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တြင္ တစ္ႏွစ္လူတစ္ဦး ခ်င္း၀င္ေငြအရ တတိယအျမင့္ဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ လက္၀ဲအုပ္စု၊ 

လက္ယာအုပ္စု၊ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္အုပ္စုဟူ၍ အုပ္စုသုံးစုအညီအမွ်နီးပါး ရွိေနသည့္ 

အျပည့္အ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္ရွိသည့္ ခ်ီလီႏုိင္ငံသည္ ဥေရာပ၏လႊမ္းမိုးမႈကို 

ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပသည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုုးတက္ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ လက္၀ဲအုပ္စုတြင္ 

မာ့က္စ္-လီနင္၀ါဒကိုကိုင္စြဲေသာ ပါတီႏွစ္ခုရွိသည္။ ထိုပါတီႏွစ္ခုအနက္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ပါတီ 

သည္ ဆိုဗီယက္လိုလားေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျဖစ္သည္။ အီတလီႏွင့္ျပင္သစ္ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

မ်ားၿပီးလွ်င္ ဤပါတီသည္ အေနာက္ကမာၻ၌  တတိယေျမာက္အႀကီးဆံုး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္အုပ္စုတြင္ လႊမ္းမိုးထားေသာအင္အားစုမွာ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ 

ျဖစ္သည္။ ဤခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီသည္ ဥေရာပရွိအလားတူပါတီမ်ားထက္ လက္၀ဲအုပ္

စုႏွင့္ပိုမိုနီးစပ္သည္။ အေရးပါအရာေရာက္မႈတြင္ အီတလီႏွင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတို႔ရွိ ခရစ္ယာန္ 

ဒီမိုကရက္ပါတီမ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္။ လက္ယာအုပ္စုတြင္ ဒီမိုကေရစီအစဥ္အလာရွိၿပီး ဤ 

အုပ္စုရွိပါတီမ်ားသည္ အျခားလက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားရွိ လက္ယာႏိုင္ငံေရးအုပ္စု၀င္ ပါတီ 

မ်ားထက္ ပိုၿပီးစနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ခိုင္

မာေသာ အရပ္ဖက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဟိုးယခင္ကတည္းကရွိခဲ့သည္။

အထက္ပါေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ Popular Unity (လက္၀ဲႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕) 

လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆယ္ဗာဒိုအာယြန္ဒီ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ အာယြန္ဒီ 

သည္ မဲအေရအတြက္စုစုေပါင္း၏ ၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ပါတီ 

က ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အနည္းငယ္ကိုသာ ရရွိထား 

ျခင္းျဖစ္သည္။ အာယြန္ဒီ၏တကယ့္ ႏိုင္ငံေရးစီမံကိန္းသေဘာသဘာ၀ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့ 

လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက သေဘာထားထားကြဲလြဲေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ သူ႔ကိုအထင္အျမင္ေသး 

သူမ်ားက‘ အမွန္တကယ္တည္ရွိမည့္ ေနာက္တိုးဆိုရွယ္လစ္ႏုိင္ငံ’ တစ္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ရန္ 

ႀကိဳးပမ္းခ်က္ဟု ျမင္ၾကသည္။ သူ၏ဘက္ေတာ္သားမ်ားစြာကမူ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သို႔ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈ၏ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံ ေရာယွက္တည္ရွိမႈကိုလိုလားေသာ (ဗဟု၀ါဒီ) သီးျခားပုံစံ 

တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ားစီမံကိန္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 

ခ်ီလီႏုိင္ငံ၏ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးစမ္းသပ္ခ်က္သည္ ‘ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား 
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အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ ကာလကိုမလြဲမေသြျဖတ္သန္းရျခင္းအပါအ၀င္ ‘သိပၸံနည္းက်ဆိုရွယ္

လစ္စနစ္၏ဥပေဒသမ်ား’ကို ေရွာင္လြဲ၍ရႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ 

အာယြန္ဒီ အစိုးရ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ ခ်ီလီႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ မတူ 

ကြဲျပားမႈမ်ားကို သည္းမခံႏိုင္ေသာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာအယူအဆအတြင္းသို႔ စတင္သက္ဆင္း 

ခဲ့သည္။  လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ (အၾကမ္းဖက္မႈ) တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ား 

သာမက လမ္းမမ်ားေပၚ၌ပါ ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စတင္ၿပိဳကြဲျခင္း

၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ တြင္ အာယြန္ဒီကိုျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီး ေသဆုံးမႈျဖင့္အဆုံးသတ္

ခဲ့သည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပီႏိုေခ်းဦးေဆာင္သည့္ စစ္တပ္က၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈသည္ အလြန္ပင္ 

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ခ့ဲသည္။ လက္နက္ကုိင္ပုန္ကန္မ ႈလံုး၀မျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ္လည္း အေရးအခင္း 

အေစာပိုင္းေန႔ရက္မ်ားတြင္ လူ ၃၀၀၀ နီးပါးအသတ္ခံခဲ့ရၿပီး ၎တုိ႔အနက္ အမ်ားစုသည္ 

အက်ဥ္း႐ံုးတရားစီရင္ၿပီး ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားမ်ားျပည့္သြားသည္။ ရဲဘက္စခန္းမ်ားစြာကို တည္ေထာင္လုိက္သည္။ ျပည္သူ 

၁၀၀၀၀၀ ထက္မနည္း အတင္းအၾကပ္ျပည္ႏွင္ခံရသည္။ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အစိုးရ 

႒ာနမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 

အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရသည္။ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈသည္ ပီႏိုေခ်းအစိုးရအတြက္ အဓိကလက္နက္ 

ျဖစ္သည္။

ပီႏိုေခ်းအစိုးရက လႊတ္ေတာ္ကို၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို 

ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ မဲဆႏၵ ရွင္စာရင္းမ်ားကိုမီးတင္႐ႈိ႕သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ 

စြက္ဖက္ကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားကို  တကၠသုိလ္အဓိပတိမ်ားအျဖစ္ 

ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရကိုခၽြင္းခ်က္မရွိ ေထာက္ခံမႈမေပးေလာက္ဟုထင္သည့္ သတင္းစာမ်ား 

ကို ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။ စာနယ္ဇင္းႏွင့္စာအုပ္မ်ားကို စာေပစိစစ္ေရးတည္ေထာင္သည္။ ေန႔စဥ္ 

ထုတ္သတင္းစာသစ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားအားလုံးကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 

ထုတ္ေ၀ရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ေန၀င္မီးၿငိမ္းအမိန္႔ကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာေအာင္ 

ျပ႒ာန္းခဲဲ့သည္။
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ဤသို႔ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈအဆင့္မ်ဳိးျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈသည္ ခ်ီလီကဲ့သို႔ 

ဒီမိုကေရစီ သမုိင္းမွတ္တမ္းရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ဆန္႔က်င္ျငင္းပယ္မႈကိုျဖစ္ပြား 

ေစခဲ့သင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသို႔ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ ခ်ီလီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ အလြန္အမင္း ႏိုင္ငံ 

ေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ားအစြန္းတစ္ဖက္စီျဖစ္ေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ 

လူမႈေရးအမုန္းတရားမ်ားက လူမႈအေဆာက္အအုံတစ္ခုလုံးအတြင္း စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ အသီးသီးရွိသည့္သူမ်ားက ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားက်င္းပၾကသျဖင့္ လမ္းမမ်ားေပၚ 

တြင္ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲေန႔တုိင္းျဖစ္သည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေျမယာမ်ားကို 

တုိင္းျပည္အစိုးရက သိမ္းပိုက္ေစလိုသည့္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းျပည္အစိုးရ၏သိမ္းပိုက္မႈမွ ကာကြယ္ 

လိုသည့္သူမ်ားက ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ၾကသည္။ 

စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈသည္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈျပန္ရမည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ဟု ျပည္သူအမ်ားစုက 

႐ႈျမင္သျဖင့္ အရမ္းကာေရာျဖင့္ မ်က္စိတစ္ဖက္ပိတ္ေထာက္ခံမႈ(ဆိုလိုသည္မွာ မ်က္စိတစ္ဖက္ 

က ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈႏွင့္ အျခားတစ္ဘက္က စိတ္ခ်ရေလာက္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုျမင္ၿပီး၊ 

အျခားတစ္ဘက္ကမူ တျဖည္းျဖည္းသိသာလာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆိုးသြမ္းရက္စက္မႈ 

မ်ားကို သတိမမူမိျခင္းျဖစ္သည္) ေပးခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ လူတန္းစားက အာဏာ 

သိမ္းမႈကိုေထာက္ခံခဲ့သည္။ အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းထားသည့္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိမႈသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္လူတန္းစားအတြက္ ဦးစြာ 

အက်ဳိးရွိေစခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ အစဥ္အလာ နီယိုလစ္ဘရယ္စီးပြားေရးမူ၀ါဒကို 

က်င့္သုံးျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အျမတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔တုိင္ ဤေနရာတြင္ 

ပီႏိုေခ်းအစိုးရကို လူမႈေထာက္ခံမႈအားလံုး အဆံုးသတ္သြားသည္ဟုဆိုလ်င္ မွားလိ္မ့္မည္။ သူ႔ 

အတုိင္းအတာႏွင့္သူ လူထုလူတန္းစားအလႊာအားလုံးသို႔ လူမႈေရးအရေထာက္ခံမႈက ျပန္႔ႏွံ႔သြား 

ခဲ့သည္။

အတိုက္အခံအတြက္ ခရီးၾကမ္း

အာယြန္ဒီကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္မ်ားၾကားတြင္ 

မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားျခင္းသည္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ ၿပိဳကြဲသြား 

သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈပမာဏ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မုန္းတီးေသာ အာဏာရွင္စနစ္ 

တို႔က ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ပီႏိုေခ်းအစိုးရကို ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္တို႔က ဆန္႔က်င္ဖို႔ 

အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ မ်ားကို မတရားအသင္းမ်ားအျဖစ္ေၾကညာျခင္း၊ 

