿပီး စည္း႐ုံးေဟာေျပာၾက ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ခြဲေတြ ဖြဲ႕ေပးၾကနဲ႔ လႈပ္ရွားၾကတာ ၁၉၆၂ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ည
အထိပါပဲ။ (ေနာက္တေန႔ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ အ႐ုဏ္တက္မွာေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းဦးေဆာင္တဲ့ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတဲ့ ျဖစ္ရပ္ဆိုး
ႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ပါတယ္။)
နယ္ၿမိဳ႕ေတြကဖိတ္ရာမွာ ပထမဆုံးကေတာ့ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသ(ပုသိမ္ခ႐ိုင္)ကပါ။ ပုသိမ္၊ မအူပင္၊က်ိဳက္လတ္၊ ဖ်ာပုံ၊ ဘို
ကေလး၊ ဇလြန္ စတဲ့ၿမိဳ႕မ်ား၊ ပဲခူးတိုင္းအတြင္းက ပဲခူး၊ ျပည္၊ ေပါင္းတည္၊ ေရႊေတာင္၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္၊ မင္းလွ၊ လက္ပံတန္း၊ သာ
ယာဝတီ စတဲ့ၿမိဳ႕မ်ား၊ မႏၲေလးတိုင္း အတြင္းက မႏၲေလး၊ ေက်ာက္ဆည္၊ ျမင္းၿခံ၊ သာစည္၊ ေပ်ာ္ဘြယ္၊ ရမည္းသင္း- စတဲ့ၿမိဳ႕မ်ား၊၊
တနသၤာရီဘက္မွ ေမာ္လၿမိဳင္၊ ထားဝယ္၊ ၿမိတ္ စတဲ့ၿမိဳ႕မ်ား ဗမာျပည္အႏွံ႔ ေဖေဖတို႔ သြားခဲ့ၾကရပါတယ္။
ေဖေဖတို႔ရဲ႕ ည လူထုတရားေဟာပြဲေတြဟာ တခါတရံ လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီးေတြလို ျဖစ္သြားတတ္ၿပီး ေဟာေျပာပြဲေတြအၿပီး
ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ တိုင္ၾက သီခ်င္းေတြဆိုၾကနဲ႔ အေတာ္စည္ကားပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ရန္ကုန္မွာျပဳလုပ္တဲ့ပြဲေတြမွာပါ။ အဆိုေတာ္၊
႐ုပ္ရွင္မင္းသား၊ ဒါ႐ိုက္တာနဲ႔ စာေရးဆရာလည္းျဖစ္တဲ့ (ဦး)ျမတ္ေလးဦးစီးၿပီး တီးဝိုင္းအဖြဲ႕ေတြပါ-ပါတတ္ပါတယ္။ နယ္ၿမိဳ႕ေတြက
လည္း ကမ္းလုံးၫႊတ္ ၿမိဳ႕လုံးကၽြတ္ ႀကိဳဆိုၾကၿပီး ေဖေဖတို႔ကို ၿမိဳ႕လယ္ လမ္းမတေလွ်ာက္ လမ္းေလွ်ာက္ခိုင္းၿပီး အုန္းအုန္းကၽြက္ကြၽက္
ႏႈတ္ဆက္ၾကပါတယ္။
ေဖေဖက အဲသလိုခရီးမ်ိဳးေတြမွာ- အႏွစ္သက္ဆုံး အလုပ္တခု(ဝါ)အခ်ိန္တခ်ိန္ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့….ေဖ
ေဖတို႔ ညပိုင္းေဟာေျပာပြဲမ်ား ၿပီးသြာရင္ တခ်ိဳ႕႐ြာေတြက လာၾကရတဲ့သူမ်ားဟာ မျပန္ၾကဘဲ ေဖေဖတို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆုံခြင့္ေတာင္းၿပီး သူတို႔
ရဲ႕ အခက္အခဲျပႆနာမ်ားကို တင္ျပေျပာဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ တခါတရံ မိုးေတာင္လင္းသြားတတ္တယ္….တဲ့။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ
လက္ထက္ မေတာ္မတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြလည္း ပါသတဲ့။
အဲဒီလို ေဆြးေႏြးပြဲေလးေတြအေၾကာင္းေဖေဖကသူစာအုပ္ထဲမွာေရးထားပုံေလးၾကည့္ပါဦး။
“ကၽြန္ေတာ္သည္ ဤညပိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အလြန္ပင္ သေဘာက်ခဲ့ပါသည္။ နယ္ျပည္သူလူထုႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆုံး
အႀကိမ္ ရင္းႏွီးစြာ နီးကပ္စြာ ေတြ႕ဆုံထိေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ ဤလိုမ်ိဳး ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္ရင္းႏွီးမႈအျပည့္ျဖင့္ မိမိအား သူတို႔စိတ္

37

ဆႏၵ ခံစားခ်က္မ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုျခင္း ခံရေသာ မည္သည့္မ်ိဳးခ်စ္ျပည္ခ်စ္ပုဂၢိဳလ္မဆို ထိုျပည္သူလူထုႀကီးကို ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္း
လည္း မရွိ၊ သူတို႔၏ဆင္းရဲဒုကၡကိုေျဖရွင္းေပးလိုစိတ္ စာနာစိတ္ကိုလည္း ေမ့ေပ်ာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ ထိုျပည္သူမ်ားအတြက္ ဘာပဲေပး
ဆပ္ရေပးဆပ္ရ ေပးဆပ္ခ်င္သည့္ သႏၷိ႒ာန္မွာ ပိုမိုခိုင္မာလာပါေတာ့သည္။ ျပည္သူလူထုသည္ ဤမၽွပင္ အစြမ္းထက္ပါသည္”….တဲ့။
(ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္ေဇာ “ဆိုင္းစုမွသည္ မန္ဟိုင္းဆီသို႔” (ၿဖိဳးေမာက္သာ စာေပ)၂၀၁၂၊ ႏွာ ၂၄၅)။
ဒါ့အျပင္ ေဖေဖက သူတို႔ကို ျပည္သူလူထုက ဘာေၾကာင့္ ဒီေလာက္ေထာက္ခံရတာလဲ-ဆိုတာကိုလည္း ဆက္ေရးထားပါ
ေသးတယ္။
“ျပည္သူလူထုသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ လိုလားၾကပါသည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္သူတို႔၏ အဓိကျပ
ႆနာ ျဖစ္ေနသည္ ဆိုသည္ကိုလည္း သေဘာေပါက္ၾကသည္။ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ သူတို႔၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ျပႆနာအား
လုံးသည္ ဤၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပႆနာအေပၚတြင္ တည္ရွိေနေၾကာင္း ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္
လည္း ေတြ႕ခဲ့ရာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔က လႈိက္လစ
ွဲ ြာ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕
ႀကီးအေနႏွင့္ ဆက္တိုက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ႏွင့္ သူတို႔အဖို႔ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ရြာပ်က္လၽွင္ ၿမိဳ႕ကိုကပ္ႏိုင္သူမ်ား မ
ဟုတ္၍ အလြန္ဒုကၡေရာက္ၾကရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါလို႔ အလြန္လႈိက္လွဲစြာ ေျပာဆိုခ့ၾဲ ကပါသည္။
ထို႔ျပင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ျပည္သူလူထု၏ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္တာထက္ အမ်ားႀကီးပိုမိုဆိုးဝါးတာ
ေတြ႕ရပါသည္။ ျပည္သူလူထုသည္ ထို ၁၃ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ‘သူပုန္’အမည္တပ္ၿပီး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဖိ အႏွိပ္အထုအေထာင္း
အခက္အခဲမ်ားၾကားတြင္ ႀကီးစြာေသာဇြဲႏွင့္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ျပင္ ေက်းလက္လူထုသည္ အျပဳတ္တိုက္ေရးဆိုတာကို အလြန္
ရြံမုန္းၿပီး မႏွစ္သက္တာကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္း အေျဖရွာ၍ ျပည္တြင္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံကို ေထာက္ခံၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္”… တဲ့။
ဒီလိုေထာက္ခံမႈေတြေၾကာင့္ပဲ- ေဖေဖကဒီခရီးေတြဟာ လူေရာစိတ္ေရာ-ပင္ပန္းေပမယ့္ ေပ်ာ္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ဟန္တူပါရဲ႕။
ပင္ပန္းတာလည္း မေျပာနဲ႔ေလ။ အဲဒီခရီးစဥ္ေတြတေလွ်ာက္ ေတြ႕ရတဲ့ အေႏွာင့္အယွက္၊ အဖ်က္အဆီးေတြကလည္း နည္းတာမွ မ
ဟုတ္တာ။ ေဖေဖတို႔ကို လာဖိတ္တဲ့ အဖြဲ႕ထဲမွာေရာ၊ ဧည့္ခံတဲ့အဖြဲ႕ထဲမွာေရာ၊ လူထုၾကားမွာေရာ၊ လမ္းတေလွ်ာက္မွာေရာ ေနရာမ
လပ္ ေထာင့္ေစ့ေအာင္ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ သတင္းေပးေတြ ျပည့္ေနတာပါ။ သူတို႔က အဖ်က္လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ လုပ္ၾကပါ
တယ္။ ဥပမာ-စကား ေျပာခြက္(မိုက္က႐ိုဖုန္း) အသံမထြက္ေအာင္ လုပ္တာ၊ လူေတြ မလာရဲေအာင္ မေျပာရဲေအာင္ ေႏွာင့္ယွက္တာ၊
တရားေဟာပြဲနားလာ အၿငိမ့္ကတာစသျဖင့္ေပါ့။ (အရင္စစ္အစိုးရမ်ား လက္ထက္က နယ္လွည့္စည္း႐ုံးေရးဆင္းခဲ့တဲ့ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဝင္မ်ား
ႀကဳံဆုံခဲ့ရတဲ့- အေျခအေနမ်ားနဲ႔ သိပ္မကြာလွပါဘူး။)
ဒါေပမဲ့-ဒါေတြအားလုံးကို ေဖေဖတို႔က ျပည္သူလူထုရဲ႕အကူအညီနဲ႔ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ေဖေဖတို႔နားကပ္ၿပီး ျပည္သူ
ေတြက ဘယ္သူကေတာ့ မယုံရဘူး။ ဘယ္သူကေတာ့ ေထာက္လွမ္းေရး။ ဘယ္သူကေတာ့ ဘယ္တုန္းက သစၥာေဖာက္ဖူးတယ္။
သတင္းေပး လုပ္ဖူးတယ္ စသျဖင့္ သတိေပးခဲ့ၾကပါတယ္။
ေဖေဖခမ်ာ-အဲဒီခရီးေတြသြားမွ စိတ္ပင္ပန္းရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းမယ္လို႔ ျပင္ဆင္က
တည္းက စ’ စိတ္ညစ္ရတာပါ။ အဲဒီကာလက နံမည္ႀကီး အင္အားအႀကီးဆုံး အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးတရပ္က မေထာက္ခံ
လို႔ပါ။ ေဖေဖက သူ႕စာအုပ္ေရးစဥ္မွာ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းကို နံမည္မေဖာ္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းထဲက တခ်ိဳ႕ပုဂြိဳလ္မ်ားက ေနာက္
ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ျပန္ပါဝင္လာၾကေနလို႔ပါ။ အခုေတာ့ အေတာ္မ်ားမ်ားကြယ္လြန္ကုန္ပါၿပီ။ ေဖေဖေျပာတဲ့ အဲဒီအဖြဲ႕အ
စည္းဟာ ပမညတ(ျပည္သူ႔ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစု)ပါ။
ေဖေဖကတပ္ကထြက္ရၿပီးေနာက္ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲ ဝင္တာျဖစ္ေလေတာ့-သူ႕ဟာသူ သိပ္စိတ္မရဲပါဘူး။ ဒါ
ေၾကာင့္ လက္ဝဲသမားႀကီးမ်ားကို သူက အားကိုးတႀကီး ခ်ဥ္းကပ္တာပါ။ ဆရာႀကီးမႈိင္းနဲ႔ သားမက္ျဖစ္သူ ဆရာႀကီးဦးေယာတို႔က-ေဖ
ေဖကို အားေပးခဲ့လို႔သာ ေဖေဖက ရသမွ်အင္အားနဲ႔ မျဖစ္မေန ဖြဲ႕စည္းလိုက္ရတာပါ။ ေဖေဖမွာ အဲသလို အားမလိုအားမရနဲ႔ ဖြဲ႕စည္း
လိုက္ရေပမယ့္ မၾကာခင္မွာပဲ ဒီအဖြဲ႕အစည္းႀကီးဟာ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ အင္အားႀကီးထြားလာခဲ့ပါေတာ့တယ္။
ဒီမွာတင္ ေဖေဖက ႏိုင္ငံေရးသင္ခန္းစာတခု ရရွိလိုက္ပါေတာ့တယ္။ ဒါကေတာ့…. ျပည္သူေတြ လိုလားေတာင့္တတဲ့ လမ္း
စဥ္ အေၾကာင္းပါပဲ။ တရားမွန္ကန္ရင္ လူထုႀကီးဟာ အလ်င္အျမန္ လႈပ္ရွားတက္ႂကြလာႏိုင္ၿပီး ေထာက္ခံလာတတ္တယ္။ အထူး
သျဖင့္ လူထုက မိမိတို႔ အက်ိဳးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳသူမ်ားလို႔ ယုံၾကည္သတ္မွတ္ခံရသူမ်ားက ဦးေဆာင္ရင္-ေထာက္ခံမႈ ပ္ိုျမန္ျမန္ ရ
တတ္တယ္ ဆိုတာပါပဲ။
ေဖေဖက ဒီခရီးစဥ္မ်ားအေၾကာင္း သူရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ခရီးသြားေဖာ္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္းေတြကို သူ႕ရဲ႕ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပၸတၱိ
“ဆိုင္းစုမွ သည္ - မန္ဟိုင္းဆီသို႔”မွာ ျပည့္ျပည္စုံစုံေရး၊ မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။
၁၉၆၁ ခုႏွစ္-တႏွစ္လုံးနီးပါး တႏိုင္ငံလုံးအႏွံ႔ လွည့္လည္သြားလာ ေဟာေျပာလႈံ႔ေဆာ္ခဲ့တဲ့-ေဖေဖရဲ႕ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး လႈပ္
ရွားမႈသမိုင္းအျဖစ္ သတင္းစာေဟာင္းမ်ားထဲက သတင္းမ်ား-ဓာတ္ပုံမ်ားကို စုေဆာင္းၿပီး- ေဖေဖကြယ္လြန္ျခင္း၂ႏွစ္ျပည့္ (၁၀-၁၀-
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၂၀၁၄) အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာရဲ႕ “ကမၻစစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး” (ေနရီရီစာအုပ္တိုက္) စာအုပ္
မွာ-အခန္းတခန္း ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားခဲ့ပါ တယ္။
အခုလည္း ဒီေဆာင္းပါးကို ေဖေဖကြယ္လြန္ျခင္း-၄-ႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေရးဖြဲ႕လိုက္ပါတယ္။
၁၀-၁၀-၂၀၁၆

စိတ္ဝင္စားစရာ သတင္းတိုထြာ
ျမစမ္းေအး

အိုင္ယာလန္ဘိုးဘိုးေအာင္ Apple
၂၀၁၅ အိုင္ယာလန္ GDP ၂၆ဒႆမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း တိုးေၾကာင္း အိုင္ယာလန္ဗဟိုစာရင္း႐ုံုးရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္က စီးပြားေရး
ပညာရွင္မ်ားအၾကား

ရယ္စရာဟာသတပုဒ္

ျဖစ္ေနတယ္။

စီးပြားေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္

ေပါလ္ခ႐ုမန္က

‘ဘိုးဘိုးေအာင္စီးပြားေရး’

Leprechaun economics လို႔ ေလွာင္တယ္။ ကုန္စည္ တိုးထုတ္လို႔လား။ လူထုဝင္ေငြ တိုးလာလို႔လား။ ႏိုင္ငံေတာ္ထုတ္ကုန္ တိုးလာ
လို႔လား။ တခုမွမဟုတ္ပါ။ တကယ္ေတာ့ EU အဖြဲ႕ဝင္ အိုင္ယာလန္ဟာ ေႂကြးဝန္ပိေနတဲ့ စီးပြားေရးကပ္ဒဏ္သင့္ PIIGS (ေပၚတူကီ ၊
အိုင္ယာလန္၊ အီတလီ၊ ဂရိ၊ စပိန္) စာရင္းဝင္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံျဖစ္တယ္။ လူဦးေရ ၅သန္းခန္႔သာရွိၿပီး ကၽြန္းငယ္ေလးသာျဖစ္တ့ဲ အိုင္
ယာလန္ဟာ ျဗဳန္းစားႀကီး GDP တႏွစ္တာဝင္ေငြ တိုးလာကာ $၂၅၇ ဒႆမ ၄ ဘီလီယံ (၂၀၁၅ ခန္႔မွန္း) ျဖစ္လာတယ္။ အေၾကာင္း
က အိုင္ယာလန္ဟာ အေမရိကန္ေကာ္ပိုရိတ္မ်ားရဲ႕ ဗေလာင္းဗလဲလုပ္ရာ (စာရင္းေဖ်ာက္ရာ) အရပ္ ျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ ဥပမာဆိုပါစို႔ အေမ
ရိကန္ ကုမၸဏီ Maltronicနဲ႔ အိုင္ယာလန္ကုမၢဏီ Coridien ေပါင္းကာ အိုင္ယာလန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဒပ္ဗလင္မွာ ႐ုံးစိုက္တယ္။ Maltronic ရဲ႕
ပုံေသပိုင္ပစၥည္းတန္ဖိုး assets $ ၄၃ ဘီလီယံကို အိုင္ယာလန္သို႔ေျပာင္းတယ္။ တကယ္ေျပာင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ စာရင္းအရသာ
ေျပာင္းတာျဖစ္တယ္။ ႐ုံးခ်ဳပ္ အလုပ္သမား ပရိေဘာဂ လႈပ္ရွားမႈ ဘာမွမရွိဘူး။ ဒီလိုနဲ႔ အိုင္ယာလန္ GDP ဟာ ႐ုတ္ခ်ည္း ျမင့္သာြ း
ပါေတာ့တယ္။
မၾကာခင္ကပဲ ဥေရာပသမဂၢ EU က အေမရီကန္ နည္းပညာ Apple ကုမၸဏီကို ၁၀ ႏွစ္စာ အခြန္ေရွာင္မႈနဲ႔ ယူ႐ို ၁၃ ဘီလီယံ
(ေဒၚလာ ၁၄ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံ) ႏွင့္ အတိုးေငြကို ေပးေလ်ာ္ဖို႔ တရားစြဲတယ္။ ၂၀၁၄ မွာApple က အျမတ္ေငြ ယူ႐ိုတသန္းတိုင္း
အတြက္ အိုင္ယာလန္အစိုးရသို႔ (စာရင္းေျပာင္းခ)အခြန္ ယူ႐ို ၅၀ သာေပးခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပတယ္။ အေမရိကန္ ကုမၸဏီ ၇၀၀ ေလာက္
ဟာ အဂၤလိပ္စကားေျပာ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံကို အိမ္လုပ္ကာ အိုင္ရစ္အလုပ္သမား ၁၄၀၀၀၀ ကို အလုပ္ေပးထားေၾကာင္း အိုင္းရစ္
ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး Charles Flanagan က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပါတယ္။ (၂၀ -၉-၂၀၁၆)

ဒူတာေတး အေျပာၾကမ္းတယ္
ဖီလစ္ပိုင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ (၆ ေမ ၂၀၁၆) မွာ အနီးဆုံးၿပိဳင္ဘက္ထက္ မဲႏွစ္ဆေလာက္အသာနဲ႔ ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ
အႏိုင္ရလာတဲ့ သမၼတသစ္ ဒူတာေတး(၇၁ ႏွစ္) Rodrigo Duterte ဟာ အေျပာၾကမ္းေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွာ လူႀကိဳက္မ်ားလွ
တယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားၿပီး မာဖီးယားဂိုဏ္းမ်ားျဖင့္ အၿမီးခ်င္းလိမ္ေနတဲ့ အစိုးရေဟာင္းမ်ားကို ၿငီးေငြ႕လွၿပီျဖစ္တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူ
မ်ား အဖို႔ ဒူတာေတးဟာ အသစ္အဆန္းျဖစ္ေနတယ္။ သူဟာ ဖီလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္း မင္ဒါနာအိုကၽြန္း ဒါဗိုၿမိဳ႕ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္အျဖစ္ ၂၂
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ႏွစ္ လုပ္ခဲ့တဲ့ကာလအတြင္း ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိမ္နင္းခဲ့မႈနဲ႔ ဒဲ့ဒိုး(တဲ့တိုး)အေျပာေၾကာင့္ လူႀကိဳက္မ်ားတယ္။ သူ
တက္လာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ဒုတိယေလးလပတ္ GDP ဟာ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္လာတယ္။

မူးယစ္ေဆးသမားေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူမယ္။ အဖမ္းမခံသူေတြကို အေသပစ္သတ္ဖို႔အထိ အမိန္႔ေပးထား
တယ္ လို႔ ေျပာတယ္။ မူးယစ္ေဆးဆြဲသူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ အသတ္ခံရၿပီး၊ သိန္းနဲ႔ခ်ီလာေရာက္အဖမ္းခံတယ္လို႔ သတင္းမ်ားကဆိုတယ္။
သူ႕လုပ္ရပ္ကို လူ႕အခြင့္အေရးစံႏႈန္းေတြနဲ႔ မကိုက္ညီဘူးဆိုတဲ့ ေဝဖန္မႈအေပၚ ခတ္ၾကမ္းၾကမ္းပဲ တုံ႔ျပန္တယ္။ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥ စုံ
စမ္းေရးမွဴး တေထာင္မကလို႔ ဘန္ကီမြန္း လာေျပာလည္း ဂ႐ုမစိုက္ဘူး။ ေနာက္ဆုံးေဆးသမားကို သုတ္သင္မၿပီးမခ်င္း ရပ္မွာမဟုတ္
ဘူး လို႔ေျပာတယ္။ (မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာဟာ လူေတြ သတ္ျပ႐ုံနဲ႕ ၿပီးျပတ္သြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ လူမႈေရးျပႆနာျဖစ္လုိ႕ ေရရွည္
ေျဖရွင္းရမယ့္ ကိစၥ ျဖစ္တယ္။)
ဒါတင္မကဘူး၊ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ားက ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ျပစ္မႈေျမာက္တယ္လို႔ ေဝဖန္တာကို ကုလ
သမဂၢကေန ႏုတ္ထြက္မယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္ (ေနာက္တာပါလို႔ ျပန္ေျပာတယ္)။ ငတ္မြတ္မႈနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈကို ႏိုင္ေအာင္ မႏွိမ္
နင္းႏိုင္ဘူး။ အီရတ္ ဆီးရီးယားမွာ အရပ္သားေတြေသေနတာကို အဆုံးမသတ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ကုလသမဂၢကို ေဝဖန္တယ္။ လာအို အာဆီ
ယံ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ (စက္ တင္ဘာ ၆ - ၈) အိုဘားမားအေပၚ အေျပာၾကမ္းတဲ့မွတ္ခ်က္စကားေၾကာင့္ သမၼတႏွစ္ဦးေတြ႕ဆုံပဲြကို
အေမရိကန္ဘက္က ဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္။ တရားေရးနဲ႔မညီတဲ့ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအျဖစ္ ေမးခြန္းမထုတ္ဖို႔နဲ႔၊ ဖိလစ္ပိုင္ဟာ အေမရိကန္ရဲ႕
႐ုပ္ေသးမဟုတ္၊ မိမိဟာ အခ်ဳပ္အျခာပိုင္ ႏိုင္ငံတခုရဲ႕သမၼတျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူမွအပ ဘယ္သူ႕ကိုမွ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး စသျဖင့္
ေျပာတယ္။ ‘မိန္းမရႊင္ရဲ႕သား’ဆိုၿပီး အိုဘားမားကို ေဒသိယစကားနဲ႔ ဆဲတယ္။ (ေနာက္မွ ျပန္ေတာင္းပန္တယ္)။ အေမရိကန္ကို စိတ္ခု
ကာ လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ က်င့္သုံးမယ္၊ ႏိုင္ငံတိုင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္မယ္၊ စစ္လက္နက္မ်ားကို တ႐ုတ္
နဲ႔ ႐ုရွားထံမွ ဝယ္ေတာ့မယ္ စသျဖင့္ေျပာတယ္။ (သူနဲ႕ပတ္သက္လုိ႕ အေမရိကန္ရဲ႕ ကုိလုိနီတပုိင္းလုိ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္က ႐ုန္း
ထြက္ဖုိ႕ ႀကဳိးစားေနတာေတြကုိေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳရပါမယ္။) သူဟာ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဘဝမွာကတည္းက အေျပာၾကမ္းခဲ့တယ္လို႔ ဆို
တယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖိလစ္ပိုင္ကို အလည္လာစဥ္တုန္းက လမ္းေပၚမွာ ၅ နာရီၾကာ ကားရပ္ထားရတာကို ေခြးမသားပုပ္ အိမ္ျပန္
ေနာက္မလာနဲ႔ေတာ့လို႔ ဆဲမိတဲ့အေပၚ စာေရးေတာင္းပန္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုတယ္။ အျငင္းပြားဖြယ္ အာဏာရွင္သမၼတေဟာင္း မားကို႔စ္ရဲ႕
႐ုပ္အေလာင္းကို ဖိလစ္ပိုင္မွာ ျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ျပဳမယ္လို႔လည္း ဆိုတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ အျငင္းပြားေနတဲ့ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္က ကၽြန္းမ်ားကိစၥ
ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေျပာသံ မၾကားရဘူး။ အဲဒီကၽြန္းေတြအေပၚ ငါ ေလယာဥ္စီးၿပီး ျဖတ္ပ်ံျပမယ္လို႔ေျပာတယ္။
အေျပာၾကမ္းေသာ္လည္း သူ႕ရဲ႕ လက္ေတြ႕က်တဲ့လုပ္ရပ္ကေတာ့ ၁၉၆၀ စုႏွစ္မ်ားကတည္းက ျဖစ္ပြားလာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္
မီးကို ၿငႇိမ္းသတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဇူလိုင္ ၂၅ မွာ သမၼတဒူတာေတးက တဖက္သတ္အပစ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာတယ္။ ဖိ
လစ္ပိုင္ရွိ လက္နက္ကိုင္သူပုန္ ၄ ဖြဲ႕အနက္ ၃ ဖြဲ႕နဲ႔ (ဖီလစ္ပိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ မို႐ိုအစၥလမ္မစ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး MILF၊ မို႐ို
အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး MNLF) ေနာ္ေဝး-ေအာ္စလိုမွာ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး၊ ၉လ မွ ၁၂လ အတြင္း အၿပီးသတ္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီမႈရဖို႔ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ထုတ္ အတည္ျပဳၾကတယ္ (၂၆ ဩဂုတ္ ၂၀၁၆)။ ဖီလစ္ပိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္း
ေဆာင္လည္းျဖစ္ ဒူတာေတးရဲ႕ဆရာလည္း ျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ Joes Maria Sison က ‘သမိုင္းဝင္ မႀကဳံစဖူးျဖစ္ရပ္’ လို႔ေျပာတယ္။ စီးပြား
ေရးမညီမၽွမႈနဲ႔ အေမရိကန္စစ္စခန္းေတြဖ်က္သိမ္းေရးကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးမယ္လို႔ ေျပာတယ္။ လူ ျပန္ေပးဆြဲၿပီး အၾကမ္းဖက္ေလ့ရွိတ့ဲ
Abu Sayaf အဖြဲ႕နဲ႔ေတာ့ မေဆြးေႏြးဘူး။ MNLF ရဲ႕ ၾကားဝင္ေျဖရွင္းေပးမႈနဲ႔ ျပန္ေပးဆြဲထားတဲ့ ေနာ္ေဝးအမ်ိဳးသားတဦးကို အဘူရွာရဖ္
အဖြဲ႕က ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။
ဖိလစ္ပိုင္ ဆီးနိတ္(အထက္လႊတ္ေတာ္) တရားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ Mrs. De Lina ဦးေဆာင္ၿပီး ဥပေဒေက်ာ္လြန္ လူသတ္
မႈျဖင့္ သမၼတ ဒူတာေတးကို စြဲခ်က္တင္ၾကားနာပြဲ ၃ ရက္လုပ္ၿပီးေနာက္ မဲခြဲရာမွာ (၁၆-၄-၂)မဲျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္သျဖင့္ De Lina ႏွင့္ ၈ ဦး ႏႈတ္
ထြက္သြားရတယ္။ ဒူတာေတးက မူးယစ္ေဆးျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ အခ်ိန္ ၆ လ ထပ္တိုးေၾကာင္း ေၾကညာတယ္။ ရာဇဝတ္သား
တသိန္းအထိ သတ္ပစ္မယ္။ မင္းတို႔အားလုံးကို မနီလာပင္လယ္ေအာ္ထဲ ပစ္ခ်ၿပီး ငါးစာေႂကြးပစ္မယ္။ ၆လအတြင္း မူးယစ္ေဆးျပ
ႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ ငါႏုတ္ထြက္မယ္လို႔ ေျပာတယ္။
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အေျပာကေတာ့ၾကမ္းတယ္။ သတင္းသမားတေယာက္က ‘ခင္ဗ်ားဟာ ေဒၚနယ္ထရမ့္လိုပဲ ထင္ရာျမင္ရာ စြတ္ေျပာတတ္
တာပဲ’ လို႔ ဆြေပးေတာ့၊ ဒူတာေတးက ‘သူက ထင္ရာျမင္ရာေျပာတဲ့ေကာင္၊ ငါက မဟုတ္ဘူး’လို႔ ခ်က္ခ်င္း တုံ႔ျပန္တယ္။ ေနာက္ေတာ့
ထရမ့္ကိုထိခိုက္ေအာင္ ေျပာမိတဲ့ အတြက္ ေတာင္းပန္ျပန္တယ္။
(၂၀-၉-၂၀၁၆)

က်ဴးဘား ဂ်ပန္ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား
စက္တင္ဘာ ၂၄ ၊ ၂၀၁၆ ။ ႐ိုမီယူရီ ရွင္ဘြန္း Yomiuri Shimbun သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္မွ အေရးအသားကို လို
ရင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
ဂ်ပန္ႏွင့္က်ဴးဘားအၾကား အမ်ားဆိုင္ရာႏွင့္ပုဂၢလိက က႑ႏွစ္ရပ္စလုံး၌ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈက ေျမာက္ကိုရီး
ယားအေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ကိုလည္း လမ္းပြင့္ေစပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးဟာ က်ဴးဘားကို အလည္အပတ္ သြား
ေရာက္တဲ့ ပထမဆုံး ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာတယ္။ က်ဴးဘားသမၼတ ေရာလ္ကက္စ႐္ိုနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ႏွစ္ဖက္စီးပြားေရး ပူး
ေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး တိုးျမႇင့္ဖို႔ သေဘာတူၾကတယ္။ အာေဘးက ေဆးဝါးပစၥည္းနဲ႔ ကင္ဆာကုသေရးအတြက္ ယန္း ၁ ဒႆမ၂၇၃
ဘီလီယံ ေထာက္ပံ့မယ့္အေၾကာင္း ေၾကညာတယ္။ ‘စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ က်ဴးဘားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္လိုတယ္။
က်ဴးဘားဟာ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ အလားအလာေကာင္းတဲ့ ေဒသျဖစ္တယ္’လို႔ ဆိုတယ္။ မႏွစ္က ဇူလိုင္လ အတြင္း က်ဴးဘား-အေမရိကန္
၅၄ ႏွစ္ၾကာ ျပတ္ေတာက္ေနတဲ့ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္ထူေထာင္တယ္။ ထိုအခ်ိန္ကစလို႔ တျခားႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ဟားဗ
နားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားလာၾကတယ္။ က်ဴးဘားဟာ နစ္ကယ္ႏွင့္ တျခားတြင္းထြက္မ်ား ေပါမ်ားၿပီး ခရီးသြားလုပ္
ငန္းဂုဏ္သတင္း ေက်ာ္ၾကားတယ္။
ေႂကြးၿမီ ယန္း ၁၈၀ ဘီလီယံအနက္ ယန္း ၁၂၀ ဘီလီယံကို ေလၽွာ္ပစ္ဖို႔ ဂ်ပန္ဘက္က ကတိျပဳတယ္။ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတကာ
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေအဂ်င္စီ႐ုံးကို က်ဴးဘားမွာ ဖြင့္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္။ အေျခခံအေဆာက္အအုံနဲ႔ စြမ္းအင္ကဲ့သို႔ နယ္ပယ္မ်ားမွာ
အေလးထားကူညီဖို႔ ျဖစ္တယ္။ မၾကာခင္ႏွစ္မ်ားက က်ဴးဘားဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ထိန္းသိမ္းထားေသာ္လည္း စီးပြားေရး ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႔ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက နည္းေသးတယ္။ ေရာလ္ကက္စထ႐ိုန႔ဲ
စကားေျပာရာမွာ အာေဘးက ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယားနဲ႔ ဒုံးလက္နက္ျပႆနာကို ‘မတူညီတဲ့အဆင့္အေလ်ာက္ အတိတ္ရဲ႕
အႏၲရာယ္’ အျဖစ္ ေဖာ္ျပၿပီး အတူတကြေျဖရွင္းဖို႔ ေျပာတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားက ျဖားေယာင္းေခၚေဆာင္သြားတဲ့ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသားမ်ား
အေရး က်ဴးဘားရဲ႕ ပူးေပါင္းကူညီမႈကို ေဆြးေႏြးတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဴးဘားေခါင္းေဆာင္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္းပဲ
ေျပာတယ္။ ႏ်ဴကလီးယားနဲ႔ ဒုံးလက္နက္ကိစၥဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားစီးပြားေရးကို ေဘးသင့္ေစၿပီး ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္မႈကိုလည္း
ပ်က္ျပားေစတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ၿပံဳယန္း သေဘာေပါက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ က်ဴးဘားအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ားမွ
ေျမာက္ကိုရီးယားကို ေဖ်ာင္းဖ်ဖို႔ နည္းေပါင္းစုံနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္။ က်ဴးဘားေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္
ဖီဒယ္ကက္စ႐ိုနဲ႔လည္း အာေဘး ေတြ႕တယ္။ ၂၀၀၃ က ဟီး႐ိုရွီးမားကို အလည္ေရာက္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဖီဒယ္က ယခုလိုေျပာပါတယ္။ ‘ႏ်ဴက
လီးယားလက္နက္မဲ့ ကမၻာႀကီးကို ဖန္တီးဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူတယ္’။
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၅၂

ႏွစ္ၾကာ

ကိုလံဘီယာျပည္တြင္းစစ္

အဆုံးသတ္ေရး

သေဘာတူညီခ်က္ကို

ကိုလံဘီယာသမၼတ

ဟြမ္မန္ႏ်ဴရယ္

ဆန္းတို႔စ္ႏွင့္ လက္ဝဲ သူပုန္တပ္ဖြဲ႕FARC-EP (Revolution Armed Force of Colombia-People's Army) ေခါင္းေဆာင္ တင္မိုခ်န္ကို
တို႔ ၂၆ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆ တြင္ ဟားဗားနားၿမိဳ႕၌ လက္မွတ္ေရးထိုးတယ္။ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို႔ ကုလအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ဘန္ကီမြန္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဂၽြန္ ကယ္ရီ၊ က်ဴးဘားသမၼတ ေရာလ္ကက္စထ႐ိုနဲ႔ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံ ေခါင္း
ေဆာင္ အမ်ားအျပား တက္ေရာက္တယ္။ ၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားက အယ္လ္ ဆာေဗဒိုး ႏွင့္ ဂြာတီမာလာ စစ္ပြဲမ်ား အဆုံးသတ္ခ့သ
ဲ ည့္အတိုင္း
ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုတယ္။ FARC-EP သူပုန္တပ္သား ၇၀၀၀ နဲ႔ ေနာက္လိုက္ ၁၇၀၀၀ ပါဝင္တယ္။
သေဘာတူညီခ်က္တြင္ စစ္ကာလအတြင္း ႏွစ္ဖက္က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ျပစ္မႈမ်ားကို ႏွစ္ဖက္ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ တရားခုံ
႐ုံးက စစ္ေဆးရန္၊ FARC-EP ကို တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္ရပ္တည္ဖို႔ အစိုးရမွကူညီရန္တို႔ ပါဝင္တယ္။ ယခု သေဘာ
တူညီခ်က္ကို ေအာက္တိုဘာ ၂ တြင္ သေဘာတူမတူ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ လုပ္မယ္။
ဂၽြန္ကယ္ရီက သမိုင္းဝင္ေန႔၊ ခက္ခက္ခဲခဲေစ့စပ္ရ၊ ေရွ႕မွာလုပ္စရာအခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးေၾကာင္း ေျပာတယ္။
က်ဴးဘားနဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ၿပီးေနာက္ အေမရိကတိုက္မွ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ လက္က်န္ပဋိပကၡ အဆုံးသတ္ႏိုင္ခ့မ
ဲ ႈအတြက္
အိုဘားမားက အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီ ေအာင္ျမင္မႈတရပ္အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားတယ္။
ဒါေပမဲ့ (ေအာက္တိုဘာ ၃၊ ၂၀၁၆) လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္း မဲ႐ုံမ်ား ေရတြက္ၿပီး စာရင္းအရ ၅၀ဒႆမ၂ ရာခုိင္ႏႈန္း
ဆန္႔က်င္၊ ၄၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပတယ္။ အစိုးရနဲ႔သူပုန္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ေလးႏွစ္ၾကာေစ့စပ္ခဲ့ရတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို
ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမယ္ လို႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားတယ္။
(၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆)
ကမၻာ့စည္းစနစ္သစ္နဲ႔ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ-္ အေမရိကန္
ကန္ ကြဲလြဲခ်က္
တ႐ုတ္-အေမရိကန္တို႔ဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လည္း ပုံမွန္ဆက္ဆံေရးသစ္ new normal အတြက္ မူဝါဒႏွင့္
စည္းမ်ဥ္းပိုင္းတြင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျခင္း ကြဲျပားေနတယ္။ ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ တ႐ုတ္ပညာရွင္ Wang Jisi (ပီကင္းတကၠသိုလ္
ႏိုင္ငံတကာ မဟာဗ်ဴဟာ ေလ့ လာေရးဌာန ဥကၠ႒) ႏွင့္ Kenneth Lieberthal(ဘ႐ုတ္ကလင္းတကၠသိုလ္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ေရးရာ
ပညာရွင္)တို႔ ပူးတြဲေရးသားတဲ့ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ မဟာဗ်ဴဟာပုိင္းဆုိင္ရာ သံသယ China-US Strategic Distrust စာတမ္းမွ လို
ရင္း ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။)
ႏ္ိုင္ငံေရးအားျဖင့္ တ႐ုတ္က ‘ဒီမိုကေရစီက်တဲ့ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး’ကို ရပ္ခံတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြ အမ်ားစုျဖစ္တ့အ
ဲ
တြက္ ႏိုင္ငံကို အေျချပဳတဲ့ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ႏိုင္ငံတကာစနစ္ကို က်င့္သုံးတယ္။ အေမရိကန္က ‘လစ္ဘရယ္ႏိုင္ငံတကာစည္းစနစ္’
ကို ေဆာ္ဩၿပီးပုဂၢလိက လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ပုဂၢလိကအခြင့္အေရးရွိတဲ့ ‘ဒီမိုကေရစီကမၻာႀကီး’ကို လႈံ႔ေဆာ္တယ္။ အထက္ပါအယူအဆ ႏွစ္
ရပ္ ကြဲလြဲမႈက မေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့ အတားအဆီး ကို ျဖစ္ေစတယ္။
စီးပြားေရးအားျဖင့္ အေမရိကန္ဟာ ႏိုင္ငံတကာစည္းမ်ဥ္း တပုံႀကီးကို ျပ႒ာန္းၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို
ကန္႔သတ္တယ္၊ အလုပ္သမားစံႏႈန္းကိုျမႇင့္တယ္။ သတင္းလြတ္လပ္စြာစီးဆင္းေစတယ္၊ သဘာ၀ဝန္းက်င္ ေဂဟစနစ္ကို ကာကြယ္ဖို႔
ေျပာတယ္၊ ႏိုင္ငံတကာမူပိုင္ခြင့္ကို ကာကြယ္ဖို႔ေျပာတယ္။ ပစိဖိတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ (ကုန္သြယ္ဝန္ေဆာင္ သေဘာတူညီ
ခ်က္)TPP(ႏိုင္ငံတကာ့နယ္ပယ္မွာ၊ အတၱလန္တိတ္ေက်ာ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ (ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကူး
သန္းေရာင္းဝယ္ေရး သေဘာတူခ်က္) TAP အတြက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးတယ္။
အဲဒီထဲက တခ်ိဳ႕စည္းမ်ဥ္းေတြကို (ဥပမာ၊ အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံတာ) တ႐ုတ္က လက္မခံ
ႏိုင္ဘူး။ တ႐ုတ္က လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အာရွ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ AIIB မွာ အေမရိကန္က မပါဘူး။ တ႐ုတ္က
ေဆာ္ဩေနတဲ့ ခါးပတ္လမ္းေၾကာင္း One Belt One Road ကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္ အေနအထားပဲရွိတယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
စာခ်ဳပ္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေနတာ မေခ်ာေမြ႕ေသးဘူး။ နည္းပညာျမင့္ ပို႔ကုန္ေတြ တ႐ုတ္ကို တင္ပို႔ရာမွာလည္း အတားအဆီးေတြ ရွိေန
ေသးတယ္။ အေမရိကန္ေဒၚလာရဲ႕ စိုးမိုးမႈအေနအထားကို ထိန္းသိမ္းထားဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း
တ႐ုတ္ရဲ႕မဲေပးခြင့္ တိုးပြားလာမွာနဲ႔ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ႏိုင္ငံတကာသုံး ျဖစ္လာမွာကို အေမရိကန္က အျပဳသေဘာ မတုံ႕ျပန္ဘူး။ အေမရိ
ကန္ႏိုင္ငံအတြင္း တ႐ုတ္စီးပြားေရး (ပုဂၢလိကအပါ) လႈပ္ရွားလာမႈအေပၚ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရး ႐ႈေထာင့္နဲ႔ ကန္႔သတ္မႈေတြလုပ္တယ္။
ဒါေတြက အေမရိကန္အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ရဲ႕ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးေပၚလစီကို ေဘာင္ခတ္ၿပီး အေမရိကန္အတြက္သာ
အက်ိဳးရွိမည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံႏွစ္ခုရဲ႕ စီးပြားေရးပုံစံ သဟဇာတမျဖစ္မႈဟာ အတားအဆီးေတြ
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ပိုမ်ားလာတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ လုံၿခဳံေရးနယ္ပယ္တြင္ တ႐ုတ္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကို မိ႐ိုးဖလာပင္လယ္ျပင္အျဖစ္ ျမင္ၿပီး ေတာင္
တ႐ုတ္ပင္လယ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မူဝါဒ အခြင့္အေရးနဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားကို အမ်ိဳးသားအခ်ဳပ္အျခာနဲ႔ ပိုင္နက္နယ္ေျမတည္တံ့မႈအျဖစ္
သေဘာထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ အမ်ားပိုင္းကို ႏိုငင
္ ံတကာေရျပင္အျဖစ္ ‘ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ
လြတ္လပ္စြာ ေရေၾကာင္းသြားလာခြင့္’ကို ကိုင္စြဲတယ္။ ဒီလို မူဝါဒအျငင္းပြားမႈေတြရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာ ပထဝီႏိုင္ငံေရး အေၾကာင္းအ
ခ်က္ေတြ ရွိတယ္။
အေမရိကန္နဲ႔တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးက ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးကို ျမင့္ျမင့္မားမား အေလးထားၿပီး တဦးရဲ႕ ဆိုက္ဘာလုံၿခဳံေရးကို
တဦးက အႏၲရာယ္ ျပဳေနတယ္လို႔ ျမင္ၾကေသာ္လည္း သူတို႔တဦးခ်င္းရဲ႕ အေလးထားမႈခ်င္း ကြာျခားျပန္တယ္။ တ႐ုတ္က ျပည္တြင္း
ကြန္ရက္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအရ ထိုးေဖာက္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈအာဏာကို တိုက္ခိုက္လာမွာကို စိုးရိမ္တယ္။ အေမရိကန္က online
hackers ေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအခ်က္အလက္ေတြ ခိုးယူမႈနဲ႔ လုံၿခဳံေရးေအဂ်င္စီကြန္ရက္ကို တိုက္ခိုက္လာမႈအေပၚ စိုးရိမ္တယ္။ ပုံမွန္
ဆက္ဆံေရးသစ္ ဘာလဲ၊ ႏွစ္ဖက္ အစိုးရပညာရွင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းေတြ ပုံမွန္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး လာခဲ့ေသာ္လည္း သံသယနဲ႔
မယုံၾကည္မႈကို မေခ်ဖ်က္ႏိုင္႐ုံတင္မက ပိုလို႔ေတာင္ တိုးပြားလာတယ္။
၂၀၁၇ မွာ အိမ္ျဖဴေတာ္ကို ဘယ္သူေရာက္လာမလဲ ဆိုတာထက္ အေမရိကန္က ဖိအားပိုေပးလာမွာကိုပဲ တ႐ုတ္က စိုးရိမ္
တယ္။ အေမရိကန္ဘက္ကလည္း တ႐ုတ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးအေပၚ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ပူပန္မႈရွိတယ္။ တိန္႔ေရွာင္ဖင္ရဲ႕ ‘သိုသိုသိပ္
သိပ္ေန၊ မေလာနဲ႔’ ဆိုတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ အယူအဆအစား ပိုစြာတဲ့ သေဘာထားနဲ႔ အစားထိုးလာမွာကို စိုးရိမ္တယ္။ မဟာဗ်ဴဟာ
သံသယ တိုးပြားမႈဟာ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ ပုံမွန္ဆက္ ဆံေရးသစ္ကို ထိခိုက္ေစတယ္။ ပုံမွန္ဆက္ဆံေရးသစ္ ထူေထာင္ဖို႔အတြက္
ႏွစ္ဖက္စလုံးက ပဋိပကၡနဲ႔ ထိပ္တိုက္တိုးမႈကို ေရွာင္ရွားၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ ႐ြက္ေရးကို လိုလားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ရွိေၾကာင္း
မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားကို ရွင္းျပ႐ုံတင္မက၊ ႏွစ္ဖက္အစိုးရမ်ားအၾကား မၾကာခဏဆက္သြယ္ ညိႇႏႈင္းျခင္းျဖင့္ အထင္အျမင္႐ႈပ္ေထြးမႈကို
ေလ်ာ့နည္းေစၿပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့ သေဘာထားညီၫြတ္မႈကို ရရွိေစပါတယ္။ ဟင္နရီကစ္ဆင္းဂ်ားက ‘တ႐ုတ္ျပည္’ ON China ဆိုတ့ဲ
စာအုပ္မွာ ယခုလိုတင္ျပခဲ့တယ္။ အေမရိကန္- တ႐ုတ္ ‘ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ တစတစ ေျပာင္းလဲေရး ’ co-evolution ဆိုတ့ဲ ဆက္
ဆံေရးကို ထူေထာင္ရမယ္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးက ျပည္တြင္းေရးကို ေကာင္းေအာင္လုပ၊္ ျဖစ္ႏိုင္သမၽွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၊ ပဋိပကၡကို နည္း
ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ ကစ္ဆင္းဂ်ားေျပာတဲ့ co_evolution ဆိုတာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း peaceful competation ကို ေျပာတာလို႔
ထင္တယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံက မိမိရဲ႕ျပည္တြင္းေရးကို ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္သလဲ၊ မိမိျပည္သူေတြကို ေက်နပ္မႈေပးႏိုင္သလဲ ဆိုတ့အ
ဲ ေပၚ
ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းသည္သာ အေမရိကန္နဲ႔ တ႐ုတ္ အၾကား အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ၿပိင္ဆိုင္မႈျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
ရည္ၫႊန္း။ As Distrust Mounts, U. S and China Battle Over New Rules of Global Order.
(၁၀ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆)

