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၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ

အတြဲ(၃) အမွတ္(၂)
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စာတည္းအဖြဲ႕ အမွာ

(အပိုင္း ၁)

ႏွစ္ခ်ဳပ္နဲ႕ ICJ (နိုင္ငံတကာတရား႐ုံး)

က။ ႏွစ္ဆန္းကေန ႏွစ္ကုန္အထိ တိုင္းျပည္အေျခအေနဟာ အားရစရာမရွိ။ အီလည္လည္ႀကီး ျဖစ္

လာလိုက္တာ ႏွစ္ကုန္မယ္လည္းလုပ္ေရာ တခါတည္း ICJ နဲ႕တိုးေတာ့တာပါပဲ။ ေျမပဲေလွာ္ မက်က္တ
က်က္ ဝါးေနရင္း ေနာက္ဆုံးအေအာက္တေတာင့္ ဝါးမိလိုက္တာနဲ႕ တူေနပါေတာ့တယ္။

တိုက္ပြဲသံေတြက ဆူညံေနတယ္။ အပစ္ရပ္ကာလဆိုတာကလည္း ဟန္ျပပဲ။ တေနရာ ရပ္ထားရင္

တေနရာက ျဖစ္ေနတယ္။ အေရွ႕ျခမ္းရပ္ထားရင္ အေနာက္ျခမ္းမွာ ေျဗာင္းဆန္ေနတယ္။ တအုပ္စုတဖြဲ႕နဲ႕
ေသာက္ပြဲစားပြဲ ျဖစ္ေနရင္ ေနာက္တအုပ္စုအတြက္ က်င္းက်ယ္က်ယ္နက္နက္ တူးထားခိုင္းသလို ျဖစ္ေန
တယ္။

NCA အတြက္ဖြဲ႕ထားတဲ့ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္၊ အလုပ္အဖြဲ႕ေတြက ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျပည္တြင္းမွာ

လုပ္လိုက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာလုပ္လိုက္ လုပ္ေနတာ ျပတ္တယ္မရွိ၊ မရွင္းမရွင္းရလဒ္ေတြနဲ႕ အေကာင္
အထည္မျပနိုင္တာေတြပဲ ထြက္လာေနတယ္။ ဒါေတြကို နိဂုံးခ်ဳပ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က အသံမ်ိဳးစုံ
ထြက္လာခဲ့တယ္။

- တပ္မေတာ္က ကပ်က္ယပ်က္လုပ္ေနလို႔ NCA မေအာင္ျမင္တာ

- လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ အဖြဲ႕ေတြနဲ႕ေတာင္ ေျပလည္ေအာင္မလုပ္ႏုိင္တာ မထိုးရေသးတဲ့ သူေတြ

နဲ႕ဆို စဥ္းစားၾကည့္

- ကိုယ့္မွာ လက္နက္ကိုင္အင္အားႀကီးထြားလာေအာင္ လုပ္မထားႏုိင္ရင္ ဘာမွေျပာလို႔ဆိုလို႔ရမွာ

မဟုတ္ဘူး

စစ္တပ္ဘက္ကေတာ့- 'တပ္ခ်ဳပ္ကေျပာတယ္၊ လက္နက္ကိုင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကားေျပာေနလို႔

မျဖစ္ဘူး' ...တဲ့

အစိုးရဘက္ကေတာ့- မေပးနိုင္တာေတြ ေတာင္းဆိုေနတာ ဘယ္လိုလုပ္ေပးရမလဲ-တဲ။့ ခ်ဳပ္လိုက္

ရင္ ဒီႏွစ္ေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ ေဝးျပန္ၿပီ။

ခ။ လႊတ္ေတာ္နိုင္ငံေရး လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ပြဲဆူေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့အဖြဲ႕က ၂ ဖြဲ႕ပဲ ရွိတယ္။ ဒီခ်ဳပ္နဲ႕

စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ အစုပဲ။ စစ္တပ္ဘက္က တႏွစ္လုံး ေျပာေနတာက ကာလုံေခၚေရး၊ ၂၀၀၈ ေျခဥ အ

ႏွစ္သာရ မေျပာင္းေရးျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီခ်ဳပ္လွမ္းလာတာက ၂၀၀၈ ျပင္ဖို႔ဆိုတာ ျဖစ္ေလေတာ့ ထိပ္တိုက္တိုးမိ
ေနတယ္။
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စစ္တပ္က ဒီခ်ဳပ္ေျခလွမ္းကို နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႕တားတယ္။ အာဏာသိမ္းလို႔ရႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္

သံေတြ ထြက္လာတယ္။၂၀၀၈ ျပင္ေရးကို ၂၀၀၈ ေဘာင္ထဲက လစ္ဘရယ္နည္းနဲ႕ျပင္မွာဆိုတာ ရွင္းသြား
တဲ့အခါ ပြဲၿပီးမီးေသ ျပန္ျဖစ္သြားတယ္။

သို႔ေသာ္ NCA မွာေတာ့ ေပါင္းလႈပ္ရွားၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။ ဒီလို ႏွစ္ကိုယ့္တစိတ္ ေပါင္းလည္း

ေပါင္း တိုက္လည္းတိုက္ ေပၚလစီက်င့္သုံးၿပီး လႈပ္ရွားေနၾကတာကေတာ့ ၾကာပါၿပီ။ စစ္အုပ္စုဘက္က စစ္

တပ္လုပ္ဟန္အတိုင္း တိုက္ၿပီး ဒီခ်ဳပ္ဘက္က ႏိုင္ငံေရးအကြက္နဲ႕တိုက္တာ - ဒါပဲ ကြာတယ္။ ကိုယ့္အက်ိဳးစီး
ပြားနဲ႕ကိုယ္ တိုက္ေနၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ေမွ်ာထားတာ မရေတာ့လို႔ ပြင့္ထြက္လာၾကတဲ့ သေဘာ ေဆာင္ပါ
တယ္။

ခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ဒီခ်ဳပ္ဘက္က ဦးေပၚဦးဆင္ျဖဴေတာ္စီမံကိန္းလိုမ်ိဳး အခု ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း တ

ျပည္လုံး မီးလင္းၿပီ၊ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ (၂၀၃၀) ဆိုရင္ တျပည္လုံး လွ်ပ္စစ္မီး ထိန္ထိန္လင္းေစရပါမယ္ဆိုတာ
မ်ိဳး၊ အာဆီယံမွာ တိုးတက္မႈအျမင့္ဆုံး ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာမ်ိဳး ေၾကာ္ျငာေတြ ဝင္လာရပါေတာ့တယ္။

ဂ။ သံတမန္ေရး- ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ ႏုိင္ငံႀကီးေတြအားလုံးေလာက္ ဗမာျပည္ကို ပစ္ကြင္းထားၿပီး က

ေသာကေမ်ာ ဝင္ဟယ္ထြက္ဟယ္ ျဖစ္လာၾကတယ္။ ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႕ တခ်ိဳ႕မ်ား (႐ုရွားသံအမတ္၊ ဂ်ပန္

သံအမတ္) ဗမာလို အင္တာဗ်ဴးေမးတာေျဖတာ ဝါဒျဖန့္တာ လုပ္နိုင္တဲ့ အဆင့္ေရာက္ေအာင္ ေလ့လာခဲ့ၾက

ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။ ျဖတ္လမ္းက မီေအာင္လိုက္တဲ့ သေဘာပဲ။ တ႐ုတ္ျပည္ဘက္ျခမ္းမွာလည္း
တ႐ုတ္-ဗမာ သင္တန္းေတြ ေခတ္စားေနတာၾကာပါၿပီ။ သူတို႔တေတြက ဗမာျပည္က စစ္တပ္ကိုေရာ ဒီခ်ဳပ္အ
စိုးရကိုပါ နည္းနည္းမွ မေဝဖန္၊ အျပစ္မေျပာတာ ထူးထူးျခားျခား ေတြ႕ေနရတယ္။

ဒီလိုနဲ႕ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္၊ ဗီယက္နမ္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အီးယူ စတဲ့ စီးပြားေရး

အင္အားႀကီးေတြရဲ႕ ထိပ္သီးေတြ၊ သံတမန္ေတြ အလွ်ိုလွ်ို ဝင္လာေနၾကပါၿပီ။ ကိုယ္က (ဒီခ်ဳပ္ေကာ စစ္တပ္
ကေကာ) ကမ္းလွမ္းတာလည္း ပါတယ္။

အိမ္သာလို႔ ဧည့္လာတဲ့သေဘာေတာ့ ဟုတ္ဟန္မတူပါ။

(အပိုင္း ၂)
ဂမ္ဘီယာက စလိုက္တဲ့ ICJ
(၁)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ICJ သြားတဲ့ကိစၥအေပၚ ၿခံထဲကၾကက္ေတြ ေျချပင္းျပေနတယ္။ တကယ္

အာ႐ုံစိုက္သင့္တာက စည္းဝိုင္းထဲမွာခြပ္ေနတဲ့ ၾကက္ေတြရဲ႕ ခြပ္လက္အေပၚမွာ ၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။ ခုခြပ္ပက
ြဲ
ေတာ့ ၿပီးသြားပါၿပီ။ အရႈံးအႏုိင္ အေျဖမေပးေသး။ အားထားေလာက္တဲ့ ျပည္တြင္းဥပေဒပညာရွင္ေတြက
ေတာ့ ဟိုဘက္(ဂမ္ဘီယာ) က အသာစီးရတယ္လို႔ အကဲျဖတ္တယ္။ ဟိုဘက္က (၉) မဲ ရဖို႔လြယ္တယ္။ ဒီ

ဘက္ကရဖို႔မလြယ္ဘူး ေျပာသူက ေျပာတယ္။ ႏုိင္ငံတကာေရးရာမွာ ဥပေဒဟာလည္း ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္
ေတာင္သဖြယ္ပဲျဖစ္ေနလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒီဥပေဒသမားေတြရဲ႕စကားကို အေလးထားရမွာပါ။
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(၂)

ၿခံတြင္း (ျပည္တြင္း/ပ) ၾကက္ေတြထဲမွာ ေလာ္ဘီသမားေတြ ပါတယ္။ အခြင့္သင့္သခိုက္ ေပးခ်င္တဲ့

မက္ေဆ့ခ်္ေတြ တေယာက္တမ်ိဳး ေပးၾကတယ္။ ကိုယ့္အတြက္ေနရာရေအာင္ လုပ္တလ
ဲ့ ူလည္း ေတြ႕ရတယ္။
- win - win ျဖစ္သြားၿပီလို႔ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ျပသူကျပ

- ဒီျပႆနာေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲလာမလားလို႔ ျဖစ္ခ်င္တာကို ေျပာ

သူကေျပာ

- စစ္တပ္ေရာ ဒီခ်ဳပ္ေရာ အျမတ္ထြက္သြားၿပီး တိုင္းျပည္က ရႈံးက်န္တာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္

- စစ္တပ္ကလူေတြ လိုက္မယ္ေျပာၿပီး ဘာ့ေၾကာင့္မလိုက္သလဲ ေမးခြန္းထုတ္သူက ထုတ္တယ္
- အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပုေရာဟိတ္မ်ားရဲ႕အသံ
(၃)

- တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္တာနဲ႕ စစ္အုပ္စုကို ကယ္တင္တာ တထပ္တည္းထားသင့္ရဲ႕လား စသည္
ျဖစ္ရတဲ့ကိစၥ- ဗိုလ္ေနဝင္းလက္ထက္ကစၿပီး စစ္အုပ္စုဟာ ကိုယ့္နိုင္ငံထဲက လူေတြကို စိတ္ႀကိဳက္

သတ္လာတာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအက်င့္ပါလာတဲ့ စစ္တပ္က တျခားႏုိင္ငံနဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းရွိတဲ့ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့
ရိုဟင္ဂ်ာဆိုတဲ့ လူေတြကို အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သြားသတ္ႏွင္ထုတ္လိုက္ရာကေန ျပႆနာစတက္တာ ျဖစ္
တယ္။

ဒီကေန အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္လည္း မေနရ၊ အရပ္သား၊ စစ္သား သမၼတ (ေဟာင္း/သစ္) လည္း အမႈ

ထဲ ဆြဲထည့္ခံလိုက္ရတယ္။ တိုင္းျပည္ပါ တရားခံျဖစ္ေတာ့မယ္။ အဓိကတရားခံက သူတို႔ပဲလို႔ ထင္ရွားလာ

ေတာ့မွ စစ္အုပ္စုအေနနဲ႕ မ်က္လုံးျပဴးမ်က္ဆံျပဴး ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိ ျဖစ္ေတာ့တာပါ။ ဒါေပမဲ့ တိုင္း
ျပည္ကေတာ့ ကမာၻမွာ ICJ ရဲ႕ တတိယေျမာက္ တရားစြဲခံရတဲ့ႏုိင္ငံ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ၾကားရျမင္ရတဲ့ အေနအ

ထားအရ ရိုဟင္ဂ်ာေခၚမြတ္စလင္ေတြလို လူ႕အခြင့္ေရး အခ်ိဳးေဖာက္ခံရ၊ အသတ္ခံရ အဓမၼျပဳက်င့္ခံေနရတဲ့
တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုကေတာ့ ICJ ခုံ႐ုံး ေရာက္သြားတဲ့ကိစၥ ခပ္ႀကိဳက္ႀကိဳက္ပဲတဲ့။ ဒါမွ တတိုင္းျပည္လုံး ျဖစ္
ေနတာ တကမာၻလုံးက သတိထားမိသြားမွာလို႔ တြက္တယ္။

၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္ဆိုတဲ့ ဗမာအမ်ိဳးသားေတြထဲမွာေတာ့ ႀကိဳက္သူလည္းရွိ မႀကိဳက္သူလည္းရွိ

ျဖစ္ေနတယ္။ တဦးခ်င္းစီရဲ႕ ရႈေထာင့္အသီးသီးက အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြကိုေတာ့ မီဒီယာအသီးသီးမွာ ေဖာ္
ျပေနတာ မိုးလုံးျပည့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ ႀကိဳက္မႀကိဳက္ကြဲလြဲတာ သဘာဝက်သလို ကြဲလြဲခြင့္
လည္း ရွိပါတယ္။
(၄)

ေဒၚစုေျခလွမ္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔တြင္းမွ ဂယက္မ်ား -

- စစ္တပ္ေနာက္ခံ ႀကံ့ဖြံ႕က (စစ္အုပ္စု စက္တိုင္မတက္ရၿပီးေရာ) မဟာမိတ္ပါတီ ၂၀ နဲ႕ မညွိႏွႈိင္း

ဘဲ သူ႕သေဘာနဲ႕သူ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံလိုက္ပါတယ္။ မတိုင္ပင္ မညွိႏွိုင္းဘဲ လုပ္ရေကာင္းလားဆိုၿပီး က်န္ပါ
တီေတြက မေက်နပ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္လာၾကတယ္။

- စစ္တပ္ဘက္ကေတာ့ ‘ႏုိင္ငံအတြက္ ထိေရာက္တဲ့ တုံ႕ျပန္ခ်က္ေတြ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ခတ
ဲ့ ယ္' လို႔

အကဲျဖတ္တယ္။ (ဒီေနရာမွာေတာ့ တိုင္းျပည္ကံၾကမၼာနဲ႕ သူတို႔ကံၾကမၼာ တထပ္တည္း က်ေနပါေရာ့လား။)
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တကယ္က ICJ ေဒၚစု ေလွ်ာက္ထားခ်က္နဲ႕ ၁၈ ရက္ေန႕ည ႏုိင္ငံကို ရွင္းလင္းခ်က္က အလိုႀကီးတဲ့

စစ္တပ္အေနနဲ႕ ေအာင့္သက္သက္ျဖစ္ၾကမွာပါပဲ။ ေဒၚစုစကား အႏွစ္ခ်ဳပ္က (သတ္ခဲ့တာေတြ ရွိတယ္၊ ဒါေပ

မဲ့ လူမ်ိဳးတုံးေအာင္ အထိေတာ့ မသတ္ပါဘူး) ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ ေပါက္တယ္။ ျပည္တြင္းဥပေဒအတိုင္း အေရး
ယူအျပစ္ေပးမွာပါလို႔လည္း တာဝန္ခံသြားတယ္။ စစ္တပ္အေနနဲ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္း လူထုတြင္းကေနၿပီး ႀကဳံး
ဝါးၿခိမ္းေျခာက္တဲ့အထိ အက်ပ္ကိုင္လာခဲ့တာပါ။ ေဒၚစုကလည္း ဒါ့ထက္တိုးၿပီး မကယ္ႏုိင္၊ ကိုယ့္တြက္ ခ်န္ရ

ဦးမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ တာဝန္ရွိမႈ တာဝန္ခံမႈအရေတာ့ ၂ ဦးစလုံး စံရခံရမွာပါ။ ခုေတာ့ တပ္တာဝန္ခံ ဗိုလ္မင္း
ေအာင္လႈိင္ေရာ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ခံ ေဒၚစုေရာ အလုပ္ရႈပ္ ျပာယာခတ္ေနၾကတာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။
(၅)

သဟိတ္ (ICJ) ကို ေဒၚစုသြားတာ မွန္သလား မွားသလား။

တိုင္းျပည္မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းဆိုတဲ့ စစ္ဘီလူးတေကာင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့တယ္။ အစြယ္မေပါက္ခင္ ရွင္း

ပစ္ခဲ့သင့္တယ္။ ဒါကိုျမင္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ အားထုတ္ဖူးတယ္။ အထမေျမာက္ခဲ့ဘူး။
ခုေတာ့ ၂၀၀၈ ေျခဥကိုကိုင္ၿပီး စစ္ဘီလူးေတြ တိုင္းျပည္ကို ဝါးၿမိဳသြားမိၿပီ။

ဒီအေျခအေနမွာ ICJ ကို ေဒၚစုသြားတဲ့ကိစၥ ကြၽန္ေတာ္တို႔အျမင္ တင္ျပလိုတယ္။ စစ္တပ္နဲ႕ေဒၚစု

အေပးအယူရွိမရွိ၊ ဘယ္လိုေပးၾကယူၾကသလဲ မသိပါ။ မသိႏိုင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ရိုဟင္ဂ်ာျပႆနာဆိုတာ ျပည္

တြင္း ႏိုင္ငံေရးအားၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အက်ိဳးဆက္လို႔ေတာ့ ေျပာနိုင္တယ္။ စစ္တပ္က ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ လူထု

ေထာက္ခံမႈရဖို႔ လုပ္တယ္။ ေဒၚစုက ႏိုင္ငံတကာအားကိုရဖို႔ ကိုဖီအာနန္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီး တန္ျပန္

တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဗြက္ေပါက္ၿပီး ႏွစ္ဘက္မႏိုင္ျဖစ္ကုန္တဲ့ ဇာတ္လမ္းပါ။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကမာၻ႔အလယ္မွာ
သိကၡာခ်ခံရတဲ့ပြဲ ျဖစ္ေလေတာ့ -

(၁) စစ္တပ္ရဲ႕ အသုံးခ်ခံဘဝနဲ႕သြားတာဆိုရင္ မွားတယ္။
(၂) စစ္တပ္ကို ကာကြယ္ဖို႔သြားတာဆိုရင္ မွားတယ္။

(၃) တတိုင္းျပည္လုံးအေရးမို႔ ၂ ဖြဲ႕တည္း ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္တာ ျဖစ္ေနရင္ မွားတယ္။

(မသြားရင္ မျဖစ္တဲ့ပြဲလား သြားမွျဖစ္တဲ့ပြဲလား ဆိုတာကေတာ့ ကာယကံရွင္နဲ႕ပဲ ဆိုင္ပါလိမ့္မယ္)။
(၁)၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအက်ိဳး ေမွ်ာ္ကိုးသြားရင္ မွားတယ္။

(၂) ရင္ၾကားေစ့ေရးအတြက္ သြားတာဆိုရင္လည္း မွားတယ္။

ေနာင္မွာလည္း ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးေတြ တိုင္းျပည္က ရင္ဆိုင္ရဦးမွာပါ။ တတိုင္းျပည္လုံး အေရးမွာ အား

လုံးရဲ႕အျမင္၊ ဆႏၵနဲ႕ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္သင့္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

စာတည္းအဖြဲ႕

(၃၁ - ၁၂ - ၂၀၁၉)
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စစ္အုပ္စုခင္းေပးတဲ့လမ္းမွားအတုိင္းေလွ်ာက္ရင္

ဘယ္ေတာ့မွ ဒီမုိကေရစီလမ္းမေပါက္ဘူး

ေစာအယ္ထူး

၁

ဗမာျပည္မွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းၿပီး စစ္အာ

ဏာရွင္စနစ္ကို ထူေထာင္ကာ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာ ကေန႔အထိပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ စစ္အုပ္စု၊
စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱရားကုိ တခါတခါမွာ ေျဗာင္ေဖာ္ၿပီး၊ တခါတခါမွာ ဆိုရွယ္လစ္ အ
ေရၿခဳံလုိက္၊ တခါတခါ

လႊင့္လုိက္နဲ႔လုပ္ခဲ့တယ္။

အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဆိုတာနဲ႔ ရုပ္ဖ်က္လုိက္၊ တခါတခါမွာ ဒီမုိကေရစီဆိုတဲ့ေလသံ

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လကစၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အထိ စစ္အုပ္စုဟာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဆိုတဲ့နာမည္နဲ႔

စစ္အုပ္စု၊ စစ္ အစိုးရ၊

စစ္ဗ်ဴရိုကရက္ယႏၱရားကုိ ေျဗာင္ေဖာ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္နဲ႕ မင္းမူအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါ

တယ္။ မဆလပါတီကို အျမဳေတပါတီက ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ ကူးေျပာင္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခ

ခံဥပေဒကို ေရးဆြဲ အတည္ျပဳလုိက္တယ္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ အေျခခံဥပေဒအရ ပါတီေကာင္စီ၊ အစိုးရအဖြဲ႔ကို
ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္အရ တိုင္းျပည္ကုိအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႕ စစ္အုပ္စုဟာ စစ္အာ
ဏာရွင္စနစ္နဲ႔ စစ္ဗ်ဴရိုကေရစီယႏၱရားကို မဆလ ဆိုတဲ့ ကန္႕လန္႕ကာပါးပါးကေလးနဲ႔ ဖုံးကြယ္လုိက္တယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအုံၾကြမႈႀကီး ျဖစ္ပြားတဲ့အခါမွာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ ကန္႔လန္႔ကာပါးပါးကေလးျဖစ္တဲ့ မဆ

လဟာ လြင့္စင္ေပ်ာက္ပ်က္သြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒီတခါမွာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ဇာတိဘီလူးရုပ္ ျပန္ေပၚလာကာ နဝတ၊
နအဖဆုိတာေတြျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါမယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးပါမယ္ဆိုတဲ့ နဝတစစ္အစိုးရဟာ

၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုေတာ့ ျငင္းပယ္လိုက္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီတုိ႔၊ အမ်ိဳးသားေရးတုိ႔ဆိုတာေတြ

လည္း တြင္တြင္ေျပာလာပါတယ္။ စစ္အုပ္စုမွာနံပတ္ ၁ ေနရာကေန ဗိုလ္ေနဝင္းျပဳတ္သြားၿပီးနံပတ္ ၁ ေနရာ
ကို ဗိုလ္သန္းေရႊ ရရွိလုိက္ပါတယ္။ ဒီေနာက္မွာေတာ့ စစ္အုပ္စုဟာ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ လု႔ိ ေျပာလုိ
ေျပာ၊ တပ္မေတာ္လုိ႔ေျပာလုိေျပာနဲ႕လူေတြ နေဝတိမ္ေတာင္ျဖစ္ေအာင္လုပ္လာပါတယ္။ စစ္တပ္ကို လက္

ကို္င္တုတ္လုပ္ထားတဲ့ စစ္အုပ္စုဟာ လူေတြအျမင္မွာ စစ္အုပ္စုဟာ တပ္မေတာ္ပဲဆိုၿပီးျမင္ေအာင္ တမင္ ဖန္
တီးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒမွာ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑

တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတုိ႔ကို အစဥ္တစိုက္ ဦးတည္သည္” ဆိုတာ အေတာ့္ကုိ ေျဗာင္

က်က် တပ္မေတာ္နာမည္ကို စစ္အုပ္စုက ယူသုံးထားတာပါ။ တကယ္က တပ္မေတာ္ေနရာမွာ စစ္အုပ္စုက
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လုိ႔ေရးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုဟာ မာရသြန္ဟန္ျပအမ်ိဳးသားညီလာခံကုိ က်င္းပၿပီး လမ္းညြန္ ခ်က္ ၇
ခ်က္ကို မရမက ခ်မွတ္ကာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိေရးဆြဲခဲ့တယ္။ ၂ဝဝ၈ နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူေတြ
သိန္းနဲ႔ခ်ီ ေသဆုံးၿပီး ဒုကၡပင္လယ္ေဝေနတာကုိ ဂရုမထားဘဲ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို မရမက အတည္
ျပဳခဲ့တယ္။

၂ဝ၁ဝ မွာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ စစ္အုပ္စု ဖြဲ႕စည္း

ေပးခဲ့တဲ့ ႀကံ႕ဖြံ႕လူမႈေရးအသင္း တျဖစ္လဲ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီ (စစ္အုပ္စုေခၚေတာ့ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ) ဟာ အျပတ္ အ
သတ္ အႏိုင္ရကာ သမၼတဦး(ဗိုလ္) သိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစုိးရဖြဲ႕ႏိုင္တဲ့အခါမွာေတာ့ စည္းကမ္းျပည့္ဝ

တဲ့ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံကို ခ်ီတက္မယ္လုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ေတာ့တာပဲ။ တကယ့္ဒီမုိကေရစီအစိးု ရတရပ္ ပုံအသြင္
ေဆာင္ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ စစ္အစုိးရဟာ သူတုိ႔နဲ႔ဘာမွမဆုိင္ေတာ့သလိုလိုေတာင္ ေျပာဆိုလုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ၉ဝ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကုိ စြန္႔လႊတ္လုိက္ၿပီး
၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲကို ေခါင္းငုံ႕ဝင္လုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ စစ္အုပ္စုဟာ အားတက္သြားၿပီး ႏိုင္ငံ

ေရးကိစၥေတြ၊ စီးပြားေရးကိစၥေတြ၊ လူမႈေရးကိစၥေတြ အားလုံးမွာ သူတုိ႔လုိခ်င္တဲ့လမ္းကို လက္ရဲဇက္ရဲ ခင္း
ေတာ့တာပဲ။ ျငိမ္းခ်မ္ေရးကိစၥမွာ ကာခ်ဳပ္က မူ ၆ ခ်က္ခ်ထားၿပီး အဟန္႕အတား လုပ္ေနတဲ့ၾကားကပဲ NCA
စာခ်ုဳပ္ကိုမျဖစ္မေန ခ်ဳပ္ဆုိျဖစ္ေအာင္ သမၼတဦး(ဗိုလ္)သိန္းစိန္အစိုးရက လုံးပန္းလုိက္ပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ၊ အေျခခံဥပေဒျပင္မယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း ေဖာ္ေဆာင္မယ္၊

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္မယ္၊ ဖယ္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံ ထူေထာင္မယ္ဆိုတဲ့ ေျပာလုံးေတြနဲ႔

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ အႏိုင္ရခဲ့ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုခင္းတဲ့လမ္းအတိုင္း ေလွ်ာက္မိရက္သားျဖစ္ေနတဲ့ ဒီ
ခ်ဳပ္ပါတီဟာ စစ္အုပ္စုကုိယ္စားလွယ္ ကာခ်ဳပ္နဲ႕ ဖက္စပ္အစိုးရ ဖြဲ႕ရတဲ့ကိန္း ဆုိက္သြားပါတယ္။ လက္ေတြ႕
လႈပ္ရွားတဲ့အခါမွာ ဗမာျပည္မွာ အစိုးရဟာ စစ္အုပ္စုေအာက္က အာဏာလက္ေဝခံအစုိးရ ျဖစ္သြားပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီယႏၱရားႀကီးကုိ စစ္အစုိးရကုိယ္စား ဒီခ်ဳပ္ကဝင္

ၿပီး ေမာင္းႏွင္ေနရတဲ့အျဖစ္ပါပဲ။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္တုန္းက ေပးခဲ့တဲ့ကတိေတြကုိ အ
ေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႕ လုိအပ္သည့္တုိင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုိ႔မရတာ ျဖစ္ေနတယ္။ အေကာင္အထည္
ေဖာ္လုိတဲ့ပုံ ဟန္ေရးျပေနတာသာ လုပ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီခ်ဳပ္ ဒီကေန႕ ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြေနရတဲ့ အ
ေထြေထြအက်ပ္အတည္းပါပဲ။
၂

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းကတည္းက ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရး၊ ဘ႑ာ

ေရးတခုလုံးကုိ လက္ဝါးႀကီး အုပ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္အရင္းရွင္ စီးပြားေရးစနစ္ကို ပီျပင္ေစ

လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈကို မဆလအေရာင္ျပထားၿပီး ျပည္သူပုိင္သိမ္းတယ္လုိ႔ ေၾကညာ
ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက တျပည္လုံးကုိ ဓားျပတုိက္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ိဳးခ်စ္ျပည္

ခ်စ္စိတ္ရွိတဲ့ ကုန္သည္ပြဲစားႀကီးေတြ၊ အရင္းရွင္ေတြကအစ ဓနရွင္ေပါက္စေတြရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈအားလုံးကုိ ဗိုလ္
ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက သိမ္းယူလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ငါးဆယ္က်ပ္တန္၊ က်ပ္တစ္ရာတန္ ေငြစကၠဴေတြကုိ တ
ရားမဝင္ေၾကာင္း ေၾကညာလုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ မရွိဆင္းရဲသားေတြရဲ႕ ပါးစပ္ထဲကထမင္းလုပ္ကုိပါ စစ္အုပ္စု
က လုယူလိုက္သလုိ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ေျမယာေပၚလစီမွာ လယ္လုပ္သူလယ္ပုိင္ခြင့္ဆုိတာကို ျပ႒ာန္းလိုက္

တဲ့အခါမွာ တျပည္လုံးရွိ ေျမယာအားလုံးဟာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရပိုင္ (တကယ္ေတာ့ စစ္အပ
ု ္စုပုိင္ပါ) ဆုိတာ
ျဖစ္လာပါတယ္။ တကယ္လယ္လုပ္သူ လယ္သမားေတြမွာ ေျမယာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ လက္လြတ္ဆးုံ ရွဳံးသြားရပါ

တယ္။ တာဝန္ေက်စပါးကိစၥ၊ အမေတာ္ေၾကးကိစၥေတြ၊ သီးစားခကိစၥေတြ ကုိင္တြယလ
္ ာတဲ့အခါ လယ္သမား
ေတြမွာ ခရုဆံကၽြတ္ ျဖစ္သြားရပါတယ္။ (မၾကာခင္က ျပ႒ာန္းလုိက္တဲ့ ေျမလြတ္ေျမရုိင္းဥပေဒအရက်ေတာ့
ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ေက်းလက္ေန လူထုေတြေတာင္ ေျမယာပုိင္ဆိုင္ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးမႈ လက္လႊတ္ဆုံးရွဳံးရ
ေတာ့မွာျဖစ္တယ္။)
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ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးတို႕မွာ စစ္အုပ္စုက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတာေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္

ေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အားလုံးမွာ ကေမာက္ကမေတြျဖစ္ကုန္တယ္။ အလုပ္သမားေတြ၊ ဆင္းရဲသား
ေတြဘဝကေတာ့ မေသရုံတမယ္ျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ ေပ်ာက္ဆုံးကုန္ပါတယ္။ ေမွာင္ခုိစီးပြားေရးလုပ္ငန္း တြင္

က်ယ္လာပါတယ္။ အာဏာပုိင္ေတြနဲ႕နီးစပ္သူေတြက လုပ္တာပါ။ အဲ့ဒီဟာကပဲ ခရုိနီဆုိတဲ့ လူ႕အလႊာ အစ
ျပဳခ်က္ျဖစ္လာပါတယ္။

နအဖစစ္အုပ္စုလက္ထက္မွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ေျပာင္းမယ္၊ ပုဂၢလိကပုိင္ဆိုင္မႈက႑ကုိ အ

ေလးထားမယ္ဆိုလာတဲ့အခါမွာေတာ့ ခရုိနီေတြဟာ ေျဗာင္ထြက္ေပၚလာၿပီး ဗမာျပည္စီးပြားေရးတခုလုံးကို

သူတုိ႔ပဲ လႊမ္းမုိးထားတာ ျဖစ္သြားပါတယ္။ စစ္အုပ္စုကေတာ့ ဦးပုိင္လီမီတက္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရး
ရွင္းတုိ႔ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဗမာျပည္စီးပြားေရးတခုလုံးကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားပါတယ္။ နအဖစစ္အစုိးရကစၿပီးလုပ္လာတဲ့
ခရိုနီစီးပြားေရးစနစ္ကုိ ခိုင္မာေအာင္ သမၼတဦး(ဗိုလ္)သိန္းစိန္လက္ထက္မွာ SME လုိ႔ ေခၚတဲ့ အေသးစား၊
အ လတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေပၚထြက္ေအာင္ လုပ္ပါတယ္။ တကယ့္ SME ေတြဟာ အရုိးအရင္း

ကိုက္ရတဲ့ အေျခအေနပဲ ဆိုက္ပါတယ္။ ဒီမွာ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူစနစ္က အလြန္႔အလြန္ ႀကီးထြားသြားပါ
တယ္။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရဟာ ဒါေတြကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရတဲ့ဘဝ ျဖစ္လာပါတယ္။။ ဒီခ်ဳပ္အ
စုိးရရဲ႕ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ သီးျခားေပၚလစီေတြလည္း မရွိပါ။

ဒါေၾကာင့္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရတက္လာၿပီးတဲ့ေနာက္ အလုပ္သမားကိစၥ၊ လယ္သမားကိစၥ၊ လုပ္ငန္းရွင္

ေလးေတြကိစၥ၊ ႏိုင္ငံျခားမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမ်ဳပ္ႏွံမႈကိစၥ၊ ဘာကိစၥမဆို ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအေနနဲ႔ လူထု လက္ခံ
ႏိုင္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းမရွိတာကုိေတြ႕ေနရပါတယ္။
၃

ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ုဳပ္ေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈကိစၥ အဝဝမွာလည္း စစ္အုပ္စုရဲ႕ စစ္အာ

ဏာရွင္စနစ္နဲ႕ စစ္ဗ်ဴရုိကေရစီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တျပည္လုံးအဘက္ဘက္က ခၽြတ္ၿခဳံက်

ေနပါၿပီ။ "ျပည္သူ အမ်ားတကာ့ အမ်ားစုႀကီးရဲ႕ အေထြေထြ လူမႈဘဝ က်ဆင္းၿပီးရင္း က်ဆင္းေနပါတယ္။"
ဗမာျပည္၊ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္တာဟာ ဒီမုိကေရစီဆိတ္သုဥ္းတာက စပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလူနည္းစုေတြ ထၾကြ
ေတာ္ လွန္တာဟာ တန္းတူမႈမရွိလုိ႔၊ ကုိယ္ပုိင္ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္မရွိလုိ႔ျဖစ္တာပါ။

အုပ္စုိးသူေတြက ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒက်င့္သုံးေတာ့ အေျခအေနက ပုိဆုိးရြားသြားပါတယ္။ ၂၀၁၉ ခု

ႏွစ္ မတ္လအတြင္းက RFA စေနစကားဝိုင္းတခုမွာ စစ္အုပ္စုၿခံေပါက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ေဟာင္းဦး (ဗိုလ္)
ရဲထြဋ္ က----ႏိုင္ငံျခားမိတ္ေဆြေတြက သူ႔ကို မင္းတုိ႔ဗမာေတြက ဆရာႀကီးစိတ္ရွိသလားလုိ႔ ေမးတယ္တဲ့၊ ဦး

(ဗိုလ္)ရဲထြဋ္ ျပန္ေျဖတာက ဗမာလူမ်ိဳးဟာလူမ်ားစုလည္း ျဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေတြမွာလည္း ေရွ႕ေဆာင္
ခဲ့တယ္။ အရာရာမွာလည္း ေရွ႕တန္းေရာက္ေနေတာ့ ဆရာႀကီးစိတ္ ရွိတယ္တဲ့။ ဒီစကားဟာ စစ္အုပ္စုက ဗ

မာ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ က်င့္သုံးတာ မွန္တယ္ဆိုတာကို ေျပာတာပါ။ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒဟာ ဗမာတုိင္းမွာရွိတယ္လုိ႔

လည္း ဆုိလိုတာပါ။ ဦး(ဗိုလ္)ရဲထြဋ္ရဲ႕အျမင္ဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕အျမင္ဆုိတာ ရွင္းရွင္းေျပာလုိ႔ရပါတယ္။ ဗမာလူ

မ်ိဳးတုိင္းဟာ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒရွိတယ္ဆုိတာမမွန္ပါဘူး။ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို က်င့္သုံးေနတာ၊ျပန္႔ပြားေအာင္
လုပ္ေနတာဟာ အာဏာရအုပ္စုိးသူဗမာတစုသာျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္သမား လယ္သမား၊ ဆင္းရဲသား ဗမာလူမ်ိဳးျပည္သူေတြမွာ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ မရွိသလို ဗမာ

လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကုိလည္း က်င့္သုံးစရာ အခ်က္အလက္မရွိပါ။ သူတုိ႔ဟာလည္း စစ္အုပ္စုရဲ႕ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈကို အ
လူးအလဲခံစားေနရသူေတြပါပဲ။

လက္ရွိမွာဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကုိက်င့္ၿပီးေသြးခဲြအုပ္ခ်ဳပ္ေနတာစစ္အုပ္စုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္

တြင္းစစ္ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရာမွာ ဒီမိုကေရစီေရးကိစၥ၊ ေသြးခြဲတဲ့ကိစၥ၊ တန္တူညီမွ်ေရးကိစၥ၊ ကုိယ့္ၾကမၼာ
ကုိယ္ဖန္တီးေရးကိစၥေတြကုိ ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြနဲ႔ တဦးကုိတဦး အက်ပ္
ကုိင္ေရး၊ တဖက္ဖက္က အသာစီးရေရးဆုိတဲ့ သေဘာထားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိေတာ့ လုံးဝေရွာင္ၾကဥ္

ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆုိတာ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘက္အားလုံးအတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္
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စာတမ္းျဖစ္ၿပီး ဘက္အားလုံးက အားရေက်နပ္မႈရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ိဳး ျဖစ္ရပါမယ္။ အဲ့ဒီလုိ ေဆြးေႏြးညွိ

ႏိႈင္းဖို႔ဆိုတာ တျပည္လုံး ႁခြင္းခ်က္မရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားၿပီး လက္နက္ကိုငတ
္ ပ္ေတြ ထိေတြ႔မႈ မျဖစ္
ေအာင္ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မွလည္း ျဖစ္မွာပါ။

အခုေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိစၥမွာေတာင္ ဘယ္နယ္ေျမဘယ္အဖြဲ႕နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမယ္။

ဘယ္နယ္ေျမ ဘယ္အဖြဲ႕နဲ႕ေတာ့ အပစ္အခတ္မရပ္ဘူး။ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္းကိုေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္ဖုိ႔

ေတာင္ မေဆြးေႏြးႏိုင္ဘူးဆိုတာေတြနဲ႔ လုပ္ထားေတာ့ ျပႆနာေျဖရွင္းဖုိ႔မဟုတ္ဘဲ ျပႆနာကို ဖြသလုိ

ေတာင္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဗမာျပည္- ျပည္တြင္းစစ္ စစခ်င္းမွာ ဖဆပလအစိုးရကအျပဳတ္တုိက္ေခ်မႈန္းေရး၊ ေျမ
လွန္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးတယ္။ အဲဒါနဲ႕ပဲ ရြာေတြ အျပန္အလွန္မီးရွိႈ႕ခံရ၊ လူေတြ အျပန္အလွန္သတ္ၾကတဲ့အထိ

ျဖစ္ကုန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ ျမင့္မားလာတာရယ္၊ ဥပေဒတြင္း ႏုိင္ငံေရးအင္အား
စုေတြရဲ႕ ျမင့္မားတဲ့ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္နဲ႕ စည္းရုံးမႈရယ္၊ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး
အင္အားစုေတြရဲ႕ ျမင့္မားတဲ့ႏုိင္ငံေရးေရခ်ိန္နဲ႕ စည္းရုံးေရးေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္း အသြင္ေဆာင္တဲ့
သတ္ျဖတ္မႈေတြကုိ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းပေပ်ာက္ေစႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

မဆလစစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ကို ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ စတင္တုိက္ခိုက္ပါတယ္။

အမဲေရာင္နယ္ေျမလုိ႔ သတ္မွတ္တဲ့ စစ္ဆင္ေရးဂြင္အတြင္းမွာ စစ္ဆင္ေရးဝင္ေနတဲ့တပ္ဟာ ထင္တုိင္းႀကဲ

လုပ္ႏိုင္တဲ့အခြင္းအေရး ေပးထားပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသမွာ စတင္က်င့္သုံးတယ္။ ေနာက္
ေတာ့ ပဲခူးရုိးမေဒသမွာ က်င့္သုံးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ တျပည္လုံးေနရာအႏွံ႕မွာ က်င့္သုံးတယ္။ ကေန႔အထိ

ဒီေပၚလစီကုိ စစ္အုပ္စုက က်င့္သုံးေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္ ဘယ္ေဒသမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစုိးရစစ္တပ္က

ဝင္ၿပီဆိုရင္ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ဆုိတာ ေပၚတာပဲ။ လတ္တေလာ ရခုိင္ေဒသမွာလည္း အဲ့ဒီျဖတ္ေလးျဖတ္
စနစ္ေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုေတြ အတိဒုကၡ မ်ားစြာေရာက္ေနၾကရပါတယ္။

မြတ္စလင္ ရုိဟင္ဂ်ာဆုိသူေတြကို အစုလုိက္အၿပဳံလုိက္ သတ္ျဖတ္ျပလုိက္ေတာ့ လူသိန္းနဲ႕ခ်ီၿပီး ဘ

ဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ထြက္ေျပးတာပဲ။ အဲ့ဒီတုန္းက ရခုိင္လူမ်ိဳးနဲ႕ မြတ္စလင္ဘာသာဝင္ေတြ ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္
လည္း စစ္အုပ္စုက ဖန္တီးပါေသးတယ္။အခု AA ျပႆနာ ေပၚလာေတာ့ ရခုိင္ေတြကိုယ္တိုင္ အဖမ္းခံ၊ အ

ညွဥ္းဆဲခံ၊ အသတ္ျဖတ္ခံရတာျဖစ္ၿပီး ရခုိင္ေတြပါ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္ေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကရပါတယ္။ AA အဖြဲ႕

ကုိလည္း ရခုိင္မွာ အေျခမခ်ႏိုင္ေအာင္လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီး ေၾကြးေၾကာ္ေနျပန္တယ္။ ဒီလုိ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕
အစည္းေတြကို ခြဲျခားခြဲျခားလုပ္ၿပီး ေခ်မႈန္းလုိ႔ရတာေတြကို ေခ်မႈန္း၊ ေခ်မႈန္းလုိ႔မရတာေတြကို အမွည့္ေခၽြေခၽြ၊
အမွည့္ေခၽြေခၽြလုိ႔ မရတာေတြကုိ အသာခ်ိဳထား ဆုိတဲ့ေပၚလစီကို က်င့္သုံးေနသမွ်ေတာ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ

ေရးေတြဟာလည္း မေအာင္ျမင္တဲ့အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာလည္း ျဖစ္ေျမာက္မွာမဟုတ္ပါ။
ကာခ်ဳပ္ရဲ႕ မူ ၆ ခ်က္ဟာ NCA လက္မွတ္ထိုးထားတဲ့အဖြဲ႕ေတြေတာင္ ေရွ႕မတိုးႏိုင္ဘူးျဖစ္သြားတယ္။ ဒီ

ၾကားထဲ ဝအဖြဲ႕က လက္နက္အပ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမွတ္ပုံတင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ဆိုတဲ့ ပါလီမန္လမ္းေၾကာင္းကုိ

ဘယ္ေတာ့မွမလုိက္ဘူး။ ဝအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဝျပည္နယ္ကုိ အသိအမွတ္မျပဳမခ်င္း လက္တဖက္မွာ ဒီမုိကေရစီနဲ႕
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုကိုင္ထားၿပီး လက္တဖက္မွာ ေသနတ္ကုိကိုင္ထားမယ္ဆုိၿပီး ေျဗာင္ပဲေၾကညာတယ္။ ဒီေတာ့
ဗမာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ဆုိတာ ရင္ေလးစရာပါပဲ။ ဗမာျပည္ဟာ ဒီျပည္တြင္းစစ္ျပ

ႆနာကို မေျဖရွင္းႏိုင္မခ်င္း တုိင္းျပည္ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းသထက္က်ဆင္းၿပီး တုိင္းျပည္နာလန္ ျပန္ထူ
လာႏုိင္ဖုိ႕ မလြယ္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုအက်ိဳးျပဳတဲ့ ကေမာက္ကမ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳးကို က်င့္သုံးေန

သေရြ႕ေတာ့ ဗမာျပည္ပညာေရးဟာ က်ဆင္းၿပီးရင္း က်ဆင္ေနဦးမွာပါပဲ။ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီဖုိ႔ မေျပာနဲ႔၊
ေဒသတြင္း အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕ေနာက္ေတာင္ အေတာ္ေဝးေဝး ေနရာကေန ေထာ့နင္းေထာ့နင္းနဲ႕ လုိက္
ေနရတဲ့ဘဝပါ။
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ဒီခ်ဳပ္ပါတီဟာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ထဲ ေခါင္းလွ်ဳိဝင္လိုက္ကတည္းက စစ္အုပ္စုက ပုိၿပီး

မာန္တက္သြားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီခ်ဳပ္ပါတီအႏိုင္ရၿပီးအစုိးရဖြဲ႕ႏိုင္တဲ့အခါမွာေတာ့
ကာခ်ဳပ္ဟာ ဗမာျပည္မွာ အစုိးရႏွစ္ဖြဲ႕ရွိတယ္ဆုိတဲ့ ပုံေပၚေအာင္ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ အဲ့ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရးမွာ ဗမာျပည္ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစပါတယ္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီဟာ စစ္အုပ္စုခင္းတဲ့လမ္းကုိ ေလွ်ာက္မိရက္သား ျဖစ္သြားတာေၾကာင့္ မိမိအတြင္းမွာ

လည္း ျဖဳတ္ရ၊ထုတ္ရတာေတြနဲ႔ အလုပ္ရႈပ္ကုန္ပါတယ္။ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး လုပ္လုိက္တာ

ကိုယ္ေပါင္ကိုယ္လွန္ေထာင္းသလုိျဖစ္သြားပါတယ္။ စစ္အုပ္စုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့သူေတြကို မတုိ႔ရဲမထိရဲ ျဖစ္သြား

တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ေပးခဲ့တဲ့ကတိကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေတာ့လည္း ခတ္ကြင္းျပင္
ေနတာနဲ႔ ေရစုံေမ်ာၿပီး ရြာသစ္ႀကီးကုိ ေရာက္တဲ့ကိန္းဆိုက္သြားပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီခ်ဳပ္ဂုဏ္သိကၡာေရာ တိုင္း
ျပည္ဂုဏ္သိကၡာပါ ထိခိုက္က်ဆင္းေစပါတယ္။ လူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုႀကီး ဘဝကလည္း က်ားေၾကာက္လို႔ ရွင္

ႀကီးကိုး ရွင္ႀကီးက်ားထက္ဆိုး ဆိုတဲ့ကိန္း ဆိုက္သြားပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ိဳးဟာ ဗမာျပည္ကုိ က်ရွဳံး
ႏုိင္ငံျဖစ္မယ့္အႏၱရာယ္ ရွိေစႏိုင္ပါတယ္။ တျခားကိစၥေတြ ခဏထားၿပီး ဧရာဝတီျမစ္ဆုံကိစၥကုိပဲၾကည့္ရင္ စစ္
အုပ္စုရဲ႕ ကလိန္က် ယုတ္မာမႈကို ေတြ႕ရပါတယ္။ နအဖစစ္အစုိးရလက္ထက္မွာ သဘာဝသယံဇာတနဲ႔ သ

ဘာဝ အရင္းအျမစ္ေတြကို လက္ညွိဳးထုိးၿပီးေရာင္းစားခဲ့တာ ဘယ္တုန္းကမွ ျပည္သူေတြကို တရားဝင္ ရွင္းျပ

တာ မလုပ္ပါ။ စစ္အုပ္စုအိတ္ကပ္ထဲသာ အကုန္ထည့္ခဲ့တာပါ။ စစ္အုပ္စုဝင္ေတြ ခ်မ္းသာသည္ထက္ ခ်မ္း

သာသြားၿပီး လူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုက မြဲသည္ထက္မြဲသြားပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ေဆာင္တာမွာ ျမစ္ဆုံကိစၥလည္း
ပါသြားပါတယ္။

ျမစ္ဆုံမွာ စစ္အုပ္စုက အိတ္ကပ္ထဲဘယ္ေလာက္ထည့္ထားၿပီးျဖစ္တယ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွမသိပါ။

စစ္အုပ္စုခင္းတဲ့လမ္းအတုိင္း ဆက္ေလွ်ာက္ေနတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ကလည္း အာေစးကပ္သြားရရွာတယ္။
၅

အေျခအေနအရပ္ရပ္ ရႈေထာင့္အဖုံဖုံဘက္က သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ ျပည္တြင္မွာလည္း ျပႆနာေတြက

တပူေပၚတပူထပ္ဆင့္ဆုိသလုိ တခုရွင္းလုိ႔မၿပီးခင္ ေနာက္တခုက ထပ္ေပၚလာေနတယ္။ တိုတုိေျပာရင္ သ
ပြတ္အူလုိက္ေနတယ္။

အဲဒါေတြျဖစ္လာတာဟာ အုပ္စုိးသူအဆက္ဆက္ရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ေပၚလစီေတြ ခ်မွတ္က်င့္သုံးတာ

ေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ အထူးသျဖင့္ စစ္အုပ္စု အာဏာသိမ္းၿပီးခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊စစ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာ

ေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ…စတဲ့စတဲ့ ေပၚလစီအရပ္ရပ္ လမ္းစဥ္အရပ္ရပ္ဟာ လုံးဝမွားယြင္းခဲ့လုိ႕ျဖစ္တာပါ။
ဒီကေန႔ စစ္အုပ္စုခင္းတဲ့လမ္းေပၚမွာ ဆက္ေလွ်ာက္ေနတဲ့ ဒီခ်ဳပ္ဟာလည္း စစ္အုပ္စုရဲ႕ မွားယြင္းတဲ့ ေပၚလစီ
ေတြကုိ ဆက္လက္ခန္႕ခြဲလုပ္ကုိင္ေနရတာ ေတြ႕ႏုိင္တယ္။ ဒီအတုိင္းဆက္သြားရင္ ဗမာျပည္ဟာ အလြန္ ဆုိး
ရြားတဲ့အေျခအေနကုိေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။

လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုရဲ႕သည္းခံႏိုင္စြမ္းကလည္းကုန္ဆုံးသြားပါလိမ့္မယ္။
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ထပ္မံတုိးပြားပါလိမ့္ဦးမယ္
ေမာင္မိုးဦး

ဗမာျပည္ဟာ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲရခဲ့တယ္။ အ

မ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲသြားလုိ႔ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကေန႔အထိ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ မရပ္မစဲ ျဖစ္
ၿမဲျဖစ္ေနပါတယ္။

ဗမာျပည္မွာမွီတင္းေနထိုင္တဲ့လူမ်ိဳးေပါင္းစုံဟာ ဗမာျပည္သား (ဗမာႏိုင္ငံသား) အမ်ိဳးသားတရပ္ အ

ျဖစ္ ဖြဲ႕တည္ေနၾကပါတယ္။ ဆိုလိုတာကတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေတြျဖစ္တဲ့ ဗမာလူမ်ိဳး ၊ရွမ္းလူမ်ိဳး၊ ကရင္လူမ်ိဳး၊

ရခိုင္လူမ်ိဳး၊ ကခ်င္လူမ်ိဳး၊ ခ်င္းလူမ်ိဳး၊ မြန္လူမ်ိဳး၊ ပေလာင္ လူမ်ိဳး၊ ဝ လူမ်ိဳး၊ ကယားလူမ်ိဳး၊ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး၊
လားဟူလူမ်ိဳး၊ လီေရွာ (လီစူး) လူမ်ိဳးမ်ားနဲ႕ အျခားလူနည္းစုအမ်ဳိးသားမ်ားအျပင္ ဗမာႏိုင္ငံသားျဖစ္ေနၾကတဲ့
ဗမာျပည္ဖြားတရုတ္လူမ်ိဳး၊ ကုလားလူမ်ိဳးနဲ႕ ကျပားေတြဟာ အမ်ိဳးသားအျမင္၊ အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္နဲ႔ ခိုင္ခိုင္
မာမာယုံယုံၾကည္ၾကည္စည္းလုံးခဲ့ၾကလို႔ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္းစုံ၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ စည္းစည္းလုံးလုံးနဲ႔ လုပ္

ကိုင္ခဲ့ၾကလုိ႔ လြတ္လပ္ ေရးေအာင္ပြဲရခဲ့တယ္။ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ အျမင့္ဆုံးကာလပါပဲ။
တခ်ိန္တည္းမွာပဲ

အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈၿပိဳကြဲမယ့္လကၡဏာေတြ

ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထဲမွာ

ေပၚေပါက္လာတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ႀကံခံလုိက္ရတယ္။ ဒီလုိ အလႈပ္အခတ္ေတြအတြင္းမွာ လြတ္
လပ္ေရးရလာခဲ့တယ္။

လြတ္လပ္ေရးရလာလုိ႔ ဦးႏုေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဖဆပလအစိုးရဟာ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ဒီ

မုိကေရစီေရးေတြကုိ အာရုံမစိုက္ဘဲ လူတစုတဖြဲ႕၊ တပါတီ(ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ)အာဏာရေရးကုိ ဦးစားေပး

လုိက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြဟာ တသီးတ
ျခားျဖစ္ကုန္ပါတယ္။ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တပ္ေပါင္းစုႀကီးလည္း ၿပိဳကြဲသြားပါတယ္။ ဦးႏုဖဆပလအစိုးရဟာ ဗ

မာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကုိက်င့္သုံးလုိက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗမာျပည္မွာ ဒီမုိကေရစီဆိတ္သုဥ္းၿပီး တန္းတူေရးလည္း
မရွိေတာ့တာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ လုံးဝၿပိဳကြဲသြားပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ျပည္တြင္း
စစ္မီး ေတာက္ေလာင္တာပါပဲ။(ျပည္တြင္းစစ္တရားခံေတြထဲမွာ လြတ္လပ္ေရးေပးလိုက္ရတဲ့ အဂၤလိပ္အပါ
နယ္ခ်ဲ႕ေတြရဲ႕ဖန္တီးမႈလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္၊)။

၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို

ထူေထာင္လုိက္တယ္။ အဲဒီအခါမွာ ဗမာျပည္အေျခအေနဟာ ပုိမိုဆိုးဝါးသြားပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ပိုမို
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သည္းသန္ျပင္ထန္ေစတယ္။ ျဖတ္ ၄ ျဖတ္စနစ္ က်င့္သုံးတာေၾကာင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုျပည္သူေတြ မတရားဖမ္း
ဆီးႏွိပ္စက္ညွဥ္းဆဲသတ္ျဖတ္မႈေတြဟာ တျပည္လုံးအႏွံ႕အျပား ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။

တဖက္မွာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးနဲ႔ေသြးခြဲမႈေတြ ပိုမုိလုပ္လာပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ အမုန္း

တရားပြားမ်ားလာကာ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈစိတ္ဓာတ္ ေခါင္းပါးလာတယ္။ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးကို

စကားအျဖစ္သာေျပာေနၾကၿပီး လက္ေတြ႔မွာအေစးမကပ္ၾကေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြဟာ တစစီျဖစ္

ကုန္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္လည္း ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အဘက္ဘက္က ခၽြတ္ၿခဳံက်သြား
ပါ တယ္။

ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုဟာ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုအေမြကိုဆက္ခံၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အသားက်

ေအာင္ႀကိဳးပမ္းေနတာဟာ ကေန႔ဗမာျပည္ရဲ႕ပကတိအေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ကေန႔ဗမာျပည္မွာ စစ္အာဏာ
ရွင္စနစ္ တည္ၿမဲအသားက်ေအာင္ လုံးပန္းေနတဲ့ စစ္အုပ္စုကတဖက္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုဆန္႔ က်င္ေနတဲ့

အဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုႀကီးကတဖက္ ျဖစ္ေနတဲ့ပဋိပကၡႀကီးပါ။ ဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒကို က်င့္သုံး
ေနတဲ့ စစ္အုပ္စုက လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုႀကီးေရာ လူမ်ိဳးေပါင္းစုျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အင္
အားစုေတြေရာဟာ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႕ စစ္အုပ္စုနဲ႕စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေနၾကပါတယ္။ ဖဆပလ အစုိး
ရကအစ စစ္အုပ္စုအဆက္ဆက္၊ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ဟာ လူမ်ိဳးစုံျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ ေတာ္လွန္ဆန္႔
က်င္မႈကုိ အျငဳိးတႀကီးနဲ႔ တန္ျပန္ပါတယ္။

ေရာင္စုံသူပုန္ေသာင္းက်န္းသူ၊ အၾကမ္းဖက္အဖ်က္သမားဆုိၿပီး မတရား စြပ္စြဲခ်ိဳးႏွိမက
္ ာ အျမစ္

ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးကိုအစဥ္တစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနတာကေန႔အထိပါပဲ။

ဒီခ်ဳပ္ဟာေရြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရလုိ႔အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ေပမယ့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒအရ အလုပ္လုပ္ရတာ

ေၾကာင့္ စစ္အုပ္စုအသုံးခ်ခံအစုိးရသာ ျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစကား ေျပာခြင့္ရရုံသာရွိၿပီး အေကာင္ အ

ထည္ေဖာ္ခြင့္မရွိပါ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ေျပာခြင့္ရွိေပမယ့္ တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ မရွိပါ။ အခု
လည္း အငွားဗိုက္နဲ႔ဓားအထုိးခံရပါဦးမယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္အုပ္စုနဲ႕သူ႕ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါတို႕ဟာ အမ်ဳိးဘာ
သာ သာသနာလို႕ ပါးစပ္ကေႂကြးေၾကာ္၊ မျပဳိကြဲေရးလို႕ အသံေကာင္းဟစ္ရင္း လက္ေတြ႕မွာ လူမ်ဳိးေရး အဓိ

က႐ုဏ္း၊ ဘာသာေရးအဓိက႐ုဏ္းေတြ ဖန္တီးကာ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒက်င့္သုံးၿပီး အမ်ဳိးသားေသြးကြဲေရး တိုင္း

ျပည္ျပဳိကြဲေရးလုပ္ရပ္ေတြ အရင္ကလည္း လုပ္ခဲ့သလို အခုလည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတာ ပိုၿပီး ရွင္း
ရွင္းလင္းလင္း ျမင္လာေနရပါၿပီ။ ဒါကို ၂၀၀၈ ေျခဥေအာက္က အစိုးရအေနနဲ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဟန္႕
တား ႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့အျဖစ္ကို ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ဗမာျပည္တြင္းျပႆနာကုိ ျပည္တြင္းမွာသာ ေျဖရွင္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုနဲ႕အုပ္စုိးသူ အဆက္

ဆက္ဟာ တုိင္းျပည္နဲ႔လူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူလူထုအေပၚ မွန္ကန္တဲ့ေစတနာ၊သေဘာထားရွိမယ္ဆိုရင္ ဗမာ
ျပည္ျပႆနာအရပ္ရပ္ကိုေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုဟာ အခုလက္ရွိ ခန္႔ခြဲေနတဲ့မူဝါဒသေဘာထားအတုိင္း ေခါင္းမာမာနဲ႔ ဆက္လက္ က်င့္သုံး

ေနမယ္ဆိုရင္ ဗမာျပည္တြင္းျပႆနာေတြကုိလည္း ေျဖရွင္းမရ၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႕လည္း ျပႆနာထပ္ပြားတာပဲ
ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ အမ်ိဳးသားၿပိဳကြဲမႈဟာလည္း အေတာမသတ္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
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(မဆလ) ပါတီဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ မူလပထမေခါင္းကိုင္ဖခင္ႀကီး ဗိုလ္ေနဝင္းရဲ႕တလက္ကုိင္ပါတီပဲ။

၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ တဥတည္း ေပါက္လာတဲ့ပါတီျဖစ္တယ္။ တပ္မေတာ္ဟာ “ပါတီစြဲ၊ ဝါဒစြဲမရွိ အမ်ိဳး

သားႏုိင္ငံေရးပဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာလို႔” အလကားေနရင္း အာေခ်ာင္ေနတဲ့ ကာခ်ဳပ္အပါအဝင္ စစ္ဗိုလ္ေတြရဲ႕
အရွက္မဲ့တဲ့ လွ်ာဘရိတ္ကို အုပ္ႏုိင္ဖို႔ပါ။

(မဆလ) ပါတီဟာ ၁၉၇၄ ကေန ၁၉၈၈ အထိ တပါတီစနစ္နဲ႔ အုပ္စိုးခဲ့တယ္။ စစ္ဗိုလ္စစ္သားတုိင္း

(မဆလ)ပါတီ မဝင္မေနရ ဝင္ၾကရတယ္။ ပါတီဝင္မွ ရာထူးတိုးတယ္၊ ရာထူးတက္တယ္။ ပါတီကေန “မင္းတုိ႔
ထြက္ၾကေဟ့- အာဏာသိမ္းၾက” လို႔ ဗိုလ္ေနဝင္းက အမိန္႔ေပးတဲ့အခါမွာ (မဆလ) ပါတီကေန အံုလိုက္
က်င္းလုိက္ ေသဝပ္စြာ ထြက္ၾကရၿပီး၊ ေပးတဲ့အမိန္႔အတိုင္း အာဏာသိမ္းၾကရတယ္။ ဒီလို အခ်က္အလက္
အခ်င္းအရာ အေျခအေနေတြကို ၾကည့္ၿပီး စစ္တပ္ဟာ စစ္အုပ္စုရဲ႕ “တလက္ကိုင္တပ္- ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္”
လို႔ အခုိင္အမာ ေျပာရတာပဲျဖစ္တယ္။

အစကေတာ့ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုရဲ႕ “တလက္ကုိင္တပ္- ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္” ပဲ။ ေနာက္ေတာ့

ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုရဲ႕ “တလက္ကုိင္တပ္- ခါးပုိက္ေဆာင္တပ္” အျဖစ္ “အံုနာ” ေျပာင္းသြားတယ္။ လက္

ေျပာင္းလက္လႊဲျဖစ္သြားတယ္။ ဒီလို လႊဲေျပာင္းႏုိင္ဖို႔ အခရာက်တဲ့ အဆံုးအျဖတ္က်တဲ့ အဓိကအေၾကာင္းအ
ခ်က္ဟာ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းအခ်က္စစ္စစ္ျဖစ္တဲ့ “၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ ဒီမုိကေရစီ လူထုအေရးေတာ္ပံု
ႀကီး” ပဲျဖစ္တယ္။ လူထုႀကီးက ဗုိလ္ေနဝင္းရဲ႕ စစ္အုပ္စုနဲ႕ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တခဲနက္ အုံၾကြဆန္႕က်င္

လာတဲ့အခါမွာ သူတုိ႕ အာဏာလက္ေျပာင္းလက္လႊဲ လုပ္မွ ျဖစ္ေတာ့မယ့္ အေျခအေနသုိ႕ ဆုိက္ေရာက္သြား
တယ္။
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ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးက ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ၊ (မဆလ)ပါတီနဲ႔ ဗိုလ္ေနဝင္း

စစ္အုပ္စုကို မိုက္မဲမႈ တဇာတ္သိမ္းေပးလိုက္တယ္။ ဒီအခါမွာ “ေစာေမာင္- ခင္ညြန္႔ အာဏာသိမ္းၾက” ဆုိတဲ့

ဗိုလ္ေနဝင္းႏႈတ္မိန္႔နဲ႔ အာဏာသိမ္းၾကရာကေန (နဝတ-နအဖ) စစ္အုပ္စု ဖြဲ႔တည္ေပၚလာတယ္။ အစပုိင္း
ေတာ့ ဒီစစ္အုပ္စုဟာ ဗိုလ္ေနဝင္း စစ္အုပ္စုရဲ႕ ရင္ခြင္ပုိက္ ႏုိ႔သက္ခံစစ္အုပ္စုပဲ။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္

ေအာက္တိုဘာေနာက္ပိုင္း (ဗိုလ္ခင္ညြန္႔ ေထာက္လွမ္းေရးဂုိဏ္းကို ႏွိမ္လိုက္ႏုိင္တဲ့ေနာက္မွာ)မွာေတာ့ ဗိုလ္
သန္းေရႊစစ္အုပ္စုအျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ေပၚေပါက္လာေတာ့တယ္။

၁၉၈၈ ဒီမုိကေရစီလူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးက ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ၊ (မဆလ)ပါတီနဲ႔ ဗိုလ္ေနဝင္း

စစ္အုပ္စုကို ဇာတ္သိမ္းေပးလိုက္တဲ့အခါ ဗုိလ္ေနဝင္းနဲ႔ အတူပါသြားၾကတဲ့ (မဆလ) စစ္ဗိုလ္ေတြဟာ (မဆ

လ) ပါတီကို (တစည) ဆုိတဲ့ အမည္ေျပာင္းၿပီး ပြဲထြက္လာေစပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ အမည္ေျပာင္းေျပာင္း သူ
တုိ႔ကို ျပည္သူေတြက သမုိင္းရဲ႕အမႈိက္ပံုထဲမွာ စြန္႔ပစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၉၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၀

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ (တစည) ပါတီဟာ အရံႈးႀကီး ရႈံးပါတယ္။
ဒါဟာ ျပည္သူေတြက ဒဏ္ခတ္တာပါ။ (မဆလ) တျဖစ္လဲ (တစည) ဟာ ဘယ္လိုမွ နာလန္ မထူႏုိင္ေတာ့

ပါဘူး။ အခုဆုိ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီရဲ႕ေနာက္ပါးကေန အဆြယ္အပြား သာသာဘဝနဲ႔ လိုက္ပါေနတာပါ။ ျပည္သူေတြ

ဟာ (မဆလ) နဲ႔ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုရဲ႕ အုပ္စိုးမႈကို ၂၆ ႏွစ္နီးပါး ခါးစည္းခံခဲ့ၾကၿပီးၿပီ မဟုတ္လား။ ၁၉၈၈ ဒီ
မုိကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးနဲ႔ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒ၊ (မဆလ)ပါတီနဲ႔ ဗိုလ္ေနဝင္းစစ္အုပ္စုကို အၿပီးသတ္
ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့ၾကၿပီးၿပီေလ။

ဒီလို အေနအထားေအာက္မွာ ျပည္သူေတြက (မဆလ) တျဖစ္လဲ (တစည) ကို သမုိင္းရဲ႕ အမိႈက္ပံု

ထဲ စြန္႔ပယ္ပစ္လုိက္တာ ဘာမွမဆန္းပါဘူး။ အခု အဲဒီလို (တစည) ကံၾကမၼာမ်ိဳးနဲ႔ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီလည္း ထိပ္
တုိက္တိုးေနပါၿပီ။

ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဆုိတာကလည္း ဗိုလ္ေနဝင္းက (မဆလ)ပါတီကို မန္းမႈတ္အသက္သြင္းခဲ့သလို ဗိုလ္သန္း

ေရႊက (၁၉၉၃ ေလာက္ဆီက) သာေရးနာေရး အသင္းကေန မန္းမႈတ္အသက္သြင္းလိုက္လုိ႕ အသင္းအျဖစ္

ကေန ကူးေျပာင္းလာရတဲ့ (နဝတ-နအဖ) စစ္ဗိုလ္ေတြနဲ႔ စုဖြဲ႔ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီပဲ။ စစ္အုပ္စု ေဂါ့ဖားသား
ေတြရဲ႕ တလက္ကုိင္ပါတီပဲျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၀ အေထြေထြေရြးေကာက္္ပြဲမွာ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီဟာ တေကာင္တည္း

ၿပိဳင္တဲ့ ျမင္းျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဗိုလ္သန္းေရႊေလာင္းတဲ့ ျမင္းျဖစ္္တယ္။ ဗိလ
ု ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုက အခ်ိန္ယူၿပီး
စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳထားတဲ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ (ပထမဆံုး က်င္းပတဲ့) ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဗိုလ္
သန္းေရႊ စိတ္ႀကိဳက္ဖြဲ႔စည္းေပးထားတဲ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ အျပတ္အသတ္အႏုိင္ရတာ ဘာမ်ားဆန္းလို႔လဲ။ အဲသလုိ

အႏုိင္ရဖုိ႕လည္း အေကာက္ဉာဏ္နဲ႕ အေသအခ်ာ စီစဥ္ျပင္ဆင္ထားတဲ့အကြက္ပဲ။ ဗိုလ္သန္းေရႊစစ္အုပ္စုက
သူ႕တပည့္ ဗိုလ္သိန္းစိန္ - ဗိုလ္ေရႊမန္းတုိ႔ ပါတီကို အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးတာကုိေရာ ဘာေတြမ်ား ေရးႀကီး
ခြင္က်ယ္လုပ္ေနစရာရွိလုိ႔လဲ။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဥကၠ႒ႀကီး ဗိုလ္ေနဝင္းက - (မဆလ)ပါတီဥကၠ႒ႀကီး ဦးေနဝင္းထံကို ၁၉၇၄

အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ဖူးတာမ်ိဳးပဲေလ။ ျမန္မာ့ေႏြဦးေတြ ျမန္မာ့ေလရူးေတြဆိုၿပီး ရူး
သလို ေပါသလို ေျပာေနတာမ်ိဳးပဲျဖစ္မွာေပါ့။၂၀၁၅ အေထြေထြေရြေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီရဲ႕ အေျခအ

ေနဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာ (တစည) ပါတီႀကံဳခဲ့ရတဲ့ အရႈံးမ်ိဳးကို ရင္ဆုိင္တုိးသြား
ရပါေတာ့တယ္။
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ဒါ့အျပင္ ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီထဲ ဂုိဏ္းဂဏအုပ္စုတုိက္ပြဲဟာ သန္းေခါင္ယံအာဏာသိမ္းပြဲအျဖစ္ ေပါက္ကြဲ

ထြက္သြားၿပီး ဗုိလ္ေရႊမန္း-ဗိုလ္ေမာင္ေမာင္သိမ္းဂုိဏ္း ပဲ့ထြက္လာပါတယ္။ အခုေတာ့ ဗိုလ္ေရႊမန္း-ဗိုလ္

ေမာင္ေမာင္သိမ္းဂုိဏ္းကလည္း ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ (UBP) ဆုိတဲ့ နာမည္နဲ႔ ပြဲထြက္လာ
ပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ ဗိုလ္စိုးေမာင္-ဗိုလ္လြန္းေမာင္-ဗိုလ္ေက်ာ္သူတို႔အုပ္စုကလည္း အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး ဒီမိုကရက္

တစ္ပါတီ (DNP) အမည္နဲ႔ တစင္ေထာင္လာပါၿပီ။ အဲဒီလို ႀကံ့ဖံ႔ြပါတီထဲမွာ အာဏာသိမ္းတာေတြ၊ ဗိုလ္လု
တာေတြ၊ ႏို္င္ငံေရးပါတီေတြ ေပၚေပါက္လာတာဟာ ကာခ်ဳပ္ႀကီးဗိုလ္သန္းေရႊ လက္ရာပဲ၊ ဗုိလ္သန္းေရႊ ခလုပ္
ႏွိပ္တာပဲလို႔ ဒီခ်ဳပ္ပါတီနာယက ဦးဝင္းထိန္ကေတာ့ အခုိ္င္အမာေျပာေနတာၾကားရပါတယ္။ ဒီအတိုင္းသာဆုိ

ရင္ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ စစ္တပ္နဲ႔ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္း ပါတီေတြဟာ ေလာေလာဆယ္မွာ ၄ ပါ
တီရွိေနၿပီလို႔ဆိုရမွာပါ။
-တစည(NUP)

-ႀကံ့ဖြံ႔ပါတီ(USDP)

-ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ိဳးေဆာင္ပါတီ(UBP)

-အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(DNP)

ဒီပါတီ ၄ ခုကို ၾကည့္ျမင္တဲ့အခါ ေအာက္ပါအခ်က္ ၆ ခ်က္ကို မလြဲမေသြ သတိျပဳမိၾကမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ စစ္အုပ္စုေတြက ဖန္တီးအသက္သြင္းခဲ့တဲ့ ပါတီေတြျဖစ္တယ္။ စစ္အုပ္စုေဟာင္းေတြ ထိပ္သီးစစ္ဗိုလ္
ေဟာင္းေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ပါတီေတြျဖစ္တယ္။ ေငြေၾကးအင္အားရွိတယ္။

၂။ တိက်ခုိင္မာ တည့္မတ္မွန္ကန္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေတြးအခၚအယူအဆ လမ္းစဥ္ မည္မည္ရရ မရွိဘူးလုိ႕
ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာင္ စည္းကမ္းရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ၊ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ၊ မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒ၊ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ စတဲ႔ အ
ယူအဆေတြ ခိုင္မာနက္ရႈိင္းစြာ ရွိေနပါတယ္။

၃။ “ျပည္ေထာင္စုအေရး - တုိင္းရင္းသားအေရး” ဆုိတာကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေအာ္ျပေလ့ရွိတယ္။

“ဖက္ဒရယ္” ကို “ခြဲထြက္ေရး” လို႔ အစဥ္တစုိက္သရုပ္ဖ်က္ခဲ့ၾကသူေတြမို႔ သူတုိ႔ကို ဘယ္တုိင္းရင္းသားကမွ