၎တို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ႐ုံးမ်ားကိုသိမ္းျခင္းတို႔သည္ ပီႏိုေခ်း၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔တိုုင္ 

ပီႏိုေခ်း၏အထက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားက ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္  ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္မဟာ

မိတ္အဖြဲ႕တို႔ၾကားမွ ပဋိပကၡကို ရပ္တန္းကမရပ္ေစခဲ့ပါ။ အုပ္စုႏွစ္ခုစလုံးက ဒီမိုကေရစီပ်က္သုဥ္း 

ခ့ဲရျခင္းသည္ သူ႔ေၾကာင့္ ငါ့ေၾကာင့္ဟူေသာ အဆိပ္သင့္ျငင္းခံုမႈကုိသာဆက္လုပ္ေနၾကေလသည္။
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သို႔ျဖစ္၍ စစ္အစိုးရလက္ထက္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားသည္ အတုိက္အခံတို႔၏စိတ္၀မ္းကြဲမႈ

လကၡဏာကိုျပသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီက အင္အားအႀကီးဆုံးျဖစ္ေန 

သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ျပည္ပေရာက္ခ်ီလီႏိုင္ငံသားမ်ားၾကားတြင္ ေထာက္ခံမႈ 

ပိုရသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔ၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ထိပ္ 

တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈ စတင္ျဖစ္ပြားလာသည္။ ကိုယ္က်င့္တရားအရ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ 

ႀကီးၾကပ္မႈလုံး၀မရွိပဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစုိးရလက္ေအာက္ခံ စစ္ေထာက္လွမ္း 

ေရးအဖြဲ႕သည္ အလြန္ပင္ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ျပစ္မႈမ်ားကို အေရအတြက္ 

တိုးပြားလာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစီရင္ခံတင္ျပလာၾကသည္။ အစုိးရက 

တကၠသိုလ္မ်ားကို အဆုံးစြန္ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ တဟုန္ထိုးပြားမ်ားလာသည့္ 

အတုိက္အခံ အေတြးအေခၚ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပညာတတ္အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ႀကီးမားေသာအစိ

တ္အပိုင္းကို တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး 

ေနာက္ ‘အလုပ္ရွင္ကဖြဲ႕စည္းသည့္သမဂၢလႈပ္ရွားမႈ’ ကိုဖန္တီးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုလႈပ္ရွားမႈသည္ 

လက္၀ဲအုပ္စု၊ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္တို႔ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 

ၾသဇာကို နိဂုံးခ်ဳပ္ေအာင္မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေခ်။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တရားဝင္မႈကို ခ်ီလီတြင္ေရာ 

ျပည္ပတြင္ပါ အသိအမွတ္ျပဳထားရဆဲျဖစ္သည္။ ဖိႏွိပ္မႈျဖင့္ ထုသားေပသားက်လြန္းေနသည့္ 

တိုင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဖြဲ႕စည္းပုံအခ်ဳိ႕ကို ဆက္လက္ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ ကတ္သို 

လစ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္က ဂုိဏ္းအုပ္၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏မ်က္စိမွိတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ 

ျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးသမားေရွ႕ေနမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို အကာအကြယ္ 

ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ ထားခဲ့သည္။

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အတိုက္အခံတို႔စနစ္တက် စုဖြဲ႕မႈရွိလာေစခဲဲ့သည့္ 

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီပ်က္သုဥ္းရျခင္း၏ လက္သည္ဘယ္သူလဲဟူေသာ 

အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈေနရာတြင္  ကိုယ့္ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို ပါတီအသီးသီးက ၀န္ခံျခင္းက 

အစား၀င္လာသည္။ ထိုသို႔ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကို၀န္ခံသည့္ တိမ္းညြတ္မႈေပၚေပါက္လာေစရန္ 

ပညာတတ္အစုအဖြဲ႕အသီးသီးကလည္း အက်ဳိးျပဳခဲ့သည္။ အေရးအႀကီးဆုံးမွာ စစ္အစိုးရကို 

ဆန္႔က်င္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၊ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္   

ႏိုင္ငံေရးရန္ဘက္မ်ား ျဖစ္ခဲဲ့ၾကသူမ်ားအတြင္း ေပါင္းစည္းမိလာျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔ဘ၀မ်ား 

ကယ္ဆယ္ေရး အလြဲသုံးစားမႈမ်ားကို႐ႈတ္ခ်ေရး၊ စစ္အစိုးရကိုကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲမ်ား က်င္းပ 

ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား၏မိသားစုမ်ားကိုေကၽြးေမြးရန္ ရပ္ရြာပိုင္ဘံုစားဖိုေဆာင္မ်ားကို ဘ႑ာ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ကဲ့သုိ႔  နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္လာရခ်ိန္တြင္ ဟိုတစ္ခ်ိန္ 

တုန္းက ႏိုင္ငံေရးအရ မတူကြဲျပားမႈမ်ားသည္ ရွိျမဲရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးမႀကီးေတာ့ 

ေပ။
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မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား၊ ၀ိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ 

သိေအာင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားမရွိသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕ျပင္ေလးရပ္ လက္နက္ကိုင္အေစာင့္မ်ားျဖင့္ 

၀န္းရံပိတ္ဆို႔ထား ျခင္းကိုဖယ္ရွားျခင္းမရွိဘဲ အေျခခံဥပေဒသစ္အတည္ျပဳေရးအတြက္ ဆႏၵ 

ခံယူပြဲကို ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရကက်င္းပသည္။ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးသည္ 

အေယာင္ေဆာင္ဟန္ျပသာျဖစ္သည္ဟု အတုိက္အခံက ႐ႈံ႕ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ဆႏၵခံယူပြဲ 

အစီအမံေၾကာင့္ဆိုရွယ္လစ္မ်ားပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္မ်ားၾကား ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းရသြားေစသည္။ ထုိကာလအေတာအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအရျပည္လည္ 

ေပါင္းစည္းမႈ ျပည္တြင္းတြင္ေရာ ျပည္ပတြင္ပါျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုႏိုင္ငံေရးေပါင္းစည္းမႈက 

အတိုက္အခံ၏သေဘာသဘာ၀ကိုေျပာင္းလဲပစ္လိုက္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၏ ပါတီ၀င္ 

အမ်ားစုဂိုဏ္းက ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာေပါင္းစည္းေရး၀ါဒီ 

ဆိုရွယ္လစ္ဂိုဏ္းႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ကာ ဥေရာပဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရး 

ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ခ်ီလီကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားေရာ 

အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားအပါအ၀င္  ျပည္သူ႔စစ္လႈပ္ရွားမႈ၊ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈတို႔ျဖင့္ပါ တိုးတက္ 

သည့္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ပုံစံကိုတည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပသည့္လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္ 

သြားသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ 

ဆိုရွယ္လစ္မ်ားၾကား ဘုံရပ္တည္ခ်က္က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းအသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈကိုတြန္းအားေပးရန္အလို႔ငွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လူထုကိုစည္း႐ုံးျခင္း၊ ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔ျဖင့္ အစိုးရကိုအလဲထိုးသင့္သည္ဟု 

ခရစ္ယာန္ ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားက ေျပာဆိုတင္ျပၾကသည္။

အထက္ပါအေျခအေနသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ အတိုက္အခံမ်ားထဲမွ အလယ္အလတ္

သေဘာထားရွိသည့္အစိတ္အပိုင္းက ၎တို႔၏တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈကို ႏွစ္ဆတိုးလုပ္ေဆာင္ 

သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ ပါတီ၀င္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားစြာၾကားတြင္ ကတိက၀တ္ျဖစ္သည့္ Alianza Democrática ႏွင့္ ပညာသည္ 

အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းတူခ်င္း 

ေပါင္းထားသည့္ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားၾကား လူမႈေရးကတိက၀တ္ျဖစ္သည့္ Asamblea 

de la Civilidad တို႔ကိုခ်မွတ္လာၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ 

တစ္ခ်ိန္က အာဏာရွင္အစိုးရႏွင့္လက္တြဲခဲ့သည့္ လက္ယာအုပ္စုမွ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ပါ၀င္ 

သည့္ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ (National Accord) ကို 

ဘုရားေက်ာင္းေတာ္က စီစဥ္က်င္းပေပးခဲ့သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးေထာက္ခံ

မႈကိုရရွိႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးအစီအမံတစ္ခုကို အားေပး 

ကူညီရာေရာက္ေအာင္ အထက္ပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ ‘တုိက္ပြဲ၀င္မႈပုံစံအားလုံး၏ စစ္မွန္ခုိင္မာမႈ’ကို အခိုင္အမာဆက္လက္ 
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ေျပာၾကားေနသည့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ေထာက္ခံမႈရရွိဖို႔ေလာက္သာခ်န္လွပ္ခဲ့ရသည့္ ေဆာင္ရြက္ 

ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ပထမငါးႏွစ္တြင္ အတုိက္အခံသည္ ထင္သာျမင္သာေသာ 

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ႀကီးက်ယ္ေသာ အားနည္းခ်က္ 

ႏွစ္ခုကို မဖုံးကြယ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ပထမဆုံး အားနည္းခ်က္သည္ လက္ယာအုပ္စု၏ႀကီးမားေသာ 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္လုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတႏုိင္ငံအျဖစ္ 

ရွိခ်ိန္က ခ်ီလီႏုိင္ငံ၏သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ ဆက္တိုက္အင္အားစုျဖစ္ခဲ့သည့္ သေဘာထား 

ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ လက္ယာအုပ္စုသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း အဖ်ား႐ႈး 

သြားခဲ့သည္။ ထိုလစ္ဘရယ္လက္ယာအုပ္စုေနရာတြင္ ဒီမိုကေရစီကို အယုံအၾကည္မရွိေသာ 

အရပ္သား စစ္၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ကက္သိုလစ္ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး၀ါဒီမ်ား၊ လစ္ဘရယ္၀ါဒကို 