ပူးဝင္ေနတဲ့
သရဲတေစၦ
တေစၦ ဆုိတာ
(စိုးထြန္းေအာင္)

မယမင္း- အသက္(၈လ ) (ေသဆံုး)
မလွႏွင္းေရႊ - အသက္ (၂) ႏွစ္ (ေသဆံုး)
ေမာင္ေနလလင္း (ခ) တစ္တုိ - အသက္ (၃ ) ႏွစ္ (ေသဆံုး)
မသင္းသင္းစိုး - အသက္ (၄) ႏွစ္
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ေဖာ္ျပပါ ကေလးငယ္ ၄ ေယာက္ဟာ ပိန္းၾကာဖက္ေပၚက ေရစင္ေရေပါက္ကေလးေတြလို ပီဘိ ကေလးငယ္ေလးမ်ားသာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ ဒီ ကေလး ၄ ေယာက္အနက္ မယမင္း၊ မလွႏွင္းေရႊ၊ ေမာင္ေနလလင္း (ခ) တစ္တုိတို႔ကေတာ့ ေၾကကြဖ
ဲ ယ
ြ ္ ေသဆံုး
သြား ခဲ့ၾကရရွာပါၿပီ။ (၄) ႏွစ္အရြယ္သမီးေလး သင္းသင္းစိုးတစ္ေယာက္ပဲ မေသေကာင္းမေပ်ာက္ေကာင္း အသက္ရွင္က်န္ရစ္ခ့ဲတာ
ပါ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သမီးေလး သင္းသင္းစုိးဟာ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံကေနတဆင့္ ရန္ကုန္ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ေျပာင္းၿပီး အတြင္းလူနာ
အျဖစ္ ေဆးကုသခံ ေနရပါတယ္။
အျပစ္ကင္းစင္တဲ့၊ ျဖဴစင္လွတဲ့ သူတုိ႔ေလးေတြအေပၚ ဘယ္လို အၿငဳိးအေတးေၾကာင့္မ်ား ဒီလိုကံဆုိးမိုးေမွာင္က်မႈက ဆုိက္
ဆုိက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ႀကီး က်ေရာက္လာခဲ့ရတာလဲ။
မုန္တုိင္းေဘး၊ ေရေဘး၊ မီးေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္လို႔လား၊ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္တပ္က ပစ္လိုက္တဲ့ လက္္နက္ႀကီးက်ည္
ဆန္ က်ေရာက္ ေပါက္ကြဲလို႔လား၊ မဟုတ္ပါဘူး။ ေႁမြကိုက္ခံရတာလား၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္လိုက္တာလား၊ မဟုတ္ပါဘူး။ လူမွန္းသူမွန္းမ
သိေတာ့တဲ့ ဖခင္အရက္ သမား/ဖခင္ေဆးသမားက အရက္ေၾကာင္/ေဆးေၾကာင္ၿပီး သတ္ျဖတ္ပစ္လိုက္တာလား၊ ဒါမ်ိဳးလည္း လံုးဝ
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဆို ဘာျဖစ္တာလဲ။“သရဲတေစၦဝင္ပူးတယ္” ဆုိတဲ့ ေသြးဆာေနတဲ့ အစြဲအလမ္းေဟာင္းရဲ႕သားေကာင္ေတြအျဖစ္
လည္စင္းေပးလုိက္ၾကရတဲ့ အျဖစ္ဆုိးနဲ႔ တည့္တည့္တိုးခဲ့ၾကရတာပါ။
(၄)ႏွစ္နဲ႔ (၈ လ) ဆုိတဲ့ လူမမယ္အအရြယ္ေလးေတြကို ေျခေထာက္နဲ႔ကန္၊ တက္နင္း၊ လက္သီးနဲ႔ထိုး၊ ပုဆိန္နဲ႔ ထုခ့သ
ဲ တဲ့။
ဘယ္ေလာက္မုိက္မဲၿပီးအသိဉာဏ္မြဲေတလွတ့ဲလုပ္ရပ္ျဖစ္ပါသလဲ။ အခုေတာ့ အဲဒရ
ီ က္စက္မိုက္မဲမႈကို က်ဴးလြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ ထြန္း
ႏုိင္ ဆိုသူကို သက္ဆုိင္ရာက ဖမ္းဆီးထားပါၿပီ။ဒါဟာ ဒီျပစ္မႈကို က်ဴးလြန္ခဲ့သူ “ထြန္းႏုိင္” တဦးတေယာက္ခ်င္းရဲ႕ မိုက္မဲမႈ၊ အသိ
ဉာဏ္ မရွိမႈ သက္သက္ပဲလား။ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ထြန္းႏုိင္က်ဴးလြန္ခ့တ
ဲ ဲ့ျပစ္မႈကေန ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဗမာျပည္လူ႔အဖြ႔ဲအစည္း
ဟာ အသိဉာဏ္မိုးေမွာင္က်မႈေအာက္မွာ က်ေရာက္ေနၿပီျဖစ္တယ္ဆုိတာကို အက်ယ္ေလာင္ဆံုး ေခါင္းေလာင္းထိုးေဖာ္ျပလိုက္တာ
သာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကေလး (၄)ေယာက္နဲ႔ ထြန္းႏုိင္တို႔သာ ဒီမိုးေမွာင္က်မႈႀကီးထဲ က်ေရာက္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကေလးေတြရဲ႕မိဘ၊ ကေလး
မိဘေတြ ေနထုိင္တဲ့ ေက်းလက္ေတာရြာကလူေတြ အားလံုးမွာ ဒီမိုးေမွာင္က်မႈႀကီး စိုးမိုးက်ေရာက္ေနတာပါ။ ဒါဟာ တြံေတးၿမိဳ႕နယ္
တစ္ခုတည္းရဲ႕ သီးျခားလကၡဏာ မဟုတ္ပါဘူး။
တကယ္ေတာ့ ဗမာျပည္အႏွံ႔အျပား ေတာင္ေပၚေျမျပန္႕မက်န္ က်ေရာက္ေနတဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ အသိပညာမဲ့မႈကေန ေပါက္
ဖြားလာတဲ့ မုိးေမွာင္က်မႈႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အခုျဖစ္ရပ္ဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔အသိပညာမဲ့မႈက အဆက္မျပတ္ေမြးထုတ္ေပးေနတဲ့ ေၾကကြဲ
ျဖစ္ရပ္ေတြထဲက အခ်ိဳ႕မွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး တုန္လႈပ္ေၾကကြဲဖြယ္ျဖစ္ရပ္ေတြ ဗမာျပည္အႏွံ႔ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔ မတူတ့ဲ အတုိင္း
အတာနဲ႔ ျဖစ္ပြားေနတာပါ။ လူအမ်ား သိရွိလုိက္ၾကတာနဲ႔ လူအမ်ားမသိလိုက္ၾကတာပဲျခားနားပါတယ္။ (ခုတေလာမွာကုိပဲ နဂါးပူး
တယ္ဆုိၿပီး ဘုရားရင္ျပင္မွာ ျမင္မေကာင္း႐ႈမေကာင္း လူးလွိမ့္ေနတဲ့ မိန္းမႀကီးငယ္ေတြကုိ ေရဖ်န္းေလာင္းေပးေနရတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြက
လည္း တခ်ိန္တည္း ထြက္ေပၚလာေနတာ သတိျပဳမိၾကလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေျမာင္းျမၿမဳိ႕နယ္။ ရွမ္းေရ
ေက်ာ္ ေက်းရြာမွာ သူရဲစီးတယ္ဆုိတဲ့ အထက(ခြဲ)မွာ တာဝန္ရွိသူ အာဏာပုိင္ေတြ လာေရာက္၊ အမိန္႕ျပန္တမ္းထုတ္၊ ရဲအဖြဲ႕ ေသ
နတ္ ၁၈ ခ်က္ ပစ္ေဖာက္ၿပီး ပရေလာကသားေတြကုိ ႏွင္ထုတ္တဲ့ သတင္းကလည္း ဆက္တုိက္ အက်ယ္အျပန္႕ ေပၚထြက
ြ ္လာေန
တယ္။ ဒါသာမက ေလာက္ကုိင္ၿမဳိ႕မွာ “ေသေသာ္ ငရဲမလား”ဆုိတဲ့ က်ဆုံးစစ္သည္ေတြေရာ၊ က်န္ အရပ္သားေတြပါ မကြၽတ္လြတ္
ေသးတဲ့သေဘာ ေဖာ္ျပတဲ့ သတင္းေတြလည္း ထြက္ေပၚလာျပန္ပါတယ္။ )

“သရဲ၊ တေစၦ” ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ မရွိပါဘူး။ ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာေနတာဟာ ႐ုိးအၿပီး အညႇာလြယ္သူေတြထံကေန လွည့္ျဖား
လုယက္ဖို႔ အႀကံအစည္ရွိေနသူေတြ၊ လက္ေတြ႔လုပ္ကိုင္ေတြသူေတြရဲ႕ ၿဖီးလံုးျဖန္းလံုး၊ ေျခာက္လံုးလွန္႔လံုးေတြသာျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္
စုိးသူအစုိးရအဆက္ဆက္၊ စစ္အုပ္စုနဲ႔ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူေတြမွာ ကုိယ္ပုိင္ဆရာဝန္/မိသားစုဆရာဝန္သာ မရွိခ်င္ေနမယ္။ ကိုယ္ပုိင္ေဗ
ဒင္ဆရာ၊ ယၾတာဆရာ၊ နတ္ဆရာ၊ ဂုိဏ္း ဆရာေတာ့ ကိုယ္စီရွိၾကတာခ်ည္းပါပဲ။ ဒါေတာ့ အာဏာရမၼက္ႀကီးနဲ႔ အစြဲအလမ္း ေဟာင္း
တုိ႔ရဲ႕ မုိက္ေဖာ္ဆုိးဖက္ မဟာမိတ္ျပဳမူ လကၡဏာခ်က္ပါပဲ။ အဆက္ဆက္ေသာ အုပ္စိုးသူမ်ားရဲ႕ တူညီတဲ့ ဘံုလကၡဏာလို႔ ေျပာရမွာပါ။
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တကယ္ေတာ့ “သရဲ၊ တေစၦေတြ ရွိေနတယ္၊ သရဲဝင္ပူးေနတယ္” ဆိုတာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အသိပညာမ့ဲမႈ ဆုိတ့ဲ သရဲတေစၦ
ေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ အသိပညာမဲ့မႈဆုိတဲ့ သရဲတေစၦေတြဟာ ေသဆံုးသြားၾကရတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို ပူးဝင္
ေနတာမဟုတ္ဘဲ။ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ မိဘမ်ားနဲ႔ ပေယာဂကုေပးမယ္ဆုိတဲ့ (တကယ္ေတာ့ လူသတ္သမား)ထြန္းႏုိင္ ဆိုသူရဲ႕
အသိဉာဏ္နဲ႔ ဦးေႏွာက္ထဲမွာပါ ပူးဝင္စြဲကပ္ေနတာပါ။ ဆင္းရဲမြဲေတလွတ့ဲ ဗမာျပည္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလံုးကို မတူတဲ့အတုိင္းအတာ
နဲ႔ကို ပူးဝင္စြဲ ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလို ပူးဝင္စြဲကပ္ခံရမႈဟာ တြံေတးက လူတခ်ိဳ႕မွာတင္မဟုတ္ဘူး၊ ဗမာျပည္အႏွ႔ံေက်းလက္ေျမျပန္ေတာင္ေပၚအားလံုးမွာ
ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ ပူးဝင္စြဲကပ္ေနတာပါ။
ဒါေၾကာင့္ ဒီျဖစ္ရပ္မွာ ထြန္းႏုိင္ တဦးခ်င္းကို အျပစ္ေပးအေရးယူလုိက္တာမွာတင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ရပ္နား
ေနလို႔ မရပါဘူး။ ဒီလိုမသိနားမလည္မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူအျမတ္ထုတ္ေနမႈေတြရ႕ဲ ဇာစ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ အသိပညာမဲ့မႈကို
ဘက္ေပါင္းစံုကေန တြန္းလွန္တုိက္ဖ်က္ပစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႔ အသိပညာမဲ့မႈကို ေရေလာင္းေပါင္းသင္ေပးေနတာဟာ
ျပည္တြင္းစစ္ပါပဲ။ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာသူေတြဟာ အဓိကအားျဖင့္အုပ္စိုးသူအစိုးရ အဆက္ဆက္န႔ဲ စစ္
အုပ္စု မ်ိဳးဆက္ သားစဥ္ေျမးဆက္ပါပဲ။
ဒီဇာစ္ျမစ္ကို အကုန္အစင္ တူးထုတ္ရွင္းလင္းပစ္ရပါလိမ့္မယ္။ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ျပည္တင
ြ ္းစစ္ဆုိတဲ့ ဒီပေယာဂ၊ ဒီသရဲတေစၦကို
မရွင္းႏုိင္သေရြ႕၊ ေမာင္းထုတ္မကပစ္ႏုိင္သေရြ႕၊ ဒီသရဲတေစၦေတြရဲ႕ ပူးဝင္စြဲကပ္မႈ၊ ေသြးစုပ္လုယက္မႈ၊ သတ္ျဖတ္မႈေတြကို လည္စင္း
ခံ ေနၾကဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို “တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ” တခုတည္းနဲ႔ မတိုက္ဖ်က္ႏုိင္သလို၊ “ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေရစင္ေရမန္း”
နဲ႔လည္း ေမာင္းထုတ္ဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္လိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါဘူး။
အစြဲအလမ္းေဟာင္းျဖစ္တဲ့ သရဲတေစၦလုပ္ႀကံဇာတ္လမ္းေတြ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး ေသြးခြဲရန္တုိက္ေပးမႈ
ေတြဟာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ျပည္တြင္းစစ္ဆုိတဲ့ သရဲတေစၦေသြးစုပ္ဖုတ္ေကာင္ႀကီးေတြရဲ႕ ဆိုးေဖာ္မုိက္ဖက္ အေပါင္းအေဖာ္ေတြပျဲ ဖစ္တယ္
ဆုိတဲ့ အခ်က္ကိုလည္း လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ား ႏိုးႏုိးၾကားသတိရွိၾကဖို႔နဲ႔ တညီတၫြတ္တည္း ဝုိင္းဝန္းဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္ၾကဖို႔ ျဖစ္
ပါတယ္။

အေရးေတာ္ပုံ ကာတြန္း
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ေသြးစုပ္ေကာင္ေတြ ေမာင္းထုတ္ၾက
ရဲေဘာ္ ထြန္းလွ

ဦး(ဗိုလ္)သိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ကစလို႕ပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တေယာက္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ခရီးေတြ မၾကာခဏ
သြားပါတယ္။ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ အေမရိက ကမာၻအႏွံ႕ ေျခဆန္႔ပါတယ္။ အခုလို အသက္အရြယ္နဲ ့မလိုက္ က်န္းမာေရး အထိခိုက္ခံၿပီး
အားႀကိဳးမာန္တက္ လုပ္ကိုင္သြားလာေနတာ က႐ုဏာသက္စရာပါ။ အိုေပမယ့္ စြမ္းသေလာက္ လုပ္ကိုင္ရွာတယ္။ သူက်န္းမာသန္
စြမ္းတုန္း သူလုပ္ႏိုင္သေရြ႕ လုပ္သြားမယ္လို႕ ပိုင္းျဖတ္ထားပံုရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူလုပ္ေနတာေတြက ဘယ္သူေတြအတြက္ ျဖစ္ေန
လဲ။ သူ ့ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြကေန ဘယ္သူေတြ ဘယ္ေလာက္ အျမတ္ရ ေနသလဲ။ သူ ့ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈေတြအေပၚမွာ ဘယ္
သူေတြ ဘယ္လို ေသြးစုပ္ အျမတ္ထုတ္ေနၾကပါသလဲ။
“လူထုအတြက္ အနစ္နာခံဖို႔ လိုရင္ အနစ္နာခံမယ္”လို႔ သူဆိုခဲ့တဲ့အတုိင္း လုပ္ကိုင္ေနပံု ရပါတယ္။ သို႔ေပမဲ့ အခုအခ်ိန္
ထိေတာ့ သူ႔အနစ္နာခံမႈေတြ၊သူ႕အားထုတ္မႈေတြရဲ႕ အသီးအပြင့္ေတြကို လူထုက မရရွိမခံစားႏိုင္ေသးပါဘူး။ ေနာင္အခါမွာလည္း ရရွိ
ခံစားႏိုင္မယ့္ အလားအလာ သိပ္မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဘက္ေပါင္းစံုမွာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္အုပ္စု တည္ၿမဲ
ေနသေရြ႕၊ သူတို႔အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္ဖန္တီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ခုတ္ေမာင္းတဲ့ စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၱရား လည္ပတ္ေနသေရြ႔
ဖိႏွိပ္ေသြးစုပ္မႈေတြကိုသာ လူထုက ခါးစည္းခံေနရမွာပါ၊ တိုင္း ျပည္လည္း ခၽြတ္ၿခံဳက်ေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္တပ္ရဲ႕ အာဏာလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကို မတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ဘဲ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈေတြ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာ
မဟုတ္ပါဘူး။ ဖိႏွိပ္အုပ္စိုးတဲ့ ယႏၱရားေဟာင္းကို အလံုးစံု ၿဖိဳခ်ဖ်က္ဆီးမႈ မျပဳဘဲ ပိုေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမယ္ဆိုတာ စိတ္ကူးယဥ္
တာပါ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး နဖူးစည္းေအာက္မွာ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကေရစီယႏၱရားေဟာင္းက ပိုမိုခိုင္မာလာတာပဲ ရွိပါလိမ့္မယ္။ လက္ရွိအေျခ
အေနနဲ႔ အခင္းအက်င္းကို စစ္အုပ္စုဝင္ေတြနဲ႔ သူတို႔အေပါင္းအပါ ခ႐ိုနီဓနရွင္ႀကီးေတြ အင္မတန္ သေဘာက်ပါတယ္။ အေျခမပ်က္
အေနမပ်က္တဲ့အျပင္ အာဏာ၊ ဥစၥာနဲ ့အခြင့္ထူးေတြ၊ အခြင့္ အလမ္းေတြ တိုးပြားသထက္ တိုးပြားလာေနတာေၾကာင့္ ေပ်ာ္မဆံုး ေမာ္
မဆံုး ျဖစ္ေနၾကတာပါ။

ဖင္တၾကြၾကြ ဟန္တျပင္ျပင္နဲ႔ ေရွ႕ဆက္ရလာမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္ေတြကိုလည္း သြားရည္တျမားျမား ျဖစ္ေနၾကတယ္။
လက္ရွိ ဒီအေျခအေန ပ်က္စီးသြားမွာ၊ ဆံုး႐ႈံးသြားမွာကို သူတို႕သိပ္ေၾကာက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အစြယ္တေဖြးေဖြးနဲ ့စားမာန္
ခုတ္ၾကမာန္ဖီၾကတယ္။ ဟိုရမ္းသည္ရမ္း ရမ္းၾကတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့
သူတက
ို႔ လူခြဲၿပီး ကစားတာပါ။ ဆဲဆိုအပုပ္ခ်၊ အျပစ္ရွာ၊ အမွားေစာင့္ဖမ္းၿပီး ဘယ္အခ်ိန္ ကန္ထုတ္ရမလဲ ဆိုတာကိုလည္း ေခ်ာင္းေန
တာပါ။
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တေယာက္တလွည့္ ပင့္လိုက္ ေျမႇာက္လိုက္ သြားၿဖဲၿပလိုက္နဲ ့ေခ်ာ့ခိုင္းတဲ့အခါခိုင္း၊ တဖက္လွည့္နဲ ့ဆဲလိုက္ဆိုလိုက္၊ ၿခိမ္း
ေၿခာက္လိုက္နဲ႕ ခိုင္းလို႔ခိုင္း လုပ္ေနတာပါ။ တကယ္ေတာ့ သူတို႔ ဘယ္ေလာက္ပအ
ဲ က်ဳိးအျမတ္ထြက္ထြက္ မေက်နပ္ဘူး၊ အေကာင္း
မျမင္ပါဘူး။ ရန္သူလို႕ပဲ ၿမင္တယ္၊ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ ကလဲ့စားေခ်သလို သေဘာထားတယ္။ ကေန႕ စစ္အုပ္စုရဲ႕လုပ္ရပ္က ခိုင္းလည္း စား
ေသး၊ ေခါင္းပံုလည္းျဖတ္ေသး၊ ဆဲဆို႐ုိက္ ပုတ္လည္း လုပ္ေသးတဲ့ လူရမ္းကားေတြရဲ ့လုပ္ရပ္နဲ ့အလားတူပါတယ္။
လူထုေခါင္းေဆာင္ကို ေငြေၾကးေတာင့္တင္းၿပီး မေကာင္းမႈ ဒုစ႐ိုက္မ်ဳိးစံုလုပ္တဲ့၊ သတ္ရဲျဖတ္ရဲ ဘာမဆိုလုပ္ရတ
ဲ ့ဲ ကမာၻ႔
လူမိုက္ လမ္းသရဲေတြဆီ လွည့္လည္ျဖားေယာင္းခိုင္းတဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ေစတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္လာတဲ့ ေဖာက္ျပန္တဲ
ႏိုင္ငံေရး လုပ္ငန္းထဲကို ဆြဲသြင္း လိုက္တာလို႔ပဲ အားနာနာနဲ ့ရွင္းရွင္းပဲ ေျပာပါ့မယ္။ အားနာတာက သူတို ့ကို အလုပ္အေကၽြး ျပဳသလို
ျဖစ္ေနရွာတဲ့ လူထု ေခါင္းေဆာင္ကိုပါ။ ႏိုင္ငံေရး အျမတ္ထုတ္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ ေသြးစုပ္ေနတဲ့ သူတို႔ ကိုေတာ့ အားနာစရာ
ဘာအေၾကာင္းမွ မရွိပါ။
လက္ရွိအေျခအေနဟာ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူထုအတြက္ေတာ့ အေျခအေနေကာင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂတ္ကို ဦး
တည္ေနတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္တိုက္စားၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ အေဟာင္းအသစ္ေတြက ဘယ္တုန္းကမွ
စစ္မွန္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားခဲ့တာ မဟုတ္ပါဘူး။ မ်က္ျဖဴဆုိက္ေလ ဆရာႀကိဳက္ေလပါ။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ရွည္သထက္ ရွည္
ေအာင္ ဆြဲဆန္႔မယ္၊ တိုင္းျပည္အႏံွ႔မွာလည္း လူထု က ီ်းလန္႔စာစားျဖစ္ေနေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး ျပႆနာ ပဋိပကၡမ်ဳိးစံုကို ဖန္တီး
မယ္။ အခုလို အတိုက္အခံပါတီက အာဏာတခ်ဳိ႕တဝက္ ရယူထားခ်ိန္မွာ ပိုလို႔ေတာင္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါလိမ့္ဦး
မယ္။
တကယ္ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဗန္းျပ၊ ‘အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ၿမတ္ေရး’ ကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား
အတြက္ ရင္ၾကားေစ့ခ်င္သူေတြ၊ ေသြးစုပ္ အျမတ္ထုတ္လိုသူေတြမွာ ျပည္တြင္းက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ အေဟာင္းအသစ္ေတြ၊ သူတို႔ေရာင္း
ရင္း ခ႐ုိနီေတြ၊ သူတို႔သားသမီး၊ ေျမးျမစ္ေတြ၊ မကပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသားအရင္းရွင္၊ ဓနရွင္ႀကီးေတြ၊ ကမာၻ ့လူမိုက္ဗိုလ္ လုပ္ေနတဲ့
အေနာက္အုပ္စု ဂိုဏ္းဆရာႀကီးေတြနဲ႔ သူတို႔ လက္ေဝခံ ႏုိင္ငံေရးလုပ္စားေနတဲ့ ေၾကးစား ေတြလည္း ပါပါတယ္။
ျပည္တြင္းျပည္ပ အေခ်ာင္သမားေပါင္းစံုရဲ ့ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းႀကီး အင္အားေကာင္း ႀကီးထြားလာေနတဲ့ အခ်ိန္လို ့ဆိုရမွာပါ။ ဒီ
လုပ္ငန္းႀကီး ပိုမိုႀကီးထြားခိုင္မာလာေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံုသံုးၾကတယ္။ လူေတာ္လူေကာင္းေတြ၊ လူမွန္ေတြကို နည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး ျမဴဆြယ္
ျဖားေယာင္းတယ္၊ ဖ်က္ဆီးတယ္။ ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာသူေတြကို ဘက္ေပါင္းစံုကေန ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္တယ္။ အေနာက္အုပ္စုန႔ဲ စစ္
အုပ္စုက သူတို႕ရဲ႕ ဘံုရန္သူျဖစ္ေနတဲ့၊ သူတို႔ ေသြးစုပ္ အျမတ္ထုတ္မယ့္ လမ္းခရီးမွာ အတားအဆီး၊ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေနတဲ့ လူပု
ဂၢိဳလ္ေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြကို ပူးေပါင္း ထိုးစစ္ဆင္တယ္။
လူမွန္ေတြ၊ လူေကာင္းေတြ နည္းလာမွ လူမွားေတြ၊ လူဆိုးေတြ ေနရာရမယ္ မဟုတ္ပါလား။ အခုအခါမွာ လူထုအမ်ားစု
ႀကီးရဲ ့ဘ၀က က်ီးလန္႔စာစားနဲ႔ ငိုရခက္ရယ္ရခက္ ျဖစ္ေနတယ္။ အရင္က အုပ္စိုးသူကို ေၾကာက္လို႔ ငံု႕ခံရ၊ အခုေတာ့ ခ်စ္လို႔ ငံု႔ခံရမ
လို ျဖစ္ေနတယ္။ သည္းခံတယ္ဆိုတာ အတိုင္းအတာတခုအထိသာ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္းမခံႏိုင္တဲ့အဆံုးမွာ ဘာေတြ ျဖစ္လာမလဲ။
ျဖစ္သမွ် ျပႆနာေတြကိုလည္း လူထု အခြင့္အေရးကို ဦးတည္တဲ့၊ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းတခုလံုး တရားမွ်တေရးကို ဦးတည္တ့ဲ ေျဖရွင္းမႈ
မျပဳႏိုင္ဘဲ ‘လူ ့အခြင့္အေရး’ ဆိုတဲ့ တသီးပုဂၢလ အေျချပဳ ေျဖရွင္းဖို႕သာ အားသန္တာ ေတြ႔ရတယ္။ တစတစ အားေကာင္းလာေနတဲ့
စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္ အရင္းရွင္လူတန္းစား စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ လႊမ္းမုိးေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ စစ္ဗ်ဴ႐ုိကရက္အရင္းရွင္လူတန္းစား အလုိက်
တရားမွ်တမႈပဲ ရမွာပါ။ ဒီအုပ္စုိးသူ အလိုက် တန္းတူမႈပဲ ရမွာပါ။
ႏိုင္ငံေရး အာဏာမညီမွ်မႈ၊ ဓနအင္အား မညီမွ်မႈေတြနဲ႔ တိုင္းျပည္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တန္းတူေရးေတြ ဘယ္
နည္းနဲ႔မွ မထြန္းကားႏိုင္ပါ။ မတရားမႈမ်ဳိးစံု တင္းက်မ္းျပည့္ေနဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာပိုင္ရွင္အစစ္ေတြက ထင္တိုင္းႀကဲေနဦးမယ့္
အျပင္ ဆထက္ထမ္းပိုး တိုးၿပီး ေသြးစုပ္ျခယ္လွယ္ၾကဦးမယ္၊ အျမတ္ထုတ္ၾကပါဦးမယ္။ ဗ်ဴ႐ုိကရက္ လက္ေဝခံ အရင္းရွင္ေတြန႔ဲ ႏိုင္ငံ
ၿခားသား ဓနရွင္ႀကီးေတြေပါင္းၿပီး တိုင္းျပည္မွာ ကုန္းေကာက္စရာ ဘာတခုမွ မက်န္တဲ့အထိ ေသြးစုပ္ၾကပါလိမ့္ဦးမယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီး
ပြားေရး ဘက္ေပါင္းစံုမွာ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသူေတြကို ေမာင္းထုတ္ရပါလိမ့္မယ္။ ၂၀၀၈ အုတ္ျမစ္ကို ေျမလွန္ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး
စစ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၱရားကို ႐ုိက္ခ်ဳိးရပါလိမ့္မယ္။ လူထုအားနဲ႔ ၿဖိဳဖ်က္ရမွာပါ။ အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေဆာက္ခဲ့သူေတြကို စည္း႐ံုးၿပီး သူတို႔
ကိုယ္တိုင္ ဖ်က္သိမ္းတာကို ေစာင့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ‘ဒီဘ၀အတြက္ေတာ့ ႏွမလက္ေလွ်ာ့ ေနေလေတာ့’ လို ့သာ။
ေသြးစုပ္ေကာင္ေတြကို လူထုအားနဲ ့ေမာင္းထုတ္ၾကပါစို ့။
(၃ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၆။)
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာတာကို
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က နားေထာင္ပါ့မလား။
ကုိေထြး

တႏိုင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (အင္စီေအ) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအ
နားကို ေအာက္တိုဘာလ(၁၅)ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခမ္းအနားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ အမ်ိဳး
သား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴး
ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္နဲ႔ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္း အ႐ုံးဥကၠ႒ ေစာမူတူးေစးဖိုးတို႔က မိန္႔ခြန္းေျပာခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ေျပာၾကတဲ့ မိန္႔ခြန္း
ေတြထဲမွာ အင္စီေအစာခ်ဳပ္ကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကဖို႔နဲ႔ စာခ်ဳပ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ မထိုးၾကေသးတဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ပါဝင္
လာေရးကိုရည္႐ြယ္ၿပီး ကိုယ့္႐ႈေထာင့္နဲ႔ကိုယ္ ေျပာသြားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ စာခ်ဳပ္က တႏိုင္ငံလုံးလို႔ ခ်ီထားေပမယ့္ ခုထိ ပါဝင္
လက္မွတ္ထိုးတဲ့ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းက တည္ရွိေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားရဲ႕ ထက္ဝက္ေတာင္ မရွိေသးပါ
ဘူး။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ လက္မွတ္ထိုးလိုက္႐ုံနဲ႕ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ မယုံၾကည္ၾကတာက အဓိက အ
ေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

၂၇ႏွစ္အတြင္း စစ္အုပ္စုလုပ္ခဲ့တဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တခုလုံးကို ျပန္ၾကည့္ရင္ ႐ိုး႐ိုးသားသား
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ရည္႐ြယ္တာမဟုတ္ဘဲ၊ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္အင္အားစုေတြကို စီးပြားေရး မက္လုံးေတြေပးကာ ေခ်ာ့ျမႇဴသိမ္းသြင္းၿပီး
တိုက္စိတ္ခိုက္စိတ္မ်ား ေလၽွာ႔ပါးလာေစေအာင္ လုပ္တယ္။ အဖြဲ႕ေတြကြဲကာ အင္အားခ်ည့္န႔ဲေစတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္
အတိုင္း စီးပြားေရးခ႐ိုနီ၊ ႏိုင္ငံေရး ေရေႁမြ အျဖစ္နဲ႔ လိုက္ပါလာကာ လက္နက္ခ်လာေအာင္ လုပ္တာသာ ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။
သူတို႔လုပ္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ေဒသဖ႔ြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္နဲ႔ ျပည္သူ႕စစ္ဖဲြ႕စည္း
ေရးေတြက ေပၚထြက္ခဲ့တဲ့ ရလဒ္မ်ားကိုၾကည့္ရင္ ေတြ႕ေနၾကရတယ္ မဟုတ္ပါလား။ အခုလုပ္ေနတဲ့ တႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ
ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာလည္း အလားတူပါပဲ၊ တကယ့္ျပႆနာျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားတန္းတူေရးနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ျပႆနာကို မိမိ
ရရ ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းတာမဟုတ္ဘဲ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ဖြဲ႕စည္းမႈေတြနဲ႔ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့လုပ္နည္းေတြ သုံးၿပီး ႏိုင္ငံေရး
ျပႆနာေတြကို စကားလုံးျပႆနာေတြေလာက္သာ ထင္မွတ္ေအာင္လုပ္တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ သူတို႔ရဲ႕ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ
အေျခခံဥပေဒအရ ေျဖရွင္းတာကိုသာ လက္ခံလာေအာင္ လွည့္ပတ္က်ဳံးသြင္းေနတာကို ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရတယ္ မဟုတ္ပါလား။ ဒီလို
အေျခအေနမွာ ဘယ္လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းကမ်ား စိတ္ခ်ယုံၾကည္စြာ လက္မွတ္ထိုးရဲမွာပါလဲ။
အင္စီေအ တႏွစ္ေျမာက္ပြဲမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕မိန္႔ခြန္းနဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းႏွစ္ခု
ကို ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူမ်ိဳးစုလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္း
ေတြကိုေရာ တပ္မေတာ္လို႔ေခၚေနတဲ့ စစ္အုပ္စုခ်ဳပ္ကိုင္တာ ခံေနရတဲ့စစ္တပ္ကိုေရာ မီးအင္အားကိုမၿပိဳင္ၾကဘဲ မီးကိုၿငႇိမ္းႏိုင္တ့ဲ အင္
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အားကို ၿပိဳင္ၾကဖုိ႔ ေတာင္းဆိုလိုက္တယ္။ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြ ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို ၾကည့္ေနတဲ့ ျပည္
သူေတြကို ေလၽွာ႔မတြက္ဖုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးကေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမူဝါဒ(၆)ရပ္ကို ခ်မွတ္ၿပီး စစ္
မွန္ခိုင္ၿမဲတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစဖို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမူ(၆)ရပ္ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္က ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းေတြက ရရွိလာတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕အသိတရားျဖစ္သလို လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ခိုင္ၿမဲေစဖို႔ အရွိတရားလည္းျဖစ္
တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မီးအင္အားမၿပိဳင္ဖုိ႕ တိုက္တြန္းတာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးက ကာခ်ဳပ္မႈ(၆)ရပ္ကိုပဲ
စြဲစြဲၿမဲၿမဲကိုင္မယ္လို႔ ေျပာလိုက္တာဟာ၊ လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ေတြက သူတို႔အႀကိဳက္အတိုင္း မလိုက္ရင္ အျပဳတ္တိုက္မယ္။ ဘာ
ေတြပဲ ေဆြးေႏြးပါေစ၊ ေနာက္ဆုံးမွာ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အတိုင္းသာေျဖရွင္းႏိုင္မယ္လို႔ ေႂကြးေၾကာ္လိုက္တာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းေန
တယ္မဟုတ္ပါလား။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေျပာတဲ့အတုိင္းဆုိရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏုိင္ဘူး။ ဒီစစ္ပြဲဟာလည္း အဆုံးသတ္ႏုိင္မွာ
မဟုတ္ဘူး။ ေရရွည္စစ္ပြဲေတြ ဆက္ျဖစ္ေနလိမ့္ဦးမယ္။ လူ႕အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆုံး႐ႈဳံးၾကရဦးမယ္။ ဒါကုိ လူမ်ဳိးစုတုိင္းရင္းသားေတြ
က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ရင္း ေဖာ္ထုတ္ေနၾကပါၿပီ။ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ တုိက္ပြဲေတြ ရပ္ေပးဖုိ႕ေတာင္းဆုိလာ
ေနၿပီ။ တကယ္က စစ္မွန္တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ႀကိဳးစားလိုစိတ္ စစ္အုပ္စုမွာ တကယ္ရွိရင္ ႁခြင္းခ်က္မရွိ “တျပည္လုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ
ေရး ေၾကညာ” “လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကညာ” …..လူမ်ိဳးစုလက္ နက္ကိုင္အင္အားစုေတြ ေတာင္းဆိုေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စားပြဲမွာထိုင္ၿပီး အေက်အလည္ ေျပလည္သည္အထိ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလိုျပႆနာနဲ႔ တိုက္႐ိုက္
မဆိုင္တဲ့ တျခားအင္အားစုမ်ားကို ေခၚယူကာ၊ ႐ႈပ္ေထြးစြာ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ၿပီး ဖိအားေပး၊ မဲခြဲရင္ မဲအသာရေအာင္ ျပင္ဆင္တ့ဲ
မ႐ိုးသားတဲ့လုပ္နည္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလို မဲအသာ ရေအာင္လုပ္ၿပီး ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံ လုပ္ကာ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း
အုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒဆိုတာကို ဇြတ္ အတည္ျပဳခဲ့တာကို အားလုံးက မေမ့ၾကေသးတာ ေသခ်ာပါတယ္။
အင္စီေအေဆြးေႏြးပြဲေတြကေတာ့ ဆက္သြားေနဆဲပါပဲ။ ၿငိမ္းခ်မ္းလိုစိတ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဘယ္လိုပင္ မီးအား
မၿပိဳင္ေစခ်င္ေပမယ့္ ေဆြးေႏြးေနစဥ္တေလၽွာက္လုံး စစ္တပ္ရဲ႕ ထိုးစစ္ဆင္မႈေတြေၾကာင့္ ျပန္လည္ခုခံေနရတဲ့ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္
ေဒသေတြမွာ မီးအားၿပိဳင္မႈက ေန႔စဥ္လိုျဖစ္ေနခဲ့တာပါ။ ဗမာျပည္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔သာ
ေျဖရွင္းလိုတဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ဆႏၵကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕စကားကို
ခုထိနားေထာင္မယ့္ အရိပ္အေယာင္ မေတြ႕ရေသးသလို၊ ဗမာျပည္ရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာလည္း အေကာင္အထည္ေပၚဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသး
တာ ထင္ရွားပါတယ္။ (၂၈-၁၀- ၂၀၁၆)