မယံုဘူး။ ယံုတဲ့တုိင္းရင္းသားဆိုတာ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားၾကည့္တဲ့တုိင္းရင္းသား၊ သူတုိ႔နဲ႔ ေရရွည္ေပါင္းစားလာတဲ့
တုိင္းရင္းသားပဲျဖစ္လိမ့္မယ္။

၄။ တခ်ိန္က “ဆုိရွယ္လစ္အတု” ကို အေရၿခံဳခဲ့ၾကေပမယ့္ အခုအခါမွာေတာ့ “ဒီမုိကေရစီ” ခ်ည္း သီးသန္႔

ဘာနဲ႔မွ မေရာဘဲ၊ မေထြးဘဲ အေရမၿခံဳဝ့ံဘူး၊ “အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး” ေရွ႕ကထားၿပီး ပုန္းလွ်ဳိးကြယ္လွ်ဳိး စုေပါင္း
စပ္ေပါင္း ေရာၿခံဳထားၾကရတယ္ မဟုတ္လား။ “ျပည္သူ” တုိ႔ “လူထု” တုိ႔ဆုိတဲ့ နာမည္ေတြကုိေတာ့ အဖ်ား
ဆြတ္ၿပီးေတာင္ သူတုိ႔ မထည့္ဝံ့ၾကပါဘူး။

၅။ “အမိ်ဳးသားႏုိင္ငံေရး” (ႏိုင္ငံေရးလို႔ေတာင္ ရဲရဲမေျပာရဲဘူး၊ ႏိုင္ငံ့အေရးဆိုၿပီး ေျပာလားေျပာရဲ့)ဆုိတာနဲ႔
“အမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ” ဆုိတာကုိေတာ့ ဒီေန႔ကာလအတြက္ ဖက္ရွင္ဝတ္စံုအျဖစ္ သူတုိ႔ခပ္ရဲရဲပဲ အေရ

ၿခံဳလာတယ္။ ဒါကလည္း စစ္အုပ္စုရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးခၽြတ္ၿခံဳက်မႈ တဆင့္တိုးပြင့္က်လာတဲ့ ေဖာ္ျပခ်က္ပဲျဖစ္္တယ္။

ဒီအခ်က္က သူတုိ႔မွာ အျခားႏုိင္ငံေရးဝတ္ရံု ၿခံဳစရာမရွိေတာ့ဘူးလို႔ အတိအလင္း ဝန္ခံတာလည္း ျဖစ္ျပန္
တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ သူတုိ႔ဟာ မစားရတဲ့အမဲ သဲနဲ႔ပက္ၾကမယ္။ ႂကြက္မႏုိင္ က်ီမီးနဲ႔ရိႈ႕တဲ့လုပ္နည္းကို မုိက္မုိက္
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ကန္းကန္း လုပ္ၾကလိမ့္မယ္။ အခုပဲ အစြန္းေရာက္လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ရန္တုိက္ေပးမႈေတြ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔
လုပ္ေနၾကၿပီ မဟုတ္လား။

၆။ တၿပိဳင္နက္တည္းမွာ သူတို႔အားလံုးဟာ အတိတ္-ပစၥဳပၸန္-အနာဂတ္ စစ္အုပ္စု ဘံုအက်ိဳးစီးပြားဆုိတဲ့ ျဖတ္

မရတဲ့ ခ်က္ႀကိဳးနဲ႔ တစ္ေယာက္လက္ တစ္ေယာက္ေျခ၊ တစ္ေယာက္လည္ပင္း တန္းလန္းခ်ည္တြဲထားၾက
တာလည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ “စစ္အုပ္စု၊ ေၾကးစားစစ္တပ္နဲ႔ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဆုိတဲ့ သူတုိ႔ အသက္
ဘူးကို အေသအလဲ ကာကြယ္ၾကမယ့္သူေတြလည္း ျဖစ္ျပန္တယ္။

ေနာက္တခ်က္ ထပ္ၿပီးၾကည့္စရာက စစ္တပ္ထဲက အနားယူလာတဲ့၊ စစ္ဗိုလ္ဘဝနဲ႔ ႂကြယ္ဝလာတဲ့

စစ္ဗိုလ္ထိပ္သီးေတြဟာ ဘယ္ပါတီထဲ ဝင္ၾကမလဲ-ဝင္ၾကသလဲ ဆုိတာကလည္း သတိျပဳ ၾကရမယ့္အခ်က္
ျဖစ္တယ္။ ကုိယ္ပုိင္ပါတီလည္း ေထာင္ႏုိင္တာပဲ။ လက္ရွိကာခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္လိႈင္ တပ္က အနားယူတဲ့
အခါ ဘယ္ပါတီဝင္မလဲဆိုတာ စပ္စုခ်င္သူမ်ားအဖုိ႕ေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာေပါ့။ တစညနဲ႔ (UBP)ေတာ့ ဝင္
လိမ့္မယ္လုိ႔ မထင္ပါဘူး။ (တစည) က ႏုိင္ငံေရး နာလန္မထူေတာ့တဲ့ ပါတီ၊ (UBP) ကေတာ့ “သဖန္းသီးပုပ္”
လို႔ သူတို႔ မွန္မွန္ကန္ကန္ အမည္ေပးထားတဲ့ ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ ပါတီေလ။ ဒီေတာ့ ဗိလ
ု ္မင္းေအာင္လိႈင္အဖို႔ ႀကံ့

ဖြံ႔နဲ႔ (DNP) ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ကုိယ္ပုိင္သီးျခားပါတီေထာင္ဖုိ႔ပဲရွိတယ္။စစ္အုပ္စုအဖို႔ ပါတီတို႔
သမၼတတို႔ ေျခဥတို့ထက္ စစ္တပ္ကို တလက္ကိုင္ေၾကးစားတပ္အျဖစ္ ကိုင္ထားႏိုင္ဖက
ို့ ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။
၂၀၀၈ ေျခဥဆိုတာကလည္း သူတို့ရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ဖို႔အတြက္ အကာအကြယ္ယူထားတဲ့ ၿခံဳထည္
တခုပါပဲ။ မလိုအပ္ေတာ့ရင္ အေရခြံေျပာင္းဦးမွာပါ။

အခုလို စစ္အုပ္စုက ဖန္တီးခဲ့တဲ့ ပါတီ ၄ ပါတီ ရွိေနတဲ့သေဘာဟာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္တပ္ထဲက ဂုိဏ္း

ဂဏကြဲၿပဲမႈကို တစံုတရာ ထင္ဟပ္ေနတယ္လို႔ ယူဆႏုိင္သလား။ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူေတြကို ထင္ေယာင္ထင္
မွားျဖစ္ေစဖို႔ တမင္လွည့္စားခ်က္လား။ ဒီလိုမျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူေတြကို လွည့္စားမရေၾကာင္း (တစည)

ပါတီရဲ႕ျဖစ္ရပ္၊ ဂုိဏ္းကြဲၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဗိုလ္ေရႊမန္း မဲရႈံးတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြက ေခါင္းခါျပေနပါတယ္။

ျပည္သူေတြဟာ စစ္အုပ္စုနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ ပါတီေတြကို ယံုၾကည္လက္ခံမဲထည့္ဖုိ႔အထိ မေဝဝါးၾကေသးပါ
ဘူး။ သူတို႔ဘဝေတြ အသက္ေတြနဲ႔ ရင္းခဲ့ၾကရတဲ့ အသိေတြက သူတုိ႔ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အသိေပးေနတယ္ မ
ဟုတ္ပါလား။

စစ္အုပ္စုဟာ “ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ (မဆလ)၊ (နဝတ-နအဖ)၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳး

ေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ေကာင္းက်ိဳးေဆာင္၊ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရး” စသျဖင့္ ဘယ္လိုနာမည္ပဲ ခံယူေနပါေစ။ ပဒုိင္း
သီးကို နာမည္ဘယ္ေလာက္ေျပာင္းေျပာင္း စားမိသူကို ရူးသြပ္ေစမွာသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ စစ္အုပ္စုဟာ
ဘယ္လုိနာမည္ပဲ ေျပာင္းလဲခံယူပါေစ ျပည္သူေတြအေပၚ ေခတ္အဆက္ဆက္ သူတုိ႔က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ရာဇ ဝတ္
မႈေတြ၊ မုိက္ေႂကြးမုိက္ျပစ္ေတြ၊ သမုိင္းေသြးေႂကြးေတြကို ဘယ္လိုမွ ဖံုးကြယ္ထားလုိ႔ ရႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါ ဘူး။

တကယ္ေတာ့ စစ္အုပ္စုအဆက္အႏြယ္ေတြက ဒီလိုနာမည္ေတြ အလီလီေျပာင္းလဲေနတာကပဲ စစ္

အုပ္စုရဲ႕ အရင္းခံအက်ိဳးစီးပြားကို အေသအလဲကာကြယ္ဖုိ႔အတြက္ ျပည္သူေတြကို လိမ္ညာလွည့္စားဖို႔ အ
ကြက္ဆင္ေနတာသာျဖစ္ပါတယ္။

16

ကတၱီပါ ေတာ္လွန္ေရး၊
ကတၱီပါလမ္းခြဲနဲ႕

t&if ;&Si f pepf ca,mif ;vrf ;
နီေအာင္ေဝ

ေဒၚစု ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံကို ေရာက္ေနစဥ္မွာပဲ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ လူထုဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႕ ထိပ္တိုက္

တိုးတယ္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပရားဂ္မွာ သိန္းဂဏန္းရွိတဲ့ ခ်က္ျပည္သူေတြက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အန္ဒေရဘားဘစ္(စ္) ႏုတ္
ထြက္ဖို ့ေတာင္းဆို ဆႏၵျပေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘားဘစ္(စ္)က ခ်က္ႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယအခ်မ္းသာဆံုး သန္းၾကြယ္သူေဌးႀကီး ျဖစ္တယ္။ အေမရိကန္

သမၼတ ထရမ့္လို လူစားမ်ဳိးလို႕ဆိုၾကတယ္။ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြ တိုက္ဖ်က္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ လူႀကိဳက္

မ်ားဖို႕သာ အဓိကထားတဲ့ ANO 2011 ပါတီကို ထူေထာင္ခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ဥေရာပသမဂၢကရတဲ့ ရန္ပံုေငြ
ေတြကို အလြဲသံုးစားလုပ္မႈအတြက္ ခ်က္လူထုက သူ ့ကို ႏုတ္ထြက္ခိုင္းေနၿပီ။

ခ်က္ႏိုင္ငံနဲ႕ပတ္သက္ရင္ လူသိမ်ားတာက ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရးနဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္အလြန္မွာ ပ

ထမဆံုး သမၼတျဖစ္လာတဲ့ ဗား(စ္)လပ္ဟားဗဲလ္ Vaclav Havel ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသိမ်ား ေက်ာ္ၾကား

ေအာင္လို႕ အေမရိကန္နဲ႕ အေနာက္အုပ္စုက နည္းမ်ဳိးစံုသံုးၿပီး ဂုဏ္တင္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ေသြးေျမမက် ၿငိမ္း
ခ်မ္းတဲ့နည္းနဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ခဲ့သူ၊ အၾကမ္းမဖက္ ေတာ္လွန္ေရးသမား၊ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕

အခြင့္အေရး သူရဲေကာင္းႀကီး စသျဖင့္ ဘြဲ႕ထူး၊ ဂုဏ္ထူးေတြ အသြယ္သြယ္နဲ ့ အေနာက္အုပ္စု လစ္ဘရယ္
နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြ၊ အေနာက္အုပ္စုမီဒီယာနဲ႕ အေနာက္တိုင္းက ဓနရွင္ေပါက္စ ပညာတတ္ေတြက ဟား
ဗဲလ္ကို ပြတ္တိုက္ အေရာင္တင္ေပးခဲ့ၾကတယ္။
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ဒါေပမဲ့ ခ်က္ျပည္သူေတြနဲ႕အတူ အေနာက္အုပ္စု ေျပာသမွ်ကို မ်က္စိမွိတ္ မယံုတတ္သူေတြက သ

မိုင္းအမွန္ကို သိၾကပါတယ္။ ဗမာျပည္မွာလည္း ေဒၚစုကို အစဥ္တစိုက္ အားေပးေထာက္ခံသအ
ူ ျဖစ္ ဟား
ဗဲလ္ကို ေလးစားအထင္ႀကီးသူေတြ-အေကာင္းျမင္သူေတြ ရွိတယ္။ နာဇီက်ဴးေက်ာ္ေရးသမားေတြကို ေနာက္
ဆံုးထြက္သက္အထိ တိုက္ပြဲဝင္အန္တုခဲ့တဲ့ ဂ်ဴးလိယက္ဖူးခ်စ္လို အာဇာနည္ကိုေတာ့ တခ်ဳိ႕သိခ်င္မွ သိလိမ့္
မယ္။

ခ်က္နဲ႕ ဆလိုဗက္ျပည္သူေတြဟာ ဂ်ာမန္လက္ေအာက္မွာလည္း အဖိအႏွိပ္၊ အထုအေထာင္း မ်ဳိးစံု

ခံခဲ့ရတယ္။ လစ္ဘရယ္နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြ ျပဳသမွ်လည္း ႏုခဲ့ၾကရတယ္။ ဟားဗဲလ္လုိ လူမ်ဳိးေၾကာင့္ ဒုကၡ
ေရာက္ရျပန္တယ္။ ခ်က္နဲ႕ဆလိုဗက္ျပည္သူေတြကို နယ္ခ်ဲ႕အရင္းရွင္အုပ္စု လုပ္ခ်င္တိုင္း လုပ္ခဲ့တာက

ေတာ့ ပေဝသဏီကတည္းကပါပဲ။ ၁၉၃၈ ခုႏွစ္မွာ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္နဲ႕အီတလီက ဟစ္တလာနဲ႕ သင့္ျမတ္

ေရးအတြက္ ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီးယား အေနာက္ပိုင္းေဒသတခုျဖစ္တဲ့ ‘စုဒန္တန္းေဒသ’ကို ထိုးေပးလိုက္
တယ္။ ခ်က္ကုိဆလိုဗက္အစိုးရက ျပင္သစ္နဲ ့ေရာ ဆိုဗီယက္ ယူနီယံနဲ ့ပါ စစ္ေရးမဟာမိတ္ဖြဲ ့ထားေပမယ့္

ျပင္သစ္နဲ႕ၿဗိတိန္ရဲ႕ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ဟစ္တလာကို အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရတယ္။ ျမဴးနစ္သေဘာတူညီခ်က္

(ျမဴးနစ္သစၥာေဖာက္မႈလို႕လည္း သိၾကတယ္) ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္မွာ ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီး
ယား တႏိုင္ငံလံုး ဂ်ာမန္လက္ေအာက္ ေရာက္သြားပါတယ္။

ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီးယားက ဒုတိယကမာၻစစ္ မတိုင္မီ ဥေရာပမွာ အႀကီးမားဆံုး ျပည္တြင္းကြန္ျမဴ

နစ္ လႈပ္ရွားမႈ ေပၚထြက္ရာျဖစ္တယ္။

၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြက ၁၃ ရာႏႈန္းနဲ ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက

၃၈ ရာႏႈန္း မဲရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ ့အေမရိကန္က ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တုန္း က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀

ေခ်းဖို႕သေဘာတူခဲ့တာကို ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္တယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္မွာ သီးႏွံအထြက္မေကာင္းလို႕ အငတ္
ေဘးက်ေတာ့လည္း အေမရိကန္က အစားအစာနဲ႕ ေခ်းေငြမေပးေရးေပၚလစီကို ဆက္ထိန္းသိမ္းထားတယ္။

ဆိုဗီယက္နဲ ့ေပါင္းမလား၊ အေမရိကန္နဲ ့ေပါင္းမလား ဆိုတဲ့သေဘာနဲ ့အက်ပ္ကိုင္တာ ျဖစ္တယ္။ ၁၉၆၈ ခု

ႏွစ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ အလက္ဇႏၵားဒူးခ်က္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္ဖို႕ ႀကိဳးစားလာ
တယ္။ ‘ပရားဂ္ေႏြဦး’ လို႕ေခၚတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႕ ဗ်ဴရိုကေရစီစနစ္ ဆန္႕က်င္ေရး လူထုေတာင္းဆိုမႈ
ေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ကာလပါ။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဝါေဆာစာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ က်ဴးေက်ာ္မႈျဖစ္ၿပီး ျပဳျပင္
ေရးကာလ အဆံုးသတ္သြားတယ္။

ပရားဂ္ေႏြဦးက အရွိန္မကုန္ဘဲ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရးလို႕ လူသိမ်ားတဲ့ လူထုလႈပ္

ရွားမႈ ေပၚေပါက္တဲ့အထိ ကူးဆက္သြားတယ္။ ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရးရဲ ့အစဟာ ကြန္ျမဴနစ္ ဝါဒဆန္ ့က်င္ေရး
မဟုတ္ပါဘူး။ ဂ်ာမန္နာဇီေတြက ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ေက်ာင္းသားေတြကို သတ္ျဖတ္ခဲ့မႈအတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္

ဆႏၵျပပြဲလုပ္ရာကေန အစျပဳတာ ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားတေယာက္ အသတ္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ ေကာလာဟ
လ လုပ္ၾကံဇာတ္လမ္းကေန ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရရဲ႕အားနည္ခ်က္ေတြကို မေက်မခ်မ္း ျဖစ္ေနတဲ့ ျပည္သူေတြကို
လမ္းေပၚထြက္လာေစခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ ျပည္သူေတြက ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကုိ မႀကဳိက္

တာေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူး။ ခ်က္ျပည္သူေတြဟာ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကို မေက်မနပ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အရင္းရွင္
စနစ္ကို လိုလားေနတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးျပဳလုပ္တဲ့ ေရြး
ေကာက္ပြဲမွာတင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ၁၃ ရာႏႈန္းေက်ာ္ မဲရေသးတာ ကိုၾကည့္ရင္ သိႏိုင္တယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဒီ

ဇင္ဘာမွာ ေကာက္ခံတဲ့ ျပည္သူ႕သေဘာထား စစ္တမ္းအရ ခ်က္နဲ႕ ဆလုိဗက္ ျပည္သူ ၃ ရာႏႈန္းသာ အရင္း
ရွင္စနစ္ကို လိုလားတယ္။ ၄၁ ရာႏႈန္းက ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို လိုလားတယ္။ ၅၁ ရာႏႈန္းက အဲဒီႏွစ္
ခုၾကားကစနစ္ကို လိုလားတယ္လို ့ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကတယ္။

ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အေနာက္အုပ္စုရဲ ့အခ်စ္ေတာ္ ဗား(စ္)လပ္ဟားဗဲလ္ ႏိုင္

ငံေရးစင္ျမင့္ေပၚ တက္လာတယ္။ ဟားဗဲလ္က ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ မိသားစုက ဆင္းသက္လာသူ ျဖစ္တယ္။

သူ႕မိသားစုက ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီးယားရဲ ့အခ်မ္းသာဆံုး ေျမရွင္ႀကီးေတြထဲမွာ ပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ ဘာ

ရန္ေဒ့ါ ရုပ္ရွင္စတူဒီယိုေတြ ပိုင္တယ္။ ဟားဗဲလ္ရဲ ့အေဖက အိမ္ျခံေျမ သူေဌးႀကီး ‘တိုက္ကြန္း’ တဦး
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ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ပရားဂ္က အိမ္ေတြ၊ ျခံေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့တယ္။ ကမာၻစစ္ႀကီး ႏွစ္ခု

ၾကားကာလမွာ သူ႕အဖိုး၊ အေဖနဲ႕ ဦးေလးေတြက ပရားဂ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ အေဆာက္အဦးေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား
ကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့တယ္။ ပထမကမာၻစစ္ၿပီးစမွာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးတဲ့ လူဆာနာ နန္းေတာ္နဲ ့ဘာရ္ေဒါ့ ရုပ္
ရွင္စတူဒီယုိလို အေဆာက္အအံုေတြကို ကာလပ်က္မွာ သြပ္ခြာၾကသူေတြပီပီ အျမတ္ထုတ္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့

ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါနဲ႕တင္ မၿပီးေသးဘူး၊ ဟားဗဲလ္ရဲ ့ဦးေလး မီလို႕စ္ဟားဗဲလ္ပိုင္တဲ့ ဘာရန္ေဒါ့ စတူဒီယို

က ဂ်ာမန္သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ကီးယားရဲ႕ ဘုိဟီးမီးယားနဲ႕ ေမာ္ေရးဗီးယားအေစာင့္ေရွာက္ခံ
နယ္ေျမ အစိုးရအတြက္ ဝါဒျဖန္ ့ခ်ိေရး ဇာတ္လမ္းေတြလည္း ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့တယ္။

သူ႕ဦးေလး မီလို႕စ္က အမ်ဳိးသားဖက္ဆစ္အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခဲ့သလို ဂ်ာမန္ေထာက္လွမ္းေရး

ေတြနဲ႕ေပါင္းၿပီး နာဇီအလိုေတာ္ရိလည္း လုပ္ခဲ့တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ တက္လာေတာ့ ျမဴးနစ္မွာ သြားအ
ေျခခ်ပါတယ္။ (လူ ့အခြင့္အေရးနဲ ့ဒီမိုကေရစီ သူရဲေကာင္းႀကီး ဗား(စ္)လဗ္ ဟားဗဲလက
္
နာဇီအလိုေတာ္ရိ

သူ႕ဦးေလးရဲ႕ ရာျပည့္ေမြးေန႕ပြဲကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါေသးတယ္။) ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ
အာဏာရေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရက လူဆာနာနန္းေတာ္အပါအဝင္ဟားဗဲလ္မိသားစုရဲ႕ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို ျပည္

သူပိုင္လုပ္ပစ္ခဲ့တယ္။ သူ ့အေဖနဲ႕ဦးေလးေတြလည္း ရံုးတင္ေထာင္ခ်တာ၊ အေရးယူ အျပစ္ေပးတာ ေတြ ခံရ
တယ္။

ဒါေပမဲ့ ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရးနဲ႕အတူ ဗား(စ္)လပ္ဟားဗဲလ္ သမၼတ ျဖစ္လာတဲ့အခါ သူတို႕မိသားစု

ပိုင္ဆိုင္တာေတြအပါအဝင္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ထားတာေတြ အေျမာက္အျမားကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ျပန္ေျပာင္းခဲ့
ပါတယ္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေတြက အလုပ္သမားေတြနဲ႕ပင္စင္စားေတြကို ဆင္းရဲဒုကၡ

ႀကီးေစခဲ့တယ္။ ဗား(စ္)လပ္ ဟားဗဲလ္နဲ ့သူ ့ညီ အီဗန္ဟားဗဲလ္တို ့ကေတာ့ မိသားစုပိုင္ေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္

ျပန္လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ မီလ်ံနာသန္းၾကြယ္သူေဌးေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္။ အာဏာအလႊဲအေျပာင္းကာလမွာ တ
ခ်ိန္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ျပဳျပင္ေရးသမား ဒူးခ်က္ကို ျပည္သူအမ်ားက ယာယီအစိုးရသမၼတ ျဖစ္
ေစခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဟားဗဲလ္က ဒပ္ခ်က္ကို ေနာက္လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ေထာက္ခံေပးမယ္ လို

့လွည့္ျဖားၿပီး ပထုတ္လိုက္တယ္။ အဲဒီကတိကို ဖ်က္ၿပီး သူပဲ သမၼတဆက္လုပ္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူပိုင္ လုပ္ထား
တာေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္ ျပန္လုပ္ၾကေတာ့ အရင္က ခိုးဝွက္ထားတာေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႕ အုပ္စိုးသူ လူတန္း
စားေတြ အေဝမတည့္ရာကေန ခ်က္နဲ႕ ဆလိုဗက္ ကြဲၿပဲဖို ့ျဖစ္ရျပန္တယ္။ အေနာက္အုပ္စုကေတာ့ ဘယ္ႏိုင္
ငံျဖစ္ျဖစ္ အစိတ္အစိတ္အျမႊာျမႊာၿပိဳကြဲေလ ႀကိဳက္ေလပဲ။ အဲသလို ကြဲၿပဲေအာင္လည္း ၾကံၾက ဖန္ၾကတယ္။

ကတၱီပါ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ေခတ္ဆိုေတာ့ ခ်က္နဲ ့ဆလိုဗက္ ခြဲထြက္မက
ႈ ကတၱီပါလမ္းခြဲ

ျဖစ္သြားပါတယ္။ အင္မတန္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ခဲ့တယ္။ အာဏာရတာနဲ႕ ဟားဗဲလ္က ေဂ်ာ့ဆိုးေရာ့စ္ရဲ ့ ‘ပြင့္
လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း’ နဲ႕ အေနာက္အုပ္စုက ေဖာ္ျမဴလာထုတ္ေပးထားတာေတြနဲ႕အညီ အရင္းရွင္ ႏိုင္ငံသစ္

ကို ထူေထာင္တယ္။ ဖိႏွိပ္တဲ့ အစိုးရေတြကို လက္နက္မေရာင္းဘူးဆိုၿပီး လက္ေတြ ့မွာ ခ်ီလီ စစ္အာဏာရွင္
ပီႏိုေခ်း အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာက အာဏာရွင္ေတြကို လက္နက္ေတြ ေရာင္းခ်ခဲ့ တယ္။

ေျမရွင္မိသားစုက ဆင္းသက္လာသူ ပီသစြာပဲ လက္ယာစြန္း ႏိုင္ငံေရးလမ္းကို ေလွ်ာက္ခဲ့တယ္။

ေနတိုးအဖြဲ႕ထဲကို ျမန္ျမန္တိုးဝင္ၿပီး ယူဂိုဆလားဗီးယား၊ အာဖဂန္နစၥတန္နဲ႕ အီရတ္က စစ္ပြဲေတြကို အား
တက္သေရာ ေထာက္ခံခဲ့တယ္။ အီရတ္ျပည္သူေတြ သိန္းခ်ီၿပီး ေသေၾကခဲ့ရတဲ့ ေဂ်ာ့ဘုရွ္ရဲ ့ပင္လယ္ေကြ႕
စစ္ပြဲမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့တယ္။

ေနတိုးအဖြဲ ့ဝင္လုပ္ဖို ့ကိစၥမွာ ျပည္သူ ့ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ဖို ့ျငင္းဆန္ခဲ့သလို ေနတိုးရဲ ့ႏိုင္ငံတကာမွာ

စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္စြက္ဖက္မႈေတြကိုလည္း တရားဝင္ေစခဲ့တယ္။ ယူဂိုဆလားဗီးယားကို ေနတိုးက ဗံုး

ႀကဲတာကို ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့တယ္။ ‘လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားတဲ့ ဗံုးႀကဲမႈ’ ဆိုတဲ့စကားကို သံုးခဲ့တဲ့
လူ႕အခြင့္အေရးသမားႀကီးပါပဲ။ အဲဒီစကားကို သူမေျပာပါဘူးလို႕ ေျဗာင္လိမ္ေပမယ့္ သက္ေသ အေထာက္
အထားေတြက ျငင္းမရေအာင္ သမုိင္းတြင္က်န္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အီရတ္ က်ဴးေက်ာ္စစ္မွာလည္း အစိုးရ

နဲ႕ ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ ကန္႕ကြက္မႈကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ဝင္ပါခဲ့ျပန္တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို ေထာက္ခံေျပာဆို
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မႈအတြက္ ေထာင္ဒဏ္ရွစ္ႏွစ္အထိ အျပစ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒကို သူကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ေရးထိးု ျပ႒ာန္းခဲ့

တယ္။ အစိုးရဌာနေတြမွာ ကြန္ျမဴနစ္ေတြနဲ ့ကြန္ျမဴနစ္ေဟာင္းေတြကို အလုပ္လုပ္ခြင့္မျပဳတဲ့ ဥပေဒကိုလည္း
ျပ႒ာန္းခဲ့သူပါ။

ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရးက ခ်က္ျပည္သူေတြကို ကတၱီပါလမ္းေပၚ တင္မေပးႏိုင္ခဲ့ဘူး။ အရင္းရွင္စနစ္

ခေရာင္းလမ္းကိုသာ တင္ေပးခဲ့တယ္။ ၂၀၁၀ မွာ လက္ယာယိမ္း သံုးပါတီညြန္ ့ေပါင္းအစိုးရတက္လာၿပီး ၿခိဳး
ျခံေခၽြတာေရးေတြ လုပ္ခဲ့လို႕ လူႀကိဳက္နည္းလာတယ္။ မဆံုးႏိုင္တဲ့ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြ တသီတတန္း

ႀကီး ျဖစ္တယ္။ လူထုက အစိုးရရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေတြကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆႏၵျပကန္႕ ကြက္ၾက
တယ္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ လူထုသေဘာထား ေကာက္ယူမႈအရ ခ်က္ျပည္သူ ၂၆ ရာႏႈန္းကသာ ဒီမိုကေရစီ

စနစ္ကို ေက်နပ္အားရတယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈအရ အမ်ားစုက ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကို လုိ

လားတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ စတန္းေအဂ်င္စီ စစ္တမ္းအရ ခ်က္ျပည္သူ ၃၃ ရာႏႈန္းက စနစ္ေဟာင္းကို ပိုလို

လားတယ္လို႕ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရ ေျခာက္သိန္း
ေက်ာ္လာတယ္။ လုပ္ခလစာေတြလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ ေလ်ာ့က်လာတယ္။ လုပ္ခေတြ ေလ်ာ့လာသလို
အက်င့္စာရိတၱေတြလည္း နိမ့္က်လာတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ၊ အရွက္တကြဲ အရႈပ္ေတာ္

ပံုေတြက ေန႕စဥ္၊ အပတ္စဥ္ ပြင့္က်လာေနတယ္။ ေဆးကုသဖို႕ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုငသ
္ ူေတြကို ေသရြာကို
တြန္းပို ့တာေတြ ျဖစ္လာတယ္

အရင္းရွင္စနစ္ ခေရာင္းလမ္းကို ခ်က္ျပည္သူေတြ မေလွ်ာက္ခ်င္ၾကေတာ့တာ တေန႕တျခား ေသ

ခ်ာလာေနၿပီ။ နယ္ခ်ဲ ့အေနာက္အုပ္စုအတြက္ေတာ့ ဟားဗဲလ္လိုလူမ်ဳိး ေနာက္တေယာက္ ရွာလည္း လူထုက
လက္ခံမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အစကတည္းကလည္း ခ်က္ကိုဆလိုဗက္ ျပည္သူေတြက ကြန္ျမဴနစ္ မူဝါဒကို
တိုက္ခဲ့တာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဖူးခ်စ္ပါတီ ေအာင္လံထူဦးမွာေတာ့ ေသခ်ာေနပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာတင္ ခ်က္ကြန္ျမဴနစ္ေတြ တေက်ာ့ျပန္လာၿပီလားဆိုၿပီး အေနာက္အုပ္စု မ်က္ခံုး လႈပ္

ခဲ့ၾကတယ္။ ဘုိဟီးမီးယားနဲ ့ေမာ္ေရးဗီးယား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႕ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ေတြ ညြန္႕ေပါင္းဖြဲ႕ၿပီး အာ
ဏာရယူႏိုင္တဲ့ အေျခအေနကို ၾကံဳခဲ့တယ္။

ကတၱီပါေတာ္လွန္ေရး ဘာလဲ၊ ဟားဗဲလ္ ဘယ္သူလဲ သိသူေတြအဖို႕ေတာ့ ခ်က္ျပည္သူ႕သမၼတ ႏိုင္

ငံမွာ တူတံစဥ္ ေခတ္သစ္ကို တဖန္ ျပန္ဖြင့္လွစ္ၾကဦးမယ္ဆိုတာကို မွန္းဆျမင္ေယာင္လို ့ရပါတယ္။

(၇၊ ၆၊ ၂၀၁၉။)

ရည္ညႊန္း။

Return of the Czech Communists

https://foreignpolicy.com/…/12/return-of-the-czech-communi…/
Vaclav Havel and the Struggle for Socialism in Czechoslovakia
https://louisproyect.org/…/vaclak-havel-and-the-struggle-f…/
Attempts to escape the logic of capitalism

https://www.lrb.co.uk/…/attempts-to-escape-the-logic-of-cap…Vaclav Havel: Fought to
restore ill-gotten wealth

http://marxistupdate.blogspot.com/2011/12/vaclav-havel.html
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အေမက သားကုိ ေပးတဲ့ ေပးစာတေစာင္နဲ႕

tar&J hb0ed*kH;
ukd avhvmMunfhjcif;

ဖုိးနီ

ေခ်ာအိမန္…( ၁၉၀၅-၁၉၃၆)……..…
(ဆရာလူထုစိန္ဝင္းက

ဝင္းေဇာ္နံမည္နဲ႔

ဘာသာျပန္တဲ့

(အလံမလွဲစတမ္း)

စာအုပ္ရဲ႕ေက်းဇူး

ေၾကာင့္…… ဗမာျပည္က တိုးတက္တဲ့လူငယ္ေတြဟာ ေခ်ာအိမန္အေၾကာင္းကို သိရွိ ေလ့လာခြင့္ ရခဲ့တယ္)
ေခ်ာ အိ မန္ …..

သူဟာ….ဘဝတခုလံုးကို ေတာ္လွန္ေရးထဲမွာ အပ္ႏွံထားခဲ့သူ….
စြန္႔လႊတ္မႈေပါင္းမ်ားစြာနဲ႕ဘဝကို ထုဆစ္ခဲ့သူ….

ခဲ့သူ……

ရက္စက္မႈေတြ ျပင္းထန္သည္းသန္လွတဲ့ ရန္သူရဲ႕ ငရဲခန္းထဲမွာ ေတာ္လွန္ေရးကို သစၥာေစာင့္သိ

ရန္သူ႔ေသနတ္ေျပာင္းဝေရွ႕မွာ ေသမင္းက လက္တကမ္း.….ဘဝရဲ႕ေနာက္ဆံုး အခ်ိန္မွာပင္ တိုက္ပြဲ

ဝင္ေၾကြးေၾကာ္သံေတြကို ဟစ္ေၾကြးလ်က္ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ျဖင့္ အသက္စြန္႔ခဲ့သူ…….စသည္ျဖင့္ စသည္
ျဖင့္
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တရုတ္ျပည္ရဲ႕ ဂ်ပန္ခုခံေရးစစ္ပြဲထဲမွာ ရဲရင္႔ျပတ္သားတဲ့ သတၱိေကာင္းတဲ့ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္စြာ အ

သက္စြန္႔သြားခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္းအျဖစ္ မွတ္တိုင္တခု စိုက္ထူႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္တယ္။ ေတာ္လွန္ေသာ အ

မ်ိဳးသမီးတို႔အတြက္ စံနမူနာ၊ အတုယူေလ့လာစရာ၊ ရုပ္ပံုလႊာအျဖစ္ ရင္ထဲမွာ ထာဝရရွိေနခဲ႔တယ္။“ေခ်ာ အိ
မန္”ဆိုတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕ ရုပ္ပံုလႊာထဲက..မိခင္ဘဝကို ေလ့လာၾကည့္ရ ေအာင္……..

ဂ်ပန္စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြရဲ႕ အမဲလိုက္ေခြးေတြလို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္ေန

တဲ့အေျခအေနမွာ ကိုယ္ဝန္အရင္႕အမာၾကီးနဲ႔ ေျပးရင္းလႊားရင္း ေရွာင္တိမ္းရင္း တဖက္က ေတာ္လွန္ေရး

တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရင္းနဲ႔ သားတေယာက္ကို အခက္အခဲမ်ိဳးစံုၾကားမွာေမြးခဲ့ရတယ္။ ေမြးျပီး လသား
အရြယ္မွာပဲ ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရ၊ လံုျခံဳေရးအရ ကေလးကို ဟန္႔ခိုျမိဳ႕က ခ်ိန္ယြဲ႔ယြင္ ဆို

သူထံမွာ အပ္ထားခဲ့ရတယ္။ ရင္ေသြးကိုခ်စ္ေပမယ့္ ရင္နာနာနဲ႔ ခြဲခဲ့ရတယ္..။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ…မိမိရင္

ေသြးနဲ႔ ေနာက္ဆံုးခြဲခြာခ့ဲရျပီဆိုတာကိုေတာ့ ေခ်ာအိမန္အဖို႔ ထိုအခ်ိန္က ထင္မတ
ွ ္မထားခဲ႔။ ေျမေအာက္
ေတာ္လွန္ေရးကတဆင့္ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရ စူးေဟာ္ ေျပာက္က်ားေဒသကိသ
ု ြားျပီး လက္နက္

ကိုင္တိုက္ပြဲထဲမွာ ပါဝင္ခဲ့ရျပန္တယ္။ သူေရာက္ရွိသြားခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္ေရးတပ္ေတြရဲ႕ အရူးအမူး ထိုး
စစ္ေတြေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေတြက ျပင္းထန္လြန္းတယ္။

တိုက္ပြဲမွာ ဒဏ္ရာနဲ႔ အဖမ္းခံခဲ႔ရျပီး ပင္းက်န္းျပည္နယ္ရဲ႕ ကင္ေပတိုင္စခန္းမွာ ကင္ေပတိုင္ ေခါင္း

ေဆာင္ “လင္ခြန္းစုန္း”ကိုယ္တိုင္ သူ႔ကို စစ္ေဆးခဲ့တယ္။ ရန္သူ႕လက္တြင္း က်ေရာက္ခဲ့ရတဲ့ ေခ်ာအိမန္ ရဲ႕
….ရဲရင္႕ျပတ္သားတဲ့ ႏွလံုးရည္တိုက္ပြဲကေတာ့ ၾကားရသူတိုင္း ရင္သပ္ရႈေမာ အံၾသမိၾကတယ္။ ရဲရဲေတာက္

ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ရဲ႕သတၱိကို လက္ဖ်ားခါမိၾကတယ္။ ဒဏ္ရာေတြဗလပြ..ေသြးအလိမ္းလိမ္းနဲ႔

ရက္ရက္စက္စက္ ညွဥ္းပန္းခံေနရတဲ့ ေခ်ာအိမန္အတြက္ စိတ္ႏွလံုးနာက်င္..ရင္တလွပ္လွပ္ ခံစားမိၾကတယ္။

ရက္စက္မႈကေတာ့ မီးကုန္ယမ္းကုန္…။ ဒါေပမဲ့ ရန္သူက….သူ႕ဆီက ဘာတခုမွမရႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆံုးမွာ
ေတာ့ …အၾကမ္းဖက္ စစ္ေၾကာေရးကို လက္ေလွ်ာ့ျပီး သူ႔ကိုအဆံုးစီရင္ဖို႕ၾကံစည္ေတာ့တယ္။

၁၉၃၆-ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၁) ရက္ေန႔မွာ ရန္သူက ေခ်ာအိမန္ကို အရင္တုန္းကသူလႈပ္ရွားခဲ့တဲ့

စူးေဟာ္ခရိုင္ကို မီးရထားနဲ႔ ပို႔ပါတယ္။ ရထားေပၚမွာ…ရန္သူဆီက ေဖါင္တိန္နဲ႔စာရြက္ ေတာင္းယူျပီး သား
ျဖစ္သူထံ ေပးဖို႔ ေနာက္ဆံုးမွာတမ္းစာကိုေရးတယ္။
သားေလး“ နီယဥ္ ”

အေမဟာ….သားေလးကို သြန္သင္ဆံုးမတဲ့ တာဝန္မေက်ပြန္ႏိုင္ခဲ့ဘူးကြယ္။ တကယ့္ကို ဝမ္းနည္း

.. စိတ္ထိခိုက္စရာေကာင္းတဲ့ အခ်က္ပါပဲ ။

အေမဟာဂ်ပန္ခုခံဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲမွာ

မေလ်ာ့ေသာဇြဲလံု႔လနဲ႔

ပါဝင္ဆင္ႏၸဲခဲ့တာပါ။

ဒီေန႔ေတာ့

..ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ အသက္စြန္႔ရေတာ့မယ့္ အၾကိဳကာလကိုေရာက္ေနျပီေပါ့။ အေမနဲ႔သားဟာ ေရွ႕မွာ ဘယ္
ေတာ့မွ ေတြ႕ရေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူးကြယ္။ သားေလး နီယဥ္ေရ ..သားေလး အလ်င္အျမန္ လူလားေျမာက္

လာျပီး ေျမလႊာေအာက္ကအေမ့ကို လာေရာက္ႏွစ္သိမ့္ေပးဖို႔ အေမက ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ေလ..။ အေမရဲ႕
အခ်စ္ဆံုး သားေလးေရ… အေမကေတာ့….အေထာင္အေသာင္းေသာ စကားလံုးေတြနဲ႔ သားဆီကိုလာျပီး

ဆံုးမသြန္သင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူးကြယ္။ လက္ေတြ႕ဘဝ ျဖစ္ရပ္ေတြကသာ သားကို သင္ၾကားေပးပါ
လိမ့္မယ္။

သားေလး လူလားေျမာက္ၾကီးျပင္းလာတဲ့အခါ သားရဲ႕မိခင္ဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္စြန္႔

သြားတယ္ဆိုတာ လံုးဝ မေမ႔ပါနဲ႔ကြယ္..။

မင္းရဲ႕မိခင္

..ေခ်ာအိမန္

22

၁၉၃၆- ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၂)ရက္
ေခ်ာအိမန္ ရဲ႕စာကို ႏွလံုးသားနဲ႔ဖတ္ၾကည့္ရင္…ကြန္ျမဴနစ္အမ်ိဳးသမီး မိခင္တေယာက္ရဲ႕ မိမိရင္

ေသြးအေပၚမွာ ထားရွိတဲ့ အနာဂတ္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို နက္နက္ရွႈိင္းရႈိင္း နားလည္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၃၆- ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၂)ရက္ ရန္သူက ေခ်ာအိမန္ကို ျမင္းလွည္းေပၚ ဆြဲတင္ခ်ည္ေႏွာင္ျပီး လမ္း

တကာ လွည့္ျပတယ္။ စူးေဟာ္ခရိုင္ျမိဳ႕ရဲ႕ ေျမာက္ဘက္ ျမိဳ႕တံခါးဝကို ေရာက္ခ်ိန္မွာ…. “မင္း ဘာေျပာစရာ ရွိ
ေသးသလဲ” လို႕ရန္သူကေမးေတာ့ ေခ်ာအိမန္က ရဲရင့္ျပတ္သားစြာ….ျဖင့္ အားမာန္ျပည့္လွ်မ္းစြာ ဟစ္ေအာ္
ေၾကြးေၾကာ္လိုက္တယ္….။

“ဂ်ပန္ခုခံဆန္႔က်င္ေရးစစ္ပြဲအတြက္ ေသရတာ ျမင့္ျမတ္ ဂုဏ္ေျပာင္တယ္ေဟ့..”
“ ဂ်ပန္နယ္ခ်ဲ႕ဝါဒ က်ဆံုးပါေစ ”

“ တရုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ ”

ေၾကြးေၾကာ္သံေတြ ပဲ့တင္ဟိန္းညံေနဆဲမွာပင္ ရန္သူ႕ေသနတ္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာေတာ့တယ္..။
ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ေရွ႕တန္းေရာက္စစ္သည္ေတာ္၊ ဂ်ပန္ခုခံဆန္႔က်င္ေရး အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္း

ေခ်ာအိမန္ သူရဲေကာင္းပီသစြာ အသက္စြန္႔သြားခဲ့ျပီ……။ ဘဝနိဂံုးက ဂုဏ္ေျပာင္လြန္းတယ္။ အေမရဲ႕ ဘဝ

က နိဂံုးခ်ုပ္ခဲ႔ေပမယ့္…အေမက သားကိုေပးတဲ့စာထဲက အေမ့ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကေတာ့ အနာဂတ္ကို ပိုင္
တဲ့ လူငယ္ေတြအားလံုးရဲ႕ရင္ထဲမွာ ထဝစဥ္ရွင္သန္ေနပါလိမ့္မယ္….။

ဗမာျပည္မွာလည္း ကိုလိုနီစနစ္ ဖက္ဆစ္စနစ္ အာဏာရွင္စနစ္ ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္တဲ႔ လူတန္းစား

တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ေထာက္ခံ ပါဝင္ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ အမ်ိုးသမီးေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္၊ ရွိေနပါတယ္။ ဗမာျပည္က
ေတာ္လွန္ေရးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ အမ်ိုးသမီးေတြအေနနဲ႔ ေခ်ာအိမန္ ..၊ က်န္းက်ယ္ ( ကမ္းပါနီ ).နဲ႔ လ်ဴဟူလန္
စတဲ့ တရုတ္ျပည္ေတာ္လွန္စစ္သမိုင္းထဲက အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္းေတြရဲ႕ဘဝျဖစ္စဥ္နဲ႔ သူတို႔ရဲအေတြး အ

ေခၚကို ေလ့လာသင့္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ဗမာျပည္ေတာ္လွန္ေရးသမိုင္းထဲက သမိုင္းမွတ္ေက်ာက္တင္

ခံခဲ့ျပီးျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္းေတြကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျပီး ဂုဏ္ျပဳအမွတ္တရ အခမ္းအနားေတြ က်င္း
ပတာ သူတို႕စိတ္ဓာတ္နဲ႔အေတြးအေခၚကို စုေပါင္းေလ့လာတာေတြလုပ္ရင္း..မိမိတို႔ရဲ႕အေတြးအေခၚနဲ႕ေတာ္
လွန္ေရးေရခ်ိန္ကို ျမွင့္တင္ႏုိင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကဖို႔ ဆႏၵျပဳပါတယ္။
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ဖိုးနီ (၁၂-၅-၂၀၁၉ )

aemifawmf
&JabmfjuD;rsm;
aus;Zl;
ရဲေဘာ္ဖုိးသံေခ်ာင္း

ကၽြန္ေတာ္တကၠသိုလ္ကိုေရာက္ေတာ့ အသက္က၁၆ႏွစ္ျပည့္ဖို႔ လအနည္းငယ္လိုပါေသးတယ္။ ဒါ့

အျပင္ လူ႔ဘဝ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ဖတ္႐ႈေလ့လာမႈစတာမွာလည္း ျဖတ္သန္းမႈဟာ အင္မတန္မွစင္းလြန္းလို႔ အ
ေတြ႕အႀကံဳမႂကြယ္၊ လူရည္မလည္သူလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စေရာက္ကတည္းက ေက်ာင္းသား လႈပ္

႐ွားမႈေတြမွာ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္မယ္ ဆိုတဲ့ပိုင္းျဖတ္ခ်က္ဟာ ႐ွိၿပီးလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီတုန္း

က မတကသ (မႏၱေလးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ)တို႔၊ ေက်ာင္းသား ညီညြတ္ေရးတပ္ဦးတို႔မွာ ဦး
ေဆာင္ေန၊ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္ေန၊ လႈပ္႐ွားေနသူေတြဟာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔

လူခ်င္းရင္းႏွီးၿပီးျဖစ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔အထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္က အသက္ အ႐ြယ္အားျဖင့္ အငယ္ဆံုး
ျဖစ္ေနတာကတေၾကာင္း၊ဘယ္သူဘယ္ဝါ့သားလို႔ သိေနတာကလည္းတေၾကာင္းတို႔ေၾကာင့္ အားလံုးက ကၽြန္
ေတာ့္ကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ၾကင္ၾကင္နာနာ ဆက္ဆံၾကပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးတဲ့ရည္ ႐ြယ္ခ်က္တခုက အဲ

ဒီတုန္းက ဒီေလာက(ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈေလာက)မွာ အႀကီး၊ အငယ္၊ စီနီယာ၊ ဂ်ဴနီယာ ဆက္ဆံမႈ အ
ေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တကၠသိုလ္ကိုေရာက္သြားေတာ့ သူတို႔အားလံုးဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အစ္ကိုႀကီး၊ အစ္မႀကီးေတြ

ျဖစ္ေနပါတယ္။ မႏၱေလးေထာင္ထဲကုိ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူေရာက္ၿပီး ေထာင္ထဲမွာက်ဆံုး သြားတဲ့ ကိုေဌးလွ

ဟာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ တကၠသိုလ္ကို တႏွစ္တည္း ေရာက္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ သူက အသက္ပိုႀကီးၿပီး လႈပ္႐ွားမႈ

ေတြထဲမွာ ပါခဲ့တဲ့ ျဖတ္သန္းမႈလည္း ကၽြန္ေတာ့္ထက္ရင့္လို႔ ကၽြန္ေတာ္က စီနီယာရဲေဘာ္ႀကီးတေယာက္လိုပဲ
သေဘာထားပါတယ္။ အဲဒီေခတ္က ကၽြန္ေတာ္ႀကံဳဖူး၊ ျဖတ္သန္းဖူးတဲ့ ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈေလာကမွာ
ေနာက္မွေမြးၿပီး မိဦးမွည့္တဲ့လူ မ႐ွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ကိုယ့္အရင္လုပ္ေနၾကတဲ့၊ ေ႐ွ႕ကေလွ်ာက္ေနတဲ့ လူ
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ေတြကို ေနာက္ကလူေတြက ေလးစားအသိအမွတ္ျပဳၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ကိုယ့္အရင္ လုပ္ေန

သူေတြနဲ႔ဆက္ဆံရင္ လူေအာက္က်ိဳ႕လို႔ လူမပိပါဘူးဆိုတဲ့ မိဘေတြရဲ႕ သင္ၾကားခ်က္အတိုင္း ဆက္ဆံပါ
တယ္။ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္နဲ႔စကားေျပာရင္ “မင္း-ငါ” လို႔ေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ “ခင္ဗ်ား-ကၽြန္ေတာ္”

သံုးႏႈန္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုညႊန္းၿပီးေျပာရင္ တခ်ိဳ႕က“ေကာင္ေလး”လို႔လည္း ညႊန္းေလ့႐ွိၾကပါတယ္။ ဒါ

ေလးေတြဟာ ေမ့မရတဲ့ သူတို႔နဲ႔ဆက္ဆံေရးထဲက ထူးထူးျခားျခား ေခါင္းထဲမွာက်န္ေနတဲ့ ၾကည္ႏူးစရာ အ
မွတ္လကၡဏာေတြလို႔ ကၽြန္ေတာ္ဂုဏ္ယူရတဲ့အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ဘဝအတြက္ အလြန္အဖိုးတန္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရးဗဟုသတ
ု ေတြကို ဒီလို

နည္းနဲ႔ သူတို႔ဆီကရခဲ့တာပါ။ စာဖတ္စရာ၊ စာေရးသူ စတာေတြလည္း သူတို႔ညႊန္းသမွ်ကို လိုက္ဖတ္၊ လိုက္
ခံစားခဲ့တာ မွတ္မိေနပါတယ္။ ဗန္းေမာ္တင္ေအာင္ေရးတာေတြဖတ္၊ ေဂၚကီေရးတာေတြဖတ္ စတာေတြကို

သူတို႔ဆီကသိရတာပါ။ ဒဂုန္တာရာေရးဖြဲ႔တာ ဘယ္လိုႏုတယ္၊ ေဒါင္းႏြယ္ေဆြေရးတာ ဘယ္လို႐ွိတယ္- စ

တာမ်ိဳးေတြကိုလည္း နတ္က'ရာၾကည့္ေမာ နားေထာင္ရင္း နားလည္ခဲ့ပါတယ္။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ စစ္တုရင္
ကစားရာမွာသာမက သာမန္လူမႈဆက္ဆံေရးဘဝထဲက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕မွားကြက္ေတြ၊ အားနည္းခ်က္ေတြကို
ေထာက္ျပၾက၊ သြန္သင္ေပးၾကတဲ့ အေျခအေနကို ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

မွတ္မွတ္ရရ၊ ကၽြန္ေတာ္တကၠသိုလ္ေရာက္တဲ့ပထမႏွစ္က ကိစၥေလးတခု ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီေန႔

အထိ ဗမာျပည္တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕သမိုင္းမွာ ေက်ာင္းသားသမဂၢေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကို ၁၉၆၁ခုႏွစ္မွာ ေနာက္
ဆံုးက်င္းပခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အဖို႔ မီရံုလို႔ေျပာရပါလိမ့္မယ္။
ဒီလိုနဲ႔

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမလုပ္မီ

တေန႔လယ္မွာ

ေက်ာင္းသားညီညြတ္ေရးတပ္ဦးက

သမဂၢေ႐ြး

ေကာက္ပြဲမွာ ဝင္အေ႐ြးခံမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ရာဇတ္ခန္းမထဲမွာ ေက်ာင္းသားထုနဲ႔ မိတ္ဆက္ပြဲ လုပ္

ပါတယ္။ အမႈေဆာင္အေ႐ြးခံမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တေယာက္ၿပီးတေယာက္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကတာပါ။

တကၠသိုလ္ေရာက္ခါစ အင္မတန္တက္ႂကြေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဒီလိုပြဲမ်ိဳးကိုဘယ္အလြတ္ခံလိမ့္မလဲ။ (ေ႐ွ႕
တန္းက ထိုင္လို႔မေကာင္းလို႔) ခန္းမႀကီးရဲ႕အလယ္နားမွာ ကိုၾကည္လင္ (ကဗ်ာဆရာ ၾကည္ေအာင္)၊ ကို

ေသာင္းေ႐ႊ၊ ကိုျမသြင္(ျမင္းၿခံ)၊ ကိုေက်ာ္ေထြး (ျမင္းၿခံ)၊ ကိုေက်ာ္ဝင္း(ျမင္းၿခံ- ႐ွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံု
တုန္းက မိန္႔ခြန္းေျပာရင္း လဲက်ကြယ္လြန္သြားသူ) စသူေတြနဲ႔အတူ ထိုင္နားေထာင္ပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ရင္းႏွီးတဲ့ အေ႐ြးခံကိုယ္စားလွယ္တေယာက္ မိန္႔ခြန္းထေျပာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က

လူသိ-လူတတ္ႀကီးလုပ္ၿပီး “ဒါထက္၊ ဒီလူ အရင္က----ပါတီမွာလုပ္ဖူးတယ္ဆို၊ မဟုတ္ဘူးလား”လို႔ ေျပာ

လိုက္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ကၽြန္ေတာ့္ေဘးမွာ ကပ္လ်က္ထိုင္ေနတဲ့ ကိုေသာင္းေ႐ႊက ကၽြန္ေတာ့္ဘက္ကို
ေခါင္းငဲ့၊ ကပ္ၿပီး“ေဟ့ ေကာင္ေလး၊ ဒါမ်ိဳးက ဒီလိုေနရာမွာ ေျပာရတာမဟုတ္ဘူးကြ”လို႔ သတိေပးပါတယ္။

အဲဒီတုန္းက သူေျပာတာကို ကၽြန္ေတာ္ ခ်က္ခ်င္းသေဘာမေပါက္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အကိုႀကီးေတြရဲ႕စကားဆိုၿပီး
လုိက္နာခဲ့ပါတယ္။ ကာလတခုျဖတ္သန္းၿပီးမွ ကိုယ္'ႏု'တာဆိုတာကိုသေဘာေပါက္တာပါ။

ကိုေသာင္းေ႐ႊ(႐ွမ္းျပည္နယ္ ေပါင္းေလာင္းေဒသမွာ က်ဆံုးသြားသူ)၊ ကိုေက်ာ္ခင္ (ပဲခူး႐ိုးမမွာ က်

ဆံုးသြားသူ)၊ ကိုထြန္းၾကည္(ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚမွာက်ဆံုးသြားသူ)နဲ႔ ကိုေအာင္သူ(ငယ္နာမည္ကိုေအာင္ေငြ-ျမင္း
ၿခံ- မတကသ ေနာက္ဆံုးအတြင္းေရးမွဴး) စသူေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္အစ္ကို-ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကၽြန္ေတာ္
တကၠသိုလ္မေရာက္ခင္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔အိမ္ကို ဝင္ထြက္၊ စားေသာက္ေနၾကသူေတြမို႔ ကၽြန္ေတာ္
တို႔ ေမာင္ႏွမေတြနဲ႔ ရင္းေနႏွင့္ၾကပါတယ္။

၁၉၆၃ခုႏွစ္၊ တိုင္းျပည္နဲ႔အဝွမ္းမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္႐ွားမႈေတြ ဝွဲခ်ီးက်င္းပေနၾကေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၃၁လမ္း၊ သုခဝတီပံုႏွိပ္တိုက္အေနာက္ဘက္နားက သခင္သန္းေဖအိမ္မွာ ပိုစတာေတြ

ေရးၾကပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ တခါမွ ပိုစတာမေရးဖူးတဲ့၊ လက္ဝဲစာလံုး နည္းနည္းေရးတတ္တဲ့ကၽြန္ေတာ့္ကို
ကိုေသာင္းေ႐ႊက"ေဟ့ေကာင္၊ ဒီလိုအခြင့္ေကာင္းကိုလက္မလြတ္ေစနဲ႔၊ လာေရးလွည့္၊ ငါတို႔လည္း ဒီလိုေလ့
က်င့္ခဲ့တာပဲ"ဆိုၿပီး အတင္းေရးခိုင္းပါတယ္။ သင္လည္း ေပးပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမား အ႒ာရသ တခု
ကို တတ္လာခဲ့တာပါပဲ။ အေကာင္းစားမဟုတ္ေတာင္ မ႐ွိသံုးေလာက္ေတာ ့ျဖစ္လာတာေပါ့။
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အလားတူပဲ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကဗ်ာေတြစာေတြေရးခ်င္ေအာင္၊ ေရးျဖစ္ေအာင္ တိုက္တြန္းေထာက္ျပ

တာဟာ ကၽြန္ေတာ့္မိဘကလြဲရင္ အစ္ကိုႀကီးကိုၾကည္လင္(ၾကည္ေအာင္)အမ်ားဆံုးပဲျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္
ရဲရဲေျပာဝ့ံပါတယ္။ သူက ကၽြန္ေတာ္ေရးတာေတြကို ေထာက္ျပေဝဖန္တာေတြလုပ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း

အလြန္ေလးေလးနက္နက္နဲ႔ နားေထာင္စဥ္းစားပါတယ္။ မွတ္မိသေလာက္ဆိုရင္ ငယ္တုန္း ေရးမိတဲ့ ကၽြန္

ေတာ့္ရဲ႕ အခ်စ္ကဗ်ာေလးေတြကိုေတာင္မွ သူကအျပစ္မေျပာ၊ မ႐ႈတ္ခ်ဘဲ ခ်ီးက်ဴးတန္ခ်ီးက်ဴး၊ ေထာက္ျပ
တန္ ေထာက္ျပခဲ့တာ မွတ္မိေနပါတယ္။

ေက်ာင္းသားသမဂၢရဲ႕သမိုင္းအစဥ္အလာ၊ ဗမာျပည္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးသမိုင္း၊ လက္ေတြ႕ အေျခအေန စ

တာေတြကို ႐ွင္းျပေျပာျပတာကေတာ့ အားလံုးလိုလိုကပဲလို႔ ဆိုရပါမယ္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ၊ လက္ဖက္

သုပ္ဆိုင္မွာ၊ ဘတ္စ္ကား မွတ္တိုင္မွာ၊ လူေနခန္းေတြထဲမွာ မွတ္မွတ္ရရဆိုတာေတြ အမ်ားမွ အမ်ားႀကီး ျဖစ္

ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ စဥ္းစားေတြးေခၚနည္းေတြမွာ ၾသဇာအေညာင္း
ဆံုးလူေတြဟာ သူတို႔ပဲလို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တကၠသိုလ္ေရာက္ၿပီး ဒုတိယႏွစ္အစမွာပဲ '၇'ရက္ဇူလိုင္အေရးအခင္း ျဖစ္ပြား၊ သမဂၢေတြ

ဖ်က္သိမ္းခံရတာမို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဆံုစည္းရာ၊ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာ မတကသကပ္တဲႀကီးလည္း ဖ်က္သိမ္း
တာ ခံလိုက္ရပါတယ္။ ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈေတြမွာ တက္တက္ႂကြႂကြပါဝင္၊ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳေနၾကသူ
ေတြဟာ နဂိုကတည္းကမွ အေဆာင္က အထုတ္ခံထားရတာအပါအဝင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အ

ေဆာင္မွာေနႏိုင္တဲ့လူ မမ်ားလွပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သမဂၢအေဆာက္အဦႀကီး မ႐ွိေတာ့တဲ့အခါမွာ သူတို႔တေတြ
ေဗာဓိကုန္းထဲမွာေနၾက၊ ေဗာဓိကုန္းကအိမ္ေတြမွာ စာကူးစက္ထား၊ ႐ံုးလုပ္ၾကသလို ျဖစ္ကုန္ပါတယ္။

အဲဒီလိုေနရာေတြအထဲမွာ ေဗာဓိကုန္းအဝင္နားက "သေျပ"ဆိုတဲ့အိမ္ကေလးဟာ အထင္႐ွားဆံုး၊

ေက်ာင္းသားေတြေရာ၊ ေထာက္လွမ္းေရးပါ သတိအထားဆံုးအိမ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီမွာေနတာက ကို

ေအာင္သူ၊ ကိုျမသြင္၊ ကိုေလးေမာင္(ကိုကိုးကၽြန္းမွာက်ဆံုး)၊ ကိုေအာင္ၿငိမ္း(ကိုကိုးကၽြန္းျပန္)၊ ကိုေက်ာ္ဝင္း၊

ကိုဘိုမင္း စတဲ့ ျမင္းၿခံသား ေက်ာင္းသား ေလး-ငါးေယာက္ပါ။ အားလံုးဟာ ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈေတြမွာ
တက္ႂကြသူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္လို အျပင္ကေန ဒီအိမ္ကို ကိုယ့္အိမ္ကိုယ္ရာအလား လာ
ေနၾကသူေတြကအမ်ားႀကီးပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဒီေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ားထဲမွာ အရက္ႀကိဳက္သူ၊ ေဆးလိပ္ႀကိဳက္သူ၊ ကြမ္းႀကိဳက္သူမ်ား

လည္း ပါပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္သူမွ၊ တခါမွ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကြမ္းစား၊ အရက္-ေဆးလိပ္ေသာက္ဖို႔ မတိုက္
တြန္းဖူးပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္႐ွိေနလို႔ အရက္မေသာက္ဘူးဆိုတာေတာင္ ႐ွိဖူးပါတယ္။ သူတို႔ပါးစပ္က အယုတၱ

အနတၱစကားေတြ တခါမွမၾကားဖူးသလို၊ အခ်င္းခ်င္းအေၾကာင္း မေကာင္းေျပာတာလည္း မၾကားဖူးပါဘူး။
ဘယ္သူေတြက (ေ႐ွ႕ကသြားႏွင့္သူ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါ) ဘယ္ေလာက္၊ ဘယ္လိုေတာ္

ေၾကာင္း ေျပာတာဆိုတဲ့ မုဒိတာစကားေတြသာ မျပတ္ၾကားရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ေက်ာင္းသားလႈပ္႐ွားမႈထဲက

တက္ႂကြသူေတြရဲ႕က်င့္ထံုးသာမက သာမန္လူတေယာက္ရဲ႕ က်င့္ဝတ္ေတြပါ သူတို႔ဆီက ေလ့လာရ႐ွိခဲ့တယ္
ဆိုရင္မမွားပါဘူး။

ဘာပဲေျပာေျပာ တျခားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ေတြ႕ရခဲလွတဲ့ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ဆက္ဆံေရးဆိုတာကို

ဒီေနာင္ေတာ္ ႀကီးေတြဆီက သင္ယူ၊ နားလည္ခဲ့တယ္လို႔ ဝန္ခံခ်င္ပါတယ္။

ရဲေဘာ္ဖိုးသံေခ်ာင္း
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ဝင္းေအာင္

အလုပ္သမားလူတန္းစားဟာ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးစနစ္အတြင္း လူမႈအဆင့္အေနအထားအရ တုံးအ

ထပ္ထပ္ရဲ႕ ေအာက္ဆုံးကဖားလိုပါပဲ။ တုံးအထပ္ထပ္ကို ဖယ္ရွားနိုင္မွ မိမိလြတ္ေျမာက္မွာပါ။ ဖိႏွိပ္မႈဆိုတဲ့
အရာ တနည္းနည္းနဲ႕ ရွိေနသ၍ အလုပ္သမားလူတန္းစား လြတ္ေျမာက္ေရး၊ လူတန္းစားပေပ်ာက္ေရး မျဖစ္

ႏိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ဖိႏွိပ္မႈမွန္သမွ်ကို ဆန႔္က်င္ရမည့္သူ၊ ဆန႔္က်င္နိုင္သူ
ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားလူတန္းစား ရပ္တည္ခ်က္နဲ႕သာ အလႊာေပါင္းစုံက အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူလူထုကို

စည္း႐ုံးနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ရွိေနတဲ့ အမ်ားႀကိဳက္ဝါဒကို ဆန႔္က်င္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ
ဟာ အလုပ္သမားလူတန္းစားပါတီတရပ္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။
ထင္ရွားျမင္သာတဲ့

ဖိႏွိပ္မႈသဏၭာန္ေတြကို အထူးမေျပာလိုပါ။ ရန္သူစစ္အုပ္စုအတြင္း အေပၚက

ေအာက္ကို၊ ဗိုလ္ႀကီးက ဗိုလ္ကေလးကို ဖိႏွိပ္မႈကိုပါ ဆန႔္က်င္ရပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဂ႐ုစိုက္စရာ မလိုဘူးဆို

တဲ့ တင္းပုတ္ႀကီးကို စစ္အုပ္စုက ေနရာတကာ သုံးပါတယ္။ ယဥ္ပါးေအာင္၊ ထုံးစံျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ပါ
တယ္။ ေနာက္ဆုံးပစ္မွတ္က အလုပ္သမားလူတန္းစားကို ဉီးတည္ထားတာပါ။

ဗိုလ္ခင္ၫြန႔္ကို အေရးယူခဲ့တာ၊ နိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္သတ္ျဖတ္မႈဆတ
ို ဲ့ သူ႕ရဲ႕

တကယ့္ျပစ္မႈနဲ႕ အေရးယူခဲ့တာ မဟုတ္ပါ။ ျပည္သူလူထုအတြင္း အျဖဴအမဲ သဲကြဲေအာင္ ရွင္းျပ၊ ေဆြးေႏြး
ျငင္းခုံခြင့္ေပးၿပီး အေရးယူခဲ့တာလည္း မဟုတ္ပါ။ ဒီလို ဘူးလံုးနားမထြင္းလုပ္တာကို ဆန္႔က်င္ရပါမယ္။
စစ္အုပ္စုဟာ သူတို႔လိုရင္ လိုသလိုသုံးဖို႔၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအရ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္တဲ့ လက္ကိုင္တုတ္
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ေတြကို ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးပါတယ္။ လက္ကိုင္တုတ္ေတြရဲ႕ ေဖာက္ျပန္တဲ့အာေဘာ္နဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို
ဆန႔္က်င္ၿပီး ေနာက္ကြယ္က 'လက္မည္း' ကိုလည္း ဖြင့္ခ်ရပါမယ္။ မလိုရင္မလိသ
ု လို ခ်ေကြၽးတာ၊ ပါဝင္
သူေတြကို ဖိႏွိပ္ဖမ္းဆီးတာ လုပ္ပါတယ္။ တကယ့္အျပစ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေဖာ္
ထုတ္တာမလုပ္ဘဲ တင္းပုတ္ႀကီး ထုတ္သုံးပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခ်က္ကိုလည္း ဆန႔္က်င္ရပါမယ္။

အမ်ိဳးသား တန္းတူေရး လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေျပာဆို၊ စည္း႐ုံး၊ စုဖြဲ႕၊

ေဆြးေႏြးျငင္းခုံ၊ သုေတသနလုပ္ခြင့္စတဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ သဏၭာန္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အတိုင္းအတာအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ရွိေန

တဲ့ ဖိႏွိပ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီမဆန္မႈတို႔ကို အလုပ္သမားလူတန္းစားရပ္တည္ခ်က္ ကိုင္စြဲၿပီး ဆန႔္က်င္ရမွာလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။

ဓနရွင္လူတန္းစားထဲက အလႊာအမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္အရဆိုရင္ တခ်ိဳ႕ဖိႏွိပ္မႈသဏၭာန္ေတြကို

ဆန႔္က်င္ၿပီး၊ တခ်ိဳ႕ကိုေတာ့ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ ေရငုံထားတာ၊ ေထာက္ခံတာေတြ ရွိပါတယ္။ စစ္အုပ္စု

တည္ရွိမႈကို မဆန႔္က်င္ဘဲ၊ စစ္အုပ္စုရဲ႕လက္ရွိေပၚလစီေတြကို ဆန႔္က်င္တဲ့ စစ္အုပ္စုဝင္ေတြေတာင္ ရွိနိုင္

ပါတယ္။ ဥပမာ ႏိုင္ငံျခားေရးရာမွာ တဖက္ဖက္ယိမ္းတာ ခြတုတ္လုပ္တာကိစၥေတြ ကိုင္တြယ္ရာမွာ တင္းမာ

လြန္းတာ၊ ရက္စက္တာ၊ ပညာသားမပါတာ၊ ပညာရွင္မဆန္တာ စတာစတာေတြကိုပဲ သီးသန႔္ဆန႔္က်င္သူ
ေတြ ရွိနိုင္ပါတယ္။ ဆန႔္က်င္ရာမွာ လက္ဝဲေလသံေတြ မႊန္မႊန္သုံးတာေတြလည္း ရွိနိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ပညာ

ရွင္မဆန္သူက ပညာရွင္ဆန္သူကို တင္းပုတ္ႀကီးနဲ႕ ဖိႏွိပ္တာ ရွိလာရင္လည္း ဒီအခ်က္ကို ဆန႔္က်င္ရမွာ
ပါပဲ။

စစ္အုပ္စုဆန႔္က်င္ေရး ဉီးတည္တဲ့လႈပ္ရွားမႈအတြင္း (လမ္းမေပၚထြက္လာသူေတြအတြင္း)မွာ ကိုယ့္

လူတန္းစားရပ္တည္ခ်က္နဲ႕ကိုယ္ ရင္မွာပိုက္ထားၾကတာပါ။ သဘာဝက်ပါတယ္။ တရားပါတယ္။ လယ္ယာ

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရေရး၊ တပိုင္တႏိုင္စီးပြားေရးထူေထာင္နိုင္ေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အခြင့္အေရး ရရွိေရး၊
လြတ္လပ္စြာလုပ္ကိုင္ခြင့္ စတာ-စတာေတြကို ရင္ဝယ္ပိုက္ထားၾကတာပါ။

တပ္မေတာ္ ေထာက္ခံေရးဆႏၵျပပြဲထဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ပါဝင္ေနတဲ့ ေအာက္ေျခလႊာေတြရဲ႕ ရင္

ထဲမွာ စိုးမိုးေနတဲ့ခံစားခ်က္က ကုန္ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေရး ျဖစ္ေနနိုင္ပါတယ္။ လႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်မွာ ပါဝင္သူနဲ႕
ဦးေဆာင္သူ၊ ပါဝင္သူအေတြးအေခၚနဲ႕ဦးေဆာင္မႈအေတြးအေခၚ ခြဲျခားၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုံရန္သူ၊ ဘုံလႈပ္ရွားမႈ၊ ဘုံလုပ္ေဆာင္မႈ စတာေတြနဲ႕ လူတန္းစားရပ္တည္ခ်က္၊ အက်ိဳးစီးပြားတို႔

ရဲ႕အၾကား ဆက္စပ္မႈ၊ မတူညီမႈကို အေလးထားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အလုပ္သမားလူတန္းစား ရပ္တည္ခ်က္ကို အေျခခံတဲ့ အက်ိဳးစီးပြားဟာ တျခားဘယ္လူတန္းစားနဲ႕

မွ ဘုံတူညီတာ မရွိပါဘူး။ ပိုင္ဆိုင္တာဆိုလို႔ လုပ္အားပဲ ရွိလို႔ပါပဲ။ ဓနရွင္ေပါက္စ လူတန္းစားနဲ႕ေတာင္ တူ
ညီတာ မရွိပါဘူး။ လူတန္းစားကြဲျပားမႈ ဖ်က္သိမ္းေရးဟာ ဓနရွင္ေပါက္စလူတန္းစားရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္ မ

ဟုတ္ပါ။ တူညီတာ ရွိတယ္၊ အမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုရင္လည္း ရပ္တည္ခ်က္ကို အေျခခံတဲ့ အက်ိဳးစီးပြားအရ

တူတာ မဟုတ္ပါ။ ဖိႏွိပ္မႈသဏၭာန္အေတာ္မ်ားမ်ားကို ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားနဲ႕ကိုယ္ ရင္ဝယ္ပိုက္ ဆန႔္က်င္ေရး
မွာ တူညီတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ အလုပ္သမားလူတန္းစားရပ္တည္ခ်က္ကို ကိုင္စြဲႏိုင္မွသာ
ဖိႏွိပ္မႈမွန္သမွ် ဆန႔္က်င္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈကို စည္း႐ုံးဉီးေဆာင္နိုင္မယ္ ဆိုတာပါ။
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ျမစမ္းေအး

လက္ယာစြန္း ဖက္ဆစ္အၾကမ္းဖက္ သမားတဦးရဲ႕ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံ ခရစ္ခ်တ္စ္ၿမိဳ႕Christchurch ဗလီႏွစ္ခု
ကို ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္စြာ တိုက္ခိုက္မႈအတြင္း၊ ေယာက္်ား မိန္းမ ကေလး မခြဲျခားဘဲ အသားလြတ္ ပစ္ခတ္

မႈေၾကာင့္၊ လူ ၅၀ ေသဆုံး အမ်ားအျပား ဒဏ္ရာရရွိကာ ေသြးေခ်ာင္းစီးခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္ဟာ ကမၻာတဝန္း စီးပြား
ေရးကပ္ နက္႐ႈိင္းကာ လူမႈေရး ႏိုင္ငံေရး တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္မားေနခ်ိန္မွာ ေပၚေပါက္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ယဥ္ေက်းတဲ့ လူသားတိုင္းက ဒီတုိက္ခိုက္မႈကို ႐ႈတ္ခ်ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကိုယ့္

ကိုယ့္ကိုယ္ ေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလို အၾကမ္းဖက္မႈ ေပၚေပါက္ရသလဲ။ ဒီလို ၾကမ္း
ၾကဳတ္ရက္စက္မႈမ်ိဳး နိဂုံးခ်ဳပ္ဖို႔ ဘာလုပ္ႏိုင္သလဲ။