စီးပြားေရးတြင္သာက်င့္သုံးမည့္ ေရွး႐ုိုးစြဲလက္သစ္၀ါဒီမ်ား ေရာေႏွာထားသည့္ အုပ္စုက 

၀င္ေရာက္ေနရာယူလာသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ Alianza Democrática ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားၾကား 

ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆုံမႈေၾကာင့္ အတိုက္အခံတို႔ အကြဲအျပဲျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ သေဘာထား 

ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္ အကြဲအျပဲပဋိပကၡကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္ ဖိတ္ေခၚမႈတို႔ 

သည္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္တိုက္ဆန္႔က်င္ဖီလာျဖစ္ေနသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ 

လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ အရမ္းကာေရာလမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားမွသည္  ဗို႔အားျမင့္ဓာတ္တိုင္ႀကီး 

မ်ားကို ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ား အထိပါ၀င္သည္။

အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ဆန္႔က်င္ဖီလာျဖစ္မႈမ်ားသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လာသည့္ 

တစ္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပေသာ protestas ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေန႔ခင္းဘက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲမ်ားက်င္းပကာ ေန၀င္ရီတေရာအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ လူေန 

ရပ္ကြက္ေပါင္းမ်ားစြာရွိ ေနအိမ္မ်ားမွအိုးခြက္မ်ားကို က်ယ္ေလာင္စြာတီးခတ္ၾကသျဖင့္ ၿမိဳ႕ 

တစ္ခြင္တစ္ျပင္လုံး နားအူစရာဆူညံပြက္ေလာ႐ိုက္ေနေလသည္။ သို႔ေသာ္ ညဘက္တြင္ 

အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕မ်ားက ရဲႏွင့္ရင္ဆုိင္တိုက္ခိုက္ၾကျခင္းေၾကာင့္ အဆင္းရဲဆုံးလူတန္းစားထဲမွ 

လူငယ္အမ်ားစုေသေၾကခဲ့ရၿပီးအႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ရဲသားမ်ား 

ကိုသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေျမေအာက္ရထားဘူတာမ်ားတြင္ ဗုံးေထာင္ျခင္း၊ လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္းလုပ္ 

ရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္ လက္၀ဲအစြန္းေရာက္အုပ္စုက ပါ၀င္ပတ္သက္လာသည္ဟု 

ယူဆရသည္။ အစိုးရ၏တုံ႔ျပန္မႈက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွသည္။ အလုပ္သမားသမဂၢ 

ေခါင္းေဆာင္ တူကာပယ္လ္ ဂ်ီေမးနက္ဇ္လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါေမာကၡ သံုးဦး 

လည္လွီးအသတ္ခံရျခင္းစသည့္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဆႏၵျပပြဲ ဒုတိယ 

ေျမာက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးကို ဓာတ္ဆီျဖင့္ပက္ျဖန္းကာ စစ္တပ္ကင္းလွည့္တပ္ဖြဲ႕က 

မီးေလာင္တိုက္သြင္းခဲ့သည္။ ဤသို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေနကို အစိုးရထဲမွ ရက္ဒီကယ္ 
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အုပ္စုမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။  ‘သံလက္သီးသုံးသည့္နည္းလမ္း’သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ 

ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈကိုရရွိေစသည့္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ထုေခ်တင္ျပသည္။ 

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ကြဲကြဲျပားျပားပိုင္းျခားျခင္းမျပဳဘဲ အတုိက္အခံမ်ားသည္ မင္းမဲ့၀ါဒီ 

ဆန္ေသာအင္အားစုဟု သတ္မွတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ 

ဤသို႔ေသာ ၀န္းက်င္အေျခအေနရွိေနေစကာမူ က်ယ္ျပန္႔ေသာသဘာတူညီခ်က္မ်ား ပိုမို

ခ်မွတ္က်င့္သုံးႏုိင္ေရးႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို သေဘာထား 

ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ အတိုက္အခံတို႔က ဆက္လက္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ 

မဟာဗ်ဴဟာသည္ကား အျဖစ္ဆိုးႏွင့္တုိးရေလသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယေျခာက္လတြင္ 

ခ်ီလီႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားကမ္းေျခတစ္ခုတြင္ ဧရာမလက္နက္တိုက္ႀကီးကိုရွာေတြ႕ 

သြားသည္။ ထုိလက္နက္မ်ားကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ FPMR က 

က်ဴးဘားႏုိင္ငံမွ ခိုးသြင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္လအၾကာတြင္ FPMR က ပီႏိုေခ်းကိုလု

ပ္ၾကံရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ လုပ္ၾကံမႈမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ပီႏိုေခ်း၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ 

ေျခာက္ေယာက္ေသဆုံးခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အာဏာရွင္အစိုးရ အားေကာင္းလာျခင္း၊ စစ္တပ္ 

ကို ပီႏိုေခ်းက လုံး၀ဥႆုံထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဗ်ဴဟာ လက္မႈိင္ခ်လိုက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ 

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ကုန္လြန္သြားသည္။ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ား အစြန္းတစ္ဖက္စီျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ 

အၾကမ္းဖက္မႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီးသြားေနသည့္တိုင္ ဆိုရွယ္လစ္-ခရစ္ယာန္ ဒီမို 

ကရက္မဟာမိတ္အဖြဲ႕သည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျပန္လည္အသက္၀င္လာသည့္ ႏိုင္ငံ 

ေရးပါတီမ်ား၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ၎တို႔၏လူထုစည္း႐ုံးေရးဗ်ဴဟာကိုဆက္လုပ္ရန္ ခိုင္မာအား 

ေကာင္းမႈရွိေနေသးသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအစ

အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၁၄ ႏွစ္ျပည့္သည့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး႐ႈခင္းက ပိုၿပီးစုံလင္ 

႐ႈပ္ေထြးလာသည္။ အစိုးရႏွင့္ အတုိက္အခံတို႔က ယာယီအင္အားပါ၀ါအခ်ဳိးညီမွ်မႈသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ 

သည္။ ပီႏိုေခ်း၏အင္ အားကဆက္လက္ႀကီးမားလာသည္။ သူ၏အင္အားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

စစ္တပ္ႏွင့္တိုင္းႏုိင္ငံအာဏာပါ၀ါျဖစ္သည္။ ပီႏိုေခ်းသည္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေနသည့္ တုိင္းႏုိင္ငံ 

တစ္ခု၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သလို စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္ 

သည္။ ထိုလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအတြက္ ပီႏိုေခ်းထံတြင္အျမင့္ဆုံးအာဏာရွိေနသည္။ ထိုတပ္ 

မ်ားသည္ စည္းလုံးမႈ၊ အမိန္႔နာခံမႈရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးတြင္ေျခမ႐ႈပ္ၾကေခ်။ ၎တို႔၏ ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပက္ိ ုသစၥာခၾံကသည။္ ပီႏိုေခ်းကိ ုအထကတ္န္းလႊာႏငွ္ ့စီးပြားေရးလပုင္န္းရငွမ္်ားကလည္း 

ေထာက္ခံၾကသည္။

သို႔ေသာ္အတိုက္အခံမ်ားအတြက္ အေျခအေနက ထင္သေလာက္မဆိုးေပ။ အတိုက္အခံ 
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၏ သိသာထင္ရွားေသာ လကၡဏာရပ္တစ္ခုမွာ ယင္း၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံမ်ား၏ 

အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုအားသာခ်က္သည္ တစ္ဦးခ်င္းလႊမ္းမိုးမႈအားေကာင္းေသာ ကိုယ္ 

ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို အေျခခံထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ 

အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ အတုိက္အခံ၏ပါ၀ါသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပတ္သက္ 

ေနသည္။ ပါတီမ်ားသည္ တရားမ၀င္ေသ္ာလည္း လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို စည္း႐ုံးႏုိင္သည့္  

ဆႏၵျပပြဲမ်ားက်င္းပဖို႔ ေဆာ္ၾသရန္လုံေလာက္သည့္ စနစ္တက်စုဖြဲ႕မႈရွိသည္။  ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 

သီးျခားရပ္တည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ အလုပ္သမား 

သမဂၢမ်ား၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာသည္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ား၊ 

ရပ္ေရးရြာေရးအသင္းမ်ားလို အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အတိုက္အခံက အားကိုးအားထားျပဳသည္။ 

ႏုိ္င္ငံတကာ၏ သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ ဥေရာပ၊ ေတာင္အေမရိက၊ ေျမာက္အေမရိကတိုက္မ်ားမွ 

အစုိးရမ်ား၏ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းနီးပါးျဖစ္ေသာ စာနာမႈတို႔၏ ေဖးမကူညီမႈကို အတုိက္အခံ 

တို႔က ရရွိခံစားၾကရသည္။ အတိုက္အခံတို႔ကိုေပါင္းစည္းရာတြင္ ပဓာနက်သည့္အခန္းက႑က 

ပါခဲ့သည့္ ၾသဇာဂုဏ္သေရႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိေနျခင္းသည္လည္း အတုိက္အခံကို 

အက်ဳိးခံစားရေစသည္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားက အတိုက္အခံ၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေရးဆြဲေပး 

သည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲတြင္ ပါထရီဆီယို အယ္လ္၀င္၊ ရီကာဒိုလာဂို႔စ္တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ၎တို႔ 

ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ပီႏိုေခ်းကို အတိုက္အခံလုပ္ရာတြင္ အဓိကျပယုဂ္မ်ားအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာ 

သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္အုပ္စုႏွင့္ လက္၀ဲပါတီမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ 

ရြက္မႈတည္ေဆာက္ရန္ အကူအညီေပးခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ရရွိခ်ိန္တြင္ ခ်ီလီသမၼတ 

မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏အေျခအေနသည္ ကပ္ေဘးဆိုက္ေရာက္မႈတြင္ 

မွ်ေခ်အျဖစ္ တည္တံံံ့ေနျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ပီႏိုေခ်းသည္ အာဏာဆက္လက္တည္ျမဲရန္ လုံ 