အေရးေတာ္ပုံ သတင္းနဲ႕မွတ္ခ်က္

၁။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမုိင္းေကာ္မရွင္ကုိ ျပန္လည္ ဖြဲ႔စည္းမည္
သူရေအာင္ကုိ
(၁) လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈကာလမွစ၍ ယေန႔အထိ သမုိင္းျဖစ္စဥ္အမွန္မ်ားကုိ အမွန္အတုိင္း ျပဳစုေရးသားရန္ တာဝန္ေပးမည္။
(၂) ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ထိန္ခ်န္ျခင္းမ်ား လံုးဝ မျဖစ္ေစရန္ ၾကပ္မတ္သြားမည္။
(၃) ရဲရဲဝံ့ဝံ့ေရးသားၾကလုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ တာဝန္ယူသည္။
လုိရင္းကေတာ့ အဲဒီေလာက္ပါပဲ။
(၁) ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္နဲ႔ ေရးခဲ့တာေတြဟာ အေျခခံသေဘာထားကစၿပီး မမွန္လို႔ ထြက္ခဲ့သမွ်ေတြဟာ အမွန္ကနည္းနည္း
အမွားက ‘ႁဗြစ္ သိပ္’ (ႁပြတ္သိပ္) ျဖစ္ေနတယ္။ ခု တကယ္ေရးႏုိင္ၾကမယ္ဆုိရင္ ႀကိဳဆိုရမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္။
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(၂) ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ထိန္ခ်န္ျခင္းေတြ လံုးဝ(လံုးဝ) ျဖစ္ခဲ့လုိ႔ ၾကပ္မတ္ မၾကပ္မတ္ႏုိင္ ေစာင့္ၾကည့္ပါ့မယ္။
တပ္မေတာ္သမုိင္းတုိ႔ ဗုိလ္ခင္ၫြန္႕နဲ႔ ေဒၚနီနီျမင့္တို႔ လမ္းၫႊန္မႈနဲ႔ ေရးသားတဲ့ သမုိင္းစာအုပ္တုိ႔လုိ မျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဒါေတြကုိ
ဆန္႔က်င္ ဘက္ေရးလာရင္ သူတုိ႔ ၿငိမ္ေနပါ့မလား။
(၃) တာဝန္ခံတာ အာမခံခ်က္ေပးတာကုိေတာ့ ႀကိဳက္ပါၿပီ။ ခက္ေနတာကေတာ့ သမုိင္းပညာရွင္ေတြ ေခၽြးျပန္မယ့္ကိစၥ၊ ဒုကၡ
ေပးသလုိ ျဖစ္သြားမယ့္ကိစၥဆိုေတာ့ စုိးရိမ္မ္ိပါတယ္။ သူတုိ႕အေနနဲ႕ ပဒကုသလဇာတ္ထဲကလုိ “ဓား ကုပ္ေပၚဝဲ”ျဖစ္မွာကုိေတာ့ ကြၽန္
ေတာ္တုိ႕လည္း ေတြးပူမိပါတယ္။
၂။ တႏွစ္ျပည့္ NCA အခမ္းအနားက ထူးျခားခ်က္မ်ား
(၁) ကာခ်ဳပ္ျဖစ္သူက ‘တပ္မေတာ္ မူ ၆ ခ်က္ကသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ထြက္ေပါက္တခု
ျဖစ္တယ္’ လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္၊ (အံ့ဖြယ္သုတပါပဲ....လုိ႔ အံ့ၾသတႀကီး ျဖစ္တာနဲ႔ တခ်ိန္တည္း ၿခိမ္းေျခာက္သံပါေနတယ္လို႔ ခံစားမိတယ္။)
(၂) NCA ရဲ႕ ဗိသုကာႀကီး၊ ဂုဏ္ျပဳခံသမၼတႀကီး(ေဟာင္း) ဦးသိန္းစိန္ကုိ ဖိတ္ၾကားေသာ္လည္း တက္တာမေတြ႔ရ။ အလား
တူ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ဗမာ့ႏုိင္ငံေရးမွာ ၾသဇာရွိလွတဲ့ ဦးခြန္ထြန္းဦးလည္း တက္ေရာက္လာျခင္းမရွိ။ အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ UNFC တပ္
ေပါင္းစုႀကီးလည္း မတက္။ (ဘာ့ေၾကာင့္မတက္တယ္ဆုိတာ ဦးခြန္ထြန္းဦးနဲ႔ UNFC က ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာဆိုေပမယ့္ ဦးသိန္းစိန္
ဘက္က မေရမရာ ဟုိလိုလို ဒီလုိလို ေျပာတာပဲ ၾကားခဲ့ရလုိ႔ ပေဟဠိ ့ျဖစ္ၾကရတယ္။)
(၃) UWSA- ဝအဖြဲ႔ကုိ ကုိယ္စားလည္ကတ္အစား ေလ့လာသူကတ္ လြဲေပးလုိ႕ တပ္ေခါက္ျပန္ရတဲ့ သတင္းလည္းရွိတယ္။
(ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ညီလာခံႀကီးထဲက ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လြဲမွားမႈႀကီးလုိ႔ပဲ ေအာက္ေမ့ပါတယ္။)
၃။ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ကိစၥ
ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ေဟာင္းနာမည္ပ်က္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ကိစၥေပၚလာတယ္။ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္
ဆုိင္ မိသားစုက အိမ္အကူမိန္းကေလး ၂ ေယာက္ကုိ ျမင္မေကာင္း ႐ႈမေကာင္းျဖစ္ေအာင္ (ခႏၶာကုိယ္ အစိတ္အပိုင္းေတြ က်ိဳးေၾက
ကုန္တဲ့အထိ) ႏွစ္ရွည္လမ်ား ႏွိပ္စက္ခဲ့တ့ဲအမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ ေကာ္မရွင္က မ်က္ႏွာႀကီးရာ ဟင္းဖတ္ပါလုပ္ၿပီး ေငြေပးေၾကေအး
ေစလို႔ တႏိုင္ငံလံုး ပြက္ေလာ႐ုိက္သြားပါေတာ့တယ္။ (လူေဟာင္းအဖြဲ႔ေဟာင္းေတြကုိ အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ျခင္း မရွိဘဲ
ဆက္သံုးခဲ့လုိ႔ ေပၚလာတဲ့ဒုကၡပဲ။ ရင္ၾကားေစ့ေရးေပၚလစီနဲ႔ လုပ္ခဲ့ၾကလုိ႔ ေအာက္ေျခနင္းျပားမ်ား ဒီလုိခံၾကရတာပါ။ ေနာင္လည္း လာ
ပါလိမ့္ဦးမယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲက ေကာ္မရွင္ ေကာ္မတီေတြ၊ အစုိးရအဖြဲ႔ထဲက ေကာ္မရွင္ ေကာ္မတီေတြ တသီႀကီး (စစ္တပ္ကလြလ
ဲ ုိ႔
ေပါ့ေလ) မ်က္စိထဲမွာ ျမင္မိပါရဲ႕။ လက္ရွိက လက္မဲ့ ျဖစ္သြားမွာ။)
၄။ ျမန္မာလူထုက အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ခြင့္မျပဳေတာ့
(NLD ၂၈ ႏွစ္ျပည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္)
“ျမန္မာျပည္သူလူထုႀကီးဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ အေၾကာက္တရားနဲ႔ သိမ္ငယ္မႈမွ ေသြဖီလ်က္ လြတ္လပ္မႈအတြက္
ရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ႔ တစုိက္မတ္မတ္ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳေတြက အာဏာရွင္စနစ္အား ခြင့္မျပဳေတာ့ေၾကာင္းကုိ ၈၈ ဒီမုိကေရစီ အေရး
ေတာ္ပံုႀကီးနဲ႔ အေျဖေပးခဲ့တယ္။”
(ဒါက စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္ေရး အေတြ႔အႀကံဳ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒါကုိ လက္ရွိ အစုိးရထဲ ပါတီထဲအထိ
လမ္းၫႊန္ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ လုိတယ္။)
၅။ ျခစားမႈမ်ား
“ကမၻာ့ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ျခစားမႈမ်ားကုိသာ ဖယ္ရွားႏုိင္ပါက လူတို႔၏ တဦးခ်င္း ဝင္ေငြသည္ ၄ ဆအထိ တုိးတက္မ်ား
လာဖြယ္ ရွိ၏”။ (ကမၻာ့ဘဏ္)
(ဗမာတျပည္တည္း ကြက္ၿပီးေျပာရမယ္ဆုိရင္ တဦးခ်င္းဝင္ေငြဟာ ၄ ဆ ေက်ာ္သြားမွာ ေသခ်ာတယ္။ အဂတိလုိက္စားဖို႔
ဆိုတာ အာဏာရွိသူေတြသာ တတ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္၊ ခုလည္း အနံ႕အသက္ေတြ ထြက္လာလုိ႔လားမသိ။ တုိင္ခ်င္ေတာခ်င္ၾကတယ္
ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕႐ံုးကုိ တုိက္႐ုိ္က္တုိင္တမ္းႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လာတာ ေတြ႔ရတယ္။)
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(၆) ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္တြင္ ရဲစခန္းႏွင့္ ဌာနခ်ဳပ္ စီးနင္းခံျခင္း အေရးအခင္း။
ဒီအေရးအခင္းအၿပီး အထင္အရွားေတြ႕လာရတာကေတာ့ တုိင္းျပည္၏ နယ္နိမိတ္ကုိ အခုိင္အခံ့ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ
ေပးရမယ့္ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕တာဝန္မဲ့မႈပါပဲ။ သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္လည္း မလႊဲမေရွာင္သာ ဝန္ခံေနၾကရၿပီ။
နယ္စပ္လုံၿခဳံေရးကုိ တာဝန္ယူရမယ့္ရဲတပ္ဖြဲ႕အတြက္ ရန္သူကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ဖုိ႕ ထုတ္ေပးထား
တဲ့ လက္နက္ေတြဆုိတာက ေရွးေဟာင္းျပတိုက္တြင္း ျပသထားရွိရေတာ့မည့္ ေခတ္ေဟာင္း႐ုိင္ဖယ္ေတြပါကလား။ က်ည္ဆန္ခယ
ဲ မ္း
ေတြကုိ အေရးကိစၥရွိမွ ထုတ္ေပးတယ္ဆုိပါလား။
ေခတ္မမီ ညံ့ဖ်င္းတဲ့ လက္နက္ေတြ ထုတ္ေပးထားျခင္းခံရတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားရဲ႕အ႐ုိးမ်ားနဲ႕ ရခုိင္ျပည္နယ္ရဲ႕နယ္နိမိတ္တြင္
ေရွးဦးစြာ စည္း႐ုိးထုိးလုိက္ၾကၿပီပဲ။ ဒီျဖစ္ရပ္မွာ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ကာကြယ္ေရးဌာနရဲ႕ တာဝန္မဲ့မႈပါ ကပ္ပါေနပါတယ္။
(၇) ျမင္းၿခံေထာင္ ဆူပူမႈသတင္း
ျမင္းၿခံေထာင္တြင္း ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္ေန႕ ဆႏၵျပမႈတခု ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ရန္ျဖစ္တာကုိ တားဆီးရင္း ဆူပူမႈတခု ျဖစ္တာ
ပါလုိ႕ အစက ဖုံးဖိထားတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ ဆႏၵျပမႈျဖစ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္လာတယ္။ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနက အထက္အရာရွိမ်ားလည္း
ေရာက္လာၾကတယ္။ ေစာင္လုံေလာက္ေအာင္ေပးေရးနဲ႕ ေထာင္ပုိင္ကုိ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးေရးတုိ႕ကုိ အထက္သုိ႕ တင္ျပေပးပါမယ္လုိ႕
ကတိေပးရတဲ့အဆင့္သုိ႕ပင္ ေရာက္လာတယ္။
ရဲအရာရွိတဦး ေျပာသြားတဲ့ စကားကေတာ့ (ရဲအရာရွိဆုိသူက ထုတ္ေျပာတာမုိ႕) ထူးထူးျခားျခား ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္။ “ဖိ
ႏွိပ္တာကုိ တုံ႔ျပန္တတ္သြားရင္ ေနာင္လည္း အဲဒီလုိ လုပ္ၾကေတာ့မွာပဲ။ အက်ဥ္းသားအခြင့္အေရး ဆုံး႐ႈံးေအာင္ ဖိႏွိပ္လြန္းရင္ ထၾကြ
တုံ႔ျပန္ၾကမွာပဲ၊ တုံ႕ျပန္တဲ့နည္းကုိ သိသြားတဲ့အတြက္ ေထာင္ဆုိတာ တခါဆူၿပီးရင္ ေနာင္လည္း ဆက္ဆူမွာပဲ”တဲ့။ ဖိႏွိပ္လြန္းရင္
ေထာင္သာမက တျပည္လုံးက ျပည္သူေတြက တုံ႕ျပန္ထၾကြမွာပဲ။ တျပည္လုံးဆူလာမွာပဲ။ ဒါက တရားပဲ။
(၈) စစ္တကၠသုိလ္တင္
ြင္ စီနီယာေက်ာင္းသားက ဆုံးမလုိ႔
ဂ်ဴနီယာေက်ာင္းသား ေသဆုံးရတဲ့ သတင္း
စစ္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားအခ်င္းခ်င္း ၾကမ္းတမ္းစြာ အျပစ္ေပး၊ အႏုိင္က်င့္မႈ ႐ုပ္သံဗီဒီယုိ ဖုိင္တခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္း
ပုိင္းက လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွာ ျပန္႕ႏွံ႕ခဲ့တာ သတိရမိပါတယ္။ ယခုလည္း ေအာက္တုိဘာလ ၇ ရက္ေန႕ညက ျပင္ဦးလြင္စစ္
တကၠသုိလ္မွာ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေက်ာင္းသား ဗုိလ္ေလာင္းရဲမာန္ေအာင္က ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသား ဗုိလ္ေလာင္း ေအာင္ညီညီေဇာ္ကုိ
ထုိးႀကိတ္ဆုံးမရာမွ လက္လြန္ေသဆုံးသြားခဲ့ပါတယ္။
ႀကီးႏုိင္ငယ္ညႇဥ္း အေလ့အက်င့္ကုိ ဗုိလ္သင္တန္းက ေမြးျမဴသင္ၾကားေပးသလား။ စီနီယာက ဂ်ဴနီယာကုိ ဆုံးမအႏုိင္က်င့္
ခြင့္ကုိ ေဒၚစိန္ေအးေက်ာင္းမွာ တရားဝင္တည္ေဆာက္ထားတာလား။ ဒီလုိ အေလ့အက်င့္ေတြနဲ႕ ဗုိလ္ေလာင္းေတြကုိ ပုံသြင္းထားတာ
ျဖစ္ေၾကာင္း တခ်ဳိ႕က ေထာက္ျပေနၾကတယ္။ ဗုိလ္ေလာင္းအခ်င္းခ်င္း ဒီလုိ လုပ္ေနမွေတာ ျပည္သူ႕အေပၚ လက္နက္အားကုိး
ဗုိလ္က် အႏုိင္က်င့္၊ မုဒိမ္းက်င့္ သတ္ျဖတ္၊ ထင္သလုိ ရမ္းကားမႈေတြကုိ အ့့ံၾသစရာ မရွိေတာ့ပါ။ စစ္တကၠသုိလ္ေတြမွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ
ရဲ႕ သားသမီးေတြ အခြင့္ထူးခံ၊ ဗုိလ္က်လာခဲ့ရာမွ တစတစ ဗုိလ္က်အႏုိင္က်င့္မႈ အက်င့္စ႐ုိက္ ပုိမုိႀကီးထြားလာခဲ့တယ္၊ ျပည္သူလူထု
အက်ဳိးစီးပြား ဦးထိပ္ပန္မယ့္စိတ္ဓာတ္ရွိလာေအာင္ စစ္တပ္ကုိ မတည္ေဆာက္ဘဲ စစ္အုပ္စု လက္ကုိင္တုတ္တပ္၊ အမိန္႕နာခံေရးတပ္
အျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားတာပဲ။ျပည္သူ႕အက်ဳိးစီးပြား ဦးထိပ္ပန္ဆင္တဲ့ ျပည္သူ႕တပ္ မေတာ္မဟုတ္ဘဲ စစ္အုပ္စုတလက္ကုိင္တပ္
ျဖစ္ေနသမွ် စစ္တပ္ရဲ႕ သတ္ျဖတ္မႈ၊ မုဒိမ္းက်င့္မႈ၊ ခုိးဆုိးလုယက္ရမ္းကားမႈ၊ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားရွာမႈ၊ လူထုအေပၚ ဗုိလ္က်မႈတုိ႕ စစ္ေျမ
ျပင္မွာေရာ စစ္တပ္ေရာက္ေလရာ ေနရာအႏွံ႕မွာေရာ ဆက္တုိက္ဆုိသလုိ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနရေပလိမ့္ဦးမယ္။
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(၉) အေမရိကန္ခရီးစဥ္အၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရႊအုိး စိန္အုိးေတြ ထမ္းၿပီး ျပန္လာေစဖုိ႕ ဗုိလ္ေရႊမန္းက အမွာေတာ္ပါးလုိက္ပါတယ္။ တကယ္ပဲ
“သမီး- ေရႊအုိး ထမ္းလာတယ္လုိ႕ ေျပာရမလား” “အေမ ေရႊအုိးထမ္းလာတယ္လုိ႕”လုိ႕ ေျပာရမလားမသိ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
တကယ္ပဲ ေရႊအုိးထမ္းျပန္ လာႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္က စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႕အေရးယူမႈေတြ ဖယ္ရွားေပးလုိက္တယ္။ ဒီေရႊအုိးက
ျပည္သူမ်ားအတြက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရမတက္မီကတည္းက စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႕အေရးယူမႈ ဖယ္ရွားပစ္လုိက္ရင္လည္း ငတ္
ျပတ္ဆင္းရဲေနေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဘာမွ်ထူးလာမည္မဟုတ္ဘဲ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ခ႐ုိနီမ်ားသာ အက်ဳိးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ ပုိမုိႀကီးထြားလာႏုိင္ေၾကာင္း တတ္သိနားလည္သူမ်ားက တြက္ခ်က္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ ထမ္းလာတဲ့ေရႊအုိးက ဦးသန္းေရႊအပါအဝင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ခ႐ုိနီမ်ားရဲ႕ အနာဂတ္ကုိ ကယ္တင္ေပးလုိက္သလုိ ျဖစ္သာြ းပါ
တယ္။
ဒီကိစၥမွာ ႏုိင္ငံေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသူမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားအၾကားက အခ်ိတ္အဆက္
ကုိ လက္ညႇဳိးထုိး ၿပီး ေဝဖန္လာေနၾကတယ္။ အခ်ိတ္အဆက္က ဒါေလာက္သာ မကေသးပါ။ အေမရိကန္က အာရွ- ပစိဖိတ္ေဒသကုိ
သူ႕မဟာဗ်ဴဟာရဲ႕ပစ္မွတ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လာကတည္းက ဒီကိစၥ စတင္ခဲ့တယ္လုိ႕ ဆုိႏုိင္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ဗမာစစ္
တပ္အေပၚ အေမရိကန္ရဲ႕သေဘာထားက စစ္အုပ္စုကုိ ေခ်ာ့ေမာ့ေဖ်ာင္းဖ်ၿပီး စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ျမင္းႀကီးရဲ႕ ဇက္ႀကဳိးကုိ အမိဆဲြယူႏုိင္
ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ သမၼတ၊ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ စီအုိင္ေအအရာရွိႀကီးမ်ား ဗမာျပည္ကုိ လာၿပီး အခ်ိတ္အဆက္ေတြ လုပ္
သြားခဲ့တယ္။ ဗမာျပည္ထဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ အခ်ိတ္အဆက္ေတြ လုပ္သလုိ စစ္အာဏာပုိင္ေတြနဲ႕လည္း လုပ္ထားခဲ့တာ
ပါ။ ေဒၚစု တ႐ုတ္ျပည္သုိ႕ အရင္သြားျပလုိက္တယ္။ ေစာင့္ၾကည့္ၾကပါဦး၊ အေမရိကန္ကုိ သြားရင္ ဘယ္လုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ
ျဖစ္ဦးမလဲလုိ႕ ေထာက္ျပသူေတြ ရွိခဲ့တယ္။ ေဒၚစု တ႐ုတ္ျပည္သြားသည့္အေပၚ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားဘက္က ဘာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ ထားခဲ့ပုံ
မရပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အေမရိကန္ခရီးစဥ္အေပၚမွာေတာ့ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္နဲ႕ခ႐ုိနီေတြ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပုံေအာလုိက္ ပုံရပါတယ္။
သည္အခ်က္ကုိ ဗုိလ္ေရႊမန္းရဲ႕ အမွာေတာ္ပုံစကားက အတိအလင္း ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ေဒၚစု အေမရိကန္ မသြားမီကတည္းက အေမ
ရိကန္စစ္တပ္နဲ႕ ဗမာစစ္တပ္အၾကားမွာလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံတပ္အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးအတြက္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ ေကအုိင္
ေအကုိ မင္းေအာင္လႈိင္တပ္ ယခုအႀကိမ္ ထုိးစစ္ဆင္ေနစဥ္မွာ အေမရိကန္သံအမတ္က ျမစ္ႀကီးနားသြားၿပီး ကခ်င္တုိင္းရင္းသားေတြ
အေပၚ စာနာမႈ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ဒီအရင္ကတည္းက အေနာက္အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတခ်ဳိ႕မွ အရာရွိမ်ား စစ္ပြျဲ ဖစ္ပာြ းရာ
တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီး ေရာက္သြားခဲ့ၿပီးၿပီ။ ယခု အေမရိကန္ရဲ႕ေျခလွမ္းက တ႐ုတ္ျပည္နား ကပ္သြားၿပီ။ သူ ဘာဆက္လုပ္မလဲ။ တ႐ုတ္
ႀကီး ဘာဆက္လုပ္မလဲ။
စစ္ျမင္းႀကီး ဇက္ႀကဳိးကုိ ဘယ္သူကုိင္ႏုိင္မလဲ။
ဘယ္သူ႕ဇက္ႀကဳိးကုိ ဘယ္သူက ကုိင္ထားသလဲ။

(၁၀)
၁၀) ဗမာျပည္မွ အစြမ္းထက္ေသာ မ်က္လွည့္ဆရာႀကီးမ်ား
ပင္းဒယ ၿမဳိ႕နယ္မွာ ေဆာက္လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ ေပ ၂၃၈၀ ရွိ စီမံကိန္း တံတားႀကီး ေပ်ာက္ထြက္သြားတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ
ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြ က်ပ္သန္း ၂၃၈၀ လည္း ေပ်ာက္သြားတယ္။ ဒါသာမက ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရလက္ထက္က တျပည္လုံးမွာ ေဆာက္
လုပ္မယ္လုိ႕ စီမံကိန္းတင္ၿပီး တကယ္မေဆာက္ဘဲ နာမည္တင္ထားတဲ့ တံတားေတြေရာ၊ တံတားေဆာက္ဖုိ႕အတြက္ စာရင္းျပထားတဲ့
ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြမ်ားပါ အေတာ္မ်ားမ်ား ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္ေနတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး မ်က္လွည့္ဆရာေဒးဗစ္ေကာ့ပါးဖီး
ဗမာျပည္လာၿပီးတံတားေတြ ေဖ်ာက္ျပလုိက္ဟန္တူတယ္လုိ႕ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္တ့ဲ စကားေတြ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ
ေပၚထြက္လာတယ္။ အမွန္က ေဒးဗစ္ေကာ့ပါးဖီးလ္ကုိ ဗမာျပည္ ဖိတ္ေခၚၿပီး ဗမာျပည္က တံတားေတြ ေဖ်ာက္ျပလွည့္ပါဆုိရင္ေတာင္
ေဒးဗစ္ေကာ့ပါးဖီးလ္ လာရဲမယ္ မထင္ပါဘူး။ ဗမာျပည္မွာ သူ႕ထက္အစြမ္းထက္တဲ့ မ်က္လွည့္ဆရာႀကီးေတြ ရွိေနၾကလုိ႕ပါ။ ေတာင္
ႀကီးေတြ အလုံးလုိက္ ေပ်ာက္သြားၾကတယ္။ ေတာႀကီးေတြ ေန႕ခ်င္းညခ်င္း မ်က္စိေအာက္က ေပ်ာက္ထြက္သြားၾကတယ္။ သယံ
ဇာတေတြ ေပ်ာက္သြားတယ္။ လူ႕အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဇီဝိန္ႏုတ္သည့္ဘက္မွာလည္း ဗမာျပည္က မ်က္လွည့္ဆရာႀကီးေတြက
အေတာ္ အစြမ္းထက္ၾကတယ္။ တခုေတာ့ ရွိတယ္။ ဗမာျပည္က မ်က္လွည့္ဆရာႀကီးေတြဆုိတာက အပ်က္ဘက္သာ စြမ္းၾကတာကုိး၊
ျပည္သူကုိ မ်က္ရည္က်ေအာင္သာ လုပ္တတ္ၿပီး မ်က္ရည္တိတ္ေအာင္ မလုပ္တတ္ၾက။ အသက္ဇီဝိန္ကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္း
ကုသႏုိင္စြမ္းမရွိၾက။ ေပ်ာက္သြားေသာ ေတာေတြ ေတာင္ေတြကုိ ျပန္လည္ရယူေပးႏုိင္စြမ္းမရွိၾက။ ဗမာျပည္က မ်က္လွည့္ဆရာမ်ား
တုိင္းျပည္ႀကီးပါ ေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္ဖုိ႕ ႀကဳိးစားလာရင္ေတာ့ ဗမာျပည္ ျပည္သူမ်ားက ေခါင္းငုံ႕သည္းခံၾကလိမ့္မယ္ မဟုတ္ပါ။
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(၁၁)
၁၁) သမုိင္းတရားခံ
ယခင္အစုိးရလက္ထက္ ဘဂၤRလီမ်ားကုိ မိမိပါတီရဲ႕မဲရရွိေရးအတြက္ရည္စူးၿပီး ဝႈိက္ကဒ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့လုိ႕ သမုိင္းတရားခံ
ျဖစ္ခဲ့ရပါၿပီ-တဲ့။လႊတ္ေတာ္မွာ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္က တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံလုိက္တဲ့ စကားပါ။ ျပည္ခုိင္ၿဖဳိးပါတီကုိေတာ့ သည္
တကြက္မွာ စစ္တပ္ဘက္က ထုိးေကြၽးလုိက္ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဗမာျပည္ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚ တက္လာကတည္းက သ
မုိင္းတရားခံအျဖစ္ အမည္းကြက္စြန္းထင္းခဲ့ရတဲ့ ကိစၥရပ္ႀကီးမ်ားဆုိတာေတြက အမ်ားႀကီးပါ။ ၇- ရက္ ဇူလုိင္အေရးအခင္း ေက်ာင္း
သားေတြကုိ ပစ္သတ္၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦကုိ မုိင္းခြဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့တာက အစ၊ လြတ္လပ္ေရး ရယူခဲ့သည့္ႏွစ္မွ စလုိ႕
ယေန႕ထိ မီးကုန္ယမ္းကုန္ အေတာမသတ္ ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ေနဆဲ ျပည္တြင္းစစ္။ ရွစ္ေလးလုံးအေရးအခင္းမ်ား ျပည္သူေတြကုိ
သတ္ခဲ့တာေတြ၊ ေရႊဝါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ သံဃာေတာ္ေတြပစ္သတ္ခဲ့တာေတြ၊ ဒီပဲရင္းအေရး အခင္းမွာ သတ္ပစ္ခ့တ
ဲ ာေတြ၊
လက္ပံေတာင္းေတာင္မွာ သံဃာေတာ္ေတြကုိ မီးသကၤန္းကပ္ခဲ့တာေတြ…ေျပာမယ္ဆုိရင္ သမုိင္းတရားခံအျဖစ္ စစ္အစုိးရ အဆက္
ဆက္ ေျပးမလြတ္ႏုိင္တဲ့ကိစၥေတြ ျဖစ္ရပ္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႕စစ္တပ္ကုိယ္စားလည္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထမ
ဲ ွာ ၂၅ ရာ
ခုိင္ႏႈန္းေနရာကုိ အခံ့သား ဝင္ထုိင္ေနၾကတာကုိက ေနာင္တခ်ိန္ သမုိင္းစြဲခ်က္အတင္ခံရမယ့္ ကိစၥရပ္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိေရာ ဒီ
စစ္တပ္ ကုိယ္စားလွယ္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ သိပါရဲ႕လား။
(၁၂)
၁၂) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရဲ႕စကားတခြန္း
မ်က္ေမွာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏုိင္ငံေရးမွာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္ ေျပာဆုိလုိက္တဲ့ စကားတခြန္းက ျပင္ပ ႏုိင္ငံ
ေရး အဝန္းအဝုိင္းအထိ လႈပ္ခတ္ဂယက္႐ုိက္သြားခဲ့တယ္။သူက “ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သား ၂၅ ရာ
ခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနမႈေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ အခက္အခဲ မရွိေၾကာင္း” ေျပာလုိက္တာပါ။ သူက ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ေရးကုိ အေလးတင္း ေျပာဟန္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လြတ္ေတာ္အခက္အခဲဆုိတာဟာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ဥပေဒနဲ႕ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း တပ္
မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္တုိ႕ ေနရာယူထားမႈျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ အခရာက်တဲ့ အဟန္႕အတားျဖစ္တယ္္ဆုိတာကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ေမွးမွိန္ေစ
လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားတယ္။ ခုေခတ္က အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႕ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ေနတာပါလုိ႕လည္း
ရွင္းလုိက္ပါေသးတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ၂၁ ရာစုပင္လုံတုိ႕ကုိ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အစုိးရတုိ႕က လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ၾကဥ္းပုံေဖာ္
လုိ႕ ရေနတယ္လုိ႕ ယူဆပါသလား။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပ ေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ နည္းနည္းမွ မစဥ္းစားၾကေတာ့ဘူးလား။ စဥ္းစားတယ္္ဆုိ
ရင္၂၀၀၈ ဖြဲံ႕စည္းပုံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြက အဟန္႕အတားျပဳထားတာကုိ ဘာလုိ႕ ေမ့ေဖ်ာက္ထားလုိက္
ရပါသလဲ။ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အေၾကာင္း ဦးဝင္းျမင့္ ထည့္ေျပာတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္
ေနျခင္းဆုိတဲ့ အခ်က္ကုိက ဒီမုိကေရစီႏွင့္ မကုိက္ညီဘူးဆုိတာကုိ ဦးဝင္းျမင့္ ဘာေၾကာင့္ ေမ့ထားရပါသလဲ။
လက္ရွိအစုိးရ လြတ္လပ္စြာ ေအာင္ျမင္စြာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ အက်ဥ္းအက်ပ္ထဲ ေရာက္ေနသလုိ ျဖစ္ေနရ
တာမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအဟန္႕အတားေၾကာင့္၊ အေရးႀကီးၿပီး အခရာက်သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနသုံးခုကုိ စစ္တပ္က အပုိင္စီးထားတာ
ေၾကာင့္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္ကုိယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပါဝင္ေနမႈေၾကာင့္ဆုိတာေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူ အေတာ္
မ်ားမ်ားက ေထာက္ျပေနတဲ့အခ်ိန္က်မွ ဦးဝင္းျမင့္က သည္သုိ႕သည္ႏွယ္ ေျပာထြက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ ဗမာျပည္ျပ
ႆနာဟာ စစ္တပ္ကုိ စစ္အုပ္စုက တလက္ကုိင္ လုပ္ထားေသာျပႆနာ ျဖစ္ၿမဲ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ သားစဥ္
ေျမးဆက္ တည္တံ့ဖုိ႕ ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ ပယ္ဖ်က္ႏုိ္င္ဦးေတာင္မွ စစ္အုပ္စု၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ စစ္ဗ်ဴ႐ုိက
ေရစီယႏၱရားကုိ အကုန္အစင္ မပယ္ဖ်က္ႏုိင္ေသးဘူးဆုိရင္ စစ္တပ္က အခ်ိန္မေရြး အာဏာျပန္ယူႏုိင္မယ့္ အေျခအေန ရွိၿမဲရွိေနလိမ့္
ဦးမယ္။
စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ေအာင္ပြဲရေရးခရီးကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူမ်ား ရွည္ၾကာနာက်င္စြာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾက
ရဦးမယ္ဆုိတာ ေသခ်ာေနပါတယ္။
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ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး စစ္မ်က္ႏွာတခုမွ
ပါတီေခါင္းေဆာင္တဦး
ဒုတိယပိုင္း
ဗတိုးရွိန္ (မုံ႐ြာ)

အေရွ႕ေျမာက္ နယ္စပ္အေျခခံေဒသမွာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ သခင္ဗသိန္းတင္ ေခါင္းေဆာင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ဗမာ
ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီမွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ အျပည့္အျဖစ္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတယ္။ ၁၉၈၅
ခုႏွစ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ပါတီကြန္ဂရက္မွာ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ျပန္လည္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေရး အမည္
စာရင္းနဲ႔အတူ အေ႐ြးခံမယ့္ရဲေဘာ္ရဲ႕ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို တင္ျပရတယ္၊ အဲဒီကြန္ဂရက္မွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းကိုယ္တိုင္ ေရးသား
တင္ျပထားတဲ့ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို တာဝန္ရွိရဲေဘာ္က ဖတ္ၾကားရာမွာ “ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေန အလံနီပါတီ ခြထ
ဲ က
ြ ္တ့ဲ အ
ခ်ိန္ ဗန္းေမာ္ကိုကိုႀကီးက အလံနီျဖစ္သြားတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္လည္း အလံနီ ျဖစ္သြားတယ္ ” ဆိုတဲ့တင္ျပခ်က္ ဖတ္ၾကားတာ ၾကား
လိုက္ရတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ ကြန္ဂရက္ခန္းမ လုံၿခဳံေရး တာဝန္ယူေနစဥ္ျဖစ္လို႔ ၾကားရတာျဖစ္တယ္။ ေၾသာ္- ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းက သူ႕
အေၾကာင္း မႁခြင္းမခ်န္ တင္ျပတာျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ယူလိုက္မိတယ္။ အလံနီျဖစ္ခဲ့တာ သိပ္ၾကာဟန္ မတူပါဘူး တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ သ
ခင္ဗသိန္းတင္တို႔ သြားတဲ့အခါ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းလည္း ပါဝင္ေနၿပီျဖစ္တယ္၊ ဒါ အေစာပိုင္းက ေခါင္းေဆာင္တဦးရဲ႕ ကိုယ္ေရးသမိုင္း
ျဖစ္တယ္၊ ေသခ်ာမစပ္စုမိလို႔ အေသးစိတ္ေတာ့ မသိပါဘူး။ တတိယကြန္ဂရက္မွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ဗဟိုေကာ္မတီအျဖစ္ ျပန္
လည္အေ႐ြးခံရတယ္။ (အေရွ႕ေျမာက္နယ္စပ္ေဒသ

ခြဲထြက္မႈအေရးအခင္း ျဖစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏုိင္ငံ

ေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ဝင္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။) တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္ ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕မွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ပါဝင္ေသာ္လည္း ဗမာ
ျပည္ ျပန္ဝင္တာ ေစာပုံရတယ္၊ ပါတီေျပာက္က်ားအေျခခံေဒသတခု ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျမစ္ဖ်ားေဒသတိုင္း ရွိစဥ္ကတည္းက ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း
တို႔ ျမစ္ ဖ်ားေဒသမွာ လႈပ္ရွားခဲ့ေသးတယ္ဆိုတာ သိရတယ္။
၁၉၇၁ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ပါတီကိုယ္စားလည္အဖြဲ႕ဟာ အခါလူမ်ိဳး လယ္သမား သူပုန္
မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ က်ိဳင္းတုံအေရွ႕ပိုင္းေဒသ (မုန္းလားဘက္) ကို ထိုးေဖာက္စည္း႐ုံး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တယ္၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိၿပီး ပါတီ
ရဲ႕ ၈၁၅ စစ္ေဒသဆိုၿပီး ေပၚထြက္လာတယ္၊ ဒီမွာ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ တပ္တည္ေဆာက္ေရး ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ေကာင္းမြန္
တယ္၊ အဲဒီမွာ အဓိက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အရည္အေသြးနဲ႔ အရည္အခ်င္းကို ခ်ီးက်ဴးေလးစားဖြယ္
လုပ္ဟန္ေကာင္း ရွိတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ၈၁၅ ေဒသ ျပည္သူ႕ တပ္မေတာ္ရဲ႕ တိုက္စြမ္းရည္လည္း သိသိသာသာ ေကာင္းတယ္။ ရဲ
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ေဘာ္ေဖေသာင္း တ႐ုတ္ျပည္ထဲမွာေနစဥ္ အိမ္ေထာင္ရွိခဲ့တယ္တဲ့၊ သားသမီးလည္း ရွိခဲ့တယ္၊ သို႔ေပမယ့္ ပါတီက တာဝန္ေပးအပ္စဥ္
တ႐ုတ္ျပည္ရွိ သူ႕ဇနီးက သူနဲ႔အတူ မလိုက္ပါ ႏိုင္ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ပိုင္း သူနဲ႔ မလိုက္ႏိုင္႐ုံမက ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ ကြာရွင္းစာတင္
ကြာရွင္းျပတ္စဲလိုက္ၾကတယ္လို႔၊ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ေနာက္အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္သူ ရဲေဘာ္မီနာ ေရးသားခ်က္မွာ ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္
ပိုင္း ၈၁၅ ေဒသ ေရာက္တဲ့အခါ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းဟာ ေဒသသူ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္က ရဲေဘာ္မီနာနဲ႔ ေနာက္အိမ္ေထာင္ ထူေထာင္
တယ္။ သက္ဆုံးတိုင္ ဒီအိမ္ေထာင္နဲ႔ပဲ ေနသြားခဲ့တယ္။
၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ပါတီဗဟို ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမွာ ၇၉ လမ္းစဥ္ခ်အၿပီး၊ ပါတီမွာ စည္း႐ုံးေရး အေျပာင္းအလဲတခ်ိဳ႕လုပ္ၿပီး
ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုနဲ႔ အလယ္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုဆိုတဲ့ ဗ်ဴ႐ိုႏွစ္ခုေပၚလာတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုမွာ ရဲေဘာ္မ်ိဳးျမင့္ေခၚ ရဲေဘာ္ေအာင္၊ ရဲေဘာ္ေဖ
ေသာင္း၊ ရဲေဘာ္စိုင္းေအာင္ဝင္း စတဲ့ ဗဟိုေကာ္မတီ ၃ ဦး ေခါင္းေဆာင္တယ္။ အဲဒီမွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းက တပ္မွဴးႀကီး အ ျဖစ္
တာဝန္ယူတယ္လို႔ သိရတယ္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ပါတီရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ ပါတီကြန္ဂရက္အၿပီး ဗ်ဴ႐ိုေတြမွ ပီဘီေတြကို ဗဟိုက ျပန္ေခၚၿပီး
ဗ်ဳ႐ိုေတြကို ဗဟိုေကာ္မတီေတြ ေခါင္းေဆာင္တဲ့အခါ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းဟာ ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုရဲ႕ အဓိကေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာတယ္။
ေနာက္ပိုင္းကာလ ပါတီတြင္းျပႆနာေတြ စတင္႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုလုပ္ငန္းေတြ ဘယ္
လို ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရတယ္ဆိုတဲ့ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ အေျခအေန ဘယ္လိုရွိတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ ထဲထဝ
ဲ င္ဝင္ နား
မလည္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းဆက္ စပ္မႈ အလြန္နည္းပါတယ္။
ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းကို ကၽြန္ေတာ္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ မွာစျမင္ဖူးတယ္၊ ၀နယ္ ပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္မွာ သူတို႔ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ဗဟို
ေကာ္မတီ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၾကစဥ္ ျမင္ဖူးတာပါ။ ေဟာေျပာပြဲတို႔ ေဆြးေႏြးဝိုင္းတို႔ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း စကားေျပာတာ၊ ေဆြးေႏြးတာ
မႀကဳံဖူးေသးပါဘူး၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ အရွိန္ေကာင္းေနစဥ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရွ႕တိုးခ်ဲ႕ေရး ရွစ္သုံးလုံးတပ္ဖဲြ႕
ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုဘက္ကေန တပ္ဖြဲ႕ေတြ ျဖတ္သန္းဖို႔ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ အစီအစဥ္အရ ဆုံးျဖတ္တယ္နဲ႔တူပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ေျမာက္
ပိုင္းက ဗဟိုေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းနဲ႔ ရဲေဘာ္ထြန္းတင္လည္း ပန္ဆန္းေရာက္ေနတယ္။ ရဲေဘာ္ထြန္းတင္က ကၽြန္
ေတာ့္အိမ္ကုိ ရွာဝင္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္ဖြဲ႕အေျခအေန ေမးျမန္းပါေသးတယ္။ ေနာက္ေန႔ေတြ ပန္ဆန္းမွာ ဗဟို ေခါင္းေဆာင္ေတြ
ပါ ေဆြးေႏြပြဲလုပ္စဥ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္ဖြဲ႕က ရဲေဘာ္စိုင္းခ်စ္ၫႊန္႔၊ ရဲေဘာ္စိုးခ်စ္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အစည္းအေဝး တက္ခြင့္ေပးပါ
တယ္။ အဲဒီမွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းလည္း အစည္းအေဝးမွာ ေတြ႕ရတယ္။ အစည္းအေဝးမွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းက ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ို
တပ္ဖြဲ႕တခ်ိဳ႕ အေျခအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဆက္ဆံရမယ့္တပ္ေတြ၊ တပ္ေပါင္းစုအေျခအေနေတြကို မိတ္ဆက္ပါတယ္။ ရဲေဘာ္ေဖ
ေသာင္းေျပာတဲ့အထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ မွတ္မိေနတာက ၂၀၂ ေဒသတို႔ တပ္ေပါင္းစုအေနအထားတို႔ တပ္ဖြဲ႕ခ်င္းဆက္ဆံေရး အေနအ
ထားမ်ားဟာ ျပႆနာေတြေတာ့ ရွိတယ္၊ သေဘာတူညီခ်က္တို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔ ဘာမွ အေသအခ်ာလုပ္ႏိုင္ေသးတာမဟုတ္ဘူးတဲ့။
တကယ္က ျပႆနာက ေျဖရွင္းမရေသးလို႔ အခ်ိန္ေ႐ႊ႕ထားရတယ္၊ တခ်ိဳ႕ျပႆနာေတြက ၾကာေနၿပီး၊ ဟိုေရာက္ရင္ နားလည္မႈန႔ဲ
ၾကည့္လုပ္ၾကရမွာပဲ ဆိုတာမ်ိဳးေျပာတယ္။ (ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွစ္သုံးလုံးတပ္ဖြဲ႕ ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုခြင္ထဲ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္မွာ
ကိုးကန္႔ကစ နယ္စပ္ေဒသ ပါတီတြင္းပုန္ကန္မႈ စျဖစ္တယ္။ ပုန္ကန္မႈျဖစ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္ဖြဲ႕က စနက္တံလို ျဖစ္သာြ းတယ္။
အစည္းအေဝးမွာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းေျပာတဲ့ အဓိပၸာယ္က ဒီကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ တျခားေသာ ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ို လက္ေအာက္ခံတပ္န႔ဲ
တပ္ေပါင္းစု အေနအထားအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တပ္ကုိ ေျပာျပတာျဖစ္ပါတယ္။)
နယ္စပ္အေျခခံေဒသ ပါတီတြင္းပုန္ကန္မႈျဖစ္ပြားၿပီး ပါတီက ေျမေအာက္ပါတီအျဖစ္နဲ႔လႈပ္ရွားေနရစဥ္ အစပိုင္းမွာ ပါတီဗဟို
က နယ္စပ္ပုန္ကုန္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ နိဂုံးခ်ဳပ္ေဝဖန္သုံးသပ္ဖို႔၊ ေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႕စည္းတယ္၊ အဲဒီမွာ ပါတီေခါင္း
ေဆာင္မ်ားရဲ႕ သေဘာထား အျမင္၊ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ရယူႏိုင္ေရး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ယာယီေနထိုင္ေနတဲ့ တ႐ုတ္ျပည္
ယင္က်န္းၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံပါတယ္။ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းက ပုန္ကန္မႈအေရးအခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တာထက္ ပါတီတြင္းအေျခအ
ေန သူ႕အျမင္တခ်ိဳ႕ ေျပာျပပါတယ္၊ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ေျပာတာက “ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံ ျဖစ္လာ
ေတာ့ ပါတီယူဂ်ီရဲေဘာ္ေတြ ပါဝင္လႈပ္ရွားႏိုင္တယ္ဆိုေတာ့ တကယ္ အားတက္မိတယ္၊ အခုေတာ့ ပါတီက ထင္သလို ျဖစ္မလာဘဲ ၿပိဳ
ကြဲကုန္ေတာ့ ဘာမွမတတ္ႏိုင္ဘူး။ ဒီကိစၥ ဗဟိုမွာ တာဝန္ရွိတယ္၊ အဓိက ပီဘီမွာ ပိုတာဝန္ရွိတာေပါ့၊ အခု ျဖစ္ရပ္က ပါတီေခါင္း
ေဆာင္မႈ နာမည္ပ်က္သြားၿပီ၊ အသက္ေတြလည္း ႀကီးကုန္ၿပီ၊ ဗဟိုေကာ္မတီေဟာင္းက ပါတီျပန္တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔

မလြယ္ေတာ့

ဘူး။ ေနာက္မ်ိဳးဆက္က ဆက္တာဝန္ယူၾကရမွာပဲ။ ပီဘီမွာ အျမင္မတူၾကတာ ရွိတယ္၊ ကိုယ့္အျမင္ သူ႕အျမင္ အားၿပိဳင္ေနတယ္၊
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အျမင္စုစည္း ညီညီၫြတ္ၫြတ္နဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးဖို႔ အခ်ိန္မရလိုက္ဘူးတဲ့။ အခု ပါတီက ျပည္တြင္းကို အေျခခံ အဓိကထား လုပ္ေရး
ဆိုတာ မွန္ကန္တယ္၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီရခဲ့လည္း ေအာင္ပြဲရေအာင္ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ဘူးဆိုတာ လက္ေတြ႕ျပတာပဲ” ဆိုတ့ဲ သ
ေဘာ ေျပာပါတယ္၊ ေျပာတာေတြေတာ့ မ်ားပါတယ္၊ ဒါေလာက္ပဲ သတိထားမိေတာ့တယ္။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ ယူနန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ခြင္းမင္
ေရာက္စဥ္ အနားယူေနတဲ့ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းအိမ္ ဝင္ျဖစ္ပါတယ္၊ အဲဒီမွာလည္း စကားေျပာျဖစ္ေသးတယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္ ေတြ႕ရခဲတယ္
ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္က ရဲ ေဘာ္ေဖေသာင္းရဲ႕ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြင္း အေတြ႕အႀကဳံေတြ ေမးမိေတာ့ သူနဲ႔ေလထီးအတူဆင္းတဲ့ ရဲ
ေဘာ္ ဂ်ပန္ဖမ္းမိပုံအေၾကာင္းေတြ ေသခ်ာရွင္းျပေနေသးတယ္။ အဲဒီေတြ႕ဆုံမႈဟာ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းကို ေနာက္ဆုံး ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ပါ
တယ္။ ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း ေရာဂါဖိစီးလာလို႔ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ေဆး႐ုံတက္ ခြဲစိတ္ကုသခံခဲ့ပါေသးတယ္၊ ခြဲစိတ္ ကုသအၿပီး ႏွစ္အခ်ိဳ႕
ေနသြားရပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး…..

ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းရဲ႕ ေသတမ္းစာ
အေၾကာင္းအရာ။ ။ ကၽြန္ေတာ့္ စိတ္ဓာတ္
ကၽြန္ေတာ္မေသေသးမီ ကၽြန္ေတာ္ဘ၀ရဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ေနာက္ဆုံး ခိုင္မာတဲ့ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို အစီရင္ခံခ့ပ
ဲ ါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဗမာျပည္မွာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္၊ ဒီႏွစ္ (၂၀၀၆) ဩဂုတ္လ (၁၅) ဆို
ရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၇ ႏွစ္တိုင္တိုင္ ရွိေတာ့မယ့္ ႏွစ္ရွည္ၾကာစြာ တိုက္ပြဲဝင္လာခဲ့တဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေမြးျမဴႀကီးျပင္းလာခဲ့တ့ဲ
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပါတီဝင္တေယာက္ပါ၊ ဒီအတြက္ မိခင္ပါတီကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါတယ္၊ ဂုဏ္လည္းယူပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္အ႐ိုးျပာဟာ ဗမာျပည္တြင္းက ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕ ျမစ္လက္တက္ တခုျဖစ္တဲ့ တာပိန္ေခ်ာင္း (တာပိန္ျမစ္) မွ ဗန္းေမာ္
ၿမိဳ႕ အထက္နားမွာ ပင္မ ဧရာ၀တီျမစ္အထဲသို႔ ပူးေပါင္းေရာက္ရွိသြားပါလိမ့္မယ္၊ ကၽြန္ေတာ့္အ႐ိုးျပာနဲ႔အတူ ကၽြန္ေတာ့္ ဝိညာဥ္ဟာ
လည္း တပါတည္းပါသြားမွာပါ။
ျပည္တြင္းေဇာင္းေပးေရး “ ျပည္တြင္းေဇာက္ခ်ေရး” ဆိုတဲ့ ပါတီရဲ႕မဟာေဆာ္ဩခ်က္အတိုင္း ကၽြန္ေတာ့္အ႐ိုးျပာနဲ႔ ကၽြန္
ေတာ့္ ဝိညာဥ္ဟာ ဗမာျပည္တြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာစြာ တြယ္ကပ္မွီခိုေနၿပီး ဗမာျပည္သူလူထုနဲ႕ မိခင္ပါတီအေပၚ
သစၥာေစာင့္သိၿမဲ ေစာင့္သိၿပီး မိခင္ပါတီရဲ႕ အလံေတာ္ေအာက္မွာပင္ ဆက္လက္၍ ဗမာျပည္သူလူထုရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပထ
ဲြ မ
ဲ ွာ ရဲ
ေဘာ္တို႔နဲ႔အတူ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။
ကၽြန္ေတာ္ဟာ စိတ္ဝါဒသမားတေယာက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ၊ ႐ုပ္ဝါဒ သမားတေယာက္သာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္ မ
ေသမီ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ ေနာက္ဆုံးေနဝင္ခ်ိန္အထိ ခိုင္မာတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ပါ။ ဒီလိုစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးကိုလည္း မိခင္ပါတီန႔ဲ ျပည္
သူလူထုပဲ ေမြးျမဴ ပ်ိဳးေထာင္ တည္ေဆာက္ေပးခဲ့တာပါ၊ ဒီအတြက္ အထူးေက်းဇူး တင္ပါတယ္။
အေလးနီျဖင့္
ရဲေဘာ္ေဖေသာင္း
ရဲေဘာ္ ေဖေသာင္းဟာ သူ႕ေသတမ္းစာမွာ ပါရွိတဲ့ သူခ်စ္ေသာ မိခင္ပါတီရဲ႕ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ပါတီေန႔အထိ ေနမသြားလိုက္ရပါ။
၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ နံနက္ ၃ နာရီ ၃၅ မိနစ္မွာ သူခ်စ္တဲ့ ပါတီနဲ႔ျပည္သူကို ခြဲခြာသြားပါတယ္။ စိတ္ထိခိုက္စရာပါ။ မ်ိဳးဆက္
ေဟာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အမိေျမကို ဘယ္ေလာက္ထိ ခုံမင္ျမတ္ႏိုးတယ္ဆိုတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုး
ေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ အမိေျမအေပၚ ခုံမင္မႈကို အသက္ရွင္လ်က္ ထိေတြ႕ခြင့္မရလိုက္ပါဘူး။
သူ႕ေသတမ္းစာပါအတိုင္း က်န္ရစ္သူ သူ႕မိသားစုမွ ဇနီး၊ သားသမီး၊ ေျမးတို႔နဲ႔အတူ ဇနီးေဒၚမီနာကိုယ္တိုင္ အ႐ိုးျပာကုိ
သယ္ေဆာင္ကာ ရဲေဘာ္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔အတူ တာပိန္ျမစ္ကမ္းပါး အေရာက္သြာၿပီး သူသံေယာဇဥ္ႀကီးလွတဲ့ ဗမာျပည္န႔ဲ ဧရာ၀
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တီျမစ္ႀကီးဆီသို႔ သူ႕အ႐ိုးျပာကို ေမ်ာပါေရာက္ရွိေစေၾကာင္း ရည္မွန္းဆုေတာင္းလ်က္ တာပိန္ျမစ္ေရမွာ ေမ်ာေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ သူ႕
ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ပါတယ္။
ရဲေဘာ္ေဖေသာင္းအား ဦးၫႊတ္ အေလးနီျပဳလ်က္
၁၀- ၈-၂၀၁၆

ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲ
းရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔အတူ ျဖတ္သန္းခဲ့ရတဲ့
ေတာ္လွန္ေရးဘ၀
ရးဘ၀မ်ား
ရဲေဘာ္ခင္ေမာင္ဝင္း

၁၉၇၀ ခု ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေ႐ႊရတုအထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ ပုဒ္မ ၅ နဲ႔ အဖမ္းခံရၿပီး ၁၉၇၃ ဧၿပီ (၁၃)
အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ အင္းစိန္ေထာင္က လြတ္လာတယ္။ ေထာင္ကလြတ္ၿပီး ၆ လေက်ာ္ေလာက္ရွိေတာ့ လာ႐ႈိးကား
လမ္းကေန ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လြတ္ေျမာက္ေရးအေျခခံေဒသ ကိုးကန္႔ခ႐ိုင္သို႔ ျပည္သူဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါဝင္ဖို႔
ေတာခိုခဲ့တယ္။ ကိုးကန္႔ခ႐ိုင္ ေရွ႕တန္းတပ္မွဴး ရဲေဘာ္ၫြန္႔ေမာင္ ကူညီမႈန႔ဲ ကိုးကန္႔ခ႐ိုင္႐ုံးကို ေရာက္ခဲ့တယ္။ ခ႐ိုင္မွဴး ရဲေဘာ္ရဲဒင္
(ရဲေဘာ္ထြန္းလြင္၊ ေနာင္ ၇၅ ဗဟိုေကာ္မတီ၊ ၈၅ တတိယအႀကိမ္ ကြန္ဂရက္ ဗဟိုေကာ္မတီ)ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးဌာနမွာ ေခတၱေနၿပီး ခ႐ိုင္
လက္ဖက္ေျခာက္စက္႐ုံနဲ႔၊ အရက္ခ်က္စက္႐ုံမွာ ရဲေဘာ္ေမာင္ၾကည္ဆိုတဲ့ ျမင္းၿခံသားတေယာက္နဲ႔ အတူေနထိုင္ရင္း ရဲေဘာ္မ်ားနဲ႔ အ
တူ ထင္းေခြေရခပ္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုန႔ဲ ကိုးကန္းခ႐ိုင္ပါတီရဲ႕ ဆက္သြယ္ေပးမႈနဲ႔ ပါတီဗဟိုန႔ဲ အဆက္
အသြယ္ရလာၿပီးေနာက္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ၊ ကြတ္ခိုင္ခ႐ိုင္၊ ေရွ႕တန္းလၽွိဳ႕ဝွက္စခန္း (ဖိုင္ေကာင္စခန္း)
မွာ ရဲေဘာ္ျမေအာင္နဲ႔အတူ လၽွိဳ႕ဝွက္ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ရန္သူေဒသလႈပ္ရွားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၄ ဇန္နဝါရီလ
မွာေတာ့ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ (သံလြင္ အေနာက္ျခမ္း) ဒုႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းရဲ႕ မုံဂူ ႏိုင္ငံေရးဌာနစခန္းကို ေရာက္ပါတယ္။
ဒါ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔ စတင္ေတြ႕ခဲ့ျခင္းပါပဲ။ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းက ေႏြးေထြးခင္မင္စြာပဲ သူတို႔စခန္းမွာ တာဝန္ယူသြားဖို႔ ေျပာပါ တယ္။ ဗဟို
အလုပ္အဖြဲ႕စခန္းကိုေတာ့ မသြားပါနဲ႔ဦး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေကဒါ မလုံေလာက္ဘူး။ ဒီမွာပဲလုပ္ပါလို႔ ေဆြးေႏြးၿပီး ဗဟိုရဲ႕ သေဘာ
တူညီမႈ အရ သူ႕ရဲ႕အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ကို ေပးလို႔ ဒီတာဝန္ကိုပဲ ပထမဆုံး ယူခဲ့ရပါတယ္။
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ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းရဲ႕ ေနထိုင္စားေသာက္မႈဟာ ႐ိုးစင္းပါတယ္။ မ်က္မွန္ထူထူနဲ႔ ဟန္ပန္ကင္းၿပီး လယ္သမားေကဒါႀကီး တ
ေယာက္နဲ႔ တူပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသဟာ လူအင္အား၊ လက္နက္အင္အား အျပည့္အဝနဲ႔ ရန္သူ႕ေရွ႕တန္း
စခန္းေတြကို ေခ်မႈန္းေရးတိုက္ပြဲမ်ား ေဖာ္ေနတဲ့ကာလပါ။ တခ်ိန္တည္းမွာ ၾကဴကုတ္၊ ပန္ဆိုင္း၊ ၀နယ္ေတာင္ေျမာက္တို႔ကို ရန္သူ႕ထံ
မွ သိမ္းပိုက္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ေရးအေျခခံေဒသ ထူေထာင္တာ သိပ္မၾကာေသးေတာ့ ေဒသလုပ္ငန္းေတြ အပူတျပင္း တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္
ေနရတယ္။ မုန္းေဝ၊ မိုးကုတ္ေျပာက္က်ားေဒသတိုးခ်ဲ႕ေရး၊ ၂၀၂ စစ္ေဒသနဲ႔ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားေရးစတဲ့ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ
အဆက္မျပတ္ လုပ္ေနပါတယ္။ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ ေန႔မအိပ္ညမအိပ္ အလုပ္ လုပ္တတ္ပါတယ္။ မုံဂူႏိုင္ငံေရးဌာနမွာ တပတ္အတြင္း
စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနပညာေပး အစည္းအေဝးမ်ားကို ရဲေဘာ္စိုးသိမ္း အစဥ္အၿမဲ လုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ တခါတရံ ေရွ႕တန္းကို
တပ္စုတစုေလာက္နဲ႔ ေတာင္ေပၚခရီးၾကမ္း ထြက္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔အတူ၊ အေျခခံေဒသ တည္ေဆာက္ေရး
လုပ္ငန္းေတြ၊ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းေတြ ျပဳစုရပါတယ္။ စစ္ေရးလိုအပ္ရင္လည္း ရဲေဘာ္စိုးသိမ္း ကိုယ္ရံတပ္ဖြဲ႕နဲ႔အတူ လႈပ္ရွားရပါ
တယ္။
ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းရဲ႕ ငယ္နာမည္ဟာ ခ်စ္သိန္းျဖစ္တယ္။ သူ႕ဖခင္က ဦးပါ။ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ကုန္း႐ြာမွာေနၿပီး လက္မႈ
လုပ္ငန္း၊ ဆင္႐ုပ္၊ ကၽြဲ႐ုပ္စတဲ့ ကေလးကစားစရာေတြ၊ လက္ပံသားနဲ႔ ပန္းပု႐ုပ္တု ထု၊ ခုံဖိနပ္ခုတ္ၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတယ္
လို႔ သိရတယ္။ ငယ္စဥ္ကပဲ ပါတီေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးထဲ ပါဝင္ခဲ့သူ၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ဖက္ဆစ္
ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတပ္သားျဖစ္တယ္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးၿပီးတဲ့ေနာက္ ပါတီကထုတ္ေဝတဲ့ ျပည္သူ႕အာဏာနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ေန႔စဥ္ သ
တင္းစာကို ပါတီရန္ပုံေငြအတြက္ လမ္းတကာလွည့္လည္ ေရာင္းခ်ခဲ့သူျဖစ္တယ္။
၁၉၄၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီ ေတာ္လွန္ေရးအစပိုင္းမွာ ဗိုလ္ရန္ေအာင္ရဲ႕ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ဗဟိုဆက္သား
အျဖစ္ ေက်ာက္ဆည္သခင္တင္ေ႐ႊကို ရွာေဖြဆက္သြယ္ရန္ ေရာက္ရွိၿပီးေနာက္ ေက်ာက္ဆည္တဝိုက္ အေျခခံၿပီး

လက္နက္ကိုင္

ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲခဲ့ရတယ္။ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ပါတီဗဟိုရဲ႕ တာဝန္ေပးခ်က္အရ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ပညာေတာ္သင္အျဖစ္ ေရာက္ရွိ
သြားခဲ့ရၿပီး မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒတကၠသိုလ္မွာ ၅ ႏွစ္တင္းတင္း ပညာသင္ယူခဲ့ရသူ ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ မူလက မူ
လတန္းအဆင့္ေလာက္သာ ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိခဲ့သူ ျဖစ္ခဲ့ရာက ပါတီရဲ႕ေမြးျမဴမႈေအာက္မွာ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတ႐ုတ္စာတတ္ မာ့က္စ္
လီနင္ဝါဒ တကၠသိုလ္ဆင္းပညာတတ္ တေယာက္ျဖစ္လာသူျဖစ္ပါတယ္လို႔ နားလည္ သိရွိခြင့္ရရွိပါတယ္။
၁၉၆၄ ခုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တ႐ုတ္ျပည္၊ ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္မွာ ေရာက္ရွိေနတဲ့ “ရဲေဘာ္ေနာ္ဆိုင္း” ေခါင္း
ေဆာင္တဲ့ ကခ်င္တပ္ဖြဲ႕ေတြကို ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထံ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါ ပါတီက အဲဒီတပ္ဖြဲ႕ကို မာ့က္စ္လီ
နင္ဝါဒ ပညာေပးေရးအတြက္ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းကို တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့လို႔ ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္သြားေရာက္ ေနထိုင္ကာ အဲဒီတပ္ဖဲြ႕ေရာ အဲဒီ
တပ္ဖြဲ႕ဝင္မိသားစု သားသမီးမ်ား ပညာေပးေရးပါ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နယ္စပ္ေရာက္ရွိ ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္ယူရ
တဲ့ ကာလေတြမွာ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမႉးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔ ေကြ႕က်ိဳးရဲေဘာ္မ်ားနဲ႔ မိသားစုဝင္ေတြအၾကား အထူးရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မေ
ႈ တြ
ကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရတာလို႔ ဆိုႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။
၁၉၆၇ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေန အေျပာင္းအလဲတရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ဗမာျပည္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ပတ္သက္
တာကေတာ့

ဗိုလ္ေနဝင္းက တ႐ုတ္-ဗမာအေရးအခင္းကို အေနာက္အုပ္စုအားကိုးနဲ႔ ဖန္တီးလိုက္ျခင္းပါပဲ။ ဒီအခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ျပည္

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ႏိုင္ငံတကာစိတ္ဓာတ္အရ ေတာ္လွန္ေရးမ်ားကို အကူအညီ အေထာက္အပံ့ေတြ ေပးေနတဲ့ အ
ခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီတုန္းက ဒုဥကၠ႒သခင္ဗသိန္းတင္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ေရာက္ရဲေဘာ္မ်ား ဗမာျပည္ေတာ္လွန္
ေရး ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေရး အခြင့္အလမ္းတခု ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ အဲဒီအေျခအေနေအာက္မွာ အေဝးေရာက္ ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားအဖြဲ႕က ရဲေဘာ္သန္းေ႐ႊ(တပ္မွဴး) ရဲေဘာ္စိုးသိမ္း (ႏိုင္ငံေရးမွဴး) ရဲေဘာ္ေနာ္ဆိုင္း (ဒု-တပ္မွဴး)နဲ႔ ဦးေဇာ္မိုင္း (ႏိုင္ငံေရး
ဌာနမွဴး)တို႔ ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ၃၀၃ တပ္ဖြဲ႕ကို လူအင္အား ၂၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္တယ္လို႔ ေလ့လာသိရွိ မွတ္သားခဲ့ရ
ဖူးပါတယ္။ ဒီတပ္ဖြဲ႕ဟာ ၁၉၆၈ ဇန္နဝါရီတရက္မွာ မုန္ဂူ၊ မုန္လုံ၊ ေကာင္းလုံ၊ ေဝါခ်ဳံ႐ြာမ်ားကို အေျချပဳၿပီး ေျပာက္က်ားစစ္ စတင္လႈပ္
ရွားခဲ့ၾကၿပီး ဒီတပ္ဖြဲ႕ေတြက မုန္ဂူ၊ မုန္လုံ၊ ေဖာင္းဆိုင္စတဲ့ ႐ြာေတြကို စတင္တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ကာ နယ္စပ္ အေျခခံေဒသကို ဖြင့္
လွစ္ခဲ့တဲ့ ေဗြေဆာ္ဦးလုပ္ငန္းေတြကို ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေခါင္းေဆာင္တဦးအျဖစ္လည္း ေလ့လာမွတ္သားထားဖူးပါတယ္။
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ကၽြန္ေတာ္ဟာ ၇၃ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွာ နယ္စပ္အေျခခံေဒသကို ေရာက္လာသူျဖစ္ေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ နယ္စပ္အေျခခံေဒသ
ဟာ ခိုင္မာတဲ့ အေျခခံေဒသႀကီးျဖစ္ေနၿပီ၊ လူအင္အား လက္နက္အင္အား အင္မတန္ေတာင့္တင္းတဲ့ကာလျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုရမယ့္ အ
ေနအထားပါ။ ဒိုင္နယ္၊ ၿမိဳ႕ နယ္၊ ခ႐ိုင္စသျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ (သံလြင္ျမစ္ အေနာက္ျခမ္း) တာဝန္ခံ၊ ႏိုင္ငံ
ေရးမွဴး အျဖစ္ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းက တာဝန္ေတြကို ေန႔မအား၊ ညမနား လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။
၁၉၇၅ ခုႏွစ္၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ တိုးခ်ဲ႕အစည္းအေဝးမွာ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ အရန္ဗဟို
ေကာ္မတီဝင္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ၇၄ မွ ၇၈ အထိ ႏိုင္ငံေရးမွဴးနဲ႔ အတူေနထိုင္ၿပီး မိမိက်ရာ ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္မ်ားကို
လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးဟာ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ေဒသလုပ္ငန္း ဘက္စုံလုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္တာကို သူနဲ႔အတူ ျဖတ္သန္းရင္းမွ သိ
ရွိ နားလည္ခြင့္ရၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံသင္ခန္းစာေကာင္းမ်ားကို ရရွိေစခဲ့ပါတယ္။ ရဲေဘာ္စိုး
သိမ္းဟာ ေဒသလုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့ လူထုစည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းကိုလည္း အခါအခြင့္ရတိုင္း ပညာေပးလႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးခဲ့တယ္။ ေဒသခံ
ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ တိုင္းရင္းသား ကိုးကန္႔တ႐ုတ္မ်ားကိုလည္း အၿမဲမျပတ္ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားခဲ့တယ္။ ေဒသခံေတြရဲ႕ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္
ေရးဘ၀၊ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး ဘ၀ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာလည္း ေလွကားထစ္လယ္
မ်ား ေဖာ္ထုတ္စိုက္ပ်ိဳးေစတယ္။ လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ လယ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕မ်ားကို ေက်း႐ြာ၊ ဒိုင္နယ္အ
လိုက္ ကြင္းဆင္းစည္း႐ုံးဖြဲ႕စည္းပါတယ္။ သီးစားခေလၽွာ႔ေပါ့ေရး၊ အတိုးႏႈန္းေလၽွာ႔ေပါ့ေရး၊ လုပ္ခတိုးျမႇင့္ေရးစတဲ့ ေတာင္တန္းေဒသနဲ႔
ကိုက္ညီတဲ့ ေျမယာေပၚလစီမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္။
၁၉၆၈ မတိုင္မီက မုန္းဂူကြင္း၊ မုန္းယားကြင္းစတဲ့ေဒသမ်ားဟာ ကခ်င္ဒူးဝါးဆိုးေတြန႔ဲ နယ္ခံဗိုလ္က် ကူမင္တန္ဗိုလ္ေတြ၊
ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္သားေတြရဲ႕ မတရားေသြးစုပ္ဖိႏွိပ္တာေတြကို ႀကိတ္မွိတ္ခံခဲ့ရတဲ့ေဒသေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေခါင္း
ေဆာင္တဲ့ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္က ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားၿပီး ဖိႏွိပ္မႈ၊ ေသြးစုပ္မႈနဲ႔စနစ္ဆိုးမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ ျပည္သူလူထုကို လြတ္ေျမာက္
ေစလိုက္ေတာ့မွ လူထုဟာ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ကို ပိုမိုေထာက္ခံကာ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္ထဲ ပိုပါဝင္လာၿပီး တပ္သားေရေသာက္ျမစ္
လည္း ပိုမိုခိုင္မာလာခဲ့တယ္။ စစ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ လည္း ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ေဒသခံ ကခ်င္
အမ်ိဳးသမီးငယ္ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္သား ၃ ဦးကို မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္း ဝင္ေရာက္ထိုးေဖာက္ ေထာက္လွမ္းကာ ရန္သူ႕အေျခအေနကို သိရွိ
ဖို႔ ကင္းေထာက္လႊတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရဲစခန္းကို ဝိုင္းထားၿပီး ရန္သူ႕တပ္မွ ျပည္သူ႕တပ္မေတာ္သို႔ ကူးေျပာင္း
လာသူ ကူးေျပာင္းစစ္သားမ်ားကို ရန္သူ႕တပ္ ဒုဗိုလ္၊ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ ယူနီေဖာင္းမ်ား ဆင္ျမန္းေပးၿပီး မူဆယ္ရန္သူ႕ကင္းစခန္းကို ဝင္
ေရာက္ လၽွပ္တျပက္ တိုက္ခိုက္ခဲ့တယ္။ ရန္သူ႕စခန္းကို တိုက္ခိုက္ေခ်မႈန္း ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ႏိုင္ၿပီး၊ ရန္သူ႕ရဲတပ္သား အေျမာက္အ
ျမား က်ဆုံးေစခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔ ရဲေဘာ္ထြန္းတင္တို႔ရဲ႕ အျမန္တိုက္၊ အျမန္အဆုံးသတ္ ေခ်မႈန္းေရးစစ္ပဲြ တပြျဲ ဖစ္
တယ္။ ဒီစစ္ပြဲဟာ ရန္သူကို တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားသြားေစခဲ့တယ္။ မိမိတပ္ေတြဟာ မုန္းဂူ နယ္စပ္အေျခခံေဒသကေန ေန႔ညမအိပ္ဘဲ
ခရီးျပင္းခ်ီတက္ၿပီး မူဆယ္ၿမိဳ႕ကို ဝိုင္း၊ ေ႐ႊလီျမစ္ကို ညအခ်ိန္ျဖတ္ၿပီး မုန္းဂူတပ္က ထိုးေဖာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။
အဲဒီကာလေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္ စိုးသိမ္းဟာ ၿမိဳ႕ေပၚကလာတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဗာ္လံတီယာတပ္အျဖစ္ စုစည္း
ေလ့က်င့္ေပးထားတဲ့ တပ္ဖြဲ႕တဖြဲ႕လည္း ရွိပါတယ္။

ဒီတပ္ဖြဲ႕ကို ၁၉၇၆ ဇူလိုင္အေစာပိုင္းမွာ ေတာင္ကုန္းတခုမွာ တင္လိုက္တယ္။

မုန္းေပၚ၊ ေ႐ႊက်င္ဝမ္းမွာ တပ္မဟာ ၂ နဲ႔ မုန္းေပၚခ႐ိုင္တပ္က ေတာင္ထိပ္မွာ စခန္းထိုင္ၿပီး ၁၀၅ မိုင္ကားလမ္းကို ထိန္းသိမ္းထားပါ
တယ္။ ရဲေဘာ္ (ဗိုလ္) သန္းေ႐ႊ၊ ရဲေဘာ္ထြန္းတင္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းစတဲ့ ၫႊန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ဟာ ရန္သူနဲ႔အနီးဆုံးစခန္းမွာ
တက္ေနရာယူၿပီး ရန္သူကားလမ္းေစာင့္ တပ္ခြဲစခန္းကို ေခ်မႈန္းေရးလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ၾကပါတယ္။ ေရွ႕တန္းကင္းတပ္နဲ႔ ေထာက္လွမ္း
ေရးတပ္ဖြဲ႕ ကင္းေထာက္ျပန္လာတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြက ရဲေဘာ္သန္းေ႐ႊနဲ႔ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းတို႔ထံ အစီရင္ခံၾကပါတယ္။ မနက္လင္းအား
ႀကီးမွာ မုန္တိုင္းတပ္ဖြဲ႕ဟာ ရန္သူ႕ကားလမ္းေစာင့္ စခန္းကို ထိုးစစ္ဆင္ပါေတာ့တယ္။ ရန္သူတပ္သားမ်ားရဲ႕ ေအာ္သံဟစ္သံမ်ား
ၾကားေနရပါတယ္။ လက္နက္ႀကီးတပ္ဖြဲ႕ကလည္း ရန္သူ႕စခန္းနဲ႔ ကားလမ္းကို ပစ္ခတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတယ္။ ဒီတိုက္ပြဲမွာ ရန္သူ အမ်ား
အျပား ဒဏ္ရာရၿပီး မူဆယ္ေဆး႐ုံမွာ လူနာမ်ားနဲ႔ ျပည့္လၽွံသြားတယ္လို႔ ျပန္လည္ သတင္းရရွိပါတယ္။
ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဦးေဆာင္ၿပီး ၇၅၁၀ စီမံကိန္း မိုးမိတ္-မိုးကုတ္ ေဒသတိုးခ်ဲ႕ေရး၊ ေက-အိုင္-ေအနဲ႔ တပ္ေပါင္းစု တိုးခ်ဲ႕ေရးတို႔ကို
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ၇၆၊ ၇၇၊ ၇၈ ခုႏွစ္မ်ားကေတာ့ စစ္ေရးတိုက္ပြဲေတြ ၿခိမ့္ၿခိမ့္သဲ ေအာင္ပြဲခံေနတဲ့ကာလ ျဖစ္တယ္။ ရဲေဘာ္
စိုးသိမ္းက ေျပာက္က်ားေဒသတိုးခ်ဲ႕ေရး စီမံကိန္းနဲ႔ အေျခခံေဒသတည္ၿငိမ္ေရး၊ လူထုဘ၀ျမႇင့္တင္ေရးတို႔ကိုလည္း ဂ႐ုတစိုက္ ႀကီး
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ၾကပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ ေဒသျဖဴလုပ္ငန္းကိုလည္း လက္မလႊတ္ပါ။ ၁၉၇၄ ေမ-ဇြန္အလုပ္သမား အေရး
အခင္း၊ ဦးသန္႔အေရးအခင္းနဲ႔ မႈိင္းရာျပည့္အေရးအခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဝါဒျဖန္႔စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ၿမိဳ႕တြင္းျဖန္႔ေဝရင္း အထူးတပ္
ရင္းရဲ႕ ကားလမ္းျဖတ္ တိုက္ပြဲကို ေပါင္းစပ္ေပးခဲ့တယ္။
ေနာက္ၿမိဳ႕ေပၚက ေတာခိုလာတဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အထူးတပ္ကို စစ္ေရးေလ့က်င့္တာ၊ ေရွ႕တန္း စစ္ေျမ
ျပင္ လက္ေတြ႕ ျဖတ္သန္းေစတာေတြလည္း လုပ္ခဲ့တယ္။ ၇ ရက္ဇူလိုင္အထိမ္းအမွတ္ ဟိုဖ်က္-မန္ပင္းစခန္းသိမ္းတိုက္ပက
ဲြ ိုလည္း
ေအာင္ျမင္စြာစည္း႐ုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ရဲေဘာ္သစ္ေတြ အထူးသျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပၚက ေတာခိုလာသူ ရဲေဘာ္ေတြ
အေပၚ မွာ အထူးဂ႐ုစိုက္ အကူအညီေပး တတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အပါအဝင္ ရဲေဘာ္ေတြကို စာအုပ္ထဲက မာ့က္စ္ဝါဒ ေလ့လာတာနဲ႔
လက္ ေတြ႕ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထဲ ျဖတ္သန္းရတာ မတူညီေၾကာင္း ပဲခူ႐ိုးမေျပာက္က်ားေဒသနဲ႔ နယ္စပ္ေဒသ ရဲေဘာ္ေတြရဲ႕ ေနထိုင္စား
ေသာက္မႈဘ၀ မတူႏိုင္မႈ လက္ေတြ႕အေျခအေနကို ပညာေပးရင္း မိမိကိုယ္ကိုယ္ ပစၥည္းမဲ့တပ္သားေကာင္း ျဖစ္ေအာင္ တည္ေဆာက္
ေရးမွာ အလြန္အကၽြံေတာင္းဆိုမႈေတြကို ပညာေပးေလ့ရွိပါတယ္။
ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းရဲ႕ အားေကာင္းခ်က္ကေတာ့ ေလ့လာေရးလုပ္ဟန္ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ အလုပ္မ်ားမ်ား အလုပ္ၿပီးတာနဲ႔
ခဏနားၿပီးရင္ မွတ္စုစာအုပ္ထုတ္ၿပီး ေရးမွတ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ဟန္ဟာ နယ္စပ္ေဒသအေရးအခင္း ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔န႔ဲ
အတူ ေနာက္ဆုံး တ႐ုတ္ျပည္ထဲက ဂ်င္းေဖာ႐ြာေလးတ႐ြာမွာေနေတာ့လည္း ေတြ႕ေနရၿပီး ေနာက္ဆုံးကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ခြဲသာြ းၿပီး အနား
ယူရတဲ့အထိတိုင္ သူဖတ္မိသမၽွ တ႐ုတ္စာနယ္ဇင္းေတြထဲက အခ်က္အလက္ေတြ မွတ္စုထုတ္ေပးတာ၊ ေဆာင္းပါးေတြေရးေပး သြား
တာ ေနာက္ဆုံးအထိလိုပဲ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ ႏိုင္ငံေရးဌာနကို တာဝန္ခံစဥ္ကလည္း တပတ္ ၂
ႀကိမ္ေလာက္ ေလ့လာေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ႏိုင္ေရးကို စခန္းမွဴးကို မွန္မွန္ေဆာ္ဩေလ့ရွိပါတယ္။ ေရွ႕တန္းတပ္မွဴးေတြ ေရာက္လာရင္
လည္း စစ္ေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ေျပာက္က်ားစစ္၊ ေခ်မႈန္းစစ္စတဲ့ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပညာေပး ေဆြးေႏြးတယ္။ အထူး သျဖင့္
ေနရာယူစစ္မ်ိဳး မတိုက္မိဖို႔ ပညာေပးတယ္။ ေျပာက္က်ားစစ္နဲ႔ လႈပ္ရွားစစ္လုပ္ၿပီး ရန္သူသက္ရွိ အင္အားကို ေခ်မႈန္းေရးစစ္ကို
တိုက္ၾကဖို႔ ေဟာေျပာတယ္။ ေနာက္ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒိုင္နယ္ ေဒသလုပ္ငန္းေကဒါေတြ ေရာက္လာရင္လည္း လူထု အေျခအေန၊ လူထု
လုပ္ငန္း၊ ထုတ္လုပ္ေရးဘ၀၊ ေနထိုင္စားေသာက္ေရး ဘ၀အေျခအေန အစီရင္ခံခ်က္ေတြကို နားေထာင္၊ သူတို႔ထံမွ ေလ့လာ မွတ္
သားၿပီး ေဒသလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ ေရွ႕တန္းကူညီေရးလုပ္ငန္း၊ တပ္မေတာ္သား အိမ္ေထာင္မ်ား ကူညီေရးလုပ္ငန္း၊ အာဇာနည္ အိမ္
ေထာင္မ်ား ေမးျမန္းေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈ အခိုင္အမာ အေျခအေနမ်ားကို ေမးျမန္း သုံးသပ္ေဝဖန္ပါတယ္။
စခန္းအသီးသီးရွိ ရဲေဘာ္မ်ားကိုလည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝင္ေရာက္ကူညီေရးကို လႈံ႔ေဆာ္ပါ
တယ္။ လုပ္အားခက္ခဲတဲ့ အိမ္ေထာင္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲေဘာ္ေတြဟာ တက္တက္ႂကြႂကြ ကူညီၾကတယ္။ ေတာင္ယာခင္းေပါင္း
ႏုတ္၊ ပ်ိဳးႏုတ္၊ လယ္စိုက္၊ စပါးရိတ္၊ စပါးပုံ၊ အိမ္ေဆာက္စသျဖင့္ လူထုလုပ္ငန္းမ်ားကို ရာသီအလိုက္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾက
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၇၄-၇၅-၇၆ ကာလေတြမွာ ေဒသခံျပည္ သူမ်ားနဲ႔အတူ ရဲေဘာ္မ်ားဟာ လြတ္ေျမာက္ေဒသတခြင္ ေနရာအႏွံ႔ တက္
တက္ႂကြႂကြလႈပ္ရွား အေျခခံေဒသတည္ေဆာက္ေရး၊ ခိုင္မာေရး၊ တိုးခ်ဲ႕ေရးအတြက္ စစ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ေဒသလုပ္ငန္း ဘက္စုံလုပ္
ေဆာင္ေနတာကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ငန္းေတြ အၫြန္႔တလူလူ သက္ဝင္လႈပ္ရွား
ေနတဲ့ကာလလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးမွဴးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲေဘာ္အားလုံး အသိအမွတ္ျပဳ ေလ့လာထ္ိုက္တာတခုကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ စိတ္ရွည္စာြ
ပညာေပး ေဖ်ာင္းဖ်တတ္မႈပါပဲ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမွတ္ရစရာ အျဖစ္အပ်က္တခုကို နမူနာ တင္ျပပါရေစ။ အခ်ိန္ကာလ ေန႔ရက္
အတိအက်ေတာ့ မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး။ ၇၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းေလာက္လို႔ ထင္ပါတယ္။
မုန္းဂူ စစ္ေဒသခြဲ၊ ႏိုင္ငံေရးဌာနခြဲ႐ုံးခန္းကို ၄၈ -၄၉ ေကဒါႀကီးတဦးျဖစ္တဲ့ လုံၿခဳံေရးဌာနတာဝန္ခံ ရဲေဘာ္(ဦး) ဖိုးခ်ိဳ ေရာက္
လာတယ္။ သူက ႏိုင္ငံေရးမွဴးကို ကိုစိမ္းေမာင္ႀကီး မုန္ဂူေဈးထဲက အိမ္တအိမ္မွာ ေရာက္ေနတယ္လို႔ သတင္းပို႔ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး
မွဴးဟာ ရဲေဘာ္ဖိုးခ်ိဳနဲ႔အတူ ကိုယ္ရံရဲေဘာ္ေလး ၂ ေယာက္ေခၚၿပီး မုန္ဂူေဈးဘက္ကို ထြက္သြားပါတယ္။ ေဈးထဲက ကိုစိမ္းေမာင္
ႀကိဳက္တတ္တဲ့ ေပါင္မုန္႔၊ မုန္႔ႂကြပ္စတဲ့ မုန္႔ပဲသေရစာမ်ားဝယ္သြားၿပီး ဒိုင္နယ္႐ုံးက အိမ္တအိမ္မွာ စီစဥ္ဧည့္ခံပါတယ္။ ကိုစိမ္းေမာင္
ကလည္း အထက္အဖြဲ႕အစည္းကို တင္ျပဖို႔ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းထံအပ္ပါတယ္။ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသရဲ႕ ဟာ
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ကြက္ေပ်ာ့ကြက္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းကို အားမနာတမ္း ေျပာပါတယ္။ တခါတရံ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ေျပာတာမို႔ အသံေတြ
ဆူညံက်ယ္ေလာင္လြန္းလွပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးက ဘာမွ ျပန္မေျပာပါ။ စိတ္ရွည္ရွည္နား ေထာင္ပါတယ္။ ကိုစိမ္းေမာင္ရဲ႕ အျမင္ သ
ေဘာထားေတြ၊ လူမ်ိဳးစုႏြယ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ထင္ျမက္ခ်က္ေတြကို ဗဟိုကို တင္ျပေပးဖို႔သာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ေနေရးထိုင္ေရး၊
လုံၿခဳံေရးတို႔ကို တာဝန္ယူေၾကာင္း၊ ဒါပဲေျပာႏိုင္ပါတယ္လို႔ ခပ္တိုတိုပဲ ေျပာၿပီး စကားဝိုင္းကို ႏိုင္ငံေရးမွဴးက အဆုံးသတ္လိုက္ပါ
တယ္။ ရဲေဘာ္စိမ္းေမာင္လည္း သူ႕ကိုထားတဲ့ သူ႕စခန္းရွိရာကို ညေနဘက္မွာ ျပန္သြားပါတယ္။
ကိုစိမ္းေမာင္ဆိုတာ မင္းလတ္ရဲေခါင္ပါ။ သူ႕ကို မုန္ဂူကြင္းမွ တနာရီခြဲ ၂ နာရီခရီးေလာက္ ေတာင္ေပၚတေနရာမွာ ကခ်င္ပုံစံ
သပ္သပ္ရပ္ရပ္ အိမ္ကေလးတလုံး ေဆာက္ေပးထားပါတယ္။ သူေနတဲ့အိမ္ကေလးကေန ၾကည့္လိုက္ရင္ မုန္ဂူကြင္းက လယ္ကြင္းစိမ္း
စိမ္းေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ဗမာနယ္စပ္ ျဖတ္ဆင္းသြားတဲ့ မုန္ဂူေခ်ာင္းကိုလည္း ျမင္ရတယ္။ ႐ႈခင္းက လြမ္းေမာစရာပါ။ သူနဲ႔ မလွမ္းမကမ္းမွာ
ဂ်င္းေဖာ႐ြာေလး

တ႐ြာရွိပါတယ္။

႐ြာသားကခ်င္ေတြနဲ႔လည္း

မိတ္ေဆြျဖစ္ေနၿပီး

႐ြာသားေတြကလည္း

မၾကာမၾကာ

သူ႕ထံ

လာလည္တတ္ပါတယ္။ သူက ဘာသာေဗဒ စိတ္ဝင္စားသူမို႔လားေတာ့ မေျပာတတ္ပါ။ အဲဒီသူေနတဲ့ စခန္းေလးေရာက္ၿပီး လတခ်ိဳ႕
ၾကာေတာ့ သူက ကခ်င္စကား ေျပာတတ္ေနပါၿပီ။ အဲဒီအိမ္ကေလးမွာေနရင္း စာတမ္းေတြ ျပဳစုၿပီး ႏိုင္ငံေရးမွဴးကတဆင့္ တင္ျပလိုက္
တာေတာ့ ၾကားသိရဖူးပါတယ္။ လၽွိဳ႕ဝွက္ကိစၥမ်ားျဖစ္လို႔ ဘာမွ စူးစမ္းေလ့လာခြင့္မရွိလို႔ ဘာမွေတာ့ သိခြင့္ မႀကဳံဘူးလို႔ ဆိုရမွာပါ။
ေနာက္ လတခ်ိဳ႕ ၾကာတဲ့အခါ ရဲေဘာ္ဖိုးခ်ိဳ တေခါက္ျပန္လာပါတယ္။ ဒီတခါေတာ့ သူက မုန္ဂူကြင္းမွာ ရဲေဘာ္စိမ္းေမာင္
“ပိုစတာတိုက္ပြဲဆင္ေနေၾကာင္း” ေျပာျပလို႔ ႏိုင္ငံေရးမွဴးက ဗဟိုကို အစီရင္ခံ အေၾကာင္းၾကားပါတယ္။ “ပိုစတာ စာလုံးႀကီးတိုက္ပဲြ
ဆင္တာ မလုပ္ဖို႔” ဥကၠ႒သခင္ဗသိန္းတင္က အေၾကာင္းၾကားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါကိုဆန္႔က်င္ၿပီး မလုပ္ဖို႔ စစ္ေဒသက တားျမစ္ေပမယ့္
သူက နားမေထာင္ေတာ့ပါ။ စစ္ေဒသအမိန္႔နဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွဴးက ပိုစတာေတြကို ခြာခ်ပစ္ေစၿပီး မင္းလတ္ရဲေခါင္ ေခၚ ကိုစိမ္းေမာင္န႔ဲ အ
ခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ ေဆြးေႏြးပါတယ္။ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းက သူေျပာသမၽွ နားေထာင္ စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ သည္းခံနားေထာင္ပါတယ္။ တခ်ိန္
တည္းမွာ ပါတီရဲ႕ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ခပ္ျပတ္ျပတ္ေျပာဆိုၿပီး သူ႕ေနထိုင္ေရး ကိစၥမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္
စီစဥ္ေပး ပါတယ္။
ပိုစတာတ္ိုက္ပြဲဆင္ၿပီး တပတ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ဗဟိုလည္း ပန္ဆန္း၊ ၀နယ္ကို ေျပာင္းေတာ့မယ္။

ကိုစိမ္းေမာင္လည္း

၀နယ္ကို ေျပာင္းရမယ္လို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေရာက္လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမွဴးဟာ ကိုစိန္းေမာင္နဲ႔ အခ်ီအခ် ေျပာဆိုရျပန္ပါတယ္။
ေနာက္ဆုံး ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရးကို စီစဥ္ရပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးတပ္စုတစုနဲ႔ လုံၿခဳံေရးမွဴး ရဲေဘာ္ဖိုးခ်ိဳတာဝန္ယူၿပီး ၀နယ္
ေျမာက္ပိုင္းကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနရာခ်ထားလိုက္ပါတယ္။ လမ္းခရီးမွာ ကိုစိမ္းေမာင္ရဲ႕ လုံၿခဳံေရးကို မွဲ႔တေပါက္မွ မစြန္းေစရေအာင္ လုံၿခဳံ
ေရးဌာနက တာဝန္ယူရမယ္လို႔ လုံၿခဳံေရးဌာနကို တာဝန္ေပး ေသခ်ာအပ္ႏွံ စီစဥ္ေပးခဲ့တယ္။
လမ္းခရီးအတြက္ ျမင္း၂ ေကာင္နဲ႔ ရိကၡာအျပည့္အစုံ၊ လမ္းတေလၽွာက္အတြက္ ထမ္းစင္ပါ ျပင္ဆင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ သူက
ပထမ ျမင္းမစီးဘဲ လမ္းေလၽွာက္တယ္။ ခရီးကလည္းေဝး၊ ေတာင္ဆင္းေတာင္တက္နဲ႔ ခရီးကလည္း ၾကမ္းေတာ့ ရက္တခ်ိဳ႕ရွိတ့အ
ဲ ခါ
လမ္းမေလၽွာက္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ျမင္းစီးရန္ေျပာေပမယ့္ ျမင္းမစီးပါ။ သူ႕ကို ဒီလိုပို႔တာ မေက်နပ္လို႔ ခရီးဆက္မသြားေရးနဲ႔ ေနာက္ေၾကာင္း
ျပန္ေရးကို လမ္းမွာ အစာမစားဘဲ ဆႏၵျပပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးဌာနကလည္း ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ၀နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေရာက္ေအာင္ မျဖစ္
ျဖစ္ေအာင္ ပို႔ရမွာပါ။ ဆႏၵမျပရန္ ေဖ်ာင္းဖ်ေပမယ့္ မရပါ။ အိပ္လဆ
ွဲ ႏၵျပတယ္။ ေခတၱခရီးတေထာက္နားေတာ့ ေရွ႕ဆက္မသြားလို
ေၾကာင္း ဆႏၵျပတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ထမ္းစင္စီစဥ္ၿပီး တပတ္အတြင္း ၀ေျမာက္ခ႐ိုင္႐ုံးအေရာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကတယ္။
ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းက သူကိုယ္တိုင္လည္း စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး ပါတီဗဟိုရဲ႕ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့သ
ဲ လို က်န္
ရဲေဘာ္မ်ားကိုလည္း ဒီရဲေဘာ္ႀကီးဟာ ပညာတတ္ ဝါရင့္ရဲေဘာ္ႀကီးတေယာက္ျဖစ္တယ္လို႔ ေသခ်ာရွင္းျပ မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ၀ေျမာက္
ခ႐ိုင္ပို႔ေပးေရးကို တာဝန္အပ္ႏွင္းခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းရဲ႕ အခိုင္အမာစီစဥ္ေပးမႈနဲ႔ လုံၿခဳံေရးတာဝန္ခံ ရဲေဘာ္ဖိုးခ်ိဳ တာ
ဝန္ခံကာ မင္းလတ္ရဲေခါင္ (ေခၚ) ကိုစိမ္းေမာင္ကို ျမစ္အေနာက္ဘက္ကေန ၀ေျမာက္ခ႐ိုင္ ပို႔ေပးခဲ့တာကို ျပန္လည္ သတိရေနမိ
တယ္။
ဒီျဖစ္စဥ္နဲ႔အတူ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ ျမစ္အေနာက္ဘက္မွာ တာဝန္ယူေနရာကေန ဗဟိုစခန္းေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရး အ
တြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔၊ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္တဲ့ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရး အႏွစ္ ၃၀ ေျမာက္ အခမ္းအနား
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အခမ္းအနားႀကီး ဝွဲခ်ီးက်င္းပေရးအတြက္ ၀ေတာင္ခ႐ိုင္ ပန္ဆန္းကို ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ထမ
ဲ ွာ

ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ပန္ဆန္းကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရတယ္။ လုပ္ငန္းတာဝန္အရလည္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္သာြ းၿပီး ႏိုင္
ငံေရးမွဴးနဲ႔ ယာယီကြဲသြားပါတယ္။
ပန္ဆန္းမွာ ၁၉၇၅ ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ ၇၉ ဗဟိုေကာ္မတီစုံညီ အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီး ၇၉ လမ္းစဥ္ထြက္လာတဲ့အခါ
ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္း တာဝန္ အေျပာင္းအလဲေတြ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ ဒု
ႏိုင္ငံေရးမွဴး (ျမစ္အေနာက္ဘက္ တာဝန္ခံကေန) တပ္မ ၄၈ ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမွဴးအျဖစ္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း
လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္း ၁၀၈ စစ္ေဒသသို႔ ၁၀၈ စစ္ေဒသ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္ခင္ၫိုနဲ႔အတူ ဆင္းသြားခဲ့ရလို႔
ပန္ဆန္းနဲ႔ ယာယီခြဲရျပန္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ တပ္မ ၄၈ ရဲ႕ အင္အားတခ်ိဳ႕နဲ႔အတူ ျမစ္အေနာက္ဘက္ ျပန္ေ႐ႊ႕
သြားရျပန္ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ စပယ္ေတာမွာ ႏွစ္တခ်ိဳ႕ေနထိုင္ရင္း ၁၀၈ စစ္ေဒသကို ဆင္းလိုက္တက္လိုက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ရျပန္ပါတယ္။
၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ကြန္ဂရက္ က်င္းပပါတယ္။ ကြန္ဂရက္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္း
ျဖစ္တဲ့ တည္ေဆာက္ေရးဆပ္ေကာ္မတီမွာ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရပါတယ္။ အဲဒီ ၈၅ တတိယကြန္ဂရက္မွာ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ
ဗဟိုေကာ္မတီအျဖစ္ ျပန္လည္ေ႐ြးေကာက္ခံရျပန္ပါတယ္။ ဒီအခါ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းဟာ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသရဲ႕ ပါတီေကာ္မတီ အ
တြင္းေရးမွဴးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ျဖစ္လာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း မိမိသက္ဆိုင္ရာ အထက္အဖြဲ႕အစည္းကို တင္ျပေတာင္းဆိုမႈအရ လုပ္
ငန္းတာဝန္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ၿပီး အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသ ဌာနခ်ဳပ္ကို ေရာက္ရွိလာပါတယ္။ သိပ္မၾကာလိုက္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးက ကၽြန္
ေတာ့္ကို ၀ေျမာက္ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္တေယာက္အျဖစ္ ၀ေျမာက္ခ႐ိုင္ကို လႊဲေျပာင္းေပးၿပီး တာဝန္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး မွဴးရဲ႕
အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသထဲမွ ၀ေျမာက္ခ႐ိုင္ ႏိုင္ငံေရးဌာနတာဝန္ခံတေယာက္အျဖစ္ ၀ေျမာက္ခ႐ိုင္႐ုံးစိုက္ရာ ရွင္တိဖန္းမွာ အခ်ိန္
တခ်ိဳ႕ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ေနရင္း ၀ေျမာက္ခ႐ိုင္ ျပန္လည္ဖ႕ြဲ စည္းေရးအတြက္ စစ္ေဒသေကာ္မတီရဲ႕ တိုက္
႐ိုက္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ခ႐ိုင္ကြန္ဂရက္ က်င္းပပါတယ္။ စစ္ေဒသအလုပ္အဖြဲ႕အျဖစ္ ရဲေဘာ္စိုးသိမ္း တာဝန္ခံကာ ရဲေဘာ္ေအာင္လြင္၊ မနီ
ေထြး ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ခ႐ိုင္ကြန္ဂရက္ကို ဦးစီးက်င္းပေပးပါတယ္။ ကြန္ဂရက္မွာ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ ျပန္လည္အေ႐ြးခံ
ရၿပီး ခ႐ိုင္ႏိုင္ငံေရးဌာန လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။
ဒီအေတာ္အတြင္းမွာပဲ ဗမာျပည္ရဲ႕အေျခအေနဟာ ဆိုးဝါး ဆုတ္ယုတ္သထက္ ဆုတ္ယုတ္လာလို႔ လူထုႀကီးဟာ စစ္အာ
ဏာရွင္ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ ဖိႏွိပ္မႈကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္တဲ့ “၈ ေလးလုံးလူထု အုံႂကြမႈႀကီး”ဟာ တျပည္လုံး ေနရာအႏွံ႔ ေတာေရာၿမိဳ႕ပါ
မက်န္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ ၈၈ စက္တင္ဘာမွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းလိုက္ျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္
နက္ကိုင္ေတာ္လွန္လိုတဲ့ လူငယ္အင္အားတခ်ိဳ႕ ပါတီအေျခခံေဒသ ပန္ဆန္းနဲ႔ ေျမာက္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုဌာနခ်ဳပ္တို႔မွာ ေရာက္ရွိလက္ခံခ့ၾဲ က
ရေပမယ့္ လူထုအုံႂကြမႈဒီေရကို စီးၿပီး၊ ေတာ္လွန္ေရးကို တြန္းမတင္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ အေျခခံေဒသအတြင္းရွိ ကိုး
ကန္႔အမ်ိဳးသားမ်ား စတင္ ပုန္ကန္တယ္။ ဒီအခါ ဗဟိုေကာ္မတီအစည္းအေဝး စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ဗဟိုရဲ႕ အခိုင္အမာလုပ္ငန္းမ်ား ခ်ျပေရးနဲ႔
ျပင္ဆင္ေရးကို စစ္ေဒသႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းအေပၚ တာဝန္က်လာပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမွဴးဟာ ၀ေျမာက္ခ႐ိုင္န႔ဲ
စစ္ေဒသဌာနခ်ဳပ္ ပန္ဆန္း ကူးခ်ီသန္းခ်ီ လြန္းထိုးေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္။ ၀အမ်ိဳးသား အရန္ဗဟိုေကာ္မတီမ်ားျဖစ္တ့ဲ ေက်ာက္ညီ
လိုင္နဲ႔ ေပါက္ယိုခ်မ္းတို႔ရဲ႕ “၀ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနနဲ႔ ပါတီအေပၚ မေက်နပ္စရာ ဘာမွမရွိပါဘူး၊ ပါတီနဲ႔အတူ ရပ္တည္သြားမယ္” ဆိုတ့ဲ
ပါတီဗဟိုအေပၚ တင္ျပခ်က္ကို လုံး၀ယုံၾကည္ထားမႈေအာက္မွာ ၀ အမ်ိဳးသားမ်ား ပုန္ကန္မႈေပၚေပါက္ၿပီး ၀ေျမာက္ခ႐ိုင္သို႔ လုပ္ငန္း
တာဝန္အရ အလာခရီးလမ္းမွာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ခ႐ိုင္႐ုံးစိုက္ရာ ရွင္တိဖန္းမွာ အဖမ္းခံလိုက္ရပါတယ္။
ပန္ဆန္းဗဟို ဌာနခ်ဳပ္လည္း ၀အမ်ိဳးသားမ်ားက ပုန္ကန္ သိမ္းပိုက္လိုက္လို႔ စစ္ေဒသအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ဗဟိုအဖြဲ႕အစည္းေတြလည္း
ပ်က္သုဥ္းသြားကာ ပါတီဗဟိုနဲ႔ ဗဟိုကိုေထာက္ခံသူ အင္အားစုတခ်ိဳ႕ဗဟိုနဲ႔အတူ တဖက္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိသြားေတာ့တယ္။ အေျခအ
ေနေတြနဲ႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ လုံး၀ အဆက္ျပတ္သြားရပါေတာ့တယ္။
ေနာင္မွာ ဇနီးရဲ႕ဇာတိ၊ ဂ်င္းေဖာ႐ြာေလးကို ေမာင္းထုတ္တာ ခံလိုက္ရၿပီး အခ်ိန္တခ်ိဳ႕ ဇနီး႐ြာမွာ ေတာင္ယာခုတ္ လုပ္ကိုင္
စားရင္း ေနထိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ တဖက္ကလည္း ေရဒီယိုနားေထာင္၊ ပါတီသတင္းေတြကို ေလ့လာေနခဲ့ရာ ဗဟိုဟာ ၁၀၁ ေဒသမွာ
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အေျခစိုက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းရရွိလိုက္ပါတယ္။ ဇနီးသည္နဲ႔အတူ လအနည္းငယ္သာရွိေသးတဲ့ သမီးငယ္ကို ရင္ခြင္ပိုက္ၿပီး ဗဟိုရွိ
ရာကို လိုက္လာခဲ့ပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ ထိန္ခ်ဳံးအေရာက္မွာ မေမၽွာ္လင့္ဘဲ လမ္းၾကားတခုမွာ ရဲေဘာ္စိုးခ်စ္၊ ရဲေဘာ္ႏိုင္ဦး၊ ရဲေဘာ္ခ်ိဳ၊ ရဲေဘာ္ေအာင္လြင္တို႔
၄ ေယာက္နဲ႔ ႐ုတ္တရက္ ဆုံမိလိုက္ၿပီး တေယာက္နဲ႔တေယာက္ ဝမ္းသာအားရ ဖက္ရမ္းႏႈတ္ဆက္ႏိုင္ၾကၿပီး ပါတီဗဟိုန႔ဲ ျပန္အဆက္
အသြယ္ရပါတယ္။ တဆက္တည္း ႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔လည္း အဆက္အသြယ္ရရွိလာပါတယ္။ သူက ပါတီတြင္းအေျခအေန
မိတ္ဆက္ျပ၊ ပညာေပးပါတယ္၊ ပါတီဘက္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားဖို႔ အားေပးပါတယ္။ ဒီေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ ပါတီရဲ႕ ေနရာခ်ထား
မႈအရ ပန္ဝါမွာ အခ်ိန္တခ်ိဳ႕ ေနထိုင္ခဲ့ရျပန္ပါတယ္။
အခ်ိန္တခ်ိဳ႕ ပန္ဝါမွာ ေနထိုင္ရင္း ဆက္လက္ေနထိုင္ရန္ မသင့္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္တာနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ထဲကို ဇနီးသည္၊ သမီး ၂
ေယာက္တို႔နဲ႔အတူ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ရာမွ ေနာက္ဆုံးမွာ ႏိုင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စိုးသိမ္း စီစဥ္ေနရာခ်ထားေပးတဲ့ ကခ်င္႐ာြ ေလး
တ႐ြာမွာ ရဲေဘာ္မိသားစုမ်ားနဲ႔အတူ ေနထိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီကာလမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမွဴးနဲ႔အတူ ျပန္လည္ေနထိုင္ရျပန္ပါတယ္။ သိပ္
မၾကာလိုက္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းနဲ႔ ဗဟိုေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ လုပ္ငန္းတာဝန္မွ အနားယူရန္ မိမိမိသားစုရွိရာ စစ္ခၽြမ္းျပည္
နယ္ ခ်င္တူးသို႔ ျပန္သြားၾကပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ နယ္စပ္မွာပဲ မိသားစုအတြက္လုံးပန္းရင္း ပါတီဗဟိုရဲ႕ အမိန႔္သံေစာင့္ကာ မိမိယုံၾကည္ခ်က္ပန္းတိုင္
အတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ လုံးပန္းတိုက္ခိုက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွဴးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေဝးရာမွာ ေရာက္ရွိသာြ း
ေပမယ့္ ဘာမထီစိတ္ဓာတ္နဲ႔ အေဝးကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သေဘာတရားေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ အားသစ္ေတြကို သူရဲ႕ ေနာက္
ဆုံး ထြက္သက္အထိ ျဖည့္ဆည္းေပးသြားခဲ့ပါၿပီ။
ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္း အပါအဝင္ ပထမမ်ိဳးဆက္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ ရာသက္ပန္ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္
ဥဒါန္းတြင္ပါေစသတည္း။
ႏိုင္ငံေရးမွဴးရဲေဘာ္စိုးသိမ္းကို အေလးနီ ျပဳလိုက္ပါတယ္။
၂၇ စက္တင္ဘာလ ၂၆။