ဒီတိုက္ခိုက္မႈကိုလုပ္တဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားဟာ Branton Tarrant ဘရင္တန္တာရင့္ ဆိုတဲ့ အ

သက္ ၂၈ ႏွစ္အ႐ြယ္ ဩစေတးလ်ႏိုင္ငံသား လူျဖဴႀကီးစိုးေရး ဖက္ဆစ္ဝါဒီတဦး ျဖစ္တယ္။ တိုက္ခိုက္မႈ
မလုပ္ခင္ သူဟာ စာမ်က္ႏွာ ၇၃ မ်က္ႏွာရွိတဲ့ ကေယာင္ကတမ္းေၾကညာခ်က္တေစာင္ကို တြစ္တာလူမႈ ကြန္

ရက္မွာ တင္ခဲ့ၿပီး၊ လူျဖဴေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ဖို႔နဲ႔ “အေၾကာက္တရား ေလထုတရပ္ ဖန္တီး
ၿပီး” ေယဘုယ်အားျဖင့္ မြတ္စလင္ေတြကို ဦးတည္ဆန္႔က်င္တဲ့ “အၾကမ္းဖက္မႈကို လႈံ႔ေဆာ္” ဖို႔ ဆိုတဲ့ သူ႕
ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့တယ္။
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တိုက္ခိုက္မႈတခုလုံးဟာ လက္ယာစြန္းေရာက္ လူျဖဴႀကီးစိုးေရး အေတြးအေခၚကို ေၾကာ္ျငာထိုးဖို႔

ပုံစံ ခ်ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ငယ္ေသာ္လည္းပဲ ႀကီးထြားလာေနတဲ့ အနည္းစု ဖက္ဆစ္အဆြယ္အပြားမ်ားဟာ
ပိုမို တက္ႂကြလာတယ္။ အဲဒီလူေတြဟာ ခရစ္ခ်တ္စ္ တိုက္ခိုက္မႈကို ေထာမနာျပဳၾကတယ္။

ဒီလို႐ူးသြပ္တဲ့ ဖက္ဆစ္အေတြးအေခၚကို ဘယ္သူ႕ဆီက ရသလဲ။ တစုံတေယာက္ရဲ႕ ဩဇာလႊမ္းမိုး

မႈ ရွိသလား။ Tarrant တာရင့္က ယခုလို အေျဖေပးထားတယ္။ “ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ ဩဇာအလႊမ္းဆုံး ပုဂၢိဳလ္
ကေတာ့ Candance Owens ကင္ဒင့္စ္ အိုဝင္စ္ (အေမရိကန္ လက္ယာစြန္း ေဝဖန္ေရးသမား) ပါပဲ” ။ “သူမ

ေျပာသမၽွ မွင္တက္မိေစၿပီး သူမရဲ႕ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈဟာ ကၽြန္ေတာ့္ကို အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ဆီ တျဖည္းျဖည္း
ခ်င္း တြန္းပို႔ပါတယ္”။

Turning Point USA ဆိုတဲ့ ေဖာက္ျပန္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေျဗာင္ထုတ္ေဖာ္ေနေသာ ကြန္ဆာေဗး

တစ္ ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္သူ Owens အိုဝင္စ္က အခုလိုေျပာတယ္။ “ဟစ္တ

လာဟာ အမ်ိဳးသားေရးဆိုရွယ္လစ္တဦးပဲ။ သူက ဂ်ာမနီႏိုင္ငံကို ႀကီးက်ယ္ေအာင္ ေကာင္းေအာင္ လုပ္ခ်င္
တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံအပမွာလည္း ေကာင္းေအာင္လုပ္ခ်င္တဲ့ အိပ္မက္ သူ႕မွာရွတ
ိ ယ္”။

တာရင့္ဟာ ဆိုရွယ္မီဒီယာ လူမႈကြန္ရက္ေပၚမွာ လက္ယာစြန္းေရာက္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးစာေတြ တင္ခဲ့

တဲ့ရာဇဝင္ရွိၿပီး၊ ဘူဇြာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားနဲ႔ ေဝဘန္ေရးဆရာမ်ားရဲ႕ ဩဇာလႊမး္ မိုးမႈခံရကာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္

သား ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ အစၥလမ္မုန္းတီးမႈ အျမင္ရွိသူ ျဖစ္တယ္။ သူက ‘ထရမ့္’ ကို ကိုးကားၿပီး သူ႕ကိုယ္သူ
“ျပန္လည္သစ္ဆန္းလာေသာ လူျဖဴအမွတ္လကၡဏာ သေကၤတ” လို႔ဆိုတယ္။

ဒီတိုက္ခိုက္မႈအတြက္ “ထရမ့္အေပၚ အျပစ္တင္တာဟာ ရယ္စရာေကာင္းတယ္၊ သူ႕မွာ တိုက္႐ိုက္

တာဝန္မရွိ”လို႔ ေစာဒကတက္ေနေသာ္လည္းပဲ သူ႕ရဲ႕ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္သူ ဆန္က
႔ ်င္ေရးစကား၊ တံတိုင္း
ကာေရးအယူအဆ၊ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ဝင္ေရာက္လာမႈ ရပ္တန္႔ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ စတာေတြဟာ အစၥ
လမ္ မုန္းတီးေရးအစြဲကို ဆြေပးေစပါတယ္။ ဒီလိုပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳးမွာ တာရင့္လို လူမ်ိဳးကို ေသြးႂကြေစပါတယ္။

၂၀၁၇ အတြင္း အေမရိကန္မွာ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈ ၆၅ ခု အနက္၊ ၃၆ ခုဟာ လက္ယာစြန္း၊

၁၀ ခုဟာ လက္ဝဲစြန္း၊ ၇ ခုဟာ အစၥလမ္မစ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ေနတယ္လို႔ ဆိုတယ္။ (က်န္တဲ့
အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈကေတာ့ ဝါဒ၊ အယူအဆဆုိင္ရာနဲ႕ မပတ္သက္တဲ့အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားလုိ႕ ဆုိလုိဟန္
ရွိပါတယ္။)

အေနာက္တိုင္းတခြင္ လက္ယာဂိုဏ္း ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား မီဒီယာမ်ားမွ အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕

ေနထိုင္မႈအေျခအေန ဆိုးဝါးလာမႈအတြက္ မြတ္စလင္ေတြအေပၚ အျပစ္ပုံခ်ထားေသာ္လည္း၊ ဒါဟာ ဖက္
ဆစ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား လူထုအတြင္း ျပန္႔ေနၿပီလို႔ေတာ့ ေျပာလို႔မရပါဘူး။

တာရင့္ဟာ ေလာေလာလတ္လတ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္ လာသူမ်ားအေပၚ ရန္လိုေသာ ပတ္ဝန္း

က်င္မွ ဩစေတးလ်ႏိုင္ငံသားတဦး ျဖစ္တယ္။ ဩစေတးလ်အေျခအေနကို Guardian (23 march 2018))
သတင္းစာမွာ

ယခုလိုေဖာ္ျပထားတယ္။

“အမ်ားျပည္သူၾကားမွာ

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအေရး

ေဆြးေႏြးျငင္းခုံရာမွာ သူတို႔ရဲ႕ အေရအတြက္နဲ႔ မူရင္းေဒသအေၾကာင္းပဲ ကြက္ေျပာၾကၿပီး လမ္းေတြက်ပ္တာ၊
အိမ္ေတြေစ်းတက္တာ၊ ေရေျမအရင္းအျမစ္မ်ား မၽွေဝသုံးစြဲရတာမွစလို႔၊ လူမႈေရးအရ ေပါင္းစည္းမႈ၊ ဘာသာ
ေရးအရ ကြဲျပားမႈ၊ အဂၤလိပ္စကားသည္ အဓိကဘာသာစကား ဆိုတာအထိ ျငင္းခုံဆဲေရး ပုတ္ခတ္လာၾက
တယ္”။

ဒီလိုနဲ႔ ကိစၥတိုင္းဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္သူမ်ားေၾကာင့္၊ အခိုင္အမာအားျဖင့္

မြတ္စလင္မ်ားေၾကာင့္လို႔ အျပစ္ပုံခ်လာၾကတယ္။ ဒီအျပဳအမူေတြဟာ ဩစေတးလ် တႏိုင္ငံတည္း မဟုတ္

ပါဘူး၊ ကမၻာတလႊားမွာ ျဖစ္ေနတာပါ။ အရင္းရွင္စီးပြားေရး ေရရွည္အက်ပ္အတည္းနဲ႔ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားရဲ႕
ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရးေပၚလစီေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနတဲ့ေအာက္မွာ အသစ္ဝင္ေရာက္လာသူေတြဟာ အလြယ္တ
ကူပဲ ဓားစာခံျဖစ္ၾကရပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အသားအေရာင္ အဝတ္အစား ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ ကြဲျပားမႈ
ေၾကာင့္ ခြဲျခားဖို႔လည္းလြယ္တယ္။

30

ဒီလိုအေျခအေနမွာ ဖက္ဆစ္ဝါဒနဲ႔ နာဇီပါတီရဲ႕ ပဲတင္သံေတြ ေျဗာင္ထြက္ေပၚလာတယ္။ အေမရိ

ကန္က Trump ထရမ့္၊ ယူေကက လက္ယာဂိုဏ္း ဘရစ္ဆစ္မ်ား Brexiteers ၊ အီတလီက ဆယ္ဗီနီSalvini၊

ျပင္သစ္က လီပန္း Le Pen တို႔လို ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက လူမ်ိဳးခြဲျခားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား ဆန္႔က်င္
ေရးတရား ေဟာေနတာေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ ေသြးႂကြအားတက္လာတယ္။ ဒို႔ေနာက္မွာ ဒီႏိုင္ငံေရးသမားေတြ

ရွိတယ္လို႔ခံစားၿပီး ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္လာတယ္။သခင္ကႀကိဳးေျဖလႊတ္လိုက္
တဲ့ ေခြး႐ိုင္းေတြလိုပဲ။

နမူနာအေနနဲ႔ ျပရရင္ ဩစေတးလ် ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ လက္ယာစြန္းဝါဒီ Fraser Anning

က ခရစ္ခ်တ္စ္တိုက္ခိုက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ယခုလိုေျပာတယ္။ “ဩစေတးလ်နဲ႔ နယူးဇီလန္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း
အတြင္း မြတ္စလင္ေတြ ရွိလာမႈအေပၚ ေသာကႀကီးထြား လာေနတာကို ေဖာ္ျပတာျဖစ္တယ္”။ “နယူးဇီလန္

လမ္းမေပၚ ေသြးေခ်ာင္းစီးရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းဟာ မြတ္စလင္အယူစြဲျပင္းသူေတြကို နယူးဇီလန္သို႔ ဝင္ခြင့္ျပဳ
တဲ့ လူဝင္မႈဥပေဒေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္” ။ သူဆက္ေျပာတာက “ဒီေန႔ မြတ္စလင္ေတြဟာ သားေကာင္(ခံရသူ)
ေတြျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔ဟာ တကယ္ေတာ့ အျပစ္ရွိသူေတြျဖစ္တယ္” တဲ့။

တခ်ိန္တည္းမွာ လူထုမီဒီယာဆိုတာမ်ားက အဆိပ္ပင္ေရေလာင္းတဲ့ အေတြးအေခၚေတြကို သစၥာရွိ

စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးၾကတယ္။ ျပႆနာရဲ႕ဇာစ္ျမစ္ျဖစ္တဲ့ လူနည္းစုက အျမတ္အစြန္း ႀကီးႀကီးမားမားရရွိၿပီး လူမ်ား

စုက ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကပ္ဆိုက္မႈအေပၚ အျပစ္မတင္ဘဲ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဝင္
ေရာက္ သူေတြအေပၚ လက္ၫႈိးထိုး အျပစ္ပုံခ်ေနတယ္။

အစၥလမ္ မုန္းတီးေရးဝါဒ ေပၚေပါက္ရျခင္းဟာ အစၥလမ္အေျခခံဝါဒီေတြေၾကာင့္လို႔ ဆိုေသာ္လည္း

ခရစ္ခ်တ္စ္ တိုက္ခိုက္မႈလို (လူျဖဴ)အၾကမ္းဖက္မႈမ်ိဳးကိုလည္း မြတ္စလင္ေတြအေပၚ သိမ္းက်ဳံး အျပစ္ပုံခ်ေန
တယ္။ အာဖဂန္က တာလီဘန္ေတြဟာ ဆိုဗီယက္လႊမ္းမိုးမႈဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ ေက်ာ
ေထာက္ ေနာက္ခံေပးမႈနဲ႔ ႀကီးထြားလာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ပါလက္စတိုင္း PLO ကို အဓိကအႏၲရာယ္အျဖစ္ အ
ေမရိကန္နယ္ခ်ဲ႕နဲ႔ အစၥေရးတို႔က ျမင္လာတဲ့အခါ ဟားမတ္စ္ Harmas အုပ္စုဆိုတာ ေပၚလာတယ္။

အစၥလမ္မစ္ႏိုင္ငံေတြမွာ ေလာေလာဆယ္ေပၚေပါက္ေနတဲ့ အက်ပ္အတည္းမ်ားအတြင္း အလုပ္သ

မားလူတန္းစား ထႂကြလာမွာကို စိုးရိမ္တဲ့အတြက္ လမ္းလႊဲတဲ့အေနနဲ႔ အေျခခံဝါဒီေတြကို အသုံးခ်လာတယ္။

ေရွ႕တန္းေရာက္ အရင္းရွင္ႏိုင္ငံမ်ား မွာ လက္ယာစြန္း ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ အစၥလမ္အေျခခံဝါဒီ(အစၥလမ္

အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒီ)ေတြကို အသုံးခ်ၿပီး အစၥလမ္မုန္းတီးေရးကို လႈံ႔ေဆာ္တယ္။ ဖက္ဆစ္ဝါဒ
ေကာ အစၥလမ္အေျခခံဝါဒေကာ ေဖာက္ျပန္တဲ့အေတြးအေခၚ ႏွစ္ရပ္စလုံးဟာ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားကို အ
လုပ္အေကၽြးျပဳေနတာ ျဖစ္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ေတြ႕ရတာကေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈကို ခံစားေနရသူမ်ားဟာ သာ

မန္မြတ္စလင္ေတြ၊ မြတ္စလင္မဟုတ္သူေတြ၊ ခရစ္ယာန္ ဂ်ဴး ဟိႏၵဴ အလုပ္သမားေတြ စတဲ့ ေန႔စဥ္ဘ၀

အတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရသူေတြပါပဲ။ ႏိုင္ငံတိုင္းက အလုပ္သမားေတြအၾကား ဘာျပႆနာမွ မရွိပါဘူး။ အလုပ္

သမား လူတန္းစားဟာ လူတန္းစားတရပ္အေနနဲ႔ မိမိတို႔ၾကားမွာ ဘာကြဲျပားမႈမွ မရွိပါဘူး။ “ေသြးကြဲရင္႐ႈံးမယ္
ေသြးစည္းရင္ႏိုင္မယ္” “တေယာက္ထိရင္ အားလုံးနာတယ္” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ဟာ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ
အလံေအာက္က ေတာက္ေျပာင္တဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တယ္။

အရင္းရွင္လူတန္းစားက အလုပ္သမားေတြ ေသြးကြဲေအာင္ နည္းေပါင္းစုံသုံးရာမွာ ေသြးထြက္သံယို

တိုက္ခိုက္မႈေတြ လုပ္ဖို႔ကိုလည္း တြန္႔ဆုတ္ေနမွာမဟုတ္ဘူး။ လူမ်ိဳးခြဲျခားေရးဝါဒကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္မွ
သာ အလုပ္သမားထုညီၫြတ္ေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္။ အလုပ္သမားတိုင္းဟာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ဖို႔
သားသမီးကို ေကၽြးေမြးဖို႔ လုံေလာက္တဲ့ေငြေၾကးရဖို႔ အလုပ္လုပ္ရ ႐ုန္းကန္ရတယ္။

အလားတူပဲ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းက ျပည္သူေတြ ဒုကၡခံစားေနရမႈအတြက္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဩ

စေတးလ် သို႔မဟုတ္ နယူးဇီလန္က အလုပ္သမား လူငယ္မ်ားကိုအျပစ္တင္လို႔ မရဘူး။ အဲဒီႏိုင္ငံက အရင္း
ရွင္ႀကီးေတြကိုပဲ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက အလုပ္သမားေတြအေပၚ ေသြးစုပ္တာ၊ ျပည္ပမွာ နယ္ခ်ဲ႕ေပၚလစီ က်င့္သုံး
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တာ အတြက္ အျပစ္တင္ရမွာပါ။ သူတို႔ဟာ အျမတ္အစြန္းအတြက္ ေစ်းကြက္နဲ႔ ဩဇာခံနယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔
ကမၻာႀကီးကို ပိုက္စိပ္တိုက္ လုယက္ေနၾကတယ္။ ကုန္သြယ္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ကုန္ၾကမ္းအာမခံခ်က္ရေရး သူ

တို႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ေသြးခြဲတယ္၊ က်ဴးေက်ာ္တယ္ ဗုံးႀကဲတယ္။ သူတို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီစကား တြင္တြင္
ေျပာေသာ္လည္း လူထုအုံႂကြလာတဲ့အခါ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္ဖို႔လည္း ေနာက္မတြန္႔ဘူး။ ဆီးရီယား၊ လစ္
ဗ်ား၊ ဆိုမာလီ၊ ယီမင္-- ၾကည့္ပါ။

အတိတ္က ဂ်ာမနီမွာ စီးပြားေရးကပ္ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး က်ေရာက္ခဲ့စဥ္က အဓိကတရားခံ အရင္းရွင္

ေတြအေပၚ က်ေရာက္လာတဲ့ လူထုေဒါသကို လမ္းလႊဲတဲ့အေနနဲ႔ ဆီမန္းတစ္(မ်ိဳးႏြယ္)ဆန္႔က်င္ေရး anti-

Semitism ကို အသုံးခ်ခဲ့တယ္။ ယေန႔အခါမွာ အစၥလမ္မုန္းတီးေရးကို အလားတူ အသုံးတည့္တဲ့ ကိရိယာ အ
ျဖစ္ ထုတ္ေဖာ္လာတယ္။

ဒါေတြကို အဆုံးသတ္ဖို႔ စည္းလုံးညီၫြတ္တဲ့ အလုပ္သမားလူတန္းစားတပ္ဖြဲ႕ႀကီး ရွိဖို႔လိုတယ္။ ႏိုင္

ငံအသီးသီးက အမ်ိဳးသားအသီးသီးဟာ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ရပ္တည္ေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္တိုက္ပြဲဝင္ရာမွာ တူညီ
တဲ့ ဘုံရည္မွန္းခ်က္ရွိေၾကာင္း သိလာၾကတယ္။

ခရစ္ခ်တ္စ္သတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ သာမန္လုပ္သားျပည္သူမ်ားအၾကား သဘာ၀အေလ်ာက္

ေသြးစည္းမႈဟာ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာတယ္။ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံအတြင္း အင္တာနက္ websites မွတဆင့္ ဝမ္း
နည္းေၾကာင္း ေတာင္းပန္စကးေျပာၾကားသူ ၆ သန္းေက်ာ္တယ္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားစြာဟာ စုစု ႐ုံးရုံးနဲ႔
ေသဆုံးသြားသူမ်ားကို ဝမ္းနည္းေၾကာင္းေဖာ္ျပတဲ့ ႐ိုးရာ Haka အကနဲ႔ ဂုဏ္ျပဳၾကတယ္။

တကယ္က အလုပ္အကိုင္၊ အိုးအိမ္၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာလုပ္ခလစာ၊ ေဆး႐ုံ၊ ပညာေရး စတာေတြ

ကို အားလုံးအတြက္ လုံေလာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပႆနာက ဒီအရင္းအျမစ္ေတြ အားလုံးဟာ တ
ရားလြန္ ခ်မ္းသာေနတဲ့ အရင္းရွင္တစုလက္ထဲ စုေနတာျဖစ္တယ္။

အလုပ္သမာလူတန္းစား ေသြးစည္းညီၫြတ္မႈ ဆိုတာ ဘုံရန္သူ အစစ္အမွန္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငအ
ံ သီးသီး

က အရင္းရွင္လူတန္းစားကို တစည္းတလုံးတည္း တိုက္ခိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ရည္ၫႊန္း။ Christchurch Massacre: far-right terrorism and the barbarism of capitalism by Fred
Weston. 19 march 2019.
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(႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔

ဇူကာေနာ့ဗ္ရဲ႕ ဂလုိဘယ္လုိက္ ေဇးရွင္းနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ သိျမင္နားလည္မႈ )တ႐ုတ္ျပည္လူမႈေရးသိပၸံ မာ့က္စ္
သုေတသနေကာလိပ္မွာ ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊
အစီရင္ခံစာ)

ဗဟုိေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ Mr Novikov ရဲ႕ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ

၂၀၁၉ ဇူလုိင္ ၅ ရက္ညေနပုိင္းမွာ၊ ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗဟုိေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ႐ုရွား ဒူးမား

လႊတ္ေတာ္ (ေအာက္လႊတ္ေတာ္) ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ Mr Novikov ဟာ တ႐ုတ္

ႏုိင္ငံ လူမႈေရးသိပၸံ၊ မာ့က္စ္ဝါဒ သု ေတသနေကာလိပ္၊ အခန္းအမွတ္ ၁၀၁၁ မွာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အစီရင္ခံ
စာ ဖတ္ခဲ့တယ္။ အစီရင္ခံစာဖတ္တဲ့အခမ္းအနားကုိ ျပည္ပဆက္ဆံေရးဌာန တာဝန္ခံ လီေရြ႕ခ်င္က သဘာ

ပတိ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္တယ္။ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးဌာနနဲ႔ မာ့က္စ္ဝါဒ သုေတသန ေကာလိပ္၊ ကမၻာ့ဆုိရွယ္
လစ္ဝါဒသုေတသနစင္တာတုိ႔မွ သက္ဆုိင္တဲ့သုေတသီမ်ား တက္ေရာက္ပါတယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒ သုေတသန
ေကာလိပ္ ဒုေက်ာင္းအုပ္ ရွင္းရွန္႔ယန္လည္း စာတမ္းဖတ္ပြဲကုိ တက္ေရာက္တယ္။

Mr Novikov က ေလာေလာဆယ္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ က်င္းပခဲ့တဲ့ အခမ္းအနား

မ်ားနဲ႔ က်င္းပမယ့္အခမ္းအနားမ်ားအေၾကာင္းကုိ ဦးစြာမိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ ၂၀၁၇ မွာ ေအာက္တုိဘာ

ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္လႈပ္ရွားမႈ၊ ၂၀၁၈ မာ့က္စ္ သက္တမ္း ႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ အထိမ္း
အမွတ္ လႈပ္ရွားမႈ၊ ၂၀၁၉ စတာလင္ အႏွစ္ ၁၄၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ၂၀၂၀ မွာ လီနင္ သက္

တမ္း ႏွစ္ ၁၅၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ လႈပ္ရွားမႈ စတာေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈအားလံုးဟာ ႏုိင္ငံတကာ

ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းမ်ားျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဟာ Gennady Zyuganov ရဲ႕ ၇၅ ႏွစ္

ျပည့္ေျမာက္ မဂၤလာအခါသမယျဖစ္လုိ႔ အေရးႀကီးတဲ့လႈပ္ရွားမႈတရပ္အေနနဲ႔ Zyuganov ရဲ႕လက္ေရြးစင္ စာ

တမ္းမ်ား ပထမတြဲ ဒုတိယတြဲ ၂ အုပ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ ၎စာအုပ္မ်ားတြင္ ၁၉၉၁
ေမလ ၇ ရက္၊ “ဆုိဗီယက္႐ုရွားသတင္းစာ” မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ Zyuganov ရဲ႕ “ဆုိဗီယက္ ပ်က္သုဥ္းသြားေရး
ဒီဇိုင္းဆရာ- Yakovlev သုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ၊ ၁၉၉၁ ဇြန္လ ၂၃ ရက္ “ဆုိဗီယက္႐ုရွားသတင္းစာ” မွာ ေဖာ္
ျပခဲ့တဲ့ “ျပည္သူလူထုထံ အစီရင္ခံစာ”၊ ၁၉၉၂ ဇူလုိင္ ႐ုရွားဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဆုိင္ရာ တရား႐ံုးရဲ႕ ဆုိဗီယက္ ႐ု

ရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေျပာၾကားတဲ့ မိိန္႔ခြန္း စတာေတြ အပါ
အဝင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဆုိဗီယက္မၿပိဳကြဲခင္ အေျခအေနမွ ကေန႔အထိ ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈ

အေရးႀကီးစာတမ္း အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြက ဆုိဗီယက္

ျပည္ေထာင္စုကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ပါတီဝင္ေတြ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲမီ ေျပာသင့္တာ မေျပာဘဲ ေရငံု
ႏႈတ္ပိတ္ေနခဲ့ၾကျခင္းဟာ မွားယြင္းတဲ့လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကုိ အတိအလင္း သက္ေသခံလုိက္တယ္။ သူ

တို႔က စာေရးျခင္းအားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္အသီးသီးနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွ ပံုမွန္မဟုတ္တဲ့ အျခင္းအရာ

ေတြကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းေဝဖန္ျခင္း စတဲ့ပံုစံမ်ားနဲ႔ ဘက္ေပါင္းစံုကေန ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾက
တယ္။

စာတမ္းမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားတဲ့ ေမာ္ကြန္းဝင္စာတမ္းစာအုပ္ဟာ ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု

(႐ုရွား) ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေၾကာင္းမလွတဲ့ အေျခအေနအတြင္း အသက္ရွင္သန္ေရး၊ ျဖစ္
ထြန္းတုိးတက္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့ရတဲ့ ထင္ရွားတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားေတြ ျဖစ္တယ္။ အေရး
ႀကီးတဲ့ သမုိင္းအဓိပၸာယ္နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအဓိပၸာယ္ေဆာင္တယ္။

Mr.Novikovက ဒီစာအုပ္သစ္အခ်ိဳ႕ကုိ မာ့က္စ္ဝါဒ သုေတသနေကာလိပ္ကုိ လက္ေဆာင္ေပးျခင္း

ဟာ ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အနာဂတ္ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္လာမႈအေပၚ ခုိင္မာတဲ့ယံုၾကည္ခ်က္ကုိ ေဖာ္ျပလုိက္
ျခင္း ျဖစ္တယ္။
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ဒါ့အျပင္ သူက Zyuganov ေရးသားျပဳစုတဲ့ က်မ္းသစ္တအုပ္ျဖစ္တဲ့ “ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဝါဒ

ေသနတ္ေျပာင္းဝေအာက္က ႐ုရွား”စာအုပ္ကုိ ဘာသာျပန္ျခင္းနဲ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝမႈ အေျခအ

ေနမ်ားကုိလည္း မိတ္ဆက္ေပးၿပီး ဒီလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေထာက္ခံကူညီေပးခဲ့တဲ့ မာ့က္စ္ဝါဒသုေတသန ေကာ
လိပ္ကုိ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။

Mr Novikov က ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သိျမင္နားလည္မက
ႈ ုိ ဘက္ ၃

ဘက္ကေန ရွင္းျပခဲ့တယ္။

(၁) ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဟာ လူသားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ တုိးတက္မႈနဲ႔ စီးပြား

ေရး ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈရဲ႕ ေရွာင္လႊဲမရတဲ့အက်ိဳးဆက္ ျဖစ္တယ္။ လွည့္ေျပာင္းလုိ႔မရႏုိင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္လည္း ျဖစ္

တယ္။ ၁၈ ရာစု အလယ္ပုိင္းကာလေလာက္က ပထမအႀကိမ္ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတ
ကာ အလုပ္ခြဲေဝမႈ ေပၚေပါက္ခဲ့တယ္။

၁၉ ရာစု ဒုတိယႏွစ္ဝက္ေႏွာင္းပုိင္းမွာ ဒုတိယစက္မႈေတာ္လွန္ေရးက ပထမအႀကိမ္ စီးပြားေရး ဂလုိ

ဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဒီေရကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တယ္။ ၂၀ ရာစု ၇၀ ခုႏွစ္မ်ား အလယ္ေလာက္အတြင္းမွာ ေပၚ
ေပါက္ခဲ့တဲ့ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးက စီးပြားေရးဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ တဆင့္တက္ တြန္းေဆာ္
ေပးခဲ့တယ္။

(၂) အေနာက္တုိင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားက ေရွ႕ေဆာင္တဲ့ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဟာ လူသားလူ႔အဖြဲ႔

အစည္းကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ပါတယ္။ Mr Novikov က လက္ရွိအဆင့္ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဟာ နယ္ခ်ဲ႕အဆင့္

မွာပဲ ရွိေနဆဲျဖစ္တယ္။ လူသားေတြအဖုိ႔ အႏၱရာယ္ႀကီးလွပါတယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္။ ဥပမာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္

ေအာက္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအလုပ္ခြဲေဝမႈ အဆက္မျပတ္ ၿပိဳကြဲပ်က္ျပား၊ အႏုစိတ္တဲ့အေလ်ာက္ စီးပြားေရး
တုိးခ်ဲ႕မႈဟာ ႏုိင္ငံတခုအတြင္းမွာ ကန္႔သတ္မထားေတာ့ဘဲ စီးပြားေရးအျမတ္ထုတ္မႈ အတုိင္းအတာကုိလည္း
အဆက္မျပတ္ တုိးခ်ဲ႕လာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈဟာ ဆုိးဝါး
ျပင္းထန္လာတယ္။

အေနာက္တုိင္းက ေရွ႕ေဆာင္တဲ့ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဟာ လူသားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လံုၿခံဳေရး

ကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္။ ဥပမာ-လစ္ဗ်ား၊ အာဖဂန္၊ ယူဂုိစလပ္စတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ တည္ၿငိမ္မႈမရွိဘဲ ေယာက္

ယက္ခတ္ေနတယ္။ စိတ္ဓာတ္ယဥ္ေက်းမႈဘက္မွာ ဥေရာပနဲ႔အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားဟာ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း
ရဲ႕ အျမဳေတအေတြးအေခၚကုိ အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ ေမြးရာပါ ေတြးေခၚယူဆမႈပံုစံနဲ႔ တန္ဖုိးသေဘာ
တရား အျမင္အယူအဆအျဖစ္ တြန္းေဆာ္ေပးၿပီး အေနာက္တုိင္းယဥ္ေက်းမႈကုိမွ သာလြန္ေကာင္းမြန္တယ္

ဆုိတဲ့သေဘာတရားကုိ အေလးထားကာ တျခားႏုိင္ငံရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈကုိ မခန္႔ေလးစား အထင္အျမင္ေသးၾက

တယ္။ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ အေနာက္တုိင္းကေရွ႕ေဆာင္တဲ့ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဟာ မ်က္ေမွာက္ကာလ နယ္ခ်ဲ႕
စနစ္ရဲ႕ အသြင္တမ်ိဳးျဖစ္တယ္။ သာမန္ျပည္သူလူထုအဖုိ႔ ၎ကေန ဘာမွ အက်ိဳးခံစားမႈ မရရွိႏုိင္ပါဘူး။

(၃) မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အဓိကအားျဖင့္ အေတြးအေခၚ ၃

မ်ိဳးရွိေန တယ္။ ရွီက်င့္ဖ်င္ရဲ႕ ကံၾကမၼာတူလူသားလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေတြးအေခၚ၊ တစံတ
ု ခုေသာ ထူးျခားတဲ့

စိတ္ဓာတ္ကုိ မွီခုိအားထားတဲ့ ဘာသာေရးဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဝါဒ (တခ်ိဳ႕မြတ္စလင္ႏုိင္ငံမ်ား)နဲ႔ ဂလုိ
ဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဆန္႔က်င္ေရး အေတြးအေခၚ (ထရန္႕ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္ရွိ အေမရိကန္) တုိ႔ျဖစ္တယ္။

၎တို႔အနက္ ကံၾကမၼာတူလူသားလူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေတြးအေခၚတခုသာ တရားမွ်တေရး သမာသ

မတ္ က်ေရးကုိ အေလးထားတာျဖစ္တယ္။ တျခားႏုိင္ငံအား မိမိရဲ႕ဆႏၵကုိ အတင္းအက်ပ္ လက္မခံခုိင္းဘူး။

“အလွကုိယ္စီ”ရွိတဲ့ ေကာင္းမြန္လွပတင့္တယ္တဲ့ ကမၻာကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားေရး ရည္သန္ျခင္းဟာ
လူသားေတြရဲ႕ အနာဂတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးတည္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထရန္႕ရဲ႕ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္း ဆန္႔

က်င္ေရးအေတြးအေခၚဟာ မာေတာင့္တစ္ဆုိ႔ေနၿပီး သမ႐ုိးက်လြန္း အထီးက်န္ဆန္လြန္းလွပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳး
တုိးတက္မႈအလားအလာလည္း ကင္းမဲ့ေနပါတယ္။ Mr Novikov ဟာ တ႐ုတ္ျပည္ကုိ ကမၻာႀကီးအား ဧရာမ
ေကာင္းမႈျပဳသူအျဖစ္

ခ်ီးက်ဴးလုိက္ၿပီး

႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီက

“ကမၻာတခု

လမ္းေၾကာင္းတခု”

တည္

ေဆာက္ေရးမွာ ႐ုရွားႏုိင္ငံပါဝင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ တက္တက္ႂကြႂကြ ေထာက္ခံလုိက္ၿပီး၊ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္က
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သာ လူသားေတြကုိ ထြန္းေျပာင္တဲ့ အနာဂတ္ခ်ီတက္သြားေရးကုိ ေရွ႔ေဆာင္သြားႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ေဖာ္
ျပလုိက္ပါတယ္။

Mr Novikov အစီရင္ခံၿပီးသြားတဲ့အခါ တက္ေရာက္လာတဲ့ ပညာရွင္ေတြဟာ သူနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္

စိတ္ဝင္ စားတဲ့ ျပႆနာမ်ားကုိ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

မာ့က္စ္ဝါဒသုေတသနေကာလိပ္ ဒုေက်ာင္းအုပ္ ရွင္းရွန္႔ယန္က အခမ္းအနားနိဂံုးခ်ဳပ္မိန္႔ခြန္း ေျပာ

ရာမွာ Mr Novikov ရဲ႕အစီရင္ခံေျပာဆုိခ်က္ဟာ အနီေရာင္ရႊန္းလက္ေနတဲ့ အလံတလက္ျဖစ္ၿပီး အတြင္းသ
ေဘာမ်ားလည္း အလြန္ႂကြယ္ဝကာ အလြန္အင္အားေကာင္းၿပီး လက္ေတြ႔က်တဲ့၊ ေခတ္ကာလအဓိပၸာယ္

ေတြလည္းပါရွိတဲ့ အစီရင္ခံခ်က္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ျမင့္ျမင့္မားမား တန္ဖုိးျဖတ္ခဲ့တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရး
ေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမယ့္ ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရးကို ဘယ္တုန္းကမွ ေမ့မထားခဲ့ပါဘူးလုိ႔ ဒုေက်ာင္းအုပ္
ရွင္းရွန္႔ယန္က ဆုိပါတယ္။

၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလက ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္အႀကိဳအျဖစ္ “ေအာက္တုိ

ဘာေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္” သေဘာတရားေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ တ
႐ုတ္ျပည္မွာ က်င္းပခဲ့တယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အဲဒီတုန္းက တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗဟုိေကာ္မတီ၊ ႏုိင္ငံ
ေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္၊ ဗဟုိေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးဌာနရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး၊ ဗဟုိဝါဒျဖန္႔ခ်ီေရးဌာနဌာနမွဴး
လ်ိဳခ်ီေပါက္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့တယ္။

၂၀၁၇ ေအာက္တုိဘာလ၊ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္မွာ ေအာက္တုိ

ဘာ ေတာ္လွန္ေရးအေျမာက္သံက တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားကုိ မာ့က္လီနင္ဝါဒ ေပးပုိ႔လုိက္တယ္လုိ႔ ထပ္မံအေလး
ထား ေျပာၾကားခဲ့တယ္။ ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ လက္ေတြ႔ကေန တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားဟာ ကမၻာႀကီး

နဲ႔ မိမိတုိ႔ရဲ႕ကံၾကမၼာကုိ စစ္ေဆးအကဲခတ္ေရး အေတြးအေခၚလက္နက္ကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခတ
ဲ့ ယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္
လ ၆ ရက္ေန႔က အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖ်င္နဲ႔ သမၼတပူတင္တုိ႔ စိန္႔ပီတာစဘတ္ၿမိဳ႕ ေတြဆ
႔ ံုပြဲမွာ
ေအာ္႐ုိရာအေျမာက္တင္သေဘၤာက ပစ္ေဖာက္လုိက္တဲ့ ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ သမုိင္းနဲ႔ပတ္သက္
လုိ႔ မိတ္ဆက္ေပးမႈကုိ သေဘၤာေပၚကုိ အတူတကြတက္ေရာက္ နာၾကားခဲ့ၾကတယ္။

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖ်င္က ေအာ္႐ုိရာအေျမာက္တင္သေဘၤာဟာ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ား

အဖုိ႔ေျပာရရင္ အဓိပၸာယ္အလြန္ထူးကဲပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေအာက္တုိဘာေတာ္လွန္ေရးက ပစ္ေဖာက္

လုိက္တဲ့အေျမာက္သံဟာ တ႐ုတ္ျပည္ကုိ မာ့က္စ္ဝါဒ ေပးပုိ႔လုိက္တာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေမြး

ဖြားလာဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အခန္းက႑က ပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေခါင္း
ေဆာင္မႈေအာက္မွာ တ႐ုတ္ျပည္သူမ်ားဟာ တဗုိလ္က်တဗိုလ္တက္ ခ်ီတက္ရင္း တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔
တ႐ုတ္ျပည္သစ္ ထူေထာင္ေရး မဟာေအာင္ပြဲမ်ားကုိ ရရွိလုိက္တာျဖစ္တယ္။ ႐ုရွားအေနနဲ႔လည္း ေအာ္႐ုိရာ

အေျမာက္တင္သေဘၤာကုိ မူလအတုိင္း ထိန္းသိမ္းထားျခင္းဟာ သမုိင္းအားေလးစားမႈကုိ ထင္ဟပ္ခ်က္ ျဖစ္
ပါတယ္။

ဒုေက်ာင္းအုပ္ ရွင္းရွန္႔ယန္က ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ Mr Novikov ရဲ႕

အျမင္ကုိ ေထာက္ခံၿပီး စဥ္းစားမႈေတြ တူပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ကမၻာေပၚမွာ တိတ္တဆိတ္ေပၚထြက္ေနၿပီး
အၿပိဳင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေစ်းကြက္ ၂ ခု လက္ေတြ႔အားျဖင့္ တည္ရွိေနတယ္လို႔ သူက ယူဆတယ္။ ဆုိ

ရွယ္လစ္စနစ္ေစ်းကြက္စီးပြားေရးက ေဆာင္ၾကဥ္းလာတဲ့ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းနဲ႔ အရင္းရွင္စနစ္ေစ်းကြက္
စီးပြားေရးက ေဆာင္ၾကဥ္းလာတဲ့ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဆုိၿပီး ေပၚထြန္းလာၿပီး ၎ ၂ ခုအၾကားက အခ်င္း
ပြားမႈဟာ အလြန္ျပင္းထန္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္

ေပၚမွာ ထူေထာင္ထားတာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္အတြင္း ဧရာမေကာင္းမႈေတြနဲ႔
စြန္႔လႊတ္မႈေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

တရားမွ်တမႈမရွိတဲ့ စီးပြားေရးဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းတခုကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းအားျဖင့္ တရားနည္းလမ္း

က် သမာသမတ္က်တဲ့ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းလမ္းေၾကာင္းေပၚသုိ႔ ေရွ႕ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္

ကေတာ့ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကေန တေလွ်ာက္လံုး အက်ိဳးစီးပြားအႀကီးမားဆံုး ရရွိေနသူျဖစ္တယ္။ စက္
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မႈလုပ္ငန္း ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္လာေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း မိမိကုိယ္ကုိယ္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း အင္
အားႀကီးႏုိင္ငံအဆင့္ကုိ ေရာက္ရွိေစခဲ့တယ္။ ဒီလုိနဲ႔ တကမၻာလံုးကုိ ဗုိလ္က်စုိးမုိးေရးႏုိင္ငံ ျဖစ္လာတယ္။ သူ႔

ရဲ႕ေျခလွမ္းတုိင္းဟာ စီးပြားေရးဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းနဲ႔ ခြဲျခားလုိ႔မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အေမရိကန္ဟာ
လ်ာထားခ်က္ထက္ အျမတ္အစြန္းပုိမုိရရွိေရးကုိ စဥ္းစားေနၿပီး တ႐ုတ္ စတဲ့ႏုိင္ငံေတြက စီးပြားေရးဂလုိ ဘယ္

လုိက္ေဇးရွင္းကုိ အျမတ္အစြန္း အညီအမွ်ရရွိေစေရးသုိ႔ လွည့္ေျပာင္းပစ္ေရး ေရွ႕ေဆာင္ေနမႈကုိ မျမင္ခ်င္ မ

ၾကားခ်င္ပါဘူး။ ဒုေက်ာင္းအုပ္ ရွင္းရွန္႔ယန္က အနာဂတ္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ကူးလူးဆက္ဆံမႈကုိ အားျဖည့္

ေဆာင္ရြက္သြားေရးနဲ႔ စီးပြားေရးဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကုိ ပုိမုိတရားမွ်တေရး ပုိမုိသမာသမတ္က်ေရး ဦး
တည္ခ်က္သုိ႔ အတူတကြ တြန္းေဆာ္သြားေရးကုိ တုိက္တြန္းရင္း သူရဲ႕ေျပာစကားမ်ားကုိ အဆံုးသတ္ခဲ့
တယ္။

Mr Novikov ရဲ႕ အတၳဳပၸတၱိအက်ဥ္း

၁၉၉၂ ဇြန္လမွာ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းကြန္ျမဴနစ္ပါတီသုိ႔ ဝင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၉၂-၂၀၀၁ အတြင္း Amur

ျပည္နယ္ ကြန္ျမဴနစ္လူငယ္အဖြဲ႔ကုိ ေခါင္းေဆာင္ေနစဥ္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လူငယ္အဖြဲ႕ဗဟုိ
ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္လည္း အေရြးခံရတယ္။ ၂၀၀၄ခုႏွစ္မွာ ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိ
ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္နဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ အေရြးခံရတယ္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုရွား ဖက္ဒ

ေရးရွင္း ႏုိင္ငံေတာ္ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ အေရြးခံရတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ႐ုရွား
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ သဘာပတိအဖြဲ႔ဝင္နဲ႔ ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႔ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္လာ
တယ္။ ၂၀၁၁ မွာ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ႏုိင္ငံေတာ္ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္

အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖြဲ႔ရဲ႕အဖြဲ႕ဝင္၊ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာအဖြဲ႔ရဲ႕ ပထမဥကၠ႒အျဖစ္လည္း
ေကာင္း အေရြးခံရတယ္။ ၂၀၁၃ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ မွာ ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ဒုတိယ ဥကၠ႒ အ

ျဖစ္ အေရြးခံရတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လက စတင္ၿပီး သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ႏုိင္ငံေတာ္

ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ကုိယ္စားလွယ္၊ ဒူးမားလႊတ္ေတာ္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာေကာ္မတီရဲ႕ ပထမ- ဒုတိယ ဥကၠ႒

အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၇ ရက္မွာ ၁၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ႐ုရွားကြန္ျမဴ နစ္ပါတီရဲ႕
ကြန္ဂရက္က ႐ုရွားကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ဗဟုိေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ အေရြးခံရၿပီး ပထမအႀကိမ္ ဗဟုိ ေကာ္မ

တီ စံုညီအစည္းအေဝးက သဘာပတိအဖြဲ႔ အဖြဲ႔ဝင္နဲ႔ ဗဟုိေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္
ေျမႇာက္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

အစီရင္ခံစာကုိ တက္ေရာက္နားေထာင္သူမ်ားနဲ႔ Mr Novikovတုိ႔ စုေပါင္းဓာတ္ပံုမတ
ွ ္တမ္း
ကုိးကား။

။ Mr Novikov, vice-chairman of the central committee of the communist party of

Russia, gave an academic report at the marxist research institute of the Chinese academy of
social sciences.

ခင္ေအးၾကည္ျမ

စက္တင္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၉။
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လွေက်ာ္ေဇာ

၁။ ဂ်ပန္နဲ႔ဆံုရတဲ့ေရစက္။

“ခင္ဗ်ား ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဘာမဆို လုပ္မယ္ မဟုတ္လား။”
“လုပ္ပါ့မယ္။”

“အဂၤလိပ္ကိုတိုက္ဖို႔ စစ္ပညာကိုဂ်ပန္ကသင္ေပးမယ္ဆိုလို႔ ဂ်ပန္ျပည္ကို မ်ိဳးခ်စ္လူငယ္ေတြ ေစ

လႊတ္မယ္။ ခင္ဗ်ားလိုက္သြားပါ။ ”

၁၉၄၁ ဧျပီလဆန္း ၈ ရက္။ေနရာက ၾကည့္ျမင္တိုင္မအူပင္လမ္းနဲ႔ ရွမ္းလမ္းမႀကီး ဆံုတဲ့ေနရာ။

ေဒၚမမေက်ာင္းကျပန္လာတဲ့ေဖေဖကို ဦးေမာင္ႀကီးရဲ႕ရဲတပ္မွာ စစ္ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းတက္စဥ္က ရင္း
ႏွီးသိကၽြမ္းခဲ့တဲ့ ဆရာကိုညိဳ (ေနာင္ ဘီဒီေအေခတ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဴပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ကိုယ္ေရးအတြင္း၀န္ ဗိုလ္မွဴး
သူရ) က လာေရာက္ေျပာဆိုျပီး တာ၀န္ေပးလိုက္လို႔ ေဖေဖ ဂ်ပန္ပါသြားပါတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ ျမန္မာလူငယ္(၃၀) လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ဆိုျပီး ကမ္းမျမင္လမ္းမျမင္ စြန္႔စြန္႔စားစားနဲ႔ ဂ်ပန္

ေရာက္ျပီး စစ္ပညာေတြသင္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာ၂၆ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဒီလူငယ္ရဲေဘာ္(၃၀) (ေနာင္ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္လို႕ အမည္တြင္ခဲ့

ပါတယ္။) ကို အျမဳေတျပဳျပီး ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ႀကီး (ဘီ အိုင္ ေအ)ကိုတည္ေထာင္ လိုက္ၾက
ပါတယ္။

ဒီ တႏွစ္မျပည့္တျပည့္ကာလေလးအတြင္း ဂ်ပန္မ်ားနဲ႔ဆက္ဆံေရး အတက္အက်အၾကာင္းေတြကို

ေဖေဖက သူ႔စာအုပ္မွာ အေတာ္ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရးထားပါတယ္။ (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ ကိုယ္တိုင္
ေရး အတၳဳပြတၱိဆိုင္းစုမွသည္မန္ဟိုင္းဆီသို႕႔(ယဥ္မ်ိဳးစာေပ)ႏွာ ၅၄-၅၅)

ဂ်ပန္ေရာက္စ တိုက်ိဳျမိဳ႕ေတာ္တြင္း လည္ပတ္ခဲ့စဥ္က ေတြ႕ရတဲ့ ဂ်ပန္ျပည္သူအခ်င္းခ်င္းအၾကား

ဆက္ဆံေရးေတြမွာေရာ၊ ေဖေဖတို႔ပညာသင္အုပ္စုအေပၚ ဂ်ပန္တာ၀န္ခံမ်ားက ဆက္ဆံရာမွာေရာ အလြန္

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာ ခ်ိဳသာၾကတယ္---လို႔ေရးထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဟိုင္နန္ကၽြန္းမွာ စစ္ပညာသင္ၾကတဲ့အခါ
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မွာေတာ့ စခါစကသာ ဧည့္သည္ေတြလို ဆက္ဆံခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ပိုင္းမွာ တင္းမာၾကမ္းတမ္းလာတယ္ လို႔
ေရးထားတာလည္းေတြ႕ရပါတယ္။

ဒီကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေဖေဖက ဒီလိုမွတ္ခ်က္ေရးထားပါတယ္။

------ဖက္ဆစ္ေတြဆိုတာ အမ်ိဳးသားအေရးမွာ မိမိလူမ်ိဳးမ်ားမွတပါး အျခားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ လူ

သားအခ်င္းခ်င္းလို႕ သေဘာမထားၾကဘူး။ မိမိတို႔ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြသာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ မဟာလူမ်ိဳးႀကီး ျဖစ္

တယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားသူေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သိလာရပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဖက္ဆစ္စိတ္ဓာတ္ မဟာလူမ်ိဳး
ႀကီးစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ကမာၻကိုလႊမ္းရမယ္ဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား အထူးသျဖင့္ စစ္၀ါဒီသမားေတြ
ထဲမွာ စြဲျမဲေနၾကတာလို႔ ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္မိတယ္-----တဲ့။

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားရဲ႕ အလြန္လူသားဆန္လွတဲ့ အေျခခံအမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ စစ္၀ါဒီသမားေတြ တင္

သြင္းလာတဲ့ ဖက္ဆစ္၀ါဒကို ခြဲျခားျပလိုက္တာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဂ်ပန္မွာ စစ္ပညာသင္ခဲ့ရစဥ္က ရရွိခ်က္ အ
ေကာင္းအဆိုးေတြကိုလည္း ေရးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။-----စစ္ေရးမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အဓိကအခ်က္လည္း
သင္ၾကားခံရတယ္။ ၎မွာ စစ္ေရးတြင္ အမိန္႔နာခံမႈ ဇြဲလံု႕လႏွင့္ အပင္ပန္းအဆင္းရဲခံႏိုင္မႈႏွင့္ လံုးပန္းအား
ထုတ္ဖို႔ သတၱိဗ်တၱိရွိဖို႔ ဂ်ပန္သူရဲေကာင္းမ်ား“ဘူရွီဒို”စိတ္ဓာတ္ စစ္သားေကာင္းစိတ္ဓာတ္ ေမြးျမဴ တည္

ေဆာက္ဖို႔ကိုလည္း သင္ၾကားသြတ္သြင္း တာခံရပါတယ္။---ဖက္ဆစ္အေတြးအေခၚ နည္းပညာမ်ားလည္း
သင္ၾကားခံရပါတယ္။

(က) ဥပမာ စစ္တပ္မွဴးတစ္ဦးရဲ႕မ်က္ႏွာဟာ မိုးေကာင္းကင္လို အကဲခတ္ရခက္ျပီး သူမ်ားက

ေၾကာက္ရံြ႕ေလးစားရမယ္ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဆန္႕က်င္မႈေတြကိုလည္း သင္ၾကားေပးတယ္။
(ခ) စစ္ပရိယာယ္မွာ အတက္အဆုတ္ရွိေပမယ့္ သူတို႔မွာ အဆုတ္ဆိုတာမရွိ။

(ဂ) ဂ်ပန္တို႔က စစ္ပညာသင္ၾကားေရးတြင္ စစ္သားေကာင္းစိတ္ဓာတ္ကိုသြင္းရာ ဂ်ပန္စစ္တပ္တြင္

သင္ၾကားသြတ္သြင္းေပးသလို ဖက္ဆစ္၀ါဒ စိတ္ဓာတ္အေျခခံမ်ားကိုပါ သြတ္သြင္းေပးသျဖင့္ ရဲေဘာ္သံုး
က်ိပ္၀င္ စိတ္ဓာတ္တြင္ ဖက္ဆစ္၀ါဒစိတ္သေဘာထားတခ်ိဳ႕ အနည္းငယ္မသိမသာ ပါရွိေနၾကသည္။----စတာေတြေရးထားတာေတြ႔ရပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးစစ္သင္တန္း အဆံုးသတ္ခါနီး အေၾကာင္းအရာေတြ ေရးထားရာမွာေတာ့………. ဂ်ပန္

ဆရာေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ပဋိပကၡေတြျဖစ္လာခဲ့ၾကေပမယ့္ အေရွ႔႕တိုင္းယဥ္ေက်းမႈတရပ္လို႔ ထင္ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္ရခါနီးတဲ့အခါ ၎ဂ်ပန္ဆရာတို႔က မိမိတို႔တပည့္ေတြအေပၚ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာတဲ့ သံေယာဇဥ္

စိတ္တခ်ိဳ႕၀င္လာပံုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အကဲခတ္မိၾကသည္။ သို႕ရာတြင္ ၎တို႔၏ နယ္ခ်ဲ႕ဖက္ဆစ္ဇာတိစိတ္

အေပၚ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နာၾကည္းမုန္းတီးစိတ္ကိုေတာ့ မေဖ်ာက္ႏိုင္ေပ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မ်ားစြာ ရင္ေလးျပီး ဂ်ပန္

ဖက္ဆစ္အစိုးရကို ေရွ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ စာရင္းရွင္းၾကရဦးမည္ဟု စိတ္တြင္ ထင္ျမင္
ယူဆထားၾကသည္။အမွန္ေတာ့ ၁၉၄၅ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးေစ့ဟာ အဲဒီကတည္းက ခ်ခဲ့ျပီးျဖစ္ပါ
သည္-------- တဲ့။

ဒီလိုနဲ႔ေဖေဖတို႔တေတြ (ဘီအိုင္ေအတပ္ဖြဲ႕ႀကီး)ဂ်ပန္တပ္မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္း ျပီး ဗမာျပည္တြင္း ၀င္လာ

ရာမွာ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္-ႏွစ္ဆန္းပိုင္း (မတ္လအတြင္း)မွာ တပ္ဖြဲ႕အားလံုးနီးပါး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို တသုတ္ျပီးတသုတ္
ျပန္ေရာက္လာခဲ့ၾကပါ တယ္။

၂။ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအစနဲ႔ ဖဆပလသေႏၶတည္ခန္း။

ဗမာျပည္သမိုင္းမွာ ၁၉၄၂-၁၉၄၅ အထိ ၃ ႏွစ္ကာလကို ဂ်ပန္ေခတ္လို႔ အလြယ္ ေခၚေဝၚေျပာ

ဆိုၾကပါတယ္။ ဂ်ပန္ေတြက ဗမာျပည္ျပန္ေရာက္ရင္ လုပ္ေဆာင္ေပးပါ့မယ္လို႔ ေပးထားတဲ့ ကတိေတြ ဘာမွ

မတည္ လို႔ေရာ၊ ဗမာျပည္သူေတြအေပၚ ဆက္ဆံရာမွာ ေမာက္မာရက္စက္မႈေတြေၾကာင့္ေရာ ဗမာျပည္က
ႏိုင္ငံေရး အစုအဖြဲ႕တြင္းေတြမွာ ဂ်ပန္ကို ျပန္ေတာ္လွန္မႈ -----ေပၚလာပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အားလံုးကို (ဖက္ဆစ္

ဂ်ပန္ ေတာ္လွန္ေရး)ဆိုတဲ့ အလံတခုတည္းေအာက္ေရာက္ေအာင္ ေျမေအာက္တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕အစည္း တ
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ရပ္ (ဖတပလ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္- ေနာင္ဖဆပလ)ကို ၁၉၄၄ ၾသဂုတ္
လမွာ အလြန္လွ်ိဳ႕ဝွက္စြာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႕ႀကီးမွာ---ဂ်ပန္ေတြ၀င္မလာခင္ကတည္းကဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ အေျခခံႏိုင္ငံေရးသင္

တန္းေတြကို(အလြန္ႀကီးမားတဲ့အႏၱရာယ္မ်ားၾကားက) ဗမာျပည္အရပ္ရပ္က လူငယ္လူရယ
ြ ္တက္ၾကြလႈပ္ရွား
သူမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေနတဲ့…

၁။သခင္စိုးက ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊

(ဂ်ပန္ေခတ္အစိုးရ၀န္ႀကီးႏွစ္ဦးျဖစ္တဲ့)
ဝန္ခံ၊

၂။(ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္)စစ္ေသနာပတိနဲ႔စစ္ဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက စစ္ေရးတာ
၃။လယ္ယာဝန္ႀကီး သခင္သန္းထြန္းက ႏိုင္ငံျခားဆက္သြယ္ေရးတာဝန္ခံ- လို႔ တာ၀န္ခြဲေ၀ထား

ခဲ့ပါတယ္။

(အဲဒီကာလေတြအတြင္း ေဖေဖက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆက္သားအျဖစ္ သူပါ၀င္ခဲ့ရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို

သူ႔စာအုပ္မွာ အျပည့္အစံုေရးထားျပီးပါျပီ။ အဲဒီကာလမွာ(၁၉၄၄-ၾသဂုတ္လ)မွာ ေဖေဖ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီ၀င္ ျဖစ္သြားပါတယ္။---အထက္ပါစာအုပ္ႏွာ ၇၀-၁၁၄)

အျခားဘက္အသီးသီးကလည္း ျပင္ဆင္မႈမ်ားရွိပါတယ္။ မဟာမိတ္တပ္မ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ လုပ္

ငန္းမ်ား။ ဥပမာ ဦးသိန္းေဖျမင့္ဦးစီးတဲ့ အိႏၵိယေရာက္ရဲေဘာ္မ်ား (ေနာင္ ေလထီးဆင္းရဲေဘာ္မ်ားလို႔ ေက်ာ္

ၾကားပါတယ္။)ကတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ထားမႈမ်ားကလည္း အခ်ိန္ကိုက္လႈပ္ရွားေနၾကပါျပီ။ ၁၉၄၄ ဂ်ပန္မ်ား

အင္ဖာစစ္ေျမျပင္မွာ အရံႈးႀကီးရွံႈး အဆုတ္ႀကီးဆုတ္ေနရခ်ိန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆလင္းဦးစီးတဲ့ မဟာမိတ္တပ္မ်ား
(အဂၤလိပ္တပ္မ်ားအျပင္ အေမရိကန္တပ္မ်ားေရာ၊ အိႏၵိယတပ္မ်ားလည္းပါ)က ဗမာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ၀င္လာ

ခ်ိန္--- (ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနကလည္း-၁၉၄၄ ဇြန္ ၆ ရက္မွာ မဟာ မိတ္တပ္မ်ားက ေနာ္မန္ဒီကမ္းေျခက
တက္ျပီး ဥေရာပကို ဂ်ာမန္မ်ားလက္ထဲက တိုက္ယူေနရာမွာ ဂ်ပန္မဟာမိတ္ဂ်ာမန္မ်ား အထိနာေနခ်ိန္) စ

တာေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက အခ်ိန္အခါ အခြင့္ေကာင္းအျဖစ္ အသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ မဟာမိတ္တပ္

မ်ား ဗမာျပည္တြင္း၀င္လာတာကို ခုခံတိုက္ခိုက္ဖို႔ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က ဂ်ပန္ေတြဆီက ရသ
မွ် လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေတာင္းဆိုျပီး ဗမာ့တပ္မေတာ္ကို ေတာင့္တင္းခိုင္မာေအာင္ တပ္ဆင္တယ္။ ဒါ့အ

ျပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကရဲေဘာ္မ်ား(အမ်ားအားျဖင့္ သခင္စိုးသင္တန္းဆင္းမ်ား)ကို တပ္
တြင္းသြင္းျပီး ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးေစပါတယ္။ ဒီလုပ္ရပ္ဟာ အလြန္အခ်က္ အခ်ာက်ခဲ့ပါတယ္။
ေဖေဖက ဒီလို ေျပာဖူးပါတယ္။

-----ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ တပ္တည္ေဆာက္ေရးကို သိပ္အေရးထားတယ္။ ဘီအိုင္ေအ နာမည္

ပ်က္လိုက္လာေတာ့(ဂ်ပန္ကလည္း တပ္သားဦးေရမ်ားလာတာအေပၚ မေက်မနပ္ျဖစ္လာတာေၾကာင့္ေရာ)
ဘီဒီေအ(ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္)လို႔ အမည္ေျပာင္းဖြဲ႕စည္းခဲ့ေပမယ္လို႔ မၾကာခင္မွာပဲ ျပန္ၿပီး စည္း
ကမ္း ေလ်ာ့ရဲလာ၊ ထိန္းရသိမ္းရ ခက္လာျပန္တယ္။ အင္မတန္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို
ေတာ္လွန္ေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ယံုၾကည္ခ်က္ျပည့္ဝတဲ့၊ စည္းကမ္းအရ က်စ္လ်စ္ခိုင္မာ ေတာင့္

တင္းတဲ့ တပ္မေတာ္တရပ္လိုအပ္တာျဖစ္လို႔ ဖတပလဖြဲ႕အျပီးမွာ တပ္ထဲကို ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီကေကဒါေတြ သြင္းျပီး ႏိုင္ငံေရးသင္တန္းေတြ ေပးခိုင္းတာ သိပ္အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းတာပဲ။ ႏိုင္ငံေရးသင္

တန္းေတြ စေပးျပီး တပတ္ႏွစ္ပတ္ေလာက္အတြင္းမွာပဲ တပ္ႀကီးဟာ ျငိမ္က်သြားတာပဲ။ ဒီလိုနဲ႔ တလႏွစ္လ
အတြင္း တိုင္းျပည္အတြက္ ဘာမဆိုေပးဆပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္အျပည့္အဝနဲ႔ စည္းကမ္းတက် ေသဝပ္
တက္ၾကြတဲ့ တိုက္ခိုက္ေရးစိတ္ဓာတ္ျပည့္ဝေနတဲ့ တပ္ႀကီး ျဖစ္လာေတာ့တာပဲ။-------တဲ့။

ဒါေတြဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ကို တည္ေဆာက္ျပင္

ဆင္တဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကို ဂ်ပန္ေတြမ်က္စိေအာက္မွာပဲ နည္းပရိယာယ္ ေပါင္းစံုနဲ႔ အဲဒီေခတ္
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အဲဒီအခါက အစုအဖြဲ႕အသီးသီးက ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အသီးသီးနဲ႕ ဗမာျပည္အရပ္ရပ္က တပ္မေတာ္
တပ္မွဴးမ်ား တညီတညႊတ္တည္း စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဥပမာ ၁၉၄၅-မတ္လ(၁-၂-၃)ရက္ေန႔ သံုးရက္တိုင္တိုင္ ရန္ကုန္ နတ္ေမာက္လမ္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္

ေအာင္ဆန္းေနအိမ္မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အစည္းအေ၀းႀကီးကို ၾကည့္ပါ။ ဗမာျပည္တြင္း ဝင္လာတဲ့ မဟာမိတ္တပ္

မ်ားကို တိုက္ဖို႔ဆိုတဲ့ အမည္ေအာက္မွာ တကယ္ကေတာ့ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ စုေဝးတိုင္ပင္ၾကတာ
ျဖစ္ျပီး ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းတာ၊ စစ္တိုင္းမ်ားဖြဲ႕ျပီး စစ္
ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္တာ စတာေတြကို စနစ္တက် လွ်ိ႕၀ွက္စြာ
လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။(အထက္ပါစာအုပ္ ႏွာ၉၄-၉၆)

၃။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးေန႔-၁၉၄၅-မတ္လ-၂၇ ရက္။

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္မ်ားကို တျပည္လံုး ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္ရမယ့္အခ်ိန္ကို ဧျပီလ(၂)ရက္ေန႔လို႔ ဗိုလ္

ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းက သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေဖေဖတို႔ ပဲခူးကတပ္မ်ားကို ဂ်ပန္ကလက္နက္ျဖဳတ္ဖို႔

တကဲကဲ လုပ္လာတာေၾကာင့္ ေတာ္လွန္မယ့္ရက္ကို မတ္လ(၂၇) ရက္ေန႔ကို ေျပာင္းေပးဖို႔ ေဖေဖက ဗိုလ္

ခ်ဳပ္ဆီ ဆက္သားလႊတ္ေတာင္းဆိုတာ ခြင့္ျပဳမိန္႕ရလိုက္ပါတယ္။ က်န္တိုင္းအသီးသီးကိုလည္း အခ်ိန္မီ သ
တင္း ပို႔လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီကာလအျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေဖေဖက(၁၉၄၅ ၾသဂုတ္လ(၁၉) ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအျပီး က်င္းပ

ခဲ့တဲ့)ေနသူရိန္အစည္းအေဝးမွာ ဒီလို ျပန္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

----ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို စတင္ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္မယ့္ရက္ဟာ ၁၉၄၅ မတ္လ (၂၇)

ရက္ေန႔ျဖစ္တယ္။ ဂ်ပန္တပ္ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔္လႈပ္ရွားမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္။ မတ္လ(၂၃)ရက္

ကစျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႕တပ္မွဴးေတြဟာ ဘယ္သူမွ ညမအိပ္ရဘူး။ မိမိတို႔ရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးရက္ မေရာက္မီ

ဂ်ပန္ လက္ဦးမွာစိုးလို႔ အျမဲအသင့္ျပင္ထားရတယ္။ ဒီတုန္းကသာ တဦးတေယာက္က သစၥာေဖာက္လိုက္ရင္
ဘယ္ေလာက္ဆိုးဝါးသြားမယ္ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။-------

------ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အဂၤလိပ္ကိုတိုက္ဖို႔ တပ္ထြက္ေတာ့မယ္ ဟန္ေဆာင္ျပီး တပ္ထဲမွာ ေတာ္လွန္ေရး
ရက္ နီးလာေတာ့ ပြဲတျခိမ့္ျခိမ့္ ညစဥ္ခံေနရတယ္။ ေနာက္ မတ္လ(၂၈)ရက္ေန႔မွာ တပ္ထြက္ႏႈတ္ဆက္
ထမင္းစားပြဲႀကီးတခု က်င္းပရန္ ဟန္ျပစီစဥ္ခဲ့ရေသးတယ္။-----(အထက္ပါစာအုပ္ ႏွာ၁၀၃-၁၀၄)
အဲဒီမတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔က

ေသး တယ္။

အျဖစ္အပ်က္နဲ႔

ခံစားမႈေတြကိုလည္းေဖေဖက

ဒီလိုျပန္ေျပာထားပါ

------၁၉၄၅-မတ္လ(၂၇)ရက္ေန႔ ညဦး ၇ နာရီမွာ ပဲခူးမွာရွိတဲ့ စစ္ေရးျပကြင္းထဲမွာ ေတာ္လွန္ေရး

ထြက္ၾကမယ့္ ပဲခူးေဒသက တပ္ဖြဲ႕အသီးသီးဟာ တပ္ထြက္ဖို႔ တန္းစီစုေဝးေနၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီ
တပ္ဖြဲ႕ႀကီးကုိ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ(ရွင္းလင္းခ်က္- ၁၉၄၅ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္

ဆန္း ဖြဲ႕ခဲ့သည့္အဖြဲ႕။) က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ဂ်ပန္ကိုစစ္ေၾကညာတဲ့ ေၾကညာခ်က္ကို ဖတ္ျပျပီး ဂ်ပန္

ကို ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ တျပည္လံုး ေတာ္လွန္ေတာ့မယ့္အေၾကာင္းကို မိန္႔ခြန္းတိုေလး ေပးျပီး တပ္ဖြဲ႕အသီးသီး တာ
ဝန္က်တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမေေတြဆီကို စတင္ခ်ီတက္သြားၾကတာကို ျမင္ေယာင္ေနမိပါတယ္။------

------ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ တိုင္း(၄)စစ္ဌာနခ်ဳပ္တပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ပဲခူးခရိုင္ ေ၀ါျမိဳ႕နယ္ဘက္ကို ခ်ီတက္ၾကပါတယ္။

လေရာင္လင္းေနတဲ့ေအာက္မွ တပ္ဖြဲ႕ေတြခ်ီတက္ေနၾကတာကို ကၽြန္ေတာ္က ျမင္းေပၚကထိုင္လိုက္ရင္း စိတ္
ထဲမွာလည္း ၾကည္ႏူးရႊင္လန္းေနမိတာကို သတိရမိပါတယ္။-------------ကၽြန္ေတာ္တို႔တခ်ိန္လံုး ဂ်ပန္ ေတာ္

လွန္ေရးကိစၥႀကီး ေပါက္ၾကားျပီး ဂ်ပန္ေတြလက္ဦးမွာကို အျမဲ စိုးရိမ္ေသာကေရာက္ျပီး ရင္ထိတ္ထိတ္နဲ႔

ေနရတာပါ။ အခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕က လက္ဦးမႈရျပီး စတင္ေတာ္လွန္ႏိုင္ျပီျဖစ္လို႔ မ်ားစြာ၀မ္း သာမိခဲ့ပါ
တယ္။ အဲဒီညဟာ တန္ခူးလ ျပည့္ညပါ။ -----(ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ သတင္းဌာနမ်ားနဲ႔ အင္တာဗ်ဴး
(ေနရီရီစာေပ) ႏွာ ၉၈-၉၉)
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ဒီလိုနည္းနဲ႔ တျပည္လံုးျပည္သူမ်ားရဲ႕ ပါ၀င္ေထာက္ခံမႈနဲ႔ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ဗမာျပည္သူ

ေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဆင္ႏဲႊႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၄။ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ျမင္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမ်ား။

ေဖေဖကေတာ့ ဒီအေၾကာင္းေတြကို သူ႔စာအုပ္မွာေရာ၊ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းေတြမွာေရာ အေတာ္

ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရးထားေျပာထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကေတာ့----

(က)။ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ၊ စစ္ေရးအရပါ ေခါင္းေဆာင္မႈအေနနဲ႕ ေသနဂၤဗ်ဴဟာနဲ႔ နည္းပရိယာယ္

လမ္းစဥ္မ်ား ရဲရင့္မွန္ကန္ေကာင္းမြန္လို႔။

(ခ)။ တတိုင္းျပည္လံုး စည္းလံုးညီညႊတ္စြာျဖင့္ (ဖတပလ)တပ္ေပါင္းစုအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး ဖြဲ႕စည္းျပီး ႏိုင္

ငံေရးပါတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တဦးခ်င္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ရဟန္းသံဃာမ်ားနဲ႕ ဘာသာေရး
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား အားလံုးအားလံုးေသာ လူထုႀကီးတရပ္လံုး ပါ၀င္လာေအာင္ စည္းရံုး
ႏိုင္လို႔။

(ဂ)။ စစ္ေရးတြင္ ျပည္သူ႕စစ္ပြဲသေဘာတရား နည္းနာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လို႕ (ဖက္ဆစ္၀ါဒကို

မုန္းတီးရြံရွာတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အသိစိတ္ဓာတ္နဲ႕တက္ၾကြေနတဲ့) ျပည္သူတရပ္လံုးက အဖက္ဖက္က အလြန္ရဲရင့္
ျပတ္သားစြာပါ၀င္ကူညီတဲ့အတြက္ေၾကာင့္။

(ဃ)။ ကမၻာ့ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေရစီးေၾကာင္းထဲမွာ တစိတ္တပိုင္းအျဖစ္ပါဝင္တာျဖစ္လို႔ ႏိုင္ငံ

ျခား အကူအညီမ်ားရခဲ့လို႔-----ျဖစ္ပါတယ္။

(၅)။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကေပးတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား။

ဒီဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးေအာင္ပြဲအရွိန္ႀကီးကိုစီးျပီး ဗမာျပည္သူေတြဟာ ေနာက္တဆင့္ေအာင္ပြဲျဖစ္တဲ့

လြတ္လပ္ေရးကို ၁၉၄၈ မွာ အဂၤလိပ္မ်ားလက္က ေတာင္းဆိုရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးအျပီး
(၁၉၄၅ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔မွာ)က်င္းပတဲ့ ေနသူရိန္အစည္းအေ၀းမွာ ေဖေဖက ဒီလိုထည့္ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ေဖေဖက သူတို႔တိုင္း(၄)က ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္းတိုက္ခဲ့ရတဲ့ ဘီးလင္း-ဖာပြန္လမ္း ဆည္ေတာ္

ရြာအနီး တိုက္ပြဲမ်ားအေၾကာင္းေျပာရင္း ထည့္ေျပာတာတခုက---

------အဲဒီတိုက္ပြဲေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုက္ပံုခိုက္ပံုေတြကို လိုက္ၾကည့္ရႈသည့္မဟာမိတ္ ၁၃၆ ေလထီးဆင္း
တပ္မွ တပ္မွဴးမ်ားသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႕တပ္တုိက္ခိုက္ၾကပံုကို ခ်ီးက်ဴးပါေတာ့သည္။-----တဲ့။

အဲဒီေနသူရိန္မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေလးေတြကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေဖေဖရဲ႕(၂၀၀၃-၂၀၀၇)

မွာ ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့-ကိုယ္တိုင္ေရးအတၳဳပြတၱိမွာေတာ့ ဒီလိုမွတ္ခ်က္ေလး ထပ္ေရးထည့္ခဲ့ပါတယ္။(ႏွာ

၁၀၅)------(ဤသည္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္သိရွိခဲ့ၾကသည့္ ျဗိတိသွ်တို႔သည္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲကို စစ္ပြဲ
ျဖင့္ ဆက္၍မဖိေတာ့ဘဲ ေဆြးေႏြးျပီးေပးခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါသည္။)----တဲ့။

ဒါဟာ ျပည္သူတရပ္လံုးအေနနဲ႕ (ဖက္ဆစ္၀ါဒကို တိုင္းျပည္အတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးဆိုတဲ့) ကိုယ္

ပိုင္ အသိစိတ္ဓာတ္ ကိုယ္ပိုင္ႏိုးၾကားတက္ႂကြမႈနဲ႕ ဘက္ေပါင္းစံုက ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကရင္ျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ အင္
အားႀကီးတဲ့ရန္သူကိုမဆုိ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္၊ ေအာင္ပြဲရႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အသိ
ဉာဏ္ကို ရေစခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေခတ္အဲဒီအခါက ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္အမ်ိဳးမ်ိဳး အယူဝါဒအမ်ိဳး

မ်ိဳး နဲ႔ ရွိေနၾကတဲ့ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ပုဂြိဳလ္အားလံုးကို(ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္၀ါဒဆန္႔က်င္သူမွန္သမွ်ကို) အလံတခု

တည္းေအာက္ စုစည္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳကလည္း အလြန္အဖိုးတန္ျပီး အခုေခတ္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား အ
တြက္လည္း ေလ့လာသင္ခန္းစာယူစရာပါ။