ေလာက္ေသာ အားေကာင္းမႈရွိေနေသာ္လည္း သူ၏ရန္သူမ်ားကို ေခ်မႈန္းရန္အထိေတာ့ 

အင္အား မေကာင္းေတာ့ေခ်။ ၿမိဳ႕ျပင္ေလးရပ္ေစာင့္ၾကပ္ပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္း၊ အရပ္ဖက္ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျပင္းထန္သည့္ဖိအားမ်ား ရွိေနသည့္တုိင္ 

အတိုက္အခံကေတာ့ အတန္ပင္အင္အားေကာင္းလာသည္။ သို႔ေသာ္အတိုက္အခံသည္ အစိုးရ 

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစေလာက္ေအာင္ အင္အားမေကာင္းဘဲျဖစ္ေနျပန္သည္။ 

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ဒုတိယငါးႏွစ္တြင္ အတိုက္အခံ၏ ကၽြမ္းက်င္ေသာႏုိင္ငံေရးေခါင္း 

ေဆာင္မႈက ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စိုက္လိုက္မတ္တတ္ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့သလို ၎တုိ႔၏ 

ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွ ေသြဖည္ျခင္းမျပဳဟုျငင္းဆန္ခဲ့သည္။  အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ ဆန္႔က်င္မႈ 

အျဖစ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 

လူထုဆႏၵခံယူပြဲ၌ ကန္႔ကြက္ၾကရန္ အတိုက္အခံကဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေထာက္ခံမဲေပးျခင္းသည္ 
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အာဏာရွင္စနစ္ကို ေနာက္ထပ္ရွစ္ႏွစ္အသက္ဆက္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ကန္႔ကြက္မဲသည္ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပဖို႔ လိုအပ္လာေစလိမ့္မည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဆႏၵခံယူပြဲရက္ကိုလက္ခံေသာ္ 

လည္း ဆႏၵခံယူပြဲကို တားဆီးကန္႔သတ္မႈမရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္အစားထိုးရန္ အတိုက္အခံ 

က အပူတျပင္း႐ုန္းကန္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲသာ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

အစိုးရက အခုိင္အမာေၾကညာသည့္အခါ အစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတိုက္အခံက လက္ခံခဲ့ 

သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၎တို႔အျပည့္အ၀ျပင္ဆင္မထားရေသး 

သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚလာေစမည္ကို စိုးရိမ္မႈျဖင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အတိုက္အခံက 

လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ တစ္ဦးတည္းေသာ သမၼတေလာင္း သို႔မဟုတ္ 

တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကို သေဘာတူရျခင္းကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည္။) 

ထို႔ေၾကာင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈအတြက္ အေကာင္းဆုံးအခြင့္အလမ္းသည္ ပီႏိုေခ်းအစိုးရ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ‘ကန္႔ကြက္’ မဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။ တရားမွ်တေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျဖစ္ရန္ 

အနိမ့္ဆုံးအေျခအေနမ်ားမရွိပါက လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ႐ုတ္သိမ္းမည္ 

ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲသည္ အေယာင္ေဆာင္ဟန္ျပသာျဖစ္သည္ဟု ျပည္တြင္းျပည္ပကသိရွိေအာင္ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမည္ဟု အတိုက္အခံက သတိေပးခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ‘ကန္႔ကြက္မဲေပးေရး’ (No) စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းကို 

ဖြဲ႕စည္းသည္။ ထိုအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕ရန္ ႏို္င္ငံံေရး လူမႈေရးအင္အားစုေပါင္းမ်ားစြာကို  တစုတစ္စည္း 

တည္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုသည္။ ထိုစည္း႐ုံးလႈံံ႔ေဆာ္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္

ကူးေျပာင္းေရး အယူအဆပါရွိသည္။ ထုိအသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ ေတာ္လွန္ေရး သို႔မဟုတ္ 

ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ား အစြန္းတစ္ဖက္စီျဖစ္ေနသည့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈ အယူအဆမွ 

ေရွာင္ဖယ္လာကာ လုံး၀ဥႆုံးေအာင္ပြဲခံရန္ မႀကိဳးပမ္းဘဲ  ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ 

တာ၀န္ရွိ သူမ်ားမွလြဲၿပီး) လူတုိင္းသည္ တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မိမိဂုဏ္သိကၡာကို 

ေလးစားမႈရရွိသည့္ ‘ေနေရာင္ေအာက္ တြင္ေနစရာတစ္ေနရာရမည့္’   ‘အားလုံးအတြက္ဇာတိေျမ’ 

တည္ေဆာက္သြားရန္ကတိျပဳသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္တြင္ အတိုက္အခံတို႔ 

ေအာင္ပြဲခံသည္။ ‘ကန္႔ကြက္မဲ’ လႈပ္ရွားမႈက မဲဆႏၵစုစုေပါင္း၏ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏုိင္ရသည္။ 

အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏နိဂုံးမွာ အမွတ္စဥ္ေရတြက္ခံရၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ဒီဇင္ဘာတြင္ 

တုိင္းျပည္အႀကီးအကဲ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးရာထူးမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ 

ပဲြမ်ား က်င္းပသည္။ ပါထရီဆီယို အယ္လ္၀င္သည္ ခ်ီလီသမၼတႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္တင္ 

ေျမႇာက္ခံ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာ၌ ရီကာဒိုလာဂို႔စ္ကသမၼတအျဖစ္ 

ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ 

ခက္ခဲေသာ္လည္ ေအာင္ျမင္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

ခ်ီလီႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေရွ႕ေနာက္မညီမႈမ်ားကိုျပသည္။ 
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အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အစပိုင္းသည္ အလြန္အမင္းခက္ခဲလွသျဖင့္ သိမ္ဖ်င္းေသာ ရလဒ္မ်ား 

ထြက္ေပၚလာမည့္ကိန္းဆိုက္ေနသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ ခ်ီလီ၏အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈသည္ အေအာင္ျမင္ဆုံး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု က်ယ္ျပန္႔ 

စြာလက္ခံလာၾကၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရေျပာရလွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈစမွတ္သည္ အလြန္ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းခဲ့သည္။ 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပီႏိုေခ်း႐ႈံးသြားသည့္တိုင္ မဲအေရအတြက္အားလုံး၏ ၄၄ 

ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပီႏိုေခ်းကရထားဆဲျဖစ္ေနသည္။ အာယြန္ဒီအစိုးရက အာဏာရွင္ေနာက္မွ 

စည္းလုံးမႈွရွိရွိျဖင့္ သစၥာခံမည့္ စစ္တပ္ျဖင့္ အာဏာကိုခ်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ပထမဆုံးအႀကိမ္ 

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ႏို္င္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုက မဲ 

အေရအတြက္အားလုံး၏ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ရရွိသည့္ အေျခအေနျဖစ္လာျပန္သည္။ လက္ယာ 

အုပ္စုသည္ စီးပြားေရးသမားလူတန္းစားအားလုံးနီးပါး၏ ေထာက္ခံမႈကိုရသည္။ ထိုစီးပြားေရး 

သမား လူတန္းစားသည္ လက္တင္အေမရိကတိုက္တြင္ ေရွး႐ိုးစြဲအျဖစ္ဆုံး လူတန္းစားတစ္ခုျဖစ္ 

သည္။ ဘက္ေတာ္သားမ်ားထံမွ အခိုင္အမာေထာက္ခံမႈရွိသည့္တိုင္ စစ္အစိုးရျပန္လာႏိုင္ခဲ့ 

သည္။စီးပြားေရးတြင္လည္း အႀကီးအက်ယ္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ခ်ီလီႏုိင္ငံသည္ နီယိုလစ္ဘရယ္ 

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ နမူနာယူစရာျဖစ္လာေအာင္ စီမံကိန္းခ်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့

သည္။

ခ်ီလီ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံဆုိုင္ရာမူေဘာင္က ပို၍ပင္အေျခအေနဆိုးေန 

သည္။ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ပီႏိုေခ်းသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးတြင္ ေနာက္

ထပ္ရွစ္ႏွစ္ၾကာဆက္ရွိဦးမည္ျဖစ္သည္။ အဲလြင္၏သမၼတသက္တမ္းထက္ ႏွစ္ဆပိုၿပီးၾကာျမင့္ 

သည္။ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္‘အခ်ဳိးက် 

ကိုယ္စားျပဳစနစ္’ က်င့္သုံးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံၾကား 

ဆက္သြယ္ခ်က္(ပူးတြဲအႏုိင္ရမႈ)သည္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ေနရာစလုံးကို ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား 

အနက္ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕က အျခားညႊန္႔ေပါင္းတစ္ဖြဲ႕ထက္ မဲအေရအတြက္ႏွစ္ဆ (ဆိုလိုသည္မွာ မဲ 

စုစုေပါင္း၏ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မနည္း) အႏုိင္ရသြားမွသာလွ်င္ ျပတ္ေတာက္ႏုိင္သည္။ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘက္ႏွစ္ဘက္ညီေနႏိုင္သည္။ သူ၏ဘက္ေတာ္သားမ်ားထဲမွ အထက္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရွစ္ဦးကို ပီႏိုေခ်းကတစ္သက္တာခန္႔အပ္ခြင့္ေပးထားေသာ ဖြဲဲ႕စည္းပံု 

ေၾကာင့္ ယခင္အစိုးရေဟာင္းအင္အားစုမ်ားကို အခြင့္သာေစရန္အလို႔ငွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ 

တြင္ ေဆာင္ရြက္ထားႏို္င္သည္။ ထို႔အျပင္ အေရးႀကီးသည့္ဥပေဒၾကမ္းတိုင္းကို အတည္ျပဳ 

ျပ႒ာန္းရန္ ေထာက္ခံမႈရရွိရန္လိုသည့္ အနည္းဆုံးကိုယ္စားလွယ္အေရးအတြက္အထူးျပ႒ာန္း

ခ်က္ကို အေျခခံဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ အတိုက္အခံ၏ သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ 

ဥပေဒျပဳေရးကိုျပင္ဆင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေနာက္ဆုံးႏွစ္ကာတြင္ တရား 
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႐ုံးခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ ၁၇ ဦးအနက္ ၁၄ ဦးကို စစ္အစိုးရကခန္႔အပ္ၿပီး စစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး 

ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိဖာသာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အာမခံျပန္ေပးထားသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကခြင့္ျပဳထားသည့္ 

အေနအထားအတိငု္းသာ ႏိငုင္ံေရးရငွသ္နရ္မညဆ္ိပုါလ်င ္ခ်လီီႏိငုင္၏ံ အသြငက္ူးေျပာင္းမႈသည ္ 

မေမြးခင္ကပင္ ဇာတ္သိမ္းခဲ့ေပလိမ့္မည္။ အေမြခံခဲ့ရသည့္ အထက္ပါမူေဘာင္ကို ‘အထုံးျဖည္’ 

မည့္႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားမႈျပဳရာတြင္ ဒီမုိကေရစီအေရး ႏိုင္ငံေရးပါတီညႊန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲ(Concertación) 

၏အရည္အေသြး၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ ခြန္အားတုိ႔က ပဓာနက်လာမည္ျဖစ္သည္။ (Concertación) 

သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ႏိုင္ငံေရးလက္နက္ကိရိယာတစ္ ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ (Concertación) 

သည္ ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာေတြ႕ျမင္ခဲ့ရျခင္းမရွိသည့္ ထူးျခားအေရးပါမႈ 

အရွိဆုံး ႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕ျဖစ္သျဖင့္ (Concertación) ကေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ 

သည္။ ပါထရီ ဆီယို အဲလြင္၊ ေအဒူယာဒို ဖ႐ိုင္း၊ ရီကာဒို လာဂို႔စ္၊ မီခ်ယ္ ဘာခ်ေလး ဟူသည့္ 

သမၼတေလးဦးကို တစ္ဆက္တည္းေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည့္ (Concertación) သည္ 

ခ်ီလီတြင္ သက္တမ္းအရင့္ဆုံး ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရျဖစ္သည္။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအားလုံးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ 

(Concertación) ကပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္မွသည္ တုိင္းျပည္၏သမၼတအထိ 

(Concertación) ၏ေခါင္းေဆာင္မွန္သမွ်သည္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ယင္း  

စီမံကိန္းကိုခ်ဥ္းကပ္သည့္နည္းမ်ားကို တညီတညြတ္တည္းက်င့္သုံးၾကသည္။ ထိုသို႔က်င့္သုံးၾက 

ျခင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ (ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္ခိုင္မာ 

မႈ)ကို အစဥ္အဆက္အစိုးရမ်ားက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ 

တစ္ခ်ိန္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းတုိ႔ကို၀န္ခံျခင္း၊ ယင္း 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚခဲဲ့သည္ကို တရား၀င္၀န္ခံမႈရယူျခင္းသည္ ႀကီးက်ယ္ 

သည့္ ပထမဆုံးရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ သမၼတ အဲလြင္ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည့္ အမွန္တရားႏွင့္ျပန္

လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္မွာ အဓိကက်သည္။ ထုိေကာ္မရွင္က အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 

အင္မတန္မ်ားျပားေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ကာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ကို တစ္ႏုိင္ငံ

လုံးကသိရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ႏွစ္မ်ားစြာအၾကာ၌ သမၼတ လာဂို႔စ္တည္ 

ေထာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအရအက်ဥ္းခ်မႈႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆိုင္ရာ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္က 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အမႈတြဲ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါမွတ္တမ္း 

မွတ္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈက လြန္စြာႀကီးမားပါသည္။ ထိုမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားက 

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ က်င့္၀တ္ေရးရာ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ခ်က္ကိုေပး

အပ္ခဲ့သည္။

အလားတူႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုကိုလည္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အစိုးရေဟာင္း၏အင္အားစု 
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မ်ားထက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပိုၿပီးေထာက္ခံမႈရရွိသည့္ (Concertación) ၏ အမ်ားစုအႏိုင္ရၿပီး

အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ကိုးလိုးကန္႔လန္႔လုပ္ရန္ ေျဗာင္က်က်ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဖန္တီးထားသည့္ 

‘အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ေျခကုပ္မ်ား’ကို ဖယ္ရွားရန္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။ အဲလြင္၏ သမၼတ 

သက္တမ္းႏွင့္ သူ႔ကုိဆက္ခံသည့္ သမၼတ ဖ႐ိုင္းလက္ထက္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ အေျခခံ 

ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းသုံးခုကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုမူၾကမ္းသုံးခုစလုံး ပယ္ခ်ခံရ 

သည္။ လက္ယာအုပ္စုက အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းသုံးခုကို ေရွ႕မဆက္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ 

ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အထက္ပါ ‘ေျခကုပ္’မ်ား၏ တရား၀င္မႈ အားေလ်ာ့လာသည္မွာ 

ထင္ရွားသြားသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို မတရားအသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခခံ 

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကိုပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ဥပေဒအတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္းအတြက္ ေထာက္ခံရန္လိုအပ္ 

သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ပီႏိုေခ်းလက္ထက္ အေျခခံ 

ဥပေဒအရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲႏွစ္ဦးက သမၼတ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ပယ္ခ် 

ခြင့္ရွိေနသည့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္းကန္႔သတ္ျခင္းတို႔မွာ 

၎တို႔ဘက္မွ မျဖစ္မေနလက္ခံလိုက္ရသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ထူးျခားအေရး 

ပါမႈအရွိဆုံး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ သမၼတ လာဂို႔စ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ 

ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ တင္ 

ေျမႇာက္ခံမဟုတ္သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲခ်ဳပ္တို႔ကို သမၼတမ်ားက ၎တို႔၏ေလးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ရာထူးမွဖယ္ရွား 

ျခင္းမျပဳရဟူသည့္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ သမၼတပီႏိုေခ်းဆက္ရွိေနျခင္း 

သည္  အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားမွ်တမႈကို (Concertación) ကရရွိေအာင္လုပ္ရန္ခက္

ခဲသြားေစခဲ့သည္။ သမၼတအဲလြင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အရပ္ဖက္အာဏာပိုင္မ်ားကို ၿခိမ္း 

ေျခာက္ရန္လမ္းမ်ားေပၚ၌ တိုက္ပြဲ၀င္၀တ္စုံျပည့္ျဖင့္ စစ္သားမ်ားကို ပီႏိုေခ်းက တပ္ျဖန္႔ထား 

တတ္သည္။ (ပီႏိုေခ်း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ရွိေနခ်ိန္တြင္) အာဏာရွင္စနစ္၏ အဖိႏွိပ္ 

ဆုံးႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲအဖြဲ႕အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မာႏူရယ္ ကြန္ထေရးရာ့စ္ကို 

အက်ဥ္းခ်ရန္ သမၼတ ဖ႐ိုင္းအစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္လည္း စိန္ေခၚခံခဲဲ့ရသည္။ 

သမၼတအဲလြင္၏ လက္ထက္မွစၿပီး အရပ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို 

စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတို႔ကနာခံရန္ (Concertación) ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရအဆက္ဆက္က အပူတျပင္းလုပ္ 

ေဆာင္ခဲ့သည္။ အတိတ္တုန္းက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ 

ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ စစ္အရာရွိမ်ား၏ ရာထူးတက္လမ္းကို (Concertación) အစိုးရ 

အဆက္ဆက္ကအေလးထားရန္ ဂ႐ုတစိုက္ရွိခဲ့သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအဖြဲ႕တို႔ကို ဘ႑ာေငြေၾကး 

အလုံအေလာက္ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး၌ စစ္တပ္၏ပါ၀င္စြက္ဖက္ 
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မႈကို တားျမစ္ထားသည္။ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွစ္ခုသည္ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ျဖစ္သည္။ 

စစ္မႈထမ္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို အမွန္တကယ္ေလးစားျမတ္ႏိုုးပါက အရပ္ဖက္ႏိုင္ငံေရး 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို နာခံရန္လိုေပသည္ဟူေသာ သေဘာျဖစ္သည္။

ခ်ီလီ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ပို႔ကုန္မ်ား၊ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး မွ်တတည္ၿငိမ္မႈ၊ လူမႈေရးမူ၀ါဒမ်ား 

အားလုံးကို ေနရာတက်ျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ခဲဲ့သည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

မ်ားမွလည္း ခ်ီလီကသင္ခန္းစာယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

သည္ လြန္ကဲႀကီးမားသည့္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ေစခဲ့ေသာ လူထုႀကိဳက္မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ အား 

တက္သေရာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဲလြင္၏ရာထူးသက္တမ္း အေစာပိုင္းေန႔ရက္မ်ား 

မွသည္ (Concertación) ညႊန္႔ေပါင္း၏ ေနာက္ဆုံးသမၼတ ဘာရွေလး၏ လက္ထက္အထိ 

(Concertación) ၏ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒသည္ အာဏာရွင္လက္ထက္တြင္ တိုးပြားစုပုံလာခဲ့သည့္ 

အဆင္းရဲဆုံးလူတန္းစားမ်ား၏ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အခိုင္အမာလုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ေခ်ာေမြ႕ေအာင္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ‘ညီမွ်မႈရွိသည့္ စီးပြားေရး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ’ အယူအဆကို အဲလြင္ကအေလးေပးခဲ့သည္။ ေနာက္တက္လာသည့္ လာဂို႔စ္၏သမၼတ 

ေလာင္းယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ‘အခြင့္အလမ္း ညီမွ်မႈရွိသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ’ 

သည္ အဓိကေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္လာခဲ့သည္။ (Concertación) ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ၏ ႏွစ္ ၂၀ အုပ္ 

ခ်ဳပ္မႈကာလအတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္းေအာက္တြင္ရွိေနသူ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၁၃ ဒသမ ၇ 

ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလႇ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ႀကီးက်ယ္သည့္ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္။ အဲလြင္အစိုးရက 

စီးပြားေရးမူ၀ါဒသစ္ကို ခ်မွတ္ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 

အတိအက်ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ၿပီး စစ္တပ္၊ ရဲအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္မဟာမိတ္ျပဳရျခင္း မွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