ရဲေဘာ္ခ်စ္ေအာင္သို႔ ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ျခင္း
(ပထမပုိင္း)
( ဝင္းတင့္ထြန္း)

(၁)
ကင္ဆာဆိုတဲ့ ေရာဂါဆိုးႀကီးရဲ႕အႏၲရာယ္ကို ခါးသည္းဖြယ္ ၾကားနာသိျမင္ေနခဲ့ရတာကေတာ့ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာရွိခ့ပ
ဲ ါၿပီ။ ဆရာ
ဗန္းေမာ္ တင္ေအာင္တုန္းကလည္း ကင္ဆာနဲ႔ပဲ ျဖစ္သလို၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ေလးစားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ အေလးထားတဲ့ ကၽြန္
ေတာ္တို႔ေတြရဲ႕ ေရွ႕ကေရွ႕က ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ ရဲေဘာ္ႀကီးဦးေဖေသာင္းတို႔၊ ရဲေဘာ္ႀကီးဦးစိးု သိမ္းတို႔ေတြဟာလည္း ဒီကင္ဆာ
ေရာဂါနဲ႔ပဲ ဆုံးပါးသြားခဲ့ရတယ္ မဟုတ္လား။ ေနာက္ဆုံးမွာ ရဲေဘာ္ကိုခ်စ္ေအာင္ထံကိုလည္း ဒီကင္ဆာေရာဂါဆိုးႀကီးဟာ မဖိတ္ေခၚ
ရပါဘဲနဲ႔ လာေရာက္ခိုဝင္ ၿငိတြယ္စြဲကပ္ေနျပန္ၿပီလို႔ သိလိုက္ရတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြအားလုံး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိရပါတယ္။ ဒါေပ
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မဲ့- ဒီေလာက္ေတာင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႀကီးေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ျဖစ္ေပၚႀကဳံေတြ႕လာရလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ ဘယ္သူမွ
ထင္မွတ္ထားမိၾကလိမ့္မယ္ မထင္ပါ။ အထူးသျဖင့္- ကိုခ်စ္ေအာင္လို လူေကာင္ႀကီးက ခပ္ႀကီးႀကီး၊ အရပ္အေမာင္းကလည္း ေကာင္း

ေကာင္း၊ ခံႏိုင္ရည္အား ကိုယ္ခံအားကလည္း ေတာ္ေတာ္ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝႀကီး ရွိေနတဲ့ပုံ အတိုင္းသားေပၚလြင္ေနတဲ့သူတေယာက္
အတြက္ ကင္ဆာဆိုတဲ့ ဒီေရာဂါဆိုး အႏၲရာယ္ဆိုးႀကီးရဲ႕ တိုက္ကြက္တိုက္ခ်က္ ထိုးႏွက္ခ်က္ေတြဟာ ေတာ္ေတာ္နဲ႔ တိုးေပါက္ႏိုင္လိမ့္
မယ္မဟုတ္၊ လြယ္လြယ္နဲ႔ သက္ေရာက္အစြမ္းျပႏိုင္လိမ့္မယ္မဟုတ္-လို႔ပဲ ယူဆထားမိပါတယ္။ အတိုခ်ဳပ္ေျပာရရင္ေတာ့ ဒီေလာက္
ႀကီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ အႏၲရာယ္သင့္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ ဘယ္သူကမွ ေမၽွာ္လင့္ထားၾကလိမ့္မယ္မထင္ပါ။ ကိုခ်စ္ေအာင္ ကိုယ္တိုင္
ပင္လၽွင္ အေစာပိုင္းကေတာ့ ဒီေလာက္ႀကီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ လူ႕ဘဝကေန ထြက္ခြာသြားရလိမ့္မယ္လို႔ယူဆထားပုံ မရပါ။ ဒါေၾကာင့္
ပဲ ယူနန္ျပည္နယ္ရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ ခြန္းမင္ေဆး႐ုံႀကီးေပၚကေန ပထမအႀကိမ္၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြအျဖစ္ ေဆးဝါးကုသမႈေတြျပဳလုပ္ခ့ဲၿပီး ေရႊ
လီကို ျပန္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ၊ ‘ဘယ့္ႏွယ္လဲ-’ လို႔ လူမမာသြားေမးခဲ့တဲ့ကၽြန္ေတာ့္ကို သူက “အေျခအေနက အမ်ားႀကီး တိုးတက္လာ
တယ္။ ကုသမႈက ထိေရာက္ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ပဲ ေျပာရမွာပဲဗ်….”လို႔- သူ႕ရဲ႕ထုံးစံအတိုင္း ေလသံေအးေအးေလးနဲ႔ ျပန္လည္ရွင္းျပခဲ့
႐ုံမက မ်က္ႏွာေပၚမွာလည္း အၿပဳံးေအးေအးေလးတခ်က္ လက္ကနဲ လင္းေနခဲ့တာ သတိထားမိခဲ့ပါတယ္။
ဒီႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲကပဲ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ကၽြန္ေတာ့္သားႀကီးဟာ သူ႕ရဲ႕ေက်ာက္ဆိုင္ေလးဖြင့္ထားရာေနရာကို တခုတ္တရ
သြားခဲ့ၾကပါေသးတယ္။ ကင္ဆာေရာဂါ ရွိေနတယ္လို႔ဆိုတဲ့ သူ႕ကို ကၽြန္ေတာ့္သားႀကီးက ေရႊလီကို ေရာက္တုန္းေရာက္ခိုက္ သြား
ၾကည့္ခ်င္တယ္-ဆိုလို႔ လိုက္ပို႔ရင္း ေရာက္ျဖစ္ျပန္တာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္သားနဲ႔သမီးဟာ ကိုခ်စ္ေအာင္ကို ေတာ္ေတာ္ကို ခ်စ္ခင္ေလး စား
ၾကပါတယ္။ သူတို႔ငယ္ငယ္ကတည္းက ကိုခ်စ္ေအာင္ဟာ သူတို႔အေပၚ ေစတနာထားတယ္၊ အၿမဲလိုလို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးကမ္းမႈ
ေတြ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတာကို သူတို႔ဘာသာ သူတို႔လက္ေတြ႕ေတြနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံသိရွိေနခဲ့ၾကၿပီး၊ သူတို႕ႏွလုံးသားေတြထဲမွာ ေလးေလးနက္
နက္ မွတ္သားထားတာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထဲမွာ တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူး ေက်ာင္းရက္ရွည္ပိတ္ခ်ိန္မွာ ေကြ႕ႀကိဳးျပည္နယ္
ထဲမွာ အထက္တန္းေက်ာင္းတက္ေနတဲ့သမီးငယ္က ေရႊလီကို ျပန္မလာႏိုင္ေပမယ့္ က်န္းရွီးျပည္နယ္ထဲက အႏုပညာတကၠသိုလ္တခု
မွာ ပန္းခ်ီနဲ႔ဒီဇိုင္းအဓိက ဘာသာရပ္နဲ႔ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ သားႀကီးကေတာ့ အိမ္ကို ျပန္လာျဖစ္ခဲ့ရာကေန- “ဘဘဦးခ်စ္ေအာင္ကို
သား သြားၿပီးေတြ႕ခ်င္တယ္…. …. ” လို႔ ဆိုလို႔ လိုက္ပို႔ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ သားက သူ႕ဘဘဦးခ်စ္ေအာင္အတြက္ ပန္းခ်ီကားတခ်ပ္
ပါလာခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ေပဝန္းက်င္ေလာက္ရွိမယ့္ ေႂကြပန္းခ်ီကားေလး တခ်ပ္ပါ။ သားတို႔တကၠသိုလ္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္မွာ ေႂကြန႔ဲ ပတ္
သက္တဲ့ နာမည္အႀကီးဆုံးၿမိဳ႕မွာ ရွိတာေၾကာင့္ ေႂကြပန္းခ်ီကိုလည္း ဘာသာရပ္တခုအျဖစ္ ေကာင္းေကာင္းသင္ၾကားေပးရာ၊ သား
ကိုယ္တိုင္လည္း ေရေဆး၊ ဆီေဆးေတြသာမက ေႂကြပန္းခ်ီကိုပါ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဆြဲရပါတယ္။ သူတို႔တကၠသိုလ္က အတန္းတူ
ေက်ာင္းေနဖက္ ေက်ာင္းသားေတြလည္း ေႂကြပန္းခ်ီေတြ အသီးသီးဆြဲၾကရရင္း၊ တေယာက္ရဲ႕ပန္းခ်ီကားနဲ႔ တေယာက္ရဲ႕ပန္းခ်ီကား
ကို အျပန္အလွန္ အမွတ္တရ လဲလွယ္သိမ္းဆည္းၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီတခါ ေက်ာင္းပိတ္အိမ္အျပန္မွာ သားက ပန္းခ်ီကား
တခ်ိဳ႕ကို သယ္ယူလာခဲ့တာရွိေပမယ့္ ေႂကြပန္းခ်ီကားကေတာ့ (၃)ခ်ပ္တည္းပဲ ပါပါတယ္။ အႀကီးဆုံးကားက သားကိုယ္တိုင္ရဲ႕ လက္
ရာ ျဖစ္ၿပီး၊ က်န္ေႂကြပန္းခ်ီ (၂) ခ်ပ္ကေတာ့- သားနဲ႔အတန္းတူ တခန္းတည္းေန သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ရာပန္းခ်ီကားေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။ သားရဲ႕လက္ရာေႂကြပန္းခ်ီကား(၂)ခ်ပ္ကို သူတို႔ေတြက အမွတ္တရ ရယူသြားၿပီး၊ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ရာ ပန္းခ်ီ
ကားေလးေတြကို အျပန္အလွန္ အလဲအလွယ္ အမွတ္တရအျဖစ္ သားကို ျပန္လည္ေပးထားၾကတာလို႔ ဆိုပါတယ္။ တျခားပန္းခ်ီကား
ေတြကို သယ္ယူလာရတာ အခက္အခဲ သိပ္မႀကီးလွေပမယ့္၊ ေႂကြပန္းခ်ီကားေတြကို သယ္ယူလာရတာမွာေတာ့ မထိမိမခိုက္မိေအာင္
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ေတာ္ေတာ္ကို ဂ႐ုစိုက္ရပါတယ္။ ဒီၾကားထဲကပဲ အိမ္ကို ျပန္ေရာက္တဲ့အခါ၊ အိမ္အတြက္ ယူလာခဲ့တဲ့ သားကိုယ္တိုင္ရဲ႕လက္ရာ
ေႂကြပန္းခ်ီကားႀကီးဟာ တခုခုနဲ႔တိုက္မိ ထိမိခဲ့ၿပီး၊ အက္ရာအစင္းႀကီး ထင္ေနတာ ေတြ႕လိုက္ရၿပီး၊ သားဟာ ေတာ္ေတာ္ကို စိတ္ခိုက္
ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုခ်စ္ေအာင္ဆီကို လာၾကတဲ့အခါ ကိုခ်စ္ေအာင္အတြက္ ယူလာခဲ့တဲ့ ေႂကြပန္းခ်ီကားဟာ သားကိုယ္တိုင္ရဲ႕
လက္ရာ ပန္းခ်ီကား မဟုတ္ေတာ့ဘဲ သားသူငယ္ခ်င္းတေယာက္ရဲ႕ပန္းခ်ီကားေလးတခ်ပ္ပဲ ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ သားက - “ ဘဘ ဒါက
ဘဘ အတြက္ ပန္းခ်ီကား လက္ေဆာင္၊ ဒါက သားကိုယ္တိုင္ဆြဲတဲ့ ပန္းခ်ီကားေတာ့မဟုတ္ဘူး။ သားနဲ႔ေက်ာင္းေနဖက္ သူငယ္ခ်င္း
ရဲ႕ပန္းခ်ီလက္ရာပဲ။ သားရဲ႕လက္ရာ ပန္းခ်ီကားကို သူက အမွတ္တရအျဖစ္ ယူသြားၿပီး၊ သူ႕လက္ရာ ဒီဟာကို သားကို အမွတ္တရ
ျပန္ေပးထားတာ….” လို႔ေျပာျပရင္း၊ ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕လက္ထဲကို လက္ေဆာင္အျဖစ္ သားကိုယ္တိုင္ ေပးပါတယ္။ ကိုခ်စ္ေအာင္က
ကၽြန္ေတာ့္သားကို ရႊန္းရႊန္းျမျမ ျပန္ၾကည့္ရင္း၊ အၿပဳံးလဲ့လဲ့နဲ႔အတူ ေႂကြပန္းခ်ီကားေလးကို လက္ခံယူပါတယ္။ နာရီဝက္ ေလာက္ၾကာ
ေအာင္ စကားစျမည္ ေျပာဆိုျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီးတဲ့ေနာက္ အိမ္ကိုျပန္ဖို႔ အထမွာေတာ့- ကိုခ်စ္ေအာင္က သားကို ရႊန္းရႊန္းစားစား ထပ္ၾကည့္
ရင္း၊ “သားရဲ႕လက္ေဆာင္ ပန္းခ်ီကားကို ဘဘႀကိဳက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့- ဘဘက သားကိုယ္တိုင္ရဲ႕လက္ရာ ပန္းခ်ီကားကို ပိုႀကိဳက္
တယ္။ ပိုၿပီ လိုခ်င္တယ္….”လို႔ အၿပဳံးဖြဖြေလးနဲ႔ ေျပာလိုက္ပါေလတယ္။ သားကလည္း “ဟုတ္ကဲ့ဘဘ၊ သားမွာ သားဆြထ
ဲ ားၿပီးသား
ေႂကြပန္းခ်ီကားေတြ ေက်ာင္းမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္။ ေနာက္တေခါက္ လာျဖစ္တဲ့အခါ က်ရင္- ဘဘအတြက္ သား ထပ္ၿပီး
ေပးပါ့မယ္”လို႔ျပန္ေျဖလိုက္ၿပီး သားအဖႏွစ္ေယာက္ ကိုခ်စ္ေအာင္ထံက ျပန္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ သားအတြက္ေတာ့ အဲဒီတေခါက္ဟာသူ
ခ်စ္ခင္ေလးစား တန္ဖိုးထားတဲ့ သူ႕ဘဘကိုခ်စ္ေအာင္နဲ႔ ေနာက္ဆုံး ေတြ႕လိုက္ရျခင္းနဲ႔ ေနာက္ဆုံးစကား ေျပာဆိုလိုက္ရျခင္းလို႔ပဲ ဆို
ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ဇနီးသည္ကေတာ့ ၂၀၁၆ ေမလကုန္ခါနီးမွာ ကိုခ်စ္ေအာင္ထံ ထပ္ၿပီး ေရာက္ခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ အိမ္ကိုေတာ့
မဟုတ္၊ သူ႕ရဲ႕ေက်ာက္ဆိုင္ေလးဆီကိုပဲ သြားခဲ့ၾကတာပါ။ သူ႕ဆိုင္မွာ ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္ေလးေတြမ်ား ရွိေနမလားဆိုၿပီး
ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္ လိုခ်င္လို႔သြားရွာရင္း၊ ၾကည့္ရင္း ေရာက္ျဖစ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့- ဇြန္လ (၆)ရက္ေန႔မွာ ေကြ႕
ႀကိဳးမွာ အထက္တန္းေနာက္ဆုံးႏွစ္ စာေမးပြဲႀကီးေျဖဆိုမယ့္ သမီးငယ္ထံ သူ႕အေမက ဇြန္လဆန္းဆန္းခ်င္း ေရာက္ေအာင္သြားဖို႔
ရွိရာမွာ၊ ဇနီးသည္ရဲ႕အစ္မက လူႀကဳံတုန္း ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္ေလးေတြလည္း ေလးငါးေျခာက္ကြင္းေလာက္ေတာ့ တပါတည္း
ယူလာခဲ့ ဆြဲလာခဲ့ဖို႔ မွာထားတဲ့အတြက္၊ အဲဒီကိစၥအတြက္ ေရာက္ခဲ့ၾကတာပါ။ ဇနီးသည္ရဲ႕ ေကြ႕ႀကိဳးမွာေနတဲ့ တဦးတည္းေသာ အစ္
မက သူ႕မိတ္ေဆြေတြက ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္ လိုခ်င္တယ္၊ သူ႕ကို မွာထားတယ္၊ အဲဒါ ေလးငါးကြင္းေတာ့ သူ ေရာင္းေပးမယ္။
သယ္လာရင္-အနည္းဆုံး လမ္းစရိတ္ေတာ့ ကာမိေအာင္ သူ ေရာင္းေပးႏိုင္တယ္ဆိုလို႔ စာေမးပြဲေျဖမယ့္သမီးကို သြားႀကိဳရင္း၊ တခ်က္
ခုတ္

ႏွစ္ခ်က္ျပတ္သေဘာ

လမ္းစရိတ္ကာမိေအာင္

ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္ယူသြားေရးအတြက္

ကိုခ်စ္ေအာင္ဆိုင္ကိုလည္း

ေရာက္သြားျဖစ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။“ ကိုခ်စ္ေအာင္ေရ…. ဒီသုံးေလးရက္အတြင္းမွာ မိန္းမက ေကြ႕ႀကိဳးကို သြားျဖစ္မယ္။ သမီးကို
သမီး စာေမးပြဲႀကီးမေျဖခင္ သမီးအေမ ေရာက္ေအာင္လာမယ္။ စာေမးပြဲအတြင္း သမီးကို သမီးစားခ်င္တာ အေမက ခ်က္ေကၽြးမယ္။
စာေမးပြဲၿပီးေတာ့- ေရႊလီကို ျပန္ၾကေတာ့လည္း သမီးတေယာက္တည္း မျဖစ္ေတာ့ဘဲ အတူတူျပန္ႏိုင္ေအာင္ လာႀကိဳမယ္လို႔ ဟိုးတႏွစ္
ကတည္းက ေျပာထားတဲ့ ကတိစကားအတိုင္း၊ ဒီသုံးေလးရက္အတြင္း သြားရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ သူ႕အစ္မကလည္း လက္ေကာက္
ေလးငါးေျခာက္ကြင္းေလာက္ဆြဲခဲ့ပါ၊ သူ ေရာင္းေပးမယ္၊ လမ္းစရိတ္ ကာမိတာေပါ့-လို႔ဆိုလို႔၊ သင့္ေတာ္မယ့္ လက္ေကာက္ေလးေတြ
လိုက္ရွာေနတာ၊ ေထာင္ပိုင္းေလာက္ဆို အေတာ္ပဲ။ အဲဒါ ခင္ဗ်ားတို႔ဆိုင္မွာမ်ား ရွိမလားဆိုၿပီး လာတာပဲ….”

လို႔ရွင္းျပလိုက္ေတာ့

ကိုခ်စ္ေအာင္က -“ဆိုင္မွာ ရွိတာေတြကေတာ့ အဲဒီေကာင္တာထဲမွာ အကုန္ပဲဗ်ာ၊ လက္ေကာက္က သိပ္မမ်ားဘူး။ ဒီမွာက ခဲ(ဂဲ) နဲ႔
ျဖတ္သားက မ်ားတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔ဂြင္(ခြင္)ကိုက္ရင္- ႀကိဳက္တာရွိ ယူသြားဗ်ာ….” လို႔ ေျပာရင္း၊ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ပ်ဴပ်ဴငွာငွာ တုံ႔ျပန္
ေဖာ္ျပပါတယ္။“အခု သမီးခ်ိဳမာထြန္းက အထက္တန္းေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေကာင္းစန္းစာေမးပြဲႀကီး ေျဖေတာ့မွာေနာ္၊ သားကလည္း တကၠ
သိုလ္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ တက္ရေတာ့မွာ- ခ်ိဳမာထြန္းႀကီးကလည္း အခု ေကာင္းစန္းစာေမးပြဲႀကီးၿပီးရင္-ဒီႏွစ္ထဲမွာပဲ တကၠသိုလ္ စတက္
ရေတာ့မွာနဲ႔ဆိုရင္…. ခင္ဗ်ားတို႔လင္မယားလည္း ေတာ္ေတာ္ကို ႐ုန္းရလႈပ္ရွားရမွာပဲ….”လို႔ေျပာရင္း စာနာမႈအျပည့္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ဇနီးေမာင္ႏွံကို ၾကည့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးကလည္း ကိုခ်စ္ေအာင္ကို ျပန္ၾကည့္ရင္း“ ကိုခ်စ္ေအာင္လည္း က်န္းမာေရး ေတာ္ေတာ္
ကို ျပန္ေကာင္းလာတယ္ေနာ္…. လူေတာင္ ျပန္ဝလာတယ္။ အသားအေရလည္း ေျဖးေျဖး ပုံမွန္ ျပန္ျဖစ္လာတယ္ေနာ္ ” လို႔ ဆိုလိုက္
ေတာ့ ကိုခ်စ္ေအာင္က သူ႕ရဲ႕ထုံးစံအတိုင္း အၿပဳံးဖြဖြေလးနဲ႔တုံ႕ျပႏ္႐ုံမက “ ဟုတ္တယ္ ေတာ္ေတာ္ကို ျပန္ေကာင္းလာတယ္။ ေနာက္
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တေခါက္ေလာက္ ခြန္းမင္ကို ျပန္တက္ ျပန္ျပၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ လုံးဝအိုေကေလာက္ပါၿပီ” လို႔ ေအးေအးေဆးေဆး အသြင္သဏၭာန္န႔ဲ
ျပန္လည္ေျပာဆိုေနခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီေန႔က သူ႕ဆိုင္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ လက္ေကာက္မ်ိဳး မရွိတဲ့အတြက္ ဘာလက္ေကာက္မွ ယူခဲ့ရျခင္းမရွိေပမယ့္
သူနဲ႔ စကားစျမည္ ေျပာဆိုခဲ့ရတဲ့အေပၚ၊ သူ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ေလး အေကာင္းဘက္ျပေနတဲ့အေပၚ ကၽြန္ေတာ္
တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ႏွစ္ေယာက္စလုံး ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ အျပန္လမ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္က ဇနီးသည္ကို- “ကိုခ်စ္ေအာင္ေတာ့
ဒီေတာင္ကေန ေက်ာ္ႏိုင္ေတာ့မယ္ ထင္တယ္ကြ။ ဝမ္းသာစရာပဲေဟ့….” လို႔ေတာင္ ေျပာမိပါေသးတယ္။
ဒါေပမဲ့…. ဒါေပမဲ့….
(၂)
ဇြန္လ (၆) ရက္ေန႔မွာ တျပည္လုံးစတင္မယ့္ တ႐ုတ္ျပည္ အထက္တန္းေနာက္ဆုံးႏွစ္ စာေမးပြဲႀကီးမတိုင္ခင္ ဇြန္လ (၂) ရက္
ေန႔ကတည္းက အိမ္ကေနထြက္သြားတဲ့ ဇနီးသည္ဟာ ထင္ထားတဲ့ရက္ထက္ အမ်ားႀကီးေနာက္က်ၿပီးမွ အိမ္ကို ျပန္လာႏိုင္ပါတယ္။
စာေမးပြဲ ေျဖၿပီးၿပီျဖစ္တဲ့ သမီးနဲ႔အတူ သားအမိႏွစ္ေယာက္စလုံး ေကြ႕ႀကိဳးမွာပဲ ေသာင္တင္ေနခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ပါ။ ေကြ႕ႀကိဳးအပါအဝင္
တ႐ုတ္ျပည္အေနာက္ေတာင္ ေဒသေတြျဖစ္တဲ့ ဆီခၽြမ္း၊ ဟူနန္၊ ကြမ္ရွီး-စတဲ့ ေဒသေတြအားလုံးနီးပါး မိုးေတြသည္း၊ ေရေတြႀကီး၊
ကားလမ္းရထားလမ္းေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္စီးထိခိုက္ကုန္တဲ့အတြက္ လမ္းေတြမေပါက္တဲ့အတြက္ အိမ္ကို ျမန္ျမန္ျပန္လာ
ခ်င္ပါလ်က္ မလာႏိုင္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး ဇူလိုင္ (၉)ရက္ေန႔က်မွပဲ တစ္လေက်ာ္မွပဲ အိမ္ကို ျပန္ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီလိုကာလအတြင္း ကၽြန္
ေတာ္ဟာ ေရႊလီမွာပဲ ရွိေနခဲ့ရေပမယ့္ ကိုခ်စ္ေအာင္ထံ တေခါက္တက်င္းမွ မေရာက္ႏိုင္ဘဲ ကိုယ့္အလုပ္ကိစၥေတြနဲ႔ကိုယ္ လုံးခ်ာလိုက္
ေနခဲ့ပါတယ္။ အဓိကက ဇနီးသည္ မရွိတာလည္း ပါပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့- ဆိုင္ကယ္လည္း မစီးတတ္၊ စက္ဘီးေတာင္
မစီးတတ္တဲ့ကၽြန္ေတာ့္ကို ဆိုင္ကယ္စီးတတ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးသည္က ဆိုင္ကယ္ေပၚတင္ၿပီး လိုက္ေမာင္းပို႔မွ ကိုခ်စ္ေအာင္ထံကို
လြယ္လြယ္ကူကူေရာက္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒိအရင္တုန္းကေတာ့ ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕ေက်ာက္ဆိုင္ဖြင့္ထားရာေနရာဟာ ကၽြန္ေတာ္ေနထိုင္ရာနဲ႔ သိပ္မေဝးလွတ့ေ
ဲ နရာမွာပဲ
ရွိတာေၾကာင့္ ထြက္ခလုတ္ ဝင္ခလုတ္ မၾကာခဏဆိုသလို ေရာက္တတ္ေလ့ရွိေပမယ့္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ သူက ဆိုင္ေနရာကို ေ႐ႊ႕သြားၿပီ
ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္တေယာက္တည္း အလြယ္တကူ မေရာက္ျဖစ္ေတာ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူကလည္း ေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္
ေဈးကြက္က အနည္းငယ္ ထိုင္းမႈိင္းစျပဳလာခ်ိန္မွာ ဆိုင္လခေဈး ပိုၿပီးသက္သာတဲ့ေနရာဆီပဲ ေ႐ြးခ်ယ္ေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္ရတဲ့ အေျခအ
ေန ျဖစ္ပါတယ္။ သူနဲ႔အတူ ေက်ာက္ဆိုင္ဖြင့္၊ ေက်ာက္စီးပြားေရးအတူတူ ရွယ္ယာလုပ္ၾကတဲ့ ဗမာဇနီးေမာင္ႏွံက သူ႕အေပၚ တကယ့္
ကို ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာလို သံေယာဇဥ္လည္းႀကီး၊ ယုံၾကည္ကိုးစားမႈလည္း ရွိတာေၾကာင့္ အစစအရာရာ သူ႕လက္သူ႕ေျခ လုပ္ခြင့္ရေပမယ့္
သူက တတ္ႏိုင္သမၽွ အကုန္အက် သက္သာေအာင္ အဲဒီလူငယ္ ဇနီးေမာင္ႏွံမိသားစုဝင္ေတြနဲ႔အတူ ေဈးႏႈန္းသက္သာရာ ေနရာဆီကို
ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္- ေနရာက သိပ္မနီးလွတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးသည္ တလေက်ာ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္
ခရီးသြားေနစဥ္အတြင္း ကိုခ်စ္ေအာင္ထံ ေနာက္ထပ္တေခါက္မွ ထပ္မံမေရာက္ျဖစ္သလို ဇနီးနဲ႔သမီး အိမ္ကို ျပန္ေရာက္လာေတာ့
လည္း အိမ္မွာကို အိမ္မႈကိစၥေတြေရာ၊ အေဝးကေန ေရာက္လာၾကတဲ့ ဧည့္သည္ေသာင္သည္ကိစၥေတြနဲ႔ပါ ဆက္ေနတဲ့အတြက္ ဇူလိုင္
လကုန္တဲ့အထိ မေရာက္ျဖစ္ခဲ့ပါ။ ဒီၾကားထဲမွာ-ကိုခ်စ္ေအာင္က ရဲေဘာ္တေယာက္ဆီကေနတဆင့္ ကၽြန္ေတာ့္ထံ တ႐ုတ္ေငြ ယြမ္ငါး
ရာတိတိ လူႀကဳံနဲ႔လွမ္းၿပီး တခုတ္တရေပးလိုက္ပါေသးတယ္။ “ကၽြန္ေတာ့္သားနဲ႔ သမီးအတြက္ သူတတ္ႏိုင္သေလာက္ ေထာက္ပံ့
ကူညီတာ-” တဲ့။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ သူေပးလိုက္တဲ့ပိုက္ဆံေၾကာင့္ ဝမ္းသာဝမ္းနည္း ခံစားရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ သားနဲ႔သမီးအေပၚ ထား
တဲ့ သူ႕ရဲ႕သံေယာဇဥ္အတိမ္အနက္ေၾကာင့္ ဝမ္းသာစိတ္ခံစားရသလို၊ ‘ငါ့ႏွယ္….ကင္ဆာကုေနရတဲ့ ကိုခ်စ္ေအာင္ကို ငါက မကူညီႏိုင္
ဘဲ၊ သူက ကူညီတာကိုပဲ အခုထိ ငါက လက္ခံရယူေနရတုန္းပါလား….’ ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ေၾကေၾကကြဲကြဲ ခံစားလိုက္ရပါတယ္။ တဆက္
တည္းမွာပဲ-ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုခ်စ္ေအာင္ေတာ့ က်န္းမာေရးေရာ စီးပြားေရးပါ တစုံတရာ အေျခအေနေကာင္းေနလို႔ အခုလို လွမ္းၿပီးေပး
လိုက္ႏိုင္တာျဖစ္မွာပဲ….လို႔လည္း အေကာင္းျမင္ေထာင့္ကေန ေတြးေတာမိရင္း၊ စိတ္ထဲမွာ ခပ္ေအးေအး ျဖစ္သြားမိျပန္ပါတယ္။
ဩဂုတ္လဆန္းထဲလည္း ေရာက္လာေရာ၊ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ‘႐ုပ္ပုံလႊာ ကဗ်ာစု’ ကဗ်ာစာအုပ္ေလးေတြ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲ
ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္လာခ်ိန္မွာ၊ ကဗ်ာစာအုပ္ လက္ေဆာင္ေပးရမယ့္သူေတြထဲ ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕မ်က္ႏွာႀကီးဟာ ထိပ္ဆုံးက
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ေန ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္စာအုပ္ေတြ ထြက္သမၽွ ဘာစာအုပ္ပဲထြက္ထြက္၊ မပ်က္မကြက္ေပးခဲ့တဲ့သူေတြထဲမွာ ကိုခ်စ္ေအာင္
ဟာ ေရွ႕ဆုံးတန္းက ရွိခဲ့ေလသူ မဟုတ္လား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုသာ စာေတြကို စိုက္လိုက္မတ္တပ္ မ်ားမ်ားစားစား ေရးသားသူ
တေယာက္ မဟုတ္ေပမယ့္ ကိုခ်စ္ေအာင္ကိုယ္တိုင္လည္း ‘ရဲေဘာ္ခ်စ္ေအာင္’ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ ေဆာင္းပါးေတြ စာေတြ ေရး႐ုံသာမက
ကဗ်ာေတြပါ ရံဖန္ရံခါ ေရးသားဖြဲ႕သီေလ့ရွိသူ မဟုတ္လား။ စာေပအႏုပညာကို ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး တန္ဖိုးထားတတ္ ခ်စ္တတ္ေလသူ
တေယာက္ မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ -ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ‘မွန္းဆတမ္းတ ဖြဲ႕ခဲ့မိသမၽွ ပုံရိပ္ေတြ’ ဆိုတဲ့ ႐ုပ္ပုံလႊာကဗ်ာစုစာအုပ္ေလးထဲမွာ
အမွာစာေရးသားေပးသူျဖစ္တဲ့ အစ္မႀကီးမမလွ(ေဒၚလွေက်ာ္ေဇာ)အတြက္ ကဗ်ာစာအုပ္ေလးေတြကို ဦးဦးဖ်ားဖ်ား လွမ္းပို႔ၿပီးတာနဲ႔ ကို
ခ်စ္ေအာင္ဆီကို ကိုယ္တိုင္သြားေပးဖို႔ သူဘယ္မွာ ရွိေနသလဲ၊ အိမ္မွာလား ဆိုင္မွာလား….ဆိုတာ သိရေအာင္ ဖုန္းဆက္ၾကည့္လိုက္မိ
ေလမွ ကၽြန္ေတာ့္မွာ မယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အံ့ဩတုန္ရီသြားခဲ့ရတာကေတာ့- “ ကဗ်ာဆရာႀကီး- က်ေနာ္….က်ေနာ္….အခု
ခြန္းမင္ေဆး႐ုံႀကီးေပၚမွာ ေဆး….ေဆး….သြင္းေနတယ္ဗ်ာ….” ဆိုတဲ့ ေဖ်ာ့ေတာ့မွိန္ပ်လြန္းလွတဲ့ ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕ျပန္ေျဖသံကို စိတ္မ
ေကာင္းစြာ ၾကားလိုက္ရျခင္းပါပဲ။ ဖုန္းကို သူကိုယ္တိုင္ကိုင္ၿပီး ေျဖေနတာျဖစ္ေပမယ့္ သူ႕အသံက မယုံၾကည္ႏိုင္စရာ ေကာင္းေလာက္
ေအာင္ကို တိုးတိတ္တုန္ခါ ႏြမ္းယဲ့ေနတာ သိသာလြန္းေနခဲ့ပါတယ္။“ဟာဗ်ာ….ေဆာရီးဗ်ာ…. ေဆာရီး၊ ကၽြန္ေတာ္က ခင္ဗ်ား ေရႊလီ
မွာပဲ ရွိေနတယ္ ထင္လို႔၊ ေနာက္မွပဲ ဆက္ေတာ့မယ္။ ကိစၥက အထူးအေထြ ဘာမွမဟုတ္ပါဘူး။ အခုတေလာမွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕‘ ႐ုပ္ပုံ
လႊာ ကဗ်ာစု’ စာအုပ္အသစ္ေလးတအုပ္ ထြက္လာလို႔….လက္ထဲလည္း ေရာက္လာလို႔…. ထုံးစံအတိုင္း ခင္ဗ်ားကို ေပးမလို႔…. လွမ္း
ဆက္ၾကည့္တာပါ။ ေဆးသြင္းေနတာႀကီးနဲ႔ဆိုေတာ့…နားလိုက္ဦးဗ်ာ။ စကားေျပာေနရင္ ေမာေနမွာစိုးလို႔….ကၽြန္ေတာ္ ဖုန္းခ်လိုက္
ေတာ့မယ္”လို႔ စကားကို ခပ္သြက္သြက္ေျပာၿပီး၊ တယ္လီဖုန္းကို အျမန္ဆုံး ခ်ပစ္လိုက္ရပါေတာ့တယ္။ တိုးတိမ္လြန္းလွတ့ဲ သူ႕ရဲ႕အသံ
ယဲ့ယဲ့ေလးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္နားထဲမွာ အဆက္မျပတ္ေအာင္ကို ပဲ့တင္ခတ္ေနတဲ့အတြက္ အိမ္ကို ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း၊ ခြန္းမင္မွာ
ပဲ ရွိေနတဲ့ အစ္မႀကီးမမလွထံ စကိုက္နဲ႔ဆက္သြယ္ၾကည့္ရင္း ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕အေျခအေနကို ပိုသိရေအာင္ ေမးျမန္းၾကည့္မိေတာ့….“
ေျပာရရင္….ကိုခ်စ္ေအာင္ရဲ႕က်န္းမာေရးအေျခအေနက သိပ္မေကာင္းေတာ့ဘူး။ ကၽြန္မလည္း မၾကာခဏ သြားၾကည့္ပါတယ္။ သူ႕
ေရာဂါက ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ျဖစ္ေနၿပီ…. ဘယ္လိုမွ မရေတာ့ဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာဝန္ႀကီးေတြကလည္း ကၽြန္မတို႔ကို ေသေသခ်ာ
ခ်ာ ရွင္းလင္းေျပာျပထားၿပီးၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာရွိေနတဲ့ သူ႕ဇနီး ‘ေကာ္ထြမ္’ ကိုယ္တိုင္လည္း အေျခအေနကို သိေနၿပီးၿပီ။ အဲဒီ ေတာ့….
သူတို႔ရြာမွာ အိမ္မွာပဲ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေရာက္ေအာင္ ျပန္ေခၚသြားႏိုင္ဖို႔၊ ဒီၾကားထဲ လမ္းခုလတ္မွာပဲ တခုခုျဖစ္မသြားဘဲ ခံႏိုင္
ေအာင္၊ အသက္ရွင္ႏိုင္ေအာင္ကိုပဲ အဓိကထားၿပီး လုပ္ေနရတဲ့အဆင့္ ေရာက္ေနၿပီ။ ဒါေတာင္ ပိုက္ဆံေတြက ထပ္ၿပီးအကုန္ခံၿပီး
လုပ္ေနရတာေနာ္….. ေတာ္ေတာ္ကို စိတ္မေကာင္းစရာပါ ကိုဝင္းတင့္ထြန္းရယ္….” ဆိုတဲ့ မမလွရဲ႕ရွင္းျပသံကို ဝမ္းနည္းစဖြယ္ ၾကား
လိုက္ရရင္း၊ ရင္ထဲမွာ အဆက္မျပတ္ကို ထူပူလႈပ္ရွားလာခဲ့ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာပဲ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ေၾကကြဲမိရင္း၊ နင့္နင့္သည္း
သည္း စိတ္ထိခိုက္ ခံစားလိုက္ရပါတယ္။

(ေဆာင္းပါး ဒုတိယပုိင္းကုိ ေနာက္တပတ္ အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)
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လီနင္ရဲ႕ “အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ - နယ္ခ်ဲ႕စနစ္” က်မ္း
အႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အခါသမယကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္း
ခင္ေအးၾကည္ျမ

(၁)
ရဲေဘာ္လီနင္ဟာ “အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ - နယ္ခ်ဲ႕စနစ္” ဆိုတဲ့က်မ္းကို ၁၉၁၆ ခု ေႏြဦးမွာ ျပဳစုၿပီးစီးခဲ့တာမို႔ ဒီ
ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ဟာ ဒီက်မ္းရဲ႕ အႏွစ္ ၁၀၀ သက္တမ္းျပည့္ေျမာက္တဲ့ႏွစ္ျဖစ္တယ္။ ဒီက်မ္းကို လီနင္ဟာ ၁၉၁၇ ဧၿပီမွာ ပထမအႀကိမ္၊
၁၉၂၀ ဇူလိုင္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။
ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗဟိုဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဌာနအေနနဲ႔ ၁၉၉၀ မတ္လမွာ ပထမႀကိမ္ အတြဲ ၄ တြဲခြဲၿပီး လက္ေရးျဖင့္ လည္း
ေကာင္း၊ ၂၀၀၉ စက္တင္ဘာမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ တေပါင္းတစည္းတည္း ကြန္ပ်ဴတာစာလုံးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ၂ ႀကိမ္တိုင္ ထုတ္ေဝ
ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္က်မ္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္တဲ့ ဒီေန႔အခါသမယလို ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ကို ေအာက္ပါစာတမ္းကို ဘာသာျပန္ တင္ျပ
ရင္း အထိမ္းအမွတ္ျပဳလိုက္ပါတယ္။