ဒါေၾကာင့္ပဲ အခုလို ဗမာျပည္သူေတြအေနနဲ႕ ဗမာျပည္ႀကီးတရပ္လံုးကို ေဘးဒုကၡအႏာၱရာယ္တြင္း

ဆင္းရဲတြင္းနက္ရႈိင္းစြာ က်ေရာက္ေစခဲ့တဲ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးႀကီးကို အဆက္မျပတ္ ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ
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ဆင္ေနတဲ့အခ်ိန္ ေအာင္ပြဲျပတ္ျပတ္သားသား မရႏိုင္ေသးခ်ိန္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္သူမ်ား

အားလံုး (စြန္႔ျပီးမစားရရွာတဲ့ ေအာက္ေျခတပ္မေတာ္သားမ်ားအပါ)ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးကာလက ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့

စည္းလံုးညီညြတ္မႈမ်ိဳးနဲ႔ နည္းသဏၭာန္ေပါင္းစံုနဲ႔ ဆက္လက္တိုက္ပြဲဆင္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳရင္းနဲ႔ ဒီ
ေဆာင္းပါးကို ေရးရပါတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီေဆာင္းပါးေရးရတာ ေနာက္တေၾကာင္းကလည္း အဲဒီ ၁၉၄၅ မတ္လ(၂၇) ရက္ေန႔မွာ

စတင္ေတာ္လွန္ဆင္နႊဲခဲ့တဲ့ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးမွာ အဓိက အင္အားတရပ္အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္
ေအာင္ဆန္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္၊ ဗမာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္၊ မ်ဳိးခ်စ္တပ္မ

ေတာ္ BIA, BDA, PBF ဘဝမွ စစ္အုပ္စုမင္းဆက္ရဲ႕ တလက္ကုိင္ ျပည္သူဆန္႕က်င္ေရး ေၾကးစားတပ္အျဖစ္

ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ လက္ရွိဗမာ့တပ္မေတာ္ကို သတိေပးခ်င္တာလည္း ပါပါတယ္။ အဲဒီဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး အ
တြင္းက ဗမာ့တပ္မေတာ္သားမ်ားအေပၚ ျပည္သူေတြကထားရွိခဲ့တဲ့ ေမတၱာေစတနာေတြဟာ ေတာင္လိုပံုခဲ့
ပါတယ္။

ပင္မတပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ကြဲသြားတဲ့ တပ္သားေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဒဏ္ရာရလို႔ ရြာသားေတြထံ အပ္ထားခဲ့ရတဲ့

တပ္သားေတြကိုပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျပည္သူေတြဟာ မိမိတို႔အသက္ေတာင္စြန္႕ျပီး ကာကြယ္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ နယ္စိမ္း

၀င္တိုက္ရတဲ့ တပ္သားေတြကို လမ္းျပတာ၊ ကင္းေထာက္တာ၊ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့တာ စတဲ့ပံုျပင္ေတြက
လည္း မနည္းမေနာပါ။

တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနနဲ႔ အဲသလိုမ်ိဳး ျပည္သူေတြရဲ႕ေမတၱာကို ျပန္လည္ရယူခ်င္ရင္ျဖင့္ ျပည္သူ

သာအမိ-ျပည္သူသာအဖဆိုတဲ့
တယ္။

အေျခခံစိတ္ဓာတ္ကိုေမြးျမဴျပီး

ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္ဖို႔

တိုက္တြန္းလုိပါ

အခုလိုတျပည္လံုးျပည္သူေတြရဲ႕ ေသြးေတြေခၽြးေတြနဲ႔ရင္းျပီးအရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး

ေအာင္ပြဲကို ေမာင္ပိုင္စီးျပီး တပ္မေတာ္ေန႔အျဖစ္ ေျပာင္းလဲက်င္းပတဲ့ အေျခခံစိတ္ဓာတ္ကိုက မိမိတို႕ တပ္

မေတာ္သာလွ်င္ ဘာမဆိုထိပ္ကေနရမယ္ဆိုတဲ့ အခြင့္ထူးခံစိတ္ကို ျပသေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေထာက္
ျပခ်င္ပါတယ္။

ဂ်ပန္ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအပါအဝင္ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲစဥ္တေလွ်ာက္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္

သူေတြကိုအေလးျပဳရင္း အခုထိ မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါ ဗမာျပည္သူမ်ား အားလံုး

မိမိတို႔လိုခ်င္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့၊ တန္းတူညီမွ်တဲ့၊ သာယာ၀ေျပာတဲ့၊ ဒီမိုကေရစီရွိတဲ့ ဗမာ့ႏိုင္ငံသစ္ႀကီးကို အား
လံုး ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ဝုိင္းဝန္းတည္ေဆာက္ၾကပါစို႕-လို႕ တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါတယ္။
လွေက်ာ္ေဇာ။

၂၀-၃-၂၀၁၉။

မွတ္ခ်က္။
ပူးတြဲပါဓာတ္ပံုအတြက္စာ။

၁၉၄၅-ဇန္နဝါရီ ရန္ကုန္မွာ(ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးမစမီ)ေတြ႕ရတဲ့ဗမာ့တပ္မေတာ္တပ္မွဳးမ်ား။
ေနာက္တန္း ဝဲမွယာ ဗိုလ္မွဳးျမင့္ေအာင္၊ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမွဳးဗိုလ္ဗထူး။

ေရွ႕တန္း ဝဲမွယာ ဗိုလ္မွဳးရန္ေအာင္၊ ဗိုလ္မွဳးေက်ာ္ေဇာ၊ ဗိုလ္မွဳးရဲထြဋ္။
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ကၽြန္မဆက္၍ေရးခ်င္ေသာေဖေဖအေၾကာင္းမ်ား။
ေဆာင္းပါးအမွတ္( ၅၂ )

အန္ကယ္လို႔မေခၚပါနဲ႔ကြယ္။ ဦးေလးလို႔ေခၚေပါ့။ခ်ိန္ကပါ။

လွေက်ာ္ေဇာ

အန္ကယ္အန္တီအေခၚေလ့တဲ့ကၽြန္မတို႔ေမာင္ႏွမေတြကို ဦးေလးဦးတင္ေအာင္ သင္ေပးျပင္ေပးခဲ့
၁၉၅၇-၁၉၆၂ ကာလမ်ားမွာ ေဖေဖက ဆရာႀကီးမိႈင္းရဲ႕ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မွာ ပါ၀င္လုပ္

ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၅၇ ေဖေဖ တပ္မေတာ္မွ အျငိမ္းစားယူရျပီးေနာက္ ပထမဆံုးျပဳလုပ္တဲ့ သတင္းစာ ရွင္း
လင္းပြဲမွာ သတင္းေထာက္တေယာက္က ေဖေဖကို ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားကို

ေမးျမန္းလာလို႔ ေဖေဖက သီးျခားထုတ္ပါ့မယ္လို႔ ေျပာလိုက္ျပီး ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးစတဲ့ ဘက္စံုျပႆနာ
ေတြကို အက်ယ္တ၀င့္ အခ်ိန္ယူေလ့လာျပီး ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္တဲ့သေဘာထားဆိုျပီး စာ
တမ္းတေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီစာတမ္းေရးဖို႕ ေဖေဖက ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာကို အေသးစိတ္ေလ့

လာတဲ့အခါ ျပည္တြင္းစစ္ရွည္ၾကာေလေလ ျပည္သူေတြရဲ႕ဆင္းရဲဒုကၡ ႀကီးေလေလဆိုတာကို ျမင္လာလို႔

ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးရပ္စဲျပီး ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရေရးဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ေသာ့ခ်က္ဆိုတာ ျမင္လာတယ္လို႔
ေဖေဖက သူ႕စာအုပ္မွာေရးဖူးပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ အဲဒီတုန္းကရွိေနတဲ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ရွစ္ဦးေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္တခ်ိဳ႕နဲ႔ ပူးေပါင္းလႈပ္

ရွားမႈေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီအေစာပိုင္းကာလေတြမွာ ကၽြန္မတို႔အိမ္ ၀င္ထြက္ေနတဲ့ ေဖေဖ့မိတ္ေဆြႀကီးမ်ားကို ကၽြန္မတို႔

ေမာင္ႏွမတေတြက အန္ကယ္ဦးထြန္းတင္(လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီးဦးထြန္းတင္)၊အန္ကယ္ဦးေအာင္ေဇ(ေတာ္

ဘုရားေလး)စသျဖင့္ အန္ကယ္တပ္ ေခၚဆိုၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွ သိလာရတဲ့ စာေရးဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္
တင္ေအာင္က သူ႕ကို ဦးေလးလို႔ေခၚဖို႔ေျပာလာလို႔ ဒီေနာက္ပိုင္းသိလာရတဲ့ ေဖေဖ့ရဲေဘာ္မိတ္ေဆြ လုပ္ေဖာ္

ကိုင္ဖက္ေတြကို ဦးေလးလို႔ ေခၚလာရပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ဦးေလးဦးတင္ေအာင္တို႔၊ ဦးေလးကုိတင္ေရႊ (မံုရြာ

ဦးတင္ေရႊ)တို႔၊ ဦးေလးကိုအံ့ေမာင္(မံုရြာဦးအံ့ေမာင္)တို႔ ျဖစ္လာတာပါ။ (ဒိအရင္ကေတာ့ ဦးေလး ေဒၚေလး
ဆိုတဲ့အေခၚေတြကို ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာေတြကိုသာ ေခၚခဲ့ပါတယ္။)
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၁၉၆၀ခုႏွစ္ သန္႔ရွင္း-ဦးႏုအစိုးရတက္လာျပီးေနာက္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္

အသက္၀င္လာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီကာလက ထပ္ေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ (အေမရိကန္ စီ-အိုင္-ေအအကူအညီနဲ႔)

တရုတ္ျဖဴက်ဴးက်ာ္မႈဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားမႈကိုလည္း ေဖေဖတို႔တေတြ အားလံုး အတူပူးေပါင္း လႈပ္ရွားခဲ့ၾက
ပါတယ္။ ထိုလုပ္ငန္းႏွစ္ရပ္ဟာလည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

၁၉၆၀-၆၁ ခုႏွစ္ ေတာက္ေလွ်ာက္ တႏိုင္ငံလံုးအႏွံ႔ ေဖေဖတို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတရားေတြ နယ္ခ်ဲ႕ ဆန္႔

က်င္ေရးတရားေတြ ေဟာေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒီခရီးေတြကို အသက္အရြယ္ႀကီးရင္လ
့ ာျပီးျဖစ္တဲ့ ဆရာႀကီး
မိႈင္းကိုယ္စား ေဖေဖပဲ ဒိုင္ခံဦးစီးျပီး က်န္အဖြဲ႕၀င္မ်ား အလွည့္က်ပါ၀င္ျပီး သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီခရီးစဥ္
ေတြမွာ အမ်ားစုပါ၀င္ေလ့ရွိတဲ့ ဦးေလးဦးတင္ေအာင္နဲ႔ ေဖေဖရင္းႏွီးသြားပံုရပါတယ္။

ဦးေလးက ေဖေဖကို ပုဂၢဳိလ္ခ်င္းမသိခင္ကတည္းက ေလးစားခဲ့ပံုရပါတယ္။ သူ႕သားတေယာက္ကို

ေက်ာ္ေဇာေအာင္လို႔ နာမည္ေပးထားတာပါ။ ဒါ့အျပင္ ဦးေလးေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီေခတ္ ျမန္မာ သ

မိုင္းစာအုပ္ရဲ႕အမွာစာမွာ ေဖေဖကို စစ္သူႀကီးမဟာဗႏြၡဳလ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔နဲ႔အတူ ဂုဏ္ျပဳရည္ညႊန္း
ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေဖေဖကေတာ့ ဦးေလးဦးတင္ေအာင္ကို လြမ္းဆြတ္သတိရစြာနဲ႔ သူ႕စာအုပ္မွာ တ

ရင္းတႏွီး ခရီးအတူသြားစဥ္က အျဖစ္အပ်က္ေတြ ေရးထားတာေတြ႕ရပါတယ္။ ေဖေဖ ေရးထားတာေလး ကို
ၾကည့္ပါဦး။

------ ကၽြန္ေတာ္ သူ႕အေပၚ သတိျပဳခ်က္မွာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူအေပၚ မ်ားစြာခ်စ္ျမတ္ႏိုးျပီး သူ႕

ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္ေသာ မိမိေခတ္မွာ မိမိပခံုးေပၚက်လာတဲ့တာ၀န္ေတြကို ေက်ပြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေရးကို

မ်ားစြာ အေလးထားျပီး အမႈကိစၥေတြ တာ၀န္ေတြကို ႀကိဳးႀကိဳးစားစားေဆာင္ရက
ြ ္ပံုကို ေတြ႕ရသည္။ ပင္ကိုယ္
စိတ္ေနစိတ္ထားကလည္း အလြန္ေကာင္းမြန္ုျပီး ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ အလြန္ညွာတာ ေလးစားဦးစားေပး ဆက္

ဆံတာေတြကို ခရီးသြားစဥ္တေလွ်ာက္လံုး ေတြ႕ခဲ့ရသည္။တဲ့။ (ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေက်ာ္ေဇာ။ ကိုယ္တိုင္
ေရး အတၳဳပၸတၱိ- ဆိုင္းစုမွသည္မန္ဟိုင္းဆီသို႔၊ ယဥ္မ်ိဳးစာေပ။ႏွာ၂၇၃)

ေဖေဖကလည္း ဦးေလးအေပၚ ေလးစားညွာတာပံုရပါတယ္။ တခါက ေဖေဖတို႔ ေမာ္လျမိဳင္က အ

ျပန္ ရလာတဲ့လက္ေဆာင္ သစ္သီးျခင္းေတြအေၾကာင္းေျပာျပပါဦးမယ္။ အဲဒီအေခါက္ ေဖေဖတို႔ ေမာ္လျမိဳင္
ဘက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးထြက္စဥ္က ဦးေလးဦးတင္ေအာင္နဲ႔ အန္ကယ္ဦးေအာင္ေဇတို႔ ပါသြားပါတယ္။ အျပန္

မွာ ေမာ္လျမိဳင္မွာ ဒူးရင္းျခံေတြ၊ မင္းဂြတ္သီးျခံေတြပိုင္တဲ့ ေဖေဖမိတ္ေဆြ(စစ္ဗိုလ္ေဟာင္းတဦး)က ျခင္းေတြ

နဲ႔ သစ္သီးေတြ ထည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ဆီဆံုလမ္းအိမ္ ျပန္ေရာက္ေတာ့ အန္ကယ္ဦးေအာင္ေဇ

က သစ္သီးေတြကို ေ၀ငွခြဲေ၀ပါတယ္။ ေဖေဖကို အဓိကဦးတည္ေပးလိုက္တာျဖစ္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔အတြက္

ေ၀ပံုက အေတာ္မ်ားေနပါတယ္။ ေဖေဖက ေမေမကိုလက္တို႔ျပီး ဦးေလးဦးတင္ေအာင္ကို ထပ္ထည့္ေပး
ခိုင္းပါတယ္။ ရလာတဲ့အသီးေတြကို သူ႕လြယ္အိတ္ထဲထည့္၊့ ေမေမထုပ္ေပးတဲ့ ဆြဲျခင္းေလးဆြဲျပီး၊ သုတ္ျပန္
သြားတဲ့ ဦးေလးရဲ႕ေနာက္ေက်ာကို ေဖေဖက ရီရီေ၀ေ၀ ေငးၾကည့္ေနတာ ေတြ႔ခဲ့ရဖူးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ
ထင္ပါရဲ႕။ ေဖေဖက သူ႕စာအုပ္ထဲ ဦးေလးအေၾကာင္းေတြေရးရာမွာ---

အလြန္ေက်ာ္ၾကားသည့္ စာေရးဆရာႀကီးျဖစ္ေသာ္လည္း စာေပေရးသားျခင္းထက္ ႏိုင္ငံေရးတာ၀န္

ေတြကို မပ်က္မကြက္ ဦးလည္မသုန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္သူတဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံေရးယံုၾကည္ခ်က္

ျဖင့္ ျပည္သူ႕ဘက္က ရပ္တည္ျပီးေရးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ အႀက္ိမ္ႀကိမ္ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ေနာက္ဆံုး ကိုးကိုး
ကၽြန္းသို႔ပင္ပို႕ အက်ဥ္းခ်ျခင္း ခံရေပသည္။ စီးပြားေရးအရလည္း ခက္ခဲက်ပ္တည္းပံုရပါသည္။------လို႔လည္း
ေရးထားပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဦးေလးရဲ႕ သမိုင္းဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ားအေပၚ တခ်ိဳ႕လူေတြက ေ၀ဖန္လာတဲ့အခါ ေဖေဖကပဲ

သူ႕အျမင္ျဖစ္တဲ့ ဦးတင္ေအာင္လို လက္၀ဲႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးက ေရးတာျဖစ္လို႔ ထူးျခားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအျမင္
ေတြ ပါႏိုင္တယ္။ သမိုင္းပညာအေနနဲ႔ ပိုျပီးေတာ့ေတာင္ ၾကြယ္၀လာႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေျပာဆို ကာကြယ္
ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။

တကယ္လည္း ဦးေလးရဲ႕ သမိုင္းဆိုင္ရာအျမင္ေတြဟာ သစ္ဆန္းေနပါတယ္။ ဦးေလး ကြယ္လြန္

တာ ႏွစ္(၂၀)ေျမာက္ ၁၉၉၈က ျပည္သူ႕ဘက္ေတာ္သားမ်ားစာေပက အထိမ္းအမွတ္စာအုပ္ ထုတ္တုန္းက
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လည္း ေဖေဖက ဦးေလးအတြက္ အမွတ္တရေဆာင္းပါးတေစာင္ ေရးေပးဖူးပါတယ္။ ၁၉၆၃ ျင္ိမ္းခ်မ္းေရး
ေဆြးေႏြးပြဲေတြ ပ်က္သြားျပီးေနာက္ ဦးေလးအဖမ္းခံသြားရျပီး ကိုကိုးကၽြန္းအထိ ပါသြားပါေတာ့တယ္။

၁၉၇၃-၇၄ ကၽြန္းကလြတ္လာမွ ဦးေလးနဲ႔ ျပန္အဆက္အသြယ္ရပါေတာ့တယ္။ ဦးေလး ျပန္ မလြတ္

ခင္ကတည္းက ဦးေလးဇနီး ေဒၚေဒၚ-ေဒၚခင္ဦးနဲ႔ ကၽြန္မက ရင္းႏွီးသြားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ကၽြန္မ အေရွ႕
ပိုင္းေဆးရံုမွာ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ေနစဥ္က ကၽြန္မနဲ႔အတူေန ေဒၚေဒၚ-ေဒၚခင္မ်ိဳးညြန္႔

(ဗိုလ္မွဴးခ်စ္ေကာင္းဇနီး)ကတဆင့္ သိခဲ့ရတာပါ။ ဒီအမ်ိုးူသမီးႀကီးႏွစ္ေယာက္ဟာ အေတာ္ ရင္းႏွီး ခင္မင္တာ
ေတြ႔ရပါတယ္။ ေဒၚေဒၚ-ေဒၚခင္မ်ိဳးညြန္႔ သမီးအငယ္ဆံုးေလး ေမထြန္းေမြးစဥ္က ေဒၚခင္ဦးအိမ္မွာ လာေမြး
ေပးတာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အဲဒီတုန္းက ေဒၚေဒၚ-ေဒၚခင္ဦးခမ်ာ အေတာ္ရုန္းကန္ေနရပံု ရပါတယ္။ ဒါေတာင္ ဦးေလး စာအုပ္

ေတြ ထုတ္ေပးခဲ့တဲ့ စာအုပ္တိုက္ေတြက တတ္ႏိုင္သမွ် ၀ိုင္း၀န္းကူညီမႈေတြ တစံတ
ု ရာရွိလို႔ ေက်းဇူးတင္ရပါ
တယ္လို႔ေျပာရွာေသးတယ္တဲ့။

ဦးေလးဦးတင္္ေအာင္တို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံမွာ သမီးေလးတေယာက္က အပူႀကီးအဖ်ားတက္ျပီး နားေလး

သြားရာက ဆြံ႕လည္း သြားရွာပါတယ္။ ဦးေလးရဲ႕အေမျဖစ္သူ ဘြားေအႀကီးက ဒုကၡိတေျမးေလးကို အသနား
ပိုရာက အလိုလိုက္လြန္းေတာ့ သမီးေလးအရြယ္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ျပႆနာေတြတက္လာဟန္ရွိပါတယ္။

အဲဒီကိစၥေတြေရာ၊ မမာေရးမခ်ာေရးကိစၥေတြေရာ ေဒၚေဒၚေဒၚခင္ဦးက ကၽြန္မအိမ္မွာေနထိုင္ေနတဲ့ ေဒၚေဒၚ
-ေဒၚခင္မ်ိဳးညြန့္ဆီ လာ ရင္ဖြင့္တတ္၊ အကူအညီ ေတာင္းတတ္ပါတယ္။

အဲဒီကာလက ေဒၚေဒၚ-ေဒၚခင္ဦးက အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ ၅၀ ၀န္းက်င္ဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား သ

ဘာ၀ ေသြးဆံုးကိုင္တဲ့လကၡဏာေတြကလည္း ေပၚေနပါတယ္။

ဦးေလး ကိုကိုးကၽြန္းက ျပန္ေရာက္ေတာ့ က်န္းမာေရးက အေတာ္ဆိုးေနပါျပီ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မ အ

လုပ္ လုပ္ေနတဲ့ အေရွ႕ပိုင္းေဆးရံု အတြင္းလူနာေဆာင္မွာတက္ျပီး ေဆးစစ္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ျပီး လိုအပ္

တဲ့ ေဆးကုကမႈကို ခံယူပါတယ္။ အဲဒီကိုကိုးကၽြန္းျပန္ သူရဲေကာင္းႀကီးမ်ားကို ေဒၚေဒၚ-ေဒၚခင္မ်ိဳးညြန့္က ဒိုင္
ခံျပီး ေဆးကုသေရးကို လုပ္ေဆာင္တာပါ။

အေရွ႔ပိုင္းေဆးရံုႀကီးက အခ်က္အလက္အရ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးေလာက္ အဆင့္မျမင့္ေပမယ့္ အား

သာခ်က္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးမွာ မရွိတဲ့ သားဖြားေဆာင္ေရာ၊ ကေလးလူနာေဆာင္ေရာ
ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အဲဒီကာလ(မဆလေခတ္)က အခမဲ့ ေဆး၀ါးကုသေရးစနစ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ကၽြန္မ အ

ေရွ႕ပိုင္းေဆးရံုက အိမ္ခန္းေလးဟာ အျမဲ လူစည္ေနတတ္ပါတယ္။ မဆလေခတ္မွာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို အ

ေပၚယံသဏၭာန္အရျဖစ္ေစ လုပ္ျပထားရတာမို႕ သတိတရျဖစ္စရာကေတာ့ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္နဲ႔ အခမဲ့ေဆး
၀ါးကုသမႈစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ မဆလရဲ႕ အေစာပိုင္းကာလေတြမွာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက မဆလ

ကို ေထာက္ခံခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစနစ္ေတြကို ေရရွည္ခံေအာင္မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အေျခခံေစတနာကိုက
အေပၚယံသဏၭာန္ လုပ္ျပဖို႔သာျဖစ္လို႔ပါ။ဆိုရွယ္လစ္-ဆိုတဲ့ လူအမ်ားႀကိဳက္စကားလံုးကို အသံုးျပဳဖို႔သာ ရည္
ရြယ္ခဲ့တာပါ။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကၽြန္မကေတာ့ ဒီမဆလရဲ႕ အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသမႈေၾကာင့္ လူနာအမ်ားအျပားကို စိတ္

ႀကိဳက္ ကူညီကုသေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ ၁၉၇၃-၇၄ ခုႏွစ္အတြင္း တသုတ္ျပီးတသုတ္ ေထာင္တို႔ ကို

ကိုးကၽြန္းတို႕က လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားမ်ား ပါခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားဟာ

ကၽြန္မနဲ႔အတူေန ေဒၚေဒၚ- ေဒၚခင္မ်ိဳးညြန္႕ကတဆင့္ ကၽြန္မဆီေရာက္လာၾကျပီး တခ်ိဳ႕ အသက္အရြယ္ႀကီး
ရင့္သူမ်ားကို ေဆးရံုတင္တန္သူ ေဆးရံုတက္၊ တခ်ိဳ႕ အျပင္ေဆးခန္းက လိအ
ု ပ္တာေတြ လုပ္ေဆာင္ေပး စ
သျဖင့္ အေရွ႕ပိုင္းေဆးရံုႀကီးမွာ လာေရာက္ကုသၾကရပါတယ္။

ထိုစဥ္က ကၽြန္မက အေရွ႕ပိုင္းေဆးရံုႀကီး အတြင္းလူနာေဆာင္မွာ ဆရာႀကီး ဦးေစာမရေအာင္

(ေနာင္ ရခိုင္NLD)ရဲ႕ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေဆးရံုတင္ စစ္
ေဆးဖို႔ လိုအပ္သူမ်ားအားလံုးက္ို အဲဒီအေဆာင္မွာပဲ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
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ကၽြန္မတို႔အေဆာင္မွာ အလုပ္သင္ဆရာ၀န္ကေလးမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။။ ဆံပင္ရွည္ ေဘာင္းဘီ

ခ်က္ျပဳတ္နဲ႔မို႔ ကၽြန္မက လမ္းသူရဲသာသာလို႔ပဲ သေဘာထားမိပါတယ္။ ကၽြန္မ အထင္နဲ႔အျမင္ လြဲပါတယ္။

အဲဒီဆရာ၀န္ေလးေတြက ကိုကိုးကၽြန္းျပန္ သူရဲေကာင္းႀကီးမ်ားအေပၚ ထားရွတ
ိ ဲ့ ေလးစားမႈ ေစတနာနဲ႔ ဂရု
တစိုက္ရွိမႈေတြကို ေတြ႔ရွိမိေတာ့မွ ကၽြန္မ ဒီဆရာ၀န္ေလးေတြ အေပၚနားလည္လာမိပါတယ္။(ဒါေတာင္ အဲဒီ
ကာလ ကိုကိုးကၽြန္းေထာင္မ်ားအေၾကာင္း သိပ္သိၾကေသးတာ မဟုတ္ပါဘူး။) သူတို႔ေလးေတြက အဲဒီ သူ

ရဲေကာင္းႀကီးေတြရဲ႕ပံုျပင္ေတြကို က်န္သူမ်ား(သူနာျပဳမ်ား၊ ေဆးေက်ာင္းသားမ်ား)ကို အားရပါးရ ေျပာျပေန
တာေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ သူတို႕က လူနာရဲ႕သမိုင္းကို ေမးျမန္းမွတ္တမ္းတင္ရတာကိုး။

ဦးေလး(ေလထီး)ဗိုလ္အုန္းေမာင္ရဲ႕ ဓာတ္မွန္ဖလင္ကို တေယာက္တလက္ လွည့္ၾကည့္ၾကျပီး ရင္ႏု

ရိုးတေလွ်ာက္ အသီးသီးေတြ ျဖစ္ေနတဲ့ေနရာေတြျပျပီး စစ္ေထာက္လွမ္းေရးစစ္ဗိုလ္က ဖိနပ္နဲ႔ တက္နင္း

ထားတဲ့အေၾကာင္း စတာေတြကို ေျပာေနၾကတာ ကၽြန္မေတြ႔ရပါတယ္။ မိမိမစြန္႔လႊတ္ႏိုင္တဲ့အရာေတြကို စြန္႕
လႊတ္ႏိုင္တာ၊ မိမိမလုပ္ႏိုင္တဲ့အရာေတြကို လုပ္ႏိုင္ၾကမႈအေပၚ အေတာ္ေလးစား တန္ဖိုးထားၾကတာ ေတြ႔ရ
ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ပဲ ရွစ္ေလးလံုးအေရးအခင္းႀကီးအတြင္း ပညာတတ္မ်ားအၾကား အခြင့္ထူးခံမ်ားလို႔ သတ္

မွတ္ခံရတဲ့ ဆရာ၀န္ေတြ၊ ေဆးေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားအျပား ပါ၀င္လာၾကတာ ျဖစ္မွာ။ ဦးေလး ဦးတင္

ေအာင္ကိုလည္း ဒီလိုပဲ အားလံုးက ၀ိုင္းဂရုစိုက္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဦးေလးကို အဆုတ္ တီဘီ

ျဖစ္ေနတယ္ လို႔ သတ္မွတ္ျပီး တီဘီကုသေဆးမ်ားနဲ႔ ကုသေနတာပါ။ အဲဒီဆရာ၀န္ေလးေတြကပဲ ဆရာႀကီး
ဦးေစာမရေအာင္ လက္ေဆာင္ရထားတဲ့ မိုရာမင္အားေဆးေတြ သြင္းေပးရေအာင္ဆိုလို႔ ဦးေလးကို အား
ေဆး တပတ္ ၂ ပုလင္း သြင္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီကာလေတြမွာ ေဒၚေဒၚ- ေဒၚခင္ဦးက တခါတေလလာျပီး ဦးေလးအေျခအေနကို ေမးတတ္ပါ

တယ္။ တခါေတာ့ ဖီးၾကမ္းငွက္ေပ်ာဖီးႀကီးကို ႏွီးေၾကာနဲ႔ခ်ည္ထားတာကိုကိုင္ျပီး ကၽြန္မေဆးရံုအိမ္ေလးထဲ
၀င္လာပါတယ္။ ၂၄ နာရီ တာ၀န္က်တဲ့ေန႔ျဖစ္လို႔ အဲဒီေန႕က ကၽြန္မစမ္းေခ်ာင္းအိမ္ မျပန္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္မ

ကိုေတြ႕တာနဲ႔ ေဒၚေဒၚမ်က္ႏွာက ၀င္းသြားျပီး ဟန္က်လိုက္တာ၊ လမ္းမွာငွက္ေပ်ာသီးေတြ႕လို႔ စားရေအာင္
၀ယ္လာတာ-တဲ့။ကၽြန္မျဖင့္ မ်က္ရည္မက်မိေအာင္ အေတာ္တင္းလိုက္ရတယ္။ လမ္းခရီးစရိတ္ေတာင္ အ
ေတာ္ႀကိဳးစားေနရတာ ကၽြန္မသိထားပါတယ္။ ေနာင္ ဘာလက္ေဆာင္မွ၀ယ္မလာဖို႔ ေဒၚေဒၚ-ေဒၚခင္မ်ိဳ႕ညြန္႔
ကို တားခိုင္းရပါတယ္။

ဦးေလး ဒီတခါ ေထာင္ကလြတ္လာတာမွာ က်န္းမာေရး အေတာ္ထိခိုက္သြားပါျပီ။ စီးပြားေရးအရ

လည္း အေတာ္ခက္ခဲပံုရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဦးေလးရဲ႕ေပးဆပ္မႈနဲ႔ စြန္႔လႊတ္မႈေတြဟာ အလဟႆ တခ်က္မွ
မျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။

ဒါကို ဦးေလးစ်ာပနေန႔မွာ ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့တဲ့ ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕အေလးျပဳ ႏႈတ္ဆက္တဲ့ စိတ္

ဓာတ္ကိုၾကည့္ရင္ သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ေမတၱာကို အတိုင္းအဆမရွိ ရရွိသာြ းတယ္ဆိုတာ ထင္ရွား

ပါတယ္။ဦးေလးဟာ သူ႕ကိုယ္ပိုင္ လက္သံုးစကားအတိုင္း ေခတ္က သူ႕ပခုံးေပၚတင္ေပးလိုက္တဲ့ သမိုင္း
တာ

၀န္ေတြကို

အေကာင္းဆံုး

အတတ္ႏိုင္ဆံုး

ထမ္းေဆာင္သြားသူတဦးပါ။

အမွတ္တရ သတိရရွိ ခ်က္မ်ားကိုေရးသားလိုက္မိတာပါ။

ဦးေလး ရဲ႕ ျပည္သူ႕အက်ိဳးေဆာင္စိတ္ဓာတ္ အဓြန္႕ရွည္ပါေစ။

ဦးေလးရာျပည့္အတြက္

လွေက်ာ္ေဇာ။

၁၂-၁၂-၂၀၁၉။
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လက္နက္ကုိင္ အင္ပါယာ
ရဲရင့္သံလြင္

(၁)

မၾကာေသးမီက ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္းကစတင္လိုက္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ ဥပေဒ

ျပင္ဆင္ေရးအသံေတြဟာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပအႏွံ႔အျပားမွာ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ၾကားလာရတယ္။ ဒီတ

ခ်ီ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးအဆိုဟာ စလိုိက္တယ္ဆိုရင္ပဲ လႊတ္ေတာ္တြင္း အေရြးေကာက္ခံမဟုတ္ဘဲ တက္
ေရာက္ခြင့္ရေနတဲ့ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အားလံုး ၿပိဳင္တူမတ္တပ္ရပ္ၿပီး ကန္႔ကြက္တာနဲ႔ ႀကံဳုေတြ႔

ရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ဒီအဆိုကို ဥပေဒနဲ႔မညီဘူးလို႔ စြပ္စြဲသံေတြ တပ္ဘက္ကေရာ USDP ဘက္ကပါ ၾကား
လာရသလို မဘသတျဖစ္လဲအဖြဲ႕ေတြဆီကလည္း ၾကားလာရတယ္။ ကန္္႔ကြက္သူေတြဟာ သူတို႔လည္း ေျခ

ဥကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ေထာက္ခံသူမ်ားျဖစ္ေပမယ့္ ဥပေဒတို႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းတို႔နဲ႔မညီဘဲ လုပ္ေဆာင္တာေတြကို
ေတာ့ လက္မခံဘူးလို႔ေျပာၾကတယ္။

တဆက္တည္းမွာပဲ ေျခဥျပင္ဆင္ရာမွာ ေျခဥရဲ႕အႏွစ္သာရကို အထိခိုက္မခံဘူး၊ ဥပေဒကို ေက်ာ္

လြန္ျပင္ဆင္တာကို လက္မခံဘူးတို႔၊ ေျခဥအႏွစ္သာရကိုထိခိုက္ရင္ တိုင္းျပည္စစ္တလင္း ျဖစ္သြားမယ္တို႔
ၿခိမ္းေျခာက္သလိုလိုေျပာဆိုိတာေတြေပၚလာတယ္။

စလံုးႏိုင္ငံကို ကူးခ်ည္သန္းခ်ည္လုပ္ေနသူ ယခင္၀န္္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးကဆိုရင္ ဒါဟာ NLD ရဲ႕

ေထာင္ေခ်ာက္ပဲ။ ဒီေထာင္ေခ်ာက္ထဲ မက်ေအာင္ တပ္မေတာ္နဲ႔ USDP တို႔ ျပင္ဆင္ေရးေကာ္မတီထဲ မပါ
ၾကပါနဲ႔လို႔ အသံကုန္ေအာ္လာတယ္။ ႏိုင္ငံေရးက၀ိဆိုသူေတြကေတာ့ တပ္က လက္မခံႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြ
ေရွာင္ၿပီး ေျခဥကို လြယ္တာလြတ္တာေလးေတြအရင္ျပင္ဖို႔ ႏွပ္ေၾကာင္းေပးလာၾကတယ္။ ဒီေနရာမွာ တခု
ထူးျခားတာက စစ္တပ္တို႔ USDP တိုိ႔နဲ႔အတူ အဲဒီႏုိင္ငံေရးက၀ိေတြ ျပင္ဆင္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ ေျခဥဟာ ပုဒ္မ
၂၆၁ တို႔ ဇယား ၂ နဲ႔ ၃ တို႔ပဲျဖစ္ၿပီး တျခား ဒီမိုကေရစီနဲ႔ဖက္ဒရယ္ကူးေျပာင္းေရးကို အတားအဆီးျဖစ္ေနတဲ့
ဥပေဒေတြ မပါဘူးဆိုတဲ့အခ်က္

ျဖစ္ေနတယ္။က်န္္တဲ့

ထိပ္တိုက္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ဟာေတြကိုေတာ့

ဓာတ္ျပား

ေဟာင္းႀကီးျဖစ္တဲ့ အစိုးရရယ္၊ စစ္တပ္ရယ္၊ တိုင္းရင္းသားရယ္ ၃ ပြင့္ဆိုင္ညွိၾကပါ လို႔ တိုက္တြန္းၾကတယ္။

သိပ္အက်ပ္္အတည္းျဖစ္လာရင္ လက္ရွိေျခဥေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈဟာ အဲဒီ ပုဒ္မ ၂၆၁ ေလာက္နဲ႔ အဖ်ား
ရွဴးသြားႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီပုဒ္မ ၂၆၁ ဆိုတာ တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြကိုအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အပိုဒ္ (ခ) မွာ ျပ႒ာန္္းထား
တယ္။ ဒီအခ်က္ကို တိုင္းရင္းသားေတြအခြင့္အေရး နစ္နာေစတဲ့အတြက္ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုတယ္။ တိုင္း/ ျပည္
နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို

သက္ဆိုင္ရာ

တိုင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြက

ေရြးခ်ယ္ခန္အ
္႔ ပ္ခြင့္ရရွိသင့္တယ္လို႔

ေထာက္ျပၾကတယ္။ ဒီေနရာမွာ တခုသတိျပဳသင့္တာက ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြအၿပီး မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔
အႏိုင္ရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီဟာ ၂၀၁၆ မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္လႊဲေျပာင္းရာမွာ ျပႆနာ ၂ ခုနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရ
တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
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ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ ပုဒ္မ ၂၆၁ နဲ႔ ဇယား ၂/ ၃ တိုိ႔ကို ျပင္ရံုေလာက္နဲ႔ တိုင္းျပည္ဟာ ဖက္ဒရယ္လမ္း

ေၾကာင္းေပၚ ေရာက္သလားဆိုတာ ျပန္္ၾကည့္ဖို႔လိုတယ္။

အဲဒီျပႆနာ၂ ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ ျပည္သူေရြးေကာက္လိုက္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္း

ေဆာင္ကို ၂၀၀၈ ေျခဥ ပုဒ္မ ၅၉ အရ တင္ေျမွာက္ခြင့္မရွိတဲ့ျပႆနာနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္အပါအ၀င္ တိုင္း/

ျပည္နယ္၀န္္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ခန္႔အပ္တာ၀န္ေပးဖို႔ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ စစ္တပ္ဘက္နဲ႔ညွိႏႈိင္း အ
ေပးအယူေတြလုပ္ၾကရတယ္။ NLD ဘက္က ပထမျပႆနာကိုႏိုင္ငံေတာ္္အတိုင္ပင္ခံရာထူးအသစ္တခုနဲ႔

ထြက္ေပါက္ရွာလိုက္လို႔ စစ္တပ္ဘက္က ေအာင့္သက္သက္ျဖစ္သြားၿပီး ဒီေန႔အထိ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္တယ္၊
ဥပ ေဒလက္တလံုးျခားလုပ္တယ္လို႔ ေျပာေနၾကတုန္းပါ။ ဒါေပမဲ့ NLD ဟာ ၀န္ႀကီးေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ
ယခင္ဦးသိန္းစိန္လက္က်န္ေတြနဲ႔ စစ္တပ္ကလိုလားသူအမ်ားအျပား ထည့္သြင္းခဲတ
့ ယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုအေပး

အယူလုပ္ရာမွာလည္း အဖုအထစ္ေတြေပၚပါတယ္။ အဲဒီအထဲက အထင္ရွားဆံုးကေတာ့ ကခ်င္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္းနဲ႔

ရန္ကုန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ ခန္႔ရာမွာ စစ္တပ္ဘက္ကလူေတြကို ခန္႔မခန္႔ ဆိုိတဲ့သတင္းေတြ ထြက္လာတယ္။
ကာခ်ဳပ္က ဒီေနရာ ၄ ခုကို ေတာင္းတယ္လို႔လည္း သတင္းေတြထြက္တယ္။ သမၼတက တိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္
လိုက္တဲ့အတြက္ ဒီျပႆနာလည္း မေက်မလည္နဲ႔ ခဏရပ္သြားတယ္။ တဖက္မွာလည္း ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီး

ခ်ဳပ္ေတြေနရာကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြကေနသာ ခန္႔အပ္ဖို႔ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသား ႏိုင္

ငံေရးပါတီေတြက တိုက္တြန္းတာေတြလည္း ေပၚလာတယ္။ ရလဒ္က NLD နဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြအၾကား
အက္ကြဲေၾကာင္း ေပၚလာျခင္းပါပဲ။ အခု၂၀၁၉ မွာေပၚလာတဲ့ ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ေရးဆိုတာ အဲဒီ ျပႆနာ

ရဲ႕အဆက္ဆိုရင္မမွားဘူး။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတဦးကေတာ့ ၂၆၁ ျပင္လိုက္ရံုနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ ရွမ္းလူထု

ကိုယ္စားျပဳမယ့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တေယာက္တက္လာဖို႔ မလြယ္ဘူးလို႔ ေထာက္ျပတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ SNLD
နဲ႔ NLD အမတ္ ၂ မ်ိဳးေပါင္းဦးေရဟာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ USDP နဲ႔ အေရြးေကာက္ခံမဟုတ္တဲ့ စစ္

ဗိုလ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂ မ်ိဳးေပါင္းဦးေရကို ေက်ာ္လြန္ျခင္းမရွိဘူးလို႔ သူကဆက္ေျပာတယ္။ အဲဒီ ေထာက္ျပ

ခ်က္ဟာ ဒီေန႔အေျခအေနနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ ေထာက္ျပခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္က ၂၀၀၈ ေျခဥရဲ႕ ရည္ရြယ္
ခ်က္ဟာ စစ္ဘက္ သို႔မဟုတ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတဦးဦးကို ႏုိင္ငံထိပ္ဆံုးရာထူးျဖစ္တဲ့ သမၼတရာထူးကို

အၿမဲ ရယူထားေစဖို႔ျဖစ္ၿပီး အဲဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတျဖစ္လဲ သမၼတကပဲ တိုင္း/ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို
စိတ္ႀကိဳက္ ေခါင္းေခါက္ေရြးႏိုင္ေအာင္ အကြက္ခ်ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွ သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္

သလို သမၼတရာထူးနဲ႔ အလွမ္းနည္းနည္းေ၀းသြားတဲ့အတြက္ ဒီပုဒ္မဟာ တိုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ နစ္နာ
ေစတယ္ ဘာညာသာရကာ ေျပာဆိုလာၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အမွန္ေတာ့ ၂၀၀၈ ေျခဥထဲမွာ တိုင္းရင္းသားေတြနစ္္နာေစတဲ့ ပုဒ္မေတြအမ်ားႀကီးရိွေနတယ္။ ပုဒ္မ

၃၇ ကစလို႔ေပါ့။ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ရွိေျမအားလံုး၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ ေရေပၚေရေအာက္ႏွင့္ ေလ
ထုအတြင္းရွိ သယံဇာတအားလံုး၏ ပင္ရင္းပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ဗဟိုအစိုးရလက္ထဲမွာ

ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ေျမယာသယံဇာတေတြအားလံုး ႀကိဳက္သလိုိ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ေပးထားတယ္။ အဲသလို ပင္ရင္းပိုင္

ရွင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာကလည္း တျခားမဟုတ္ဘူး။ စစ္အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတာ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒအရ ဧရာ
၀တီျမစ္ဆံုေတြ သံလြင္ေရကာတာေတြ ဒု႒၀တီေရကာတာေတြ ေပါင္းေလာင္းေရကာတာေတြဟာ ေဒသခံ
တိုင္းရင္းသားေတြကို နည္းနည္းမွလွည့္မၾကည့္ဘဲ ထင္သလိုလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။ ေရကာတာ ေရနစ္ျမဳပ္မယ့္

နယ္ထဲက ရြာေတြကို ထင္သလိုေျပာင္းခိုင္းခဲ့ၾကတယ္။ တိုင္းရင္းသားေတာင္သူေတြပိုင္တဲ့ ေျမယာေတြကို

ထင္သလိုသိမ္းယူခဲ့ၾကတယ္။ အေျခစိုက္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ေျမေနရာေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးေျမေနရာေတြ ဧက
ေထာင္ေသာင္းခ်ီ သိမ္းယူတာေတြကေတာ့ အထူးေျပာဖို႔ေတာင္မလိုိဘူး။ ေျမယာအမ်ားစုဟာ တိုိင္းရင္းသား
ေတာင္သူေတြနဲ႔ ေက်းရြာပိုင္ေျမယာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သတၱဳတြင္းေတြ ေက်ာက္မ်က္တြင္းေတြ ေရႊတြင္းေတြ
သစ္ေတာေတြကိုလည္း ႀကိဳက္သလိုိစီမံခဲ့တာပါ။ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ေျခဥထဲမွာ ရႊန္းရႊန္းေ၀ေအာင္ ထည့္

ထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းခြင့္မ်ိဳးေတြဟာလည္း လက္ေတြ႔မွာ
ေက်ာင္းေတြမွာ တိုင္းရင္းသားဘာသာ သင္ၾကားခြင့္လို တိုင္းရင္းသားစာေပနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ေတြ လြတ္

လပ္စြာ ဖြဲ႕စည္းခြင့္ေတြ ခက္ခဲတဲ့အထိ နစ္နာမႈမ်ိဳးစံု ျဖစ္ေစတာပါ။ ဥပေဒျပဳအပိုင္းေတြမွာဆိုရင္လည္း အမ်ိဳး
သားလႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာ ပုဒ္မ ၁၄၁ ကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တိုင္း/ျပည္နယ္တခုစီက ကိုယ္စား
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လွယ္ ၁၂ ဦးက်စီ စုစုေပါင္း ၁၆၈ ေယာက္ဆိုၿပီး တန္္းတူညီမွ်သလိုလို ျပ႒ာန္းထားေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ
တိုင္းေဒသႀကီးအမည္ခံၿပီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တက္ခြင့္ရသူ ဗမာတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္က ထက္
၀က္ ျဖစ္သြားတယ္။

၂၀၀၈ ေျခဥအရ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးမွာဦးေဆာင္တာ၊ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး

ေကာင္စီအျဖစ္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုလႊမ္းမိုးတာ၊ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာၿပီး စစ္အာ

ဏာ သိမ္းခြင့္ရွိတာ။ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တရားမွ်တေရးေတြအတြက္ အထူးအေရးႀကီး
တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာလံုၿခံဳေရး၀န္ႀကီးဌာန ၃ ခုကို တပ္မေတာ္ကာခ်ဳပ္ကပဲ ခ်ဳပ္

ကိုင္ထားတာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္နဲ႔ တိုင္း/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာအေရြးေကာက္

ခံမဟုတ္တဲ့ စစ္အရာရွိ ၂၅% တက္ေရာက္တာ၊ ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ဦးစီးဌာနအမ်ားအျပားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း

ဗိုလ္မွဴးေဟာင္းေတြနဲ႔ ဒု၀န္ႀကီးေနရာ ညႊန္မွဴးေနရာေတြအုပ္စီးေနရာယူထားတာေတြ စတဲ့စတဲ့ ၂၀၀၈ ေျခဥ

ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာေတြကို တျပည္လံုးကျပည္သူလူထုႀကီးနဲ႔အတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိိဳးစုေတြ အားလံုး

ခါးစည္းခံၾကရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ပဋိပကၡျပင္းထန္တဲ့ေဒသေတြဆိုရင္ တိုင္းရင္းသား
ေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ လံုၿခံဳမႈ မရွိသေလာက္နီးနီး ျဖစ္္ေနတယ္။

ဒီမိုကေရစီနဲ႔ဖက္ဒရယ္ ႏိုိင္ငံေပၚထြန္းေရးကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေနာက္ခံ၊ ႏိုင္ငံေရးသုခမိန္မ်ားရဲ႕

အဆိုအမိန္႔ေနာက္ခံေတြ၊ ျပည္တြင္းစစ္ျပႆနာေနာက္ခံေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္တိုင္းတာၿပီး ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးလမ္း
ေၾကာင္းကို သံုးသပ္ေနၾကတာ အေတာ္လည္း ၾကာေနၿပီ။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အလင္းေရာင္ကလည္း လင္းခ်ည္

တခါ မွိန္ခ်ည္တလွည့္ ျဖစ္ေနတယ္။ ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ အေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ဒီျပႆနာဟာ မုန္႔လံုး
စကၠဴကပ္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ယူဆၾကတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ရတနာသီရိ ေဂါက္ကလပ္မွာ မၾကာေသးမီက
ျပဳလုပ္တဲ့ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕အစည္းေတြ မရွိေတာ့ဘူး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားရင္ (တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာထားပါတယ္။)

ကြ်န္ေတာ္တို႔တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေရးက ဆုတ္ခြာဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါတယ္”လို႔ ဗိုိလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္ဦးက ေျပာသြားပါ

တယ္။ ဒါကလည္း ျပည္တြင္းစစ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အာဏာရယူျခင္း၊ တပ္မေတာ္အာဏာ ရယူျခင္း
ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ျခင္းဆိုတဲ့ ဆင္ေျခသံသရာလည္မႈကို ပံုစံတမ်ိိဳးနဲ႔ ထပ္ပြဲထုတ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ

ရွင္းလင္းခ်က္ထဲမွာပဲ သူက“ကြ်န္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ မ်ားလာတာကို သံုး
သပ္ရရင္ သူတို႔က လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ရွိမွ လူရာ၀င္တယ္ဆိုတဲ့အယူအဆမ်ိဳး ရွိေနတာေတြ႔ရတယ္” လို႔

လည္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူ႔အျမင္အရ တခ်ိဳ႕က လက္နက္္စြန႔္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကမစြန္႔ေသးရင္ စြန္႔ထားတဲ့အဖြဲ႕ဟာ
ကိုယ့္ကို လာတိုက္လာမလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ္မႈေတြရွိတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ All Inclusive အားလံုးပါ၀င္ေရးလုပ္မွ

ရမယ္လို႔လည္း ယူဆတယ္။ ဒီေနရာမွာ All Inclusive အားလံုးလက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန္႔ေရး ဆိုတဲ့အခ်က္
မွာ ေမးစရာေမးခြန္းေတြ အမ်ားႀကီးေပၚလာတယ္။ သူ ဆိုလိုတာက EAOs လို႔ေခၚတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္

နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ အားလံုးကို ဆိုိလိုတာပါ။ အဲဒီ EAOs ေတြမွာလည္း အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA လက္မွတ္ထိုး
သူ နဲ႔ NCA စာခ်ဳပ္လက္မွတ္မထိုးသူေတြ ဆိုၿပီး၂ ပိုင္းကြဲေနတယ္။ NCA မထိုိးေသးတဲ့ EAOs ေတြကို လက္
မွတ္ထိုးလာေအာင္ စစ္ေရးအရဖိအား၊ သံတမန္ဖိအားေတြ သံုးေနတယ္။

ဒါ့အျပင္ အခုတပ္မေတာ္က အပစ္ရပ္ေၾကညာထားတဲ့ စစ္တိုင္း ႀကီး ၅ ခုနဲ႔ အပစ္ရပ္မေၾကညာဘဲ

တိုိက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္ေတြမွာ အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳထုတ္ျပန္ထားတဲ့ EAOs အဖြဲ႕ေတြမ
ဟုတ္တဲ့ တျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြ အမ်ားအျပားရွိေနတာကို သတိျပဳဖိုိ႔လိုတယ္။ ဒီအ

ဖြဲ႕ေတြရဲ႕အနာဂတ္နဲ႔ ဒီအဖြဲ႕ေတြရဲ႕အခန္းက႑ေတြကို ေျဖရွင္းျခင္းမရွိဘဲ EAOs ေတြကိုဖိၿပီး လက္နက္ကိုင္

လမ္းစဥ္စြန႔္ေရး တဖက္သတ္လုပ္ေနရံုနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္မီး-ေရေသာက္ျမစ္ကို တကယ္အျမစ္ျဖတ္ႏိုင္ မျဖတ္
ႏိုင္ စဥ္းစားဖို႔ ဒီအခ်ိန္မွာ သိပ္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီစာတမ္းကို ေခါင္းစဥ္တပ္ရာမွာ လက္နက္ကိုင္အင္ပါယာ လို႔

တပ္ခဲ့တာ တျခားေၾကာင့္မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္တေလွ်ာက္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားျပည္နယ္ ေတြ

အားလံုးနီးပါးမွာ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျပင္ BGF နယ္ျခားေစာင့္ေတြ၊ ျပည္သူ႔စစ္ေတြ၊ ၿမိဳ႕မလံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕
ေတြ၊ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြဆိုတဲ့ သဏၭာန္ေပါင္းစံုနဲ႔လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ မ်ိဳးစံုျဖန္႔ ၾကက္ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
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(၂)

ျမန္မာ့အစိုးရဘက္က လက္နက္ကိုင္အင္အားဟာ အၿမဲတမ္းတပ္မေတာ္အင္အား ၃ သိန္းနဲ႔ ၃ သိန္း

ခြဲအၾကား ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းၾကတယ္။ ရဲအဖြဲ႕အင္အားက ၇ ေသာင္း ၈ ေသာင္းလို႔ တြက္ၾကတယ္။ တပ္မ

ေတာ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ က်န္တဲ့တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္အားကိုေတာ့ အတိအက် စာရင္းမရႏုိင္

ဘူး။ ၂၀၁၀ ခု ျပည္သူ႔စစ္နဲ႔ ဌာေနလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိုိလ္မွဴးခ်ဳပ္
ေမာင္ေမာင္အံုးရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျပည္သူ႔စစ္အင္အား ၈ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိၿပီး အဲဒီထဲမွာ ၃ ေသာင္း
ေက်ာ္ကိုပဲ လက္နက္တပ္ဆင္ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရွမ္းသံေတာ္ဆင့္သတင္းဌာနကေတာ့ ရွမ္းျပည္
ေျမာက္ပိုင္းတစ္ခုတည္းမွာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေပါင္း ၃၉၆ ဖြဲ႕ရွိၿပီး အမာခံအင္အား ၈၃၆၅ ေယာက္၊ အရန္

အင္အား ၁၆၃၂၅ ေယာက္ ရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ျပည္ပသတင္းဌာနတခု ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ျမန္မာတျပည္လံုး
ျပည္သူစစ္အဖြဲ႕ေပါင္း ၅၀၂၃ ရွိၿပီး အင္အား ၁၈၀၀၀၀ ေလာက္ ရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕
အမ်ားစုႀကီးဟာ EAOs ေတြနဲ႔ စစ္ေရးပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြမာွ ရွိေနၾကတယ္။

The Asia Foundation က၂၀၁၆ ခုမွာ ထုတ္ေ၀တဲ့ ၀ါရွင္တန္တကၠသိုလ္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဌာန PhD

တက္ေရာက္ေနသူ JohnBuchanan ရဲ႕ ဘြဲ႕ယူစာတမ္းျဖစ္တဲ့ Militia in Myanmar သုေတသနစာတမ္းထဲ
မွာေတာ့ Militia ေခၚ အရပ္သားလက္နက္ကိုင္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေတြကို ၄ မ်ိဳးခြဲျခားထားတယ္။

၁။ တပ္မေတာ္နဲ႔ တသားတည္းေပါင္းထားတဲ့အဖြဲ႕မ်ား။ ဒီအဖြဲ႕ေတြဟာ ယခင္ EAOs တိုင္းရင္းသား

လက္နက္ကိုင္ေတြျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ၊ ခြဲထြက္ၿပီးျဖစ္ေစ၊ တျခမ္းပဲ့ျဖစ္ေစ အစိုးရနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ
ေရး ရယူထားၿပီး ၂၀၀၉ ေနာက္ပိုင္းမွာ BGF နယ္ျခားေစာင့္တပ္္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာၾကတဲ့ နယ္စပ္ တ

ေလွ်ာက္က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ BGF ေတြကို အစိုးရက တပ္ရင္းေတြအျဖစ္ ဖြဲ႕
ထားေပးၿပီး တပ္မေတာ္က ဗိုိလ္မွဴးဗိုလ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ တပ္ၾကပ္အနည္းဆံုး ၃၀ ေလာက္ကို ဒုရင္းမွဴးအဆင့္က
ေန တပ္ေထာက္အဆင့္အထိိ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းထားတယ္။ သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းပံုကေတာ့ အင္အား ၃၂၆

ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ရင္ အၿငိမ္းစား ယူခိုင္းတယ္။ ဒီတပ္ေတြကို ကိုယ့္နယ္စပ္ကလြဲၿပီး တျခား
ကို ေျပာင္းေရႊ႕ခြင့္မေပးဘူး။ လက္နက္ႀကီးေတြ တပ္ဆင္ခြင့္လည္း ေပးထားတယ္။ ဒီတပ္ေတြဟာ တပ္မ

ေတာ္နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေတြမွာ စစ္ကူေပးတာ၊ လမ္းျပတာေတြကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ၾကရတယ္။ တျပည္

လံုးမွာ အဲသလို BGF တပ္ရင္းေပါင္း ၂၃ ရင္းရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ BGF ကေန ျပည္သူ႕

စစ္ေျပာင္းတာရွိတယ္။ စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ႔ေရးကို အစိုးရကတာ၀န္ယူၿပီး နယ္ေျမတြင္း ကူးသန္းေရာင္း
၀ယ္ေရး အခြန္ေကာက္တာတို႔ စီးပြားေရးကုမၸဏီေထာင္ၿပီး သစ္လုပ္ငန္္း သတၱဳလုပ္ငန္း ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔
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ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္တာတို႔ စက္မႈလယ္ယာလုပ္ခင္းေထာင္တာ၊ အိုးအိမ္ေဆာက္္လုပ္ေရးလုပ္

ငန္း လုပ္တာတိုိ႔ကို အစိုးရက လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ခ်ေပးထားတယ္။ တခ်ိဳ႔အဖြဲ႕ေတြကေတာ့ မူးယစ္ေဆး၀ါး
ထုတ္လုပ္ကုန္ကူးမႈေတြနဲ႔ မကင္းဘူးလို႔ အစြပ္စြဲခံထားရတယ္။

၂။ တပ္မေတာ္နဲ႔ တသားတည္း မေပါင္းတဲ့အဖြဲ႕မ်ား။ ဒီအဖြဲ႕ေတြကေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ တိုက္ရိုက္

ဦးစီးကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာရွိေပမယ့္ BGF ေတြလို သူတို႔ထဲကို တပ္မေတာ္က ဗိုိလ္ေတြတပ္ၾကပ္ေတြ ထည့္ မ

ထားဘူး။ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြကေတာ့ BGF ေတြနည္းတူ တပ္မေတာ္စစ္ဆင္ေရးနဲ႔ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး

ေတြမွာ အေထာက္အကူျပဳေရးနဲ႔ ရပ္ရြာလံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းေတြပဲ။ ဒီအဖြဲ႕ေတြမွာ အႀကီးအေသး မ်ိဳးစံုရွိတယ္။
ကိုယ့္ဘာသာ ေထာက္ပံ႔ၾကရတယ္။ ရပ္ရြာမွာ သီးႏွံခြန္ ေရာင္း၀ယ္ခြန္ ျဖတ္သန္းခြန္စတဲ့ အခြန္ေတြ

ေကာက္တယ္။ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ႀကီးေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး
ေတြ ရွိၾကတယ္။

အမ်ားအားျဖင့္ BGF ေတြလို အစိုးရကခ်ေပးတဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြရသလို ခရိုနီေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္

ယူၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း လုပ္ၾကတယ္။ သစ္၊ ေရႊ၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေက်ာက္နီ စတာေတြ လုပ္ၾက
သလို စားေသာက္ဆိုင္ႀကီးေတြ၊ ေဟာ္တယ္ေတြ ဓာတ္ဆီဆိုင္ေတြ လုပ္ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ကိုယ့္နယ္

အျပင္ဘက္သာမက စစ္နဲ႔ေ၀းတဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီးေတြမွာ Developer အိုးအိမ္တိုက္တာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
ေတြ၊ ခရီးသြားေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေတြ ဖြင့္ထားၾကတယ္။ အရင္က လမ္းျဖတ္ခြန္ေကာက္တဲ့ ဂိတ္ေတြ
ေတာင္ အေ၀းေျပးလမ္းေတြေပၚမွာ လုပ္ထားၾကတယ္။ မူးယစ္ေဆးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ မကင္းဘူးလို႔ သံသယအ
ရွိခံရတဲ့ အဖြဲ႕ေတြလည္း ရွိတယ္။

၃။ တပ္မေတာ္က ေထာက္ပံ့ဖြဲ႕စည္းေပးထားတဲ့ ရပ္ရြာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား။ ဌာေနျပည္သူ႔စစ္

အဖြဲ႕ေတြဟာ ဒီအမ်ိဳးအစားထဲ အက်ဳံး၀င္တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ၿမိဳ႕ငယ္ေတြမွာ ၿမိဳ႕မျပည္သူ႔စစ္ပံုစံ၊ ေက်းရြာ
ေတြမွာ သကဆဖ ေသာင္းက်န္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕ပံုစံနဲ႔ ဖြဲ႕ထားတယ္။ လက္နက္ခဲယမ္းလည္း အျပည့္

အစံု တပ္ဆင္ခ်င္မွ တပ္ဆင္ထားတယ္။ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြကေန ရြာထဲကလူေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး
တပ္မေတာ္ဆီမွာ စစ္သင္တန္းတက္ခိုင္းတယ္။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းေတြမေရာက္တဲ့၊ ရဲအဖြဲ႕ လက္လွမ္း

မမီတဲ့ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားေတြမွာ ဒီအဖြဲ႕ေတြဟာ အစိုးရငယ္ေလးေတြျဖစ္ေနတယ္။ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္း

ေတြလာရင္ တပ္နဲ႔အတူ ကင္းလွည့္တာ လမ္းျပတာေတြလုပ္တယ္။ လိုအပ္ရင္ သူတို႔ကို စစ္၀တ္စံု၀တ္ခိုင္းၿပီး
လက္နက္္တပ္ဆင္ေပးတယ္။ အခြန္အတုတ္နဲ႔ အဓိက ရပ္တည္ရတာမ်ားတယ္။

၄။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္နယ္ေျမမ်ားထဲမွ ရပ္ရြာလက္နက္ကို္င္အဖြဲ႕မ်ား။ Militia ျပည္သူ႔စစ္

ေတြ အရပ္သားလက္နက္ကိုင္ေတြထဲမွာ အေရအတြက္ တိတိက်က်မသိႏိုင္ေပမယ့္ အေတာ္အင္အားနည္း
တယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြဟာ EAOs အဓိကတပ္ေတြ လႈပ္ရွားအေျခစိုက္ရာနယ္ေျမေတြမွာ ရပ္

ရြာလံုၿခံဳေရးနဲ႔ အၿမဲတမ္းတပ္ကို ေထာက္ကူေရးေတြလုပ္ဖို႔ ျပည္တြင္းစစ္အစပိုင္း ကာလကတည္းက ေပၚလာ
တဲ့အဖြဲ႕ေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ KNU ဆိုရင္ အဓိကလက္နက္ကိုင္တပ္ျဖစ္တဲ့ KNLA တပ္အျပင္ KNDO

ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕ထားတယ္။ KIO တို႔ KIA တို႔မွာလည္း MHH (Mungshan Hypen Hpung)
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ေတြ ရွိတယ္။ BGF တခ်ိဳ႕နဲ႔ မဟာမိတ္လုပ္ထားတဲ့ EAOs အနည္းငယ္လည္း ရိွတယ္။

အဲဒီစာတမ္းအရ ကခ်င္မွာ BGF ၅ဖြဲ႕ရွိၿပီး ခ်ီေဖြ၊ ေဆာ့ေလာ္နဲ႔ ၀ိုင္းေမာ္ေတြမွာအေျခခ်တယ္။ ပူတာ

အိုရ၀မ္ျပည္သူ႔စစ္၊ ၀ိုင္းေမာ္ေလာ္၀ါးယန္ျပည္သူ႔စစ္၊ ျမစ္ႀကီးနား တာေလာႀကီး ျပည္သူ႕စစ္ဆိုၿပီး ျပည္သူ႔စစ္
၃ ဖြဲ႔လည္း ရွိေသးတယ္။ ကယားျပည္နယ္မွာဆိုရင္ BGF၁၀ ဖြဲ႕ရွိၿပီး လိြဳင္ေကာ္၊ ဖားေဆာင္း၊ မယ္စဲ့၊ ေဘာ္
လခဲနဲ႔ ဒီေမာဆိုးတို႔မွာ ၂ ဖြဲ႕စီျဖန္္႔ခြဲေနတယ္။

ရွမ္းျပည္နယ္ထဲမွာေတာ့ BGF ၇ ဖြဲ႕ ရွိတယ္။ ေလာက္ကိုင္၊ မန္တံု၊ ကြမ္းလံု၊ မက္မန္း၊ ကုန္းက်န္္း၊

မိုင္းေယာင္း၊ တာခ်ီလိတ္တို႕မွာ အေျခစိုက္တယ္။ PMF ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ကေတာ့ ၃၈ ဖြဲ႕ေတာင္ရွိတယ္။
မန္တံု၊နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕မ၊ ပန္းေဆး၊ နမၼတူ၊ မံုးကိုး၊ က်ဴကုတ္၊ မိုင္းယု၊ မံုးေပၚ၊ ကြတ္ခိုင္အထူး၊ ပန္ဆိုင္း၊ တာမိုးညဲ၊

မန္က်ယ္၊ ေရွာက္ေဟာ္၊ နမ့္ဖတ္ကာ၊ ေကာင္းခါး၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕မ၊ လားရႈိး၊ မိုင္းေခး၊ စိန္ေက်ာ့၊ မုန္းဟင္
မုန္းဟာ့၊ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕မ၊ မန္ပန္၊ မုန္းဟင္၊ ေနာက္မိုး၊ မိုင္းေကာင္၊ ေနာင္ေကာ္၊ ေနာင္ဖာ၊လဲျခား၊ ကြန္ဟိန္း၊
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မို္းျဖတ္၊ မိုင္းဆပ္၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕မ၊ မာက်န္႔၊ နားပြဲ၊ နားယိုင္၊ လင္းေခးဟိုးမိန္း၊ ဖယ္ခံုေရႊျပည္ေအး၊ ပအို႔၀္ (ဟို

ပုန္း၊ ဆီဆိုင္၊ ပင္ေလာင္း)ကယန္းအမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးျပည္သူ႔စစ္ေတြ ရွိတယ္။ ဒီစာရင္းထဲမွာ က်ိဳင္း
တံုတ၀ိုက္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေတြ သိပ္မပါတာ ေတြ႔ရတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္ထဲမွာ BGF ၁၄ ဖြဲ႕ေလာက္ ရွိတယ္။ လိႈင္းဘြဲ႕မွာ ၄ ဖြဲ႕၊ ဖာပြန္မွာ ၃ ဖြဲ႕၊ ျမ၀တီမွာ ၅

ဖြဲ႕၊ ေကာ့ကရိတ္မွာ ၁ ဖြဲ႕နဲ႕ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးမွာ ၁ ဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔စစ္ကေတာ့ သံေတာင္ ျပည္သူ႔
စစ္အဖြဲ႔ ၁ ဖြဲ႕ပဲ စာရင္းထဲပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႕ေတြအျပင္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေလးေတြကလည္း အမ်ားအျပားရွိတယ္။ EAOs ပဲ့ထြက္လာတဲ့

အဖြဲ႕ကေလးအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ လက္နက္ခ်သူခ်၊ BGF နဲ႔ မဟာမိတ္လုပ္သူလုပ္၊ ျပည္သူ႔စစ္လုပ္သူလုပ္
ျဖစ္ကုန္ၾကလိုိ႕ အဲသလိုိအဖြဲ႕ေလးေတြ မိႈလိုေပါက္လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ခြန္ဆာလက္နက္ခ်ၿပီးေနာက္

MTA ေမာ္ထိုင္းရွမ္းတပ္က ပဲ့ထြက္လာတဲ့အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ဆိုရင္ မုန္းဟင္မုန္းဟာ့မွာ ျပည္သူ႔စစ္လုပ္သလို

မန္ပန္္တို႔ မူဆယ္တို႔မွာျပည္သူ႔စစ္ေတြ ျဖစ္ကုန္တယ္။ ေနာက္ထပ္ MTA ခြဲထြက္ျဖစ္တဲ့ ေရႊျပည္ေအးအဖြဲ႕
ကေတာ့ ဖယ္ခံုမွာ ျပည္သူ႔စစ္လုပ္တယ္။ လြိဳင္ေကာ္က နဂါးအဖြဲ႕ဟာလည္း သူ႔နယ္ထဲမွာ အာဏာရွိသူ
ျဖစ္လာတယ္။ SSNA ခြဲထြက္အဖြဲ႕ဟာ မိမိဘာသာဖ်က္သိမ္းတာလုပ္ၿပီး တခ်ိဳ႕က SSA ေတာင္ပိုင္းကို ပူး

ေပါင္းတယ္။ ေနာက္ထပ္ MTA ေဟာင္းအဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ဟာ ဟိုမိန္း၊ မတ္က်န္း၊ နားယိုင္ေတြမွာ ျပည္သူ႔စစ္
ျဖစ္ကုန္တယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္၀ိုင္းေမာ္က KIA ေထာက္လွမ္းေရးမွဴးေဟာင္း လဆန္ေအာင္၀ါအဖြဲ႕ဟာ

လည္း ၀ိုင္းေမာ္ျပည္သူ႔စစ္ျဖစ္သြားတယ္။ SSA ေတာင္ပိုင္းတပ္မဟာ ၇၅၈ ကေတာ့ ၀မ္ပန္ျပည္သူ႔စစ္ျဖစ္
လာတယ္။ ဖဒိုေအာင္စန္းKNDP ခြဲထြက္အဖြဲ႕လည္း ဖားအံျပည္သူ႔စစ္ျဖစ္သြားတယ္။ သံေတာင္ အထူးေဒသ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔လည္း သံေတာင္ျပည္သူ႔စစ္ လုပ္သြားတယ္။ သံေတာင္ေျမာက္ျခမ္း အထူးေဒသကေတာ့

လႈပ္ရွားမႈမရွိေတာ့ဘူး။ ၿမိတ္အေျခစိုက္ မြန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕က လက္နက္ခ်တယ္။ ဒီစာရင္းဟာ ၂၀၁၅
မတိုင္မီကစာရင္းေတြျဖစ္လို႔ မျပည့္စံုတာတိုိ႔ အေျပာင္းအလဲတို႔လည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။

အထက္ပါလက္နက္ကိုင္ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႔ ၄ မ်ိဳးထဲမွာ ၃ မ်ိဳးဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ကြပ္ကဲမႈေအာက္

မွာရွိတယ္။ ၂၀၀၈ ေျခဥအခန္း ၇ ပုဒ္မ ၃၃၈ မွာ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္းရွိလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသည္

တပ္္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ရွိသည္-လို႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ ေနာက္ပုဒ္မတခုျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၃၄၀ မွာ
ေတာ့ တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္
ကာကြယ္ေရးႏွင့္……ကာကြယ္ေရးတြင္

ျပည္သူလူထုတရပ္လံုး

ပါ၀င္ေရးအတြက္

စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိ

သည္။ တပ္မေတာ္ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အတြက္
ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေတြဖြဲ႕ခြင့္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားခြင့္ လက္နက္တပ္ဆင္ခြင့္ေတြ တပ္မေတာ္က အျပည့္အ၀ရရွိ
ေနတယ္။

အမွန္ေတာ့ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာဆိုတာ န၀တ၊ နအဖနဲ႔ အခု ၂၀၀၈ ေျခဥအရပ္သားအမည္ခံ

အစိုးရလက္ထက္က်မွ ေပၚလာတာမဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာျပည္ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားခ်ိန္ေလာက္ကတည္းက
စတင္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အားျဖည့္တဲ့နည္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရခါစမွာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး

ေပၚလာေတာ့ အဲဒီတုန္းက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူဟာ တပ္မေတာ္ကိုေထာက္ကူၿပီး ႏိုင္ငံလံုၿခံဳေရးကို ၀င္ယူေပးဖို႔
ျပည္ေစာင့္ အထူးရဲ (ေနာင္မွာ စစ္၀န္ထမ္းတပ္) ဆိုတာေတြကို ပထမဆံုးဖြဲ႕ၿပီး သူပုန္ေတြကိုတိုက္ေစခဲ့

တယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြဟာ ေနာင္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္ေတြဘ၀ ေရာက္ကုန္တယ္။ ၁၉၅၆

ခုမွာဖြဲ႕တဲ့ ျပဴေစာထီးလက္နက္္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ၊ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ေတြဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးအမည္ခံၿပီး
ဖဆပလတည္ၿမဲအဖြဲ႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားတယ္။ အလားတူဘဲ KMT တရုပ္ျဖဴ

ေတြ ရွမ္းျပည္ထဲ က်ဴးေက်ာ္လာတာကို ဟန္႔တားဖို႔ ရွမ္းျပည္ထဲမွာ ေဒသခံေတြနဲ႔ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ိဳးစံုကို
ဖြဲ႕ၾကတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြဟာ လက္နက္ခဲယမ္းေတြ စစ္ပစၥည္းေတြ၀ယ္ႏိုင္ဖို႔ ဘိန္းတန္းေတြနဲ႔ ထိုင္းႏိုင္ငံကို
ဆင္းၾကတက္ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕အသြားကုန္က ဘိန္းေတြျဖစ္ၿပီး အျပန္ကုန္က ထိုင္းေမွာင္ခိုပစၥည္းေတြ ျဖစ္
ပါတယ္။
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၁၉၇၃ မွာ မဆလစစ္အစိုးရက အဲဒီရွမ္းျပည္နယ္ထဲက ကာကြယ္ေရးေတြကို စစ္တပ္လက္ေအာက္

အျပည့္အ၀ေရာက္ဖို႔ အသြင္ေျပာင္းခိုင္းေတာ့ အဖြဲ႕တခ်ိဳ႕က လက္မခံဘဲ ေတာခိုတယ္။ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕
၂၃ ဖြဲ႕ထဲမွာ ၉ ဖြဲ႕ ေတာခိုတာပါ။ အမ်ားအျပားလည္း SSA ထဲေရာက္ကုန္တယ္။ က်န္အဖြဲ႕ေတြကလည္း