အား ဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့သည္။ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 

ျမႇင့္တင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ားျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ပို႔ကုန္ျမင့္တက္လာေစေရးကို 

ေခ်ာေမြ႕စြာျဖစ္ေပၚရန္ သြင္းကုန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားစြာရရွိေအာင္ ညႇိႏႈိင္း 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေသာႏႈန္းထားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အလုပ္ 

အကိုင္ရရွိမႈတို႔ တိုးပြားလာကာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေအာင္ျမင္ေရးကို အက်ဳိးျပဳခဲ့သည္။

၎တုိ႔အာဏာရျခင္းႏွင့္တပါတည္း ေပၚေပါက္လာသည့္ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခိုင္မာ 

အားေကာင္းမႈကို ေစာင့္ထိန္းရန္ (Concertación) ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရက သတိထားလုပ္ေဆာင္ 

ခဲ့သည္။ သမူဟျဖစ္မႈႏွင့္တရားမွ်တမႈ၊ ခြင့္လႊတ္သေဘာထားႀကီးမႈႏွင့္ ဘက္အားလုံးသေဘာ 

တူညီမႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔ သက္၀င္ေနသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို (Concertación) ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ 

က အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ (Concertación) ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
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ခံယူခ်က္ကို သစၥာခံေစာင့္ထိန္းျခင္းထက္ တာ၀န္ယူမႈကိုသစၥာခံေစာင့္ထိန္းျခင္း (ethics of 

conviction vs ethics of responsibility) ကိုအျခခံခဲ့သည္။  ရလာဒ္မ်ားအေကာင္အထည္ 

ေပၚလာေရးကို အဓိကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံး 

၏ ေမြးရာပါလြတ္လပ္ခြင့္၊ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ၊ သာယာ၀ေျပာမႈတို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳ 

လက္နက္ကိရိယာဟု  (Concertación) ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမင္သည္။ 

စိတ္၀ိဥာဥ္ကို ကယ္တင္ေဖးမျခင္း၊ စိတ္ႏွလုံးကိုကုစားေပးျခင္း၊ ေသာကဗ်ာပါဒေတြကို ကုစား 

ေပးျခင္းတို႔အတြက္ နည္းလမ္းဟုမျမင္ၾကေခ်။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈစတင္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္အၾကာ (Concertación) ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ 

မ်ား၏နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်ိန္၌ ခ်ီလီႏုိင္ငံသည္ လက္တင္အေမရိကတိုက္တြင္ အဖြံ႕ၿဖိဳးဆုံး၊ အတည္ၿငိမ္ဆုံး 

တိုင္းျပည္အသြင္ကိုေဆာင္ေနခဲ့သည္။ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြသည္ သုံးဆျမင့္တက္လာကာ ေဒသ 

တြင္း၌ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြအျမင့္ဆုံး ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၇ ႏွစ္တာအတြင္း 

ရရွိခဲ့သည့္ ပွ်မ္းမွ်စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈထက္ (Concertación) ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရေလးဆက္ကာလ 

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းက ႏွစ္ဆပိုျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၎တို႔အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ျမင့္မားသည့္စီးပြား 

ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းထားသည္ ခ်ီလီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို အံ့အားသင့္စဖြယ္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ 

သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္းေအာက္တြင္ ေနထုိင္ေနရသည့္ လူဦးေရရာခိုင္ႏႈန္းက အနိမ့္ဆုံးသို႔ 

ေရာက္လာသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕အစည္း၏ထုတ္ျပန္

ခ်က္အရ ခ်ီလီသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈအနည္းဆုံး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံထဲတြင္ပါလာ

ခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအဖြဲ႕အစည္း Freedom House ၏အဆင့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဥ႐ုေဂြး၊ ေကာ္စတာရီကာႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္အတူ ခ်ီလီက အျမင့္ဆုံးအဆင့္တြင္ 

ရပ္တည္ေနခဲ့သည္။ Freedom House ၏အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေရး ဆိုင္ရာအခြင့္ 

အေရးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ လက္ေတြ႕ေစာင့္ထိန္းမႈကိုပါ 

ထည့္ သြင္းစဥ္းစားၿပီး အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဥပမာ 

ကမာၻ႔ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ Bertelsmann Foundation) တို႔လိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပိုမိုစုံလင္မ်ားျပား 

သည့္ တိုင္းထြာမႈမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒကိုလိုက္နာေစာင့္ထိန္းမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလည္ပတ္ႏုိင္စြမ္း၊ 

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ တိုင္းျပည္အစိုးရ၏ အရည္အခ်င္းတို႔ျဖင့္ ေလ့လာသုံးသပ္ 

မည္ဆိုပါကလည္း ခ်ီလီသည္ လက္တင္အေမရိကတိုက္တြင္ အေျခအေန အေကာင္းဆုံး 

တုိင္းျပည္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။

အထက္ပါ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတိုင္း၏ 

ပဓာနက်ေသာအေၾကာင္း အခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို   ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေပၚခဲ့ 

ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံးအေၾကာင္းအခ်က္မွာ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ 

ဆက္ဆံေရးသည္ အစကမေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာရွင္စနစ္အဆုံးသတ္သြားၿပီးေနာက္ 
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ပညာသည္ဆန္မႈ၊ တရား၀င္အရပ္ဘက္ အခြင့္အာဏာကို နာခံလိုက္နာျခင္း၊ ပါ၀င္စြက္ဖက္မႈ 

မရွိျခင္း၊ လိုက္ေလ်ာျခင္းဟူသည့္ အေျခခံမူမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအဖြဲ႕တို႔ကို 

ရပ္ဘက္၏အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ခ်ီလီတြင္ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ အျခားအေၾကာင္းမ်ားအနက္  

ပီႏိုေခ်းအရင္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ျမင့္ျမတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

ကာလို႔စ္ ပရက္စ္၏ စစ္တပ္ကိုျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

ေအာက္သို႔ စစ္တပ္ကိုျပန္လည္ထားရွိႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ပီႏိုေခ်းအစိုးရ၏ 

ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာရဲအဖြဲ႕က အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ၊ ဘြာႏိုဇာရက္စ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သူ႔ကိုလုပ္ၾကံသတ္ 

ျဖတ္ခဲ့သည္။ ပီႏိုေခ်း၏ ရန္ဘက္မ်ားမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း ပီႏိုေခ်း သို႔မဟုတ္ ပီႏိုေခ်းအစိုးရ 

ႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ စစ္အရာရွိမ်ဳိး ဆက္တစ္ဆက္ကို  စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းသို႔ ရာထူး 

တိုးေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းကလည္း ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ပဓာနက် 

သည့္ ဒုတိယအေၾကာင္းအခ်က္မွာ  အတိတ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္မႈ 

ျဖစ္သည္။ အဆိုပါျပစ္မႈမ်ား၏နာက်င္စရာမ်ားမွ နာလံထူေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ကုစားျခင္း၊ တရား 

မွ်တမႈ၊ အမွန္တရားတို႔ကိုရရွိေအာင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ႀကီးက်ယ္သည့္ႀကိဳး 

ပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္၌ ပီႏိုေခ်းအစိုးရလက္ထက္ 

က အာဏာရွင္စနစ္၏ လုံျခံဳေရး႒ာနစိတ္အႀကီးအကဲရာထူးမ်ားကိုရယူခဲ့ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

မ်ားအားလုံးအပါအ၀င္ စစ္မႈထမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို စြဲခ်က္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အာဏာရွင္ 

စနစ္၏သားေကာင္ဘ၀ က်ေရာက္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္

မဆို တရားမွ်တမႈအျပည့္အ၀မရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္ဥေရာပႏွင့္ ဗဟိုဥေရာပတိုက္၊ အာရွ 

တိုက္၊ အာဖရိကတိုက္ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတုိက္ရွိႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးအနက္ တရားမွ်တမႈ

အျပည့္အ၀ရေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ အင္တိုက္အားတုိက္ႀကိဳးပမ္းမႈ 

သည္ ေျပာစမွတ္ျပဳစရာျဖစ္ခဲ့ေပသည္။
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ပါထရီဆီယို အဲလြင္သည္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 

ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၾကာျမင့္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ၊ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္၊ ဥပေဒ 

သိပၸံပညာပါေမာကၡျဖစ္သည္။ သူ႔ပါတီ၏ ဥကၠ႒၊ စစ္တပ္အာဏာမသိမ္းခင္ ခ်ီလီအထက္ 

လႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ (ဥကၠ႒) တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ေဆာ္ဘာဒို 

အာယြန္ဒဲႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရသည့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈတြင္ အတိုက္အခံဘက္မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ 

အတြက္ လူသိမ်ားထင္ရွားသည္။ အဆိုပါေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈပ်က္ျပားၿပီးမ်ားမၾကာမီ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပီႏို ေခ်းႏွင့္ခ်ီလီစစ္တပ္က အာယြန္ဒဲ၏ Popular Unity 

အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ကာ အာဏာသိမ္းလိုက္သည္။ ထိုသို႔အာယြန္ဒဲကို အတိုက္အခံလုပ္သည့္ 

အျငင္းပြားစရာ ရပ္တည္ခ်က္ရွိသည့္တိုင္ ပီႏိုေခ်းကိုဆန္႔က်င္သည့္ အလြန္အမင္း စိတ္၀မ္းကြဲ 

ေနေသာ အဓိကအတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေပါင္းစည္း 

ေအာင္လုပ္ရာတြင္ အဲလြင္သည္ အဓိကေနရာမွပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ 

ပီႏိုေခ်းကို အႏုိင္ရလုိက္သည့္ ‘ကန္႔ကြက္မဲ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕’ကို ဦးေဆာင္အကူအညီေပးခဲ့သျဖင့္ 

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္  အရပ္ဘက္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ 

လမ္းပြင့္သြားေစခဲဲ့သည္။

သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းၿပီး လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပုံရွိသည့္ 

(Club de Madrid အဖြဲ႕ဝင္)