(“အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕အျမင့္ဆုံးအဆင့္- နယ္ခ်ဲ႕စနစ္” ဆိုတဲ့က်မ္းဟာ လီနင္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ က်မ္းတေစာင္ျဖစ္တယ္။ မာ့က္စ္
“အရင္းက်မ္း” ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝၿပီးေနာက္ ရာစုႏွစ္ဝက္အတြင္း ဒီက်မ္းရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားေတြကို အေျခခံကာ လီနင္က အရင္းရွင္
စနစ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ နိဂုံးခ်ဳပ္ၿပီး သူ႕ရဲ႕နယ္ခ်ဲ႕စနစ္က်မ္းကုိ တင္ျပလိုက္တာ ျဖစ္
တယ္။ တဆက္တည္း အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ အဆင့္သစ္တရပ္ ေရာက္ရွိသြားၿပီ။ တနည္းအားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္သို႔
ေရာက္ရွိသြားၿပီလို႔ လီနင္က ၫႊန္ျပလိုက္တယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္က်မ္းဟာ အရင္းက်မ္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္မွ လက္ဝါးႀကီး
အုပ္ အရင္းရွင္စနစ္သို႔ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအသစ္ျဖစ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပလိုက္ပါတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို ေဘာဂ
ေဗဒအရ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာတဲ့ျဖစ္စဥ္အတြင္း နယ္ခ်ဲ႕စနစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ စံတင္ေလာက္တဲ့ ေကာက္ခ်က္ေတြနဲ႔ အျမင္တသီတတန္းႀကီးကို
လီနင္က တင္ျပထားတာလည္း ျဖစ္တယ္။ တနည္းအာျဖင့္ မာ့က္စ္ဝါဒဘ႑ာတိုက္ကို နယ္ခ်ဲ႕စနစ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သေဘာတရားေတြ
ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။
(၁) အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ဟာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာရဲ႕ ေခတ္ေနာက္ခံ ၁၉ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔ ၂၀ ရာစု
ကနဦးမွာ ကမၻာ့အရင္းရွင္စနစ္ဟာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့တယ္။ အေျခအေနသစ္က ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈကို သ
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ေဘာတရားေရးအရျဖစ္ေစ၊ လက္ေတြ႕အရျဖစ္ေစ အသစ္ေရြးခ်ယ္ေရးနဲ႔ ထိုးေဖာက္လုပ္ေဆာင္ေရးတို႔ကို ေတာင္းဆိုလာတယ္။
မာ့က္စ္နဲ႔ အိန္ဂယ္တို႔ သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္က အရင္းရွင္စနစ္ကို နက္နက္နဲနဲ ဖြင့္ခ်ေဝဖန္ခဲ့ေပမယ့္ ေခတ္ရဲ႕အေျခအေနအေၾကာင္း အ
ခ်က္မ်ား အကန္႔အသတ္ ရွိေနတဲ့အေလ်ာက္ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕အဆင့္ျမင့္ တနည္း လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္စနစ္ကို အခိုင္အမာ ခြဲ
ျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ပထမကမၻာ စစ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ဒုတိယအင္တာေနရွင္နယ္ လက္ယာဂိုဏ္းဟာ ဆို
ရွယ္ေရွာ္ဗင္ဝါဒနဲ႔ ဆိုရွယ္နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ (Social Imperialism) ရႊံ႕ႏြံအိုင္ထဲကို က်ေရာက္သြားၿပီး မိမိႏိုင္ငံ အရင္းရွင္အစိုးရနဲ႔ တဖက္
တည္း ျဖစ္သြားေတာ့တယ္။ ေခတ္ရဲ႕အေျပာင္းအလဲကို အေၾကာင္းျပကာ သေဘာတရားအရ ယိမ္းယိုင္သြာၿပီး မာ့က္စ္ဝါဒကို ႐ုပ္ပ်က္
ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေကာက္စကီရဲ႕၁၉၁၅ ခုႏွစ္မွာ ပြဲထုတ္လာတဲ့ ‘အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္၊
နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေပါင္းခ်ဳပ္အသင္း’ဆိုတဲ့စာအုပ္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီစာအုပ္မွာ “ultra-imperialism” (ဒါဟာေကာက္စကီ တင္ျပ
ခဲ့တဲ့ အေခ်ာင္ဝါဒ တမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ ေကာက္စကီဟာ ဂ်ာမနီနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈရဲ႕ သေဘာတရားဆရာျဖစ္တယ္။
ဒုတိယအင္တာေနရွင္နယ္ အေခ်ာင္သမားဂိုဏ္းရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တဦး ျဖစ္တယ္။) ကို အတိအလင္း ဝါဒျဖန္႔ၾကတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕
ပဋိပကၡနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးအက်ပ္အတည္းရဲ႕ ဆိုးဝါးျပင္းထန္မႈကို အစြမ္းကုန္ ဖုံးကြယ္ထားၾကတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕ ပင္ကိုယ္လကၡဏာ
ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေနရာတကာမွာ ဝါဒျဖန္႔ၾက၊

အရင္းရွင္စနစ္ အေျခအေနအေၾကာင္းအခ်က္ေအာက္မွာ ထာဝရ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တယ္လို႔ စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့ၾကလို႔ ႏိုင္ငံတကာ ဆိုရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈအတြင္းမွာ အလြန္ႀကီးမား
တဲ့ ဗ႐ုတ္သုတ္ခေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕လကၡဏာကို နက္နက္နဲနဲ ဖြင့္ခ်ႏိုင္ေရး၊ ေကာက္စကီရဲ႕ တိမ္း
ေစာင္းေနတဲ့ သေဘာတရားမ်ိဳးေတြကို အားရွိရွိ ေခ်ပေျပာဆိုႏိုင္ေရးနဲ႔ ေခတ္ရဲ႕ၾကန္အင္လကၡဏာေတြကို ရွင္းလင္းျပေရးတို႔ဟာ ဒီ
လႈပ္ရွားမႈ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေရးနဲ႔ အႏိုင္ႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြ စစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေအာင္ပြဲရႏိုင္-မရႏိုင္ရဲ႕ ကြင္းဆက္
ျဖစ္လာတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနေအာက္မွာ “အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ - နယ္ခ်ဲ႕စနစ္” ဆိုတဲ့ က်မ္းစတဲ့ က်မ္းတစီတတန္း
ႀကီးကို ၁၉၁၆ မွာ လီနင္က ျပဳစုေရးသားခဲ့တာျဖစ္တယ္။ သူဟာ

နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို နက္နက္နဲနဲ စူးစမ္းေလ့လာ ခြဲ ျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး

ေကာက္စကီရဲ႕ ‘စစ္ဝါဒ’ကို ေဝဖန္ကာ အရင္းရွင္စနစ္ မုခ် ပ်က္သုဥ္းရမယ္ဆိုတဲ့ ပကတိဘာဝ တရားဥပေဒေတြကို တဆင့္တက္ ရွင္း
ျပခဲ့တယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ျဖစ္တည္လာမႈနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္လႈပ္ရွားမႈ ကြၿဲ ပဲမႈ၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္နဲ႔စစ္ပြဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ဆိုရွယ္လစ္ ေတာ္လွန္
ေရးစတဲ့ ျပႆနာေတြရဲ႕ အတြင္းပိုင္းဆက္စပ္မႈကို ရွင္းျပခဲ့တယ္။
(၂) ၎က်မ္းရဲ႕ အတြင္းသေဘာနဲ႔ အေျခခံအျမင္မ်ား
ဒီက်မ္းမွာ ႐ုရွားဘာသာနဲ႔ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းအမွာ၊ ျပင္သစ္နဲ႔ ဂ်ာမန္ဘာသာျဖင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းအမွာတို႔အျပင္ အခန္း
၁၀ ခန္း ပါဝင္တယ္။ ပထမ ၇ ခန္းဟာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ျဖစ္တည္လာတဲ့ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ၎ရဲ႕ၾကန္အင္လကၡဏာေတြကို ထုတ္ေဖာ္တင္ျပထား
တယ္။ ေနာက္ ၃ ခန္းကေတာ့ ေရွ႕မွာတင္ျပထားတဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရးလက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈန႔ဲ
ဆက္စပ္ၿပီး ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာကာ၊ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕မႊားလိုေသြးစုပ္မႈ၊ ပုပ္သိုးေဆြးေျမ႕မႈနဲ႔ေဖာက္ျပန္မႈတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ဖြင့္ခ်ၿပီး နယ္ခ်ဲ႕စနစ္
ရဲ႕ သမိုင္းကံၾကမၼာနဲ႔ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕အၾကား ဆက္စပ္မႈကို ၫႊန္ျပထားပါတယ္။
၁။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ျဖစ္တည္လာမႈ ျဖစ္စဥ္။ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမွ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈသို႔ ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး ေယဘု
ယ်အားျဖင့္ ၁၉ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း လုံးဝၿပီးေျမာက္ခဲ့တယ္။ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးက အရင္းရွင္စနစ္ ဖြံ႕
ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မညီညာတဲ့တရားဥပေဒေတြကို ျဖစ္ေပၚလာေစၿပီး နယ္ခ်ဲ႕အင္အားႀကီးႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းအၾကား လုယက္မႈဟာ ကမၻာ့
အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း စစ္ပြဲပုံစံျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေစပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ “နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဟာ အေမရိကတိုက္နဲ႔ဥေရာပတိုက္၊ အဲဒီ
ေနာက္ အာရွတိုက္ရဲ႕အျမင့္အဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ ၁၈၉၈ မွ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္အထိ၊ ဒီကာလေတြအတြင္းမွာ လုံးဝျဖစ္တည္လာခဲ့တယ္”
လို႔ လီနင္က ၫႊန္ျပခဲ့ပါတယ္။ အဓိကေဖာ္ျပခ်က္ကေတာ့ “အေမရိကန္-စပိန္စစ္ပြဲ (၁၈၉၈)၊ အဂၤလိပ္-ဘိုးဝါးစစ္(Anglo-Bower War)
(၁၈၉၉-၁၉၀၂)၊ ဂ်ပန္-႐ုရွားစစ္ပြဲ(၁၉၀၄-၁၉၀၅)ႏွင့္ ဥေရာပတိုက္ရဲ႕စီးပြားေရးကပ္တို႔ဟာ ေခတ္သစ္ကမၻာ့သမိုင္းရဲ႕ အဓိက သမိုင္း
မွတ္တိုင္ေတြျဖစ္တယ္”။
၂။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ စီးပြားေရးရဲ႕ အႏွစ္သာရ။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈက လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို အစားထိုးလိုက္ျခင္းဟာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ စီး
ပြားေရးရဲ႕ အရင္းခံၾကန္အင္လကၡဏာ ျဖစ္တယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕အႏွစ္သာရလည္းျဖစ္တယ္”လို႔ လီနင္က ယူဆတယ္။ ဒါ့အျပင္ “နယ္
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ခ်ဲ႕စနစ္ကို ၎ရဲ႕စီးပြားေရး အႏွစ္သာရအလိုက္ေျပာရရင္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဟာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္စနစ္ျဖစ္တယ္”လို႔ လီနင္က မွတ္
ယူတယ္။
၃။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕ စီးပြားေရး ၾကန္အင္လကၡဏာႀကီး ၅ ရပ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္အဆင့္ရဲ႕ စီးပြားေရး ေဖာ္ျပခ်က္အျဖစ္ (၁) “ကုန္ထုတ္လုပ္မႈန႔ဲ
အရင္းအႏွီးစုစည္းမႈ ဒီလို ျမင့္မားတဲ့အတိုင္းအတာအထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရာက္ရွိလာတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စီးပြားေရးဘဝအတြင္းမွာ
လက္ဝါးႀကီးအုပ္အဖြဲ႕အစည္းေတြ ျဖစ္ေပၚလာတယ္”လို႔ လီနင္က ယူဆတယ္။ ဒီမွာ လီနင္က ဂ်ာမနီ၊ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္စတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳး
ၿပီး အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေတြမွ အခ်က္အလက္ ကိန္းဂဏန္းအမ်ားအျပားကို အသုံးခ်ၿပီး မာ့က္စ္က “အရင္းက်မ္း”မွာ တင္ျပခဲ့တ့ဲ အျမင္ေတြ
ကို သက္ေသထူျပခဲ့တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစုစည္းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစတယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္
မႈစုစည္းမႈက တစုံတခုေသာ အဆင့္သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရာက္ရွိသြားတဲ့အခါ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေနာက္
“ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစုစည္းျခင္းဟာ လက္ဝါႀကီးအုပ္မႈေပၚေပါက္လာျခင္းရဲ႕ လက္ရွိအဆင့္ အရင္းရွင္စနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ ေယဘုယ်နဲ႔
အေျခခံတရားျဖစ္တယ္”လို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ၫႊန္ျပခဲ့တယ္။ (၂) “ဘဏ္အရင္းအႏွီးနဲ႔ စက္မႈအရင္းအႏွီးတို႔ ပူးေပါင္းသြားၿပီး၊ ဒီ‘ေငြ
ေၾကးအရင္းအႏွီး’ အေျခခံေပၚမွာ ဘ႑ာဘုရင္ႀကီး(ဘ႑ာေရး လက္ဝါးႀကီးအုပ္သမား) ေတြ ျဖစ္တည္လာတယ္”။ (၃) အရင္းအႏွီး
တင္ပို႔မႈ။ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္မႈ လုံးဝ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေနတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ေဟာင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေျပာရရင္ စံတင္ထိုက္တာက
ေတာ့ ကုန္စည္တင္ပို႔ျခင္းပါပဲ။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေနတဲ့ အသစ္လြင္ဆုံး အရင္းရွင္စနစ္အဖို႔ေျပာရရင္ စံတင္ထိုက္
တာကေတာ့ အရင္းအႏွီးတင္ပို႔ျခင္း ျဖစ္တယ္”။ “ကုန္စည္တင္ပို႔ျခင္းနဲ႔မတူတဲ့ အရင္းအႏွီးတင္ပို႔ျခင္းဟာ ထူးျခားတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အ
ဓိပၸာယ္သေဘာေဆာင္တယ္” လို႔ လီနင္က ၫႊန္ျပလိုက္တယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ “ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မညီညာျခင္းနဲ႔ မဝေရစာ စားေနရတဲ့
ေနထိုင္မႈအဆင့္အတန္းဟာ ဒီလိုထုတ္လုပ္ေရးပုံစံရဲ႕ အရင္းခံက်တဲ့ ေရွာင္လမ
ႊဲ ရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနအေၾကာင္းအခ်က္န႔ဲ မရွိမျဖစ္တ့ဲ
အခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္”။ ၎ရဲ႕အႏွစ္သာရမွာ “အရင္းအႏွီးတင္ပို႔ျခင္းဟာ ကုန္စည္တင္ပို႔ျခင္းကို အားေပးတဲ့ နည္းနာျဖစ္လာတယ္”။
တခ်ိန္တည္းမွာ “တစုံတခုေသာအတိုင္းအတာအရ အရင္းအႏွီးတင္ပို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ ရပ္တံ့မႈတခ်ိဳ႕ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္”။
(၄) “ကမၻာႀကီးကို ခြဲေဝယူထားတဲ့ အရင္းရွင္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မဟာမိတ္ ျဖစ္တည္လာခဲ့တယ္”။ ႏိုင္ငံတကာ လက္
ဝါးႀကီးအုပ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ျဖစ္တည္လာမႈနဲ႔ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္လာမႈတို႔န႔ဲ ပတ္သက္လို႔ အရင္းအႏွီးတင္ပို႔မႈ တိုးမ်ားလာတာနဲ႔အမၽွ၊
အႀကီးဆုံး လက္ဝါးႀကီးအုပ္မဟာမိတ္ရဲ႕ ျပည္ပဆက္ဆံမႈ၊ ကိုလိုနီဆက္ဆံမႈနဲ႔ ‘အင္အားအဝန္းအဝိုင္း’ အစြမ္းကုန္ တိုးခ်ဲ႕လာတာနဲ႔ အ
မၽွ ဒီလက္ဝါးႀကီးအုပ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဟာ ‘သဘာဝက်စြာ’ကမၻာ့လကၡဏာေဆာင္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသြားၿပီး ‘ႏိုင္ငံတကာ ကာ
တယ္’ ျဖစ္တည္လာတယ္”လို႔ လီနင္က ၫႊန္ျပခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံတကာ ကာတယ္(cartel) ဟာ ႏိုင္ငံတကာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အဖြဲ႕ ျဖစ္
တယ္။ ၎က ျပည္တြင္းျပည္ပေဈးကြက္ကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားတယ္။ ကမၻာႀကီးတခုလုံးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ျခယ္လွယ္တယ္။ လီနင္
က ဒီလို လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ “ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ ၿပိဳင္ဘက္ကင္းတဲ့အဆင့္”ကို “အဆင့္လြန္လက္ဝါးႀကီးအုပ္”(super monopoly) အျဖစ္
ေခၚေဝၚလိုက္ပါတယ္။ သူက လၽွပ္စစ္ဓာတ္၊ ေရနံ-ေရနံစိမ္း၊ ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ေရး၊ သြပ္
ထုတ္လုပ္ေရး၊ ယမ္းဘီလူး ထုတ္လုပ္ေရးစတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ဥပမာထားၿပီး ႏိုင္ငံတကာကာတယ္ရဲ႕ ျဖစ္တည္လာမႈန႔ဲ ဖြံ႕
ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈတို႔ကို ရွင္းျပတယ္။ ဒါေတြအရ လီနင္က “မာ့က္စ္ဝါဒအျမင္မွ ၾကည့္ၿပီး အရင္းရွင္ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံမႈ အလြန္
နီးကပ္မႈရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္အေၾကာင္းေျပာဆိုေဆြးေႏြးရာမွာ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတည္းအေၾကာင္းကုိသာ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိေနျခင္းမ်ဳိး
ဟာ ယုတၱိမတန္ဘူး”လုိ႕ ယူဆခဲ့တာျဖစ္တယ္။
(၅) “ကမၻာေပၚက အႀကီးဆုံး အရင္းရွင္ႏိုင္ငံႀကီးေတြဟာ ကမၻာႀကီးကို ခြဲေဝလို႔ ၿပီးသြားခဲ့ၿပီ”။ “အရင္းရွင္စနစ္မွ လက္ဝါးႀကီးအုပ္
အရင္းရွင္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားျခင္း တနည္းအားျဖင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းဟာ ကမၻာႀကီးကို ခြဲေဝေရး
အတြက္ တိုက္ပြဲျပင္းထန္တဲ့ ဆက္ဆံမႈျဖစ္တယ္”။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီကာလကို စစ္ေဆးၾကည့္ ႐ႈလိုက္ေတာ့ ကမၻာ့ႀကီးကို ခြဲေဝမႈဟာ
ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီ။ ၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီဆိုတာက ေနာက္ထပ္ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ခြဲေဝမႈ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာဆိုတာမဟုတ္ဘဲ…. ေျပာင္းျပန္အား
ျဖင့္ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ခြဲေဝမႈ ျဖစ္ႏိုင္႐ုံမက ျပန္လည္ခြဲေဝမႈကို ေရွာင္လႊဲလို႔ မရႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာသင့္တယ္”လို႔ လီနင္က ၫႊန္ျပခဲ့
တယ္။
၄။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ျဖစ္တည္လာမႈအတြင္း ဘ႑ာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရဲ႕ အဆင့္ေနရာနဲ႔အခန္းက႑။ စီးပြားေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္
ေထာင့္ကေျပာရရင္ မ်က္ေမွာက္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕အရင္းခံအက်ဆုံးၾကန္အင္လကၡဏာဟာ ဘ႑ာေငြေၾကးအရင္းအႏွီး(Financial capital)
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နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာဘုရင္ႀကီးေတြ(ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရးလက္ဝါးႀကီးအုပ္သမားေတြ) လႊမ္းမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ျဖစ္တယ္။ ဘ႑ာေငြ
ေၾကးအရင္းအႏွီးဟာ နယ္ခ်ဲ႕အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံအားလုံးရဲ႕ အႀကီးမားဆုံး ေထာက္တိုင္ျဖစ္တယ္။ ဘ႑ာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးဟာ ကို
လိုနီေဒသအားလုံးကို တကယ့္ စိုးမိုးထားမႈျဖစ္တယ္။ “ဘ႑ာေငြေၾကးဟာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈအားလုံးအတြက္ တည္ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံ
တကာဆက္ဆံမႈအားလုံးအတြင္းက ႀကီးမားလွတဲ့ အင္အားစုျဖစ္လို႔ အဆုံးအျဖတ္အခန္းကပါတယ္လို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ေျပာ
ႏိုင္တယ္။ ၎ဟာ တခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ လုံးဝလြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္႐ုံမက လက္ေတြ႕အရ ခ်ဳပ္ကိုင္ေနႏိုင္တယ္”။ ဘ
႑ာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးဟာ စီးပြားေရးကို ေက်ာ္လြန္ေနတဲ့ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေနတဲ့ အင္အားစုတမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ “ဘ႑ာေငြေၾကး
အရင္းအႏွီး အေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚမွာ ရွင္သန္ႀကီးျပင္းလာတဲ့ စီးပြားေရးမဟုတ္တဲ့ အေပၚထပ္အေဆာက္အအုံ တနည္းအားျဖင့္ ဘ႑ာ
ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရဲ႕ ေပၚလစီနဲ႔ အယူဝါဒေရးရာတို႔ဟာ ကိုလိုနီေဒသလုယက္ေရး တိမ္းၫႊတ္မႈကို အားျဖည့္ေပးတယ္” လို႔ လီနင္က
ၫႊန္ျပတယ္။
၅။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္
စနစ္ရဲ႕ ပုပ္သိုးေဆြးေျမ႕မႈ၊ မႊားလိုေသြးစုပ္မႈနဲ႔ ေသပန္းပြင့္မႈ။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕ မႊားလိုေသြးစုပ္မႈနဲ႔ ပုပ္သိုးေဆြးေျမ႕မႈကို အဓိက
အားျဖင့္ ဘက္ ၃ ဘက္ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္တယ္လို႔ လီနင္က ယူဆတယ္။ (၁) အထူးသျဖင့္ အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္“အတိုးေငြမ်ားကို
ဝင္ေငြအျဖစ္ထားရွိ ေနထိုင္စားေသာက္ေနတဲ့ (rentier) လူတန္းစား ျဖစ္တည္လာျခင္း (၂) အရင္းအႏွီးတင္ပို႔မႈ တဟုန္တိုး တိုးပြား
လာျခင္း (၃) ကိုလိုနီေဒသအေပၚ လုယက္မႈ၊ ေသြးစုပ္မႈနဲ႔ မွီခိုရမႈေတြ ဆိုးဝါးသထက္ ဆိုးဝါးလာေနျခင္း။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ ျပင္းထန္
လာတာနဲ႔အမၽွ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လူအဖြဲ႕အစည္းလကၡဏာ ေဆာင္လာျခင္းနဲ႔ ကုန္ထုတ္အရင္းအႏွီး (ကုန္ထုတ္ပရိေဘာဂ) ပုဂၢလိက
ပိုင္ဆိုင္မႈအၾကားက ပဋိပကၡသာမက မႊားလိုေသြးစုပ္မႈနဲ႔ ပုပ္သိုးေဆြးေျမ႕မႈတို႔ဟာ တေန႔တျခား ဆိုးဝါးျပင္းထန္လာတယ္လို႔ လီနင္က
ယူဆတယ္။ ေသပန္းပြင့္မႈနဲ႔ပတ္သက္ရင္ စီးပြားေရးအရ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဘက္စုံေဖာက္ျပန္မႈဆီသို႔ ဆိုက္ေရာက္
သြားေစတယ္။ လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္မႈက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေတာင္းဆိုတယ္ဆိုရင္ ပေဒသရာဇ္ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ရ
မယ္။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈဟာ အႏွစ္သာရအရ အခြင့္အာဏာအားလုံး စုစည္းေရးကို လိုက္စားေနတာျဖစ္လို႔ အရင္းရွင္လူတန္းစားဟာ
ျမင့္တက္လာတဲ့ တိုးတက္တဲ့လူတန္းစားအျဖစ္ကေန ပုပ္သိုးေဆြးေျမ႕တဲ့၊ ယိုယင
ြ ္းပ်က္ျပားေနတဲ့၊ အနာအဆာပြားေနတဲ့၊ ေဖာက္ျပန္
တဲ့ လူတန္းစားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီ”လို႔ လီနင္က ယူဆတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ေမြးရာပါပဋိပကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ အဆက္မျပတ္
ျပင္းထန္လာေနတယ္။ ဦးစြားအားျဖင့္ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစားနဲ႔ အရင္းရွင္လူတန္းစားရဲ႕ ပဋိပကၡဟာ ပိုမိုထက္ျမက္သည္းသန္လာတယ္။
ဒုတိယအားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံနဲ႔ ကိုလိုနီ၊ ကိုလိုနီတပိုင္းႏိုင္ငံေတြရွိ ျပည္သူလူထုအၾကားက ပဋိပကၡဟာ ပိုမိုထက္ျမက္သည္းသန္လာ
တယ္။ တတိယအားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းအၾကားရွိ ပဋိပကၡဟာလည္း ပိုမိုထက္ျမက္သည္းသန္လာတယ္။ “ပုဂၢလိက စီးပြားေရး
ဆက္ဆံမႈနဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈ ဆက္ဆံေရးတို႔ရဲ႕ အတြင္းပိုင္းအႏွစ္သာရနဲ႔ မဆီေလ်ာ္တဲ့ အေပၚယံအခြံအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသာြ းခဲ့ၿပီ။
တကယ္လို႔ လူေတြက ဒီအေပၚယံအခြံကို ေခ်မႈန္းေရးအတြက္ အခ်ိန္ဆြဲေနရင္ ၎ဟာ မုခ် ယိုယြင္းေဆြးေျမ႕လာေတာ့မယ္။ ၎ဟာ
ယိုယြင္းေဆြးေျမ႕ေနတဲ့ အေျခအေနအတြင္း ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ ရွည္လ်ားတဲ့အခ်ိန္တခုကို ဆြဲထားႏိုင္ေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးမွာ ေခ်
မႈန္းျခင္းခံရမွာကိုေတာ့ ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္ပါဘူး”။ ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ေတာ္လွန္ေရးအေၾကာင္းအခ်က္ဟာ ရင့္မွည့္လာလို႔ “နယ္ခ်ဲ႕စနစ္
ဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ အႀကိဳကာလျဖစ္တယ္” လို႔ လီနင္က ယူဆခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။
၆။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္စစ္ပြဲရဲ႕ ေရေသာက္ျမစ္၊ လကၡဏာနဲ႔ အက်ိဳးဆက္မ်ား။ လီနင္က စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မညီညာ
ျခင္းဟာ အရင္းရွင္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အႂကြင္းမဲ့တရားနဲ႔ ေရွာင္လႊဲလို႔မရတဲ့ အလားအလာျဖစ္တယ္လို႔ လီနင္က ယူဆခဲ့တယ္။
နယ္ခ်ဲ႕စနစ္စစ္ပြဲဟာ ကုန္ထုတ္အရင္းအႏွီး ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈစနစ္အေပၚမွာ အရင္းခံတယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္စစ္ပြဲဟာ နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံေတြရဲ႕
ကိုလိုနီေဒသ၊ အင္အားအဝန္းအဝိုင္း၊ ကုန္ၾကမ္းထြက္ရွိရာေဒသနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေနရာအတြက္ လုယက္တဲ့ စစ္ပြဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္
ကမၻာႀကီးကို ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးနဲ႔ ဓားျပတိုက္လုယက္ဖို႔အတြက္ စတင္လိုက္တဲ့ စစ္ပြဲျဖစ္တယ္။ ေကာက္စကီရဲ႕ အဆင့္လြန္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္
(ultra-imperialism) တနည္း “အဆင့္လြန္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕ေပၚလစီသစ္တမ်ိဳး”က ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္းထားတဲ့ ဘ႑ာေငြေၾကး အရင္း
အႏွီးဟာ ကမၻာႀကီးကို အတူတကြ ေသြးစုပ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံအသီးသီးက ဘ႑ာေငြေၾကးေတြ အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ အစားထိုးလိမ့္မယ္လို႔
ဆိုတယ္။ လီနင္က အဆင့္လြန္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကာလဆိုတာ မရွိဘူး။ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မဟာမိတ္ေတြဟာ စစ္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ”။
နယ္ခ်ဲ႕အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ တနည္းအားျဖင့္ “အဆင့္လြန္နယ္ခ်ဲ႕ႏိုင္ငံ”ေတြရဲ႕ မဟာမိတ္ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကေပမယ့္ “ဒါဟာ ေရွ႕
ေနာက္ တဆက္တည္းျဖစ္တဲ့ စစ္ပြဲ ၂ ႀကိမ္အၾကားမွ ‘အသက္႐ႉေခ်ာင္တဲ့ အခိုက္အတန္႔ေလး’သာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ အသစ္ျဖစ္ထြန္း တိုး
တက္လာတဲ့ ဟန္ခ်က္မညီမႈေတြေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ ဖ်က္ဆီးမႈေတြနဲ႔ မလႊဲသာမေရွာင္သာ ႀကဳံေတြ႕ရလိမ့္မယ္လို႔ လီနင္က ၫႊန္
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ျပခဲ့တယ္။ “စစ္ပြဲဟာ အယဥ္ေက်းဆုံးေတြကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ယဥ္ေက်းမႈအဖြံ႕ၿဖိဳးဆုံးႏိုင္ငံေတြဟာ ငတ္မြတ္တဲ့အေျခအေနသို႔ က်ဆင္း
သြားေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အျခားတဖက္ကၾကည့္ရင္ စစ္ပြဲဆိုတဲ့ ဒီႀကီးမားလွတဲ့သမိုင္းျဖစ္စဥ္ဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ကို အရင္ဘယ္တုန္းကနဲ႔မွမတူေအာင္ အရွိန္အဟုန္ ထပ္မံျမန္ဆန္ေစပါလိမ့္မယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္လာမႈ တနည္း လက္
ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းရွင္စနစ္ ျဖစ္ထြန္းလာလိမ့္မယ္။ စစ္ပြဲရဲ႕ ႐ိုက္ခတ္မႈေအာက္မွာ ႏိုင္ငံတကာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္စနစ္ ေျပာင္း
လဲျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မယ္”လို႔ လီနင္က တခ်ိန္တည္းမွာ ၫႊန္ျပခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ယခုအခါ ကမၻာ့ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕
ဒီအဆင့္ကာလကို ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ဒီအဆင့္ကာလဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ အႀကိဳကာလအဆင့္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေနၿပီျဖစ္တယ္။
(၃) ၎က်မ္းရဲ႕ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တန္ဖိုး
လီနင္ရဲ႕ ဒီက်မ္းဟာ ယခု ၂၀၁၆ ဆိုရင္ ရာစုႏွစ္တခု ၾကာသြားခဲ့ၿပီ။ ဒါေပမဲ့ လီနင္ရဲ႕ အရင္းရွင္စနစ္ စီးပြားေရးအဆင့္ ကာ
လေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈေတြ၊ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္အဆင့္သို႔ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္တ့ဲ သိပၸံ
နည္းက် အကဲျဖတ္ခ်က္စတဲ့ သေဘာတရား တီထြင္စမ္းသစ္ခ်က္ေတြဟာ ယေန႔တိုင္ ေခတ္မီေနဆဲျဖစ္တယ္။ မ်က္ေမွာက္ အရင္းရွင္
စနစ္ စီးပြားေရးကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုေတသနျပဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ လမ္းၫႊန္အဓိပၸာယ္သေဘာ ေဆာင္ေနဆဲလည္းျဖစ္တယ္။
၁။ မ်က္ေမွာက္ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ သမိုင္းအေျခအေနေတြဟာ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိဘူး။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈဟာ မ်က္ေမွာက္ အရင္းရွင္
စနစ္ ရဲ႕ အႏွစ္သာရနဲ႔ ၾကန္အင္လကၡဏာ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္အဆင့္သို႔ ဝင္ေရာက္သြားတဲ့ ဒီရာစုႏွစ္
တခုေက်ာ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲတခုလုံးကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ကမၻာ့အရင္းရွင္စနစ္ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအသစ္ေတြ ရွိ
လာတယ္။ အရင္းရွင္ဟာ အရင္ကနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ပိုၿပီးႂကြယ္ဝလာတယ္။ လူ႕က႐ုဏာဆန္မႈေတြနဲ႔ ျပည့္စုံလာတယ္။ အသက္ရွင္သန္
စြမ္းအား ပိုရွိလာတယ္။ ၂၀ ရာစု ေႏွာင္းပိုင္းကတည္းက မ်က္ေမွာက္ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာဟာ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ျဖစ္ထြန္းတိုး
တက္ေနျခင္းက အရင္းရွင္စနစ္ တဆင့္တက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပိုမိုအက်ိဳးရွိတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကို ဖန္တီးေပးတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီေျပာင္းလဲမႈအသစ္ေတြကို ထိုးေဖာက္ၿပီး ဦးေနာက္ ၾကည္ၾကည္လင္လင္နဲ႔ ၾကည့္လိုက္ရင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အရင္းရွင္စနစ္
ကမၻာရဲ႕ သက္ဝင္လႈပ္ရွား ဖ်တ္လတ္မႈအရွိဆုံး စီးပြားေရးအျခင္းအရာေတြဟာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈအျခင္းအရာေတြ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနတယ္
ဆိုတာ ေတြရပါလိမ့္မယ္။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈမွ “အထူးလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ”(special monoply)နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ အျဖစ္
သို႔ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ခဲ့ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈမွ ႏိုင္ငံတကာလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈအျဖစ္သို႔ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ခဲ့ျပန္တယ္။ စီး
ပြားေရးဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းက ကမၻာ့စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ နက္နဲတဲ့႐ိုက္ခတ္မႈ တသီတတန္းႀကီးကို ေဆာင္ၾကဥ္း
လာတယ္။ ဒီအျခင္းအရာေတြက လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈဟာ တည္ရွိၿမဲတည္ရွိေန႐ုံမက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အတိုင္းအတာဟာ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္း
အားျဖင့္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုနက္႐ႈိင္းလာတယ္။ မ်က္ေမွာက္အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ သမိုင္းအေျခအေနဟာ ေျပာင္းလဲမႈ မရွိပါ
ဘူး။ မာ့က္စ္က လြတ္လပ္စြာယွဥ္ၿပိဳင္မႈဟာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အျဖစ္သို႔ မုခ်ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ခ့တ
ဲ ယ္။
လီနင္က သာမန္လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ၊ ဘ႑ာဘုရင္တို႔ရဲ႕ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈဟာ ႏိုင္ငံေတာ္လက္ဝါးႀကီး အုပ္မႈနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာလက္ဝါး
ႀကီးအုပ္မႈသို႔ မုခ် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ခဲ့တယ္။ မ်က္ေမွာက္အရင္းရွင္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအသစ္ေတြ
က မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ အရင္းရွင္စနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သိပၸံနည္းက် အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြက ထပ္မံ သက္ေသျပလိုက္တာက
ေတာ့ မ်က္ေမွာက္အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအသစ္ေတြက မ်က္ေမွာက္အရင္းရွင္စနစ္ဟာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္
ကာလသို႔ ဝင္ေရာက္ေနဆဲ ဒါမွမဟုတ္ ဝင္ေရာက္သြားခဲ့ၿပီဆိုတာ တဆင့္တက္ ရွင္းျပလိုက္တာျဖစ္တယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္မႈဟာ ပိုမို စံနမူနာက် ျဖစ္လာတယ္။
၂။ မ်က္ေမွာက္ အရင္းရွင္စနစ္အတြင္း ဘ႑ာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရဲ႕ ထူးျခားတဲ့အဆင့္ေနရာနဲ႔ အခန္းက႑ဟာ ဘယ္လိုမွ အစားထိုး
လို႔မရ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနတယ္။ လီနင္က ဘ႑ာေငြေၾကးဘုရင္ႀကီးေတြနဲ႔ အရင္းအႏွီးတင္ပို႔မႈ သေဘာတရားအရ ႏိုင္ငံတကာ အရင္းအႏွီး
လည္ပတ္မႈ အျခင္းအရာေတြကို သိပၸံနည္းက် ရွင္းျပခဲ့တယ္။ လီနင္က ဘ႑ာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးနဲ႔ စက္မႈအရင္းအႏွီးတို႔ ေပါင္းစည္း
ၿပီ ဘ႑ာေငြေၾကးဘုရင္ႀကီးေတြ ျဖစ္လာကာ စက္မႈလုပ္ငန္းစီးပြားေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္သလို ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ၾကတယ္။
ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးကို တင္ပို႔ၿပီး တင္ပို႔လိုက္တဲ့ႏိုင္ငံရဲ႕ အရင္းရွင္စနစ္စီးပြားေရး ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေရးကို တြန္းေဆာ္ေပးသလို ေသြး
စုပ္မႈနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈစတာေတြကို အားျဖည့္ေပးတယ္။ လက္ရွိ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာတာနဲ႔အမၽွ ကမၻာ့စီးပြားေရး တေပါင္းတစည္း
တည္းျဖစ္မႈ၊ ကမၻာ့ေဈးကြက္ ျဖစ္တည္လာမႈနဲ႔ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈ၊ ကမၻာ့အဆင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးဘုရင္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ႀကီးေတြ ေပၚ
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ထြက္လာမႈ၊ အတိုင္းအတာႀကီးမားလွတဲ့ နယ္ေက်ာ္ကုမၸဏီႀကီးေတြ တကမၻာလုံး အႏွံ႔အျပားေပၚထြက္လာမႈနဲ႔အတူ ႏိုင္ငံအသီးသီး
ျပည္တြင္း အရင္းအႏွီးေဈးကြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ေပၚမွာ ႏိုင္ငံတကာ အရင္းအႏွီး ေဈးကြက္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္။ အဲဒီကေန ေပၚထြက္
လာတဲ့ လီနင္ရဲ႕အျမင္ကေတာ့ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဟာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ဘ႑ာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရဲ႕ တကမၻာလုံးကို လုယက္မႈစနစ္န႔ဲ လႈပ္
ရွားမႈျဖစ္တယ္ဆိုတာပါပဲ။ လီနင္ရဲ႕ အကဲျဖတ္ခ်က္နဲ႔အျမင္ဟာ အလြန္နက္နဲပါတယ္။ ၂၀ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔ ၂၁ ရာစုကနဦး တကမၻာ
လုံးမွာ ဘ႑ာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရဲ႕ ေလာဘေဇာလြန္ကဲမႈနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အက်ပ္အတည္းက ဘ႑ာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးဟာ
မ်က္ေမွာက္အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေတြက ဥစၥာဓနလုယက္ရာမွာ အသုံးျပဳတဲ့ ထက္ျမက္တဲ့လက္နက္ ျဖစ္ၿမဲျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေန႐ုံမ
က နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ မိမိကိုယ္မိမိ ဇီဝိန္ခ်ဳပ္ေစတဲ့ လက္နက္လည္းျဖစ္တယ္။ အရင္က အရင္းရွင္စနစ္စီးပြားေရးကပ္ဆိုတာ ကုန္ထုတ္လုပ္
မႈပိုလၽွံတဲ့ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းအျဖစ္ အဓိက ေဖာ္ျပတာျဖစ္တယ္။ ယခုအခါ ကမၻာ့လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ဘ႑ာေငြေၾကးအက်ပ္
အတည္းအျဖစ္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္လာတယ္။ ဥပမာ-အာရွတိုက္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြေၾကးအက်ပ္အတည္း၊ ဥေရာပ အေႂကြးကပ္၊ အေမရိ
ကန္ အေႂကြးကပ္စသည္။ ဒီ တသီတတန္းႀကီးေသာ ျပႆနာေတြ ေပၚထြက္လာရျခင္းဟာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈရဲ႕ အသစ္လြင္ဆုံးနဲ႔
အျမင့္ဆုံးအဆင့္ကာလမွာ ေပၚထြက္လာတဲ့ ျပႆနာအသစ္ေတြရဲ႕ ထင္ဟပ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ လီနင္ရဲ႕ ဘ႑ာေငြေၾကးဘုရင္ေတြရဲ႕
လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈနဲ႔ အရင္းအႏွီးရဲ႕ တကမၻာလုံးလည္ပတ္မႈစတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာတရားဟာ ကမၻာ့အရင္းအႏွီးေဈးကြက္န႔ဲ
ကမၻာ့လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ဘ႑ာေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းစတဲ့ ျပႆနာေတြကို စူးစမ္း ေလ့လာရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့ သေဘာတရား
အေထာက္အထားေတြျဖစ္တယ္။
၃။ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမညီညာျခင္းဟာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အရင္းရွင္စနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အႂကြင္းမဲ့တရား ျဖစ္ၿမဲ
ျဖစ္ေနတယ္။ လီနင္က ဒီက်မ္းထဲမွာ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမညီညာျခင္းတရားေတြကို ေဖာ္ျပထား
႐ုံမက ဒုတိယအႀကိမ္ ပုံႏွိပ္ျခင္း နိဒါန္းမွာ ကုန္ထုတ္အရင္းအႏွီး ပုဂၢလိကပိုင္စနစ္နဲ႔ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ စစ္ပြဲတို႔ မလြဲမေသြ ဆက္စပ္ေနမႈကို
ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ၫႊန္ျပထားတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မညီညာျခင္းတရားေတြက သက္ေသျပလိုက္တာကေတာ့ ၎ကို ဂ႐ုမစိုက္ဘဲ
စီးပြားေရးအရ ကမၻာ့ေဈးကြက္ကို ခြဲေဝၿပီးသြားခဲ့ၿပီ။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ကိုလိုနီေဒသနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ နယ္ေျမခြဲေဝမႈလည္း ၿပီးသြား
ခဲ့ၿပီ။ ကမၻာ့ေဈးကြက္ ထပ္မံခြဲေဝေရးနဲ႔ ကိုလိုနီေဒသေတြကို ေခါင္းပုံျဖတ္ အၫြန္႔ခူးေရးအတြက္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕က်ဴးေက်ာ္ေရးစစ္ဟာ
မလြဲမေသြ ေပၚေပါက္လာရလိမ့္ဦးမယ္။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕အႏွစ္သာရကို ခြျဲ ခမ္းစိတ္ျဖာျခင္းမွအစခ်ီၿပီး ရရွိလိုက္တဲ့ေကာက္ခ်က္ကို သ
မိုင္းက လက္ေတြ႕ျပခဲ့ၿပီးၿပီ။ ပထမကမၻာ့စစ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ဒုတိယကမၻာစစ္ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။ မ်က္ေမွာက္ကမၻာမွာ
ကမၻာ့အတိုင္းအတာနဲ႔ခ်ီ စစ္ပြဲေပၚေပါက္ဖို႔ ခက္ေပမယ့္ မတူတဲ့ေဒသမွာ မတူတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အဝန္းအဝိုင္းမႀကီးလွတ့ဲ စစ္ပဲြေတြ
အဆက္မျပတ္ ေပၚေနဆဲျဖစ္တယ္။ လီနင္က“အရင္းရွင္ေတြက ကမၻာႀကီးကို ခြဲေဝလိုက္ျခင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္သေဘာထားေတြက
ယုတ္မာပက္စက္တာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ စုစည္းမႈဟာ ဒီလိုအဆင့္ကာလကို ေရာက္ရွိေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ဟာ အျမတ္
အစြန္း ရရွိေနတဲ့ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို မေလၽွာက္မျဖစ္ ေလၽွာက္လွမ္းေနရ႐ုံမက သူတို႔ဟာ အရင္းအႏွီးအရ၊ အင္အားအရ ကမၻာႀကီးကို
ခြဲေဝၾကတာျဖစ္ၿပီး ကုန္စည္ထုတ္လုပ္မႈနဲ႔ အရင္းရွင္စနစ္ေအာက္မွာ တျခားနည္းလည္း မရွိႏိုင္ပါဘူး”လုိ႔ ေထာက္ျပလုိက္ပါတယ္။
၄။ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕သမိုင္းအဆင့္ေနရာနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ထန
ြ ္းတိုးတက္မႈအလားအလာဟာ အေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။
ဘယ္လို အရာကိစၥမဆို ေမြးဖြားလာျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းနဲ႔ ပ်က္သုဥ္းသြားျခင္းဆိုတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ရစၿမဲပါပဲ။ အရင္း
ရွင္စနစ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ ႁခြင္းခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။ တဖက္မွာ ေဈးကြက္ ကမၻာ့အသြင္ေဆာင္ျခင္း၊ အရင္းအႏွီး ကမၻာ့အသြင္
ေဆာင္ျခင္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ကမၻာ့အသြင္ေဆာင္ျခင္းတို႔ဟာ စီးပြားေရးကမၻာ့အသြင္ေဆာင္ျခင္းကို ထင္ဟပ္တဲ့ ၾကန္အင္လကၡဏာ
ေတြ ျဖစ္တယ္။ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အႀကီးစားပုံစံျဖစ္တဲ့ နယ္ေက်ာ္ကုမၸဏီေတြဟာ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသစ္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး
တက္ေရးကို ပိုမိုျမန္ဆန္ေစၿပီး နည္းပညာလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္ေပးလိုက္တယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ နည္း
ပညာသစ္ေတာ္လွန္ေရး တဟုန္တိုး ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္လာမႈ၊ စက္မႈလုပ္ငန္း အေဆာက္အအုံနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ ရရွိမႈ အေဆာက္အအုံ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက စက္မႈလုပ္ငန္းစီးပြားေရးမွ အင္ေဖာ္ေမးရွင္းစီးပြားေရးသို႔ ေျပာင္းလဲမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးတယ္။ အင္ေဖာ္ေမးရွင္း
နည္းပညာကို ကိုယ္စားျပဳမႈအျဖစ္ထားၿပီး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကို အေျခခံအုတ္ျမစ္အျဖစ္ထားတဲ့ အေမရိကန္ရဲ႕ စီးပြားေရးသစ္ဟာ
စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ဆက္လက္ၿပီး ၁၀ ႏွစ္တိုင္ အေကာင္အထည္ေပၚေနျခင္းက အရင္းရွင္စနစ္မွာ တစုံတရာ အသက္ ရွင္သန္စမ
ြ ္း
အား ရွိေသးတယ္ဆိုတာကို သက္ေသျပလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ အျခားတဖက္မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းလကၡဏာေဆာင္မႈ
အဆက္မျပတ္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္ေနျခင္းနဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ဆိုင္မႈအၾကားက ပဋိပကၡဟာ အဆက္မျပတ္ သည္းသန္လာေနတယ္။ အရင္း
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ရွင္စနစ္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ မ်ားျပားျပင္းထန္လွတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ပဋိပကၡေတြဟာ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ေအာက္မွာ ဘယ္
လိုမွ မေျဖရွင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဘယ္အရင္းရွင္ ႏိုင္ငံပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိန္းစ္ဝါဒ၊ လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္စတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ကိရိယာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
ဘယ္လိုပဲအသုံးခ်ခ် နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕အသက္ကို ဆြဲဆန္႔လို႔သာရႏိုင္ေပမယ့္ ၎ရဲ႕ပ်က္သုဥ္းမႈဆီသို႔ ဦးတည္ေနတဲ့ သမိုင္းကံၾကမၼာကို
ေတာ့ ဘယ္လိုမွ တားဆီးလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ အရင္းရွင္စနစ္ကို ေနာက္ဆုံးမွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္က အစားထိုးသြား ပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ
လူေတြရဲ႕ဆႏၵအရ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ပစ္လို႔မရတဲ့ ပကတိဘာဝတရား ျဖစ္ၿမဲျဖစ္ေနပါတယ္။ လီနင္က နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ကို အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ “ထူး
ျခား” တဲ့ အဆင့္တဆင့္နဲ႔ “အျမင့္ဆုံး” အဆင့္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၿပီး၊ “အရင္းရွင္ စနစ္အတြင္း ႀကီးထြားရွင္သန္လာတဲ့ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈဟာ
အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ေသပန္းပြင့္ေနတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တယ္”။ “နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဟာ အကူးအေျပာင္းျဖစ္ေနတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ျဖစ္တယ္။ ဒါမွ
မဟုတ္ ပိုၿပီး တိတိပပေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေသပန္းပြင့္ေနတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ ျဖစ္တယ္” လို႔ ၫႊန္ျပခဲ့တယ္။ ဒီေနရာမွာ လီနင္က နယ္ခ်ဲ႕
စနစ္ဟာ “ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းတဲ့ အစခ်ီခ်က္သာျဖစ္တယ္”လို႔သာ ေျပာဆိုခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အရင္းရွင္စနစ္ ခ်က္ခ်င္း ျပဳတ္ျပဳတ္
ျပဳန္း ပ်က္သုဥ္းသြားေတာ့မယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ဆန္႔က်င္ဘက္အားျဖင့္ “ယိုယြင္းပုပ္သိုးေဆြးေျမ႕ေနတဲ့ အေျခ အေနအတြင္း
မွာ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ ရွည္ၾကာတဲ့ကာလတခုကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တယ္” ဆိုတာကို အထူးအေလးထား ေျပာ
သြားတာျဖစ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ဟာ ယခု “ေသပန္းပြင့္တာ” ပဲျဖစ္ၿပီး “ေသ”တာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ဆိုၾကျပန္တယ္။ “ေသပန္း
ပြင့္တာ”ကို ေသဆုံးေတာ့မယ့္အေနနဲ႔ နားလည္ေနရင္ ဒါဟာ သိပ္ကို အႂကြင္းမဲ့ဆန္လြန္းသြားၿပီ။ ဒါဟာ “ကူးေျပာင္းမႈ”တခု ရွိဖို႔ လို
အပ္တယ္၊ ျဖစ္စဥ္တခုရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ သိနားလည္ရမယ္။ “ေသပန္းပြင့္တယ္”ဆိုတာ အလားအလာတခု ျဖစ္တယ္။ လူ႔အဖြဲ႕
အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ တရားဥပေဒသ ျဖစ္တယ္။ ကုန္ထုတ္ဆက္ဆံမႈရဲ႕ တခ်ိဳ႕ဘက္ေတြက ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္
ေရးကို တြန္းေဆာ္ေပးႏိုင္ေနေသးရင္ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ခ်က္ခ်င္းေသဆုံးသြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ လီနင္ရဲ႕ အေျခခံအကဲျဖတ္ခ်က္ဟာ
ဒီေန႔အထိ မွန္ေနတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရတယ္။ ရာစုႏွစ္ဝက္နီးပါးအတြင္း အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေတြအတြင္းမွာ ေလျပင္းမုန္တိုင္းက်တဲ့ပုံစံမ်ိဳး
ဆိုရွယ္လစ္ ေတာ္လွန္ေရးေတြ မေပၚေပါက္ခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြအတြင္း ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ စီမံေဆာင္
ရြက္မႈေတြကေတာ့ ဘယ္တုန္းကမွ မရပ္တန္႔ခဲ့ဖူးဘူး။ ႏိုင္ငံတကာမွာ အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဥပေဒတြင္း ဥပေဒပ
တိုက္ပြဲေတြ တေလၽွာက္လုံး အဆက္မျပတ္ ေပၚေပါက္ေနတယ္။ ဒီအေထာက္အထားေတြအရ အေမရိကန္ နယူးေယာက္တကၠသိုလ္
ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပါေမာကၡ အာမန္က တကမၻာလုံးအဝန္းအဝိုင္းအတြင္း အေနာက္တိုင္းဟာ အသက္ရွင္သန္ဖို႔ မွီခိုအားထားရမယ့္ အ
ေၾကာင္းအခ်က္ တျဖည္းျဖည္းေပ်ာက္ကြယ္လာေနၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္ ေမွးမွိန္ဆုတ္ယုတ္ေပ်ာက္ကြယ္မႈသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေတာ့မယ့္ အေရး
ဟာ ေရွာင္လႊဲလို႔ မရႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ ထင္ျမင္ယူဆပါသတဲ့။
(၃)
ရဲေဘာ္လီနင္ျပဳစုခဲ့တဲ့ “အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕အျမင့္ဆုံးအဆင့္ - နယ္ခ်ဲ႕စနစ္” ဆိုတဲ့က်မ္းရဲ႕ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေဝျခင္း အမွာ
စာမွာ “ဒီက်မ္းကို ေလ့လာရင္ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ရဲ႕ေဘာဂေဗဒ အႏွစ္သာရကို နားလည္ဖို႔ အေထာက္အကူ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ မေလ့လာရင္
ေခတ္သစ္စစ္ပြဲနဲ႔ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးကို နားလည္သုံးသပ္ႏိုင္လိမ့္မယ္မဟုတ္”ဆိုတဲ့သေဘာမ်ိဳး ေရးခဲ့တယ္။ အမွန္တကယ္ပဲ မ်က္
ေမွာက္ေခတ္ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔အႏွစ္သာရကို ဆုပ္ကိုင္မိဖို႔ဆိုရင္ ဒီက်မ္းကို ေလ့လာသင့္တယ္။ မုခ် ေလ့လာရ
လိမ့္မယ္။ အဲဒီလို ေလ့လာရာမွာ ဒီဘာသာျပန္စာတမ္းဟာ တစုံတရာ အေထာက္အကူျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ယုံၾကည္မိပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အေန႔နဲ႔ ဒီက်မ္းရဲ႕ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္တဲ့ “ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ျခင္းအထိမ္းအမွတ္” မွာ ရဲေဘာ္လီနင္ရဲ႕ ၫႊန္ျပခ်က္
အတိုင္း နယ္ခ်ဲ႕စနစ္က်မ္းကို အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစား ေလ့လာသြားၾကပါစို႔။
ရဲေဘာ္လီနင္ရဲ႕ “အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ - နယ္ခ်ဲ႕စနစ္”က်မ္းရဲ႕ အလင္းေရာင္ ထာ၀စဥ္ထြန္းေျပာင္ပါေစသ
တည္း။
ေအာက္တိုဘာ ၆၊ ၂၀၁၆။
ကိုးကား။ ျပည္သူ႕ကြန္ရက္၊ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သတင္းကြန္ရက္တို႔မွာ ၂၀၁၅၊ ဇန္နဝါရီလက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့- Parsing the
imperialism is the highest stage of capitalism and its contemporary value ဆိုတဲ့စာတမ္း။
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(မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး
ႀကိဳးပမ္းအာထုတ္ေနတဲ့ ကာလသို႔
လွမ္းဝင္ေနျခင္း)
ေအးျမမြန္သန္
ိနး္