ဗကပနဲ႔ တိုင္းရင္းသားသူပုန္ေတြကို ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ အစိုးရနဲ႔အတူ ပူးတြဲေနေပမယ့္ တရား၀င္အရ
အခြန္ေကာက္တာလုပ္ၿပီး တရားမ၀င္ေမွာင္ခိုကုန္ကူးတာနဲ႔ မူးယစ္ေဆးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ေနၾကတယ္။ တခါ

တေလ ေတာင္ႀကီးစဝ္စံထြန္းေဆးရံုက ရုရွားပါရဂူေတြကိုျပန္ေပးဆြဲၿပီး အဖမ္းခံေနရတဲ့ လြယ္ေမာ္အဖြဲ႕ေခါင္း
ေဆာင္ခြန္ဆာနဲ႔ အလဲအလွယ္လုပ္တာမ်ိဳးေတြလည္း လုပ္တတ္ၾကတယ္။ ကိုးကန္္႔က ေလာစစ္ဟန္ဆိုရင္

စစ္ဘုရင္တစ္ပါးျဖစ္သလို အေရွ႕ေတာင္အာရွဘိန္းဘုရင္လို႔ေက်ာ္ၾကားေနတဲ့ မူးယစ္ေဆးရာဇာတဦးလည္း
ျဖစ္ေနတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာဖမ္းဆီးမိေတာ့ ျမန္မာျပည္ကိုျပန္လႊဲေပးလိုိက္တယ္။ ေထာင္ႏွစ္ရွည္ခ်ေပမယ့္

သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ သူ႕ကို အစိုးရက ေထာင္ကေန ျပန္လႊတ္လိုက္တယ္။ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာကို မဆလ

စစ္အစိုးရက ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚနဲ႔ ပဲခူးရိုးမတို႔ ရွမ္းျပည္အလယ္ပိုင္းတို႔မွာ ပထမဆံုးပြဲထုတ္ပါတယ္။ ဒီမဟာဗ်ဴ
ဟာက မေလးရွားနဲ႔ေတာင္ဗီယက္နမ္ေတြမွာ ၿဗိတိသွ်နဲ႔အေမရိကန္တပ္ေတြ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ျဖတ္ ၄ ျဖတ္နည္း
ျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာက္က်ားသူပုန္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ျပည္သူလူထုအၾကား အဆက္အသြယ္ျဖတ္ေတာက္တဲ့ နည္း

လို႔လည္း ေခၚတယ္။ ဒီမဟာဗ်ဴဟာအရ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေတြ ရြာတိုင္းမွာဖြဲ႕ၿပီး သူပုန္သတင္းရယူတာ၊ သူ
ပုန္ကို ရိကၡာျပတ္ေအာင္လုပ္တာ၊ မဟာဗ်ဴဟာရြာလို႔ေခၚတဲ့ စစ္တပ္စခန္းအနီးမွာ ရြာေတြကို ေရႊ႕ေျပာင္းေစ
ၿပီး အ၀င္အထြက္တင္းက်ပ္တာ စတာေတြလုပ္ေစတယ္။ ၁၉၇၄ ခု မဆလအေျခခံဥပေဒ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ျပည္

သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာအရ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၂၁၂ ၿမိဳ႕နယ္က ေက်းရြာေပါင္း ၁၈၃၁ မွာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕
ထားၿပီး ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း ၆၇၇၃၆ ေယာက္ရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ အဲဒီ အဖြဲ႕၀င္ေတြထဲမွ တပ္မ

ေတာ္က လက္နက္တပ္ဆင္ေပးတဲ့ ျပည္သူ႔စစ္ဦးေရက ၁၅၂၂၇ လက္လို႔ဆိုတယ္။ က်န္တာေတြက ၀ါးခၽြန္နဲ႔

တုတ္ ဓားေတြနဲ႔ပါ။ ျမန္မာအေရးအထူးျပဳေလ့လာသူ အင္ဒရူးစဲ့သ္ရဲ႕ခန္႔မွန္းခ်က္အရ အဲသလို ျပည္သူ႔စစ္

ဦးေရဟာ ၁၉၈၀ ခု တ၀ိုက္မွာ ၃၅၀၀၀ အထိရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရတယ္။၂၀၀၈ ေျခဥေပၚလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း
တပ္မေတာ္အာဏာပိုင္ေတြက ေက်းရြာေပါင္း ၁၃၇၂၅ ရြာမွာ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေတြဖြဲ႕ဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တယ္လို႔
လည္း သတင္းေတြက ဆိုိပါတယ္။

ျမန္မာျပည္ ေထာင့္ႀကဳိေထာင့္ၾကားအထိေရာက္ေနတဲ့ အဲဒီျပည္သူ႔စစ္ေတြ ကာကြယ္ေရးေတြ သ

ကဆဖ ေသာင္းက်န္္းသူဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕ေတြဟာ ၂၀၀၈ ေျခဥ ပုဒ္မ ၃၄၀ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ ျပည္သူ႔စစ္ မဟာ
ဗ်ဴဟာအရ ဖြဲ႕စည္းထားတာေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလက္နက္ကိုင္ေတြဟာ လက္ေတြ႔မွာ ဘယ္လို ျပည္သစ
ူ႔ စ္

မဟာဗ်ဴဟာေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါသလဲ။ ၁၉၄၉-၅၀ ေလာက္ကစတင္လာတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အ

ရပ္သားလက္နက္ကိုင္ေတြ စစ္၀န္ထမ္းေတြ ျပဴေစာထီးေတြ သကဆဖေတြ ကာကြယ္ေရးေတြ ျပည္သူ႔စစ္
ေတြ ျမန္မာသမိုင္းမွာ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာကေတာ့ နယ္ခ်ဲ႔သမားနဲ႔ ျပည္ပရန္ကို တြန္းလွန္

တိုိက္ခိုက္ဖို႔မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားခ်င္းျဖစ္ပြားတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္မွာ အာဏာရအုုပ္စိုးသူဘက္ကေန သူပုန္

ႏွိမ္နင္းေရးေတြကိုပဲ လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသတေလွ်ာက္ ထိစပ္ေနတဲ့ တိုိင္းရင္းသား
ျပည္နယ္အမ်ားအျပားမွာ ျပည္တြင္းစစ္ပံုသဏၭာန္ဟာ တပ္မေတာ္္ရယ္ ျပည္သူ႔စစ္ရယ္ကတဖက္ EAOs

တိုင္း ရင္းသားသူပုန္ေတြကတဖက္ ျဖစ္ပြားတဲ့စစ္ပြဲပံုသဏၭာန္ ျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔စစ္ မဟာ
ဗ်ဴဟာဆိုိတာကလည္း လက္ေတြ႔မွာ EAOs ေတြကိုႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ အရပ္သားေတြကို စစ္တပ္က
အသံုးျပဳတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာသာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၈၉ ခု ဗကပၿပိဳကြဲၿပီးေနာက္ပို္င္း ပထမဆံုး ဗကပခြဲထြက္အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ MNDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ဆို

ရင္ တပ္္မေတာ္နဲ႔အတူ လက္တြဲၿပီး KIA ကို တိုက္ခိုက္သူျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ပိုင္း ဆရာမႏိုင္ ၂ ေဆာင္

ၿပိဳင္ျဖစ္ၿပီး MNDAA ဟာ တပ္မေတာ္ကို ေသနတ္ေျပာင္းျပန္လွည့္တဲ့အဖြဲ႕ ျဖစ္သြားတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္

မွာလဲ ဦးဇခံုတိန္႔ယိန္း NDA(K) အဖြဲ႕ဟာ BGF တို႔ ျပည္သူ႔စစ္တို႔လုပ္ရင္း KIA ကိုတိုက္တာေတြ လုပ္တယ္။

ျမစ္ႀကီးနား တာေလာႀကီးေဒသ အစိုးရက ရွမ္းနီလူမ်ိိဳး ၂၀၀ ေလာက္ကို စစ္ေလ့က်င့္လက္နက္ တပ္ဆင္
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ေပးၿပီးဖြဲ႔ထားတ့ဲ တာေလာႀကီး ျပည္သူ႔စစ္ဆိုရင္လည္း KIA ကို တိုက္ေနတာပါပဲ။ ရွမ္းေျမာက္က ပန္ေဆး
ျပည္သူ႔စစ္ဆိုရင္ ပေလာင္TNLA ကိုလည္း တိုက္တယ္။ KIA ကိုလည္း တိုက္တယ္။ နာမည္ေက်ာ္ ၂၀၀၀ ခု
မံုးကိုး လူသတ္ပြဲမွာ ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္နဲ႔ ကြတ္ခိုင္ျပည္သူ႔စစ္ေတြရဲ႕အခန္းက အဓိကက်တယ္။ ဒီလူသတ္ပြဲ

ဟာ ေဟမံုလံုအနီးမွာျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး မံုးကိုး တပ္မဟာမွဴး လီညီမင္အပါ ေကဒါနဲ႔ တပ္သား ၂၀၀ ေက်ာ္ကို
ေသြးေအးေအးသတ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္အလယ္ပို္င္းနဲ႔အေရွ႕ပိုင္းေတြမွာလည္း ျပည္သူ႔စစ္ေတြဟာ

အစိုးရစစ္ေၾကာင္းေတြနဲ႔လိုက္ၿပီး လမ္းျပတာ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္တာေတြ လုပ္တယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္
BGF မ်ိဳးစံု၊ NCA လက္မွတ္ထိုး EAOS မ်ိဳးစံု ေဒြးေရာယွက္တင္ ျဖစ္ေနၿပီး အစိုးရစစ္တိုင္းတပ္ေတြနဲ႔ လက္
ခ်င္းခ်ိတ္ၿပီး ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ျပန္တိုက္ေနတဲ့ အုပ္စုေတြမနည္းဘူး။

Militia ဆိုတဲ့ အရပ္သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြဟာ ကိုယ့္နယ္ေျမမွာေတာ့ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းလို႔

ေတာင္ ဆိုရမွာပါ။ ေငြေၾကးနဲ႔ အခြန္အတုတ္ေကာက္ခံတာေတြ ထင္သလိုလုပ္သလို သီးႏွံေတြေကာက္ခံတာ
ေတြလည္း လုပ္ေနၾကတယ္။ ေလာင္းကစားဒိုိင္ေတြ KTV ကာရာအိုေကဆုိင္ေတြ၊ အႏွိပ္ခန္းေတြ ကိုယ္တုိင္

ဖြင့္သူရွိသလို အကာအကြယ္ေပးထားတာေတြ ရွိတယ္။ ပန္ေဆးျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ရဲ႕

မူဆယ္ေလာင္းကစားအင္ပါယာမွာ မၾကာေသးမီက တိုိက္ပြဲေတြေတာင္ျဖစ္ခဲ့ေသးတယ္။ ပန္္ေဆးအဖြဲ႕ေခါင္း
ေဆာင္ဟာ ရန္ကုန္ ကန္္ေတာ္ႀကီး ကြန္ဒိုေဆာက္လုပ္ေရးေတြကစၿပီး မႏၱေလးဦးပိန္တံတားအေရွ႕ထိပ္

ေတာင္သမန္သစၥာစီမံကိန္းေတြအထိ စီးပြားေရးအင္ပါယာေတြ ထူေထာင္ထားတယ္။ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္း
လင္းေခးျပည္သူ႕စစ္ မဟာဂ်ာဆိုရင္လည္း ရွမ္းေတာင္ပိုင္း ကုမၸဏီထူေထာင္ၿပီး လုပလ
္ ို႔ရသမွ်လုပ္ကြက္ေတြ

ကို ဝင္ႏိႈက္တယ္။ တပ္မေတာ္က အဲဒီ BGF နဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ေတြကို ဖားကန္႔ မိုးကုတ္မိုင္းရွဴး စတဲ့
ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္ေတြနဲ႔ ေရႊေတာလုပ္ငန္းေတြ သစ္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကြက္ခ်ေပးရံုမက စက္မႈလယ္

ယာလုပ္ဖို႔ ဆိုိၿပီး တိုင္းရင္းသားေတာင္သူေတြပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေျမယာေတြကို သိမ္းယူၿပီး သူတို႔ကိုေပးတဲ့အတြက္
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြဟာ ေက်းရြာပိုင္စားက်က္ေျမေတြ လယ္ေျမေတြ ယာေျမေတြ လက္လႊတ္ကုန္

တယ္။ မေက်နပ္လို႔ ဆႏၵျပတာေတြကိုလည္း ျပင္းထန္စြာအျပစ္ေပးတာခံၾကရတယ္။ အဲဒီ Militia ေခါင္း
ေဆာင္ေတြထဲက တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ေတြထဲအထိ ေရာက္ေနတယ္။ NDA(K) ကေန ေျပာင္းလဲ

လာတဲ့ ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္ ဦးဇခံုတိန္႔ယိန္းတို႔၊ ကြတ္ခိုင္ျပည္သူ႔စစ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၁၉၉၀ ကေန

၂၀၁၀ အထိ လုပ္လာခဲ့တဲ့ ဦးတီခြန္ျမတ္တို႔ဆိုရင္ လြတ္ေတာ္ထဲမွာေရာက္ေနၿပီ။ ဦးဇခံုတိန္႔ယိန္းဟာ
ဒုတိယအႀကိမ္ (၂၀၁၅) ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေတာ့ မဲမသမာမႈေတြျပဳတယ္လို႔ အစြပ္စြဲခံရၿပီး ကိုယ္စားလွယ္
အျဖစ္က ရုပ္သိမ္းတာခံရတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔သားျဖစ္သူက ျပည္နယ္အမတ္ဆက္ျဖစ္ေနတယ္။ ဦးတီခြန္ျမတ္

ကေတာ့ USDP ပါတီကေန ေရြးေကာက္ပြဲ ၂ ႀကိမ္၀င္ရင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ရာထူးကေန တသီး
ပုဂၢလအျဖစ္နဲ႔ အခု ဆိုရင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပထမဥကၠ႒ရာထူးေနရာကိုေတာင္ ရေနတယ္။

တကယ္ေတာ့ အဲသလိုိ ျပည္သူ႔စစ္ေတြဟာ ကိုယ့္ရပ္ရြာကို လံုၿခံဳမႈရေအာင္ လုပ္ေပးတယ္ဆိုတဲ့

အခ်က္ထက္ ကိုယ့္ရပ္ရြာကို ဗိုလ္က်စိုိးမိုးတာက ပိုမ်ားေနတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြဟာ လက္ရွိစစ္အာဏာရဲ႕ ေက်း
လက္ေဒါက္တိုင္ေတြဆိုရင္လည္း မမွားဘူး။ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲတို႔၊

မဘသ အမ်ိဳးဘာသာ ေထာက္ခံ

ပြဲတို႔မွာ ကိုယ့္နယ္ေျမကလူထုေတြ အလံုးအရင္းတက္ေရာက္လာေအာင္ လုပ္ေပးၾကသူေတြကလည္း သူ

တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာလည္း အာဏာရွင္ဘက္ေတာ္သားေတြဘက္ မဲမ်ားမ်ားရေအာင္ လုပ္
ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသူေတြကလည္း သူတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူ႔စစ္မ်ိဳးစံုဟာ လံုၿခံဳေရး စီးပြားေရး ႏုိင္ငံေရးအာဏာေတြကို တိုင္းရင္းသားေက်း

လက္ေဒသေတြမွာ

တပ္မေတာ္နဲ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ၿပီးရင္

လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ႔

ယႏၱရားေတြလို႔

ေတာင္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ေျခဥ ပုဒ္မ ၃၄၀ထဲမွာပါတဲ့ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာဆိုတာ လက္

ေတြ႔မွာ လက္နက္ကိုင္အင္ပါယာႀကီးတစ္ခု ထူေထာင္ထားေရးမဟာဗ်ဴဟာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္အာ
ဏာကို ၿခိမ္းေျခာက္လာမႈမွန္သမွ်ကို ႏွိမ္နင္းမယ့္ လက္နက္ကိုင္အင္ပါယာႀကီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအင္ပါ
ယာႀကီးဟာ ၂၀၀၈ ေျခဥပုဒ္မ ၃၃၈ အရ “လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုးသည္ တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈေအာက္
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တြင္ ရွိရမည္” ဆိုတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္အရ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ တဦးတည္းလက္ေအာက္ တေသြးတသံ တမိန္႔
နာခံရတဲ့ အင္ပါယာႀကီးျဖစ္လာပါတယ္။

တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္ဦးရဲ႕ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ “ ကြ်န္

ေတာ္တို႔သြားေနတာက

တိုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး

လက္နက္ကိုင္လမ္းစဥ္စြန္႔ၿပီး

ေတာ့ NCA လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မယ္၊ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေသနတ္

သံေတြ ရပ္သြားမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ DDR လုပ္ခိုင္းတာမဟုတ္ေသးဘူး။ သူတို႔လက္နက္ေတြ သူတို႔ဘာသာ
သူတို႔ သိမ္းထား၊ လက္နက္မပစ္နဲ႔ေတာ့၊ ေဆြးေႏြးပြဲလမ္းေၾကာင္းမွာပဲ အေျဖရွာၾကမယ္လို႔ ေဆာင္ရြက္ေန

ပါတယ္”လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အခု NCA ကို အဖြဲ႕အားလံုး လက္မွတ္ထိုးလိုက္ရင္ပဲ All Inclusive လမ္း
ေၾကာင္း ျဖစ္သြားၿပီလိုလို ရွင္းျပတာေတြလုပ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ အဲဒီရွင္းလင္းပြဲမွာပဲ “ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုလို႔

ေလာေလာဆယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္တခုတည္းပဲ ရွိတယ္။…အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့ကာလမွာ အလႈပ္အရမ္း

မမ်ားေအာင္လို႔၊ အလႈပ္အရမ္းမ်ားၿပီးကာမွ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း တိမ္းေစာင္းမသြားေအာင္၊ ေအာင္
ေအာင္္ျမင္ျမင္ေရာက္ဖို႔

ထိန္းေက်ာင္းေပးေနတယ္ဆိုတဲ့အယူအဆကို

လက္ခံေစခ်င္ပါတယ္”လို႔

သူက

ဆက္ေျပာသြားတယ္။ ဒီေျပာၾကားခ်က္ေတြအရ လက္ရွိ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔နဲ႔ ရွားရွားပါးပါး လက္နက္္ ကိုင္

ခြင့္ရထားတဲ့ ျပည္သူ႔စစ္မ်ိဳးစံုဘက္ကို ဘယ္လိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္ ဘယ္လိုကန္႔သတ္မယ္ ဘယ္လိုဖြဲ႕စည္း
မယ္စသျဖင့္ လံုး၀မေျပာဘဲ EAOs တိုင္းရင္းသားသူပုန္ေတြဘက္ကိုပဲ ေျပာသြားတယ္။ သူတို႔ဘက္ကေတာ့

ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းျဖစ္ေနလို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အလႈပ္အရမ္း မမ်ားေအာင္
ဆက္ထိန္းတဲ့အလုပ္ဆက္လုပ္မယ္လို႔ပဲ ေျပာပါတယ္။

လက္ရွိ NCA ထိုိးမထိုး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တစ္ဆို႔ေနမႈရဲ႕ အရင္းအျမစ္ဟာ ဒီအခ်က္ေပၚမွာ

အေျခခံေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္္မွာေျပာခဲ့သလိုိတိုင္းရင္းသားျပည္နယ္အမ်ားစုမွာ အဓိကပဋိပကၡ သ
ဏၭာန္ဟာ တပ္မေတာ္၊ျပည္သူ႔စစ္ေတြကတဖက္၊ တိုင္းရင္းသား EAOsလက္နက္ကိုင္ေတြကတဖက္ ပဋိပကၡ

သဏၭာန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘက္ ၂ ဘက္မွာ တဖက္ကိုပဲ လက္နက္ေတြ ခဏသိမ္းၿပီး အပစ္ရပ္ပါ၊ NCA လမ္း
လိုက္ၾကပါလို႔ေျပာေနျခင္းကို တဖက္သတ္က်တယ္လို႔ တိုင္းရင္းသားေတြျမင္ၾကတာကို အျပစ္ မဆိုိသာဘူး။

ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေနတာကလည္း ဒီအခ်က္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုဘက္မွာေတာ့ လက္နက္ကိုင္ တပ္

ဖြဲ႕မ်ိဳးစံုရွိၿပီး ကိုယ့္လက္ထဲမွာ ဘာအကာအကြယ္မွ မရွိရင္ ေနာင္မွာဘာျဖစ္မလဲဆတ
ို ဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္ပါတယ္။

အေရးအႀကီးဆံုးက အခု NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ပို္င္း အဆင့္ဆင့္ခြဲၿပီး လက္နက္္ကိုင္တပ္ေတြကို

ေျပာင္းလဲတာလုပ္လာရင္ EAOs ေတြရဲ႕တပ္ေတြ ဘယ္ေသာင္ဘယ္ကမ္းဆိုက္မလဲ၊ ဖက္ဒရယ္တပ္ ဆိုရာ
မွာလည္း အမည္ခံဖက္ဒရယ္တပ္ျဖစ္ေနၿပီး ကြပ္ကဲမႈေတြမွာ တျခားတိုိင္းရင္းသားေတြ ပါ၀င္ခြင့္ရပါမလား ဆို
တဲ့ ေမးခြန္းေတြရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ BGF တို႔ PMF တို႔ ျပည္သူ႔စစ္တို႔ ကာကြယ္ေရးတို႔ နယ္ျခားရဲတို႔ အဆင့္

ကို ေလွ်ာက်သြားမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာအရ ေပၚလာမယ့္ တျခား ပံုစံတမ်ိဳးမ်ိဳး လားဆို

တဲ့ မရွင္းလင္းတဲ့အနာဂတ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုးႏိုင္ဦးက
“ဘာေတြ႔ရလဲဆိုရင္ သူတို႔မွာ အီမိုးရွင္း(စိတ္လႈပ္ရွားမႈ)ေတြ ရွိတယ္၊ ေနာက္တခုက သူတို႔မွာ စိုးရိမ္စိတ္
ေတြရွိတယ္၊ ေနာက္္တခုက အက်ိဳးစီးပြားေတြရွိတယ္။ ဒီသံုးခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္
ေနတာ ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယံုၾကည္မႈမရေသးခင္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ထိေတြ႔ၿပီးေတာ့ နားလည္မႈ ရ
ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္”လို႔ ေျပာသြားတယ္။

တကယ္ေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္အျငင္းပြားေနတဲ့ျပႆနာေတြဟာ အီမိုးရွင္းတို႔ စိုး

ရိမ္မႈတို႔ အက်ိဳးစီးပြားတို႔ သက္သက္မဟုတ္ဘူး။ အဓိကအျငင္းပြားေနတာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္
ငံေရးအာဏာျပႆနာ ျဖစ္ပါတယ္။

အနာဂတ္ထူေထာင္မယ့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္သစ္မွာ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားေတြ အ

တြက္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ဘယ္ပံုဘယ္နည္းခြဲေ၀မလဲ၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ေနာက္ခံျပဳမယ့္ စီးပြားေရးတိုး

တက္မႈေတြ ဘယ္လို တန္္းတူေအာင္လုပ္မလဲ၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာဟာ စစ္အာဏာရွင္လား၊ ဒီမိုကေရစီနည္း
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က်တင္ေျမွာက္တဲ့ အရပ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ က်င့္သံုးမယ့္အာဏာလား၊ ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈနဲ႔ ဘာသာ
ေရး ခြဲျခားမႈရွိတဲ့ အစိုးရမ်ိဳးလား။ တိုင္းရင္းသားေတြေနထိုင္တဲ့ျပည္နယ္ေတြ၊ နယ္စပ္ေဒသေတြအပါအ၀င္
ျမန္မာျပည္တစ္၀န္းမွာ

လက္နက္ကိုင္အင္အားလႊမ္းမိုးမႈမပါဘဲ

ကိုယ္သေဘာက်မယ့္

ကိုယ္စားလွယ္ကို

ဘယ္ေလာက္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏုိင္မလဲ၊ ကိုယ္မႀကိဳက္တဲ့ကယ
ို ္စားလွယ္ကို ဘယ္
ေလာက္ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ရွိမလဲ ျပႆနာေတြျဖစ္ပါတယ္။

တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအတြက္ အရပ္သားအစိုးရအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို စစ္တပ္က ဘယ္ေလာက္

အာဏာခြဲေ၀ေပးမလဲ။ တေသြးတသံတမိန္႔ ဗဟိုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ႀကီးမားတဲ့စနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ခ်ဳပ္ကိုင္မွာ
လား၊ တရားစီရင္ေရးစနစ္ကို လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈေအာက္က လြတ္ကင္းေအာင္ ဘယ္
ေလာက္ အာမခံမွာလဲ စတဲ့စတဲ့ ေမးခြန္းေတြရွိေနတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒီႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြဟာ တန္း
တူမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိမႈကို အာမခံတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ၾကမလဲဆိုတဲ့

တိုင္းရင္းသားေရးရာျပႆနာေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးကို အစိုးရကခ်ိဳးေဖာက္မႈမရွိေအာင္ ဘယ္ေလာက္

အကာအကြယ္ေပးမလဲ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တရားမွ်တေရး စတာေတြကို
ဘယ္ လိုအာမခံမလဲဆိုတဲ့ ျပႆနာေတြျဖစ္ပါတယ္။

တပ္မေတာ္ဟာ လူထုက ေရြးေကာက္တင္ ေျမွာက္တဲ့ အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္မွာ ရွိမလား၊

အားလံုးရဲ႕ အထက္မွာေနမွာလားဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအာဏာျပႆနာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။၂၀၀၈ ေျခဥဟာ ဒီျပ

ႆနာေတြကို အေျပာင္းအလဲ လက္မခံတဲ့အေျဖ ေပးထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ေျခဥကိုကာကြယ္သူနဲ႔
လက္မခံသူအၾကား ထိပ္တိုက္ျဖစ္မႈေတြ ၾကာေလျပင္းထန္ေလျဖစ္လာတယ္။ ဒီျပႆနာေတြေၾကာင့္ ၂၁

ရာစုပင္လံု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ တစ္ဆို႔ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကာလ ပဋိပကၡ ျပင္းထန္
တဲ့နယ္ေျမေတြဟာ လက္ေတြ႔အရ က်ရံႈးႏိိုင္ငံအေနအထားမ်ိဳးမွာ ေရာက္ရွိေနၾကတယ္လို႔ေတာင္ ေျပာႏိုင္

ပါတယ္။ က်ရံႈးႏိုင္ငံရဲ႕အဓိပၸာယ္ကို ရိုးရိုးဖြင့္ဆိုရရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ ဟန္ျပသာက်န္ၿပီး ေဒသတခုလံုးကို
အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့တာျဖစ္္ပါတယ္။

ေဒသခံေတြကို လံုၿခံဳေရးမေပးႏိုင္ေတာ့သလို အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုလည္း လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းမရိွ

ေတာ့တဲ့အေျခအေနကို ေရာက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္္နည္းလမ္းေပါင္းစံု ကိုင္စြဲထားတဲ့ လက္နက္
ကိုင္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေန႔စဥ္ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ တရားဝင္အစိုးရဆိုတာ မရွိေတာ့သေလာက္ ျဖစ္ကုန္တယ္။

မတူတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိိဳးေတြ ရွိေနရင္ေတာ့ အင္အားႀကီးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္က အင္အား

နည္းတဲ့ တျခားတိုင္းရင္းသားကို အသိမွတ္မျပဳဘဲ ခြဲျခားဆက္ဆံတယ္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ေ၀းေလေလ
စစ္ဘုရင္လို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လူဆိုးဂိုိဏ္းဆန္ဆန္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုေတြက လူထု

အေပၚ အင္အားသံုးၿပီး ဓားမိုးအုပ္စိုးလို႔ရေလေလျဖစ္သလို သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြကိုလည္း ထင္သလိုိ
လုယက္ေလေလျဖစ္ေနတတ္တယ္။

၁၉၉၀ တ၀ိုက္ က်ရံႈးႏုိင္ငံျဖစ္ကုန္ၾကတဲ့ အာဖရိကနဲ႔ အာရွတိုက္က ႏိုင္ငံေတြကိုျပန္ၾကည့္ရင္ တ

ရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေပ်ာက္ကြယ္ေနသလို ႏိုင္ငံေရးအာဏာမွာ အားလံုးပါ၀င္ေရးတို႔ တန္းတူညီမွ်ေရးတို႔ ကင္းမဲ့

သြားတယ္။ အဲဒီအစား တဦးခ်င္းျဖစ္ေစ စစ္အုပ္စုအျဖစ္နဲ႔ျဖစ္ေစ အာဏာရွင္ေတြက အုပ္စိုးသြားတယ္။ ႏိုင္

ငံေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္း ထံုးတမ္းစည္းမ်ဥ္းေတြကလည္း ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲေနတယ္။ စက္မႈနဲ႔ ကုန္သြယ္

ေရး မထြန္းကားေသးတဲ့ လယ္ယာအေျချပဳစီးပြားေရးစနစ္ကလည္း ေခတ္မီစီးပြားေရးကို မတက္လွမ္းႏိုင္
ေတာ့ဘူး။ ျပင္ပကမၻာနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္ၿပီး တံခါးပိတ္ပံုစံမွာပဲ ရွိေနတယ္။ က်ရံႈးႏိုင္ငံေတြဟာ လက္

နက္ေမွာင္ခိုေတြ၊ မူးယစ္ေဆးေမွာင္ခိုေတြ၊ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အၾကမ္းဖက္ဂိုဏ္းေတြ၊ လူကုန္ကူး ဂိုဏ္း
ေတြနဲ႔ ေဒြးေရာယွက္တင္ျဖစ္ေနတတ္တယ္။

ဒါေတြဟာ လြယ္လြယ္နဲ႔ ႏုတ္ယူပစ္ဖို႔ခက္သလို အၾကမ္းဖက္ဖို႔ ပဋိပကၡျပင္းထန္ဖို႔ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္

ဖို႔အတြက္ ေရခံေျမခံေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ဖြဲ႔တည္ပံုကေန ေမြးဖြားေပးလိုက္တဲ့ ပဋိပကၡေတြျဖစ္လို႔

အေလးထားမေျဖရွင္းလိုိ႔ မရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျဖစ္စဥ္ေတြမွာ ဒီအခ်က္ေတြကို ထိပ္ဆံုးဦးစားေပး ေျဖရွင္းခဲ့ၾကတယ္။ မ်က္္ေမွာက္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္
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စဥ္မွာေတာ့ အထက္ပါ Militia အရပ္ဘက္လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ agenda ေဆြး
ေႏြးမႈေခါင္းစဥ္ေတြ မေတြ႔ရသေလာက္ပဲ။ ၂၀၀၈ ေျခဥထဲမွာလည္း အလားတူပဲ။ အခန္း (၇) ပုဒ္မ ၃၃၈
ႏိုင္ငံေတာ္တြင္းရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးသည္ တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ရွိရမည္

ျပ႒ာန္းခ်က္္နဲ႔ ပုဒ္မ ၃၄၀ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရးတြင္ ျပည္သူတရပ္လံုး ပါ၀င္ေရးအတြက္

တပ္မေတာ္က ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာကို ေဖာ္ေဆာင္
ရမည္ဆုိတဲ့ ျပ႒ာန္္းခ်က္ေတြကိုပဲ ေယဘုယ် ရည္ညႊန္းထားတယ္။ ဇယား(၁) ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးနဲ႔

လံုၿခံဳေရး ဥပေဒျပဳစာရင္းထဲမွာလည္း ဒီျပႆနာကို ထည့္သြင္းမထားဘူး။ ဒါေပမဲ့ အားလံုးနားလည္ေနတာ
က တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္ေတြမွာ အၾကမ္းဖက္နည္းလမ္းေတြနဲ႔ လက္နက္ေတြ အလံးု အရင္း ကိုင္ေဆာင္
ခြင့္ရထားတဲ့ အရပ္သား BGF ေတြ PMF ျပည္သူ႔စစ္ေတြ ကာကြယ္ေရးေတြ အႏွံ႕အျပားရွိေနတယ္။ သူ႔

နယ္နဲ႔သူ စစ္ဘုရင္ျဖစ္သူ ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္အခန္းက႑ကို တိတိက်က် မေဖာ္ထုတ္ေလ
ေလ လက္နက္အင္အား လူအင္အား တိုးခ်ဲ႕ေလေလျဖစ္ေနတယ္။ နယ္ေျမၾသဇာထူေထာင္ဖို႔ အဲသလိုိ လက္

နက္ကိုင္အုပ္စုအခ်င္းခ်င္း ရန္ေစာင္တာေတြလည္း ရွိေနတယ္။ တာခ်ီလိတ္က ေဟာင္ေလ်ာက္ျပည္သူ႔ စစ္

ဦးေနာ္ခမ္းဆိုရင္ မူးယစ္ေဆးကုန္ကူးမႈအျပင္ တရုတ္သေဘၤာငယ္တစင္းကို မဲေခါင္ျမစ္ထဲမွာ တုိက္ခိုက္
သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ဖမ္းဆီးၿပီး တရုတ္လက္ကို အပ္ရတဲ့အထိ ရွိဖူးတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အဲဒီ ေဒသ

မ်ိဳးေတြမွာ ေနထိုိင္ၾကရတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုဟာ တျပည္လံုး ေရြးေကာက္ပြဲတို႔ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး
ခ်ဳပ္တင္ေရးတို႔ကို လွည့္ေတာင္မၾကည့္အားဘဲ အသက္ဖက္နဲ႔ထုပ္ ေနေနၾကရတယ္။ ဒီလို အသက္ေဘး
ေတြ စား၀တ္ေနေရးအက်ပ္အတည္းေတြ ရင္ဆိုင္ေနရသူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးကိုစိတ္မ၀င္ စားေတာ့တာကို အ

ျပစ္တင္စရာမရွိပါ။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ ကိုယ္နဲ႔မဆိုိင္ဘူးလို႔ ထင္လာသူေတြမ်ားလာေလေလ ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္
သာရ ေပ်ာက္ကြယ္ေလေလျဖစ္မွာပါ။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ ၂၀၀၈ ေျခဥေဘာင္ထဲက အရပ္သားအစိုးရအမည္ခံ ဦးသိန္းစိန္

လက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုေလာက္ကစတင္တယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ အီးဂရက္ဆိုတဲ့ အမည္ခံတတိယအင္အားစုကို
ဦးသိန္းစိန္က တာ၀န္္ေပးၿပီး EAOs တိုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ စတင္ ၾကား၀င္ေအာင္

သြယ္မႈက စတင္တယ္။ အမွန္က ၂၀၀၈ ေျခဥအရ လက္ရွိEAOs အားလံုးကို တပ္မေတာ္လက္ေအာက္ခံ
ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ေရးစီစဥ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေညာင္၂ ပင္အမ်ိဳးသားညီလာခံမာွ KIO အဖြဲ႕ တင္ျပ

ခ်က္္အရဆိုရင္ ရဲအဖြဲ႕အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖို႔နဲ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ သူတို႔သေဘာတူ

ေပမယ့္ ဒီရဲအဖြဲ႔ကို ျပည္နယ္လက္ေအာက္မွာပဲ ထားရိွဖို႔ ေတာင္းဆိုၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထံုးစံအတုိင္း မွတ္
တမ္း တင္ပါ့မယ္ဆိုတာနဲ႔ ၿပီးသြားခဲ့တယ္။

အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း န၀တအစိုးရနဲ႔ နအဖအစိုးရလက္ထက္ေတြမွာ တဖြဲ႕ခ်င္း အပစ္ရပ္ထား

တဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြထဲက တခ်ိဳ႕ကို လက္နက္ကိုင္တပ္ ဖ်က္ခိုင္းတဲ့အထိလုပ္သလိုိ တခ်ိဳ႕
ကို အထူးေဒသေတြေပးၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေထာင္ခိုင္းတာေတြ လုပ္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကိုလည္း သူတို႔စိုးမိုးထားတဲ့

ရွိရင္းစြဲနယ္ေျမကေန တျခားနယ္ေျမကိုေရႊ႕ခိုင္းတယ္။ ၂၀၀၅ ခုေလာက္မွာ EAOs အဖြဲ႕ေတြထဲက အင္အား
ေသးတဲ့အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ခြဲထြက္အဖြဲ႕ေလးေတြဟာ အဲသလို ဖိအားေပးခံရၿပီး ႏုိင္ငံေရးနယ္ထဲက ဖယ္ထုတ္တာ

ေတြ ခံလိုက္ရတယ္။ ၂၀၁၀ ခု ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ စစ္အစိုးရကို အရပ္သားအျဖစ္ ပြဲထုတ္ဖို႔ စီစဥ္တဲ့အခါ
မွာေတာ့ EAOs ေတြကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ BGF ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းဖို႔ အပူတျပင္း စီစဥ္လာၾက တယ္။

စစ္လံုအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ကို BGF အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ခန္႔ၿပီး EAOs

ေတြကိုလွည့္ၿပီး ဖိအားေပး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေစတယ္။ BGF ဆိုတာ တပ္မေတာ္နဲ႔တသားတည္း ေပါင္း
စည္းတဲ့ အဖြဲ႕ပံုစံျဖစ္ၿပီး BGF တပ္ရင္းတိုင္းမွာ တပ္မေတာ္က ၃% ထည့္သြင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

KIO ဆိုရင္ BGF အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖို႔ မပခတုိင္းမွဴး ဗိုိလ္ခ်ဳပ္စိုး၀င္းကေန နည္းမ်ိဳးစံု သိမ္းသြင္းတာ

ခံရတယ္။ KIA အေနနဲ႔ အဲဒီ BGF ကို လက္မခံႏုိင္ဘူး၊ KRGF (ကခ်င္ေဒသႀကီးဆိုိင္ရာ ကာကြယ္ေရး

တပ္ဖြဲ႕)အျဖစ္ အရာရွိစစ္သည္ေတြကိုလည္း KIA က လူေတြကိုပဲ ဆက္ထားမယ့္ လက္ရွိအေနအထားကို
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မေျပာင္းလဲဘဲ ဆက္ေနခြင့္ရေရးေတာင္းဆိုိေတာ့ နအဖအစိုးရကလက္မခံဘူး။ ေဆြးေႏြးမႈ မေအာင္ျမင္တဲ့
အတြက္ ၂၀၁၀ မွာျပဳလုပ္မယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ KIO ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္တာမလုပ္ေတာ့ဘူး။

ဒါေၾကာင့္ အစိုးရက ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာအရ လက္နက္ကိုင္တိုင္းကို တပ္မေတာ္ကြပ္ကဲမႈ

ေအာက္ပို႔ေပမယ့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြရဲ႕ မူလဆင္းသက္လာပံုခ်င္း မတူဘူး။ BGFs ေတြေပၚလာပံုနဲ႔ PMF
ျပည္သူ႔စစ္တို႔ ကာကြယ္ေရးတို႔ ဆင္းသက္လာပံုေတြ မတူၾကဘူး။ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားအရ ကြဲျပားမႈေတြ
လည္း ရွိေနတုန္းပဲ။ ဒါေပမဲ့ လက္ရွိအစိုးရကေတာ့ BGFs ေရာ PMF ျပည္သူ႔စစ္ေရာ အားလံုး တပ္မေတာ္

ကြပ္ကဲမႈေအာက္ကျဖစ္လို႔ ႏုိင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔တသားတည္းပဲလို႔ သတ္မွတ္ေနၾကတယ္။

တပ္မေတာ္ၿပီးရင္ၿပီးမယ္လို႔လည္း အေတာ္မ်ားမ်ားက မွတ္ယူေနၾကတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ
ပါ၀င္ခဲ့သူတဦးကေတာ့Militia အရပ္သားလက္နက္ကိုင္ေတြကိစၥ ဘာေၾကာင့္ ဖယ္ထုတ္ထားသလဲဆိုတဲ့

အခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာသူတို႔ကိုထည့္ရင္ သူတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳလိုက္သလိုျဖစ္ၿပီး
လက္နက္္ကိုင္အုပ္စုေတြပိုမ်ားလာေအာင္လုပ္ေပးလိုက္သလိုျဖစ္သြားမယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ကိုမထည့္ျပန္ရင္

လည္း ပဋိပကၡေတြကို ဆက္ၿပီးေပြ႔ပိုက္ထားသလို ရင္တမမျဖစ္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆုပ္လဲစူး စားလဲရူး အေျခအ
ေန ျဖစ္ေနတယ္လို႔ မွတ္ခ်က္ခ်ဖူးတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားေတြ၊ အနာဂတ္
အခန္းက႑ေတြ မေရရာတဲ့ေအာက္မွာ တခ်ိန္ခ်ိန္က်ရင္ ဒီပဋိပကၡဟာ ပြင့္ထြက္လာၿပီး လက္နက္ကိုင္ပဋိ

ပကၡသစ္ေတြ ေမြးလာႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ လက္ရွိ လက္နက္ကိုင္အင္ပါယာႀကီး ၿပိဳကြဲၿပီး စစ္မီးေတြ
ေတာက္ေလာင္လာႏိုင္တယ္။

လက္ရွိ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ အရွိန္အဟုန္ႀကီးမားလာတဲ့အခါ လူအ

ေတာ္္မ်ားမ်ားအျမင္မွာ ျမန္မာျပည္ မ်က္္ေမွာက္အက်ပ္အတည္းဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အက်ပ္အ

တည္း ဆိုၿပီး ယူဆလာၾကတယ္။ ဒီလိုယူဆတာဟာ တစိတ္တေဒသအားျဖင့္ မွန္လည္း မွန္ေနတယ္။ တ
ကယ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတခုမွာ nation လူမ်ိဳးနဲ႔ state ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား တထပ္တည္း မက်တာဟာ အက်ပ္

အတည္းရဲ႕ဇာစ္ျမစ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ိိဳးတမ်ိဳး၊ ႏုိင္ငံေတာ္တခုတည္းဆိုရင္ ထပ္တက
ူ ်ႏိုင္ေပမယ့္ လူမ်ိဳးတခု
မကတဲ့အခါမွာေတာ့ လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ႏိုင္ငံေတာ္အၾကား တထပ္တည္းမက်တဲ့ အက်ပ္အတည္း ေပၚလာမွာပါ။

အလားတူပဲ စစ္အာဏာရွင္သက္ဆိုးရွည္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒတခုဟာ စစ္
ေခါင္းေဆာင္ေတြ စစ္အာဏာပိုင္ေတြအတြက္ အဆင္ေခ်ာေနေပမယ့္ ဒီေျခဥကို ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ မ်က္
ႏွာဖံုးစြပ္ဖို႔ အသံုးျပဳတဲ့အခါမွာေတာ့ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ကုန္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူပဲ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအပိုင္းေတြမွာလည္း အေျခခံ

အုတ္ျမစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ လူတစုနဲ႔ ခရိုနီေတြ အုပ္စီးအခြင့္ထူးခံေနတဲ့ အေျခခံေပၚမွာ တည္
ေဆာက္ရင္ အက်ပ္အတည္းေတြ ေပၚလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ရွည္သြားမွာစိုးလို႔ တျခား အက်ပ္အ

တည္းေတြ ခ်န္ထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္အင္ပါယာ ထူေထာင္ျခင္း

အက်ပ္အတည္းကိုပဲ အဓိကထား ေရးသားျခင္းျဖစ္္ပါတယ္။ ဒီအက်ပ္အတည္းဟာ ေလာေလာဆယ္မွာ
တိုင္းရင္းသားေဒသေတြနဲ႔သက္ဆိုင္ၿပီး ေနာင္မွာ ျပည္သူ႔စစ္မဟာဗ်ဴဟာအရ က်န္ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြဆီ
ဘယ္ေလာက္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာဦးမလဲ မသိႏိုင္တဲ့ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအက်ပ္အတည္းဟာ၂၀၀၈ ေျခဥျပင္ရံုနဲ႔တင္ မေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္း

ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ထဲမွာ အဲဒီလက္နက္ကိုင္အင္ပါယာထဲမွာရွိတဲ့ အရပ္သားလက္နက္ကိုင္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္

အခန္းက႑ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးစီးပြားေတြ တိတိက်က် ညွိႏိႈင္းသတ္မွတ္မႈေတြ သီးသန္႔လုပ္ေဆာင္မွ
အေျဖရႏိုင္မယ့္ အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒအက်ပ္အတည္း၊ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္

ႏိုင္ေရးအက်ပ္္အတည္း၊ တပ္မေတာ္ ႏိုင္ငံေရးကေန ထြက္ခြာေရးအက်ပ္အတည္း၊ တိုိင္းရင္းသားလက္နက္

ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ အနာဂတ္ဘယ္ပံုစံ ဘယ္အခန္းကပါ၀င္မလဲ အက်ပ္္အတည္း စတာေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရး
ေတြဟာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ တိုိက္ရိုက္ဆက္ႏယ
ြ ္ေနပါတယ္။ ဒီအခ်က္္
ေတြဟာ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ေနသလို အျပန္အလွန္လည္း အမွီိျပဳေနၾကတယ္။ အျပန္အလွန္လည္း ပဋိ
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ပကၡ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိပင္ျဖစ္ေစ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီဆိုရင္ေတာင္ ဖြံ ႔
ၿဖိဳးမႈ အလြန္ေနာက္က်တဲ့ တိုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသေတြမွာ လက္္နက္အင္ပါယာႀကီးတခု ဆက္က်န္ေန
သမွ် တိုးတက္္လာဖို႔မလြယ္ပါဘူး။

ဒီျပႆနာဟာ တရား၀င္အစိုးရတရပ္ရဲ႕ ၾသဇာအာဏာေတြ ဟန္ျပေလာက္သာက်န္ရွိတဲ့ ေဒသ

ေတြ နယ္ေျမေတြမွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရး လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈေတြ၊ စီးပြားေရး လူမႈေရး မတည္မၿငိမ္
ပ်က္ျပားေနမႈေတြ၊ နာတာရွည္ဆင္းရဲမႈေတြ၊ စစ္မီးနဲ႔ရင္ဆိုင္ရၿပီး ေနရပ္စြန္႔ခြာမႈေတြ၊ စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္

ေတြ မ်ားျပားလာမႈေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကုစားေပးႏိုင္မယ့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း လုပ္ထံုးစည္းမ်ဥ္း ဥပ
ေဒသစ္ေတြနဲ႔ ဒါေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ ဦးစီးဌာန အစိုးရအဖြဲ႕စည္းသစ္ေတြ အရပ္ဖက္္ အဖြဲ႕အ

စည္းေတြ ထူေထာင္ဖို႔လိုတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုိးေရး၊ တရားစီရင္ေရး ဖြဲ႕စည္းမႈအသစ္
ေတြ ထူေထာင္ေပးဖို႔ လိုိတယ္။ ရဲအဖြဲ႕ကို အရပ္သားအစိုးရလက္ေအာက္မွာထားၿပီး တရားစီရင္ေရးကို
လြတ္လပ္စြာ တရားဥပေဒနဲ႔အညီစီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ေတြ ေပးဖို႔လိုတယ္။ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈေတြ ဗ်ဴရို
ကေရစီ ႀကိဳးနီစနစ္ေတြကို အစြမ္းကုန္ ေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြ႕ဲ အစည္းအျဖစ္နဲ႔ ႀကီး

ေလးတဲ့အခြန္ေကာက္ခံေနသူေတြ၊ ေဒသခံေတြရဲ႕ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြသိမ္းပိုက္ေနသူေတြ၊ အေရြး

ေကာက္ခံမဟုတ္ဘဲ တဗိုလ္တမင္း ႏိုင္ထက္စီးနင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဟန္႔တား ႏွိမ္နင္း
ဖို႔လည္း လိုိပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြကို တခြန္းတည္းေျပာရရင္ ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို လက္ေတြ႔ထူေထာင္

ၿပီး သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမက တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုလူထုႀကီးကို တျပည္လံုးႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး တိုး
တက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္္စဥ္ႀကီးထဲကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးေရး ျဖစ္
ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာလိုတာကေတာ့ ၂၀၀၈ ေျခဥ ပုဒ္မ ၂၆၁ ျပင္ဆင္ရံုနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ႏိုငင
္ ံသစ္

ကိုပဲ ေရာက္ေတာ့မလိုလို၊၂၀၀၈ ေျခဥဇယား ၂ တိုိ႔ ၃ တို႔ကို ျပင္ေပးလိုက္ရံုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရးေတြ
ရလာေတာ့မလိုလို ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို နည္းနည္းေလွ်ာ့ၿပီး တကယ္ ေျမျပင္မွာျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူ

မ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္သူေတြရဲ႕ အေျခအေနကို သံုးသပ္အေျဖရွာမႈေတြျပဳသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းဒီစာတမ္းနဲ႔ အႀကံျပဳပါ
ရေစ။

လက္နက္ကုိင္ အႏုိင္က်င့္ စုိးမုိးမႈ က်ဆုံးပါေစ။

တန္းတူေသြးစည္းတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အျပည့္အ၀ရတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္

သစ္ မုခ်ေပၚထြန္းရမယ္။

ရဲရင့္သံလြင္
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(၁)

၉၀ ခုရဲ႕ ေဖာက္ျပန္တဲ့ ဒီဇင္ဘာမွာ …
အဲဒီေန႔ ကဆို

မန္းေတာင္ရိပ္ခိုေနရွာတဲ့

ေ႐ႊက်င္ဟာ ငိုရႈိက္ျခင္းအလ်ဥ္းမရွိခဲ့ …။
ဒါေပမဲ့

ေ႐ႊက်င္ဟာ

မ်က္ႏွာရဲတင္း ေသြးလႈိင္းတို႔ဆူပြက္ခဲ့

ထြက္သမွ် ေဒါသ၊ အသိတရားနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္
ေက်ာက္ဆစ္႐ုပ္လိုေနျပတယ္…။
အဲဒီေန႔ကဆို
ေ႐ႊက်င္ဟာ

သမိုင္းဝင္ ေတာ္လွန္သူရဲေကာင္း

ေမြးဖြားေၾကာင္း ေမာင္းခတ္ဖို႔မလို

ဒင္းတို႔ ေရဒီယိုက ဝါဒျဖန႔္ေပးေလရဲ႕ …။
အဲဒီေန႔ကဆို

ေလးေလးနဲ႔ ရဲေဘာ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ား

ရန္သူရဲ႕ က်ားပါးစပ္ထဲက်ေရာက္တဲ့ သတင္းဆိုးက
မိုးေအာက္ေျမျပင္၊ ရပ္ခြင္ရွစ္တိုင္း
ႏွင္းခါး႐ိုင္းေတြလိုတိုးဝင္လာၾက

“ က , ေကာင္းတုန္းဇာတ္စင္က်ိဳး” ခဲ့ရသမို႔
ဘာနဲ႔မွ အစားထိုးမရဘဲ
ဝမ္းနည္းစရာေတြက

တေလာကလုံးဖုံးလႊမ္းလို႔ေနေပါ့…။
အဲဒီေန႔ကဆို
က်ဳပ္တို႔ဟာ

ရႈပ္ေထြးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးေလထုေတြၾကား
႐ူးသြပ္ေနတဲ့ ထင္းရႉးေတာင္တန္းမွာ
ေဒါသယမ္းအိုးေတြေပါက္ကြဲၾက
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လက္ထဲကေသနတ္ဒင္ ခ်ိဳင့္ဝင္မတတ္ဆုပ္ကိုင္မိ
က်ဳပ္တို႔ေလ …က်ဳပ္တို႔ …

ဒါပဲ တတ္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္....။
(၂)

ဒါေပမဲ့

အျဖစ္အပ်က္တို႔ေနာက္
ခ်က္ခ်င္းဆိုစိတ္မ်ား

အတိတ္ဆီေျပးလႊားၿပီ …
ေလးေလးရဲ႕ စကားမ်ား
ေလးေလးရဲ႕ တရားမ်ား

အေသြးအသားမွာရွင္သန္,႐ုန္းႂကြ
ႏိုးထလာခဲ့ေပါ့ …။
တကယ္ဆို

ေလးေလးနဲ႔ က်ဳပ္ အၾကား

တံတားထိုးေပးတာ ဘုရားသခင္မဟုတ္ခဲ့
အမွန္တရားရွာေဖြသူနဲ႔

အမွန္တရားအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္သူတို႔

ဆုံစည္းလက္တြဲရင္း တသားတည္းျဖစ္ျခင္းမ်ိဳး
႐ိုးရွင္းလွေပတယ္။

အတူျဖတ္သန္းကာလ

တခဏမွ် ဆိုေစဦးေတာ့ …

သင္ယူစရာ တၿပဳံတေထြးႀကီး ရခဲ့တယ္။
ေလးေလးရဲ႕

ေသြးသင္ခန္းစာ၊ လက္ေတြ႕ လက္ခ်ာမ်ားနဲ႔

ဝမ္းစာျဖည့္ဆည္း ၊ ခရီးရွည္ႀကီးခ်ီတက္ေတာ့
မ်ိဳးဆက္ ..အဆက္ဆက္ထိ

လက္ဆင့္ကမ္းေဝငွ မ်ိးေစ့ခ်ခဲ့တယ္…။
(၃)

ေမးသမွ်ေျဖၾကား၊မွတ္သားရရွိခ်က္
မွ်ေဝေဖာ္ျပ အလင္းရပါေစ ..။

-“ေျမေပၚႏိုင္ငံေရး လုပ္ခြင့္မေပးသမွ်
အေျခအေနက ျပ႒ာန္းလိမ့္

ေ႐ြးလမ္းဟာေျမေအာက္ႏိုင္ငံေရးပဲ
ဘာမွားလဲ?

“ဒါ ပကတိဘာဝ”...ပဲေလ
“ U G * ရဲ႕ အသက္

လ်ိဳ႕ဝွက္ေရးနဲ႔ စည္းကမ္း” ကြ …

ေဟာ့ ေဟာ့ ရမ္းရမ္း၊ မ်က္ကန္းလို မလုပ္ရ။
UG သမိုင္းထဲ“ေပၚ” ခဲ့သမွ် အစုအဖြဲ႕
ရန္သူေတာ္လို႔မဟုတ္ခဲ့..

ကိုယ္ ေရွာ္ ျခင္းသာ အဓိကပဲ.”
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တိတိပပ ..ခ်ဳပ္ျပပုံကလည္း

က်ဳပ္တို႔ အတြက္ လက္ခ်ာသစ္ပဲေလ …။
“လမ္းစဥ္မွန္ ရွင္သန္လႈပ္ရွားေစဖို႔

ေကဒါဟာနံပါတ္ ၁ , ၂ , ၃”ဆိုၿပီး

အလြယ္ဆုံးရွင္းျပ သင္ခန္းစာရေစတယ္…။
ဒါပဲလား …မဟုတ္ပါ

ေသနတ္ေျပာင္းမွာ အာဏာေတြခိုေအာင္းတယ္

ေသနတ္ေျပာင္းမွာ ရတနာရွိတယ္၊ ေကဒါရွိတယ္
ေသနတ္ကို ဘယ္သူကိုင္လဲ
ဘယ္လိုသုံးသလဲ

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပ၊ ဒိုင္ယာလက္တစ္ဆန္လွတယ္ ။
ေလးေလးေရ …

ခဏတာထိေတြ႕ရေပမယ့္

မေမ့ႏိုင္တဲ့ ဘဝေပးလက္ခ်ာမ်ား

သင္ၾကားေပးခဲ့တာ သိပ္မ်ားပါတယ္

အေမွာင္ထုပိန္းပိတ္ သိပ္သည္းေလေလ …

လက္ခ်ာမ်ားရဲ႕ စံႏႈန္းတန္ဖိုး၊ ျမင့္မားေလေလ …ပါပဲ ။
(၄)

ခုေတာ့ … ခုေတာ့
ေလးေလးရဲ႕

ခ်စ္ရဲေဘာ္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားက
ဒီေန႔ပဲမဟုတ္
ေန႔စဥ္တိုင္းပဲ

“ နာက်င္နာၾကည္းမႈေတြကို

အင္အားအျဖစ္ေျပာင္းလဲ “ လို႔

“ အေမွာင္ထဲကတိုင္းျပည္ကယ္တင္ဖို႔ “
ဒီေနရာ … ဟိုေနရာမွာ

စု႐ုံးေရာက္ရွိေနၾကၿပီ…။
ေလးေလးေရ …
သင့္ရဲေဘာ္မ်ား၊

သင့္ ျပည္သူမ်ားဟာ
သင့္အား …

အင္တာေနရွင္နယ္နဲ႔ ဂုဏ္ျပဳေနၾကတယ္…၊
အေလးနီျပဳရင္း သံဓိ႒ာန္ခ်ေနၾကတယ္…၊
ေအးခ်မ္းသက္သာ၊ အနားယူပါေလ !
မၾကာမီလာမယ့္

မုန္တိုင္းနီရဲ႕ ေတးသံမ်ား လြင့္ပ်ံလာလည္း

ေအးခ်မ္းသက္သာ၊ အနားယူပါေလ ! ….။ ။
ဒိုးၿငိမ္းခ်မ္း
( ၂၀၁၉)
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ျပည္တြင္းျပည္ပမွာ ေဘးေရာဥပဒ္ပါ သင့္ကာ ၾကာေလလူႀကိဳက္နည္းေလ ျဖစ္ေနတဲ့ သက္တမ္း

လြန္တပ္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္မင္းေအာင္္လႈိုင္ဟာ ခုတေလာ ဘုရားကု-ကုတာေတြ မ်ားလာတယ္။ ေပၚျပဴလာဝါဒ ေခတ္

ထေနခ်ိိန္မွာ ဘာသာေပါင္းစံု လူမ်ိဳေပါင္းစံု ခ်စ္ၾကည္ေရးတရားကို ဂြင္(ခြင္)ဖန္ ေျပာေဟာရင္း ေသြးစြန္းေန
တဲ့လက္ကို ဖံုးကြယ္ဖို႕ ႀကိဳစားေနတယ္။

ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျခဥျပင္ေရး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး စတဲ့ ျပည္တြင္းေရး

ျပႆနာမ်ားမွာ ျဖစ္ထြန္းတိုးတက္မႈ မျမင္ေတြ႕ရတဲ့အျပင္၊ ျပည္ပမွာ ICC တင္မက ICJ ႏိုင္ငံတကာ တရား
ရံုး နဲ႕ အာဂ်င္းတီးနားတရားရံုး ဆိုတာကပါ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတို႕ျဖင့္ တရား

စြဲဆို ဖိအားေပးျခင္းခံေနရတဲ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္္ႀကီးမ်ားနဲ႕ ၂၀၀၈ ေအာက္က ရင္ၾကားေစ့အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ဟာ ခုတေလာ ပြဲလမ္းသဘင္ေတြလုပ္ မိန့္ခြန္းေျပာတာေတြ မ်ားလာတယ္။

ဗိုလ္မင္းေအာင္လႈိင္က အေရးသံုးပါးမထိပါးဖို႕ ၂၀၀၈ ကိုပ်က္ေအာင္မလုပ္ဖို့ စစ္ကၽြန္ဒီမိုကေရ စီကို

တန္ဖိုးထားဖို႕ဆိုတဲ့ ဓာတ္ျပားေဟာင္းကလြဲလို႕ သူ့မွာ ဓာတ္ျပားသစ္မရွိေတာ့ဘူး။

အတိုင္ပင္ခံကေတာ့ အာရွမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အျမန္ဆံုးႏႈန္းနဲ့ တိုးတက္ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ျပ

သဖို႕နည္းေပါင္းစံုနဲ႕ ႀကိဳးစားေနတာေတြ႕ ရတယ္။

လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ရခိုင္ျဖတ္ေလးျဖတ္ထိုးစစ္ ၾကာေလျပင္းထန္္ေလျဖစ္ကာ ျပည္တြင္းစစ္မီး ႀကီး

ထြားလာတယ္။ အရပ္သားေသဆံုးမႈ ရာခ်ီလာတယ္။ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ ေထာင္ေသာင္းခ်ီလာတယ္။ ၂၁ ပင္

လံုနဲ႕ NCA ကိုယ္တပိုင္းေသေနတယ္။ လယ္သမားေတြ လယ္ယာေျမ လက္လြတ္ ဆံုးရႈံးေနတယ္ (မန္းတိုင္း
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တဦးက ေတာင္သူလယ္သမားေတြ စိုက္တိုင္းရႈံးေနလို႕ မစိုက္ၾကေတာ့ဘူးလို႕ ဆို
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တယ္)။ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ တိုးပြားေနတယ္။ ဝင္ေငြနိမ့္ပါး ျပည္သူေတြ ေနထိုင္မႈစရိတ္ျမင့္မားမႈကို ခါးစည္း
ခံေနရတယ္။ ေနေရးေကာ ေသေရးပါ ခက္ခဲလာတယ္။

စစ္ဗ်ဴရိုကရက္ေတြဟာ ေဝဖန္တာကို ဆတ္ဆတ္ထိမခံ မတရားဖမ္းဆီး-တရားစြဲ-ေထာင္ခ် လုပ္

လာတယ္္ (တိုက္ရိုက္တရားစြဲတာ ၂၄မႈ၊ ၾကားဝင္တရားစြဲတာ ၆ မႈ၊ ေပါင္း ၃၀မႈ ရွိတယ္လို႕ ဆိုတယ္)။ ဦးပိုင္

နဲ႕ စစ္ခရိုနီအက်ိဳစီးပြား ထိပါးတဲ့ ေက်းလက္နဲ႕ျမဳိ႕ျပ လူထုတိုက္ပြဲေတြကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲလာတယ္။ ဗ်ဴရို

ကေရစီေဟာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားနဲ႕ တရားေရးစနစ္ရဲ႕ဆင္ျခင္တံုတရားဟာ အက်င့္ပ်က္ျခစား ခံထားရလို႕
ဖိနပ္နဲ႕ အေပါက္ခံရရံုတင္မက တံေတြးခြက္ထဲ ပုပ္ေဟာင္နံေေစာ္ေနတယ္။ ေျမယာနဲ႕ဘ႑ာအရင္း လက္

ဝါးႀကီးအုပ္မႈကို မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရင္ ျပည္သူ့႕အက်ိဳးစီးပြားနဲ႕ အမ်ိုးသား(ႏိုင္ငံေတာ္)စီးပြားေရးကို ခိုင္မာေတာင့္

တင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အေျခခံစီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္မႈမရွိရင္ လူသားအရင္း
အျမစ္(ပညာေရး က်န္းမာေရး လူမႈေရး ယဥ္ေက်းမႈ စသည္) မဖြံ႕ၿဖဳိးမတိုးတက္ႏိုင္ဘူး။

စစ္အုပ္စုမင္းဆက္-အဆက္ဆက္ ေျမယာ ဘ႑ာအရင္းနဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအား စစ္ခရိုနီ

(ပုဂၢလိက)ပိုင္ျပဳ (ဦးပိုင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ရွင္း စသည္ျဖင့္) လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားမႈကို (၂၀၀၈ ေျခဥနဲ႕
အတူ) မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ရင္ ဗမာျပည္အမ်ိဳးသားစီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖဳိးတိုးတက္ဖို႕ ေျခတလွမ္းမွ လွမ္းႏိုင္မွာ မဟုတ္
ဘူး။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္ ဒီခ်ဳပ္-အရပ္သားတပိုင္း အစိုးရရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္က စစ္အုပ္စုခန္႕ထားတဲ့ အမႈ

ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ CEO အဆင့္ပဲ ရွိပါတယ္။ ေပးထားခ်က္ေပၚလစီကို ေက်ာ္လုပလ
္ ို့မရဘူး။ ဘယ္ခရိုနီအ
ေပၚကိုမွလည္း အမိန္႕အာဏာ မသက္ေရာက္ဘူး။

ဒါ့ေၾကာင့္ ဗမာျပည္ရဲ႕ ပဋိပကၡဆုံခ်က္ဟာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိဖို႕

လိုပါတယ္။ အေရးသံုးပါး အေၾကာင္းျပၿပီး စစ္အုပ္စုကအာဏာသိမ္း - ျပည္တြင္းစစ္တိုးခ်ဲ႕- အာဏာလက္မ
လႊတ္ေတာ့တာ၊ ၂၀၀၈ နဲ႕ အကာအကြယ္ယူထားတာကို ျပတ္ျပတ္သားသား တိုက္ဖ်က္ဖို႕ လိုပါတယ္။

ဗမာျပည္ဟာ အစဥ္အလာ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏိုင္ငံပါ။ လယ္သမားလူတန္းစား ၇၀% ခန္႕ ရွိ

တယ္ ဆိုပါတယ္။ လယ္သမားလူတန္းစား ရာခိုင္ႏႈန္း အတိုးအေလ်ာ့ အနည္းအပါး ရွိႏိုင္ေပမယ့္ ဒီဖြဲ႕တည္မႈ
ပံုစံ Model ဟာ အခုထိ မေျပာင္းေသးပါဘူး။ စက္မႈကေတာ့ ၂၁ ရာစုနည္းပညာမေျပာနဲ႕ ၂၀ ရာစု နည္းပ

ညာေတာင္ မထြန္းကားပါဘူး။ အခုအထိ ေရနံ၊ ဓာတ္ေငြ႕၊ သတၱဳ ေက်ာက္မ်က္ စတဲ့ တြင္းထြက္သယံဇာတ
တူးေဖာ္ရာမွာ လက္ယက္တြင္းေတြနဲ႕ တူးေဖာ္ၿပီး မၾကာခဏ ေျမၿပိဳ ေသေပ်ာက္မႈျဖစ္ေနတာပါ။ အႀကီးစား
တူးေဖာ္မႈေတြကေတာ့ စစ္ခရိုနီ လက္ေဝခံအရင္းရွင္ေတြ လက္ထဲမွာ သယံဇာတက်ိန္စာ သင့္ေနတာပါ။

ဗမာျပည္ဟာ LDC အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံ ဘဝကေတာင္ မလြတ္ကၽြတ္ႏိုင္ေသးဘဲ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး

Myanmar 4:0 (စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုးထလာေသာျမန္္မာ) ျဖစ္ႏိုင္မွာတံုး။

ကမၻာမွာျမန္မာေဟ့လို႕ အသားလြတ္ စိတ္ႀကီးဝင္ေနမႈမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားနဲ႕ လစ္ဘရယ္ေခါင္း

ေဆာင္တို႕ တူပါေပတယ္။

ဒါဟာ မ်က္ေမွာက္ ဗမာျပည္ရဲ႕ ျပည္တြင္း ဘက္စုံအေျခအေနကို အၾကမ္းဖ်င္း ၾကည့္ျမင္ခ်က္ပါ။
ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အေျခအေနကို ၾကည့္ရင္လည္း ၂၁ ရာစုအစမွာ ကမၻာႀကီးဟာ အႀကီးအက်ယ္

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႕ ႀကံဳေတြ႕ေနရတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၁၀၀ ေလာက္က ႀကံဳရတဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ားလိုပဲ လိို႕
လည္း ဆိုတယ္။ ဘ႑ာအရင္း ကမၻာျဖန္႕ၾကက္မႈနဲ႕အတူ နက္ရႈိင္းလာတဲ့ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ၊ ၂၀၀၈

မွစတင္ခဲ့တဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ဘ႑ာေရးကပ္၊ စတုတၳနည္းပညာေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ သက္ေရာက္မႈ၊ ကမၻာ့စည္းစ

နစ္သစ္လြန္ပြဲနဲ႕ ဝန္ရိုးစံုကမၻာသို႕ အေျပာင္းအလဲ စတာေတြဟာ သိသာထင္ရွားတဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္
ပါတယ္။
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အေျပာင္းအလဲမ်ားဟာ ရႈပ္ေထြးတယ္၊ ၾကမ္းတယ္၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားတယ္။ ႏိုင္ငံႀကီးတခ်ိဳ႕နဲ႕သာ

သက္ဆိုင္တာမဟုတ္၊ ႏိုင္ငံတိုင္းသို႕ ရိုက္ခတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္အေျခအေနနဲ႕ကိုယ္ ကိုယ္စီျပင္ဆင္မႈ ရွိမွ စိန္
ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္တဲ့အခါ ဗမာျပည္က အလုပ္သမားလူတန္းစား၊ လယ္သမားလူတန္းစားအပါ

အဝင္ အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူလူထုႀကီးတရပ္လုံးကေတာ့ ေဖာက္ျပန္တဲ့အုပ္စိုးသူအဆက္ဆက္ကို တာဝန္ေက်ပြန္
စြာ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၁၅၀ ေလာက္က အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေတြ ေပၚေပါက္ၿပီး အ

ရင္းရွင္နယ္ခ်ဲ႕စနစ္သို႕ ကူးေျပာင္းေနခ်ိန္မွာ ဗမာျပည္ပေဒသရာဇ္ေတြဟာ အာဏာလုပြဲေတြနဲ႕ စည္းစိမ္ယစ္

ၿပီး ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ေတြနဲ႕ ယစ္မူးေနခဲ့ပါတယ္။ တတိယ အဂၤလိပ္-ဗမာစစ္ပြဲနဲ႕ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီစစ္တပ္ မႏၱ

ေလးနန္းေတာ္ထဲ ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ဘုရင္နဲ႕တကြ ပေဒသရာဇ္မင္းညီမင္းသား မွဴးမတ္ေတြ အလြယ္တ
ကူ လက္နက္ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္သူလယ္သမား နင္းျပားေတြဟာ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္း အလံေထာင္ၿပီး
နယ္ခ်ဲ႕သမားကို ဆယ္ႏွစ္ဆယ္မိုး ဓားဆြဲလို႕ခုခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

ဗမာျပည္ ကၽြန္ဘဝက်ေရာက္ခ်ိန္မွာ ေခတ္မီတိုးတက္ အျမင္က်ယ္တဲ့ အလုပ္သမားလူတန္းစား

ပီပီျပင္ျပင္ မေပၚေပါက္ေသးဘူး။ ရုရွားေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႕အတူ မာ့က္စ္-လီနင္ဝါဒ ဗမာျပည္

ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ၁၃၀၀ျပည့္အေရးေတာ္ပံုနဲ႕အတူ ဗမာျပည္ အလုပ္သမားလူတန္စား တပ္ဦးပါတီျဖစ္
တဲ့ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေပၚေပါက္လာတယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း
(နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး-ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး - အမ်ိုးသားလြတ္ေျမာက္ေရး) အလံကိုလႊင့္ထူကာ ဗမာျပည္

လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲရဲ႕ တပ္ဦးအခန္းက သမိုင္းေပးတာဝန္ကို္ ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္
ေရးလြန္ေခတ္မွာလည္း စစ္အစိုးရအပါအဝင္ ေဖာက္ျပန္ေရးအစိုးရအဆက္ဆက္ကို အလံမလွဲ ေရရွည္ဇြဲနဘဲ

နဲ႕ နည္းသဏၭာန္ေပါင္းစုံက်င့္သုံးကာ တိုက္ပြဲဝင္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ကြ်န္ဘဝက် ေရာက္ခ်ိန္မွ သည္

ယေန႕အထိ ဗမာျပည္က အလုပ္သမားလူတန္းစားရဲ႕ တပ္ဦးပါတီ၊ အလုပ္သမားလူတန္းစား၊ ေတာင္သူ

လယ္သမားလူတန္းစားအပါအဝင္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူေတြဟာ တေလွ်ာက္လုံး ေဖာက္ျပန္ေရးအုပ္စိုးသူလူ
တန္းစားေတြရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးကို မေလွ်ာ့ေသာဇြဲလုံ႕လနဲ႕ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကသလို ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္ေန
ဆဲ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂၁ ရာစု အေျပာင္းအလဲနဲ႕အတူ မာ့က္စ္လီနင္ဝါဒ ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာခ်ိန္မွာ ဖရိုဖရဲျဖစ္ေနတဲ့

တိုင္းျပည္ကို ကယ္တင္ဖို႕ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိုးေပါင္းစံုျပည္သူမ်ားနဲ႕ တစည္းတလံုး
တည္း လက္တြဲကာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႕က်င္ေတာ္လွန္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမာင္သန္းျမေရႊ (၁၇ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၅)
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(၂၂-၁၁-၂၀၁၉)

“မသီတာေထြး” နဲ႔ ေမႊးခဲ့ေသာ ရခို္င္ျပည္နယ္က မီးပြားဟာ (ICJ) ေရာက္တဲ့အထိ ႀကီးမားက်ယ္

ျပန႔္သြားခဲ့ပါၿပီ။ အျမင္တိုတို၊ မိုက္မိုက္ကန္းကန္း တနပ္စားဉာဏ္နဲ႔ မစားရတဲ့ အမဲသဲနဲ႔ပက္ခဲ့ၾကတဲ့ အမႈအ

ခင္းဟာ “အင္းဒင္-ဂူတာျပင္” အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈႀကီးေတြ အထိ ဘူးေပၚသလို ေပၚလာခဲ့ပါၿပီ။
အခုေတာ့ လူမဆန္တဲ့ သတ္ျဖတ္မႈႀကီးေတြကို ဆက္ၿပီး လိမ္ညာကြယ္ဝွက္ မဖုံးႏိုင္မဖိႏိုင္ေတာ့ဘဲ မရႉႏိုင္
မကယ္ႏိုင္ျဖစ္ရၿပီ။ တိုင္းေက်ာ္ျပည္ေက်ာ္ျဖစ္ၾကရၿပီ။

ဒီလို လူမဆန္တဲ့ အမႈအခင္းႀကီးကို လူမဆန္စြာက်ဴးလြန္ခဲ့ၾကသူေတြဟာ ကြင္းဆက္အားျဖင့္ ႏွစ္

ပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ပထမပိုင္းဟာ အထက္ကေန အမိန႔္ေပးၫြန္ၾကားေစခိုင္းတဲ့ အပိုင္းျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအပိုင္းက
ေတာ့ အထက္က အမိန႔္ေပးၫြန္ၾကားတဲ့အတိုင္း လက္ရဲဇက္ရဲ လက္ေတြ႕ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကတဲ့ အပိုင္းဆိုၿပီး