Patricio Aylwin, by Claudio Santana/Scanpix



18

အဲလြင္သည္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္ အုပ္စု၊ ယင္းအုပ္စုႏွင့္နီးစပ္ေသာ လက္၀ဲအုပ္စု၊ လက္

ယာအုပ္စုတို႔ကိုေပါငး္စည္းေစခဲ့သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္  

ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ ခ်ီလီ၏ အခ်ိန္ၾကာေညာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီ 

ႏုိင္ငံေရးအစဥ္အလာမ်ားအတြက္ ခိုင္မာစြာအားစိုက္လုပ္ကိုင္ရန္ စီမံကိန္းခ်ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ 

ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေနာက္ထပ္က်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းတြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ 

အထိ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ (Concertación por la Democracia) ႏိုင္ငံေရးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕၏ 

ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပထမဆုံးသမၼတရာထူးရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ၏သမၼတသက္တမ္းတြင္ ၁၉၈၀ 

ျပည္ႏွစ္က ပီႏိုေခ်းသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္ စစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ 

သည္။ ပီႏိုေခ်းျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက စစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္ 

မႈေရာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အင္မတန္ခက္ခဲေစခဲ့သည္။ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 

စီးပြားေရးေလာက၏ ယုံၾကည္မႈကိုရရွိခဲ့သည္။ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈကို ပိုၿပီးအာ႐ုံစိုက္ခဲ့သည္။ 

အသင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တတ္သည့္အဲလြင္သည္ သူယုံၾကည္ရ 

ေသာ အၾကံေပးမ်ား၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာမႈအျမဲရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ႏုိင္ငံေရး

အဖြဲ႕၏အၾကံျပဳခ်က္ကိုဆန္႔က်င္လ်က္ အာဏာရွင္စနစ္လက္ေအာက္ရွိစဥ္က ‘ေပ်ာက္ျခင္း 

မလွေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သူမ်ား’ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ကြပ္မ်က္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျဖစ္မွန္ကို 

ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊တာ၀န္ရွိအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မရွင္ 

တစ္ခုကို တရားမွ်တမႈကို အျမင့္ဆုံးရရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းရန္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ 

ထိုေကာ္မရွင္ကိုတည္ေထာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရလဒ္ျဖစ္သည့္ အမွန္တရားႏွင့္ 

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္ (Rettig Commission) တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း 

မႈအတြက္ တရား၀င္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကိုရရွိေစခဲ့သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားမွ်တမႈ 

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာင္အနာဂတ္ကာလ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအလားအလာကို လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ေပ 

သည္။
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ပီႏိုေခ်းလက္ထက္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ
အဓြန္႔ရွည္ခဲ့တဲ့ကာလ ကို နမူနာယူစရာအျဖစ္ယူဆၾကပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကုိ 
လမ္းညႊန္ဖို႔ခင္ဗ်ားခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြလုိ႔ 
ခင္ဗ်ားယူဆတဲ့ဟာ ႏွစ္ခုသုံးခုကုိ ေျပာျပလုိ႔ရမလား။

ပါထရီစီယို အဲလြင္။   ။ အဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

တိုင္းျပည္ရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ သိပ္ကိုအေရးပါခဲ့ပါတယ္ဆိုတာက 

စၿပီးေျပာရမွာပဲ။ ခ်ီလီက လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံေတြထဲမွာ 

ဒီမိုကေရစီရၿပီး တည္ၿငိမ္မႈအရွိဆုံးႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ပေပ်ာက္သြား 

တဲ့ေနာက္ ဒီမိုကေရစီျပန္ရဖို႔္လုပ္ေဆာင္ရတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္ 

လာတယ္။ ဒီမုိကေရစီကိုျပန္သြားဖို႔ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ လက္၀ဲ 

အုပ္စုနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မွ်တသူအုပ္စု(အုပ္စုႏွစ္ခုစလုံးမွာ ကၽြန္ေတာ္ပါပါတယ္)ဆိုတဲ့ ဆုိရွယ္ 

လစ္နဲ႔ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္ေတြအျပင္ (ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တဲ့လက္၀ဲ

အုပ္စုလို႔ေခၚတဲ့) ရက္ဒီကယ္ေလာကအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေစခဲ့တာကေတာ့ ဒီမို 

ကေရစီကို အာသာငမ္းငမ္းေတာင့္တမႈဗ်။ ဒီေတာင့္တမႈက အေျပာင္းအလဲလိုခ်င္စိတ္နဲ႔ တရား 

မွ်တမႈပိုရွိတဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေဖြရွာမႈအလြန္မွာရွိခဲ့တာပါ။ 

စစ္တပ္ကိုအရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ထားရွိျခင္း

ခ်ီလီရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေၾကာင္းေျပာၾကတဲ့အခါ လက္တင္အေမရိက 

ႏုိင္ငံေတြအမ်ားစုနဲ႔ ခ်ီလီနဲ႔မတူတာရွိတယ္။ တျခားလက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံေတြမွာက စစ္တပ္ 

က ႏိုင္ငံေရးမွာထာ၀ရ ပါ၀င္စြက္ဖက္ခဲ့တယ္။ အရပ္ဘက္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိသူေတြကို 

တစ္ခ်ိန္လုံးလိုက္ၿပီး စစ္တပ္ကကန္႔သတ္ေနၾကတာခ်ည့္ပဲ။ ခ်ီလီမွာကေတာ့ တပ္က အရပ္ 

ဘက္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္္ ျခြင္းခ်က္အနည္းငယ္္နဲ႔ရွိေနတယ္။ 

အဲဒီလိုရွိေနတဲ့ သမုိင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့အခ်က္ကေနၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အက်ဳိးရွိခဲ့တယ္ထင္ 

ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ အေရးတႀကီးအေျပာင္းအလဲေတြ ေပၚေပါက္တဲ့ကာလမွာေတာင္ 

အာဏာရွင္အစိုးရေတြကိုတည္ေထာင္ဖို႔ႀကိဳးစားမႈေတြဟာ ခ်ီလီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ေထာက္ခံမႈ 

အခိုင္အမာ ေျခကုပ္မယူႏုိင္ခဲဲ့ပါ ဘူး။ 

အာဏာရွင္စနစ္ကို ပူးသတ္ျခင္း

ခင္ဗ်ားေမးခြန္းကို တည့္တည့္ေျဖမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စစ္အစိုးရကို သူ႔ရဲ႕လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ 

ေတြသုံးၿပီး ျပန္အႏိုင္တိုက္ဖို႔ႀကိဳးစားတာက အေရးႀကီးတဲ့ဆုံးျဖစ္ခ်က္တစ္ခု ထင္ပါတယ္။ 
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ျခံဳေျပာရရင္ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတာက ေနာက္ထပ္အာဏာ 

သိမ္းမႈနဲ႔ အာဏာရွင္အစိုးရေတြကို တြန္းလွန္ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ အတိုက္အခံအင္အားစုေတြက ႀကိဳးစား 

တာပဲ။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေနာက္ထပ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန တြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္ပစ္တာမ်ဳိးေလ။ 

ခ်ီလီႏုိင္ငံသားေတြၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးဆိုတဲ့အရာကို အရမ္းႀကီးအေျပာင္းအလဲ 

ျဖစ္မသြားေစဘဲ ဒါမွမဟုတ္ ထိခိုက္မသြားေစဘဲ ပီႏိုေခ်းရဲ႕ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံ 

မူေဘာင္ထဲကေနပဲ သူ႔ကိုအႏုိင္ရေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုႏိုင္ေအာင္လုပ္ခဲ့ရတာ မလြယ္ပါ 

ဘူး။ တကယ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးႏုိင္ပါတယ္။

ဒီလိုအႏိုင္ရေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရ 

မယ္ဆိုတာ သင္ယူခဲ့ရတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အ႐ႈံးႀကီး 

႐ႈံးခဲ့မွာပဲ။ ရန္ဘက္က ပီႏိုေခ်းတစ္ဦးတည္း မဟုတ္ဘူးဗ်။ သူကလည္းအ႐ူးမွမဟုတ္တာ။ 

သူက လိမၼာပါးနပ္တယ္။ သူ႔ကိုေထာက္ခံတဲ့လူေတြ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္၀က္ရွိ 

တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္ေတြအားလုံးကေန ခၽြင္းခ်က္မရွိ ေထာက္ခံမႈကို 

ေတာင္ရထားတဲ့သူဗ်။ အာယြန္ဒဲကို တြန္းလွန္ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ခ်ီလီႏုိင္ငံအတြက္ တာ၀န္ေက်ခဲ့ေအာင္ 

လုပ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ စစ္တပ္ကယူဆခဲ့ၾကတာ။ ခုထက္ထိေတာင္ အဲဒီလိုယူဆေနတုန္းပဲလား 

မသိဘူး။ အာဏာသိမ္းတုန္းကနဲ႔  ခ်ီလီမွာဒီမိုကေရစီျပန္ရေအာင္လုပ္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ 

လုံးမွာ အဲဒီလိုမ်ဳိးစစ္တပ္က ယူဆခဲ့ၾကတာဗ်။

ျပည္သူၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း

ခင္ဗ်ားက အေစာပိုင္းတုန္းကေတာ့ သမၼတ အာယြန္ဒဲကုိေတာ္ေတ္ေလးေ၀ဖန္ခဲ့တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြေရာက္ေတာ့ အာယြန္ဒဲကုိေထာက္ခံတဲ့သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈရ 
ေအာင္ခင္ဗ်ားလုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ တေစာင္းေစးနဲ႔မ်က္ေခ်းျဖစ္ခဲ့တဲ့သူေတြနဲ႔ တြဲလုပ္ 
ႏုုိင္ေအာင္ ဘယ္လုိမ်ားလုပ္ခဲ့တာလဲဗ်။

အဲလြင္။   ။ ႏုိင္ငံေရးအကြဲအျပဲနဲ႔ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈေတြအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က မတည့္မ႐ႈျဖစ္ခဲ့ၾကတာပါ။ မၾကာေသးခင္ကအထိ တစ္ရန္တစ္ဆူျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ 