၂၁ ရာစု ကနဦးမွာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ထြန္းလင္းေတာက္ပတဲ့အလင္းေရာင္ေတြ ေပၚထြက္ခဲ့သလို ထူးျခားခ်က္ေတြ
လည္း အမ်ားအျပား ေပၚထြက္ခဲ့တယ္။ တိုးတက္မႈ အမ်ားအျပားလည္း ရရွိပါတယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ အက်ပ္အတည္းသစ္တခ်ီ ႀကဳံေန
ရတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနေအာက္မွာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ဒီေရနိမ့္ကာလမွ ႐ုန္းထြက္ရင္း အသစ္တဖန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစ
တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိေနတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ကမၻာ့အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ပိုမိုျပင္းထႏ္႐ႈပ္ေထြးတဲ့ အားၿပိဳင္မႈေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြန႔ဲ
လည္း ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ တခုလုံးအရၾကည့္ရရင္ ၂၁ ရာစု ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္
ငံေတြ ၿပိဳကြဲသြားၿပီးေနာက္ “အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ကမၻာနဲ႔အဝန္း တေပါင္းတစည္းတည္းျဖစ္လာေနၿပီ” ဆိုတဲ့ ေလလုံးထြားေျပာဆိုမႈေတြ
နဲ႔ မာနေထာင္လႊားတဲ့ ေကာက္ခ်က္ေတြကို ခ်ိဳးဖ်က္ပစ္လိုက္တယ္။ ဒီတကယ့္ျဖစ္ရပ္ဟာ အရင္းရွင္စနစ္ ေသနဂၤဗ်ဴဟာသမားေတြ
ထူးထူးျခားျခား ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ေရရွည္ အက်ယ္အျပန္႔ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ “မတိုက္လိုက္ရ

ဘဲနဲ႔ ေအာင္ပြဲရတယ္”ဆိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တစတစကူးေျပာင္းေရး အႀကံအစည္ကိုလည္း ေခ်မႈန္းပစ္လိုက္တာျဖစ္တယ္။ “အေနာက္
တိုင္း လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ လူသားလူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ေနာက္ဆုံးပန္းတိုင္ျဖစ္တယ္” “သမိုင္းနိဂုံးခ်ဳပ္သြားၿပီ” ဆိုတ့ဲ ယုံတမ္း
စကားေတြကိုလည္း အဆုံးသတ္ပစ္လိုက္ပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ဟာ အရင္းရွင္စနစ္ကို မုခ်အစားထိုးလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ပကတိဘာဝ
သမိုင္းရဲ႕တရားဥပေဒသေတြ မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ မာ့က္စ္ဝါဒအမွန္တရားရဲ႕အင္အားေတြ အသစ္တဖန္ ရွင္သန္လာေၾကာင္း တကမၻာ
လုံး အတိုင္းအတာအတြင္း အားရွိရွိနဲ႔ ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ခိုင္ သက္ေသျပလိုက္တာလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုဟာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္
လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစတဲ့ရာစု ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးကို ႀကိဳးပမ္းအား
ထုတ္ေနတဲ့ ကာလသို႔ လွမ္းဝင္ေနျခင္း
၂၀ ရာစု ၈၀-၉၀ ခုႏွစ္ေတြအတြင္း ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံေတြ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြာၿပီးေနာက္ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္
စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ဆိုးဝါးျပင္းထန္တဲ့ ဒီေရနိမ့္ကာလသို႔ က်ဆင္းသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာလဆိုတ့ဲ တိုေတာင္း
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လွတဲ့ အခ်ိန္အတြင္း ၂၁ ရာစု ကနဦးမွာပဲ ကမၻာ့အရင္းရွင္စနစ္ဟာ နက္႐ႈိင္းလွတဲ့ အက်ပ္အတည္းအတြင္း က်ေရာက္သာြ းခဲ့ရာ ကေန႔
အထိ နက္႐ႈိင္းလွတဲ့ ႐ႊံ႕ၫြန္အိုင္ထဲက မတက္ႏိုင္ေသးဘူး။ ကိုယ္တိုင္လည္း ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔ အလားအလာ မရွိဘူး။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ
ဆုပ္ကိုင္ထားၾကတဲ့ “ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ ႐ႈံးနိမ့္သြားၿပီဆိုတဲ့ သေဘာတရား” “ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ေခတ္မမီေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ သေဘာတရား”
“ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြ ေမွးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီဆိုတဲ့ သေဘာတရား” “သံၿပိဳင္ေတး” ေတြဟာ ႐ုတ္တရက္ အသံတိတ္သာြ း႐ုံမက သူ
တို႔ရဲ႕ ခိုင္မာလွတဲ့ အေျခခံစိတ္ဓာတ္ဆိုတာကလည္း ဆုံး႐ႈံးသြားတာေၾကာင့္ “ဓာတ္ျပားေဟာင္း ႀကီးျပန္ဖြင့္”ဖို႔ ခက္သြားၾကၿပီ။ ဒါကို
အေျခခံက်က်ေျပာရရင္ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ေတာင္ဆင္းလမ္းကို စတင္သြားေနပါၿပီ။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာလည္း ဒီေရနိမ့္ကာလထဲက
ေန စတင္ထြက္လာေနပါၿပီ။ ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံေတြ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သြားတဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္န႔ဲ ႏႈိင္းစာရင္
ဒီကမၻာႀကီးဟာ အမွန္တကယ္ပဲ အေျပာင္းအလဲေတြ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္သြားခဲ့ၿပီ။ လူေတြဟာ ဒီကမၻာႀကီးကို လုံး၀သစ္လြင္တ့ဲ
အျမင္နဲ႔ အကဲခတ္ၾကည့္ျမင္တာ မလုပ္လို႔မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ ကမၻာ့အသြင္အျပင္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ၊ အေရးႀကီးတဲ့ အျဖစ္
အပ်က္ေတြ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ေတြကို အသစ္တဖန္ အကဲခတ္ ေဝဖန္သုံးသပ္သြားၾကရလိမ့္မယ္။ ဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးေအာက္
မွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ကံၾကမၼာနဲ႔ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ကံၾကမၼာကို တက္တက္ႂကြႂကြ ေလးေလးနက္နက္ စူးစမ္းေလ့လာသြားေရးဟာ
အဓိက ျပႆနာ ျဖစ္ လာေနပါၿပီ။
ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ အေျပာင္းအလဲမွေန ကေန႔အထိ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ကမၻာေပၚမွာ ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ခိုင္ ရပ္တည္ခ့ဲ
ၾကတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ အက်ပ္အတည္းေတြကို ရင္ဆိုင္ရင္း ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ျပန္လည္ရွင္သန္မႈနဲ႔ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈေတြ
ကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရတယ္။ ဆိုဗီယက္နဲ႔အေရွ႕ဥေရာပ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လိုက္တဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဖြဲ႕
အစည္းေတြနဲ႔ အင္အားစုေတြဟာ ကမၻာ့အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း ယခင္ မရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚခဲ့ဖူးတယ္။ တဖက္မွာ ကြန္
ျမဴနစ္ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ျပင္းထန္တဲ့ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈေတြခံရၿပီး တခ်ိဳ႕ဟာ ဖ်က္သိမ္းကြယ္ေပ်ာက္သြားခဲ့ရတယ္။ တခ်ိဳ႕
ဟာ အလံေျပာင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ အမ်ိဳးအစားအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံ
ေရးဇာတ္ခုံေဘးမွာ ဘာမွမမႈေလာက္တဲ့ အစြန္းေရာက္ ေရဒီကယ္ဂိုဏ္းအုပ္စုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားျခင္းတို႔ျဖစ္တယ္။ အျခားတဖက္မွာ
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားအျပားဟာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ အေျခအေနအတြင္း အင္အားရွိရွိ ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ခိုင္ တိုက္ပဝ
ဲြ င္ခ့ၾဲ က
တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ တိုက္ပြဲပန္းတိုင္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲ ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့ၾကတယ္။ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕ ပကတိ အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္
ညီတဲ့ သေဘာတရား ေသနဂၤဗ်ဴဟာနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈပုံစံကို စူးစမ္းေလ့လာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မတူတဲ့အတိုင္းအတာအရ ေအာင္ျမင္မႈ
ေတြ ရရွိခဲ့ၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ဆက္လက္သိမ္းပိုက္ထားႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီေန႔ မေလၽွာ႔
တဲ့ ဇြဲလုံ႔လနဲ႔ ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ခိုင္ ရပ္တည္ခဲ့ၾကတဲ့ ဒီလိုကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ တခ်ိဳ႕လူေတြ ႀကိဳတင္နိမိတ္ဖတ္ ေျပာဆိုခ့ဲ
သလို တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း မရွိဘဲ၊ ၎တို႔ဟာ အသက္ရွင္တည္ရွိေရး ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္းမွ ေအာင္ျမင္ခ်က္အသစ္
ေတြ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရင္း ႏိုင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ဝါဒလႈပ္ရွားမႈ ၂၁ ရာစုမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တြန္းေဆာ္ေပးခဲ့တယ္။
သက္ဆိုင္ရာ စာရင္းဇယားေတြအရ မ်က္ေမွာက္ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံ ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအမည္ကို စြစ
ဲ ြၿဲ မဲၿမဲ
ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ မာ့က္စ္ဝါဒ လကၡဏာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၃၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ ယခုအခါ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြရွိ ကြန္ျမဴ
နစ္ပါတီ အသီးသီးရဲ႕ ပါတီဝင္အေရအတြက္မွာ ၉၇ သန္း ၅ သိန္း ရွိတယ္။ ၎တို႔အနက္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ပါတီဝင္ အေရ
အတြက္မွာ ၈၈ သန္းေက်ာ္ ရွိတယ္။ တျခားကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြျဖစ္တဲ့ အာဏာရဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြအနက္ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီမွာ ပါတီဝင္ ၄ သန္း ၅ သိန္း၊ ေျမာက္ကိုးရီးယား အလုပ္သမားပါတီမွာ ပါတီဝင္ ၄ သန္းေက်ာ္၊ က်ဴးဘားကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ ပါတီ
ဝင္ ၁ သန္းေက်ာ္၊ လာအို ျပည္သူ႕ေတာ္လွန္ေရးပါတီမွာ ပါတီဝင္ ၁ သိန္းေက်ာ္ ရွိေနပါၿပီ။ ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြအျပင္ ကမၻာေပၚမွ
တျခားႏိုင္ငံေတြရွိ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖြဲ႕အစည္း ၁၂၀ ေက်ာ္မွာ ပါတီဝင္ စုစုေပါင္း ၈ သန္း ၅ သိန္းအထိ ရွိေနပါၿပီ။ ၎ တို႔အနက္ ပါ
တီဝင္ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိတဲ့ ပါတီ ၃၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ အာဏာရၿပီး တိုင္းေရးျပည္ရာ ကိစၥေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ (ဒါမွ မဟုတ္
ယခုတေလာကာလမွာ အာဏာရၿပီး တိုင္းေရးျပည္ရာကိစၥေတြကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ဖူးတဲ့) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၃၀ နီးပါး ရွိတယ္။ ႏိုင္ငံ အသီး
သီးမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ မတူတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ပတ္ဝန္းက်င္၊ မတူတဲ့တိုင္းျပည္ရဲ႕ ပကတိအေျခအေနအေၾကာင္းအခ်က္န႔ဲ
မတူတဲ့ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းစနစ္ေအာက္မွာ ရွိေနၾကတာမို႔ ေတာ္လွန္ေရး၊ တည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လမ္းေၾကာင္းတို႔ကို စူး
စမ္းေလ့လာတဲ့အခါ မတူတဲ့ထူးျခားခ်က္ အသီးသီးရွိေနတယ္။ ရရွိခ်က္ ေအာင္ျမင္ခ်က္အသီးသီးဟာလည္း ႏွစ္အသေခ်ၤ အဓြန္႔ရွည္
စြာ တည္တံ့ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ နည္းနည္းမွ သံသယရွိစရာ မလိုတာကေတာ့ ဒီကန
ြ ္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး ပါ
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တီေတြအနက္ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့အင္အားစု ျဖစ္ေနၿမဲျဖစ္တယ္။ ကမၻာ့ဇာတ္ခုံေပၚမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးစနစ္န႔ဲ ဦးတည္ခ်ီ
တက္ေနတဲ့ ပန္းတ္ိုင္တို႔နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အေရးႀကီးတဲ့႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိပါတယ္။ ၂၁ ရာစု ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ အသစ္
ရရွိေစတဲ့ အဓိကအင္အားစု တပ္ဖြဲ႕လည္း ျဖစ္တယ္။
ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဖြဲ႕အစည္း အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိေနမႈ
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အမ်ိဳးအစားနဲ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိေနပုံကိုၾကည့္ရင္ အဓိက အားျဖင့္ (၁) ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ား။
တ႐ုတ္၊ ဗီယက္နမ္၊ က်ဴးဘား၊ လာအိုနဲ႔ ေျမာက္ကိုးရီးယားစတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တယ္။ ၎တို႔ဟာ ေရရွည္ အာ
ဏာဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ ပါတီေတြျဖစ္ၾကၿပီး မိမိႏိုင္ငံရဲ႕လက္ေတြ႕အေျခအေနနဲ႔ ဆီေလ်ာ္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရး၊ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းတို႔ကို စူးစမ္းေလ့လာခဲ့လို႔ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဘက္တို႔မွာ ကမၻာ့ျပည္သူေတြက အာ႐ုံ
စူးစိုက္ၾကည့္ေနရတဲ့ ေအာင္ျမင္ခ်က္ေတြ ရရွိခဲ့ၾကတယ္။ လက္ေတြ႕ေအာင္ျမင္ခ်က္ေတြက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ သာလြန္ခ်က္ေတြကို
လက္ေတြ႕ျဖင့္ သက္ေသျပေနတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ကမၻာေပၚမွာ အႀကီးမားဆုံး မာ့က္စ္ဝါဒ အာဏာရ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
ျဖစ္တယ္။ ကမၻာေပၚမွာ ပါတီဝင္အမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံေရးပါတီလည္း ျဖစ္သလို ကမၻာေပၚမွာ လူဦးေရအမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ ထူးျခား
ခ်က္ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတဲ့ အေရွ႕တိုင္းႏိုင္ငံႀကီး ျဖစ္တယ္။ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ
တ႐ုတ္ျပည္ဟာ ကမၻာေပၚမွာ ဒုတိယ စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆုံးႏိုင္ငံ ျဖစ္တယ္။
(၂) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး အရင္းရွင္ႏိုင္ငံမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ား။ အဓိကအားျဖင့္ အေနာက္ဥေရာပမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြ၊ အေမ
ရိကတိုက္မွ အေမရိကန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ကေနဒါကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ အာရွတိုက္မွ ဂ်ပန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒီပါတီေတြဟာ
သမိုင္းအေျခအေန အေၾကာင္းအခ်က္အသစ္ေအာက္မွာ “ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အရင္းရွင္စနစ္ႏိုင္ငံေတြဟာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို ဘယ္လိုကူး
ေျပာင္းမလဲ” ဆိုတာကို ဆက္လက္ စူးစမ္းေလ့လာေနၾကတယ္။ ဒါဟာ မ်က္ေမွာက္ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈအတြင္းမွ သမိုင္းပုစၧာတခု ျဖစ္
တယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာကူးေျပာင္းေရး လမ္းေၾကာင္းကို ဆုပ္ကိုင္ထားၾကတာ ျဖစ္တယ္။ အရင္း
ရွင္စနစ္ရဲ႕ ႏွလုံးအိမ္ေဒသေတြမွာေတာ့ မေလၽွာ႔တဲ့ဇြဲလုံ႔လျဖင့္ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ တခ်ိဳ႕လည္း တိုင္းေရးျပည္
ရာ ကိစၥေတြကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ျဖစ္လာၿပီး

အစိုးရရဲ႕ ေပၚလစီဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ အေရးႀကီးတဲ့ ဩဇာ

သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ဥပမာ-ဂ်ပန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အရင္းရွင္စနစ္ႏိုင္ငံေတာ္မွာ “ခုန္ပ်ံေက်ာ္လြား တိုးတက္ေရးကို
ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ေနပါတယ္”။ ဒီပါတီဟာ ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမတ္ ၂၁ ေနရာ ရွိေနၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း တတိယ
အင္အားအႀကီးဆုံး ပါတီျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး အရင္းရွင္ႏိုင္ငံေတြအတြင္း ပါတီဝင္ဦးေရ အမ်ားဆုံးလည္း ျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ထြန္း
တိုးတက္မႈ အေကာင္းဆုံး ပါတီအဖြဲ႕အစည္းတခု ျဖစ္တယ္။ ပါတီဝင္ ၄ သိန္းရွိၿပီး ဂ်ပန္ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ အေရးပါ အရာ
ေရာက္တဲ့ အင္အားစုတရပ္ျဖစ္တယ္။ အေနာက္ဥေရာပမွ ျပင္သစ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အီတလီ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီ၊ ဂရိကြန္ျမဴနစ္ပါတီစတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတို႔ဟာ သေဘာတရားေရးနဲ႔ လက္ေတြ႕ဘက္မွာ တစုံတရာ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိေနၾက
တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၂၁ ရာစု ကနဦးကာလ အရင္းရွင္စနစ္စီးပြားေရးကပ္ ျဖစ္ေပလာၿပီးေနာက္ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဖြဲ႕
အစည္းေတြဟာ ေပၚလစီန႔ဲေသနဂၤဗ်ဴဟာကို တဆင့္တက္ထိန္းညႇိခဲ့ၾကတယ္။ လက္ယာဂိုဏ္း အရင္းရွင္လူတန္းစား ႏိုင္ငံေရးပါတီ
ေတြ အက်ယ္အျပန္႔ က်င့္သုံးေနၾကတဲ့ လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးေပၚလစီကို နက္နက္နဲနဲ ေဝဖန္ခဲ့တယ္။ လူ႕အဖြဲ႕
အစည္းအတြင္းရွိ ေအာက္ေျခလူထုကို ပိုမို ဂ႐ုစိုက္လာတယ္။ လႊတ္ေတာ္ပတိုက္ပန
ြဲ ဲ႔ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း လႈပ္ရွားမႈေတြကို ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္
လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူထုရဲ႕ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေထာက္ခံမႈ တဆင့္တက္ ရွင္သန္မႈ ရရွိလာပါတယ္။
(၃) ယခင္ ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပေဒသရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။ ႐ုရွား၊ ယူကရိန္း၊ ဘီလာ႐ုစတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွ
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အားျဖင့္ ျဖစ္ထန
ြ ္းတိုးတက္မႈ ေကာင္းပါတယ္။ ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ
အေျပာင္းအလဲ ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ ျပင္းထန္တဲ့ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈကို ခံၾကရၿပီး ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္ခိုင္မာမာျဖင့္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈ
အသစ္ကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း နံပါတ္တစ္ အင္အားအႀကီးဆုံးပါတီ ျဖစ္ခ့ဖ
ဲ ူး
တယ္။ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ ႏွစ္တခ်ိဳ႕အတြင္း ဩဇာက်ဆင္းသြာၿပီး ပါတီဝင္ အေရအတြက္လည္း က်ဆင္းသြားခဲ့တယ္။ ၎ပါတီ
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က “ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ တီထြင္ဆန္းသစ္ေရး”ကို တင္ျပၿပီး လက ယာဂိုဏ္း အာဏာရ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ဆန္႔က်င္တဲ့ တိုက္ပဲြအမ်ိဳးမ်ိဳးကို
တက္တက္ႂကြႂကြ ဆင္ႏႊဲေနပါတယ္။ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံမွာလည္း ႐ုရွား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ အေရးပါတဲ့ အင္အားစုတရပ္ ျဖစ္ၿမဲ
ျဖစ္ေနဆဲပါပဲ။
(၄) ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား။
မ်ား။ ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ အေသြးအေရာင္ ေျပာင္းလဲမႈ
ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအမည္ကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ခိုင္ ဆုပ္ကိုင္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး လႈပ္ရွားေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ တခ်ိဳ႕ရွိတယ္။ အ
ေျခအေနသစ္ေအာက္မွာ အမ်ိဳးသားထူးျခားခ်က္ပါရွိၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြရဲ႕ လက္ေတြ႕နဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ တိုက္ပဲြေသနဂၤ
ဗ်ဴဟာကို ဆက္လက္ စူးစမ္းေလ့လာခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ေကာင္းမြန္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရွိခဲ့တယ္။ ဥပမာ-အိႏၵိယကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
(မာ့က္စ္ဝါဒ) ဟာ ပါတီဝင္ ၈ သိန္းေက်ာ္ရွိၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ တတိယအင္အားႀကီးပါတီ ျဖစ္ေနတယ္။ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ဆို
ရွယ္လစ္ႏိုင္ငံမဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြအတြင္းမွ အင္အားအႀကီးဆုံး လက္ဝဲဂိုဏ္းႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္တယ္။ ဒီပါတီဟာ အေနာက္ဘဂၤလား
ျပည္နယ္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါး ဆက္တိုက္ အာဏာဆုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးတယ္။ ေတာင္အာဖရိက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ လူမ်ိဳးခြဲျခားေရးဝါဒ
အဆုံးသတ္သြားၿပီးေနာက္မွ အာဖရိက အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ပါတီ၊ ေတာင္အဖရိက အလုပ္သမားသမဂၢမွ အလုပ္သမားသမဂၢ ကြန္ဂ
ရက္တို႔နဲ႔ ၃ ပြင့္ဆိုင္ အာဏာဆုပ္ကိုင္ေရး မဟာမိတ္ဖြဲ႕လိုက္ၿပီးေနာက္ ေတာင္အာဖရိကရဲ႕ အာဏာဆုပ္ကိုင္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
တရပ္ ျဖစ္လာလို႔ မိမိႏိုင္ငံရဲ႕ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ အေရးပါတဲ့အဆင့္ေနရာနဲ႔ ဩဇာသက္ေရာက္မႈ ရွိလာတယ္။ ယခုအခါ ေတာင္အာ
ဖရိက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ ပါတီဝင္အင္အား ၂ သိန္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိၿပီး အာဖရိကတိုက္မွာ အႀကီးဆုံး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျဖစ္တယ္။ ဒါ့
အျပင္ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေလာေလာဆယ္ဆယ္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈတို႔ဟာ လူေတြအာ႐ုံစိုက္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ နီေပါကြန္ျမဴ
နစ္ပါတီ (ညီၫြတ္ေသာ မာ့က္စ္၊ လီနင္ဝါဒ- UML ) ဒုဥကၠ႒ ဘဟန္ဒရီ(Bhandary) ဟာ ၂၀၁၅ နီေပါ သမၼတေ႐ြးေကာက္ပမ
ဲြ ွ ကမၻာ
ေပၚမွာ ပထမဆုံး ကြန္ျမဴနစ္ အမ်ိဳးသမီးသမၼတ ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီပါတီရဲ႕ဥကၠ႒ အိုလီ(Ollie)ဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အေ႐ြးခံရတယ္။
နီေပါ ညီၫြတ္ေသာကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ေမာ္ဝါဒီ) ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အန္ဆာရီ - ကတ္လ္တိဟာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ပါ
တယ္၊ ယခုမ်က္ေမွာက္ကာလမွာ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (UML)၊ နီေပါကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ေမာ္ဝါဒီ)တို႔ဟာ တျခားႏိုင္ငံေရးပါတီေတြန႔ဲ
ၫြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကတယ္။ ၎တို႔အတြင္း ပါဝင္တဲ့ ပါတီအမ်ားစုဟာ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒပါတီေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။
အထက္ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြအျပင္ တျခားလက္ဝဲဂိုဏ္း ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အမ်ားအျပား ရွိေသးတယ္။ သူတို႔ဟာ
မာ့က္စ္ဝါဒနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒတို႔ကို အေတြးအေခၚလမ္းၫႊန္အျဖစ္ မထားၾကေပမယ့္ အားလုံးဟာ အရင္းရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တယ္။
လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္ကို ဆန္႔က်င္တယ္။ အရင္းရွင္လူတန္းစား လက္ယာႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို ဆန္႔က်င္တယ္။ ဗိုလ္က်စိုးမိုးေရးဝါဒကို
ဆန္႔က်င္တယ္။ ကိုလိုနီဝါဒ စတာေတြကို ဆန္႔က်င္တယ္။ တခ်ိဳ႕က တစုံတခုေသာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ပုံစံ ထူေထာင္ေရးကို ဆုပ္ကိုင္
ထားၾကေသးတယ္။ ဥပမာ-၂၁ ရာစု ကနဦးကာလ လက္တင္အေမရိက လက္ဝဲဂိုဏ္း ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ဆိုရွယ္လစ္သေဘာ
တရားနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈ။ ဒီလႈပ္ရွားမႈဟာ ကမၻာ့ျပည္သူေတြက အာ႐ုံစိုက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ရတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္တယ္။ ၎တို႔အနက္ ဗင္နီဇလ
ဲြ ားရဲ႕
“၂၁ ရာစု ဆိုရွယ္လစ္စနစ္”ဟာ သေဘာတရားအရေရာ လက္ေတြ႕အရပါ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအရ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈႀကီးပါတယ္။ သမၼတ
ဟူဂိုဗာခ်က္ ကြယ္လြန္သြားၿပီးေနာက္မွာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ အခက္အခဲေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရေပမယ့္ အေရးပါတဲ့ သေဘာတရားနဲ႔ လက္
ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္မႈရဲ႕ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြထက္ ေက်ာ္လြန္ေနတဲ့ အေတြးအေခၚေရစီး ေၾကာင္းေတြ
လည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဥပမာ-ေဈးကြက္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၊ ဇီ၀လကၡဏာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္(The ecological socialism)၊ စီးပြားေရး ဒီမို
ကေရစီ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၊ လစ္ဘရယ္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ စသည္။
ခ်ဳပ္လိုက္ရင္-၂၁ ရာစုကနဦး ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ ေျပာင္းလဲသြားၿပီးေနာက္ က်ေရာက္
ခဲ့တဲ့ ဒီေရနိမ့္ကာလမွ ျပန္ထြက္လာခဲ့ၿပီ။ ျပင္းထန္ဆိုးဝါးလွတဲ့ ႐ႈံးနိမ့္မႈနဲ႔ စမ္းသပ္မႈေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ အားမာန္အျပည့္ျဖင့္
စစ္စခန္းကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ သံခဲတင္ၿပီး ေရွ႕ခ်ီတက္ခဲ့တယ္။ ေခတ္ကာလရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
အတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရးတို႔နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီစာြ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အက်ပ္အတည္းသစ္အတြင္းမွာ အခြင့္
အေရးေတြကို ေမၽွာ္လင့္ႀကိဳဆိုခဲ့တယ္။ ဒီေရနိမ့္ကေန တျဖည္းျဖည္း ႐ုန္းထြက္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြင္းမွာ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနတဲ့ ကာလသို႔ စတင္ လွမ္းဝင္ေနၿပီ လို႔ ေျပာႏိုင္ပါၿပီ။
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၂၁ရာစု
၂၁ရာစု ကနဦး ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အခြင့္အလမ္းနဲ႔ စိန္ေခၚမႈ
၂၁ ရာစု ကနဦး ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈဟာ ႀကဳံေတာင့္ႀကဳံခဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ ႀကဳံရေပမယ့္လည္း
ဆိုးဝါးျပင္းထန္တဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကိုလည္း ရင္ဆိုင္ရပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြနဲ႔ အက်ိဳးရွိတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကေန ၾကည့္
ရင္ အဓိကအားျဖင့္(၁) အရင္းရွင္စနစ္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ထြန္းေနတာနဲ႔အတူ လစ္ဘရယ္ဝါဒသစ္ အင္အားေတြက ေရွ႕ေဆာင္မႈယူလိုက္ၿပီး
လက္ယာဂိုဏ္း ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ႏိုင္ငံ ေရးဇာတ္ခုံကို အခိုင္အမာ သိမ္းပိုက္လိုက္တဲ့ အေျခအေနဟာ အလွည့္အေျပာင္းကို စတင္
လိုက္ျခင္းပါပဲ။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြ အပါအဝင္ျဖစ္တဲ့ လက္ဝဲဂိုဏ္းေတြအဖို႔ ေျပာရရင္၊ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္ လႈပ္ရွားမႈ
အဖို႔ေျပာရရင္ အသက္ရွင္တည္ရွိေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ အက်ိဳးရွိတဲ့ အေျပာင္းအလဲျဖစ္တယ္ဆိုတာ သံသယရွိစရာ
မလိုပါဘူး။
(၂) အရင္းရွင္စနစ္အက်ပ္အတည္း ေပၚေပါက္လာျခင္းနဲ႔ ျပင္းထန္လာျခင္းဟာ ကမၻာေပၚမွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္န႔ဲ တိုးတက္
တဲ့ အင္အားစုေတြက အရင္းရွင္စနစ္ကို ေဝဖန္တဲ့အျမင္ေတြနဲ႔ ရပ္ခံခ်က္ေတြဟာ လက္ေတြ႕ရဲ႕ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈနဲ႔ ေထာက္ခံမႈကို ရ
ရွိေစလိုက္ျခင္းပါပဲ။ အခ်ိန္ရွည္ၾကာစြာ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆေတြနဲ႔ အသံေတြ၊ ဖုံးကြယ္ထား ျခင္းခံေနရတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီစတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္အင္အားစုေတြကို အလြန္ႀကီးမားတဲ့ အားေပးမႈေတြ ရရွိေစလိုက္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ သေဘာတ
ရား အသစ္တဖန္ စိုက္ထူေရးနဲ႔ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရး အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေစတဲ့ အေျခအေန အေၾကာင္းအခ်က္
ေကာင္းေတြ ရရွိပါတယ္။ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ အေနာက္တိုင္းနဲ႔ကမၻာ့အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း ေပၚထြက္ခ့တ
ဲ ့ဲ “မာ့က္စ္
ကို လူႀကိဳက္မ်ားလာျခင္း”ဟာ အဲဒီဘက္ရဲ႕ ထင္ဟပ္ခ်က္တခုျဖစ္တယ္။
(၃) ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ခုခံျငင္းခုန္မႈ၊ ထိန္းၫွိမႈန႔ဲ ထုသား
ေပသားရေအာင္ ေလ့က်င့္မႈေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ရင္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအပါဝင္ျဖစ္တဲ့ ကမၻာဆိုရွယ္လစ္အင္အားစု အမ်ားအျပားဟာ ႏိုင္ငံ
အသီးသီးရဲ႕ ဇာတ္ခုံေပၚမွာ ခိုင္ခိုင္ၿမဲၿမဲရပ္တည္တဲ့ အေျခခံအေပၚမွာ အင္အားစုေတြဟာ ျပန္လည္အသက္ဝင္လာတယ္။ အရင္းရွင္စ
နစ္ ဆန္႔က်င္ေရးတိုက္ပြဲနဲ႔လႈပ္ရွားမႈ အေျမာက္အျမား ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတယ္။ ၎တို႔ဟာ သေဘာတရားအရ ျပန္လည္စဥ္းစားျခင္းနဲ႔ လက္
ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈကို ထုသားေပသားရေအာင္ ေလ့က်င့္ခဲ့ၾကတယ္။ ၎တို႔ဟာ တခုလုံးအရ အေရးနိမ့္သာြ းမႈ ျဖစ္
သြားရျခင္းမွ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနနဲ႔ တစတစ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေရး၊ အားအင္ျပည့္ၿဖိဳး တက္တက္ႂကြႂကြ
ျဖစ္လာေရးအတြက္၊ လက္ဦးမႈမဲ့ရာမွ အေျပာင္းအလဲကို ရင္ဆိုင္ရင္း ႏိုးၾကားမႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ရင့္မွည့္မႈသစ္ဆီသို႔ တစတစနဲ႔ ခ်ီ
တက္လာခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တစုံတရာ စည္း႐ုံးေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္နဲ႔ အင္အား ေရ
ေသာက္ျမစ္ကို အုတ္ျမစ္ခ်ေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္။
(၄) ႏိုင္ငံတကာအဝန္းအဝိုင္းအတြင္း အင္အားေတာင့္တင္းလွတဲ့ လက္ယာဂိုဏ္းအင္အားစုေတြရဲ႕ မဟာမိတ္ဖဲြ႕ ထိုးစစ္ဆင္
မႈကို ရင္ဆိုင္ရင္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ လက္ဝဲဂိုဏ္းအင္အားစုေတြကလည္း မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္းအၾကား ဆက္ဆံမႈနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္မႈ
တို႔ကို အားျဖည့္ခဲ့ၾကတယ္။ ဆိုဗီယက္နဲ႔အေရွ႕ဥေရာပ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ တကြဲတျပားစီ အသီးသီး ခုခံၿပိဳင္ဆိုင္ေနရာ
မွ လက္ဝဲဂိုဏ္းအင္အားစုေတြရဲ႕ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရးကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခ့လ
ဲ ို႔ ကမၻာ့
ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ တစုံတရာ အတိုင္းအတာအထိ အားသာမႈ ျဖစ္တည္လာခဲ့တယ္။
(၅) ဆိုဗီယက္နဲ႔ အေရွ႕ဥေရာပ အေျပာင္းအလဲဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ အခ်ိန္ကာလရဲ႕ အနယ္ထိုင္မႈ၊ လက္ေတြ႕
ရဲ႕ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈနဲ႔ သမိုင္းရဲ႕စိစစ္မႈတို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရတယ္။ ဒီေန႔ သမိုင္းျဖစ္ရပ္မွန္ေတြရဲ႕ ေရာင္ျပန္ဟပ္ခ်က္ေတြဟာ အဆက္
မျပတ္ျဖစ္တည္ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာၿပီး ပကတိဘာဝက်တဲ့၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တဲ့ ဆင္ျခင္မႈေတြ ျဖစ္လာကာ နက္နလ
ဲ ွတ့ဲ တရား
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ေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံသင္ခန္းစာ နိဂုံးခ်ဳပ္မႈေတြကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ အဓိပၸာယ္အရ ေလးနက္က်ယ္ျပန္႔ၿပီး
၂၁ ရာစု ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈသစ္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစမႈဆီသို႔ ဦးတည္ေရးအတြက္ တန္ဖိုးရွိလွတ့ဲ သမိုင္း
မွီျငမ္းကိုးကားစရာအျဖစ္ အေထာက္အကူ ရရွိလိုက္ပါတယ္။
(၆) တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါရွိတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ၂၁ ရာစု ကနဦးကာလမွာ ဧရာမေအာင္ျမင္ခ်က္ေတြ ရရွိခ့တ
ဲ ယ္။
ဒါဟာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္လႈပ္ရွားမႈ တခုလုံး ဒီေရနိမ့္ကာလအတြင္းမွ တစိတ္တပိုင္း ဒီေရျမင့္မႈပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ကမၻာေပၚရွိ ကြန္ျမဴ
နစ္ပါတီေတြနဲ႔ တိုးတက္တဲ့အင္အားစု အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အားေပးမႈႀကီး ျဖစ္တယ္။ ၂၁ ရာစု ကမၻာ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ
ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကို ျမင္ေတြ႕ေစပါတယ္။ ဒါဟာ ၂၁ ရာစု ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အတိအက် အေသခ်ာဆုံး၊ အခိုင္မာ
ဆုံး၊ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ဆုံး”အေျခခံေဒသ” နဲ႔ “စစ္စခန္း” ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာ မလိုပါဘူး။
ဓမၼတာအတိုင္းပဲေပါ့။ ၂၁ ရာစု ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဟာ ျပႆနာသစ္ေတြ၊ စိန္ေခၚမႈသစ္ေတြနဲ႔လည္း ရင္ဆိုင္
ေနရပါတယ္။ အဓိက အားျဖင့္(၁) ကမၻာ့အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ အင္အားကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး တခုလုံးအေျခအေနရၾကည့္ရင္ “အရင္းရွင္စနစ္က
အင္အား ေတာင့္တင္းၿပီး ဆိုရွယ္လစ္စနစ္က အင္အားခ်ည့္နဲ႔ေနဆဲ” အေျခအေနဟာ အရင္းခံအားျဖင့္ မေျပာင္းလဲေသးဘူး။ အရင္း
ရွင္စနစ္ရဲ႕ တခုလုံးအေျခအေနအရ ထိုးစစ္အရွိန္အဟုန္ဟာ အားေကာင္းၿပီးရင္း အားေကာင္းေနဆဲ အခ်ိန္ကာလမွာပဲ ရွိေနဆဲျဖစ္
တယ္။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္မဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြ၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီေတြနဲ႔ အင္အားစုေတြကေတာ့ ျပန္႔ႀကဲေနၿပီး အင္အားေသးငယ္ ခ်ည့္န႔ဲ
ေနဆဲ အေျခအေနျဖစ္တယ္။
(၂) ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ (ဆိုရွယ္လစ္ႏိုင္ငံေတြမွအပ) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီစတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ အင္အားစုေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး ဩ
ဇာ သက္ေရာက္မႈအရၾကည့္ရင္ အထူးသျဖင့္ အက်ပ္အတည္းေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံေတြမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီစတဲ့ ဆိုရွယ္
လစ္ဝါဒ ႏိုင္ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ႏိုင္ငံအသီးသီးရဲ႕ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚမွာ ဝိုင္းပယ္ထားျခင္းခံေနရ႐ုံမက ေခ်ာင္ထိုးထား
ျခင္း ခံေနရဆဲျဖစ္တယ္။ ၎တို႔ရဲ႕ အျမင္အယူအဆ ေပၚလစီေတြဟာ မိမိႏ္ိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ ေပၚလစီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ ဩဇာသက္
ေရာက္ဖို႔ ခက္ခဲေနဆဲ ျဖစ္တယ္။
(၃)

ႏိုင္ငံတကာမွာ အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံအမ်ားစုရွိ ဆိုရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ အင္အားစုေတြဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း