ျဖစ္ပါတယ္။ ျပစ္မႈတခုလုံးအတြက္ အဓိကနဲ႔ နံပါတ္တစ္ တာဝန္အရွိဆုံးဟာ အထက္က အမိန႔္ေပးၫြန္ၾကား
ခိုင္းေစသူေတြပဲျဖစ္တယ္။ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအျဖစ္ တာဝန္ရွိသူေတြဟာ ေအာက္ေျခအ
ဆင့္ဆင့္က မိုက္မိုက္ကန္းကန္းလုပ္ခဲ့ၾကသူေတြျဖစ္တယ္။

အဲဒီ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းပါတဲ့ ကြင္းဆက္ကို တိတိက်က် ရွင္းလင္းေဖာ္ျပရရင္ စစ္တပ္ကို တလက္ကိုင္ -

ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္သဖြယ္ ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး အဆင့္ဆင့္အမိန႔္ေပးၫြန္ၾကား ကြပက
္ ဲခဲ့ၾကသူ စစ္အုပ္စု ထိပ္သီးေတြ
နဲ႔ ေအာက္ေျခတပ္က အဆင့္ဆင့္ေသာ စစ္သည္နဲ႕ အရာရွိေတြပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္ေျခက လက္

ရဲ ဇက္ရဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သအ
ူ ခ်ိဳ႕ကို ထိုးေကြၽးၿပီး တရားခံေဖာ္ျပ႐ုံနဲ႔မွ်နဲ႔ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ပါ။
တာဝန္အရွိဆုံးသူကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္ေပးအေရးယူႏိုင္မွသာ ဒီအမႈကို မွ်တစြာ စစ္ေဆးစီရင္ႏိုင္
တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။

ဒီအမႈအခင္းကို ကြင္းဆက္က်က် က်ဴးလြန္ခဲ့သူ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းကို ထိထိေရာက္ေရာက္ စီရင္အျပစ္

ေပး႐ုံနဲ႔ ဒီအမႈႀကီးကို အၿပီးအျပတ္စီရင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႔ မေျပာႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒီလို လူမဆန္တဲ့အမႈႀကီးကို က်ဴး

လြန္ႏိုင္ေအာင္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ကိုပါ ထည့္သြင္းစီရင္ဖို႔ က်န္ပါေသး
တယ္။ ဒီစီရင္မႈေတြကို (ICJ) က မစီရင္ႏိုင္ဘဲ ဗမာျပည္ အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူတရပ္လုံးသာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ရမွာ
လည္းျဖစ္ပါတယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”ဟာ စစ္အုပ္စုက စစ္တပ္ကို တလက္ကိုင္တပ္သဖြယ္-ခါးပိုက္ေဆာင္တပ္

သဖြယ္ ထင္ရာလုပ္ခြင့္ ေပးထားပါတယ္။ ဒီလို ထင္သလိုလုပ္ေနတာမွန္သမွ်ကို ေ႐ြးေကာက္ခံ အစိုးရနဲ႔

လႊတ္ေတာ္က အခ်ိန္မီ- စစ္ေဆး- ကြပ္ကဲ- ဟန႔္တား ႏိုင္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေအာင္လည္း ကန႔္သတ္တားဆီးထား
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ျပန္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၀၊ ပုဒ္မခြဲ (ခ) ကို ၾကည့္ပါ။ စစ္အုပ္စုနဲ႕ ကာခ်ဳပ္က
စစ္တပ္ကို ထင္သလို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေနေပမယ့္ ဒီလိုထင္ရာလုပ္ ေနတာကို အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္က အခ်ိန္မီ -

စစ္ေဆး- ကြပ္ကဲ- ဟန႔္တားႏိုင္ျခင္းဘယ္လိုမွမျပဳႏိုင္ပါဘူးဆိုတာ အဲဒီပုဒ္မေတြကို ဖတ္ၾကည့္တာနဲ႔ အလြယ္
တ ကူသိႏိုင္ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ အေျခခံလုပ္ထုံးလုပ္နည္းစနစ္အရ ၾကည့္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံတခုကို စီ

မံအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အစိတ္အပိုင္းဟာ အဓိကအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး- ဥပေဒျပဳေရး- တရားစီရင္ဆိုတဲ့ အပိုင္းေတြ

ပဲျဖစ္တယ္။ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံးဟာ အစိုးရရဲ႕ စီမံကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာ

ထားရွိၾကတာပဲျဖစ္တယ္။ ကာခ်ဳပ္က ကြပ္ကဲတဲ့ (ၾကည္း- ေရ- ေလ) တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီး
ေအာက္မွာ ထားရွိၾက႐ိုးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ႕ တာဝန္ခံ ဝန္
ႀကီးမ်ားဟာ မိမိဝန္ႀကီး ဌာနနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ကိစၥတိုင္းအတြက္ အစိုးရရဲ႕ စီမံခန႔္ခြဲမႈကို တိတိက်က် နာခံၾကရ

တာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းျဖစ္တယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအရေတာ့ ဒီႏိုင္ငံတ
ကာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းဟာ ဗမာျပည္မွာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနတယ္။

“ျပည္ထဲေရး- ကာကြယ္ေရး- နယ္စပ္ေရး” စတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးခန႔္အပ္မႈနဲ႔ စစ္တပ္ဟာ အစိုးရ

နဲ႔လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ စီမံကြပ္ကဲမႈေအာက္မွာမရွိဘဲ၊ စစ္တပ္အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ ကာခ်ဳပ္လက္ထဲမွာ ရွိေနတာ ျဖစ္

တယ္။ (ပုဒ္မ ၂၃၂ ပုဒ္မခြဲ ခ ပုဒ္မခြဲငယ္ ၂ နဲ႔ ၃ ) ကာခ်ဳပ္ဟာ အျမင့္ဆုံး ဥပေဒလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း
ကို စိတ္ႀကိဳက္ခန႔္ထားႏိုင္-ျဖဳတ္ပယ္ႏိုင္ လဲလွယ္ႏိုင္သူ ျဖစ္ေနတယ္။(ပုဒ္မ ၁၄)

ဒုတိယသမၼတ တဦး စိတ္ႀကိဳက္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရထားတယ္။ (ပုဒ္မ ၆၀ ပုဒ္မခြဲ ခ၊ ပုဒ္မခြဲငယ္ ၃)

အေရးသံုးပါးနဲ႕ပတ္သက္လွ်င္ အေရးေပၚအာဏာ ရယူသံုးစြဲခြင့္ရထားတယ္ (ပုဒ္မ ၄၀ ပုဒ္မခြဲ ဂ )။

ဒီလို ထင္ရာလုပ္ခြင့္ေတြ ရရွိထားတဲ့ စစ္အုပ္စုနဲ႔ စစ္တပ္ကာခ်ဳပ္တို႔ ထင္သလိုလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ အမႈ

အခင္းေတြဟာ အခုေတာ့ “အစိုးရ”ေခါင္းေပၚပုံက်ေနပါၿပီ။ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေနရပါၿပီ။ ဒါဟာ ၂၀၀၈ အေျခ
ခံဥပေဒ တည္ၿမဲေနသမွ် ႀကဳံေနရမယ့္၊ စစ္တပ္နဲ႔စစ္အုပ္စု လုပ္သမွ်ေခါင္းခံေနရမယ့္ ကံၾကမၼာလည္း ျဖစ္

တယ္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ တည္ၿမဲေနသမွ် ေ႐ြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ဘယ္အစိုးရမဆို ရင္ဆိုင္ရမယ့္ ကိစၥလည္း ျဖစ္
တယ္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူဟာ ဒီအိမ္ထဲကေနထြက္လာၿပီး လူမဆန္တဲ့ျပစ္မႈကိုက်ဴးလြန္သြားတာကို လူတိုင္း

မ်က္ျမင္ထင္ရွားျဖစ္တယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အဲဒီအိမ္ထဲကို ေျပးဝင္သြားတာလည္း အားလုံးက
မ်က္ျမင္ကိုယ္ ေတြ႕ျဖစ္တယ္။ အမႈစြဲတင္ၿပီး တရားရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီအိမ္ႀကီးမွာ ေလာေလာဆယ္
အမည္ေပါက္ ေနထိုင္ေနတဲ့သူက ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ သေဘာမ်ိဳးဆန္ဆန္ ျဖစ္ေနတယ္။ သတၱဳခ်လိုက္ေတာ့

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္”ထဲ ဝင္မိတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္ေတြကို မလႊဲႏိုင္မေရွာင္ႏိုင္ဘဲ အိုးစြပ္ခြက္
စြပ္ ခံရတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္။ အခုေတာ့ အမႈေဟာင္း အခင္းေဟာင္းေတြေရာ- ကိုယ့္လက္ထက္ပြား

အမႈအခင္းေတြေရာ ဆိုးေမြေဟာင္း ဆိုးေမြသစ္ အားလုံးကိုစုပုံၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ခအ
ံ စိုးရဟာ ငါးတကာယိုတဲ့ေခ်း
ပုစြန္ဆိတ္ေခါင္းစုဆိုတာလို ေခါင္းခံေနရၿပီျဖစ္တယ္။

“ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ႏိုင္ငံသားျပည္သူမ်ားထံမွ ဆင္းသက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တဝန္း

လုံး၌ တည္သည္” ဆိုတဲ့ ဒီသေဘာတရားအရဆိုရင္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္/ ၾကားျဖတ္ေရးေကာက္ပြဲေတြ

မွာ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ ျပည္သူက တိုက္႐ိုက္ဆႏၵမဲေပးၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြမွာ
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အျပည့္အစုံရွိဖို႔ မုခ်လိုအပ္တယ္။ ဒါမွသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အျပည့္အဝရွိတဲ့ လႊတ္
ေတာ္နဲ႔အစိုးရကို ဖြဲ႕စည္း ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။

သို႔မွသာ (ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး) လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အစိုးရမွာ ျပည့္စုံတဲ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အ

ျပည့္အဝရွိေနၿပီး တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထုအေရးကိစၥမွန္သမွ်ကို လြတ္လပ္စြာ စီမံခန႔္ခြဲ စီရင္ေဆာင္႐ြက္ပိုင္
ခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့
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၁။ “ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္” မွန္ကန္ပီျပင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိယုံၾကည္ရာ ဝါဒ၊ သေဘာတရားနဲ႔

လုပ္ငန္းစဥ္ကို လြတ္လပ္စြာ စည္း႐ုံးေဟာေျပာ စုစည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ႏိုင္ငံေရးပါတီ

တိုင္းမွာ အျပည့္အဝရွိရပါ့မယ္။ ဒီအခြင့္အေရးေတြကို တားဆီးပိတ္ပင္ကန႔္သတ္ထားတဲ့ဥပေဒ - နည္းဥပေဒ
မ်ား- အမိန႔္မ်ား- ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အကုန္အစင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရပါမယ္။

၂။ တရားမွ်တၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြ ျဖစ္ေစဖို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မတရားတဲ့ ဥပ

ေဒ၊ နည္းဥပေဒေတြ- အမိန႔္ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို အကုန္အစင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရပါ့မယ္။

၃။ အေထြေထြဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြကို တားဆီးပိတ္ပင္ကန႔္သတ္ထားတဲ့ ဥပေဒ- နည္းဥပ

ေဒမ်ား- အမိန႔္မ်ား- ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အကုန္အစင္ ဖ်က္သိမ္းပစ္ရပါ့မယ္။ ဥပမာ -မတရားသင္းဥပေဒ

၄။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ၿပီး - အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲကာ အစားထိုးရပါ့မယ္။

“၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ” ဟာ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြကေန ျပည္သူက ဆႏၵ
မဲေပး ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းအပ္ေသာ “လႊတ္ေတာ္
နဲ႔အစိုးရ” တို႔ဟာ ျပည့္စုံတဲ့အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ အျပည့္အဝမရွိဘဲ (ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္မရွိဘဲ) သတ္မွတ္ ကန႔္
သတ္ေပးထားတဲ့ အခြင့္အာဏာသာ(၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်သာ) ခြင့္ျပဳထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။

တနည္းအားျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ျပည္သူလူထုက ဆႏၵမဲေပးျခင္းမျပဳဘဲ စစ္တပ္အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့

ကာခ်ဳပ္က ရယူထားတဲ့ (၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအာဏာျဖင့္) “ဥပေဒျပဳေရးနဲ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရး” ကိစၥအရပ္ရပ္မွာ စိတ္

ႀကိဳက္ စီမံခန႔္ခြဲေနတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။ ကာခ်ဳပ္က ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ “ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း” ဟာ “ေ႐ြးေကာက္ခံ ၇၅ ရာ
ခိုင္ႏႈန္း” ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ပယ္ခ်- ပယ္ဖ်က္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အာဏာေတြကို (ကာခ်ဳပ္က) အပိုင္စားရယူ
ထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မွန္သမွ်ကို ကာခ်ဳပ္တစ္ဦးတည္းသေဘာနဲ႔ ပယ္ခ်

ႏိုင္ ဖ်က္သိမ္းႏိုင္တဲ့ အခြင့္အာဏာ ရယူထားတယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကာခ်ဳပ္နဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္
ေနမႈမွန္သမွ်ကို လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစိုးရက နည္းနည္းေလးမွ စီမံ- စစ္ေဆး- ေမးျမန္း- စြက္ဖက္- ထိပါး လို႔မရတဲ့
အေနအထားလည္း ျဖစ္တယ္။

ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ပဲ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒဟာ အေျခခံဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြနဲ႔ မကိက
ု ္ညီတဲ့ မ

ျပည့္ဝတဲ့ အေျခခံဥပေဒသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ စစ္အုပ္စုရဲ႕ အာဏာနဲ႔ဓနဥစၥာ အက်ိဳးစီးပြားေတြ
ကို အတိတ္ ပစၥဳပၸန္ အနာဂတ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒပဲျဖစ္တယ္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ ဒီအႏွစ္သာရကို လႊတ္ေတာ္တြင္း ျပင္ဆင္တဲ့နည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ဖ်က္သိမ္း

ပစ္ရမယ္။ အေျခခံဥပေဒသစ္ ညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲၿပီး အစားထိုးရမယ္။ ေရးဆြဲအတည္ျပဳလိုက္တဲ့ အဲဒီ အေျခခံဥပ

ေဒတစ္ခုထဲမွာ စစ္တပ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္သူက စိတ္ႀကိဳက္လုပ္ခြင့္ေတြ ရယူထားတဲ့၊ ေပးအပ္ထားတဲ့ ဥပ
ေဒ၊ ပုဒ္မ၊ အခြင့္ထူးျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ လုံးဝ မပါရွိေစရ။

ဒီလိုလုပ္ႏိုင္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာဟာ ႏိုင္ငံသားျပည္သူ

မ်ားထံကေန ဆင္းသက္တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို ေပမီကိုက္မီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
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ေက်ာ္ျမတ္ထြန္း

(အပိုင္း-၁)

၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔မွာ ေျမေအာက္ရထားခေစ်းတက္တာကို ေက်ာင္းသားေတြက

စတင္ဆႏၵျပတဲ့ အလိုအေလ်ာက္ေပါက္ကြဲမႈကေန အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးလကၡဏာေဆာင္တဲ့ လႈပ္
ရွားမႈ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီအံုၾကြမႈဟာ ႏို၀င္ဘာလလယ္ေရာက္ေတာ့ အဆင့္ ၃ ဆင့္ေျပာင္းလာတယ္။

စင္တီယာဂိုၿမိဳ႕ေတာ္မွာ စတင္ရာက တျခားၿမိဳ႕ႀကီးေတြဆီျပန္႔သြားတယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္

ျပည္လံုးကၽြတ္ အေထြေထြသပိတ္ႀကီးေမွာက္ေတာ့ လူသိန္းသန္္းခ်ီ ပါ၀င္လာတယ္။ လက္ယာစြန္း ဘီလ်ံနာ
သူေဌးႀကီးျဖစ္သူ သမၼတက ဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရဟာ ပထမေတာ့ ခပ္ေပါ့ေပါ့သေဘာထားၿပီး ဟိုတယ္မွာ

ညစာစားမပ်က္ဘူး။ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္မွာ ခ်ီိလီသမၼတက အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာ၊ သံခ်ပ္ကာ
ကားေတြ စစ္ကားေတြ ကင္းလွည့္ခိုင္းၿပီး ေနရာတကာ စစ္တပ္ေတြခ်ထားတယ္။

ဒီလိုတင္းက်ပ္တဲ့ၾကားထဲက လူထုႀကီးဟာ ေၾကာက္စိတ္မရွိဘဲ လမ္းေတြေပၚထြက္ၿပီး ဆႏၵျပတယ္။

မီးသတ္ပိုက္ေတြ မ်က္ရည္ယိုဗံုးေတြ ရာဘာက်ည္ေတြၾကားမွာ ဆႏၵျပသူအင္အားဟာ ေလ်ာ့မသြားဘဲ တိုိး
လာတယ္။ တႏိုင္ငံလံုးကို ျပန္႔လာတယ္။ ေသနတ္နဲ႔ပစ္လို႔ လူ ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေသဆံုးရသလို လူရာခ်ီ ဒဏ္

ရာရတယ္။ အိမ္ေတြထဲထိ စစ္တပ္က တရၾကမ္း ၀င္ဖမ္းတာေတြလုပ္တယ္။ ကေလးေတြအမ်ိဳးသမီးေတြအပါ

လူေထာင္ခ်ီ အဖမ္းခံရတယ္။ ရာဘာက်ည္ေတြက မ်က္လံုးကို တည့္တည့္ပစ္တယ္ဆိုတဲ့ အသံေတြ ထြက္

လာတယ္။ စစ္သားေတြဟာ မဲမဲျမင္ရာ ပစ္ၾကသလို သြားရင္းလာရင္း ရိုက္ႏွက္တာေတြလည္း လုပ္လာၾက
တယ္။ ေဒါသ ေပါက္ကြဲလာတဲ့လူအုပ္တခ်ိဳ႕ဟာ စူပါမားကက္ေတြ အီလက္ထေရာနစ္ စတိုးဆိုင္ေတြ ဖ်က္
ဆီးၾက၊ ကားေတြမီးတင္ရိႈ႕တာေတြ ျဖစ္လာတယ္။ လူထုအံုၾကြမႈဟာ ရပ္မသြားဘဲ ျပင္းထန္လာၿပီး တန္းတူ
ညီမွ်မႈကင္းတဲ့ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရးစနစ္ကို ကန္႔ကြက္လာၾကၿပီး ပီႏိုေရွးလက္ထက္ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ စစ္
အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းေရးေတြအထိ ေတာင္းဆိုလာၾကတယ္။

ခ်ီလီအစိုးရဟာ နည္းွဗ်ဴဟာ တမ်ိဳးေျပာင္းၿပီး အေရးေပၚအေျခအေနအမိန္႔ကို ရုပ္သိမ္းတယ္။ ေျမ

ေအာက္ရထားခ တိုးျမင့္မႈကို ဆိုင္းငံ့တဲ့အမိန္႔ေတြကို ထုတ္တယ္။ သူ႕အစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးတခ်ိဳ႕ကို ဒီအ

ေရးအခင္းအတြက္ တာဝန္ရွိသူေတြဆိုၿပီး ထုတ္ပစ္တာ အသစ္ေတြနဲ႔ အစားထိုးတာေတြ လုပ္တယ္။ တၿပိဳင္

နက္မွာပဲ အာဏာရပါတီနဲ႔ မဟာမိတ္ေတြဟာ ပါလီမန္တြင္း အတိုက္အခံအမတ္ေတြနဲ႔ အေျခခံဥပေဒကိစၥ
ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းၾကတယ္။
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ခ်ီလီအစိုးရက လက္ရွိပါလီမန္အမတ္ေတြနဲ႔ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေရာေႏွာညီလာခံတခု က်င္း

ပၿပီးျပင္တဲ့လမ္းကို ကမ္းလွမ္းတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲက အတိုက္အခံမဟာမိတ္ေတြက တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္
ေတာ္ေခၚၿပီး ျပင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကို တင္တယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ေတာ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြး

ေကာက္ပြဲေတြလုပ္ၿပီး အဲဒီလႊတ္ေတာ္မွာ အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲမယ္၊ ၿပီးရင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီး ဒီ
ေျခဥကို အတည္ျပဳမယ္။ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲက ၂၀၂၁ မွ က်င္းပမွာဆိုိေတာ့ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔အတူ

ေျခဥျပင္ဆင္ေရးေတြလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္တာေတြလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြၾကားရတယ္။အတိုက္အခံေတြထဲက

ဗဟိုလက္၀ဲယိမ္းပါတီေတြ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီေတြနဲ႔ အျခားမဟာမိတ္ေတြက အစိုးရကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံ

ေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ သူ႔မဟာမိတ္ ၇ ပါတီက လက္မခံေသးဘဲ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး
ကို အခုလူထုလႈပ္ရွားမႈ ကိုယ္စားလွယ္ေတြမပါဘဲ မျဖစ္ႏိုင္၊ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္က ဇြတ္လုပ္ရင္ တိုိင္းျပည္
ဒုကၡ ပိုေရာက္မယ္ဆိုၿပီး သတိေပးတာေတြလုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္လာတယ္။

မက္ထရိုရထားခ ပီဆို ၃၀ (အေမရိကန္ ၄ ဆင့္ခန္႔) တိုးတာဟာ ဘာမွ မျဖစ္ေလာက္ဘူး ထင္ေပ

မယ့္ ဒီတခါမွာေတာ့ ေလာင္စာပံုထဲ မီးေတာက္တခ်က္္ခတ္လိုက္တာ ျဖစ္သြားတယ္။ ခ်ီိလီအလုပ္သမား
လူတန္းစားမိသားစုေတြဟာ အလုပ္သြားလုပ္ဖို႔ လစဥ္ ကားခ ရထားခေပးေနရတဲ့ ပမာဏဟာ သူတို႔ တလ

၀င္ေငြရဲ႕ ၂၀% ရွိတယ္။ ေဆးရံုေတြမွာ ေဆးမရွိလို႔ ဆရာ၀န္ေတြ ညည္းေနၾကရတယ္။ သာမန္ျပည္သား

တေယာက္ ခြဲစိတ္ကုသဖို႔ လိုလာရင္ ၃ လေလာက္ေစာင့္မွ ခြဲတဲ့အလွည့္က်တယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း
ေဆးကုဖို႔ ေစာင့္ရင္း ေသဆံုးရသူေပါင္း ၂၆၀၀၀ ေတာင္ရွိတယ္တဲ့။ လူဦးေရစုစုေပါင္း ၁၈ သန္းနဲ႔တြက္ရင္
ေသဆံုးသူအေရအတြက္ အခ်ဳိးအစားကို သိႏိုင္မွာပါ။ ပ်မ္းမွ် အနိမ့္ဆံုး တလလုပ္ခက ပီဆို ၃ သိန္း (၄၁၄

ေဒၚလာ) ရွိေပမယ့္ မေလာက္ငလို႔ ခ်ီလီမွာ ဆိုရိုးစကားတစ္္ခုေတာင္ ေပၚေနတယ္။“ဒီေန႔ ေပါင္မုန္႔စားဖို႔
ေတာ့ ေလာက္တယ္၊ နက္ဖန္ေတာ့ငတ္မယ္”တဲ့။

မက္ထရိုိရထားခေတြ တိုးေတာင္းလိုိက္တဲ့ေန႔မွာ သမၼတပင္ညဲရားဟာ အေကာင္းစား ဟိုတယ္

တခုမွာ ပီဇာစားေနတယ္ဆိုတဲ့ ဓာတ္ပံုကိုေတြ႔ရေတာ့ ေရာမေခတ္ နီရိုးဘုရင္ႀကီးဆိုိၿပီး လူေတြက ေအာ္ဟစ္

ၾကတယ္။ လူထု အမ်ားစုကေတာ့ လက္ရွိသမၼတကို လြန္ခဲ့တဲ့အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပီႏိုေရွးနဲ႔ တထပ္
တည္းပဲလို႔ေတာင္ ေျပာေနၾကတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ လက္ရွိခ်ီလီလူထုအေရးေတာ္ပံုဟာ စစ္ေျခဥ အၾကြင္းအက်န္မွန္သမွ် ဖ်က္

သိမ္းေရး၊ တန္းတူညီမွ်မႈကင္းမဲ့ရာက တန္းတူညီမွ်တဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း ထူေထာင္ေရးေတြအတြက္ လမ္းေပၚ
ကို ထြက္လာၾကတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။
သံုးသပ္ခ်က္

၁။ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း တတိယလိႈင္းမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကို ကူးေျပာင္းတဲ့ စံျပႏုိင္ငံ

အျဖစ္ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း သေဘာတရားဂုရုႀကီးေတြက လက္ၫွဳိးထိုးျပခဲ့ၾကတဲ့ ခ်ီလီႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္သူ

အမ်ားစုႀကီးဟာ အဲဒီ- ဒီမိုတတိယလိႈင္းအသီးအပြင့္ကို မခံစားရသူေတြျဖစ္ေၾကာင္း ဒီေန႔ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး
သက္ေသျပလိုက္တယ္။

ဗမာျပည္က အီးဂရက္အုပ္စုအပါ ဒီမိုကရက္တိုက္ေဇးရွင္း က၀ိအဆူဆူကလည္း ခ်ီလီဟာ အာဏာ

ရွင္ပီႏိုေရွးလက္ကေန ဒီမုိကေရစီ အျပည့္အ၀ရလာဖို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ အဆင့္ဆင့္ျဖတ္ရသလို ျမန္
မာျပည္ဟာလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စိတ္ရွည္စြာ ျဖတ္ဖို႔လိုတယ္ဆိုၿပီး ခ်ီလီနမူနာ မၾကာခဏ ေရးၾကေျပာၾက

တယ္။ ဒီေန႔ လူထုအံုၾကြမႈမွာေတာ့ ခ်ီလီဟာ ၁၉၈၀ ခုမ်ားတုန္းက အာဏာရွင္ပီႏိုေရွး ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ေျခဥကို
၀ိုင္းဆန္႔က်င္ေနၾကၿပီ။ ဆိုလိုတာက အာဏာရွင္ပီႏိုေရွးေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ေျခဥကို ၾကားကာလအတြင္း အဆင့္ဆင့္
ျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ၾကေပမယ့္ ပီႏိုေရွးရဲ႕ေျခဥအႏွစ္သာရေတြကို လႊတ္ေတာ္တြငး္ ဝင္ျပင္သမားေတြက
လက္ဖ်ားနဲ႔ မထိဘဲထားခဲ့ၾကလို႔ လူထုမေက်နပ္မႈေတြ ရွိေနတယ္။ ဒီမိုကရက္တုိက္ေဇးရွင္း ဂုရုေတြေျပာသ
လို ခ်ီလီဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ စိတ္ရွည္စြာ ပီႏိုေရွးေျခဥကို တျဖည္းျဖည္း ျပင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီ၊ ခ်ီလီဟာ လစ္ဘရယ္ႏိုင္
ငံျဖစ္ၿပီ-ဆိုတဲ့စကားဟာ မုသားစကားမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ပြင့္က်လာတယ္။
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အာဏာရွင္ပီႏိုေရွးရဲ႕ စစ္ေျခဥဟာ အဓိကအားျဖင့္ အဲဒီတုန္းက ခ်ီလီအရင္းရွင္ႀကီးတစု အက်ိဳးနဲ႔

စစ္အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ေတြ ဆက္လက္ သက္ဆိုးရွည္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲထားတဲ့ ေျခဥျဖစ္ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပီႏိုေရွးဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကတက္လာတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ အာယန္ေဒးကို အေမရိကန္ စီအိုင္
ေအ အကူအညီနဲ႔ ျဖဳတ္ခ်ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းခဲ့တယ္။ ဒီအာဏာသိမ္းပြဲဟာ လက္တင္အေမရိကမွာ ေသြး
ထြက္သံယိုအမ်ားဆံုး အာဏာသိမ္းပြဲျဖစ္သလိုိ သမၼတနန္းေတာ္ကိုေတာင္ ေလတပ္နဲ႔ ဗံုးႀကဲတာေတြ လုပ္

တာပါ။ ဒီအာဏာသိမ္းပြဲမွာပဲ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီက သမၼတအာယန္ေဒးက်ဆံုးခဲ့ရသလို က်န္အမ်ားအျပား
လည္း ေသဆံုးခဲ့တယ္။ အာဏာရွင္လက္ထက္ ၁၉၇၃ ကေန ၁၉၉၀ အတြင္း လူေပါင္း၃၀၆၅ အသတ္ခံရ
တယ္။ လူ ၄ ေသာင္းေက်ာ္ ႏွိပ္စက္ညွဥ္းပန္း ခံရတယ္။ လူမသိသူမသိ ျပန္ေပးဆြဲ အစေဖ်ာက္ခံရတာေတြ
ရွိသလို လူသိန္းခ်ီၿပီးလည္း တိုင္းျပည္က ေမာင္းအထုတ္ခံရတယ္။

၂။ ပီႏိုေရွးရဲ႕ ၁၉၈၀ ခု စစ္ေျခဥဟာ ပီႏိုေရွးကို အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ရာသက္ပန္ ေန

ခြင့္ရေအာင္ ေရးဆြဲထားတာျဖစ္သလို ပီႏိုေရွးမရွိေတာ့တဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ စစ္တပ္ကို ခ်ီလီႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္အ
ေပၚ ဆက္ၿပီးထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရေအာင္ လမ္းခင္းထားတယ္။ လက္တဆုပ္စာသူေဌးႀကီးေတြ အာဏာရွွင္ေတြ

လက္ထဲမွာ စီးပြားေရးအာဏာနဲ႔ အာဏာအလြဲသံုးစားခြင့္ေတြ စုပံုေရာက္ရွိေအာင္လုပ္ထားတဲ့ တရားမ၀င္

အခြန္ေရွာင္တာေတြ၊ မမွ်တတဲ့ အခြန္အတုတ္ေကာက္ခံတာေတြကို လမ္းခင္းေပးတဲ့ အျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒီအေပၚကေန က်ယ္ျပန္႔တဲ့ဒီမိုကေရစီနဲ႔ေရးဆြဲတဲ့ လူအမ်ားပါ၀င္ၿပီးေရးဆြဲတဲ့ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို

ႏိုင္ငံသားေတြက လိုခ်င္ေနၾကတယ္လို႔ ခ်ီိလီကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ေၾကညာခ်က္ထုတ္တယ္။ ဒီလို ဘာျဖစ္လို႔
ထုတ္သလဲဆိုတာ ေနာက္ေၾကာင္းကို နည္းနည္း ျပန္ၾကည့္ဖို႔လိုလိမ့္မယ္။

ပီႏိုေရွးဟာ မာရွယ္ေလာစစ္အမိန္႔နဲ႔ တိုင္းျပည္ကို ႏုိင္ငံေရးအရ ခ်ဳပ္ကိုင္ေနတဲ့တခ်ိန္တည္းမွာ အဲဒီ

ကာလတုန္းက စတင္ေရပန္းစားေနတဲ့ နီယိုလစ္ဘရယ္၀ါဒနဲ႔ သူ႔တိုင္းျပည္ကို စီးပြားေရးအရ ေျပာင္းပစ္ခဲ့
တယ္။ အေမရိကန္ နီယိုလစ္ဘရယ္၀ါဒီမ်ားျဖစ္တဲ့ ခ်ီကာဂိုတကၠသို္လ္ဆင္းေတြကို Chicago Boy လို႔ ေခၚ
ၾကၿပီး ပီႏိုေရွးဟာ ခ်ီလီစစ္ဗိုလ္ Chicago Boys တစုကို လက္ရံုးျပဳၿပီး စီးပြားေရးဘ၀ကို ခ်ဳပ္ကိုင္တာေတြ
လုပ္တယ္။

နီယိုလစ္ဘရယ္၀ါဒစီးပြားေရးဆိုတာ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း ႏိုင္ငံပိုင္စက္ရံု အလုပ္ရံု လုပ္ခင္း

ကိုင္ခင္းေတြကို ပုဂၢလိကလက္ထဲ လႊဲေျပာင္းေရး၊ အစိုးရသံုးစြဲေနတဲ့ ေထာက္ပံ႔ေငြေတြ လူမႈဖူလံုေရးစရိတ္
ေတြ ဖ်က္သိမ္းေရး၊ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ထဲမွာပါတဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပင္စင္ေထာက္ပံ႔ေၾကးေတြ ျဖတ္

ေတာက္ေရး၊ အစိုးရအမႈထမ္းဦးေရေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေတြ၊ တနည္းအားျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလ ႏိုင္ငံအမ်ား
အျပား ဆႏၵျပေနတဲ့ austerity အတင္းအက်ပ္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရးေတြကို ခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္

ၾကသလို စီးပြားေရးက႑ဖြဲ႕စည္းမႈေတြ အေျပာင္းအလဲလုပ္ၿပီး ကာယလုပ္သားေလွ်ာ့ခ်တာေတြ နည္း ပညာ
သစ္ တပ္ဆင္တာေတြ ၀န္ေဆာင္လုပ္ငန္းေတြ တိုးလုပ္တာေတြနဲ႔ စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြက အလုပ္သမား အ
ခြင့္အေရးမ်ိဳးစံုနဲ႔ အလုပ္သမားသမဂၢေတြကို ဖ်က္သိမ္းပစ္တာေတြ လုပ္ၾကတယ္။

ခ်ီလီမွာ နီယိုလစ္ဘရယ္စီးပြားေရး ေပၚလာတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးတခုလံုး တမ်ိဳးတမည္ ေျပာင္းလဲ

ၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ေတြတိုးတက္လာတာမွန္ေပမယ့္ အလုပ္လက္မဲ့ေတြ ေထာင္ေသာင္းခ်ီလာတယ္။

အစစ္အမွန္လုပ္ခေတြ က်ဆင္းလာၿပီး ေနထိုိင္မႈေတြ က်ဆင္းလာတယ္။ လက္ရွိ ခ်ီလီႏိုင္ငံမွာ ေအာက္ဆံုး
အဆင့္လူဦးေရရဲ႕ တလပ်မ္းမွ်၀င္ေငြက ၄၁၄ ေဒၚလာပဲရွိေပမယ့္ အရင္းရွင္ႀကီးေတြရဲ႕ ႏွစ္စဥ္ အခြန္ေရွာင္
လို႔ ဆံုးရံႈးရတဲ့ေငြက ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလီယံေတာင္ ရွိေနတယ္။ လူမႈဖူလံုေရးေတြ က်န္းမာေရးေတြ မရ

ေတာ့ဘူး၊ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာမွ ေဆးကုႏိုင္သလို ပိုက္ဆံခ်မ္းသာမွ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းမွာ ေနႏိုင္တယ္။
ပိုက္ဆံခ်မ္းသာမွ တကၠသိုလ္ေတြကို တက္္ႏိုင္တယ္။ ၂၀၁၁-၁၃ ခုေတြမွာ ပညာေရးစနစ္ကန္႔ကြက္တဲ့

ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲေတြ ခ်ီလီမွာ အႀကီးအက်ယ္ ေပၚလာတယ္။ ဒီလိုေပၚလာေတာ့လည္း ပီႏိုေရွး စစ္ေျခဥ
အရ ေပးထားတဲ့အာဏာနဲ႔ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာတာတို႔ စစ္တပ္နဲ႔ႏွိမ္နင္းတာတို႔ လုပ္ၾကတယ္။

ဒီေန႔ ခ်ီလီသမၼတပင္ညဲရားကိုယ္တိုင္လည္း အဲဒီ စစ္ေျခဥကေပးတဲ့အာဏာနဲ႔ သူတအ
ို႔ က်ိဳးစီးပြားကို ဆက္

ကာကြယ္ေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ေအာက္တိုဘာလူထုအံုၾကြမႈဟာ ၁၉၈၀ စစ္ေျခဥကို လူမႈေရး
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စီးပြားေရး ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲမပါဘဲ၊ အေပၚယံေလာက္ ျပဳျပင္ဖာေထးတာ မလုပ္ဘဲ ျပည္သူအမ်ား ပါ

၀င္ၿပီး ဒီမိုကေရစီက်ယ္ျပန္႔စြာရတဲ့ အေျခအေနမွာ အစအဆံုး အသစ္ျပန္ေရးရမယ္လို႔ ေတာင္းဆိုတာ ျဖစ္ပါ
တယ္။

၃။ လမ္းေပၚတက္ႏိုင္ငံေရး ေခတ္ကုန္ၿပီလို႔ အသံကုန္ေအာ္ေနၾကတဲ့ လစ္ဘရယ္ေရွ႕ေနက၀ိေတြ

ရဲ႕ က်ံဳးသြင္းေရးေပၚလစီဟာ ဒီတခါ ခ်ီလီလူထုအံုၾကြမႈႀကီးက လံုး၀မွားေၾကာင္း မ်က္ႏွာဖံုးခြာခ်လိုက္ရံုမက
မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ၀န္ေဆာင္လုပ္ငန္းေတြ မ်ားလာၿပီး လူလတ္တန္းစားေတြ တိုးပြားလာေနတဲ့အတြက္
ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား မရွိေတာ့ဘူး။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းလည္း တည္ၿငိမ္လာၿပီ၊ တစတစ တိုးတက္လာၿပီဆိုတဲ့ သ
ေဘာတရားေတြလည္း မွားယြင္းေၾကာင္း သက္ေသျပလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ခ်ီလီႏိုင္ငံဟာ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံေတြမွာ စီးပြားေရး မွန္မွန္တိုးတက္

ေနသလို ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းလုပ္တဲ့အမႈထမ္းက အဓိက ျဖစ္လာေနတယ္။ ခ်ီလီရဲ႕ GDP ထဲမွာပါ၀င္တဲ့
က႑အလိုက္ ရာခိုင္ႏႈန္းအခ်ိဳးအစားကို ျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ ဝန္ေဆာင္က႑က ၅၇.၅၉% ရွိတယ္။ ဒီက႑

မွာ အလုပ္လုပ္သူက အလုပ္လုပ္ႏိုင္သူဦးေရရဲ႕ ၆၇.၉၂% ရွိတယ္။ စက္မႈက႑က ၂၉.၉၆ ရွိၿပီး စက္မႈ
က႑ အလုပ္သမား ၂၂.၇၄% ရွိတယ္။ လယ္ယာက႑က GDP ရဲ႕ ၃.၈၃%ရွိၿပီး လုပ္ကိုင္သူက အလုပ္
လုပ္ႏိုင္သူရဲ႕ ၉.၃၅ရွိတယ္။

ဒါေတြဟာ ၂၀၁၈ ခုစာရင္းပါ။ ခ်ီလီိသမၼတ ဘီလီယံနာသူေဌးႀကီး ပင္္ညဲရားက “ခ်ီလီဟာ သဲကႏၱာ

ရထဲက အိုေအစစ္လိုပဲ”လို႔ ေျပာပါတယ္။ သူ႔စကားက ေလာေလာဆယ္ ႏိုင္ငံေရး စီးပြားေရး ေျဗာင္းဆန္ေန
တဲ့ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံေတြ-ဆိုတဲ့ သဲကႏၱာရထဲမွာ သူ႔တုိင္းျပည္တစ္ခုသာ ေအးေဆးေနတယ္ ဆိုတဲ့
သေဘာပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ေအာက္တိုဘာ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲဟာ မက္ထရိုေျမေအာက္ရထားခေတြ ၃% တိုး

လိုက္တဲ့အေပၚ ကန္႔ကြက္ရာက စတင္ခဲ့တာပါ။ မက္ထရိုဘူတာရံု ၁၂ ခုကို ဆႏၵျပသူေတြ မီးတင္ရႈိ႕ခဲ့ၾကလို႔
၂ ရက္ေလာက္အတြင္း ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀ ေလာက္ ဆံုးရံႈးသြားတယ္။ သမၼတပင္ညဲရားက ဆႏၵျပသူေတြ

ကို အလြန္အင္အားႀကီးတဲ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးရန္သူေတြလို႔ စြပ္စြဲလိုက္တဲ့အခါ မေက်နပ္မႈေတြ ႏိုင္ငံအႏွ႔ံ ေပၚ
လာတယ္။ ဆႏၵျပပြဲေတြကူးစက္လာေတာ့ လုယက္မႈေတြ မီးရိႈ႕မႈေတြ ဖ်က္ဆီးမႈေတြေၾကာင့္ ခ်ီလီ ၿမိဳ႕ေတာ္

ထဲမွာ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းေထာင္ခ်ီၿပီး ဆံုးရံႈးကုန္တယ္။ လူထုအံုၾကြမႈႀကီး တျပည္လံုးအႏွံ႔ ကူးစက္သြားတဲ့
အခါ ၀န္ေဆာင္လုပ္ငန္္းေတြ ဆိပ္ကမ္းေတြ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေတြပါ အေၾကာဆိုင္း ရပ္တန္႔ကုန္ တယ္။

ရက္သတၱ ၂ ပတ္ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးထဲ ပါ၀င္သူေတြဟာ ေက်ာင္းသားေတြတင္္ မကဘူး။ ျပည္

လံုးကၽြတ္သပိတ္ တိုက္ပြဲေကာ္မတီကို ေထာက္ခံထားတာကေတာ့ သမဂၢေပါင္းစံုနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံု

၂၀၀ ေက်ာ္ပါတဲ့ လူမႈေသြးစည္းေရး ဘုတ္အဖြဲ႕ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္သမားသမဂၢေတြကလည္း လုပ္ငန္း
ခြင္မ်ိဳးစံု ပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းအလုပ္သမား၊ သတၱဳတြင္းအလုပ္သမား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးအလုပ္သမား၊ စက္မႈ

အလုပ္သမား၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈအမႈထမ္းမ်ား၊ ပညာေရးအမႈထမ္းမ်ား၊

က်န္းမာေရးအမႈထမ္းမ်ား၊ လယ္ယာအလုပ္သမားမ်ား၊ လယ္ယာစီးပြားအလုပ္သမားမ်ားနဲ႔ အမ်ားျပည္သူ႕
ဝန္ေဆာင္ အလုပ္သမားမ်ား ပါဝင္ေနတယ္။

သဲကႏၱာရထဲက အိုေအစစ္နဲ႔တူတဲ့ ခ်ီလီႏိုင္ငံမွာ ဘာလို႔ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ လူေတြသိန္းသန္းခ်ီၿပီး လမ္းေပၚ

ထြက္ ဆႏၵျပလာၾကတာလဲ။ ဒီလူအုပ္ႀကီးထဲမွာ လူလတ္တန္းစားနဲ႔ ဝန္ေဆာင္က႑က အလုပ္သမားေတြ
လည္း ထုနဲ႔ထည္နဲ႔ခ်ီၿပီး ဘာေၾကာင့္ ပါလာၾကတာပါလဲ။

ႏိုင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္္သူေတြကေတာ့ အဓိကျပႆနာဟာ ျပည္တြင္း ဓနဥစၥာခြဲေ၀မႈ လြန္စာြ မမွ်တမႈ

ျပႆနာ၊ တနည္းအားျဖင့္ အီလစ္ လက္တဆုပ္စာသူေဌးေတြက ေရႊဘံုေပၚမွာစံၿပီး က်န္အမ်ားစုႀကီးက အ

သက္ရွင္ေရးရုန္းကန္ရင္း ဆင္းရဲသထက္ ဆင္းရဲေနတဲ့ျပႆနာေၾကာင့္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ လူမ်ားစုႀကီးဟာ
လုပ္ခနဲ႔လူေနမႈစရိတ္ မကာမိေတာ့သလိုိ က်န္္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အိုးအိမ္ရရွိေရး ခံစားခြင့္ေတြ အလွမ္းေဝး
လာေနတာ ႏွစ္ေပါင္း ဆယ္ခ်ီၾကာေနၿပီ။ မက္ထရိုရထားခေတြ တက္လိုက္တဲ့အခါ မီးပြားကေလးကေန
ေတာမီးႀကီးေလာင္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။
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၄။ နီယိုလစ္ဘရယ္ စီးပြားေရး၀ါဒဟာ လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ အျမစ္တြယ္ေနတာ

ၾကာၿပီ။ ဒီဝါဒေၾကာင့္ တန္္းတူညီမွ်မႈ ပိုကင္းမဲ့လာသလို ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈကလည္း ပိုၿပီးႀကီးမားလာ

တယ္။ ၂၀၁၄ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းစာရင္းအရ လက္တင္အေမရိကတိုိက္က လူဦးေရ ၁၈၄ သန္းဟာ ဆင္းရဲအမွတ္
ေအာက္မွာ ေရာက္ေနၿပီး အဲဒီထဲက ၆၂ သန္းဟာ အလြန္အမင္းဆင္းရဲတဲ့အဆင့္မွာ ရွိေနၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္

မွာ ဘရာဇီး၊ ခ်ီလီ၊ ကိုလံဘီယာ၊ မကၠဆီကိုက လူဦးေရရဲ႕ ၁% သာ ရွိတဲ့ အခ်မ္းသာဆံုးသူေဌးႀကီးေတြက
ဓနဥစၥာ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၂၀% ကို ပိုင္ဆိုင္ေနၾကတယ္။ ခ်ီလီမွာဆိုရင္ အဲဒီ ၁% ပိုိင္ဆိုင္တဲ့ အခ်ိဳးအစားက ခ်ီလီ
တခုလံုး ဓနဥစၥာရဲ႕ ၃၃% ေတာင္ ရွိတယ္။ Gini coefficient ေခၚတဲ့ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ တိုိင္းတာတဲ႔
ညႊန္းကိန္းမွာ OECD ႏိုင္ငံေတြမွာ ၀.၃ ေလာက္ ရွိသလို ဥေရာပအလယ္နဲ႔ဗဟိုႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ၀.၃

ေလာက္ပဲ ရိွတယ္။ အေရွ႕အာရွတို႕ အာဖရိကတို႔မွာ ၀.၄ ေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ လက္တင္အေမရိကမွာေတာ့

၀.၅ ေတာင္ျဖစ္သြားၿပီ။ လက္တင္အေမရိကမွာ ေနာက္ထပ္္ ထူးျခားတာကေတာ့ သူေဌးႀကီးေတြ အခြန္မ

ေဆာင္ဘဲေနၾကတဲ့ ျပႆနာပါ။ အဲဒီစာရင္းထဲမွာ လက္တင္အေမရိက တတိုက္လံုး အခြန္ေရွာင္တဲ့ ေငြပမာ
ဏဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔တြက္ရင္ တစ္ႏွစ္ကို ဘီလီယံ ၃၆၀ ေတာင္ ရွိေနတယ္တဲ့။

ခ်ီလီမွာ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပီႏိုေရွးလက္ထက္ကတည္းက အေမရိကန္ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြ

၀င္လာလို႔ရေအာင္ နီယိုလစ္ဘရယ္၀ါဒအခင္းအက်င္းေတြ စခင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၇၄ မွာ ခ်ီလီေဒသခံ
တုိ္င္းရင္းသားေတြျဖစ္တဲ့ မာပူခ်ီေတြ ဘိုးေဘးအဆက္ဆက္ေနထိုင္ရာ သစ္ေတာႀကီးကို သစ္ကုမၸဏီလက္

ထဲ ထည့္လိုက္တဲ့ျပႆနာဟာ ဒီေန႔အထိ မၿငိမ္းေသးဘူး။ နီယိုလစ္ဘရယ္ေပၚလစီအရ ပီႏိုေရွးဟာ ေရေတြ
စြမ္းအင္ေတြ လူမႈအာမခံစနစ္ေတြ အကုန္လံုး ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ လုပ္ပစ္လိုက္လို႔ ပင္စင္ေငြေတြဟာ ႏိုင္ငံစံု
ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြလက္ထဲမွာ အျမတ္မ်ားမ်ားရဖို႕ ေစ်းကစားတာ ေရာင္း၀ယ္တာေတြ ျဖစ္လာတယ္။

လက္ရွိသမၼတဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ခ်ိန္မွာ အလယ္ဗဟိုလမ္းကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္

ေျပာေပမယ့္ အေရြးလည္းခံရေရာ လက္ယာအစြန္းေပၚလစီေတြ က်င့္သံုးေတာ့တာပါပဲ။ သူ႔ပတ္ပတ္လည္မွာ
ေရာက္ေနသူေတြကလည္း အရင္ အာဏာရွင္ပီႏိုေရွးရဲ႕လူေဟာင္းေတြတဲ့။ သူတက္လာၿပီး မၾကာခင္မွာ
လွ်ပ္စစ္မီတာခေတြ တိုးေတာင္းတယ္။ ေဆးကုစရိတ္ေတြ တိုးျမွင့္တယ္။ လူေနမႈစရိတ္အားလံုးလိုလို တက္္
လာ တယ္။

လက္တင္အေမရိကမွာ အလုပ္သမားေတြ လုပ္ခနိမ့္ပါးတဲ့ျပႆနာအျပင္ အလုပ္သမားအေတာ္

မ်ားမ်ားဟာ အၿမဲတမ္းမဟုတ္ဘဲ ေန႔စားတိုိ႔ ပုတ္ျပတ္တို႔ ခ်ီေကာက္တို႔ စသျဖင့္ အခ်ိန္ပိုင္းငွားတာျဖစ္လို႔ ဘာ
အခြင့္အေရးမွ မရၾကဘူး။ ၿမိဳ႕ေပၚတက္ အလုပ္လုပ္ၾကသူေတြဟာ တရားမဝင္ အလုပ္ရံုေတြမွာ အလုပ္လုပ္

ၾကရတယ္။ လက္တင္အေမရိကတိုက္တခုလံုး ၿမိဳ႕ေပၚအလုပ္အကိုင္ စုစုေပါင္းရဲ႕ ၄၈% ဟာ အဲသလိို တရား
မဝင္အလုပ္ရံုေတြမွာ လုပ္ၾကရတဲ့အလုပ္ေတြ ျဖစ္ေနတယ္။ ကံထရိုက္ကေခၚလို႔လုပ္ရတဲ့ ခ်ီိေကာက္အလုပ္

သမားဟာ ၃၀% ေက်ာ္ရွိၿပီး ပ်မ္းမွ် တႏွစ္မွာ ၁၀ လေလာက္သာ အလုပ္ရွိၾကတယ္။ နီယိုလစ္ဘရယ္၀ါဒ
ဟာ အလုပ္သမားေတြကို ထုေထာင္းႏွိပ္စက္ ေသြးစုပ္ရံုမက အလယ္အလတ္လူတန္းစားေတြကိုလည္း

ေအာက္ကိုတြန္းခ်တဲ့၀ါဒမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆင္းရဲနဲ႔ခ်မ္းသာ ၂ ခုပဲ က်န္ၿပီး အစြန္း ၂ ဖက္ ပိုကြာဟ
ေစပါတယ္။၂၀၀၆ ခုႏွစ္တုန္းက ထိပ္ဆံုး၁၀% ရဲ႕ ၀င္ေငြနဲ႔ ေအာက္ဆံုး ၁၀% ဝင္ေငြကြာျခားမႈက အဆ
၃၀.၈ ျဖစ္ရာက ၂၀၁၇ မွာ အဆေပါင္း ၃၉.၁ ဆျဖစ္လာတယ္။

ကင္းဘရစ္တကၠသိုလ္ဆင္္း ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ကေလာဒီယာဆန္ဟြာဇာကေတာ့ တန္းတူညီမွ်မႈ

ကင္းမဲ့ျခင္းကေန တုိင္းျပည္ ၀ါးအစည္းေျပသလို ျဖစ္ေစတာပါလို႔ ေျပာပါတယ္။ သူ႔အျမင္အရ လက္ရွိျပႆ

နာဟာ ခ်ီလီျပႆနာတခုတည္း မဟုတ္ဘူး။ နီယိုလစ္ဘရယ္၀ါဒက်င့္သံုးတဲ့ က်န္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပါ ပတ္သက္

ေနတယ္။ ခ်ီလီဆိုရင္ ၁၉၈၀ ခုေတြကတည္းက နီယိုလစ္ဘရယ္၀ါဒကို က်င့္သံုးလာတဲ့ စမ္းသပ္ကြက္ႀကီး
တခုဆိုလည္း မမွားဘူးလို႔ သူကေျပာပါတယ္။ နီယိုလစ္ဘရယ္၀ါဒကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ႏုိင္ငံစံုေကာ္ပိုေရး

ရွင္းေတြနဲ႔ ကမၻာလႊမ္းပတ္ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕ႀကီးေတြ၊ အီလစ္အထက္လႊာလက္တဆုပ္စာရဲ႕ဘက္ေတာ္သား
စီးပြားေရးပညာရွင္ေတြသေဘာက်ေနၾကေပမယ့္ အမ်ားစုေဘာဂေဗဒပညာရွင္ေတြကေတာ့ မႀကိဳက္ၾကဘူး။
ႏိုဘယ္ဆုရ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ဂ်ိဳးဇက္ စတစ္္ဂလစ္ဆိုရင္ “another world is possible” ဆိုတဲ့ နီယိုလစ္
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ဘရယ္မဟုတ္တဲ့ တျခားလမ္းကိုေရြးဖို႔ တိုိက္တြန္းတယ္။ ပညာေရး က်န္းမာေရး လူမႈဖူလံုေရးေတြ လုပ္ေပး
မယ့္အစိုးရမ်ိဳးကို လိုတယ္လို႔လည္း သူကေရးပါတယ္။ အလားတူပဲ ေသာမတ္ပစ္ကက္တီကလည္း စီးပြား

ေရးက႑ေတြကို ပုဂၢလိကနဲ႔ ဒီအတိုင္းလႊတ္မထားဘဲ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူက ၀င္ေရာက္ထိန္း
ခ်ဳပ္ စြက္ဖက္ဖို႔လိုေၾကာင္း ေရးသားပါတယ္။

ဒီေန႔ခ်ီလီျပႆနာဟာ နီယိုလစ္ဘရယ္ေပၚလစီေဟာင္းေတြအတိုင္း ဆက္သြားမသြား ဆံုးျဖတ္ရ

မယ့္ အခ်ိန္ပါဘဲ။

၅။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းအက်ပ္အတည္းကလည္း ခ်ီလီသာမက လက္တင္အေမရိကတိက
ု ္ကို စီးပြားေရး
အက်ပ္အတည္းေတြဆီတြန္းပို႔ေပးလိုက္တယ္။

ဂလိုိဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေၾကာင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေတြတိုးပြားလာၿပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြ

စက္မႈလုပ္ငန္းေတြဟာ တကမၻာလံုး သံႀကိဳးကြင္းဆက္လို တခုနဲ႔တခု ခ်ိတ္ဆက္ကုန္တယ္။ ကုန္ပစၥည္း တခု

ကို တႏိုင္ငံတည္းက ထုတ္လုပ္တာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ အစိတ္အပိုင္းတခုခ်င္းအလိုက္ ႏုိင္ငံမ်ိဳးစံုမွာ တႏိုင္ငံ
နည္းနည္းစီ တန္ဖိုးျဖည့္တဲ့အလုပ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲကုန္တယ္။ ဒါေၾကာင့္တန္ဖိုးျဖည့္မယ့္ကုန္ေခ်ာတပိုင္း သို႔

မဟုတ္ ကုန္ၾကမ္းေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကို အဲဒီႏိုင္ငံက သြင္းကုန္အျဖစ္သြင္းရသလို ကိုယ္တန္ဖိုးျဖည့္ၿပီးတဲ့
ကုန္ေခ်ာတပိုင္းေတြကို ေနာက္တႏုိင္ငံမွာကုန္ေခ်ာအျဖစ္ေျပာင္းႏိုိင္ေအာင္ ပို႔ကုန္အျဖစ္ပို႔ရတယ္။ ဒီလိုနဲ႔
တန္ဖိုးျဖည့္လုပ္ငန္းဟာ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ တိုိက္ရိုက္ဆက္စပ္ေနသလို ျပည္တြင္း တန္ဖိုးျဖည့္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ
ဟာလည္း ျပည္ပအမွတ္တံဆိပ္ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေစ်းကြက္ေရာင္းအားအရ အမွာစာကို အမွီျပဳၿပီး ထုတ္လုပ္

ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ေစ်းကြက္မွာ အက်ပ္အတည္းျဖစ္တာနဲ႔ သံႀကိဳးကြင္းဆက္္တခုလံုး ထိ

ခိုက္သြားႏိုင္တယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲကို လူေတြ အလန္႔တၾကားစိုးရိမ္ေနၾကတဲ့ အ
ခ်က္ေတြထဲမွာ ဒီသံႀကိဳးကြင္းဆက္ ထိခိုက္မွာေၾကာက္လို႔ဆိုတဲ့ အခ်က္လည္း ပါတယ္။

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းကာလမွာ အရင္းျမွဳပ္ႏွံသူေတြဟာ အၿမဲလိုလို ပိုမိုသက္သာတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာ

ေတြရွိေနတတ္တယ္။ ဒီအခါမွာ ျပည္ပအရင္းေရာက္လာဖို႔ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြေပၚလာရံုမက တ
ေန႔တျခား ျပင္းထန္လာတယ္။ အဲဒီၿပိဳင္ဆိုင္မႈမွာ အႏိုင္ရသူက ရံႈးတဲ့သူေနရာကို အစား၀င္ၾကတာခ်ည့္ပဲ။ ပို
ဆိုးတာက ရံႈးသြားတဲ့သူဟာ မူလေနရာရဖို႔ ဘယ္ေလာက္ႀကိဳးစားႀကိဳးစား ျပန္ နာလန္မထူႏိုင္ေတာ့တဲ့ ကိစၥ

ပဲ။ ဒီထက္ဆိုးတာက နီယိုလစ္ဘရယ္စီးပြားေရး၀ါဒေအာက္မွာ စက္မႈလုပ္ငန္းျဖဳတ္သိမ္းေရးေတြ လုပ္ၾက
တဲ့သူေတြဟာ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြျပန္ထူေထာင္ဖို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့တဲ့ျပႆနာပဲ။

Deindustrialization လုပ္လိုက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ တန္ဖိုးျမွင့္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းေတြ အဆင္မေျပျဖစ္ရင္

ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို စက္မႈတပ္ဆင္ေရး စီးပြားေရးေပၚလစီ ေျပာင္းခ်င္ရင္ သိပ္ခက္တတ္တယ္။ အေမရိကန္မွာ

ေတာင္ သမၼတထရန္႔က စက္မႈျပန္လည္တပ္ဆင္ခ်င္ေပမယ့္ မလြယ္ေတာ့ဘူး။ အလားတူပဲ ျပည္ပက ေစ်း
သက္သာတဲ့ စားနပ္ရိကၡာကိုပဲ အားကိုးၿပီး ျပည္တြင္း စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္ေရးေတြ ေလွ်ာ့ခ်ပစ္တာဟာ

လည္း ျပည္ပကုန္သြယ္မႈမိုးေလ၀သကို အမွီျပဳထားရလို႔ ဘယ္ေန႔ မုန္တိုင္းတိုက္မလဲ တထိတ္ထိတ္ ျဖစ္ေန
ရတဲ့ အေျခအေန ေရာက္သြားေစခဲ့တယ္။

ဂလိုဘယ္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ သံႀကိဳးကြင္းဆက္ထဲက တန္ဖိုးျဖည့္ပို႔ကုန္အမွီျပဳႏိုင္ငံေတြ ေနာက္ထပ္

ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာက ကမၻာလံုးဆိုိင္ရာ သံႀကိဳးကြင္းဆက္ထဲမွာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံဟာ အၿမဲတမ္း တျဖည္း

ျဖည္း ေအာက္ဘက္ တြန္းပို႔ခံေနရတာကို ဘယ္လုိမွ တားလို႔မရႏိုင္တဲ့ျပႆနာလည္း ပါဝင္ေနတယ္။ ဒီၾကား
ထဲ ကမၻာလံုးဆိုိင္ရာ သံႀကိဳးကြင္းဆက္ တသီတတန္းႀကီး အက်ပ္အတည္းဆိုက္ၿပီး စီးပြားကပ္ျဖစ္လာရင္
သူတို႔ႏိုင္ငံက တန္ဖိုးျဖည့္စက္ရံုအလုပ္ရံုေတြ ပိတ္ပစ္ရေတာ့တာပါပဲ။ လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံအမ်ားအ

ျပားဟာ အဲသလိုိ ဂလိုိဘယ္သံႀကိဳးကြင္းဆက္ထဲကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး၀င္ၾကရင္း မူလရွိေနတဲ့ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ
ေတြကို တန္ဖိုးျဖည့္ပို႔ကုန္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ၾကတယ္။ လုပ္ခနည္းနည္းသာရတဲ့ အနိမ့္စားတန္ဖိုးျဖည့္

လုပ္ငန္းေတြကိုလုပ္ရင္း တန္ဖိုးျဖည့္မ်ားမ်ားလုပ္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းေတြကို သူတို႔ေမွ်ာ္ကိုးၾကေပမယ့္ အထက္
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မွာေျပာခဲ့တဲ႔ ပဋိပကၡေတြနဲ႔ လံုးလည္လိုက္ေနၾကတယ္။ တန္ဖိုးျဖည့္စီးပြားေရးဆိုၿပီး တိုင္တစ္လံုးတည္း အိမ္

ကို ေဆာက္ထားၾကတာျဖစ္ေတာ့ တန္ဖိုးျဖည့္မႈကရတဲ့ ၀င္ေငြက်ဆင္းလာတာနဲ႔ တိုိင္းျပည္စးီ ပြားေရးတခုလံုး
ကေမာက္ကမျဖစ္ေတာ့တာပဲ။ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ႕စာရင္းအရ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံရဲ႕ GDP ထဲမွာ ပါ၀င္တဲ့ တန္ဖိုး
ျဖည့္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းက ၀င္ေငြရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ၁၉၆၅ တုန္းက ၄၀%ေက်ာ္ရွိရာက ၂၀၁၈ ခုမွာ ၁၃% ေအာက္
က်ဆင္းသြားတယ္။

ခ်ီလီမွာလည္း ၁၉၇၀ ခုမ်ားအလယ္ကာလတုန္းက ၃၀%ေက်ာ္ရွိရာက ၂၀၁၈ မွာ ၁၁% ကို က်

ဆင္းသြား တယ္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံဟာ စိန္ေခၚမႈ အနည္းဆံုး ၃ မ်ိဳးေလာက္ ရင္ဆိုင္ေနရတယ္။ ပထမတခုက သူ႔

ပို႔ကုန္၀င္ေငြ ၅၀%ဟာ ေၾကးနီကုန္ၾကမ္းေတြပို႔တဲ့ဆီက ရရွိတာျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ေၾကးနီ ေပါက္ေစ်းအေပၚ အ
မ်ားႀကီး အမီွျပဳေနတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ တိုိင္းျပည္ကို အခ်ိန္မေရြး ကိုင္လႈပ္လို႔ရတယ္။ ဒုတိယအခ်က္က

ခ်ီလီႏိုင္ငံသားေတြ အလံုအေလာက္စားသံုးႏုိင္ဖို႔ လယ္ယာလုပ္ငန္းက မထုတ္လုပ္ႏိုင္ဘူး။ ျပည္တြင္းရိကၡာ

၅၀ %ကို ျပည္ပကေန တင္သြင္းေနရတယ္။ ဒီအခ်က္္ကလည္း သူ႔ႏိုင္ငံကို အခ်ိန္မေရြး ကိုင္လႈပ္ပစ္ႏိုင္
တယ္။

ေနာက္ဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ခ်ီလီႏိုင္ငံတခုလံုး ကုန္ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း တိုးမလာတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါ တယ္။

အထူးသျဖင့္

သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းေတြမွာ

ကုန္ထုတ္ႏိုင္စြမ္း

တိုးမလာဘူးတဲ့။

ခ်ီလီရဲ႕

ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြ

အားထားရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုရင္ ၂၀၁၇ ခုမွာ ၁၁% ေတာင္ က်ဆင္းသြားတယ္။ ခ်ီလီစီးပြားေရး က႑

အလိုက္ အလုပ္သမား% ကိုၾကည့္ရင္ လယ္ယာမွာ ၉.၃%၊ စက္မႈမွာ ၂၂.၇% ရွိၿပီး ၀န္ေဆာင္က႑မွာ
၆၇.၆%ရွိတယ္။ ၀န္္ေဆာင္က႑ရဲ႕ တန္ဖိုးျဖည့္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းကေန ရတဲ့ေငြက GDP ရဲ႕ ၅၇.၆% ျဖစ္တာ

ေၾကာင့္ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း သံႀကိဳးကြင္းဆက္မွာ အက်ပ္္အတည္းေပၚတာနဲ႔ အရင္ဆံုးအထိနာမယ့္
အေနအထားမွာရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ပင္မေရစီးႏိုင္ငံေရး mainstream politics နဲ႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈ အားၿပိဳင္ပြဲ။ စစ္ေအးကာလ အ

တြင္းမွာပဲ ၀ါဒေရးအရအဓိကထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအၾကားမွာ အလယ္ဗဟိုလမ္းဆိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္း

တခု ေပၚလာတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအေျချပဳ၊ လႊတ္ေတာ္အေျချပဳႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈလုပ္မယ္ဆိုရင္ ေထာက္ခံ
မဲ မ်ားမ်ားရဖို႔ ကိုယ့္မူ၀ါဒေတြကို အစြန္းေရာက္မႈေရွာင္ၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် အလယ္ဗဟိုမူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ရမယ္

ဆိုတဲ့လမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းကို mainstream လိုိ႔လည္း ေခၚတယ္။ လက္ဝဲလိုလားတဲ့ ပါတီ
ေတြဆိုရင္ ဒီလမ္းေၾကာင္းနဲ႔နီးစပ္ေအာင္ အလယ္ဗဟိုလက္ဝဲယိမ္း မူ၀ါဒခ်သလို လက္ယာလိုလားတဲ့ပါတီိ
ဆိုရင္လည္း အလယ္ဗဟိုလက္ယာယိမ္းမူ၀ါဒေတြခ်တယ္။ ၾကာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမာွ မဲဆႏၵရွင္ေတြ
အၾကား မဲဆြယ္တာကအစ မူ၀ါဒေတြ ပိန္မသာလိမ္မသာျဖစ္ကုန္တယ္။

ဥေရာပမွာဆိုရင္ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြ ဗဟိုလက္ယာယိမ္းျဖစ္လာသလိုိ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီေတြ

ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီေတြလည္း

ဗဟိုလက္၀ဲယိမ္း

ျဖစ္လာၾကတယ္။

ဥေရာပ

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဆို

mainstream ထဲ ဝင္ဖို႔ဆိုၿပီး ပါတီနာမည္ေျပာင္းတာေတာင္ လုပ္ၾကတယ္။ အေမရိကန္ဆိုရင္လည္း ဒီမိုက
ရက္နဲ႔ ရီပတ္ဗလစ္ကင္ ပါတီႀကီး ၂ ခုဆိုေပမယ့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အလယ္ဗဟိုဆီ ေရႊ႕လာၾကလို႔ ေပၚလစီ

ခ်င္း သိပ္မကြာေတာ့ဘူး။ ဒီလမ္းေၾကာင္းက်င့္သံုးတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ မဲရံုကိုလာတဲ့မဲဆႏၵရွင္ နည္းလာေနတာဟာ
သူ တို႔မွာ ေရြးစရာ သိပ္မရွိေတာ့တဲ့အခ်က္ေၾကာင့္လည္း ပါတယ္။

ခ်ီလီမွာေတာ့ လက္၀ဲအစဥ္အလာနဲ႔ လက္ဝဲပါတီေတြ အားေကာင္းခဲ့တဲ့သမိုိင္းရိွတယ္။ ဒုတိယ

ကမၻာစစ္ ကာလမွာ တတိယအင္တာေနရွင္နယ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ၿပီး ေပၚျပဴလာတပ္ေပါင္းစုအစိုးရထဲမွာ ပါဝင္
ခဲ့ဖူးတဲ့ ခ်ီလီကြန္ျမဴနစ္ပါတီဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမဲအမ်ားအျပားနဲ႔ လူထုေထာက္ခံမႈေတြ ရခဲ့ဖူးသလို ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ႀကီးပီႏိုေရွး စစ္အာဏာသိမ္းေတာ့ တရားမဝင္ပါတီအျဖစ္ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းေတြလုပ္ရင္း ပါတီအလံထူခဲ့

တယ္။ ဒီပါတီထဲက တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ စစ္အာဏာရွွင္ကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ဖို႔ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕တာေတြ

ေတာင္လုပ္ၾကတယ္။ ၁၉၈၃ ကေန ၁၉၈၇ အတြင္း ျပည္သူ႕ဒီမိုကရက္တစ္လႈပ္ရွားမႈမွာ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ပါ
ဝင္ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္္ကို ဆန္္႔က်င္ခဲ့တယ္။ ၁၉၉၀ ခု ပီနိုေရွး အာဏာလက္လြတ္ရၿပီးေနာက္မွာေတာ့ တ
ရားဝင္ပါတီ ျပန္ျဖစ္လာတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အားလံုးသိၾကတဲ့အတိုင္း ဆိုိဗီိယက္ယူနီယံၿပိဳလဲမႈေတြ တရုတ္
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ေစ်းကြက္ တံခါးဖြင့္စနစ္ စတာေတြေပၚလာၿပီး လစ္ဘရယ္စနစ္က ကမၻာမွာ လႊမ္းမိုးဖို႔ ႀကိဳးစားလာတယ္။

လက္၀ဲအင္အားစုအမ်ားအျပားလည္း ျပိဳကြဲျပန္႔က်ဲကုန္တယ္။ ခ်ီလီကြန္ျမဴနစ္ပါတီကေတာ့ ပါလီမန္ လမ္း

ေၾကာင္းအတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရင္း လႊတ္ေတာ္ထဲက က်န္လက္၀ဲအင္အားစုေတြနဲ႔ လက္တြဲၿပီး ပီႏိုေရွွးရဲ႕
စစ္ေျခဥျပင္ဆင္ေရးတို႔ လူမႈဖူလံုေရးစရိတ္တိုးျမွင့္ေရးတို႔ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးတို႔ကို လုပ္
ေဆာင္ေနတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ အခုထြက္ေပၚလာတဲ့ ခ်ီလီလူထုအံုၾကြမႈႀကီးကို လႊြတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု

အားလံုးနီးပါး ေမွ်ာ္လင့္မထားၾကဘူး ဆိုတဲ့အခ်က္္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံေရးပါတီေတြထဲမွာ အၾကမ္းဖ်င္း
အားျဖင့္ အုပ္စု ၃ စု ရွိတယ္။ ပထမအစုက လက္ရွိအာဏာရ လက္ယာညြြန္႔ေပါင္းျဖစ္တဲ့ Chile Vamos အုပ္
စု၊ ဒုတိယအုပ္စုက ဗဟိုလက္၀ဲယိမ္းျဖစ္္တဲ့ Ex-Concertacio Nueva Mayoria ျဖစ္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ေတြမွာ
ပါ၀င္လာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ေနတဲ့ အုပ္စုျဖစ္ပါတယ္။

တတိယအုပ္စုက လက္ဝဲနဲ႔လစ္ဘရယ္က်ယ္ျပန္႔တဲ့ညြန္႔ေပါင္းျဖစ္တဲ့ Frente Amplio လို႔ ေခၚတဲ့

Broad Left အုပ္စု ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအုပ္စုထဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလည္း ပါတယ္။ ဂရင္း အစိမ္းေရာင္

ပါတီေတြ၊ လူသားအဓိက၀ါဒီပါတီေတြ၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားတဲ့ ပါတီေတြ ပါ၀င္ၾကတယ္။ လႊတ္
ေတာ္တြင္း လႈပ္ရွားတဲ့ပါတီေတြဟာ အထက္မွာေျပာခဲ့သလို mainstream ႏို္င္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္

ပြဲမွာ ေထာက္ခံမဲမ်ားမ်ားရေရး ႀကိဳးစားရတာခ်ည့္ပဲ။ တတ္ႏုိင္သမွ် အလယ္ဗဟိုမူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ၾကသလို
တျခားအင္အားရွိတဲ့ လက္ဝဲအုပ္စုေတြနဲ႔မဟာမိတ္ဖြဲ႕ရတာေတြလည္း လုပ္ၾကတယ္။ လက္တင္္အေမရိက
လႊတ္ေတာ္တြင္း လက္ဝဲပါတီအမ်ားအျပားဟာ နီယိုလစ္ဘရယ္စနစ္ကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ၾကသလို ဒီ၀ါဒေၾကာင့္

ထြက္လာတဲ့ ျပႆနာေပါင္းစံုကို ငါးပြက္ရာငါးစာခ် ေျဖရွင္းရတာနဲ႔ အခ်ိန္ကုန္ေလ့ရွိတယ္။ တနည္္းအားျဖင့္

ျပင္ပလူထုႀကီးနဲ႔ အဆက္ျပတ္လာၾကတယ္။ လက္ဝဲယိမ္းေတြ အာဏာရလာရင္လည္း နီယိုလစ္ဘရယ္၀ါဒ
အတိုင္း ျပည္ပေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြနဲ႔ လက္၀ါးခ်င္းရိုက္တာမ်ားသလို အက်င့္ပ်က္ခ်စားတာေတြလည္း
မ်ားလာတယ္။ အဆိုးဆံုးက လူထုကို မ်က္ကြယ္ျပဳတာေတြ လုပ္လာတတ္ျခင္းပဲ။ ေနာက္ဆက္္တြဲကေတာ့
လက္ယာ၀ါဒီေတြအာဏာျပန္ရကုန္ၾကျခင္းပါပဲ။

ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ မက္ထရိုရထားခ တိုိးေတာင္းတာကို ဆန္႔က်င္တာက စလိုိက္တဲ့ လူထုအံု

ၾကြမႈႀကီးေပၚလာေတာ့ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွာ မတူတဲ့အျမင္ေတြ ေပၚလာတယ္။ ပထမအုပ္စုက စစခ်င္း အ
ၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမယ္။ မရေတာ့တဲ့အခါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတခ်ိဳ႔နဲ႔ ေခၽြးသိပ္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈၿငိမ္သြားေအာင္ လုပ္

မယ္။ ဒုတိယအုပ္စုကလည္း ေျခဥျပင္ေရးကို ကိုယ့္အ၀န္းအ၀ိုင္းပညာရွင္ေတြ ဥပေဒပါရဂူေတြနဲ႔ ျပင္တာမ်ိဳး
ေဇာင္းေပးၿပီး လူထုလႈပ္ရွားမႈထဲမွာ ေအးခ်မ္းစြာဆႏၵျပသူေတြနဲ႔ ဆူပူသူေတြ ၂ မ်ိဳး ရွိေနတဲ့အတြက္ လႈပ္ရွား
မႈကို အျမန္ရပ္တန္႔ဖို႔ တိုိက္တြန္းၾကတယ္။ တတိယအုပ္စုကေတာ့ ၁၉၈၀ စစ္ေျခဥျပင္ဆင္ရာမွာ ဒီထက္

က်ယ္ျပန္႔ၿပီး ဒီထက္ဒီမိုကေရစီက်ဖို႔ေတာင္းဆိုရင္း အထက္္ကအုပ္စုႏွစ္စု တင္ျပတဲ့ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္
ေတာ္ေခၚဖို႔ အစီအစဥ္ကို (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကလြဲရင္) လက္ခံလိုက္ၾကတယ္။

လမ္းေပၚေရာက္ေနတဲ့လူထုႀကီးကေတာ့ (၁) ပီႏိုေရွးေခတ္ကေရးခဲ့တဲ့ စစ္ေျခဥကို အစအဆံုးျပင္

ေရး (၂) ပင္ညဲရား သမၼတရာထူးကဆင္းေပးေရး (၃) စီးပြားေရးမွာ အခ်က္္အခ်ာက႑ေတြကို ျပည္သူပိုင္
လုပ္ေရး (၄) ေရနဲ႔ ပင္စင္ရံပံုေငြေတြ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ထားတာေတြကို ဖ်က္သိမ္းေရး (၅) ေက်ာင္းသား

ေတြတင္ေနတဲ့ ေၾကြးၿမီေတြကို ေလွ်ာ္ပစ္ေရး (၆) လုပ္ခတိုးေရး၊ လူေနမႈစရိတ္ကာမိေအာင္ လုပ္ေပးေရးနဲ႔
အလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြ ျပ႒ာန္းၿပီး ကာကြယ္ေပးေရးေတြ ေတာင္းဆိုၾကတာ ေတြ႔ရတယ္။ သူတို႔

ေတာင္းဆိုထားတာေတြထဲက တခ်ိဳ႕ကို လက္ရွိသမၼတက ပူပူေႏြးေႏြး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အမိန္႔ထဲမွာ ထည့္

ေပးထားေပမယ့္ လူထုႀကီးကေတာ့ အစိုးရဆင္းေပးေရးကို ဦးတည္ၿပီး ေနာက္ထပ္အေထြေထြသပိတ္ႀကီး
တလံုး ထပ္ေမွာက္မယ္ဆိုၿပီးေတာင္ သတိေပးေနၾကတယ္။ တခ်ိဳ႔ကလည္း လူထုလႈပ္ရွားမႈဟာ အခ်ိန္တန္

သူ႔ အလိုလို ရပ္သြားမွာပဲလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကတယ္။ ဒီဘက္ေခတ္ ခ်ီလီသမိုိင္းမွာ အဲသလို ပြဲၿပီးမီးေသမျဖစ္ဘဲ
ကာလရွည္သပိတ္တခု ေပၚခဲ့ဖူးတာကို မေမ့ဖို႔လည္း လိုတယ္။ အဲဒီသပိတ္ကေတာ့ ၂၀၁၁ တုန္းက ပုဂၢလိ
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က ပညာေရးစီမံကိန္းကို ကန္္႔ကြက္တဲ့ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသပိတ္ဟာ ၄ လၾကာၿပီး
အစိုးရက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ေတာင္းဆိုိခ်က္ကို တတိတိနဲ႔ လုိက္ေလ်ာေပးခဲ့ရတယ္။

လမ္းေပၚလူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးဟာ က်ယ္ျပန္႔ၿပီး အလုုပ္သမားလူတန္းစားအမ်ားစုပါ၀င္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈ

ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလိုအေလ်ာက္လႈပ္ရွားမႈကို လူတန္းစားအသိ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ေပါင္းစပ္ႏိုင္ဖို႔ အက်ပ္
အတည္းေတြ ရွိေနတယ္။ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ၾကရင္း ကိုယ့္ဘာသာထူေထာင္္တဲ့ သပိတ္ေကာ္မတီတို႕ ရပ္ရြာအ

ဖြဲ႕ေတြ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ေတြ ေပၚလာေပမယ့္ တျပည္လံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ိဳး မစုစည္းႏိုင္ေသးဘူး။ အမ်ား
အားျဖင့္ လူမႈမီဒီယာ ေဖ့စ္ဘုတ္လိုဟာမ်ိဳးေတြကတဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ကိုင္တာေလာက္ပဲ ရွိတယ္။ ဒီ
ေလာက္ က်ယ္ျပန္တဲ႔သပိတ္ႀကီးကို ကိုယ္စားျပဳေတာင္းဆိုမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳး မရွိေသးဘူး။ ေတာ္ေတာ္

မ်ားမ်ားဟာ စစ္အာဏာရွင္ပီႏိုေရွးက အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရေခတ္က အေတြ႔အႀကံဳေတြကို
ဖက္တြယ္ထားၾကတယ္။ ပီႏိုေရွး ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ၿပီး သတ္ပစ္ခဲ့တဲ့ ေတးဂီတအႏုပညာရွင္ ဗစ္တာဟားရား

ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္ ဆိုတဲ့သီခ်င္းကို ခ်ီလီေနရာအႏွံ႔မွာ ဖြင့္သူဖြင့္ ဆိသ
ု ူဆို လုပ္ေနၾက
တယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဒီလႈပ္ရွားမႈဟာ ဒီထက္ႀကီးထြားလာၿပီး အလုပ္သမားေတြအာဏာရႏိုင္တဲ့ အေျခအ
ေန ရွိေနတဲ့အတြက္ ေနာက္တဆင့္ လုပ္ေဆာင္သင့္တာေတြကို အႀကံေပးတာေတြလည္း ရွိေနတယ္။

လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္း Mainstream ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕အျမင္ေတြဟာ ျပဒါးတ

လမ္း သံတလမ္း ျဖစ္ေနၿပီဆိုေတာ့ အေျခအေနနဲ႔ကိုက္ေအာင္ mainstream ႏို္င္ငံေရးထဲက လက္၀ဲပါတီ
ေတြ ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္မလဲ လို႔လည္း ေမွ်ာ္ေနၾကသူေတြရွိတယ္။

နိဂံုးအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ဒီစာတမ္းဟာ မျပည့္စံုေသးပါဘူး၊ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးလည္း ဒီစာတမ္းေရး

ေနခ်ိန္အထိ လမ္းမေတြေပၚမွာပဲ ရွိေနၾကတုန္းပဲ။ မ်က္ေမွာက္ကာလဟာ ျပင္သစ္ကိုယ္က်ပ္အက်ၤီ၀ါ လႈပ္

ရွားမႈတို႔ လက္ဘႏြန္လူထုလႈပ္ရွားမႈတို႔ အီရတ္လူထုလႈပ္ရွားမႈတို႔ အီရန္လူထလ
ု ႈပ္ရွားမႈတို႔ ေဟာင္ေကာင္
လူထုလႈပ္ရွားမႈတို႔ကေန လက္တင္အေမရိကတိုက္က အာဂ်င္တီးနား အီေကြေဒါ ဘုိလီးဗီးယား ခ်ီလီတို႔က
လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြအထိ အစခ်ီပံုခ်င္းမတူသလို အဆံုးသတ္ပံုခ်င္းလည္း မတူႏိုင္ဘူး။ ဘုိလီးဗီးယားဆိုရင္
စစခ်င္္း ရဲအဖြဲ႔ သပိတ္ေမွာက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အတိုက္အခံေတြက သပိတ္ေမွာက္တယ္။ ေနာက္ဆံုး

ေတာ့ စစ္တပ္က သမၼတကို ႏုတ္ထြက္ခိုင္းေတာ့တာပါပဲ။ စစ္တပ္က အာဏာအသိမ္းခံလိုက္ရတဲ့အတြက္
ကန္႔ကြက္မႈေတြလည္း ေပၚေနၿပီ။ ဗင္နီဇြီးလားဆိုရင္ အေနာက္အုပ္စုက ေထာက္ခံတဲ့ အတိုက္အခံနဲ႔ ထိပ္

တိုက္ရင္ဆိုင္ခိုင္းတာမ်ိဳး ရွိတယ္။ ခ်ီလီသမိုင္းမွာေတာ့ အေမရိကန္္ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြအက်ိဳးနဲ႔ အေမရိ

ကန္ရဲ႕ ပထ၀ီနိုင္ငံေရးအက်ိဳးေတြအတြက္ ခ်ီလီစစ္တပ္ကို တဖက္လွည့္နဲ႔ ကူညီၿပီး အာဏာသိမ္းခိုင္းခဲ့တဲ့
သမိုင္းရွိခဲ့ဖူးတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ လက္ရွိသမၼတ ဘီလီယံနာလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ပင္ညဲရားက သူ႔
တိုင္းျပည္ကို

ဘယ္ေလာက္ဆက္ထိန္းထားမလဲဆိုတာ

ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကတယ္။

အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြကေရာ

ခ်ီလီစစ္တပ္ကပါ

ေသခ်ာတာကေတာ့ ၂၀၀၈ အရင္းရွင္ဘ႑ာေရးကပ္နဲ႔ ကမၻာ့စီးပြားေရးကပ္ေတြ ေပၚလာၿပီးေနာက္

ပိုင္းမွာ အရင္းရွင္ေတြရဲ႕အက်ပ္အတည္းမွန္သမွ် အလုပ္သမားေတြနဲ႔ လုပ္သားျပည္သူေတြရဲ႕ပခံုးေပၚ လႊဲ

ေျပာင္းလာတာေတြကို လူထုက ဆက္သည္းမခံႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ခ်ီလီလို လူထုအံုၾကြမႈေတြ ခပ္စိပ္စိပ္ ေနရာ
အမ်ားအျပားမွာ ဆက္ၿပီးေပၚထြက္လာလိမ့္မယ္ဆိုတာပါဘဲ။

ေက်ာ္ျမတ္ထြန္း
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ေမာင္ထြန္းေက်ာ္ျမဳိင္
(၂၃ - ၁၁- ၂၀၁၉)

တိုင္းျပည္နဲ႔လူထု ေရတိုေရရွည္အက်ိဳးကို ေျမာ္ျမင္ၿပီး ဝန္းရံသူမ်ားက သူမကိုဝန္းရံခဲ့စဥ္က လျပည့္

ဝန္းႀကီးသာသလို တိုင္းျပည္နဲ႔လူထုအေပၚ သာပါေစ၊ လင္းပါးေစ၊ ေအးပါေစ ဆိုတဲ့ ၾကယ္ပြငက
့္ ေလးမ်ားရဲ႕
မုဒိတာျဖင့္သာ။ ဝန္းရံရင္း အခ်ိဳ႕ၾကယ္ပြင့္မ်ားဟာ လွပစြာ ရဲရင့္စြာ ေႂကြလြင့္သြားခဲ့ၾကရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕က
ေတာ့ ခါးၿပီး ခါသြားၾကသလို နာၿပီး နားသြားၾကပါတယ္။ တခ်ိန္ကသူမအေပၚ တခ်ိန္ကဝန္းရံခဲ့မႈဟာ မမွားပါ။
ထိုစဥ္ ထိုအခ်ိန္ကာလက အေျခအေန အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ ေၾကာင္းက်ိဳးဆီ

ေလ်ာ္ၿပီး မွန္ကန္ခဲ့သည္သာ။ သို႔အတြက္ ေနာင္တရစရာလည္း အလ်င္းမဟုတ္ပါ။ အဖိႏွိပ္ခံလူမ်ိဳးေပါင္းစုံ
ျပည္သူမ်ားက သူမအေပၚ ဩဒိႆေမတၱာျဖင့္ ေပးေဝခဲ့ၾကေသာ“ဆုမ်ား”မွာလည္း စံပယ္လို ျဖဴစင္ေမႊးျမ

ေသာ “ဆု”မ်ားသာ ျဖစ္ပါတယ္။မလိုတဲ့အခါ မုန္းတီးနာၾကည္းမႈေတြ ႁပြမ္းတီးေသာ ဆူးေတြ ျဖစ္ေစၿပီး၊ ျပန္
လည္႐ုပ္သိမ္းၾကတဲ့၊ ေပးၿပီးသားပစၥည္း ျပန္ယူတဲ့ ကေလးဆန္ေသာ အေတြးစိတက
္ ူးမ်ားလည္း မဟုတ္ခဲ့ပါ။

ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ေသာ ေစတနာ- ေမတၱာ- အၾကင္နာျဖင့္ ပို႔သမွ် ေဝခဲ့ၾကသည္မွာ “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္း

မာပါေစ- အန္တီစု- အေမစု သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ” စသျဖင့္ ရင္မွာျဖစ္ေသာ၊ လွပေသာ ႐ိုးရွင္း
ေသာ၊ ပကတိေအးျမၾကည္လင္ေသာ၊ မေရတြက္ႏိုင္ေသာ ေမတၱာေရစင္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရအတြက္
တစုံတရာ ေရတြက္ႏိုင္ေသာ ေဒၚလာေငြေၾကးမ်ားျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားျခင္းလည္း မရွိပါ။ မဟုတ္ပါ။

ဒီလိုဝန္းရံတာဟာ စစ္အုပ္စုကဲ့သို႕ လွယမင္း႐ုပ္ကေလးကို ႀကိဳးဆြဲၿပီး ကိုယ္က ကေစ၊ သီေစခ်င္တဲ့

ကကြက္၊ တီးကြက္နဲ႔ အသုံးေတာ္ခံေစဖို႔ေတာ့ လုံးဝ(လုံးဝ) မဟုတ္ခဲ့။ စစ္အုပ္စုကေတာ့ သူမကို တခ်ိန္က

အိမ္ခ်ဳပ္ခ်၍ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ “ျဖတ္ ၄ ျဖတ္” မက ျဖတ္ေတာက္ကာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖိအားေတြကို ေစ်းဆစ္

စရာကိရိယာသဖြယ္ အသုံးခ်ခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ခ်ဳပ္က လႊတ္ေပးရျပန္ေတာ့လည္း “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”
စည္းဝိုင္းထဲမွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားႏိုင္ဖို႔ ေသြး႐ူးေသြးတန္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတယ္။ ဒီမွာေတာ့ သူမ
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ကိုယ္တိုင္ ေက်ေက်နပ္နပ္အခ်ဳပ္ခံဖို႔ “အရွိကို အရွိတိုင္းျမင္တယ္”ဆိုတဲ့စကားနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ တိုးဝင္သြားခဲ့ပါ
တယ္။

ဒီလိုနဲ႔ မီးေလာင္ဗုံးဟာ မီးခိုးဗုံးျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အခုေတာ့ (ICJ) တရားခြင္ တက္ေရာက္ရေတာ့မယ္။

“စစ္အုပ္စု”ရဲ႕ေခါင္းနဲ႔အသည္းကို ဦးတည္ၿပီး ပစ္ခတ္လိုက္တဲ့ ျပည္တြင္းက “ျမား”ပဲျဖစ္ေစ ျပည္ပက ပစ္

လႊတ္လိုက္တဲ့ “လွံလ်င္” ပဲျဖစ္ေစ “ခံစရာ- ကာစရာ၊ ဒိုင္းလႊား- ကာ ပမာ” သူမသည္ အသုံးေတာ္ခံေနခဲ့
ရၿပီ။

နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ေတာ့ ဒီလိုဘဝ တစတစ သက္ဆင္းက်ေရာက္သြားေစတဲ့ အေျခခံ အေၾကာင္းအခ်က္

၂ ခ်က္ရွိတာကို သြားေတြ႕ရပါတယ္။

၁။ မူမဲ့ေသာ တဖတ္သတ္သင့္ျမတ္ေရးအျမင္
၂။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲ မျပင္ဘဲ ဇြတ္တိုးဝင္ကာ၊ ဝင္ၿပီးျပင္ရင္ ရႏိုင္ေကာင္းရဲ႕ဆိုတဲ့ ထင္မွတ္

မွားမႈ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္ ၂ ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေျခခံေပၚမွာ အခုေတာ့ ကိုယ္မျပဳေသာ အမႈအခင္းမ်ားအတြက္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေခါင္းခံေန

ရၿပီ။ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီ။ ေျဖရွင္းေနရၿပီ။ တိုင္းျပည္နဲ႔လူထု ေရတိုေရရွည္အက်ိဳးအတြက္ “သင့္ျမတ္ေရး” ကို
လက္ကမ္းခဲ့ေသာ္လည္း မူမဲ့ၿပီး တဖက္သတ္ျဖစ္ေနေတာ့ တဖက္စစ္အုပ္စုက ေရာင့္တက္ၿပီး သူတို႔ ထာဝရ

အက်ိဳးစီးပြား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးတြက္ ေျချမန္လက္ျမန္ အသုံးခ် စေတးပစ္ခဲ့ၿပီ။ “၂၀၀၈ အေျခခံ ဥပ
ေဒ”ဟာ စစ္အုပ္စု(ကာခ်ဳပ္နဲ႔စစ္တပ္) ထင္ရာစိုင္းႏိုင္ခြင့္ေတြ ျပ႒ာန္းေပးအပ္ထားၿပီး၊ အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္ဟာ

“ကာခ်ဳပ္”က စစ္တပ္ကို ခါးပိုက္ေဆာင္ၿပီး ထင္သလိုလုပ္မႈမွန္သမွ်ကို ဘယ္လိုမွ ကန႔္သတ္တားဆီးႏိုင္စြမ္း
မရွိတာပါ။ ပိုဆိုးတဲ့အခ်က္က ကန႔္သတ္တားဆီးႏိုင္စြမ္းမရွိတာအျပင္ စစ္အုပ္စု က်ဴးလြန္ခဲ့သမွ် အၾကမ္းဖက္

ခဲ့သမွ် ဘယ္ကိစၥကိုမဆို တာဝန္ခံ ေခါင္းခံၿပီး ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေနရတဲ့အျဖစ္ပါပဲ။ “၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ”
တည္ၿမဲေနသမွ် ဒီအျဖစ္က မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ပါ။

အရင္းစစ္အျမစ္ေျမဆိုသလို ျဖစ္ေနရတဲ့ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္းက စစ္အုပ္စုက ေသနတ္န၊ဲ႔ ေျခေထာက္

နဲ႔ေရးခဲ့သမွ်၊ သင့္ျမတ္လိုေသာလက္နဲ႔ ေဖ်ာက္ဖ်က္ေပးေနရတဲ့ဘဝ- ကာေနရတဲ့ကြယ္ေနရတဲ့ဘဝ ေဆး
ေၾကာေနရတဲ့ ဘဝပါ။ မူမဲ့တဲ့ တဖက္သတ္သင့္ျမတ္ေရးကို ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္ဖို႔နဲ႔ “၂၀၀၈ အေျခခံ
ဥပေဒ”ကို အကုန္အစင္ဖ်က္သိမ္းပစ္ေရးဟာ ယေန႔ရင္ဆိုင္ေရတဲ့ အက်ပ္္အတည္းေပါင္းစုံကေန တကယ့္
ထြက္ရပ္ လမ္းမွန္ သို႔မဟုတ္ စစ္မွန္တဲ့ လြတ္ေျမာက္ရာလမ္းသာျဖစ္ပါတယ္။
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ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဂူတာရက္စ္ Antonio Guterres က

ကမၻာတဝန္းေပၚေပါက္ေနတဲ့ ဆႏၵျပပြဲမ်ားရဲ႕ျပႆနာကို နားစြင့္ဖို႕ တိုက္တြန္းသြားခဲ့တယ္ (၂၆ ေအာက္တို
ဘာ ၂၀၁၉)။

လက္တင္အေမရိကမွာ- နီကရာဂြာ အီေကြေဒါ ေဟတီ ဟြန္းဒူးရပ္စ္ ဗင္နီဇြဲလား ဘိုလီဗီးယား ခ်ီလီ

ကိုလံဘီယာ၊ အာဖရိကမွာ - မာလာဝီ ဇင္ဘာေဗြ ဂီနီ အီသီယိုးပီးယား၊ အေရွ့အလယ္ပိုင္းမွာဆိုရင္- အီဂ်စ္

အယ္ဂီ်းရီးယား ဆူဒန္ လစ္ဘႏြန္ အီရတ္ အီရန္၊ ဥေရာပမွာ ျပင္သစ္ ၿဗိတိန္ စပိန္ စသျဖင့္နဲ႕ အာရွမွာ
ေဟာင္ေကာင္တို႕မွာ ပြက္ေလာရိုက္ေအာင္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားဟာ ထင္သာျမင္သာျဖစ္

ပါတယ္။ အေမရိကန္မွ စတင္လိုက္တဲ့ (ေဝါလမ္းမ)သိမ္းပိုက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ၊ ျပင္သစ္မွာ ေပၚေပါက္တဲ့
ကိုယ္က်ပ္္အက်ႌၤဝါ လႈပ္ရွားမႈ တို့ဟာလည္း ထင္ရွားပါတယ္။

၂၀၀၈ အေမရိကန္ဘ႑ာေရးကပ္မွ စတင္လာတဲ့ ဂလိုဘယ္ အရင္းရွင္စီးပြားေရးကပ္အေပၚ အေမ

ရိကန္-တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ ထပ္ဆင့္လိုက္တာေၾကာင့္၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးဟာ ထိုင္းအီေနရာမွ ထပ္မံက်
ဆင္းလာတယ္။

ဒီတႀကိမ္အက်ပ္အတည္းဟာ ၁၉၂၉-၃၀ စီးပြားပ်က္ကပ္ႀကီးလိုပဲ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ့ အေျခခံ အ

ေဆာက္အအံု တခုလံုးကို သြက္ခ်ာပါဒလိုက္ေအာင္ နက္ရႈိင္းပါတယ္။

အရင္းရွင္ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားဟာ ထိေရာက္တဲ့ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္ဘဲ- ေငြစကၠဴ ဗံုး

ေပါလေအာ ရိုက္ထုတ္တာ၊ ဘဏ္တိုးႏႈန္း သုညေအာက္ထိခ်တာ၊ စီးပြားလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ကယ္မတာ၊ ျခဳိး
ၿခံေခၽြတာေရးေပၚလစီ က်င့္သံုးတာ (လူမႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အသံုးစရိတ္မ်ား ျဖတ္ေတာက္တာ)၊ ကိုယ္
က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရးဝါဒ က်င့္သံုးလာတာကေန ကုန္သြယ္ေရးစစ္အထိ တလြဲတေခ်ာ္ေပၚလစီမ်ား က်င့္
သံုးေနတယ္။

ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးကို အေျခခံလူတန္းစားမ်ားနဲ႕ ေတာင္ျခမ္း(ဖြံၿဖိဳးဆဲ) ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ ပံုခ်လာတယ္။

မိမိတို႕ရဲ႕ ေလွ်ာက်ေနတဲ့ အဆင့္ေနရာကို ထိန္းသိမ္းဖို႕၊ အိပ္မက္ေဟာင္းေတြ ျပန္မက္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ အစြန္း
ေရာက္အမ်ဳိးသားေရးဝါဒနဲ႕ ေပၚပင္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒတို႕ကို ျဖန္႕ခ်ိလာတယ္။

အတြင္းပိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မလုပ္ႏိုင္ဘဲ အတိတ္က ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့ရတဲ့ေခတ္ကို ျပန္လည္

တမ္းတတဲ့ အတိတ္လြမ္းေဝဒနာ စြဲကပ္ကာ လူမ်ိဳးေရး-ဘာသာေရး ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားက်င့္သုံးၿပီး အ
မ်ိဳးသားေရး၊ ေပၚပင္ႏိုင္ငံေရးေတြ လုပ္လာတယ္။ ႀကီးက်ယ္ေသာအေမရိကန္ America Great Again၊ ဥ
ေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္မႈ Brexit ၊ ေဟာင္ေကာင္ဆႏၵျပပြဲ စသည္တို႕ဟာ ဒီသေဘာပါပဲ။

အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ဖြံ႕ျဖဳိးမႈအဆင္အကြက္ဟာ ဘ႑ာအရင္းတင္ပို႕မႈမွာ အေျခခံပါတယ္။ ၁၉၇၁ စီး

ပြားေရးကပ္ေနာက္ပိုင္း ေရႊအေျခခံေငြေၾကးစနစ္ ၿပိဳပ်က္သြားၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ လႊမ္းမိုးတဲ့ ေငြေၾကးစ
နစ္ ျဖစ္တည္လာတယ္။ ေဒၚလာ(ဘ႑ာအရင္း)ေတြ ဗုံးေပါလေအာ ရိုက္ထုတ္တင္ပို႕မႈနဲ႕အတူ အစိုးရ

ေၾကြးၿမီ ျမင့္လာတယ္။ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပမႈဟာ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး GDP နဲ႕အတူ အခ်ိဳးက် ျမင့္
တက္လာတယ္။ ျပည္တြင္းဝယ္လိုအား ထိုးဆြတဲ့ အေၾကြးေရာင္းအေၾကြးဝယ္စနစ္ ထြန္းကားလာတာနဲ႕အမွ်
စ ေတာ့ေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာတယ္။ ဒီလိုနဲ႕ ရရန္ပိုင္ခြင့္ Assets တန္ဖိုးေတြ ေဖာင္းပြလာတယ္။
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ဘ႑ာအရင္းတင္ပို႕မႈနဲ႕အတူ နီရိုလစ္ဘရယ္(လစ္ဘရယ္လက္သစ္) စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားေအာက္

မွာ ေစ်းကြက္၊ ကုန္ႀကမ္း၊ စြမ္းအင္၊ နည္းပညာ၊ မူပိုင္ခြင့္ စသည္ျဖင့္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္မႈ က်ယ္ျပန္႕လာတယ္။
ေထာက္ပံ့ေရးကြင္းဆက္ Supply Chains ၊ တန္ဖိုးကြင္းဆက္ Value Chains ဆိုတာေတြနဲ႕အတူ တဆင့္ခံ
ကုန္ေခ်ာနဲ႕ကုန္ေခ်ာတပိုင္း ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းေတြ ျပည္ပထုတ္ Outsourcing လာျခင္းျဖင့္ လုပ္အားခ
ေစ်းေပါတဲ့ ဖြံ႕ျဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားသို႕ ဘ႑ာအရင္း ျဖန္႕ၾကက္လာတယ္။

ဒါေပမဲ့ အရင္းရွင္စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖဳိးမႈဟာ အစစ္အမွန္ စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖဳိးမႈ Real Economic Growth

မဟုတ္ဘူး။ အက္ဆက္တန္ဖိုးေတြ Assets ေဖာင္းပြေနတာျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားလာတယ္။ ဘဏ္ႀကီးေတြနဲ႕
စေတာ့ေစ်းကြက္ၿပိဳပ်က္မႈ အႏၱရာယ္ဟာ ႀကိးမားက်ယ္ျပန့္လာတယ္။ ေဖာင္းပြမႈနဲ႕ေပါက္ကြဲမႈ Boom &
Burst သံသရာလည္ကာ ကပ္ကိုေက်ာ္နင္းႏိုင္စြမ္း မရွိတာ ထင္ရွားလာပါတယ္။

ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာနဲ႕ သတင္းနည္းပညာ ဖြံ႕ျဖဳိးလာတာနဲ႕အမွ် ကမၻာမႈျပဳမႈ Globalization ပို

ျမန္လာတယ္။ စတုတၳနည္းပညာေတာ္လွန္ေရးနဲ႕အတူ ဉာဏ္ရည္တုနည္းပညာ၊ သံုးဘက္ျမင္ 3D နည္းပ

ညာ၊ ပဥၥမမ်ိုးဆက္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္၊ စက္ရုပ္နည္းပညာ စတဲ့ နည္းပညာေပါက္ကြဲမႈသစ္ေတြလည္း
ေပၚေပါက္ေနတယ္။ ေတာင္ျခမ္းနဲ႕ေျမာက္ျခမ္း၊ ဖြံ႕ျဖဳိးဆဲနဲ႕ဖြဲ႕ျဖဳိးၿပီး၊ ဆင္းရဲနဲ႕ခ်မ္းသာ၊ လူတန္းစားကြဲျပားမႈ
အ စြန္းႏွစ္ဖက္ မႀကံဳစဖူး ႀကီးထြားလာတယ္။ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ သည္းသန္ျပင္းထန္လာတယ္။
ဂလို ဘယ္စည္းစနစ္ေဟာင္းျဖစ္တဲ့ စစ္ေအးေခတ္ ဒြိစံုဝင္ရိုးကမၻာေကာ စစ္ေအးေခတ္လြန္ ဝင္ရိုးတခုတည္း

ကမၻာပါ(စူပါပါဝါတဦးတည္း လႊမ္းမိုးေသာကမၻာ) ၿပိဳပ်က္လာေနေပမယ့္လည္း ဝင္ရိုးစံုကမၻာ့ စည္းစနစ္သစ္
တရပ္လည္း ပီပီျပင္ျပင္ ေပၚထြက္မလာေသးဘူး။ ကမၻာႀကီးဟာ ရႈပ္ေထြး ၾကမ္းတမ္း အေျပာင္းအလဲနဲ႕ စိန္
ေခၚမႈမ်ားတဲ့ မေရမရာကာလမွာ က်ေရာက္ေနတယ္။

ဒီလိုအေျခအေနမွာ ယေန႕ ကမၻာတဝန္း ေပၚေပါက္လာတဲ႕ လူထုအံုၾကြမႈမ်ားဟာ အရင္းခံအားျဖင့္

စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး အေထြေထြမေက်နပ္မႈမ်ားမွ အလိုအေလ်ာက္ လကၡဏာေဆာင္တဲ့ အံုၾကြမႈမ်ား ျဖစ္
တယ္။

တတိယကမၻာလို႕ေခၚတဲ့ ဖြံ႕ျဖဳိးဆဲႏိုင္ငံမ်ားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းလိုတယ္၊ တည္ၿငိမ္လိုတယ္၊ ဖြံ႕ျဖဳိးတိုး

တက္လိုတယ္။ ဒါဟာ တားမရတဲ့ ကမၻာ့ေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းမေတြေပၚ လွ်ံထြက္လာတဲ့ လူထု
တိုက္ပြဲေတြဟာ အာဏာရွင္စနစ္စစ္အစိုးရနဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ဆန္႕က်င္အံုၾကြလာတဲ့ ဒီမိုကေရစီ
ေတာ္လွန္ေရးေတြပဲ ျဖစ္တယ္။

ဒီလူထုတိုက္ပြဲမ်ားဟာ ဒီမိုကေရစီေဟာင္း ဓနရွင္ေတာ္လွန္ေရးလား- ဒီမိုကေရစီသစ္ ျပည္သူ႕ဒီမို

ကေရစီေတာ္လွန္ေရးလား ဆိုတာကေတာ့ ဘယ္လူတန္းစားက ေခါင္းေဆာင္သလဲ၊ ဘာသေဘာတရား
လက္နက္ ကိုိင္စြဲသလဲ ဆိုတာက အဆုံးအျဖတ္ျပဳပါလိမ့္မယ္။

ဒီအထဲက အာရပ္ကမၻာမွာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ ဒုတိယအာရပ္ေႏြဦး Arab Spring . 2 လို႕ ေခၚဆိုရ

မယ့္ အီရတ္ လစ္ဘႏြန္ အယ္ဂ်ီးရီးယား ဆူဒန္ တို႕မွ လူထုအံုၾကြမႈမ်ားဟာ ထူးျခားပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕

လဲဆိုေတာ့ ၂၀၁၀-၁၁ ပထမအာရပ္ေႏြဦးမွာ ဆီးရီးယား လစ္ဗ်ား ယီမင္ အီဂ်စ္ တို႕ရဲ႕သင္ခန္းစာမ်ားကို ရ
ရွိဆုပ္ကိုင္ထားႏိုင္လို္႕ပါပဲ။

(အီရတ္)- ၂၀၀၃ ဆဒၵန္ဟူစိန္ ျပဳတ္က်ၿပီးေနာက္ အႀကီးမားဆံုး ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္တယ္။ ေအာက္တို

ဘာမွာ ဘက္ဂဒက္နဲ႕အီရတ္ေတာင္ပိုင္းက စတင္လာတဲ့ အစိုးရျဖဳတ္ခ်ေရး လူထုအံုၾကြမႈျဖစ္ၿပီး လူေပါင္း
၃၃၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။

(လက္ဘႏြန္)- ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ကစတင္ၿပီး လူ့အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဘာသာေရး မ်ိဳးႏြယ္စု အ

ယူအဆ စသျဖင့္ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနတဲ့ ဂိုဏ္းေပါင္းစံု ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈ လူထုတိုက္ပြဲမ်ား စတင္
တယ္။ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ အစိုးရအဖြဲ႕ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္းေၾကညာတယ္။ အုပ္စိုးသူေဟာင္းနဲ႕ လံုးဝ မပတ္
သက္တဲ့ သစ္လြင္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးကို ေတာင္းဆိုတယ္။
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(အယ္ဂ်ီးရီးယား) - လေပါင္းမ်ားစြာ ေခ်မႈန္းလို႕မရတဲ့ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဧၿပီလမွာ သမၼတ

Abdelazig Boatefiku ႏုတ္ထြက္ရတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ ကို မေက်နပ္တာေၾကာင့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနတယ္။

(ဆူဒန္)- နန္းသက္ရွည္သမၼတ Omar al-Bashir ျပဳတ္က်သြားေသာ္လည္း စစ္တပ္က အာဏာ

သိမ္းထားတာေၾကာင့္ စစ္ဘက္နဲ႕ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား အားၿပိဳင္ကာ လူထုအံုၾကြမႈမ်ား ျပင္းထန္
လာၿပီး စစ္ဘက္က သတ္ျဖတ္မႈမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ေနတယ္။

ထူးျခားခ်က္က ( ၁) အတိတ္ကသင္ခန္းစာနဲ႕ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို သင္ခန္းစာ ရယူ

တယ္။ (၂) ျပည္တြင္း- ျပည္ပ ေထာက္ခံမႈ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ရေအာင္ အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီ ႀကိဳးပမ္းတယ္။

(၃) တန္ျပန္ေတာ္လွန္ေရး နည္းပရိယာယ္မ်ား သံုးၿပီး ၿဖိဳခြဲဖို႕ အုပ္စိုးသူေဟာင္းကို အခြင့္အေရး မေပးဘူး
(လက္ဦးမႈ အဆံုအရႈံးမခံဘူး)။ (၄) သပိတ္ကို ကာကြယ္ေပးေရး လံုၿခံဳေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၾကတယ္။

ဥပမာ- အယ္ဂ်ီးရီးယားမွာ- ၂၀၁၄ ကစလုိ႕ ေရနံေစ်းၿပိဳက် စီးပြားေရးဖရိုဖရဲျဖစ္လာတယ္။ ၂၀၁၁ တုန္းကလို
လူမႈေရးတည္ၿငိမ္ေအာင္ လူထုကို ေခၽြးသိပ္ဖို႕၊ ဝယ္ယူဖို႕ မတတ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။

လစ္ဘႏြန္နဲ႕အီရတ္မွာ- (ဆီးရီးယား လစ္ဗ်ား ယီမင္ တို႕မွာလိုမျဖစ္ေအာင္) မင္းေျပာင္းမင္းလႊဲ

Regime Change ဆရာႀကီးမ်ားရဲ႕ စြက္ဖက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႕အတူ က်ဆံုးႏိုင္ငံမျဖစ္ရေအာင္ ဂိုဏ္း
ဂဏကို ေရွာင္ရွားၿပီး ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကို ေရွ႕တန္းတင္ကာ ညီညြတ္ေရးတည္ေဆာက္ၾကတယ္။

ဆူဒန္မွာ- လူထုေထာက္ခံမႈ အလြန္ႀကီးမားတယ္။ အီဂ်စ္လို ေသြးခြဲရန္တိုက္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားၿပီး

အင္အားသံုးၿဖိဳခြဲကာ အာဏာျပန္သိမ္းမွာကို အညံ့မခံ၊ အခိုိင္အမာ ခုခံဆန္႕က်င္ၾကတယ္။ ပထမ အာရပ္ေႏြ

ဦးဟာ ၂၀၁၃ မွာ အဆံုးသတ္သြားခဲ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေခ်ာေမြ႕ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ က်ဴနီး
ရွားရဲ႕ ေရွ႕ေရးသည္ပင္လွ်င္ မေရရာလွပါဘူး။ စီးပြားေရး ႏိုင္ငံေရး ဘာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမွ မေပၚေပါက္
ခဲ့ပါဘူး။

ရန္သူက ပရိယာယ္ၾကြယ္သလို လူထုကလည္း အေတြ့အႀကံဳမ်ားလာတယ္။ ၂၁ ရာစု လူထုတို္က္ပြဲ

မ်ားဟာ ရုပ္ျပအာဏာရွင္သာမက Deep State ဆိုတဲ့ ေနာက္ကြယ္က လက္မဲႀကီးကိုလည္း ရွင္းလင္းဖယ္
ရွားဖို႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးထက္ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲေရးကို ဦးတည္တိုက္ပြဲဝင္လာၾကတယ္။

၂၁ ရာစု မာ့က္စ္ဝါဒ တေခတ္ဆန္းလာျခင္းနဲ႕အတူ အဖိႏွိပ္ခံလူထုဟာ လက္ေတြ႕တိုက္ပြဲထဲမွာ

တိုက္ပြဲသဏၭာန္သစ္ကို သင္ယူတတ္ေျမာက္လာပါလိမ့္မယ္။

ညီေဌးေက်ာ္(၂၉ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀၁၉)
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အစီရင္ခံစာ(၂၀၁၈-၂၀၁၉)
ေအးျမမြန္သိန္း
၂၀၁၉ ဇြန္လ ၁ ရက္။ တ႐ုတ္ျပည္လူမႈေရးသိပၸြံ အကယ္ဒမီ၊ မာ့က္စ္ဝါဒ သုေတသန အင္စတီက်ဴနဲ႔

တ႐ုတ္ျပည္လူမႈေရးသိပၸံ ပံုႏွိပ္တုိက္တုိ႔ ပူးတြဲၿပီး

“ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရာွ းမႈ စကၠဴဝါစာတမ္း-ႏုိင္ငံတ

ကာကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ” အစီရင္ခံစာ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) ကုိ ထုတ္ေဝခဲ့ရာ စာတမ္းပါ အခ်က္
အလက္မ်ားကုိ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပလုိက္ပါတယ္။

၎အစီရင္ခံစာက-ႏုိင္ငံတကာစနစ္မွာ အေရးပါတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ အေရးပါတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

နဲ႔ အေရးပါတဲ့ထိန္းညႇိမႈေတြ ေပၚေပါက္ေနမႈေအာက္မွာ ၂၀၁၈ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈဟာ သမုိင္း
နဲ႔ တကယ့္ျဖစ္ရပ္၊ သေဘာတရားနဲ႔လက္ေတြ႔၊ တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ကမၻာႀကီးတုိ႔ဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳး အျပန္အလွန္ လႈပ္
ရွားမႈမ်ားအတြင္းမွာ အျပန္အလွန္႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္တည္လာတယ္လုိ႔ ညႊန္ျပထားတယ္။

မာ့က္စ္သက္တမ္း အႏွစ္၂၀၀ ျပည္႔နဲ႔ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း” ႏွစ္ ၁၇၀ ျပည့္ကာလကုိ

ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ ပံုစံအသီးသီးနဲ႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပခဲ့ျခင္းဟာ မာ့က္စ္ရဲ႕ ဉာဏ္
ပညာ ႀကီးျမတ္မႈနဲ႔ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့သမုိင္းတန္ဖိုးနဲ႔ လက္ေတြ႔အဓိပၸာယ္ေဆာင္မႈတုိ႔ကုိ ထပ္မံ အ

သိအမွတ္ျပဳလုိက္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္က တံခါးဖြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အႏွစ္ ၄၀ ေျမာက္ ေကာင္းခ်ီး
ေထာမနာျပဳတဲ့ အစည္းေဝးႀကီးက်င္းပျခင္းအားျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ႀကီး
ျမတ္တဲ့ လက္ေတြ႔ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားက မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ သိပၸံနည္းက်မႈနဲ႔ လက္ေတြ႔ နဲ႔ကုိက္ညီမႈရွိေၾကာင္းနဲ႕
“ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း” မွာ ရွင္းလင္းဖြင့္ဆုိခဲ့တဲ့ သိပၸံနည္းက် ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ သေဘာတရားကုိ

မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ အခုိင္အမာလက္ေတြ႔နဲ႔ အျပန္အလွန္ေပါင္းစပ္လုိက္ျခင္းဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ တည္ေဆာက္ေရး
ရဲ႕ ေအာင္ျမင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းတခုျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိလည္း သက္ေသျပလုိက္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခား

ခ်က္ ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ ေအာင္ျမင္မႈဟာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕သာလြန္မႈကုိ ေပၚလြင္ထင္ရွားသြားေစၿပီး
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ႏိုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ယံုၾကည္ခ်က္ တိုးျမႇင့္
ေပးခဲ့ပါတယ္။

(၁) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ တ႐ုတ္-အေမရိကန္အၾကား အဆင့္ျမင့္ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာစတဲ့ နယ္ပယ္မ်ားမွာ
ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္းထန္သထက္ ျပင္းထန္လာေနျခင္း

အစီရင္ခံစာက ဦးေႏွာက္အတုနည္းပညာ(AI)၊ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးတုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံတကာ

ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈဟာ ၾကာေလႀကီးမားေလ ျဖစ္လာေန

တယ္ လို႔ ယူဆတယ္။ ဒါကုိ ဘက္ႏွစ္ဖက္ကေန အဓိက ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနတယ္။

(၁) အဆင့္ျမင့္ သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာကုိ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ေနရာအႏွံ႔အျပားမွာ

ပုိမုိအသံုးျပဳလာေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ အေျပာင္းအလဲျဖစ္လာေစပါတယ္။

ကမၻာ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအမ်ားအျပားဟာ မာ့က္စ္ဝါဒ ဝါဒျဖန္႔ေရးနဲ႔ လူထုအတြင္းျပန္႔ႏွံ႔ေရး တြန္းေဆာ္ရာမွာ မီဒီ
ယာနည္းပညာသစ္မ်ားကုိ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသံုးျပဳလာေနပါၿပီ။

(၂) အရင္းရွင္စနစ္နဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ အင္အား ၂ ရပ္အတြင္း အဆင့္ျမင့္သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာသစ္

လုယက္မႈ ပုိမိုျပင္းထန္လာေနတယ္။ ဒီလိုလုယက္မႈကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္က စတင္လုိက္တာ

ျဖစ္တယ္။ အဓိကေဖာ္ျပခ်က္ကေတာ့ အေမရိကန္ဟာ သူ႔ရဲ႕ အေနာက္တုိင္းမဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားကုိ တ႐ုတ္

ျပည္ရဲ႕ ZTE နဲ႔ ဟြာေဝ့တုိ႔က 5G နည္းပညာ အသံုးျပဳေဆာင္ရြက္လာမႈကုိ ပိတ္ဆုိ႔ေရး လႈံ႔ေဆာ္လာခဲ့ျခင္း
ပါပဲ။ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၂၀၁၉ မွာလည္း အဆင့္ျမင့္သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ လုယက္မဟ
ႈ ာ ဆက္လက္

ျပင္းထန္လာေနဦးမွာျဖစ္ၿပီး၊ အာကာသနဲ႔ စစ္ေရးစတဲ့နယ္ပယ္ေတြအထိ က်ယ္ျပန္႔ေရာက္ရွိသြားႏုိင္တယ္လုိ႔
ဆုိတယ္။

အေနာက္တုိင္းရဲ႕ “စစ္ေအးသစ္” ေတြးေခၚယူဆမႈဟာ ဆက္လက္ရွည္ၾကာႏုိင္ၿပီး တ႐ုတ္ျပည္ကုိ

စီးပြားေရး ကုန္သြယ္ေရးနယ္ပယ္မွာ ကန္႔သတ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈကေန သိပၸံနဲ႔ နည္းပညာ၊ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔
ေတြးေခၚယူဆမႈ အယူဝါဒေရးရာတုိ႔မွာပါ တုိးခ်ဲ႕လာေနတာလုိ႔ အစီရင္ခံစာက ယူဆေနတယ္။

ဒီလို တုိက္႐ုိက္ပိတ္ဆုိ႔ေရးပံုစံကုိ က်င့္သံုးတဲ့အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈအရနဲ႔ စနစ္အရပါ စိမ့္ဝင္ထုိး

ေဖာက္ၿပီး အဲဒီကေနတဆင့္ ေနာက္ဆံုးမွာ တ႐ုတ္ျပည္ကုိ အေနာက္တုိင္း “ဒီမုိကေရစီစနစ္” အတြင္း ေရာ
ေႏွာ ေပါင္းစပ္သြားေစေရးကုိ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္အျဖစ္ထားတဲ့ “ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တစတစ အသြင္ေျပာင္းလဲ

ေရး” ဟာလည္း အဆံုးမသတ္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တ႐ုတ္ျပည္ကေတာ့ အခ်င္းမပြားေရးကုိ ႀကိဳးစားေရွာင္
လႊဲေနၿပီး လက္ဦးမႈရွိရွိ ကံၾကမၼာတူလူသားလူ႔အသုိက္အဝန္းတခု ထူေထာင္ေရး၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တည္

ၿငိမ္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးအတြက္နဲ႕ တဆက္တည္း“ရပ္ဝန္းတခုနဲ႔လမ္း
ေၾကာင္းတခု” အဆုိကို တင္ျပခဲ့တယ္။

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈအရ တ႐ုတ္အေမရိကန္ ႏုိင္ငံႀကီး ၂ ႏုိင္ငံ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအတြင္း ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အမ်ား

စုဟာ အမွန္တကယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလုိအပ္ခ်က္ေပၚ အေျခခံၿပီး သံတမန္ေရးေပၚလစီအရ လမ္းေၾကာင္း
၂ ေၾကာင္း ေလွ်ာက္လွမ္းေရးကုိ လုိလားၾကၿပီး တခ်ိဳ႕ျပႆနာမွာ အေမရိကန္ဘက္ရပ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ျပႆနာမွာ
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တ႐ုတ္ဘက္ ရပ္ခံၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္-အေမရိကန္ၾကားက အပူတျပင္းရွိလွတဲ့ ဆက္ဆံေရး ဟာ
ဆက္လက္ရွိၿမဲ

ရွိေနပါလိမ့္ဦးမယ္။

နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ

ယဥ္ၿပိဳင္မႈဟာ

ျပင္းထန္သထက္

ျပင္းထန္

လာပါလိမ့္ဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈလည္း ရွိေနပါလိမ့္ဦးမယ္။ ႏုိင္ငံ ၂ ႏုိင္ငံ

ဟာ လံုးဝအတုိက္အခံျဖစ္သြားတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတာ့ က်ေရာက္သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေအး
ကာ လေဟာင္းတုန္းက အေျခအေနမ်ိဳးေတာ့ ျပန္လည္ေပၚေပါက္မလာႏုိင္ပါဘူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

(၂) ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ သမုိင္းနဲ႔ လက္ေတြ႔ျဖစ္ရပ္၊ သေဘာတရားနဲ႔ လက္ေတြ႔

အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္မႈ၊ တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ ကမၻာႀကီးရဲ႕ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အျပန္အလွန္လႈပ္ရွားမႈအတြင္းမွာ
ျဖစ္တည္လာတဲ့ အျပန္အလွန္ လႈပ္ရွား႐ုိက္ခတ္မႈ

ၿခံဳၾကည့္လုိက္ရင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈမွာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာ သေဘာ

တရားနဲ႔ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ ဘက္အသီးသီးမွာ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈအသစ္ေတြ ရရွိ
ခဲ့တယ္။

မ်က္ေမွာက္ရွိေနတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံေတြကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္ ၂၀၁၈ မွာ တံခါးဖြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

ေရး ခရီးစဥ္သစ္ခ်ီတက္ပြဲကုိ စတင္လုိက္တယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ တံခါးဖြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏွစ္ ၄၀
ေအာင္ျမင္မႈ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ မဟာေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ဘက္စံုနိဂံုးခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ဒါကုိ ခရီးစဥ္သစ္ရဲ႕ အစခ်ီ

ခ်က္အျဖစ္ မွတ္ယူၿပီး ေခတ္ကာလသစ္မွာ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကုိ ႀကံ့ႀကံ့ခုိင္ခုိင္
ဆုပ္ကုိင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္သြားေရး၊ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ေခတ္မီအင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ ႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္

ေဆာက္ေရးနဲ႔ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ႕ ႀကီးျမတ္တဲ့ ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာေရး အေထြေထြ စီမံကိန္းနဲ႔ နည္း
ဗ်ဴဟာ၊ အေထြေထြေတာင္းဆုိခ်က္တုိ႔ကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္သြားေရးတုိ႔ကုိ တင္ျပခဲ့တယ္။

ဗီယက္နမ္၊ က်ဴဘား၊ လာအုိ၊ ေျမာက္ကုိးရီးယား စတဲ့ လက္ငင္းရွိေနတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံေတာ္

မ်ားမွ အာဏာရပါတီမ်ားဟာလည္း ေခတ္ကာလေရစီးေၾကာင္းနဲ႔ ဆီေလ်ာ္စြာ ဆုိရွယ္လစ္တည္ေဆာက္ေရး

တရားဥပေဒသမ်ားနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္ေရး တရားဥပေဒသမ်ားကုိ နက္႐ႈိင္းစြာ သိျမင္လာ
ၾကတယ္။

၎တို႔အနက္ ဗီယက္နမ္နဲ႔ လာအုိတုိ႔ဟာ စီးပြားေရး သိသိသာ တုိးတက္လာတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ လူမႈ

ဘဝတည္ေဆာက္ေရးမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားၿပီး
ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ေရွ႕ကုိ တြန္းေဆာ္ေပးခဲ့လုိ႔ ပါတီတည္ေဆာက္ေရး

တဆင့္တက္ အားေကာင္းလာတယ္။ ေျမာက္ကုိးရီးယားရဲ႕ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးဟာ တံခါးဖြင့္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ အေျခအေနသစ္တရပ္ကုိ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အေလးထားခ်က္ကုိ
လည္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအျဖစ္ ဦးတည္ထားလုိက္တယ္။ က်ဴးဘားကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ ခ်ဳပ္ပံု အ

ေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မြမ္းမံေရးကုိ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရပ္အျဖစ္ထားကာ တရားဥပေဒစုိးမုိး

ေရးကုိ အားျဖည့္ တည္ေဆာက္ေနတယ္။ တကယ့္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ စီးပြားေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ကုိ တြန္းေဆာ္ေပးၿပီး ပုိမုိလက္ဦးမႈရွိစြာ ႏုိင္ငံတကာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ေပါင္းစပ္မႈ ရွိလာေစေရးျဖစ္တယ္။
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အာဏာမရေသးတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြကုိ ၾကည့္လုိက္ရင္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဟာ အခြင့္အလမ္း

ေတြေရာ စိန္ေခၚမႈေတြပါ အတူတည္ရွိ ေနတယ္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြဟာ ျပည္တြင္းျပည္ပ

အေျခအေန အေျပာင္းအလဲနဲ႔ လုိက္ေလ်ာညီစြာ သေဘာတရား ျပဳျပင္ဆန္းသစ္ျခင္းနဲ႔ ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ထိန္း
ညႇိမႈကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေျမာက္အျမားဟာ မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ဗဟုိေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ေဒသႏၱ

ရ လြတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကတယ္။ တခ်ိဳ႕ပါတီမ်ားဟာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္း ထင္သာ
ျမင္သာရွိတဲ့ တုိးတက္မႈေတြ ရရွိခဲ့ၾကတယ္။ ဒါနဲ႔တခ်ိန္တည္းမွာ တခ်ိဳ႔ပါတီေတြဟာ အာဏာပုိင္မ်ားရဲ႕ ဖိႏွိပ္မႈ

ကုိ ခံေနရဆဲျဖစ္လုိ႔ အသက္ရွင္သန္ေရးေတာင္မွ အေရးႀကံဳေနရတယ္။ အေထာက္အကူျဖစ္ေရးအတြက္
ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ

အားျဖည့္ခဲ့ၾကလို႔ ေဒသအသီးသီးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ လႈပ္ရွားမႈေတြ ပုိမုိသြက္လက္လာခဲ့တယ္။ စည္းလံုး
ညီညြတ္ေရးလည္း ပုိမိုအားေကာင္းလာတယ္။

ဒါနဲ႔တခ်ိန္တည္းမွာ အေမရိကန္နဲ႔ဥေရာပ အေနာက္တုိင္းအရင္းရွင္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အက်ယ္အျပန္႔အား

ျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကြဲထြက္မႈေတြ ေပၚေပါက္ေနၿပီး ႏုိင္ငံေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္ အေျခအေန
ထဲ က်ေရာက္ေနတယ္။ ဥပမာ-ၿဗိတိန္ အီးယူမွထြက္ေရးကိစၥ၊ ဥေရာပတုိက္မွာ ေပၚျပဴလစ္ဇင္ ျပန္လည္

ေခါင္းေထာင္ထလာျခင္း စတဲ့ ဂလိုဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဆန္႔က်င္မႈ အျခင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳး အရွိန္အဟုန္ေကာင္း
လာေနျခင္း။ ျပင္သစ္ရဲ႕ “အဝါေရာင္ စြပ္က်ယ္လက္ျပတ္ဝတ္ လႈပ္ရွားမႈ” ကဲ့သုိ႔ ေအာက္ေျချပည္သူလူထု

ကုိယ္စားျပဳတဲ့ တန္းတူမႈရရွိေရး၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေနထုိင္မႈဘဝ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရး ခုခံဆန္႔က်င္ေရး
လႈပ္ရွားမႈတုိ႔ အဆက္မျပတ္ ေပၚထြက္လာေနတယ္။ ဂ်ာမနီ၊ အီတလီတုိ႔မွာ ေနရာအႏွံ႔

လက္ဝဲလက္ယာ

ဂုိဏ္းအသီးသီးအၾကား အတုိက္အခံျဖစ္မႈ ျပင္းထန္လာေနၿပီး၊ ကန္႔ကြက္လွည့္လည္ ဆႏၵျပပြဲေတြ အတုိင္းအ

တာ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာကာ မျပတ္မလပ္ ျဖစ္ေပၚေနတယ္။

အေမရိကန္ဟာ မိမိရဲ႕ဗုိလ္က်စုိးမုိးမႈ အဆင့္ေနရာကာကြယ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အေျခခံ စံ

ထားခ်က္ေတြကုိ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ မထီမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး “စုေပါင္းအသင္းအဖြဲ႔ေတြကေန ထြက္ခဲ့တယ္”။ ငါတ

ေကာ ေကာေရးဝါဒကုိ က်င့္သံုးၿပီး ကုန္သြယ္ေရးကာကြယ္ေရးဝါဒကုိ က်င့္သံုးကာ တ႐ုတ္ျပည္အပါအဝင္
အျခားႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕နဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ခင္းဖုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္အဖန္ဖန္ ရန္စေနတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ အေျခအေန

အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဗရမ္းဗတာျဖစ္ေနမႈမ်ားက လူေတြကုိ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာႏုိင္ငံေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရး အေျခအေနအ
ေပၚ ပူပင္ေၾကာင့္ၾက ေသာကေရာက္ေနရမႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အခုအခါ “စစ္ေအး” ရဲ႕ အရိပ္အေယာင္

လည္း ႏုိင္ငံတကာ စနစ္အေပၚ အသစ္တဖန္ လႊမ္းၿခံဳလာ ေနပါတယ္။

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရတာကေတာ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳး

တုိးတက္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနအတုိင္း ဆက္လက္ၿပီး တစ္စတစ္စ တုိးတက္ေျပာင္းလဲေနတယ္။ အေနာက္တုိင္း
ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ေပၚျပဴလာဝါဒနဲ႔ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းဆန္႔က်င္ေရး အျခင္းအရာမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေန
တယ္။

လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ ၿငိမ္သက္သြားဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။ အေမရိကန္မွာ ဒီမုိ ကရက္တစ္ပါတီ

ရဲ႕ ဆီနိတ္တာ ဘာနီဆန္ဒါ့ရဲ႕ တြန္းေဆာ္ေပးမႈေအာက္မွာ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒ အေတြးအေခၚေရစီးေၾကာင္းနဲ႔

ရက္ဒီကယ္ လက္ဝဲဂုိဏ္း အေတြးအေခၚေရစီးေၾကာင္းမ်ား ေနာက္ထပ္တခ်ီ ေပၚထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။ “စစ္
ေအးသစ္” အရိပ္အေယာင္ဟာ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရးအီလုိက္မ်ားရဲ႕ ဦးေႏွာက္အတြင္းမွာ လႊမ္းမုိးေနဆဲပါပဲ။
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ဒါနဲ႔တခ်ိန္တည္းမွာ တ႐ုတ္ျပည္ဟာ တ႐ုတ္ျပည္သစ္ထူေထာင္ျခင္း ႏွစ္ ၇၀ ျပည့္အခမ္းအနား စည္

ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေရးကုိ ျပင္ဆင္ေနတာျဖစ္သလုိ “ေမလ ၄ ရက္ေန႔လႈပ္ရွားမႈ” ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္လာ
ျခင္းနဲ႔ ၎က တ႐ုတ္ျပည္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းအေပၚ ၾသဇာ

သက္ေရာက္မႈကုိ ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္၊ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ နိဂံုးခ်ဳပ္ေနၾကပါတယ္။

ဗီယက္နမ္၊ လာအုိ၊ က်ဴဘား၊ ေျမာက္ကုိးရီးယားတို႔ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ ဆက္လက္တြန္း

ေဆာ္ေနၾကၿပီး၊ ၎တုိ႔အနက္ ေျမာက္ကုိးရီးယားရဲ႕ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးဟာ ထုိးေဖာက္မႈ အ
သစ္ ျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏုိင္ကုိ ဂ႐ုစုိက္ေစာင့္ၾကည့္ထုိက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအသီးသီးဟာ “တတိ

ယ အင္တာေနရွင္နယ္” ထူေထာင္လုိက္ျခင္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ေျမာက္ျခင္းကုိ ႏုိင္ငတ
ံ ကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ

အလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရပ္အျဖစ္ ႏွစ္ ၁၀၀ သမုိင္း အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ သင္ခန္းစာမ်ားကုိ ျပန္
ေျပာင္းသံုးသပ္ၾကပါတယ္။ ရရွိလုိက္တဲ့ ဉာဏ္ဖြင့္ေပးမႈႈကေန တဆင့္တက္ကာ ႏုိင္ငတ
ံ ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္

ရြက္ေရးကုိ အားျဖည့္ေပးလုိက္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈမွာ ခုိင္မာသထက္ခုိင္မာတဲ့ အေျခခံအုတ္
ျမစ္ကုိ ခ်ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအဆင့္၊ အလားအလာနဲ႔ ၾကန္

အင္လကၡဏာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔လည္း လူေတြက ပုိမုိရွင္းလင္းထင္ရွားျပတ္သားတဲ့ အကဲျဖတ္ခ်က္ကုိ ေပး
ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
(၃)

မ်က္ေမွာက္ေခတ္

တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့

ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာ

ကမၻာ့ဆိုရွယ္လစ္စနစ္

ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာေရး ေရွး႐ႈ ခ်ီတက္မႈကုိ ဦးေဆာင္တဲ့ အဓိကအင္အားစု ျဖစ္လာေနတယ္

အစီရင္ခံစာက မ်က္ေမွာက္ေခတ္ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ကမၻာ့ဆိုရွယ္

လစ္စနစ္ ျပန္လည္ဆန္းသစ္လာေရး ေရွး႐ႈခ်ီတက္မႈကုိ ဦးေဆာင္တဲ့ အဓိကအင္အားစု ျဖစ္လာေနတယ္လုိ႔
ညႊန္ျပခဲ့တယ္။

CPC ၁၉ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ အစီရင္ခံစာမွာ တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္

လမ္းေၾကာင္း၊ သေဘာတရား၊ စနစ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ အဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတုိ႔ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား
ေခတ္မီေရး ေရွး႐ႈခ်ီတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ တုိးခ်ဲ႕ေပးလုိက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ကမၻာေပၚမွာ ျမန္ျမန္ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိး
တက္ေရးကုိလည္း လုိလားၿပီး

လြတ္လပ္ေရး အမွီခိုကင္းေရးတုိ႕ကုိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေရးကုိလည္း ေမွ်ာ္

မွန္းတဲ့ ႏုိင္ငံနဲ႔အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ လံုးဝသစ္လြင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္စရာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္တယ္လို႔ ရွီက်င့္ဖ်င္က

ေထာက္ျပထားတယ္။ တ႐ုတ္ျပည္ထူး ျခားခ်က္ ပါတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ဟာ ေခတ္သစ္ထဲကုိ လွမ္းဝင္ေနၿပီး
ကမၻာဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသမုိင္းမွာေရာ လူသားလူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသမုိင္းမွာပါ
အေရးႀကီးတဲ့ အဓိပၸာယ္သေဘာေဆာင္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္ထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္က ရရွိခဲ့တဲ့ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ လူ႔အ

ဖြဲ႔အစည္းကလည္း အက်ယ္အျပန္႔ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ပါကစၥတန္လြတ္ေျမာက္ေရး ဒီမုိကရက္တစ္

တပ္ဦး၊ ဗဟုိေကာ္မတီဝင္ Fattah al-kaleb က တ႐ုတ္ျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ မာ့က္စ္ဝါဒ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္
ေရးနဲ႔ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ႔အတြက္ မေလ်ာ့ေသာဇြဲသတၱိ၊ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈနဲ႔ ေကာင္းမႈ
ျပဳခ်က္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေက်းဇူးတင္ၾကရပါလိမ့္မယ္လို႔ ညႊန္ျပခဲ့တယ္။

မကၠဆီကုိ ပညာရွင္ Heinz Dietrich က “မာ့က္စ္ဝါဒ အမွန္တရားရဲ႕ လက္ေတြ႔ပံုစံကုိ ထင္ဟပ္

ခ်က္အေနနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္က စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးစတဲ့ နယ္ပယ္မ်ားမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ႀကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္ခ်က္
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မ်ားဟာ သိပၸံနည္းက် ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ရဲ႕ ျဖစ္ႏုိင္မႈနဲ႔အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈတုိ႔ကုိ အင္အားရွိရွိ သက္ေသျပ

လုိက္တာျဖစ္တယ္”လို႔ ဆုိပါတယ္။ ကာဇက္ကစၥတန္ ကြန္ျမဴနစ္ျပည္သူ႔ပါတီက “၂၁ ရာစု ဆုိရွယ္လစ္စနစ္

ရဲ႕ စိတ္ကူးအိပ္မက္ကုိေတာ့ မေရာက္ေသးဘူး၊ တ႐ုတ္၊ လက္တင္အေမရိကနဲ႔ တျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ ႏုိင္ငံေရး
အင္အားစုမ်ားဟာ ေပၚထြက္လာေနတဲ့ လူမႈေရးျပႆနာအရပ္ရပ္ကုိ မိမိတို႔ရဲ႕ မတူတဲ့ ‘ဉာဏ္ပညာမ်ား’ ျဖင့္

ေျဖရွင္းေနၾကျခင္းပဲ” လုိ႔ ယူဆတယ္။ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ဗဟုိေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားအဖြဲ႔ အ
တြင္းေရးမွဴး Nguyen Chun-sing က တ႐ုတ္ျပည္၊ ဗီယက္နမ္နဲ႔ တျခားႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕ရဲ႕ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ လက္
ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟာ မာ့က္စ္ဝါဒသေဘာတရားရဲ႕တန္ဖုိးကုိ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပ

လုိက္တာျဖစ္ၿပီး ေခတ္သစ္မွာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ဟာ အညြန္႔တလူလူနဲ႔ အသက္ရွင္သန္စြမ္းအား ရွိေၾကာင္း

သက္ေသျပလုိက္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ညႊန္ျပခဲ့တယ္။ ပါလက္စတုိင္းျပည္သူ႔ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး

Salehiက တ႐ုတ္ျပည္က စူးစမ္းေလ့လာ ေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြ၊ ျဖစ္တည္လာေနတဲ့ တ႐ုတ္ပံုစံနဲ႔ တ႐ုတ္စဥ္း
စားေတြးေခၚမႈေတြဟာ ကမၻာလံုးလကၡဏာေဆာင္တဲ့ အေရးပါမႈရွိတယ္လို႔ ယူဆတယ္။

(၄) အေနာက္တုိင္း ႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ လက္ဝဲဂုိဏ္းပါတီနဲ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားက “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”
ကုိ မ်က္ေမွာက္အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ “ဓာတ္မွန္” လို႔ ယူဆၾကတယ္

“ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”ဟာ ကမၻာ့ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားရဲ႕ ပထမဆံုး

လုပ္ငန္းစဥ္သေဘာေဆာင္တဲ့ ေမာ္ကြန္းဝင္စာတမ္း ျဖစ္တယ္။ ၎ေပၚထြက္လာျခင္းဟာ သိပၸံနည္းက် ဆုိ

ရွယ္လစ္ဝါဒ ေပၚေပါက္လာျခင္းရဲ႕ မွတ္တုိင္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေရး

ႀကီးတဲ့ သမုိင္းအဓိပၸာယ္သေဘာလည္း ေဆာင္ပါတယ္။ ၎ဟာ ဒီေန႔အထိ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ
လကၡဏာအေဆာင္ဆံုး ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့တဲ့ က်မ္းျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ဒီက်မ္းကုိ ထုတ္ေဝခဲ့တာ ႏွစ္ ၁၇၀ ျပည့္

သြားေပမယ့္ ကမၻာတဝန္း ၎ကုိအထိမ္းအမွတ္ျပဳတဲ့ တက္ႂကြတဲ့လႈပ္ရွားမႈအတြင္း ၎ကျဖန္႔လႊင့္ခဲ့တဲ့ အ

မွန္တရားရဲ႕ အလင္းေရာင္နဲ႔ညႇိဳ႕ဓာတ္စြမ္းအားတုိ႔ဟာ ခံစားထိေတြ႔ေနရဆဲ ျဖစ္တယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဟာ

မာ့က္စ္ ေမြးဖြားခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၂၀၀ ျပည့္ ခ်ိန္ခါသမယ ျဖစ္တယ္။ ကမၻာအႏွံ႔ ပညာရွင္ေလာက၊ ႏုိင္ငံေရး ေလာ
ကတုိ႔မွာ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ျခင္း၊ သုေတသနရလဒ္မ်ားကုိ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းစတဲ့ အထိမ္းအမွတ္ျပဳတဲ့
လႈပ္ရွားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ပံုစံအသီးသီးနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။

“ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္း” ထုတ္ေဝျခင္း

ႏွစ္ ၁၇၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမ်ားကုိလည္း တက္တက္ႂကြႂကြ က်င္းပခဲ့ၾကတယ္။

ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံမ်ားမွာသာမက ဒီလုိအထိမ္းအမွတ္ျပဳတဲ့ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ တျခားႏုိင္ငံမ်ားရွိ အာ

ဏာမရေသးတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ လက္ဝဲဂုိဏ္း ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဥပမာ

- ျပင္သစ္ႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၈ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ ရက္က ျပင္သစ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ Humanity သတင္းစာ

နဲ႔ “မာ့က္စ္ဖုိရမ္”တုိ႔ဟာ “မာ့က္စ္ ၂၀၁၈” အထိမ္းအမွတ္ပြဲကုိ ပဲရစ္မွာ ပူးတြက
ဲ ်င္းပခဲ့ၾကတယ္။ တက္ေရာက္

လာသူေတြက မာ့က္စ္ရဲ႕ အေတြးအေခၚ အေမြအႏွစ္ အထူးသျဖင့္ ၎က အရင္းရွင္စနစ္အေပၚ ေဝဖန္ခဲ့မႈ

ေတြကုိ တက္တက္ႂကြႂကြ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ေပၚတူဂီ လစ္စဘြန္းၿမိဳ႔မွာ ေပၚတူဂီကြန္ျမဴနစ္ပါတီက “အ

ေမြအႏွစ္၊ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈနဲ႔ တုိက္ပြဲ --- ကမၻာႀကီးကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း” ေခါင္းစီးနဲ႔ မာ့က္စ္ ႏွစ္ ၂၀၀
ျပည့္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကုိ ၂၀၁၈၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄-၂၅ ရက္ မ်ားမွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ အ
ထိမ္းအမွတ္ပြဲမွာ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အဘိဓမၼာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ားကို
ဗဟုိျပဳၿပီး မာ့က္စ္ရဲ႕သေဘာတရားက်မ္းမ်ား၊ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ၎ရဲ႕ အေတြးအ

ေခၚ အေမြအႏွစ္မ်ားက မ်က္ေမွာက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးပံုစံမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အေရးႀကီးတဲ့
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အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္မႈကုိ အက်ယ္အျပန္႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါ့အျပင္ မနည္းလွတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အဖြဲ႔
အစည္းမ်ားက “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း” နဲ႔တကြ မာ့က္စ္ဝါဒရဲ႕ သမုိင္း၊ သေဘာတရားနဲ႔ လက္ေတြ႔
အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္မႈကုိ နက္နက္နဲနဲ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာစိစစ္ စာတမ္းရွည္မ်ားျပဳစုခဲ့ၾကတယ္။

ကမၻာ့အဝန္းအဝုိင္းအတြင္း အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမ်ား တက္တက္ႂကြႂကြ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတာနဲ႔ တ

ခ်ိန္တည္းမွာ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမ်ားနဲ႔ လက္ဝဲဂုိဏ္းမ်ားက မ်က္ေမွာက္ကမၻာႀကီးနဲ႔ မိမိႏုိင္ငံရဲ႕
အရင္းရွင္စနစ္ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈ လက္ေတြ႔အေျခအေနတုိ႔ကုိ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”နဲ႔ မာ့က္စ္

ဝါဒ အေျခခံသေဘာတရားရဲ႕ လက္ေတြ႔နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး လမ္းညႊန္မႈအဓိပၸာယ္တုိ႕ကုိ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ရွင္း

လင္း ဖြင့္ဆုိျပၾကတယ္။ ဥပမာ-အေမရိကန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေၾကညာစာတမ္း” ဟာ ကမၻာ
ေပၚမွာ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ျပန္႔ႏွံ႔ခဲ့တဲ့၊ ဘာသာျပန္ဆုိမႈအမ်ားဆံုးနဲ႔ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈအရွိဆံုး ႏုိင္ငံေရး ေမာ္
ကြန္းဝင္စာတမ္းတခု ျဖစ္တယ္လို႔ ေထာက္ျပခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ “ဒီေၾကညာစာတမ္းေလာက္ မ်က္ေမွာက္
ေခတ္သမုိင္းကုိ နားလည္တဲ့လူ မရွိဘူး၊ ဒီေတာ္လွန္ေရးက်မ္းဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ အရာေရာက္သလဲ ဆုိ
တာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေကာင္းစြာမသိဘူးဆုိတာ-ကုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေျပာရဲတယ္” လို႔ဆုိပါတယ္။

“ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”ဟာ သိပၸံနည္းက် ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္

ရွားမႈ “ေမြးဖြားလာျခင္းရဲ႕ သက္ေသအေထာက္အထား” ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ထပ္ ဥပမာတခုကေတာ့ ၿဗိတိန္

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး Robert Griffith က ကုိးကားသတင္းစဥ္ရဲ႕ သတင္းေထာက္

ကုိ လက္ခံေတြ႔ဆံုစဥ္က “ကြန္ျမဴနစ္ေၾကညာစာတမ္း” က ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ ပကတိဘာဝ အမွန္တရားဟာ
မ်က္ေမွာက္ေခတ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ အေရးႀကီးတဲ့အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ မာ့က္စ္ဝါဒ

ဟာ စတင္ေပၚေပါက္လာကတည္းက ကေန႔အထိ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္ေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔

ရွင္းျပခဲ့တယ္။ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့တန္ဖုိးတခုကေတာ့ လူသားသမုိင္းတခုလံုး
ကုိ ဘက္စံုက ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈနဲ႔တကြ အခ်ိန္ကာလ ေရြ႕လ်ားလာတာနဲ႔အမွ် လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ဘယ္လိုနဲ႔

ဘာေၾကာင့္ အရင္းခံေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသလဲဆုိတာကုိ အေထာက္အကူျပဳေပးျခင္းပါပဲ။ ၎ဟာ

လူသားသမုိင္းနဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳသင္ခန္းစာမ်ားကုိ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီေန႔အထိ တန္ဖုိး ႀကီး
လွၿပီး အဓိပၸာယ္အရလည္း ထူးကဲလွပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဟာ လူတန္းစားကြဲျပားေနၿပီး တန္းတူမႈမရွိတဲ့ လူ႔

အဖြဲ႔အစည္းတရပ္မွာ ေနေနရဆဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါက “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း” ဟာ ဒီေန႔အထိ အေရး
ႀကီးတဲ့ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ေနဆဲဆုိတာ ေဖာ္ျပေနတယ္။

ေနာက္ထပ္တခုကေတာ့ စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”ကုိ အရင္းရွင္စ

နစ္အား ထုိးေဖာက္ၾကည့္ျမင္တဲ့ “ဓာတ္မွန္”အျဖစ္ ဥပမာခုိင္းႏႈိင္း ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းပါပဲ။ ၎က အနည္းဆံုး

အားျဖင့္ သေဘာတရား ၂ ရပ္ကုိ ေကာင္းမႈျပဳေပးခဲ့တယ္လုိ႔ အေလးထား ေျပာဆုိက္လုိက္တယ္။

(၁) ကေတာ့ ၎ရဲ႕ အျမင္က်ယ္ျပန္႔မႈ ျဖစ္တယ္။ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေစာပုိင္း

ကာလမွ ေအာင္ေတး တေက်ာ္ေက်ာ္သီရင္းနဲ႔ ခ်ီတက္ေနျခင္းျဖစ္တယ္။ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း”

က အရင္းရွင္စနစ္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးပံုစံရဲ႕ ၾကာရွည္ခံႏုိင္စြမ္းမရွိမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈမရွိမႈတုိ႔ကုိ ထက္ျမက္စြာ ျမင္
ေတြ႔ခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။

(၂) ကေတာ့ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ ရွည္ၾကာတဲ့သမုိင္းအလားအလာကုိ တိက်မွန္ကန္စြာ ႀကိဳတင္ေဟာ