လႈပ္ရွားမႈေတြအေပၚ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းအားနဲ႔ ဩဇာသက္ေရာက္မႈ စြမ္းပကားမွာ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ ခ်ည့္နဲေနတယ္။ ၎တို႔ဟာ
အရင္းရွင္စနစ္ အက်ပ္အတည္းရဲ႕ စြမ္းအားေတြကို အသုံးခ်မႈ မလုံေလာက္ဘူး။ အေတြ႕အႀကဳံလည္း မႂကြယ္ဘူး။ အက်ပ္အတည္း
ကို ေက်ာ္လႊားေရးမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ နည္းပရိယာယ္ေတြ တင္ျပဖို႔ အခက္ႀကဳံေနတယ္။ အက်ပ္အတည္းကို
မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတဲ့၊ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈကို အက်ိဳးသက္ေရာက္တဲ့ ေရွ႕ေဆာင္ၫႊန္
ျပမႈ ေပးဖို႔ အခက္ႀကဳံေနၾကတယ္။
(၄) ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အဓိကမ႑ိဳင္ကေန တနည္း အလုပ္သမားလူတန္းစားဘက္ကေနၾကည့္ရင္ အတိုင္း
အတာ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ တကမၻာလုံးမွ အလုပ္သမားလူတန္းစားဟာ ပကတိဘာ၀အရ တျဖည္းျဖည္း ျဖစ္တည္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခ့ေ
ဲ ပ
မယ့္ တကမၻာလုံးက အလုပ္သမားလူတန္းစားဟာ မိမိဘာသာတည္ရွိေနတဲ့(အသိတရား မရင့္သန္ေသးတဲ့) ပကတိလူတန္းစား အေျခ
အေနအတိုင္း ရွိေနေသးတယ္။ တကမၻာလုံးလကၡဏာေဆာင္တဲ့ အလုပ္သမားလူတန္းစား အယူဝါဒျဖစ္တည္မႈ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိ
ေသးဘူး။ အလုပ္သမားလူတန္းစားဟာ ျပန္႔ႀကဲတဲ့အေနအထားမွာ ရွိေနဆဲျဖစ္ေန႐ုံမက အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈန႔ဲ အခ်င္းပြားမႈ
ေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါဟာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္ လႈပ္ရွားမႈ နက္နက္နဲနဲ ဆင္ႏႊဲသြားေရးအတြက္ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ျဖစ္ေနတယ္။
အရွင္းရွင္စနစ္ဟာ မိမိကိုယ္ကယ္
ိုယ္ ထိန္းၫွိမႈစြမ္းပကားနဲ႔ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ အလြန္အားေကာင္းၿပီး ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္
လႈပ္ရွားမႈဟာ တခုလုံးအရ ဒီေရနိမ့္ ကာလမွာပဲ ရွိေနဆဲ
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အထက္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို ခ်ဳပ္ၿပီး ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ၂၁ ရာစု ကနဦးကာလမွာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြန႔ဲ
စိန္ေခၚမႈေတြကို ၾကည့္ၿပီး ေကာက္ခ်က္ ၃ ရပ္ ခ်ႏိုင္ပါတယ္။
(၁) မ်က္ေမွာက္အရင္းရွင္စနစ္ အက်ပ္အတည္းကာလမွာ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ အရင္းရွင္စနစ္အက်ပ္အတည္းနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္
ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ ဆက္စပ္မႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ မူေတြဟာ လက္ေတြ႕အေရးႀကီးတဲ့ လမ္းၫႊန္အဓိပၸာယ္သေဘာ ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္တယ္။
ဒါေပမဲ့ ဒီမူေတြကို လက္ေတြ႕အသုံးခ်တဲ့အခါ ေနရာမေရြး ေဒသမေရြး ေခတ္ကာလရဲ႕ အေျပာင္းအလဲအရ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္ရန္
လိုအပ္တယ္။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ မတူေျပာင္းလဲခ်က္အတိုင္း လက္ေတြ႕ကလည္း လိုက္လံေျပာင္းလဲရမယ္။
အက်ပ္အတည္းက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္လႈပ္ရွားမႈအတြက္ သာမန္အခ်ိန္ကာလနဲ႔မတူတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြနဲ႔ အေျခအေန အေၾကာင္းအ
ခ်က္ေတြကို ဖန္တီးေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ အက်ပ္အတည္းဟာ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး ဒီေရျမင့္ကို မုခ် ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာမွာေတာ့
မဟုတ္ဘူး။ ဒီေရျမင့္ဆိုတာကေတာ့ အတၱဘာ၀နဲ႔ပကတိဘာ၀ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ၊ အေၾကာင္းရပ္ေတြ ေပါင္းစည္းမိၿပီး အက်ိဳး
သက္ေရာက္ စြမ္းေဆာင္မႈအေပၚမွာ မွီတည္ပါတယ္။ “အက်ပ္အတည္းကို စီး”ၿပီး တခ်ီေကာင္း လုပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ “လုပ္ငန္းတရပ္လုံး
ကို တခ်ီတည္း ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္လိမ့္မယ္”လို႔ မွတ္ယူၿပီး ကမၻာ့လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး လကၡဏာကို ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့စဥ္းစားနည္းဟာ ကေလးကလားဆန္တဲ့အမွားမ်ိဳး က်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္
တယ္။
(၂)

အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ႏွစ္တရာနီးပါးရွိတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ထိန္းၫွိမႈေတြမွတဆင့္ မာ့က္စ္၊ အိန္ဂယ္တို႔ ေခတ္န႔ဲ

လုံး၀မတူတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ကို အက်ပ္အတည္းေျဖရွင္းေရးစြမ္းအား၊ တီထင
ြ ္ဆန္းသစ္မႈစြမ္းပကား၊ ထိန္းၫွိမႈစြမ္းအား၊ ဆီေလ်ာ္တ့ဲ
စြမ္းအားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးေရးေသနဂၤဗ်ဴဟာ နည္းပရိယာယ္တို႔ျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့တယ္။ အရင္းရွင္းနစ္အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚတဲ့ပုံစံ၊
အတိုင္းအတာ၊ ကာလပတ္၊ ျပင္းအားနဲ႔ ႐ိုက္ခတ္မႈစတာတို႔ဟာလည္း လုံးဝမတူဘူး။ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး အ
ေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈဟာလည္း ႐ႈပ္ေထြးၿပီး နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ေျပာင္းသြားခဲ့ၿပီ။ ၂၁ ရာစု အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ႏိုင္ငံတကာလက္ဝါးႀကီးအုပ္
အရင္းရွင္စနစ္အဆင့္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီ။ ႏိုင္ငံတကာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္အရင္းရွင္လူတန္းစားရဲ႕ စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အတိုင္းအတာ၊
အင္အား အားလုံးဟာ ခိုင္မာမႈနဲ႔အင္အားေတာင့္တင္းမႈ ရရွိခဲ့ၿပီ။ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းၫွိႏိုင္မႈနဲ႔တီထြင္ ဆန္းသစ္ႏိုင္
စြမ္းအားဟာ အလြန္ေတာင့္တင္းေနဆဲျဖစ္တယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အင္အား၊ စြမ္းပကားေတြဟာ အႂကြင္းမဲ့သာလြန္မႈ ရွိေနဆဲ ျဖစ္
တယ္။ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္လႈပ္ရွားမႈဟာ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ အခ်ိန္ရွည္ၾကာစြာ တခုလုံးအရ ဒီေရနိမ့္ကာလအျဖစ္ ရွိေနလိမ့္ဦး
မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အရင္းရွင္စနစ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းၫွိႏႈိင္မႈစြမ္းပကား၊ အေနာက္တိုင္း အရင္းရွင္ႏိုင္ငံ
ေတြရဲ႕ စီးပြားေရး၊ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ၊ စစ္ေရးဘက္တို႔မွာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ သာလြန္မႈကို အပိုင္စီးထားတဲ့ ပကတိဘာဝ လက္ေတြ႕တို႔
ကို အျပည့္အဝ ခန္႔မွန္း နက္နက္နဲနဲ သိရွိနားလည္းထားဖို႔ လိုအပ္ၿပီး၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ၂ ရပ္ ေရရွည္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔ တိုက္
ပြဲဆင္ေရး ဘက္အသီးသီးအတြက္ ဂ႐ုတစိုက္ေဆာင္ရြက္၊ ျပင္ဆင္သြားေရးကို နက္နက္နဲနဲ သိရွိနားလည္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
(၃)

တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အႀကီးမားဆုံး ထြန္း

လင္းခ်က္ ျဖစ္လာတယ္။ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ မွီျငမ္းကိုးကားစရာနဲ႔ ေက်ာ႐ိုးမ႑ိဳင္ျဖစ္လာတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္တ႐ုတ္ျပည္ဟာ
ကမၻာ့အေရွ႕တိုင္းမွာ ေပၚထြန္းလာတာ ျဖစ္ၿပီး ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕သာလြန္မႈ၊ အားေပးႏႈိးေဆာ္ႏိုင္စြမ္းအားနဲ႔ စြဲေဆာင္ႏိုင္စမ
ြ ္းအားတို႔ကို
အျပည့္အဝ ေဖာ္ျပေနတယ္။ ဒီေန႔ ကမၻာ့လူဦးေရ ရဲ႕ ၅ ပုံ ၁ ပုံ ရွိတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ အေထြေထြ ႏိုင္ငံေတာ္အင္အားဟာ
ယခင္ေခတ္နဲ႔ ယခုေခတ္ မတူေတာ့ပါ။ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရင္ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္
စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုတာ ဗလာစကားသက္သက္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ မမွိတ္မသုန္ ယုံၾကည္
ရမွာကေတာ့ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ အဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာတာနဲ႔အမၽွ တ႐ုတ္ျပည္ ဆိုရွယ္လစ္စ
နစ္ဟာ ရင့္က်က္ၿပီးရင္း ရင့္က်က္လာပါလိမ့္မယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ သာလြန္မႈဟာလည္း တဆင့္တက္ ေပၚလြင္လာၿပီး
ဆိုရွယ္လစ္စနစ္လမ္းေၾကာင္းဟာ က်ယ္ေျပာသထက္ က်ယ္ေျပာလာပါလိမ့္မယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းဟာ
ကမၻာႀကီးအေပၚ ႐ိုက္ခတ္မႈ ႀကီးမားသထက္ ႀကီးမားလာပါလိမ့္မယ္”လို႔ ရဲေဘာ္ရွီက်င့္ဖင္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။
၂၃ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၁၆။
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ဒီအေျခအေနေတြြနဲ႔ သမုိင္းသစ္ ျဖစ္လာမလား
(ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး)
ပါး)
ေအးၿငိမ္း

ဒီကာလအတြင္း လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္နဲ႔ ပြဲဆူတဲ့ကိစၥေတြ မ်ားလွတယ္။ ရခုိင္အေရး၊ ေအာင္စုိးမုိးေက်ာ္ကိစၥ။ ဆုိင္ရွင္႐ုပ္သိမ္း
ျခင္းေနာက္ဆက္၊ UWSA နဲ႔ မုိင္းလားၾကားမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ျပႆနာ၊ NCA လက္မွတ္ထုိးမထုိးနဲ႔ NLD အတြင္း စည္း႐ံုးေရး အ
ေျခအေန စသျဖင့္ႏုိင္ငံေရးပံုရိပ္ကို အက်ည္းတန္ေစတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြေပၚခဲ့တယ္။
(၁)
ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းက ဘဂၤRလီ၊ ႐ုိဟင္ဂ်ာ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ
မႈ
ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ AA ရခုိင္တပ္မေတာ္နဲ႔ အစုိးရတပ္ေတြ တုိက္ပြဲျဖစ္ၾကလုိ႔ အရွိန္ရစျပဳေနခ်ိန္ ဒီသတင္းကုိ ဖံုးလႊမ္း
သြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္တခု ေပၚလာခဲ့တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေမာင္းေတာဘက္က ရဲကင္းစခန္း ဝင္စီးခံရတဲ့ ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ ရဲ ၉ ဦး
ေသဆံုးသြားၿပီး ေသနတ္(ေနာက္္ဆုံးစာရင္းအရ ၆၄) လက္နဲ႔ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္အခ်ိဳ႕ ယူေဆာင္သြားခဲ့တယ္။ ခုေတာ့ ဒီျပႆနာက
ႏုိင္ငံတကာျပႆနာ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ စစ္တပ္၊ အစုိးရ၊ ကုလသမဂၢနဲ႔ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ထုတ္ျပန္
ခ်က္ေတြကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပေနမွာ မဟုတ္ဘူး။ အၾကမ္းဖက္မႈ ျမစ္ဖ်ားခံရာသမုိင္းကုိ ေျခရာေကာက္ျပခ်င္တာပါ။ မေမ့သင့္တာ ေျပာ
ပါမယ္။
၁။ အၾကမ္းဖက္ထိပ္ေခါင္ အိုစမာဘင္လာဒင္တို႔ တာလီဘန္တုိ႔ဆုိတာ အေမရိကန္ CIA ကေမြးဖြားေပးလုိက္တ့ဲသူေတြ ျဖစ္
တယ္။ အလားတူအဖြဲ႔ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါေသးတယ္။ ဘက္ကန္သြားသူေတြလည္း တပံုတေခါင္းႀကီး ....
၂။ ပူပူေႏြးေႏြး တူရကီအာဏာသိမ္းပြဲရဲ႕ လက္သည္ဟာ CIA ကေမြးထားၿပီး အေမရိကန္မွာ အေျခစုိက္ေနထုိင္တ့ဲ မူဆလင္
ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ဂူလင္ျဖစ္တယ္။
၃။ ခု အစုိးရ၊ စစ္တပ္ဘက္က လက္ညႇဳိးထုိးျပေနတဲ့ RSO, ARIF အဖြဲ႔ဆိုတာေတြကေကာ ဘယ္သူေမြးထားတာလဲ၊ သူတုိ႔
တေတြ အင္အားေသးသြားၿပီး နယ္စပ္မွာ လွ်ိဳေနရခ်ိန္ - တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ ဗမာစစ္အစုိးရ အေပးအယူမွ်ကာ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ဓာတ္
ေငြ႔ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္း ျဖစ္တည္လာေတာ့မွ အေမရိကန္ဘက္က ေျခလွမ္းျပင္လာတာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ မတည္ၿငိမ္ေရး
အတြက္ ကုလတုိ႔ NGO တို႔စတဲ့ ဆုိင္းဘုတ္ေတြ ခ်ိတ္ၿပီး လႈပ္ရွားလာရာက ေပၚလာတဲ့ အေရးအခင္းအျဖစ္ သံုးသပ္လို႔ရပါတယ္။ မူလ
သူ႔ ျမားဦးက တ႐ုတ္နဲ႔ စစ္အစုိး ရကုိ ခ်ိန္ထားတာျဖစ္တယ္။
ဒါေပမဲ့ အစုိးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္လာေတာ့ အခ်ိဳးတမ်ိဳး ျပင္ရပါတယ္။ ေမာင္းေတာ အေရးအခင္းေပၚလာေတာ့ စစ္တပ္က
အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံကာကြယ္သူႀကီးဂုိက္ဖမ္းၿပီး စစ္တပ္ေတြ လႊတ္ပါတယ္။ ထံုးစံအတုိင္း စစ္တပ္ဝင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ေနဝင္မီးၿငႇိမ္း လုပ္
မယ္၊ ရြာေတြ မီး႐ႈိ႕ ခံရမယ္၊ လူဖမ္းတဲ့ သတ္တဲ့အမႈေတြ ေပၚမယ္။ တျခားမဟုတ္တ႐ုတ္ မႈခင္းေတြလည္း ေပၚေတာ့တာပါပဲ။
ဒီေနရာမွာ အေမရိကန္အဖုိ႔ အခက္အခဲတရပ္ျဖစ္သြားတာ ေတြ႔ရတယ္။ ဒီမုိကေရစီတို႔၊ လူ႔အခြင့္အေရးတို႔ ေအာ္ဟစ္ ထား
တာကုိလည္း ရပ္လုိ႔မရ၊ OIC မ်က္ႏွာလည္းၾကည့္ရ၊ ဗမာအစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္ကုိလည္း လက္လႊတ္မခံႏုိင္ ျဖစ္ေနတယ္။ သံအမတ္ႀကီး
စေကာ့မာစီရယ္ဟာ ‘စစ္ပြဲေတြ ရပ္စဲေရး’ ပါးစပ္ကေအာ္ၿပီး ျပည္တြင္းေနရာအႏွံ႔ အလႈပ္ရွားဆံုး သံအမတ္ျဖစ္ေနတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္
လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းကစလို႔ အာဏာရလာတဲ့ အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ ဒီနယ္စပ္ကိုကိုယ္က်ိဳးအတြက္၊ ကိုယ့္ေထာက္ခံသူ ေမြး
ေရး အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကတာ ကေန႔အထိပါပဲ။
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(၂)
ေအာင္စုိးမိုးေက်ာ္ ေရယာဥ္နစ္ျမဳပ္မႈ
တေန႔မဟုတ္တေန႔၊ တေနရာမဟုတ္ တေနရာ ျဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ့္ကိစၥပါ။ အင္မတန္ကုိ ဆံုး႐ႈံးမႈႀကီးတဲ့ ျဖစ္ရပ္ႀကီးတခုပဲ။
ခုျဖစ္သြားၿပီ၊ ျဖစ္ ၿပီးခဲ့တာေတြလည္း မ်ားလွၿပီ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္ မေရာက္ေသးလုိ႔ မျပဳျပင္ရင္ ေနာင္လည္း ႀကံဳၾကရလိမ့္ဦးမယ္။
ခုျဖစ္ရပ္မွာ ႏွစ္ ၆၀ စစ္အုပ္စု စုိးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ကာလအတြင္း စားရသမွ်စား၊ ဝါးရသမွ် ဝါးခဲ့ၾကလုိ႔ အခြံခ်ည္းက်န္တ့ဲ ဝန္ႀကီးဌာန၊
အေၾကြးမ်ားသာထားခဲ့တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနစသျဖင့္ ရွိခဲ့ၾကရာမွာ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး(-နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး) ဝန္ႀကီးဌာနလည္း အပါအဝင္
ျဖစ္တယ္။ စုတ္ျပတ္သတ္ေနတဲ့ ေရယာဥ္အနည္းအက်ဥ္းသာ ရွိေတာ့တဲ့ ဒီဌာနဟာ တုိးပြားလာေနတဲ့ ခရီးသည္ေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္
ကို ျဖည့္ဆည္းမေပးႏုိင္တာ ၾကာပါၿပီ။ ဒီေတာ့ ျပည္သူေတြက ပုဂၢလိကပုိ္င္အျမန္ယာဥ္ေတြကုိပဲ အားကုိးရပါေတာ့တယ္။ ခုလည္း
သီတင္းကၽြတ္ေက်ာင္းပိတ္ရက္ကေလးအမီ ျပန္ရမွာမို႔ အလုအယက္ ၿပံဳတုိးစီးရာက ျဖစ္ပြားသြားတဲ့ ျဖစ္ရပ္တခုပါပဲ။ ႏုိင္ငံ့အၫြန္႔အဖူး
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ၊ အနေႏၱာအနႏၱဂုိဏ္းဝင္ ဆရာဆရာမေတြနဲ႔ အျပစ္မဲ့ျပည္သူေတြ (စာရင္းေတြ႕ ၇၀ ေက်ာ္) ေသဆံုးၾကရ
ပါတယ္။ က်န္ရစ္သူမိသားစုေတြနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းေတြ ရင္ကြဲၾကရပါၿပီ။ ခု ဗမာျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွာ အလဟသ တုိက္ေနတဲ့ တုိက္ပဲြ
ႀကီးတခုရဲ႕ အေသအေပ်ာက္နဲ႔ ခ်ိန္ထုိးၾကည့္သင့္တယ္။ ေျပာခ်င္တာက တျပည္လံုးမွာ (မေသသင့္ဘဲ) ေသေနၾကရတယ္ ဆုိတာပဲ။
၂ ေနရာစလံုး မေသထုိက္ဘူး။
ခုဒီကိစၥ ေျပာဆုိေနၾကတာေတြမွာ ယာဥ္ပုိင္ရွင္ ယာဥ္ေမာင္းနဲ႔ ေရယာဥ္သမားမ်ားကုိပဲ တရားခံအျဖစ္ ‘ေဇာင္း’ေပး ေဖာ္ျပေန
ၾကတာက မ်ားတယ္။ သူတို႔လည္း တာဝန္ရွိတာ အမွန္ပါ။ တခ်ိဳ႕က သမၼတႀကီး ေမးျမန္းေဖာ္မရလုိ႔ အျပစ္ဆိုၾကတယ္။ သမၼတႀကီး
ေမးေတာ့ ေမးတယ္။ ေနာက္က်တာ ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗုိလ္သန္းေရႊ နာဂစ္တုန္းက လွ်ိဳေနခဲ့တာနဲ႔ေတာ့ မတူဘူးထင္ပါတယ္။ ေတာ္
လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္က ‘ဝန္ႀကီး’တာဝန္ ေပးထားတဲ့သူေတြကုိ ‘တာဝန္ခံ’လုိ႔ သံုးတယ္။ အခုလည္း တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြ တာဝန္ခံ
သင့္ပါတယ္။ ရခုိင္ကိစၥမွာ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးေတြ တာဝန္ယူရမယ္။ ေအာင္စုိးမိုးေက်ာ္ကိစၥမွာ ပို႔ေဆာင္/ ဆက္သယ
ြ ္
ေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ယူရမွာပါ။ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းနဲ႔ဆုိရင္ ကုိယ့္သိကၡာ ကုိယ္ တန္ဖိုးထားၿပီး အလွ်ိဳလွ်ိဳ ႏုတ္ထြက္ကုန္ၾကၿပီေပါ့။ ဒါေပမဲ့
တာဝန္ယူတဲ့အစဥ္အလာဟာ ဗုိလ္ေနဝင္းကတည္းက မရွိတာပါ။ တာဝန္ယူေၾကးဆုိရင္ ၆၂ ဇူလုိင္ အေရးအခင္းကစၿပီး ေနာက္အေရး
အခင္းေတြအထိ စက္တုိင္တက္ရမယ့္သူေတြ လက္ခ်ိဳးေရလုိ႔ မကုန္ႏုိင္ဘူး။ သူမ်ားကုလ
ိ ႊဲခ်တဲ့ အစဥ္အလာသာ ထြန္းကားခဲ့တာက
လား။
(၃)
ဆိုင္ရွင္႐ုပ္သိမ္းျခင္းနဲ႔ ခ႐ုိနီျပႆနာ
ဒီေန႔ ခ႐ုိနီေတြရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈဟာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆၇ ဘီယီယံေက်ာ္ ရွိတဲ့ ဗမာျပည္ရဲ႕ GDP ကုိ ေက်ာ္ႏုိင္တယ္လို႔ တြက္
သူက တြက္တယ္။ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ဗမာျပည္မွာ ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံအထက္ ခ်မ္းသာသူ လုပ္ငန္းရွင္၂၀ မျပည့္ဘူး။ အခု
အခ်ိန္ေတာ့ ၂၀ နဲ႔ ၅၀ ၾကားအထိ တုိးမ်ားလာတယ္။ ဒီလုိျဖစ္သူေတြဟာ လႊတ္ေတာ္အတြင္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိသူတဦးႏွင့္ NLD ထိပ္ပုိင္း
ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕နဲ႔ နီးစပ္သူေတြ ျဖစ္ေနၾကတာ ေတြ႔ရေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္သူက ေဖာ္ထုတ္တယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ခ႐ုိနီေတြရဲ႕ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈေတြကုိ တုိင္းျပည္အတြက္ အသံုးခ်ခ်င္ေနတယ္။ ေကာင္းေသာ
ခ႐ိုနီ နဲ႔ မေကာင္ ေသာ ခ႐ုိနီလုိ႔ သ႐ုပ္ခြဲခဲ့တယ္။ အခုေျပာတာက “မိမိတို႔အတြက္ လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ တုိင္းျပည္အတြက္ မိမိတုိ႔န႔ဲ ပူးေပါင္းၿပီး
လုပ္ေဆာင္ၾကပါ”လုိ႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။ တုိင္းျပည္ စီးပြားေရးအေျခအေနမေကာင္းတာက ‘ရက္ ၁၀၀ အတြင္း စီးပြားေရး ေကာင္းလာ
ေစရမယ္’လုိ႔အာမခံတဲ့ ဝန္ႀကီးတပါးရဲ႕စကားကုိ ဖံုးလႊမ္းသြားခဲ့ပါၿပီ။ ခု ၆ လ ေက်ာ္လာခဲ့ေတာ့ သမၼတေရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
ကပါ ဝန္ခံေတာင္းပန္ခဲ့ရတယ္။ တုိင္းျပည္မွာ စီးပြားေရးကြာဟမႈက ႀကီးသထက္ႀကီးလာေနတယ္။ ဝင္ေငြ တရက္ ၂၀၀၀ က်ပ္
မေက်ာ္တဲ့သူက ၁၅ သန္းေက်ာ္ ရွိလာပါၿပီ။ ဒီလုိ ကြာဟမႈျဖစ္သြားတာမွာ သူတုိ႔လက္ခ်က္မကင္းလို႔ သူတုိ႔ကုိ မ႑ိဳင္ထား တည္
ေဆာက္မွာကိုေတာ့ ျပည္သူေတြက ဘဝင္က်လွမယ္မထင္ဘူး။ ေကာင္းေသာခ႐ုိနီလုိ႔ အ႐ုပ္ ရးၾကည့္ရင္ ပါးေဖာင္းဗုိက္ပူႀကီးေတြပဲ
ေတြ႔ရလိမ့္မယ္။ ေဇကမၻာႀကီးက ႀကိဳေျပာထားတာ ရွိတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိ (တုိင္းျပည္အတြက္) အသံုးခ်ရမယ္....တဲ့။
ခုေတာ့ အသံုးက်လာၿပီေပါ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဂ်ပန္ခရီးမွာ ေဒၚလာ ၈ ဘီလီယံခန္႔ (၇ ဒႆမ ၇၃ ဘီလီယံ) အကူ
အညီ ရလာခဲ့တယ္။ ဂ်ပန္-ျမန္မာ စီးပြားေရးဖိုရမ္တက္ၾကဖုိ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ၃၀ ေက်ာ္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၾကပါၿပီ။ တုိင္းျပည္ကုိ
ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။ ေစာင့္ၾကည့္ပါမယ္။ ဂ်ပန္ကေတာ့ အမယ္မ်ားလွတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ႏုိင္ငံအႏွံ႔ ထူေထာင္
ထားႏုိင္ခဲ့ၾကၿပီ။ ဆိုင္ရွင္ေတြ႐ုပ္သိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္ ခ႐ုိနီေတြ ေျခလွမ္းစိပ္လာခဲ့တယ္။ မူဆယ္ေလယာဥ္ပ်ံကြင္း ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရေရး
အတြက္ ဦးေနဝင္းေျမး ၂ ေယာက္ရယ္၊ (ထူး) ေတဇနဲ႔ ဦးစုိင္းအုိက္ေပါင္းတို႔ အၿပိဳင္ႀကဲၾကတာ ေတြ႔လုိက္ရတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံ
ကိန္း ျပန္လုပ္ေတာ့မယ္။ လူၾကားေကာင္း ပိတ္လုိက္တဲ့ တျခားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ေဝေဝစည္စည္ ျဖစ္လာတယ္။
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ဖဆပလေခတ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက အစုိးရဌာနတခ်ဳိ႕ ျခစားမႈေတြမ်ားလာလုိ႕ (အဲဒီလူေတြၾကား) ထင္႐ူးေသတၱာတလုံး ခ်ေပး
လုိက္ရင္ တခဏနဲ႕ ေသတၱာႀကီး ေပ်ာက္သြားလိမ့္မယ္လုိ႕ ေျပာခဲ့တယ္။ အခုလည္း စားခ်င္စရာ အကြက္ (ထင္း႐ႈးေသတၱာ) ေတြ
တကြက္ၿပီးတကြက္ ေပၚလာေနပါတယ္။ ခ႐ုိနီဦးေရလည္း တုိးသထက္တုိးလာတယ္။ ျခေကာင္ေရလည္း ပြားသထက္ပာြ းလာမွာက
ေတာ့ အေသအခ်ာပါ။ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အခ်ိဳ႕မွာေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ႏုတ္ထြက္ေပးဖုိ႔ ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈေတြ ၾကားလာ
ရၿပီ။
(၄)
တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏိၵယနဲ႔ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္တို႔ ႏုိင္ငံတကာ ခရီးထြက္ေနၾကတာ သိပ္မ်ားပါတယ္။ ျပည္တြင္းမီးေတြဘက္
မလွည့္ႏုိင္ေသး၊ တျခားႏုိင္ငံေတြကေတာ့ ျပည္တြင္းမီးေပၚတာနဲ႔ ခရီးစဥ္ေတြ ဖ်က္ေလ့ရွိၾကတယ္။ ဒါကုိ ၾကည့္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ဘ႑ာေငြေၾကးနဲ႔ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈေတြအေပၚ အေျခစုိက္ထားၿပီး ဒီမုိကေရစီေရးအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈ၊ ဖိ
အားေပးမႈေတြကုိ အေတာ္ ေမွ်ာ္ကုိးထားပံုရပါတယ္။
တ႐ုတ္အေနနဲ႔ ဘက္စံုက အေျခခ်ထားၿပီးၿပီ၊ ဂ်ပန္ကလည္း ထဲထဲဝင္ဝင္ လုပ္ထား/ လုပ္ေနပါတယ္၊ အိႏိၵယက တုိးဝင္ေန
ဆဲျဖစ္တယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အပုိင္းမွာ အေမရိကန္က အခ်ိန္ယူရပါဦးမယ္။
စံုစံုညီညီျဖစ္လာခ်ိန္ ဗမာျပည္ရဲ႕လူမႈဘဝကုိ မွန္းေမွ်ာ္ၾကည့္မိတယ္။ (၁) ခ႐ိုနီေတြ ပုိခ်မ္းသာလာမယ္ (၂) ျပည္သူေတြအ
ေနနဲ႔ ဆလံေပးရမယ့္သူမ်ားလာမယ္၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ သူ႔တပည့္ကုိယ္တပည့္ ခံယူၾကၿပီး အမ်ိဳးသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲႏုိင္တယ္
(၃) တုိင္းျပည္အတြင္း တည္ရွိခဲ့/ တည္ရွိတုိးပြားလာေနဆဲ လူဆုိးလူမုိက္ (မာဖီးယား) ဂုိဏ္းေတြ အင္အားေကာင္းလာမယ္၊ လက္ရဲ
ဇက္ရဲ ပုိလုပ္လာလိမ့္မယ္။ (ခုေတာင္ ရာဇဝတ္မႈခင္းေတြမ်ားလြန္းလို႔ တထိတ္ထိတ္ တလန္႔လန္႔ ျဖစ္ေနၾကရၿပီ မဟုတ္လား)။
(က) ျပည္နယ္/ နယ္စပ္ ပါတီႏုိင္ငံေရး - လက္နက္ခဲယမ္းဆိုတာ အလကား ထားလုိ႔ မရ(ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳး စီးပြားအတြက္) အသံုးခ်ေန
ရမယ္ဆုိတဲ့ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ေပၚလစီေၾကာင့္ တုိက္ပြဲေတြ အဆက္မျပတ္ေပၚေနတယ္။ တုိင္းရင္းသားပါတီေတြရဲ႕ အဓိကလုပ္ငန္းက
ကုိယ့္အမ်ိဳးသားေတြကုိ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးနဲ႔ စစ္ပြဲေတြမျဖစ္ေရး ေမတၱာရပ္ခံတဲ့ ကိစၥေတြပဲ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေန
တယ္။ စစ္ျဖစ္ေနေလေတာ့ လူထု တုိးတက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္း စီမံကိန္းခ်ၿပီး မလုပ္ႏုိင္ၾကပါဘူး။
(ခ) ျပည္မပါတီ ႏုိင္ငံေရး - ပါတီႀကီးေတြက ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကတာ ရွိတယ္။ ဒီအ
ထဲက စိတ္ဝင္စားစရာ ပါတီႀကီးအခ်ိဳ႕ရဲ႕ အေျခအေနကုိ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။
ဒီခ်ဳပ္။ ။ အာဏာ (တစိတ္တပုိင္း) ရတာ ၆လ ေက်ာ္ ၇လ နီးပါး ရွိၿပီ။ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္တာ တႏွစ္ ရွိေတာ့မယ္။ ကတိစကားေတြန႔ဲ
ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြပဲ ရလုိ္က္တယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြပဲ ရလုိက္တယ္၊ ဒီခ်ဳပ္တက္လာၿပီးေနာက္မွာ ဒီမုိကေရစီကုိ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့
ေက်ာင္းသား၊ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားနဲ႕ဒီခ်ဳပ္က ကုိမ်ဳိးရန္ေနာင္သိန္းပင္ ဖမ္းဆီးခံရတာ၊ ေထာင္က်ခံရတာ စတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ပိတ္
ပင္ခံရမႈေတြပဲ ရလုိက္တယ္။ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ ဘယ္ေရာက္ကုန္ၿပီလဲ။

ဒီခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အစုိးရပုိင္းနဲ႔ပါတီအပုိင္းရယ္လုိ႔ ၂ ပုိင္းရွိရာမွာ အစုိးရအပုိင္းက တာဝန္မေက်တာ ဝန္ခံသြားၾကၿပီ။ ပါတီအပုိင္း
မွာ ၾကည့္ေတာ့ ညီၫြတ္မႈၿပိဳကြဲေနတာ အထင္အရွားေတြ႔ေနရတယ္။ လူသိထင္ရွား ရွမ္းျပည္နယ္ဒီခ်ဳပ္ေတြ ထုတ္လုိက္ရတာ-ဒီခ်ဳပ္
အမႈေဆာင္ေတြထဲက တေယာက္တေပါက္ကိစၥ၊ အစိုးရနဲ႔ ပါတီထဲမွာ ေအာက္ေျခလြတ္ ဘဝင္ျမင့္ေနတဲ့သူေတြေၾကာင့္ လူထုရဲ႕ ဒဏ္
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ခတ္ခံရလိမ့္မယ္လို႔ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြက ေျပာေနရတာေတြဟာ စစ္တပ္အႀကိဳက္၊ ႀကံ႕ဖြံ႔အႀကိဳက္ျဖစ္ေနတယ္။ ပုိထင္ရွားတဲ့ စာ
ရင္းဇယားတခုက “ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ၄၅ ဦး ရွိတဲ့အနက္ ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္က မသင့္မတင့္ ျဖစ္ေနတယ္”လုိ႔
ထုတ္ျပန္လာပါတယ္။(ကုိယ့္ပါတီကုိေတာင္ ရင္ၾကားမေစ့ႏုိင္ပါလား။) ဒါေပမဲ့ ဥကၠ႒ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ေနရာေစ့ဝင္ၿပိဳင္
မယ္၊ ေနရာတုိင္းမွာ ႏုိင္ရမယ္လို႔ ေျပာထားခဲ့တယ္။
ႀကံ႕ဖြံ႔။ ။ သူလည္း ေနရာေစ့ ဝင္ၿပိဳင္မယ့္ အဖြဲ႔ျဖစ္တယ္။ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၃၄ ေနရာအနက္ အခုက်င္းပမယ့္ ၁၉ ေနရာစလံုး
ဝင္ၿပိဳင္မယ့္ ကုိယ္စားလွယ္အားလံုး အႏုိင္ရေအာင္ စီမံထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီပါတီအေၾကာင္း ခုအခ်ိန္ ေျပာရာမွာ စိတ္ဝင္စား
စရာ ၂ ခ်က္ ရွိပါတယ္။ (၁) က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဖ႐ုိဖရဲျဖစ္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ ဥကၠ႒အသစ္တေယာက္ တက္လာတာ ျဖစ္
တယ္။ စစ္ဗုိလ္ေဟာင္းပါပဲ။ (၂) ေနာက္တခ်က္က သူ႔ပါတီရဲ႕ ေပၚလစီေၾကညာခ်က္ျဖစ္တယ္။ ဒီအထဲမွာ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္
အေရးစတာေတြဟာ လက္ေတြ႔မွာ ကုိ႔ယုိ႔ကားယားေတြခ်ည္းပဲ။ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ဟူသည့္ အသံုး
အႏႈန္းမ်ားသည္ လက္ေတြ႔မက်ဘဲ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာကုိ ထိခုိက္ႏုိင္သည္/ မိမိတုိ႔ပါတီ၏
ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အမ်ိဳးဘာသာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ျဖစ္သည္/ ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္
လံုၿခံဳေရးသည္ ဒုတိယ ဦးစားေပးျဖစ္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးထက္ အေရးႀကီးသည္.... လုိ႔ သူ႔အင္တာဗ်ဴးမွာ ေျပာခဲ့တယ္။ ကြယ္လြန္သူဝန္
ႀကီး ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမို႔ အသစ္မဟုတ္ပါဘူး၊ စစ္တပ္ရဲ႕မူဝါဒေတြနဲ႔ စည္းမကြဲလွပါဘူး။ ဦးေအာင္ေသာင္း လက္
ထက္က ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး ထိပ္တုိက္ေတြ႔မႈမ်ား အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈမ်ားဆီ ဦးတည္ထားမို႔ အႏၱရာယ္ ႀကီးလွ
ပါတယ္။
တစည။
တစည ။ ကလည္း ေနရာေစ့ၿပိဳင္မယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ သူတုိ႔လည္း တႏုိင္ငံလံုး ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီ။ ၁ ေနရာသာ ရခဲ့ေပမယ့္ ဘ႑ာေရး ေတာင့္
တဲ့ပါတီမို႔ ၿပိဳင္ႏုိင္ၾကပါတယ္၊ အမာခံေကဒါႀကီးေတြကလည္း အသက္အရြယ္ ႀကီးကုန္ၾကပါၿပီ။ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းမႈေတြ လုပ္လုိက္ၾက
ေပမယ့္ ႏုပ်ိဳသစ္လြင္မလာပါဘူး။ ႀကံ႕ဖြံ႔က ေနာင္ ၅ ႏွစ္ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္ ေၾကြးေၾကာ္သံတင္ စိတ္ကူးယဥ္ထားၾကေပမယ့္ သူတို႔
စိတ္ကူး မယဥ္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ ျပည္မထဲက က်န္တဲ့ပါတီေတြကေတာ့ အိမ္ျဖည့္အဆင့ပ
္ ဲ ရွိပါတယ္။ ပါတီႀကီးေတြ အဓိကၿပိဳင္ရမွာက
တုိင္းရင္းသားပါတီေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ လက္ရွိဒီခ်ဳပ္အေနအထားအရ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေလာက္ေတာ့ မႏုိင္ႏုိင္ဘူး
.... လုိ႔ တြက္ပါတယ္။ မႏုိင္လည္း သူတုိ႔အဖုိ႔ လႊတ္ေတာ္ နဲ႔ အစုိးရ အဖြဲ႔အေနအထားကုိ ဒီအတုိင္း ဆက္ထိန္းထားႏုိင္မွာပါ။
(၅)
တုိင္းရင္းသားမ်ားနဲ႔ NCA ကိစၥ
- တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး ထက္ေရာက္ခြင့္ရမွသာ တႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာေဆာင္တ့ဲ စစ္မွန္တ့ဲ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တက္လွမ္းႏုိင္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ခ်န္လွပ္ထားတဲ့ ၃ ဖြဲ႔ကုိ ဖိတ္ၾကားဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ လက္နက္ကုိင္ အဖြ႔ဲ
ေတြက ညီလာခံ ပူးတြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီစည္းေဝးပြဲမွာ တုိက္တြန္းခဲ့ၾကတယ္။
- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က UNFC ကုိ လက္မွတ္ အရင္ထုိး၊ က်န္တာေတြ ေနာက္မွ ေျဖရွင္းဆိုတဲ့သေဘာထား
- ကာခ်ဳပ္ကေတာ့ လက္နက္အရင္စြန္႔ဖုိ႔ ေျပာထားခဲ့တယ္
- ဒီ ၃ ဦးရဲ႕ အျမင္အယူအဆေတြ မတူၾကတာကေတာ့ ျမင္တဲ့အတုိင္းပဲ။ သိပ္သိသာတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျဖစ္စဥ္ ၅ ႏွစ္ ၾကာဦး မယ္လုိ႔ NCA တာဝန္ခံတဦးက ေျပာခဲ့တာျဖစ္မယ္။
ဒီအေျခအေနမွာ စစ္တပ္ ဘာလုပ္ေနသလဲ။ တုိက္ပြဲေတြ ဆက္တုိက္ေဖာ္ေနတယ္။ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြင္း
သပ္လွ်ိဳတဲ့ လုပ္ငန္းလုပ္တယ္။ ဝနဲ႔ မုိင္းလားကိစၥ၊ RCSS နဲ႔ TNLA ထိပ္တုိက္တုိးမႈ၊ DKBA အတြင္း ခေလာက္ဆန္မႈစတာေတြမွာ သူ႔
လက္ရာေတြ မကင္းဘူး။ အားနည္းသြားတဲ့အပုိင္းကုိ ဝင္စားတယ္။ ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ တျပည္လံုး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္။
ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ စကားတခြန္း ကၽြံထြက္သာြ းတာ ရွိတယ္။ ဂ်ပန္ျပည္မွာ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။
“ျပည္တြင္းစစ္ မရပ္စဲတာရဲ႕ အဓိကအခက္အခဲက စစ္မရပ္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္”....ဆိုတဲ့စကား၊ မွားသလား
ဆိုေတာ့ မမွားဘူး။ ပညာရွိဆန္ဆန္ ေျပာလုိက္တာပါ။ ျပႆနာတက္သြားတာက အဲဒီစိတ္ဓာတ္မ်ိဳး ဘယ္သူ႔ဆီမွာ ရွိသလဲ ....ဆုိတာ
ထည့္ေျပာမသြားတာပဲ။ ဒီစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးက စစ္နဲ႔ အက်ိဳးရွိေနတဲ့၊ စစ္ေၾကာင့္ အာဏာကုိင္ထားႏုိင္တဲ့ စစ္အုပ္စုဆီမွာပဲ ရွိတာျဖစ္တယ္။
တုိင္းရင္းသား တဦးကေတာ့ “ထုိးစစ္ လုပ္ေနတဲ့သူဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မလုိလားလို႔ပဲ” .... လုိ႔ ေထာက္ျပသြားတယ္။
(၆)
နိဂံုး
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ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က “ဗမာျပည္ဟာ သမုိင္းသစ္ကုိ ေရးထိုးခ်ိန္” လုိ႔ သတ္မွတ္ ေျပာဆုိထားတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စုိးရိမ္ေနတာက ခ႐ုိနီကိစၥ။ လယ္ယာ အေျခခံႏုိင္ငံမွာ စုိက္ရသမွ် အကုန္စုိက္၊ စားရသမွ် အကုန္စား၊
လူဦးေရ ၇၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းအထိ ရွိတဲ့ လယ္သမားအေရးကုိ အဓိက အာ႐ံုစုိက္ ေျဖရွင္းရမယ့္အစား ခ႐ုိနီေတြက စားရသမွ် အကုန္စား၊
ဝါးရသမွ် အကုန္ဝါးခဲ့တယ္။ ေလယာဥ္ကြင္းလည္း မေရွာင္၊ တံတားေတြ၊ လမ္းေတြ၊ ဓာတ္သတၱဳေတြ၊ လက္နက္ခဲယမ္း၊ ေလယာဥ္၊
သံခ်ပ္ကာကား၊ အေျမာက္၊ တင့္ကား အကုန္ဝါးခဲ့တယ္။ ေျမႀကီးေတြေတာင္ အလြတ္မေပး ဧကသိန္းခ်ီ ဝါးခဲ့တယ္။ ခုလည္း ဝါးၾက
ေတာ့မယ္။ လူတန္းစား ကြာဟခ်က္ႀကီးၿပီး မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ၾက မွာ စုိးရိမ္ပါတယ္။
ေနာက္တခုက NCA ကိစၥမွာ စစ္တပ္သေဘာထားအတုိင္း သတ္မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိက္မွာကုိ ျဖစ္တယ္။
ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္နက္လာၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဒီထက္ပိုၿပီး ဆင္းရဲဒဏ္ကုိ ခံႏုိင္ၾကေတာ့မယ္ မထင္ဘူး၊
‘သမုိင္းသစ္’ ဆိုတာ ေကာင္းေသာသမုိင္း ျဖစ္ဖုိ႔လုိပါတယ္။
သမိုင္းသစ္ကို ၂၀၀၈ ေအာက္က ေရးထိုးလို႔မရေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမင္သိလာတဲ့အထိ လူထုက စိတ္ရွည္သည္း
ခံ ေစာင့္ဆိုင္းေနလိမ့္မယ္လို႔ ယူဆေနရင္ေတာ့ သမိုင္းသင္ခန္းစာ မယူတတ္တာပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္၊
(၇၊ ၁၁၊ ၂၀၁၆)

(အေရးေတာ္ပုံ ဂ်ာနယ္တြင္ အပတ္စဥ္ ေဖာ္ျပလာခဲ့ေသာ လီနင္၏ ဘာလုပ္ၾကမလဲ- မွတ္စမ်ား….
ုမ်ား….စာတမ္
မ်ား
….စာတမ္း အစအဆုံးကုိ ဗမာျပည္
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဝဘ္ဆုိက္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ တက္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏုိင္ၾကပါၿပီ။)
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စာတည္းအဖြဲ႕အမွာ(၁)
…..သဝဏ္
…..သဝဏ္လႊာ(အဂၤလိပ္ဘာသာာသာ-မူရင္း) (၃
(၃)
သဝဏ္လႊာ (ဘာသာျပန္) (၄
(၄)
အေျခခံအေၾကာင္းရင္းကိုမေမ့သင္
သင္ၾကပါ
့ၾကပါ (၅)
ၾက
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ ေရာင္းကုန္မဟုတ(္ ၇)
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလား၊ ေဝးေသးတယ္(၉)
ရဲေဆးတင္ေနတဲ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး ဗိုလ္ေက်ာ္ေဆြ(၁၃)
၁၃)
အေရးေတာ္ပုံ ဂ်ာနယ္ ကာတြန္း-၁ (၁၄)
၁၄)
လူ႕အခြင့္အေရးဆိုတာ(
ာ(၁၅)
ပ်ားရည္ဆမ္းလြန္ ဗမာျပည္ႏိုင္ငံေရး(
ရး(၁၆)
၁၆)
ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္မ်က္ႏွာကို ၾကည့္ေနရေသာ အစုိးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္(၁၉)
၁၉)
…..မာ့
…..မာ့က္စ္ဝါဒကိုရွင္းျပခ်က္တခု (၂၁)
၂၁)
အမ်ားေသာက္တဲ႔မိုးခါးေရ (၂၄)
၂၄)
၀ေတာင္တန္းက လြမ္းပန္းခ်ီ။ေဆာင္းပါးအမွတ(္ ၃)(၂၆
)(၂၆)
၂၆)
ေသနတ္ေျပာင္းကို အမိန္႔ေပးႏိုင္မ(ွ ၃၀)
ေဖေဖရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးစဥ္မ်ား(
်ား(၃၃)
စိတ္ဝင္စားစရာ သတင္းတိုထြာ(၃၅)
ပူးဝင္ေနတဲ့ သရဲတေစၦ ဆုိတာ(
ာ(၃၉)
အေရးေတာ္ပုံကာတြန္း-၂(၄၁)
ေသြးစုပ္ေကာင္ေတြ ေမာင္းထုတ္ၾက(
က(၄၁)
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႈးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က နားေထာင္ပါ့မလား။(
လား။(၄၃)
အေရးေတာ္ပုံ သတင္းနဲ႕မွတ္ခ်က္(၄၄)
ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး စစ္မ်က္ႏွာတခုမ….(၄၈
ွ….(၄၈)
….(
၄၈)
ႏုိင္ငံေရးမွဴး ရဲေဘာ္စုိးသိမ္းနဲ႕အတူ….(၅၁
….(၅၁)
….(
၅၁)
ရဲေဘာ္ခ်စ္ေအာင္သို႔ ေနာက္
ေနာက္ဆုံးႏႈတ္ဆက္ျခင္း(၅၆)
၅၆)
လီနင္ရဲ႕ “အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အျမင့္ဆုံးအဆင့္ - နယ္ခ်ဲ႕စနစ္”….(၅၉
….(၅၉)
၅၉)
မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္(၆၅)
၆၅)
ဒီအေျခအေနေတြြနဲ႔ သမုိင္းသစ္ ျဖစ္လာမလား(
ာမလား(၇၁)
၇၁)
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