ကိန္းထုတ္ႏုိင္ခဲ့ျဖင္းျဖစ္တယ္။ ၂၁ ရာစုကုိ ဝင္လာခဲ့ၿပီးေနာက္ အထူးသျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စီးပြားေရး အ
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က်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္လာေနမႈကုိ ၾကည့္ရင္ “ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေၾကညာစာတမ္း” က အဲဒီေခတ္
တုန္းက လက္လွမ္းမမီႏုိင္တဲ့ အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းကုိ မွန္ကန္တိက်စြာ ေဟာကိန္းထုတ္

ခဲ့ျခင္းဟာ လူေတြကုိ မယံုၾကည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္သြားေစခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ၁၉ ရာစု ၄၀ ခုႏွစ္မ်ား က
တည္းက ဘယ္လုိ စာတမ္းမ်ိဳးကမွ မလုပ္ႏုိင္တဲ့ ကိစၥ ရပ္ျဖစ္တယ္။

(၅) ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ား ေရွ႕ေဆာင္တဲ့ ဂလိုဘယ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ စနစ္ဆုိင္ရာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ား
တည္ရွိေနျခင္း

မ်က္ေမွာက္ ဂလုိဘယ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားက ေရွ႕ေဆာင္ေနတာျဖစ္လို႔ အမ်ိဳး

မ်ိဳးေသာ သမာသမတ္မက်တဲ့ စည္းကမ္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားနဲ႔ စနစ္ဆုိင္ရာ ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ား ရွိေနတယ္လုိ႔ အစီ
ရင္ခံစာက ညႊန္ျပလုိက္တယ္။

၁။ အေရအတြက္ အနည္းအက်ဥ္းသာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးေတြက ေျပာေရးဆုိခြင့္ပုိမုိရွိေနတယ္။ ယခုရွိ

ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (IMF)၊ ကမၻာ့ဘဏ္(World Bank) စတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္းမွာ

ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကမွ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြက မဲေပးပုိင္ခြင့္ ပုိမုိရရွိေနတယ္။ ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕ဟာ ဒီအေဆာက္အအံု
မ်ားကုိ အသံုးခ်ၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားကုိ သူတုိ႔ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သူတို႔နဲ႔အတူ ရပ္ခံေရး အက်ပ္ကုိင္
နည္းျဖင့္ ထိန္းညႇိ၊ လုိက္ေလ်ာေစခဲ့တယ္။

၂။ ဟန္႔တားႏုိင္မႈစြမ္းအားမရွိျခင္း။ မ်က္ေမွာက္ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈစံကုိ က်င့္သံုးေနတဲ့

ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ ႏုိင္ငံေရး၊ ဇီဝလကၡဏာ စတာေတြ ထိန္းညႇိေရးကုိ

က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားနဲ႔ စာခ်ဳပ္မ်ားျဖစ္ျဖစ္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ရွင္း
ရွင္းလင္းလင္း ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားမႈ မရွိပါဘူး။ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔ဝင္မ်ားဟာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ မိမိအက်ိဳး
စီးပြားနဲ႔ မကုိက္ညီဘူးလို႔ ခံစားမိတဲ့အခ်ိန္မွာ သေဘာရွိ ႀကိဳက္သလုိႏုတ္ထြက္သြားႏုိင္တယ္။ တခ်ိဳ႔က ႏုိင္ငံ

တကာအဖြဲ႔အစည္းကုိ မေထမဲ့ျမင္ျပဳၿပီး ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းကုိ ေက်ာ္လႊားၿပီး မိမိအခြင့္အာ

ဏာကုိ အသံုးခ်ကာ တျခားႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးကုိ ပိတ္ဆို႔တာ၊ လက္နက္ကုိင္အင္အားျဖင့္ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္
ခုိက္တာေတြလုပ္ၾကေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ ဟန္႔တားထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႔
ခက္ေနတယ္။

၃။ တန္းတူမႈမရွိတဲ့ အျခင္းအရာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစျခင္း။ မ်က္ေမွာက္ ဂလုိဘယ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ
လက္ဝါးႀကီးအုပ္ အရင္းအႏွီးကုိ တကမၻာလံုးမွာ စီစဥ္ေနရာခ်ထားေရးနဲ႔ ရည္မွန္းထားတဲ့ အျမတ္အစြန္းထက္
ေက်ာ္လြန္ရရွိေရးအတြက္ ပိုမုိအဆင္ေျပေနၿပီး ဥစၥာဓနနဲ႔ ဝင္ေငြတန္းတူမႈမရွိျခင္းတုိ႔ဟာ အလြန္ ထင္သာျမင္

သာ ျဖစ္လာတယ္။ ကမၻာ့အဝန္းအဝုိင္းအတြင္း ဒီလုိ တန္းတူမႈမရွိျခင္းဟာ ဝင္ေငြကြာဟမႈရဲ႕ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္

႐ံုသာမက ဖြ႔ံၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕အတြင္းပုိင္းမွာ ပုိမိုေပၚလြင္ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ အခ်မ္းသာဆံုးဆုိတဲ့ ၁ ရာ
ခုိင္ႏႈန္းသာရွိတဲ့ လူထုပုိင္ဆုိင္တဲ့ လူမႈဥစၥာဓနဟာ ဆက္လက္တုိးပြားေနၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေရာက္တဲ့အခါ သူ
တုိ႔ရဲ႕ပုိင္ဆုိင္မႈဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလံုးပုိင္ဆုိင္မႈရဲ႕ ၃၈ ဒႆမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္သြားတယ္။

သာမန္လူထုပုိင္ဆုိင္တဲ့ ဥစၥာဓနနဲ႔ ဝင္ေငြစံခ်ိန္ကေတာ့ တေန႔တျခားက်သြားခဲ့တယ္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

မွာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိတဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးနဲ႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမဟုတ္တဲ့ လုပ္သားအင္အားစုရဲ႕ အခ်ိန္

ပုိင္းလုပ္ခဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ကနဲ႔ႏႈိင္းစာရင္ က်ဆင္းလာခဲ့တယ္။ အလြန္မ်ားျပားလွတဲ့ တုိးပြားလာတဲ့ လုပ္ငန္း
ခြင္သစ္မ်ားရဲ႕ လုပ္ခဟာ စားဝတ္ေနေရးကုိထိန္းသိမ္းဖုိ႔ အလြန္ခက္ခဲ႐ံုသာမက ေဆးဝါးကုသေရး အာမခံ
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ခ်က္လည္း မရွိပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း သမာသမတ္က်ေရးကုိ တေလွ်ာက္လံုး အေလးထားခဲ့တဲ့ ဥ

ေရာပတုိက္မွာ ဝင္ေငြကြာဟမႈဟာ အဆက္မျပတ္ က်ယ္ျပန္႔လာေနတယ္။ အီးယူစာရင္းအင္းဌာနရဲ႕ စာရင္း
ဇယားမ်ားအရ အီးယူ ၂၈ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဂီနိစနစ္ကိန္းဂဏန္းမွာ ၂၀၁၀ ~၂၀၁၆ မွာ ၃၀ ဒႆမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၀
ဒႆမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ျမင့္တက္သြားခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ~ ၂၀၁၅ မွာ ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္သြားခဲ့တယ္။

ယူ႐ုိေငြေၾကးႏုိင္ငံ ၁၉ ႏုိင္ငံရဲ႕ ဂီနိစနစ္ ကိန္းဂဏန္းမွာ ၂၀၁၀ ~၂၀၁၆ မွာ ၃၀ ဒႆမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ဒ
ႆမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ၎အနက္ ၂၀၁၄ မွာလည္း ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ေရာက္ခဲ့တယ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေျဖရွင္းႏုိင္မယ့္ နည္းနာရွာမရ ျဖစ္သြားခဲ့ရတယ္။ မ်က္ေမွာက္ကာလ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး အ

ရင္းရွင္ႏုိင္ငံမ်ားေရွ႕ေဆာင္တဲ့ ဂလုိဘယ္လုိက္ေဇးရွင္းေအာက္မွာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအဖုိ႔ တစံုတရာ အတုိင္း

အတာထိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အရင္းအႏွီး၊နည္းပညာ စတာေတြ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ျပႆနာအမ်ားအျပား

လည္း ေပၚထြက္ခဲ့တယ္။ ဥပမာ အေနာက္တုိင္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕ ဒီမုိကေရစီတင္ပုိ႔ျခင္းနဲ႔ လက္နက္ကုိင္အင္အား
ျဖင့္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းတို႔က ဖန္တီးေပးလုိက္တဲ့ ဒုကၡသည္ျပႆနာ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ အစဥ္အလာ
စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေရႊ႕ေျပာင္းလာျခင္းက ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ဇီဝလကၡဏာပတ္ဝန္းက်င္ဆုိးဝါးလာျခင္း စတဲ့

ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ဒီျပႆနာေတြရဲ႕အရင္းအျမစ္ကုိ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ အရင္းရွင္စနစ္ကုိယ္
တုိင္က ဖန္တီးေပးတာပါလုိ႔ပဲ ေျပာရေတာ့မွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံမ်ားေရွ႕ေဆာင္တဲ့ ဂလုိဘယ္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေအာက္မွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေကာင္းတဲ့ ေျဖရွင္းေရးစီမံကိန္းကုိ အရင္းခံအားျဖင့္
မတင္ျပႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ပါပဲ။ အေနာက္တုိင္းႏုိင္ငံမ်ားဟာ အထိုက္အေလ်ာက္ ထမ္းေဆာင္သင့္တဲ့ တာဝန္

မ်ားကုိ မထမ္းေဆာင္႐ံုမက ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္ ျပႆနာရဲ႕အရင္းအျမစ္ကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားအေပၚ အျပစ္လႊဲ

ခ်ေနျခင္းပါပဲ။ ဥပမာ-အေမရိကန္ဟာ “ပါရီသေဘာတူစာခ်ဳပ္” မွ ႏုတ္ထြက္သြားျခင္း။ အေမရိကန္က ဖြံၿဖိဳး
ဆဲႏုိင္ငံမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားက ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၀၀ ဘီလီယံ ကူညီသြား

ေရး ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိ အျပစ္တင္ေျပာဆုိေနျခင္း။ ဥေရာပမွာ အီတလီ အစုိးရဟာ ၂၀၁၈ ဇြန္လ ၁၂ ရက္က

ဒုကၡသည္မ်ားရဲ႕သေဘၤာကုိ လက္ခံရန္ျငင္းဆုိခဲ့ျခင္း။ ၿဗိတိန္ အီးယူကထြက္ျခင္းနဲ႔ ဒုကၡသည္ ျပႆနာက
လည္း ဆက္စပ္ေနျခင္း စသည္။

(၆) ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေကဒါတပ္ဖြဲ႔ တည္ေဆာက္ေရးဟာ ဗီယက္နမ္ဆုိရွယ္လစ္တည္ေဆာက္ေရး
ေအာင္႐ႈံးကုိ အဆံုးအျဖတ္ ေပးတဲ့ အဓိပၸာယ္သေဘာ ေဆာင္ျခင္း

အစီရင္ခံစာက ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေကဒါတပ္ဖြဲ႔တည္ေဆာက္ေရးဟာ ဗီယက္နမ္ဆုိရွယ္

လစ္တည္ေဆာက္ေရး ေအာင္႐ႈံးကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ အဓိပၸာယ္သေဘာေဆာင္တယ္လုိ႔ ညႊန္ျပလုိက္
တယ္။

ပါတီရဲ႕ တညီတညြတ္တည္းေသာေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ေကဒါတပ္ဖြဲ႔ကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ ဗီယက္နမ္ကြန္

ျမဴနစ္ပါတီ ေကဒါလုပ္ငန္းရဲ႕ အေျခခံမူျဖစ္တယ္။ ေကဒါတပ္ဖြဲ႔ တည္ေဆာက္ေရးကုိ ပါတီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈ

ေအာက္မွာ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါနဲ႔တခ်ိန္တည္းမွာ ပါတီေကဒါတပ္ဖြဲ႔ တည္ေဆာက္ေရးဟာ ပါတီရဲ႕
ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္းလည္း ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီေကဒါတပ္ဖြဲ႔ ေကာင္း
တာဆုိးတာ၊ အထူးသျဖင့္ အျမဳေတအဆင့္ေနရာမွာရွိတဲ့ ေသနဂၤဗ်ဴဟာနဲ႔ ေကဒါတပ္ဖြဲ႔ရဲ႕ ပင္ကုိယ္လကၡဏ

ာေပၚ မွာ တည္ရွိၿပီး ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး အႏုိင္အ႐ႈံးကုိ အဆံုးအျဖတ္
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ေပးပါ တယ္။ တဆက္တည္းမွာလည္း ဗီယက္နမ္ဆုိရွယ္လစ္ရဲ႕ အနာဂတ္နဲ႔ကံၾကမၼာကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပး
ပါလိမ့္ မယ္။

ျပန္လည္ဆန္းသစ္ျခင္းမတုိင္မီ အထူးသျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးတုိက္ပြဲကာလမ်ားက ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴ

နစ္ပါတီရဲ႕ ေကဒါအမ်ားစုဟာ ျပင္သစ္ခုခံဆန္႔က်င္ေရး၊ အေမရိကန္ခုခံဆန္႔က်င္ေရး တုိက္ပြဲမ်ားကုိ ျဖတ္

သန္းႀကီးျပင္းလာတဲ့ ေကဒါမ်ားျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီလူေတြရဲ႕ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဆႏၵနဲ႔သတၱိဟာ အလြန္ျပတ္

သားၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းနဲ႔ အတတ္ပညာပုိင္းဆုိင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ရင္
စြမ္းရည္ အကန္႔အသတ္ရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီတုန္းက ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ေကဒါမ်ားရဲ႕ အေတြး

အေခၚနဲ႔ အက်င့္စာရိတၱေရခ်ိန္ကုိ အာမခံႏုိင္ၿပီး၊ တခ်ိန္တည္းမွာ ေကဒါရဲ႕ အရည္အခ်င္းနဲ႔ အေရအတြက္
ျမႇင့္တင္ေရးကုိ အေလးထားတယ္။ အထူးသျဖင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရည္အေသြး အဆင့္အတန္းကုိ အေလးထား
တယ္။ ျပဳျပင္ဆန္းသစ္ေရးကာလ ကတည္းက ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ဟုိခ်ီမင္းရဲ႕ မၿပီးဆံုးေသးတဲ့

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကုိ ဆက္ခံကာ ေကဒါတပ္ဖြဲ႔တည္ေဆာက္ေရးကုိ အေလးထားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ မတူတဲ့ အဆင့္

ကာလရဲ႕ ေတာင္းဆုိတဲ့ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအရ ေခတ္ကာလရဲ႕ၾကန္အင္လကၡဏာမ်ားပါရွိတဲ့ ေကဒါတပ္ဖြဲ႔
တည္ေဆာက္ေရး ေတာင္းဆုိခ်က္အသစ္မ်ားကုိ တင္ျပခဲ့တယ္။
အထူးသျဖင့္

ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕

၁၂

ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ေနာက္ပုိင္းမွာ

ျပဳျပင္

ဆန္းသစ္မႈ နက္႐ႈိင္းလာျခင္းနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ အျပဳသေဘာေဆာင္စြာ လက္ဦးမႈရွိရွိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး
ေသနဂၤဗ်ဴဟာ အေျပာင္းအလဲမွာ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ အာဏရပါတီအေနနဲ႔ ေကဒါမ်ားနဲ႔ စီမံအုပ္

ခ်ဳပ္သူမ်ားကုိ ျမင့္သထက္ျမင့္တဲ့ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကုိ တင္ျပလာရတယ္။ တဖက္မွာ ျပဳျပင္ဆန္းသစ္ေရး
နက္႐ႈိင္းလာျခင္းနဲ႔ ကြန္ရက္သတင္း သိပၸံနဲ႔နည္းပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာျခင္းက ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

ဟာ မိမိေကဒါတပ္ဖြဲ႔ကုိ အတတ္ပညာအရည္အေသြးဘက္မွာ ပုိမုိျမင့္မားတဲ့ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြ တင္ျပလာ
တယ္။

အျခားတဖက္မွာလည္း ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ေကဒါတပ္ဖြဲ႔ဟာလည္း ေစ်းကြက္စီးပြားေရးနဲ႔

ျပဳျပင္ဆန္းသစ္မႈနဲ႔ ထိေတြ႔လာရာက ျပင္ပရဲ႕ အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ အေၾကာင္းရပ္မ်ားရဲ႕ ဂယက္႐ုိက္ခံ

ရၿပီး ပါတီဝင္ေကဒါတခ်ိဳ႕ဟာ အေတြးအေခၚအရ ဆုိးဝါးျပင္းထန္စြာ ထုိးႏွက္ျခင္းခံၾကရတယ္။ တခ်ိဳ႕ ပါတီ

ဝင္ေကဒါမ်ားမွာ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္ျပားလာၿပီး ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚနဲ႔ အက်င့္စာရိတၱ ေျပာင္းသြားၿပီး “မိမိ
ဘာသာ တစတစေျပာင္းလဲဲျခင္း”နဲ႔ “မိမိဘာသာ အေျပာင္းအလဲ”ျဖစ္သြားၾကလုိ႔ ပါတီရဲ႕ အာဏာဆုပ္ကုိင္

ထားမႈ လံုၿခံဳေရးဟာ အႀကီးအက်ယ္ အစမ္းသပ္ခံလာရေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေတြးအေခၚ အက်င့္စာရိ

တၱပညာေပးေရးကို အေလးဂ႐ုျပဳတာနဲ႔တခ်ိန္တည္းမွာ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ေကဒါလုပ္ငန္းရဲ႕အေလး
ထားခ်က္ကုိ လုပ္စြမ္းရည္တည္ေဆာက္ေပးမႈကေန စနစ္တည္ေဆာက္ေရးသုိ႔ ေျပာင္းပစ္ လုိက္ရတယ္။

ႏုိင္ငံတကာ့အေျခအေန ႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြး ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အေျခအေနေအာက္မွာ ဗီယက္နမ္ကြန္

ျမဴနစ္ပါတီ ၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ဗဟုိေကာ္မတီ သတၱမစံုညီအစည္းအေဝးက ေသနဂၤဗ်ဴဟာနဲ႔ ေကဒါတပ္ဖြဲ႔

တည္ေဆာက္ေရးဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေပၚလစီ၊ အစီအစဥ္ေတြကုိ အတည္ျပဳခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ ဗီ

ယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္အတြက္ အေျခခံလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ခြဲေဝအပ္ႏွံတဲ့ အ

ေရးႀကီးအစည္းအေဝးျဖစ္တယ္။ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ကုိ ၂၀၂၁ မွာ ေခၚ
ယူက်င္းပေရး ျဖစ္ၿပီး၊ အဲဒီေနာက္ ဆက္လက္ေပၚထြက္လာမယ့္ ဗဟုိေကာ္မတီ အႀကိမ္အခ်ိဳ႕အတြက္ ေသန

ဂၤဗ်ဴဟာနဲ႔ ေကဒါလုပ္ငန္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အစုိးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္
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ဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႔၊ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔နဲ႔ ဗဟုိေကာ္မတီစသျဖင့္ လုပ္ငန္းအားလံုးအတြက္ စီမံ
ကိန္း ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိစည္း႐ံုးေရးဌာန ယခင္ဒုဌာနမွဴး Ruan

Ting Heung က “ဗဟုိေကာ္မတီ သတၱမစံုညီအစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ၁၃
ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ ေအာင္ျမင္မလား ႐ံႈးနိမ့္မလားဆုိတာကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးတဲ့ အစည္းအေဝးျဖစ္

တယ္။ တကယ္လုိ႔ ဒီအစည္း အေဝးမွာ အဆင့္ျမင့္ေကဒါေတြနဲ႔ အခြင့္အာဏာေစာင့္ၾကပ္ စစ္ေဆးေရး
ျပႆနာကုိ မေဆြးေႏြးခဲ့ရင္ ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ က်င္းပေရးဟာ အလြန္

ခက္ခဲသြားပါလိမ့္မယ္။ တနည္းေျပာရရင္ “တပ္နီေတာ္”နဲ႔“တပ္ျပာ”အၾကား အခြင့္အာဏာနဲ႔ ရာထူးအဆင့္
ေနရာလုပြဲ အေျခအေန ေပၚေပါက္လာႏုိင္တယ္။ ဒီကေန ေတြ႔ျမင္ႏုိင္တာကေတာ့ ဗီယက္နမ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ဗဟုိေကာ္မတီရဲ႕ သတၱမစံုညီအစည္းအေဝးဟာ ၁၃ ႀကိမ္ကြန္ဂရက္အတြက္ ရာထူးခန္႔ထား

ေရးနဲ႔ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေရးတုိ႔နဲ႔ဆုိင္တဲ့ ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ေရးအေျခခံ ခ်မွတ္ျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ေရရွည္အာဏာ ဆုပ္ကုိင္ထားႏုိင္ေရးနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံမွာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္
ေခ်ာေမာစြာ ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အေရးႀကီးစီမံကိန္းမ်ား အာမခံႏုိင္ေရးအတြက္လည္း ျဖစ္တယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ ဗီ

ယက္နမ္ ၂ ႏုိင္ငံဟာ တုိင္းျပည္အေျခအေနမ်ား အသြင္လကၡဏာ ဆင္တူတဲ့အေလ်ာက္ ဗီယက္နမ္ရဲ႕ ေက
ဒါတပ္ဖြဲ႔တည္ေဆာက္ေရး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားနဲ႔ လုပ္နည္းကုိင္နည္းမ်ားဟာ တ႐ုတ္ျပည္ ေကဒါတပ္ဖြဲ႔ တည္
ေဆာက္ေရး အတြက္လည္း အေရးပါတဲ့ မွီျငမ္းကုိးကားစရာ အဓိပၸာယ္သေဘာလည္း ေဆာင္ပါတယ္။

(၇) ကုိယ့္ဒူးကုိယ္ခၽြန္ဆုိတာဟာ ေျမာက္ကုိးရီးယားထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး
လမ္းေၾကာင္းရဲ႕ အရင္းခံ စံထားခ်က္ ျဖစ္လာျခင္း

အစီရင္ခံစာတမ္းက ကုိယ့္ဒူးကုိယ္ခၽြန္ဆုိတာဟာ ေျမာက္ကုိးရီးယားထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စ

နစ္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္း ရဲ႕ အရင္းခံ စံထားခ်က္ ျဖစ္လာတယ္လို႔ ေထာက္ျပလုိက္တယ္။

ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံမ်ားဟာ သေဘာတရားနဲ႔ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈရာမွာ နည္းနာ

နဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳေတြ မတူၾကဘူးဆုိေပမယ့္ ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ပင္ကုိသဘာဝအားျဖင့္ကုိက အသြင္လ

ကၡဏာ တူညီခ်က္ အေျမာက္အျမားရွိၿပီးျဖစ္တယ္။ ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္

ေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးုကုိ အားျဖည့္သြားေရးဟာ ေျမာက္ကုိးရီးယား ေနာင္အနာဂတ္ က်င့္သံုးေဖာ္
ေဆာင္မယ့္ တံခါးဖြင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံမႈ အားျဖည့္သြားေရးရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္
လာတယ္။ ေျမာက္ကုိးရီးယားရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ တျခားႏုိင္ငံမ်ားရဲ႕ ဆုိရွယ္လစ္တည္ေဆာက္ေရး
ထဲမွ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ေလ့လာႏုိင္ၿပီး ေနာက္မွ ေပၚေပါက္လာတာျဖစ္လုိ႔ သာလြန္မႈေတြ ျဖစ္

ထြန္းႏုိင္တယ္။ ႏုိင္ငံျခားဆက္ဆံေရးမွာလည္း တျခားဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အား

ျဖည့္ႏုိင္တယ္။ အားသာခ်က္ကုိယူ အားနည္းခ်က္ကုိ ျဖည့္ဆည္းေရးလုပ္ၿပီး တံခါးဖြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ေျခလွမ္းမ်ားကုိ ပုိလ်င္ျမန္လာႏုိင္ေစပါတယ္။ ဓမၼတာအတုိင္းပဲေပါ့။ စတုတၳ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာေတာ္လွန္ေရး
ဒီလႈိင္းလည္း ဆုိက္ေရာက္လာတာနဲ႔အညီ ဒီအႀကိမ္ သမုိင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာမႈ အခြင့္ေကာင္းကုိ ေျမာက္ကုိး
ရီးယားဟာ မုခ်- မလြဲေခ်ာ္သင့္ေတာ့ဘဲ ကမၻာ့ တျခားႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ ကူးလူးဆက္ဆံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုိ

ဘက္စံုကေန အားျဖည့္သြားရမယ္။ အထူးသျဖင့္ အရင္းရွင္ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ နည္းပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနဲ႔
ျပည္ပမွသြင္းယူေရးတုိ႔ဟာလည္း လက္ေတြ႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္စရာတမ်ိဳး ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

ဒါေပမဲ့ ႏုိင္ငံတကာနဲ႔ ကူးလူးဆက္ဆံမႈ အားျဖည့္သြားေရးဆုိတာ ကုိးရီးယားထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆုိ

ရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ စြန္႔လႊတ္ပစ္လုိက္ရမယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး။
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ကင္အီဆြန္း အာဏာရလာကတည္းက ေျမာက္ကုိးရီးယားေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ စီးပြားေရးအရ အမွီခုိကင္း
ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအရ လြတ္လပ္ေရးတုိ႔ကုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အေလးထားခဲ့တယ္။ လြတ္လပ္ အမွီခုိကင္းစြာ
ဆုိရွယ္လစ္တည္ေဆာက္ေရးကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကတယ္။ တျခားဘယ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ယက
ွ ္မႈမွ မခံရပါ
ဘူး။ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္၊ ေျမာက္ကုိးရီးယားအလုပ္သမားပါတီ သတၱမႀကိမ္ကြန္ဂရက္ ႀကိဳတင္ အသိ
ေပးတဲ့ အစည္းအေဝးမွာ ကင္ဂ်ဳံအန္းက ပါတီတြင္း ဗ်ဴ႐ုိကရက္ဝါဒကုိ အဓိကထား ေဝဖန္ခဲ့တယ္။ တဆက္

တည္း ကုိယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကုိယ့္ဘာသာရပ္ အင္အားေတာင့္တင္းလာေရးကုိ ထိပ္တန္းထားေရးကုိ အ

ေလးထား ညႊန္ျပခဲ့တယ္။ သူက “ဌာနအားလံုးနဲ႔ ယူနစ္အားလံုးဟာ ကုိယ္ဒူးကုိယ္ခၽြန္စိတ္ဓာတ္ကုိ ထြန္း

ကားေစၿပီး အဆင္းရဲအပင္ပန္းခံ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးတာဝန္ ၿပီး
ေျမာက္ေရးနဲ႔ ေျမာက္ကုိးရီးယား အလုပ္သမားပါတီရဲ႕ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္ကုိ ႀကိဳဆုိေရး ေျခ

လွမ္းက်ဲႀကီးမ်ားျဖင့္ ေရွ႔ကုိခ်ီတက္သြားၾကပါစုိ႔” လုိ႔ ညႊန္ျပလုိက္တယ္။ ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္မွာ ကင္
ဂ်ဳံအန္းဟာ ေျမာက္ကုိးရီးယား ႏုိင္ငံေတာ္ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာေကာလိပ္ကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးစဥ္မွာ “ဌာန အ

သီးသီးနဲ႔ ယူနစ္အသီးသီးဟာ ကုိယ္ဒူးကုိယ္ခၽြန္စိတ္ဓာတ္ကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲဆုပ္ကုိင္ၿပီး မိမိဘာသာ နည္းပညာ အင္

အားစုမ်ားနဲ႔ ငုပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးအင္အားမ်ားကုိ အစြမ္းကုန္ေဖာ္ထုတ္ကာ လုပ္ငန္းတာဝန္အရပ္ရပ္ကုိ
ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေစၿပီး ဒီနည္းနဲ႔ စီးပြားေရးရွင္သန္ေရးလမ္းေၾကာင္းကုိ ထုိးေဖာက္ဖြင့္လွစ္ၾက”လုိ႔ အ

ေလးထား ညႊန္ျပခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္၊ ေျမာက္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံ ထူေထာင္ျခင္း
အႏွစ္ ၇၀ ျပည့္ေျမာက္တဲ့ အစည္းအေဝးႀကီးျဖစ္တဲ့ အျမင့္ဆံုးျပည္သူ႔ကြန္ဖရင့္ရဲ႕အၿမဲတမ္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒
ကင္ယံုနန္က သဘာပတိအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ကာ “စီးပြားေရး တည္ေဆာက္မႈနဲ႔ ျပည္သူလူထုေနထုိင္ေရးဘဝ

တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးဘက္မွာ အဆံုးအျဖတ္က်တဲ့အလွည့္အေျပာင္းကုိ လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရင္း သိပၸံနဲ႔
နည္းပညာ အင္အားေတာင့္တင္းတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္၊ လူေတာ္လူေကာင္းေတြ အင္အားေကာင္းတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္
အျဖစ္ အရယူ တည္ေဆာက္သြားၾက” လုိ႔ လႈံ႔ေဆာ္ တင္ျပလုိက္တယ္။

ကုိယ့္ဒူးကုိယ္ခၽြန္ေရး စိတ္ဓာတ္ဟာ ေျမာက္ကုိးရီးယားထူးျခားခ်က္ပါတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး

တက္ေရးလမ္းေၾကာင္းရဲ႕ အရင္းခံမူ ျဖစ္လာတာကုိ အလြယ္တကူ ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါတယ္။

ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ ၂၀၁၈ မွာ ေျမာက္ကုိးရီးယားဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထုိးစစ္ကုိ လက္ဦးမႈရွိရွိ စတင္ေစ့

ေဆာ္ေပးလုိက္ၿပီး ကၽြန္းဆြယ္ရဲ႕အေျခအေနကုိ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္လာေရးဆီသုိ႔ ဦးတည္ေစ

ခဲ့တယ္။ လက္ေတြ႔အားျဖင့္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ေသနဂၤဗ်ဴဟာ လမ္းစဥ္သစ္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ လမ္းခင္း

ေပးလုိက္ၿပီး တံခါးဖြင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရြက္မႈ အေနအထားသစ္ကုိ ေဖာ္ျပေနတယ္။ ဒီေသနဂၤဗ်ဴ
ဟာ အေျပာင္းအလဲဟာ ကုိရီးယားကၽြန္းဆြယ္နဲ႔ အေရွ႕ေျမာက္အာရွ အေျခအေနကုိ အေရးႀကီးတဲ့ ႐ုိက္ခတ္
မႈေတြ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေျမာက္ကုိးရီးယား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေသနဂၤဗ်ဴဟာ ထိန္းညႇိၿပီးေနာက္
ဘယ္လုိလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမလဲ။ “ဗီယက္နမ္ပံုစံ” ဒါမွမဟုတ္ “တ႐ုတ္ပံုစံ” ဘယ္ပံုစံ လုိက္မ
လဲ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။
ကုိးကား။

။ တ႐ုတ္ဘာသာဝက္ဆုိက္မွ Yellow Book of international communist movement:

development report of international communist movement (2018-2019) တ႐ုတ္ဘာသာနဲ႔
စာတမ္းကုိ ထုတ္ႏုတ္ျပန္ဆိုပါတယ္။

ေအးျမမြန္သိန္း

၂၆ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၁၉။
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ရခိုင္နယ္စပ္အေရးအတြက္ ဂမ္ဘီယာနဲ႕ ဗမာျပည္ အမႈအခင္းျဖစ္ေတာ့ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားဆိုတဲ့

စကားကို ၾကားရျပန္ပါတယ္။ အမ်ိုးသားေရးတာဝန္တို႕ အေရးႀကီးၿပီေသြးစည္းၾကစို႕တို႕ဆိုတဲ့ နဝတ-နအဖ

ေခတ္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ျပန္ေပၚလာတယ္။ ကမာၻ႕ဇာတ္ခံုေပၚမွာ တႏိုင္ငံနဲ႕ တႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီး
ပြားအေျခခံကေန ဆက္ဆံၾကတယ္လို ့ေယဘုယ် ေျပာႏိုင္ေပမယ့္ အာဏာရ အုပ္စိုးသူ လူတန္းစားတရပ္က
အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား(ဝါ)ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားလို႕ဆိုတုိင္း တတိုင္းျပည္လံုးရဲ႕၊ ျပည္သူလူထုတရပ္လံုးရဲ႕ ဘံုအ

က်ဳိးစီးပြား ဟုတ္ခ်င္မွ ဟုတ္တာပါ။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ နာမည္ၾကားလိုက္ရံုနဲ ့ေဘာလံုးပြဲမွာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္
တက္ၾကြလြန္ၿပီး ဆဲဆိုရိုက္ႏွက္ၾကသလို မ်က္စိစံုမွိတ္ၿပီး လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းေနလို႕ မျဖစ္ပါဘူး။

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေနထိုင္ၾကသူေတြၾကားမွာ အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡေတြ ရွိပါတယ္။ လူတန္း

စား တူသူေတြၾကားမွာ အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း သဟဇာတျဖစ္သလို လူတန္းစား မတူသူေတြၾကားမွာလည္း အက်ဳိး
စီးပြားပဋိပကၡက ထင္းထင္းႀကီး ရွိေနတာပါ။ သခင္နဲ႕ကၽြန္၊ အုပ္စိုးသူနဲ႕အုပ္စိုးခံ၊ ဓနရွင္လူတန္းစားနဲ႕ ပစၥည္း
မဲ့လူတန္းစား စသျဖင့္ေတြၾကားမွာ အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡ ရွိပါတယ္။

ဗမာျပည္မွာဆိုရင္ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္ ဓနရွင္လူတန္းစားနဲ ့အဖိႏွိပ္ခံ ျပည္သူေတြဟာ အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း

ဆန္႕က်င္ဘက္ပါ။ ေတာင္သူေတြရဲ႕ေျမယာေတြကို သိမ္းယူၿပီး စက္ရံုေဆာက္၊ မိုင္းတြင္းတူး၊ ေရကာတာ
ေဆာက္ၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာသူေတြနဲ႕ ေျမသိမ္းယာသိမ္းခံရၿပီး ဘဝပ်က္ရသူေတြ အက်ဳိးစီးပြားခ်င္း ဘယ္လုိ
လုပ္ တူမလဲ။ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

95

အုပ္စိုးသူလူတန္းစားက သူတို ့လူတန္းစား အက်ဳိးစီးပြားနဲ ့ျပည္သူလူထု တရပ္လံုးရဲ႕အက်ဳိးစီးပြား

ထပ္တူက်သလို လိမ္ညာလွည့္စားေလ့ရွိပါတယ္။ သူတို႕အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ျမွင့္တင္ဖို႕လုပ္ၾကတဲ့အ

ခါ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား၊ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားဆိုတဲ့ တံဆိပ္ကပ္လိုက္ၿပီး ျပည္သူေတြက ေထာက္ခံ အတည္

ျပဳေပးေအာင္ လုပ္ၾကပါတယ္။ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစားရဲ႕ ေဖာက္ျပန္တဲ့အတြင္းသ႐ုပ္ မဖုံးမဖိႏိုင္ေလာက္
ေအာင္ ပြင့္မက်ေသးခင္ အဲသလိုလုပ္ဖို႕ ပိုလြယ္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုက ေအာက္ေျခစစ္သားေတြကို တိုင္းျပည္

အတြက္ဆိုၿပီးေတာ့ သူတို႕လက္တဆုပ္စာအတြက္ အသက္ေတြ၊ ဘဝေတြ စေတးခိုင္းတာလည္း ဒီသေဘာ
ပါပဲ။

နပိုလီယန္ ရုရွားကို က်ဴးေက်ာ္ေတာ့ ျပည္သစ္ျပည္ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားအတြက္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ဟစ္တ

လာ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ့လည္း ႏိုင္ငံအက်ဳိးစီးပြားအတြက္လို႕ေျပာတာပါပဲ။ အေမရိကန္သမၼတေတြလည္း အမ်ဳိး
သားအက်ဳိးစီးပြား တံဆိပ္ကပ္ၿပီး က်ဴးေက်ာ္စစ္ေတြ တိုက္ၾကတာပါ။ ဗမာျပည္ကစစ္အုပ္စုကို ဒဏ္ခတ္အ

ေရးယူမႈေတြမွာလည္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ဆိုတဲ့စကားကို အၿမဲၾကားရပါတယ္။ စစ္

အုပ္စုရဲ႕ ဒို႕တာဝန္အေရးသံုးပါး ဆိုတာဟာ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစားရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ဖို႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူတို႕မွာ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ မရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႕ တတိုင္းတျပည္လံုးက ျပည္သူပိုင္ သယံ

ဇာတေတြကို သူတို႕ ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ခြာခၽြတ္ေရာင္းစားပစ္တာပါ။ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ပါေစ လူတန္းစား တူ

သူခ်င္း ေသြးစည္းတာကိုလည္း လူတန္းစားပဋိပကၡေတြမွာ အထင္အရွား ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ လက္ပံေတာင္း

ေတာင္အရပ္က ေၾကးနီစီမံကိန္းပဋိပကၡပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တျခား ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ စက္ရံုအလုပ္ရံု ပဋိပကၡေတြမွာပဲ
ျဖစ္ျဖစ္ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္ ဓနရွင္လူတန္းစားရဲ႕ ခါးပိုက္ေဆာင္ စစ္တပ္၊ ပုလိပ္တပ္ေတြနဲ ့တရားရံုးေတြက သူ
တို႕နဲ႕ အက်ဳိးတူစီးပြားဖက္ ႏိုင္ငံျခားသား အရင္းရွင္ေတြဘက္ကေန ရပ္တည္တာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ့္လူတန္းစားရဲ ့အက်ဳိးစီးပြားကို မသိျမင္ေသးသေရြ ့အုပ္စုိးသူလူတန္းစားလက္တဆုပ္စာက အမ်ဳိးသား
အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ဆိုၿပီး လိမ္ညာအသံုးခ်ရင္ ခံေနရမွာပါ။ အမ်ားစုျဖစ္တဲ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူလူထုကို
ကိုယ္စားျပဳသူေတြက ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ စီးပြားေရးအာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္မွသာ လူမ်ားစုရဲ႕ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားကို
ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဖိႏွိပ္ခံလူတန္းစား အာဏာရမွသာ စစ္မွန္တဲ့ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားကို ကိုယ္

စားျပဳႏိုင္လိမ့္မယ္။ လူမ်ဳိးစံုျပည္သူေတြအေနနဲ႕ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္ ေရွာ္ဗင္ဝါဒကို ဆန္႕က်င္ၿပီး လူတန္းစား
တိုက္ပြဲလမ္းစဥ္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႕ဒီမိုကေရစီေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကို ကိုင္စြဲဖို ့လိုပါတယ္။

မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္ဝါဒကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဆန္႕က်င္ဖို႕အတြက္ ရဲေဘာ္ထြန္းရဲ႕“ျပည္ခ်စ္ဝါဒ လမ္း

စဥ္”ေဆာင္းပါးထဲက အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တခ်ဳိ ့ကို ထုတ္ႏုတ္တင္ျပပါ့မယ္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ၂၀
ရာစုအကုန္ ၂၁ ရာစုအကူးမွာ ျပည္ခ်စ္ဝါဒလမ္းစဥ္ကို ျပည္သူသို႕ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

(“ဘာေၾကာင့္ ျပည္ခ်စ္ဝါဒလမ္းစဥ္လို႕ နာမည္ေပးသလဲ။ ကမာၻ႕အင္အားၿပိဳင္ပြဲ က စစ္ေအးတိုက္ပြဲ

(ေဟာင္း) ကာလကလို ဥေရာပကို ဗဟိုျပဳၿပီးျဖစ္မွာ မဟုတ္။ အာရွကို ဗဟိုျပဳတဲ့ အင္အားၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္လိမ့္

မည္။ ဗမာျပည္က ေရွာင္လို႕ မလြတ္။ ၾကားညပ္လိမ့္မည္။ ၾကားညပ္မခံရဖို ့ဗမာျပည္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစု
အားလံုးက ‘ျပည္ခ်စ္ဝါဒ’ျဖင့္ ေရွာင္ၾကရမည္ဟု သေဘာရသျဖင့္ ‘ျပည္ခ်စ္ဝါဒလမ္းစဥ္’လို႕ နာမည္ေပးလိုက္
တာ ျဖစ္သည္။”)

အထက္မွာ ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင္း အာရွကိုဗဟိုျပဳတဲ့ အင္အားၿပိဳင္ပြဲ ျဖစ္လာတာ အားလံုး မ်က္ျမင္ကိုယ္

ေတြ႕ပါ။ အေမရိကန္က အာရွပစိဖိတ္ေဒသကို ဘယ္တုန္းကမွ မ်က္ျခည္ျပတ္မခံဘူး။ တရုတ္ရဲ႕ ကုန္း
ေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း (OBOR) စီမံကိန္းနဲ႕အတူ တရုတ္ၾသဇာႀကီးထြားလာတဲ့အခါ တရုတ္ျပည္ရဲ႕အင္အား
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ကို ကန္႕သတ္ဖို႕ လိုလာတယ္။ တရုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ ျဖစ္တယ္။ တၿပိဳင္တည္းမွာ အေနာက္

အုပ္စု မီဒီယာက ေဟာင္ေကာင္အေရး (စီအုိင္ေအ ႀကိဳးကိုင္တဲ့ ေဖာက္ျပန္ေရးဆႏၵျပပြဲေတြက အားက်စရာ
မဟုတ္ဘူး။ ဆႏၵျပပြဲတိုင္းကို အေကာင္းျမင္ၿပီး ေထာက္ခံစရာလို႕ မွတ္ရင္ မဘသ ဆႏၵျပပြဲေတြကိုလည္း
ေထာက္ခံၾကဆိုတဲ့သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္သြားႏိုင္တယ္။) ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ ဖြေပး၊ ဆြေပးေနတယ္။
တရုတ္ရဲ႕ အေနာက္ဘက္ကပ္လ်က္ အိမ္နီးခ်င္းက ဗမာျပည္ပါ။ စစ္အုပ္စုက သူ ့အာဏာတည္ၿမဲေရး တခု

တည္းအတြက္ ေသနတ္ေျပာင္းရမ္းေနေတာ့ အေနာက္အုပ္စုအတြက္ ဆုပ္ကိုင္စရာ ေဒသတြင္းျပႆနာ
တခု ရသြားျပန္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဗကပရဲ႕ ျပည္ခ်စ္ဝါဒလမ္းစဥ္ကို ဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါ။

(“ဗမာျပည္အေရးေၾကာင့္ေတာ့ ႏိုင္ငံႀကီးေတြ စစ္တိုက္မွာမဟုတ္။ တျခားအေရးေၾကာင့္ပဲ စစ္ျဖစ္

ႏိုင္သည္။ အာရွအေရွ႕ေျမာက္တြင္ စစ္ျဖစ္လို႕ကေတာ့ ကိုလိုနီဘဝမဟုတ္လို႕ စစ္ထဲ တရြတ္တိုက္ ဆြဲသြင္း
တာ ခံရမည္မဟုတ္။ ျပည္ခ်စ္ဝါဒနဲ႕ ေရွာင္ႏိုင္သည္။ ေရွာင္ရလိမ့္မည္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးမရွိ

တဲ့စစ္ကို ေရွာင္တာပင္လွ်င္ ‘ျပည္ခ်စ္ဝါဒ’ ျဖစ္သည္။……….ဗမာျပည္ရဲ႕ နယ္ေျမျပည့္စတ
ံု ည္ၿမဲမႈကို ထိပါး

လာရင္လည္း ဘယ္သူပဲ ထိပါးထိပါး ငံု႕မခံဘဲ တိုက္ရမွာျဖစ္သည္။ ဒါလည္း ျပည္ခ်စ္ဝါဒလမ္းစဥ္ပါပဲ။
ျပည္ခ်စ္ဝါဒလမ္းစဥ္ကို ဘာေၾကာင့္ခ်သလဲ ဆုိတာကို ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ ဗမာျပည္ရဲ ့ပထဝီႏိုင္ငံေရးကို အ

ေလးထားတဲ့ စဥ္းစားမႈပါ။ ဗမာျပည္ဟာ ေတာင္အာရွထဲမွာ ပါတယ္ဆိုလည္းျဖစ္၊ အေရွ ့ေတာင္အာရွထဲ ပါ

တယ္ဆိုလည္းရတဲ့ တိုင္းျပည္ပါ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ASEAN ထဲ ပါေနတယ္။ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ ဝန္းက်င္
ေဒသအဖြဲ႕အစည္း(BIMSTEC)ထဲလည္း ပါေနတယ္။ ေတာင္အာရွအဖြဲ႕အစည္း (SAARC)ထဲ ပါခ်င္ရင္

လည္း ႀကိဳဆိုၾကလိမ့္မယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕က တိုင္းျပည္(ဗမာျပည္) အေနနဲ ့ပဲ ၾကည့္တာပါ။ တိုင္းျပည္ကို
ကိုယ္စားျပဳေနသူ စစ္အာဏာရွင္ေတြ ျဖစ္ေနတာက ကိုယ့္ျပည္တြင္းေရးကိစၥပဲ။ ကိုယ့္အိမ္ထဲကအမိႈက္

ကိုယ္ပဲ ရွင္းရမွာပါ။ သူမ်ားေတြကို လာအရွင္းခိုင္းလို ့မျဖစ္ပါဘူး။ ‘ျပည္ခ်စ္ဝါဒ’ က တိုင္းျပည္ကို ႏိုင္ငံတကာ
အလယ္မွာ အဆင့္ေနရာရေရး၊ ထည္ထည္ဝါဝါ တင့္တင့္တယ္တယ္ရွိေရး၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈအဆင့္

အတန္း ျမင့္တက္ေရး၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဖန္တီးေရး၊ ကိုယ့္ျပည္တြင္းေရး ျပင္ပက ဝင္
မစြက္ေရး စတာေတြကို ခ်ဳပ္ၿပီးေျပာတာပါ။)

ဗကပက ျပည္သူကို တင္ျပခဲ့တဲ့ ျပည္ခ်စ္ဝါဒလမ္းစဥ္မွ ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတန္း

စားတိုက္ပြဲကို တိုက္တဲ့အခါ ကိုယ့္လူတန္းစားအက်ဳိးစီးပြားကို သိဖို ့လိုပါတယ္။ စစ္ဖိနပ္နဲ႕ အကန္ခံရတဲ့ ရင္
ဘတ္ထဲကေန စစ္အုပ္စုရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္လိုတဲ့ ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓာတ္ေတြ ႏိုးၾကားမ

လာႏိုင္ပါဘူး။(ေဖာက္ျပန္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္တေလွ်ာက္ ျဖတ္ ၄ ျဖတ္ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး (ေတာေရာ ျမိဳ႕ပါ)
ေသြးစြန္းတဲ့လူသတ္ပြဲမ်ားကို ဘယ္စစ္ဘက္နယ္ဘက္ တရားရံုးကမ်ား တရားမွ်တစြာ တရားစီရင္ခဲ့ဖူးပါ
သလဲ။)

အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား(ဝါ) ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားလို႕ဘယ္သူကေျပာေျပာ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားရဲ႕ အ

က်ဳိးစီးပြားနဲ႕ အုပ္စိုးခံလူတန္းစားရဲ႕့အက်ဳိးစီးပြားက ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္တာကို သတိျပဳမိရင္ အုပ္စိုးသူ လူ

တန္းစားရဲ႕လက္ကိုင္တုတ္အျဖစ္ အသံုးခ်ခံရမယ့္အျဖစ္ကေန လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မယ္။ အုပ္စိုးသူလူတန္းစားရဲ႕
ႏိုင္ငံေရးအျမင္ ၾသဇာေအာက္က ရုန္းထြက္ၿပီး အဖိႏိွပ္ခံလူတန္းစားရဲ႕အမွီအခိုကင္းတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ေတြ

ကို တည္ေဆာက္ကိုင္စြဲၾကရပါမယ္။ ျပည္ခ်စ္ဝါဒနဲ႕ မ်က္ကန္းမ်ဳိးခ်စ္ေရွာ္ဗင္ဝါဒက ျပဒါးတလမ္း၊ သံတလမ္း
ပါ။ စစ္ဗ်ဴရိုကရက္ဓနရွင္လူတန္းစားရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားနဲ႕ အဖိႏွိပ္ခံ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ျပည္သူေတြရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားက
လံုးဝဆန္႕က်င္ဘက္ဆိုတာကို အၿမဲသတိျပဳမိဖို ့လိုပါတယ္။
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A.ၿငိမ္း

(ရဲေဘာ္ထြန္း လုပ္ေလ့လုပ္ထရွိတာက လမ္းစဥ္ဆိုင္ရာ မူဆိုင္ရာေတြ ျပည္သူ႕အာဏာမွာ ေရးၾက

ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ႀကိဳျပင္တာ ႀကိဳညွိတာ လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူေရးတာပဲ မ်ားတယ္။ (တခ်ဳိ႕
ကို ေယဘုယ် တခ်ဳိ႕ကို အေသးစိတ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေပးၿပီး အေရးခိုင္းတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးအေပၚ က်န္တဲ့

စာ တည္းအဖြဲ႕ဝင္ေတြက ေရးဖို႔လိုေသးတယ္ထင္ရင္ အားျဖည့္ေရးၾကရပါတယ္။"ျပည္ေထာင္စုျပႆနာ" ကို

၂၀၀၂ ခု ျပည္သူ႕အာဏာ အမွတ္ ၂၂ မွာ သူေရးပါတယ္။ ခုေဖာ္ျပတဲ့ေပးစာက မေရးခင္ လွမ္းညွိတဲ့စာပါ။
ထင္ျမင္ခ်က္တခ်ိဳ႕အေပၚ သူစဥ္းစားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူပဲ ေရးျဖစ္သြားပါတယ္။အက်ိဳးမ်ားမယ္ ထင္လို႔
ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းပါ။)

----------------------------

ရဲေဘာ္ထြန္းစဥ္းစားတဲ့ျပည္ေထာင္စု

နဝတ- က ေအာ္ေနတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရးဟာ အႏွစ္သာရအရ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ ေဖာ္ျပ

ခ်က္ တခု ျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးေရးဟာ ျပည္သူအတြက္ အက်ိဳးရွိတယ္ဆိုတာ ယူဂိုဆလပ္-

႐ုရွားတို႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူထုကသိၿပီး ျဖစ္တယ္။ ဆေလာ့ SLORC (နဝတ) ေျပာတဲ့ဟာက သူတို႔
ဖိႏွိပ္မႈေအာက္မွာ မၿပိဳကြဲေရးျဖစ္တယ္။

သခင္သန္းထြန္းရဲ႕ မွတ္စုထဲကဟာေတြတခ်ိဳ႕လည္း ျပန္ကိုးကားနိုင္တယ္။ အခ်က္အလက္ မေသ

ခ်ာ မခိုင္မာတဲ့ဟာ မကိုးကားနဲ႕၊ ဒီေနရာမွာ တန္းတူရည္တူရွိတဲ့ 'တကယ့္ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္' ဆိုတာ တင္

ရင္ သင့္မသင့္ COC မ်ားနဲ႕ ညွိၾကည့္ပါ။ ဗမာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒကို ဆန႔္က်င္ရာမွာ ျပည္ေထာင္စုကို မဆန႔္က်င္
ဖို႔လိုတယ္။ ဆေလာ့ေႂကြးေၾကာ္သံရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ကဟာကို ဖြင့္ခ်ဖို႔သာ ျဖစ္တယ္။လက္နက္နိုင္ငံေတာ္

မျဖစ္ေစနဲ႕၊ တန္းတူေသြးစည္းညီၫြတ္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ရမယ္။ (သူတို႕က လူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးဆိုတာ ေျပာ

ေနတာဟာ ေသြးခြဲအုပ္စိုးဖို႕ လုပ္ေနတာ။ ေသြးတူစု၊ မ်ဳိးႏြယ္စုေတြကို စာရင္းတြက္ၿပီး ေျပာေနတာ။ သမိုင္း

ေနာက္ျပန္ဆြဲၿပီး ေသြးကြဲေရး၊ မ်ဳိးႏြယ္စု အကြဲကြဲျဖစ္ေရးကို လုပ္ရင္ ပဋိပကၡေတြေပါက္ကြဲႏိုင္တယ္။ နဝတ

က ဒါကို လိုခ်င္ေနတာ။ ရႈပ္ေထြးတာကို သူက ၾကဳိက္တယ္။ ရႈပ္ေထြးေနရင္ သူက ဘစၥမတ္လို လုပ္ဖို႕ ရည္
ရြယ္ေနတာ။) ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္ေရးဆိုၿပီး ဓားနဲ႕တည္ေဆာက္လို႔
ကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ပဲ သက္ဆိုးရွည္မယ္။

စစ္တပ္ဟာ တိုင္းျပည္တစည္းတလုံးတည္းရွိေရးအတြက္ အင္အားတရပ္လို႔ ထင္ေနသေ႐ြ႕ေတာ့

တကယ့္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္မလာနိုင္ဘူး။ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒအရ စုစည္းတာပဲ ျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္မွာ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒ
သမားေတြ ေရွာ္ဗင္ဝါဒသမားေတြ လႊမ္းမိုးေနလို႔ပဲ။

တကယ္လူထုေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ တန္းတူရည္တူ၊ ဒီမိုကေရစီက်က် ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းၿပီးလုပ္မွ

တကယ့္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္မယ္။ နဝတဟာ ဒီအခန္းကို မထမ္းေဆာင္နိုင္ဘူး။ လူထုေထာက္ခံမႈရတဲ့ အစိုးရ
မ်ိဳးကသာ လုပ္လို႔ရမယ္။ (တကယ့္ျပည္ေထာင္စုဆိုတာ သုံးခ်င္တယ္။) စဥ္းစားဖို႔ပါ။

က်ဥ္းေျမာင္းတဲ့ လူနည္းစုအမ်ိဳးသားဝါဒကို တြန္းေဆာ္သလို မျဖစ္ေအာင္ ေရးရမယ္။ စကားလုံး

ေ႐ြးခ်ယ္တာ တိက်မွန္ကန္ဖို႔ လိုတယ္။ တည္းျဖတ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္ဆီ ပို႔ပါ။

တကယ့္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးမွာ မဆိုင္သူ တေယာက္မွမပါနဲ႕။ ဆိုင္သူေတြ အားလုံးပါရ

မယ္ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံ ျပည္ေထာင္စုေဆာင္းပါးမွာ တင္သင့္တယ္။ လူမ်ိဳးႀကီးဝါဒဆိုတာကို ေခါင္းႀကီး
အျဖစ္ မတင္သင့္ပါ။
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အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၃) အမွတ္-၂
ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး
ေအးၿငိမ္း

(၁) ကာလေျပာင္းျပန္

(က) စစ္တပ္က ေျပာက္က်ားျဖစ္၊ သူပုန္က စစ္တပ္ျဖစ္ လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသားေတြထဲမွာ

အမ်ားစုက ဝ လို ျဖစ္ခ်င္ၿပီး တခ်ိဳ႕က AA ကို အားက်လာၾကတယ္။ က်လည္း က်ေလာက္စရာကိုး -

စစ္တပ္က ေျပာက္က်ားျဖစ္ေနတာကေတာ့ ၾကာပါၿပီ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲ ခရီးထြက္ခ်င္ရင္ တပ္ယူနီ

ေဖာင္း မဝတ္ရဲ၊ ရဲ (သို႔) အရပ္သားအျဖစ္ အေယာင္ေဆာင္သြားၾကရတယ္။ စစ္ေၾကာင္းခ်ီတဲ့အခါ အရပ္
သားကို ေရွ႕က အေလွ်ာက္ခိုင္းၿပီး ေနာက္က လိုက္တယ္။ ေတြ႕သမွ် အရပ္သားကိုလည္း သူပုန္ထင္ေန
တတ္ၾကတယ္။ စခန္းခ်တဲ့အခါ ပတ္လည္မိုင္းေထာင္ၿပီး အိပ္တယ္။

AA ကေတာ့ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပဲ၊ သြားလာလႈပ္ရွားလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနတယ္။ ႐ြာေတြထဲ

ေအးေအးေဆးေဆး ဝင္ႏုိင္ထြက္ႏုိင္ အိပ္ႏုိင္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္။

(ခ) သူပုန္က အစိုးရျဖစ္၊ အစိုးရက သူပုန္ဆီ ဆက္ေၾကးေပးရေတာ့မယ္

AA က သူတို႔ အေျခခ်လႈပ္ရွားေနတဲ့ ေဒသေတြသာမက ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြမွာပင္ အာဏာ

စက္ ျဖန႔္ထားနိုင္တယ္။ စစ္ေတြအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားက ပ်က္ေနၿပီ။ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လာရင္ ေဒသ
ခံေတြက ထျပန္မယ္လုပ္သူက လုပ္တယ္။ နာမည္ခံပဲ က်န္ေတာ့တယ္ဆိုတဲ့ သေဘာပဲ။ လူေတြက လုပ္

စရာကိုင္စရာရွိရင္ အစိုးရကို အားမကိုး၊ ရပ္ကြက္လူမိုက္ကို မွီခိုတယ္။ ဒါက အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူကို

အကာအကြယ္ေပးရမယ့္ ရဲကလည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ေတာင္ မကာကြယ္နိုင္၊ စခန္းဝင္းထဲက မထြက္ရဲဘဲ
စားစရာေသာက္စရာ လိုလာတဲ့အခါ ဆိုက္ကားဆရာကို ပိုက္ဆံေပးၿပီး အဝယ္ခိုင္းေနရတဲ့ဘဝ ခု AA က ဆက္တိုက္လို ထုတ္လာခဲ့တဲ့ အမိန႔္ေတြၾကည့္ပါ
- ေရေၾကာင္းခရီးသြားရင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီးမွ သြားပါ

- မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲ၊ ျဖန႔္ျဖဴး၊ ေရာင္းဝယ္သူေတြ အေရးယူမယ္

- ကုမၸဏီေတြ၊ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရးသမားေတြ ၂၀၂၀ ကစၿပီး အခြန္ေဆာင္ရမယ္
- ရကၡိဳင္ျပည္သူ႕အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ကို ထူေထာင္မယ္

ခုေနာက္ဆုံး ကုန္းလမ္းပို႔ေဆာင္ေရးက ယာဥ္ေမာင္း ၁၆ ဦး ဖမ္းထားတယ္။ စစ္သားေတြ မဟုတ္

မွန္းသိလို႔ လႊတ္ေပးလိုက္ပါၿပီတဲ့။ ဘယ္သူ-သူပုန္ ဘယ္သူ- အစိုးရလဲ ေမးၾကရေတာ့မယ္။
..........

(၂) ဗစ္တုိးရီးယားအမႈ

ရဲလုပ္ပုံကေတာ့ အံ့ေရာ
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ဒါ ျပည္သူလူထုအေပၚထားတဲ့ သူတို႔ရဲ႕သေဘာထားပဲ။

ဒီအမႈက သမၼတနဲ႕ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီ အစီရင္ခံခိုင္းထားတဲ့အမႈ၊ ဂမ္ဘီယာ

အမႈၿပီးရင္ တိုင္းျပည္က အေလးထားတဲ့အမႈ၊ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနတဲ့အမႈ
ဒါေတာင္ ဂမ္ဘီယာကာလမွာ ဒီလိုလုပ္ခ်လိုက္တာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ

အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ေရွ႕ကဖုံးလို႔ ေနာက္ကေပၚတဲ့ မသပ္မရပ္ လုပ္ဇာတ္ႀကီး ေပါေလာေပၚသြား

ျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒုရဲခ်ဳပ္ ဦးစီးၫႊန္ၾကားတဲ့ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ထိပ္တန္းရဲအရာရွိႀကီးေတြ တေယာက္မ်က္ႏွာ
တေယာက္ၾကည့္ ေျဖေနရတယ္။ ရဲဆိုၿပီး 'မရဲဘဲ' ကြၽဲၿပဲစီးၾကတဲ့ဒဏ္ပဲ။

ဒီအမႈထဲမွာ ဝန္ထမ္းသူရဲေကာင္းေတြ ေပၚခဲ့တယ္။ ဥပေဒမ်က္ႏွာၾကည့္ၿပီး အမႈဆင္အဖမ္းခံလိုက္

ရတဲ့ တရားခံကို တရားသူႀကီးက လႊတ္ပစ္လိုက္တယ္။ ေနျပည္ေတာ္ ခုတင္ ၁၀၀၀ ဆန႔္ ေဆး႐ုံႀကီးမွ ေဆး

႐ုံအုပ္ႀကီးက မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ ထြက္ဆိုေစခ်င္သလို မထြက္ဘဲ သူတို႔အကြက္ဆင္တဲ့ လွည့္ကြက္ေတြ ဖြင့္ခ်

လိုက္တယ္။ သူတို႔ ၂ ေယာက္စလုံးကို 'မိုးရန္နိုင္' ဘြဲ႕ထူးေပးသင့္ပါတယ္။ ထူးျခားတာက ၂ ေယာက္စလုံးက
အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ေနတယ္။

မူလလက္ေဟာင္း 'မိုးရန္နိုင္' အစစ္လည္း ျပန္ေပၚလာၿပီး ဥပေဒကို တည့္မတ္ေပးတာ ေတြ႕ရ

တယ္။ ဒါက တေက်ာ့ျပန္ ျပည္သူေတြလႈပ္လာၿပီဆိုတာ ျပတယ္။ သူတို႔ ဘာ့ေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္လိုက္ရတာလဲ။

လုပ္ကိုလုပ္မွ ျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့အေျဖ ထြက္တယ္။ သူတို႔လဲပဲ ၂၀၀၈ ေျခဥအႏွစ္သာရအရ 'တပ္မေတာ္သာအမိ
တပ္မေတာ္သာအဖ' ခံယူထားရတာကလား။

ရဲရဲ႕ 'ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါး' ဆိုတာရွိရင္ 'တပ္မေတာ္ကို ကာကြယ္ေရး ဒို႔အေရး' ဆိုတဲ့ တပါးက

ေတာ့ မုခ်ပါရမွာပါ။

၃။ ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူမ်ား

ႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္ရွည္ၾကာလြန္းတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကာလႀကီးထဲမွာ အစုိးရနဲ႔ သူပုန္၊ အစုိးရနဲ႔ အတုိက္

အခံ၊ အစုိးရနဲ႔ NGO တဖက္နဲ႔တဖက္ ေျပာစရာေတြက မ်ားပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အမ်ားဆံုးတာဝန္ခံ
ေျပာေနတဲ့ အစုိးရဘက္က ပုဂၢိဳလ္မ်ားကုိ ၾကည့္မိပါတယ္။

ထင္ရွားသူမ်ားထဲမွာ ဦးေဟာက္ဒုိစြမ္း၊ ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ဦးေဇာ္ေဌး၊ မွဴးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း၊

မွဴးႀကီးဝင္းေဇာ္ဦးတုိ႔ကုိ ေတြ႔မိပါတယ္။ ပထမ ၃ ေယာက္ဟာ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ နယ္ပယ္ေတြမွာ လွည့္ကာ

ပတ္ကာ ပါးစပ္လွည္းပေဒါင္း(လွည္းပုုံေတာင္း) လုိက္ေအာင္ ေျဖရွင္းၾကရတာပါ။ မ်က္ႏွာငယ္ငယ္နဲ႔ တခါတ
ရံ အသံတိမ္ဝင္သြားသည္အထိ တာဝန္ထမ္းရပါတယ္။ စစ္အရာရွိ ၂ ေယာက္ကေတာ့ ေျပာင္ေျပာင္တင္း

တင္းနဲ႔ ခပ္ရွင္းရွင္းပဲ ေျပာၾကပါတယ္။ အခုိင္အမာေတြ ျပႏုိင္လ်က္နဲ႔ ျငင္းၾကတယ္၊ မသိေသးဘူးဆုိၿပီး ပုတ္
ထုတ္တာလည္း ရွိတယ္၊ သူတုိ႔ေျပာစကားေတြ ကုိ ျမည္းစမ္းၾကည့္ပါ။

- ပုတီးစိပ္ၿပီး ေမတၱာမပုိ႔ႏုိင္ဘူး၊ ႀကဲသင့္ႀကဲရမွာပဲ၊ ခ်သင့္ခ်ရမွာပဲ။

- (ခံရသူေတြက ဒဏ္ရာေတြ လွန္ျပေနေပမယ့္) - ဒီျဖစ္စဥ္မ်ိဳး မရွိဘူး၊ မလုပ္ဘူး
သားပဲ။

------ စစ္ေၾကာေရးကိစၥေတြမွာ ေျခလြန္လက္လြန္ မျဖစ္ေအာင္ ေအာက္ေျခကုိ ညႊန္ၾကားထားၿပီး
- (ပလက္ဝ - ေျမပံုတုိက္ပြဲအတြင္း) ေလယာဥ္ကေတာ့ အေပၚက ကင္းေထာက္ဝဲတာ ရွိတယ္၊ ဒါပဲ

ေျပာလို႔ရမယ္၊ က်န္တာက ေတာ့ က်ေနာ္လည္း ဂဃနဏ မသိေသးဘူး။

- (ေျမာက္ဦးတၿမိဳ႕လံုးျမင္ေန၊ ေျပးေန၊ ေရွာင္ေနရပါလ်က္) လက္နက္ႀကီးတလံးု ရဲ႕ တန္ဖုိးက ၅

သိန္းေလာက္ရွိတယ္၊ အဲဒီေတာ့ မလုိအပ္ဘဲနဲ႔ေတာ့ မပစ္ပါဘူး၊ ဘယ္ကမွလည္း မပစ္ဘူး၊ တုိက္ပြဲျဖစ္တာ
လည္း မရွိဘူး။

- (ေနာက္တခါ ေျပာျပန္ေတာ့) ၿမိဳ႕လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ တပ္အဖြဲ႔ကုိ AA ဘက္က ပစ္ခတ္

တာေၾကာင့္ ျပန္ပစ္ခတ္တာ၊ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရွိမရွိေတာ့ မသိဘူးဗ်၊ ဘုရားမွာ ၿမိဳ႕လံုၿခံဳေရးတာဝန္ ထမ္း
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ေဆာင္ေနတာကုိ AA က ေနရာ ၃ ခုကေန ပစ္တာ၊ သူပစ္ကုိယ္ပစ္ ပစ္တာပဲ၊ ၿမိဳ႕ထဲမွာ လာပစ္တယ္ဆုိရင္
ေတာ့ ဒီလိုပဲ မွန္မွာပဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဘာမွ ထိခုိက္မႈ မရွိဘူး။

- လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ဆုိေပမယ့္ AA ဟာ ေသာင္းက်န္းသူျဖစ္တယ္။

ဒီလုိနဲ႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကုန္ ၃ ရက္ (ဒီဇင္ဘာ ၂၉၊ ၃၀၊ ၃၁) မွာ ကင္းေထာက္တာပဲ လုပ္တယ္ ဆုိေပ

မယ့္ တုိက္ေလယာဥ္ ၃ စင္းနဲ႔ တုိက္၊ ေရာ့ကက္ေတြနဲ႔ ပစ္၊ လက္နက္ႀကီးေတြနလ
ဲ႔ ည္း ထုၿပီး ႏႈတ္ဆက္
လုိက္တာေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ဘက္ ေမွ်ာ္ေတြးလုိက္ေသာ္ ရင္ေလးစရာခ်ည္း ေတြ႔ေနရပါတယ္။

လက္ရွိ စာရင္းခ်ဳပ္မွာေတာ့ ရခုိင္ျပည္သူ(အရပ္သား) ေသဆံုးရသူ ၈၀ ေက်ာ္၊ ထိခုိက္ဒဏ္ရာရ

၁၂၀ ေက်ာ္ေနပါၿပီ။

၄။ အလုပ္ရႈပ္ေနေသာ ကာခ်ဳပ္

ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔က NLD အစုိးရကို သေဘာမက်ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ အင္အားရွိမွ တုိင္းျပည္

အင္အားရွိမယ္လို႔ ေျပာခဲ့တဲ့ ကာခ်ဳပ္-

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္စီးပြားေရးကိစၥေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ မိသားစုအနာဂတ္ျပည့္

စံုေအာင္ တ႐ုတ္၊ ႐ုရွား၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံေတြဘက္ တရစပ္ ခရီးထြက္ခဲ့တဲ့ကာခ်ဳပ္-

ICJ ႐ံုးတက္ေနတဲ့ “အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္ခံပါသည္” ဆုိ

ေသာ “ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းသည့္ NLD အမတ္၏ အေရးႀကီးအဆုိ”ကုိ ႀကံ႕ဖြံ႔နဲ႔ စစ္တပ္
ကုိယ္စားလွယ္ေတြက ကန္႔ကြက္ပယ္ခ်တဲ့ ကိစၥမွာ တာဝန္ရွိတဲ့ ကာခ်ဳပ္-

အႏွီကာခ်ဳပ္က ႏွစ္ကုန္ကာလတြင္ေပးခဲ့တဲ့ မိန္႔ခြန္း ၂ ခုနဲ႔ သဝဏ္လႊာကုိ အေလးထားမိတယ္၊

ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍လည္း ၾကည့္မိတယ္။

- ၁။ တပ္မေတာ္သည္ စည္းကမ္းတက် အမိန္႔ႏွင့္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားေသာ စစ္စည္း

ကမ္းႏွင့္ နယ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ား သိရွိနားလည္ရန္လုိသကဲ့သုိ႔ လုိက္နာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း

- ေသြးခ်င္းညီအစ္ကုိ တုိင္းရင္းသား ေမာင္ႏွမမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ မိမိတုိ႔တပ္မေတာ္တြင္

လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ခြဲျခားမႈ အလွ်င္းမရွိသကဲ့သုိ႔ (ဒီဇင္ဘာ ၂၃ / တပ္မေတာ္ၾကည္း ဗုိလ္သင္တန္း
ေက်ာင္းဆင္းမိန္႔ခြန္း)

မွတ္ခ်က္။ ။ မ်ဥ္းသားထားသည္မ်ားက ဟုတ္ရဲ႕လား၊ လုိက္နာရဲ႕လား ေမးထားတာပါ။

- ၂။ ဘာသာေရးကုိ အသံုးခ်၍ စည္းလံုးမႈ ၿပိဳကြဲေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈ ဂ႐ုျပဳရမည္ (ဒီဇင္ဘာ ၂၅

ခရစ္စမတ္ မိန္႔ခြန္း)

ေမးခြန္းမ်ား ---- ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ ဘယ္သူေတြလုပ္သလဲ၊ ဘယ္ဘာ

သာဝင္ေတြ လူ႔အခြင့္အေရး အဆံုး႐ႈံးဆံုးလဲ။

- ၃။ ႏွစ္သစ္ကူးသဝဏ္လႊာ- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးအတြက္ေသာ္

လည္းေကာင္း အေရးပါတဲ့ႏွစ္တႏွစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္

သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိဘျပည္သူမ်ားကလည္း အစစအရာရာ ခ်င့္ခ်ိန္သံုးသပ္ကာ တပ္မေတာ္နဲ႔လက္တြဲၿပီး
ဒီ ၂၀၂၀ ကာလကုိလည္း ေက်ာ္လြန္ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ပါေစ ဟု ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါေၾကာင္း။

(မွတ္ခ်က္။ ။ ဘယ္ကာခ်ဳပ္မွ ဒီလုိသဝဏ္လႊာမ်ိဳး ေပးတယ္မၾကားမိဖူးဘူး၊ သတိေပးသံ၊ ေတာင္း

ဆုိသံေတြ ပါေနတယ္လို႔ ခံစားမိတယ္၊ ဒါကလည္း ေရွ႕မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ အခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။
“တပ္မေတာ္အေနျဖင့္” ဆိုတာမွာ ‘တပ္မေတာ္အတြက္’ မဟုတ္ဖို႔ပါပဲ။)
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(၁၊ ၁၊ ၂၀၂၀)

အေရးေတာ္ပုံဂ်ာနယ္၊ အတြဲ(၃) အမွတ္(၂)
မာတိကာ

(၁) စာတည္းအဖြဲ႕အမွာ(၂)

(၂) …..ဒီမုိကေရစီ လမ္းမေပါက္ဘူး(၆)
(၃) ဗမာျပည္မွာ ျပႆနာေတြ…..(၁၁)

(၄) ျပည္သူေတြကုိ လိမ္ညာလွည့္ျဖားဖုိ႕…..(၁၃)
(၅) …..အရင္းရွင္စနစ္ ခေယာင္းလမ္း(၁၇)
(၆)…..အေမရဲ႕ဘဝနိဂုံး…..(၂၁)

(၆) ေနာင္ေတာ္ရဲေဘာ္ႀကီးမ်ား ေက်းဇူး(၂၄)

(၇) အလုပ္သမားလူတန္းစား ရပ္တည္ခ်က္…..(၂၇)
(၈) …..အရင္းရွင္စနစ္ရဲ႕ အၾကမ္းဖက္မႈ(၂၉)

(၉) ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္း ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ…..(၃၃)
(၁၀) ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးနဲ႕ ေဖေဖ(၃၇)

(၁၁) ေဖေဖနဲ႕ ဦးေလးဗန္းေမာ္တင္ေအာင္(၄၃)
(၁၂)…..လက္နက္ကုိင္ အင္ပါယာ(၄၇)

(၁၃) …..ရဲေဘာ္ေမာင္ေလးအား အေလးနီျပဳျခင္း(၆၀)
(၁၄) …..ဗမာျပည္ဘယ္လဲ(၆၃)

(၁၅) …..ၿငိမ္း ႏုိဘယ္ဆုရွင္ကုိ…..(၆၆)
(၁၆) …..ခ်ီလီ လူထုအုံၾကြမႈ(၆၉)

(၁၇) စစ္အုပ္စုက ေသနတ္နဲ႕…..(၇၈)

(၁၈) လႈပ္ရွားလာေသာ ေႏြဦးသစ္ (၈၀)

(၁၉) ႏုိင္ငံတကာ ကြန္ျမဴနစ္လႈပ္ရွားမႈ…..(၈၃)

(၁၉) လူတန္းစားအက်ဳိးစီးပြားကုိ သတိျပဳၾက (၉၅)
(၂၀) ကြ်န္ေတာ္ၾကားဖူးသလုိ ေျပာဆုိပါမည္(၉၈)
(၂၁) ေဖာင္ပိတ္ေဆာင္းပါး (၉၉)
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