ႏုိ္င္ငံေရးပါတီေတြအတြက္ ဒီလိုသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ရေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုတာ သမိုင္းမွာ 

ေတာ့ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ပဲေပါ့။ သမၼတ ေအဒူယာဒို ဖ႐ိုင္း မြန္တဲ ဘာ (၁၉၆၄ မွ ၁၉၇၀) အစိုးရ 

လက္ထက္တုန္းက ဆိုရွယ္လစ္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ တင္းမာတဲ့ၿပိဳင္ဖက္ေတြပဲ။ 

အာယြန္ဒဲအစိုးရ (၁၉၇၀ မွ ၁၉၇၃) လက္ထက္ေရာက္ေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္တည္ေထာင္ဖို႔ 

သူ႔ရဲ႕ Unidad Popular (လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕) အစိုးရထဲမွာ (တရားဝင္အခြင့္မရွိေသာ္ 

လည္း)  လက္ေတြ႕ႀကိဳးပမ္းမႈလုပ္လာတာကိုျမင္ရလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ 

ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္လာတဲ့အခါ အစိုးရလုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ မလႊဲ 
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မေရွာင္သာ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေျခကို ဆိုက္သြားခဲ့တာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲက 

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကယူဆၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ခ်ီလီက ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္မယ့္ကိန္းဆို

က္ေနတဲ့ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ေထာက္ခံတယ္ဆိုၿပီး 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို စြပ္စြဲၾကတာေပါ့။ 

အာဏာရွင္စနစ္ကလည္း ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္လြန္းေတာ့ အေျခခံက်တဲ့တန္ဖိုးေတြကို 

ကာကြယ္ရာမွာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ရျခင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဇာတ္ေပါင္းခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ဇာတ္ေပါင္းခန္းက လူ႔အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္တာကေနစတယ္။

ဒီမိုကေရစီကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမယ့္နည္းလမ္းကို စိတ္ျဖာသုံးသပ္ၿပီး ခ်ီလီႏုိ္င္ငံ 

ထဲမွာေရာ ျပည္ပမွာပါရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုစုစည္းေပးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း 

ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြထဲကတစ္ခုကေတာ့ Group of 24 ဆိုတဲ့၂၄ ဦးအဖြဲ႕ ဥပေဒ 

ေထာက္ကူအဖြဲ႕ပါ။ အဲဒီအဖြဲ႕မွာ ေရွ႕ေနေတြနဲ႔ တရားေရးကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့လူေတြ 

အမ်ားစုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခ်ီလီရဲ႕ျပႆနာေတြကို စိတ္ျဖာသုံးသပ္ဖို႔နဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို 

ျပန္သြားဖို႔ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕လိုက္တယ္။ ဒီအဖြဲ႕က ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ 

ေနရင္း အစိုးရကိုစိန္ေခၚခဲ့တယ္။ လစ္ဘရယ္ပါတီေဟာင္းကေနဆိုရွယ္လစ္ေတြအထိ သေဘာ 

ထားအျမင္မ်ဳိးစုံရွိၾကတဲ့သူေတြ ဒီ ၂၄ ဦး အဖြဲ႕မွာပါလာတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြေတာင္ပါတယ္။

၂၄ ဦးအဖြဲ႕ေနာက္ကြယ္က ဦးေဆာင္သူကေတာ့ အက္ဂါဒို ဘုိနင္ေယပဲ။ အစတုန္း 

ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အသိမိတ္ေဆြေတြ ကိုယ့္အိမ္သူ႔အိမ္၀င္ထြက္ၿပီး ေတြ႕ေနၾက။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲမွာ အားလုံးနီးပါးေလာက္က တကၠသိုလ္မွာမလုပ္ၾကေတာ့တဲ့ ပညာရွင္ေတြ။ 

တကၠသိုလ္္ကို စစ္တပ္က (လက္ေအာက္ခံအျဖစ္လုပ္ၿပီး) သိမ္းပိုက္လိုက္တာကိုး။ အဲဒီအဖြဲ႕မွာ 

ဇီ၀ေဗဒ႒ာနက လူ၀စ္ အစ္ဇကီယာဒို၊ အမ်ဳိးသားသမုိင္းဘာသာရပ္ ဆိုုင္ရာဆုရထားတဲ့ သမိုင္း 

ပညာရွင္ ဆာဂ်ီယို ဗီယာလိုဘို၊ အာယြန္ဒဲ အစိုးရလက္ထက္မွာ တရားေရး၀န္ႀကီး လုပ္ခဲ့တဲ့ 

မာႏ်ဴရယ္ ဆန္ဟြီဇာ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ညီအစ္ကိုေတာ္တဲ့ အဲဒီ 

ပါတီ၀င္ ဆာဂ်ီယို ေတတဲဘင္တို႔ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေျခခံဥပေဒသစ္နဲဲ႔ အသစ္ေပၚလာမယ့္ ဒီမိုကေရစီဟာ ဘယ္လိုပုံစံမ်ဳိး 

ျဖစ္မလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကတယ္။ ဒီအဖြဲ႕က ေတာ္ေတာ္ပညာရပ္ဆန္တယ္။ ဆန္တီယာဂို 

ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳ႕လယ္မွာ အစိုးရရဲ႕ပိတ္ပင္မႈမရွိဘဲ ထင္သာျမင္သာဖြင့္ထားတဲ့ ႐ုံးတစ္႐ုံးမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ၾကတယ္။ အပတ္တိုင္းကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ 

အေၾကာင္း လူတိုင္းသိပါတယ္။ သေဘာထားမတိုက္ဆုိင္သူေတြျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကားမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တု႔ိရဲ႕ေလ့လာေရးေၾကာင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရပ္တည္ခ်က္အသီးသီးနဲ႔ တာ၀န္ကိုယ္စီယူၾကတဲ့အခ်က္က အေရးႀကီး 
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တယ္လို႔လည္းထင္ပါတယ္။ အာယြန္ဒဲအစိုးရရဲ႕ အမွားအယြင္းေတြ၊ ဒီမိုကေရစီကို ျပန္လည္ 

တန္ဖုိးထားဖုိ႔စတာေတြကုိ ဆုိရွယ္လစ္ေတြေတာင္စၿပီး နားလည္လက္ခံလာၾကတယ္။ ခရစ္ယာန္ 

ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္ေတြလည္း အလားတူပါပဲ။

ဒီလိုနဲ႔ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ဆက္ဆံေရးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေပါင္းစည္းမႈကို အေထာက္အကူူ 

ျပဳခဲ့တယ္။ သာဓကအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္ကေလးဘ၀ကတည္းက ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္ 

ေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ရင္းရင္းႏွီးႏွီးရွိတယ္။  ဥပမာ အာယြန္ဒဲအစိုးရအဖြဲ႕မွာ ႏုိင္ငံျခားေရး 

၀န္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ခလိုဒုိမီ႐ို အယ္ေမဒါနဲဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ရင္းႏွီးတယ္။ သူျပည္ပေရာက္ျဖစ္ေနရာက 

ျပန္လာေတာ့ သူနဲ႔ဟိုးအရင္ကတည္းက ရင္းႏွီးမႈေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေတြရဲ႕ အေကာင္ 

အထည္ေပၚစ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွာ သေဘာထားတင္းမာလွပါတယ္ဆိုတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္ 

ေတြ ပူးေပါင္းလာေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့တယ္။

ရပ္တည္ခ်က္ေတြ အင္မတန္ကြဲလြဲတဲ့သူေတြၾကားထဲမွာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ႔ 
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ေစဖို႔ အဲဒီ ၂၄ ဦးအဖြဲ႕မွာ အတူတူတြဲလုပ္ျခင္းရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳက 
ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစခဲ့သလား။ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ကို ခင္ဗ်ားဘယ္လိုမ်ားရခဲ့လဲ။

အဲလြင္။    ။ ဟုတ္တာေပါ့။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္က အၾကာႀကီးပဲ။ ‘ဒီမိုကရက္ေတြ ျပန္လည္ 

ဆုံစည္းျခင္း’ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒီေခါင္းစဥ္နဲ႔ပဲ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ 

ရေအာင္ရွာေဖြၾကရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ဆုံစည္းျဖစ္ၾကဖို႔ နည္းလမ္းေတြကအမ်ားႀကီးပဲ။ círculos de diálogo ဆိုတဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး 

ေရးစကား၀ိုင္းေတြလုပ္ျဖစ္တယ္။ ခ်ီလီမွာေရာ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြမွာပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြလုပ္ 

တယ္။ အဲဒီႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြမွာ ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို 

ေပါင္းစည္းေစတယ္။ အေျခအေနတစ္ခုကို အတူတူ စိတ္ျဖာသုံးသပ္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

အတြက္ အျမင္မွားေတြကိုနည္းပါးလာေစတယ္။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ေစတယ္။ 

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ ၀ါဒသေဘာတရားေရးရာ ကြာဟမႈေတြကို 

ေက်ာ္လြန္ၿပီး တစ္စည္းတစ္လုံးထဲျဖစ္ေစတာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒါက 

အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္၊ ရာဒီကယ္၊ 

လစ္ဘရယ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စသျဖင့္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးကလာၾကတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး 

ေရွ႕ေနေတြအေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာဆိုေတာ့ တရား႐ုံးေတြမွာ အမႈေတြ ခုခံေလွ်ာက္လဲ 

ၾကရင္း ေတြ႕ၾကဆုံၾကတာေပါ့။ သူတို႔ကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုေခ်ေလွ်ာက္ 

လဲေပးဖူးတယ္။ (တရားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္းနဲ႔ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါ

တီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း) ေယမီ ကာစတီယို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရတဲ့အခါတုန္းက၊ တုိင္းျပည္ 

ျပင္ပကို အတင္းႏွင္ထုတ္ခံရတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္မိတ္ေဆြေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္အမႈလိုက္ေပးဖူး 
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တယ္။ အခုသိပ္မမွတ္မိေတာ့တဲ့အမႈတစ္ခုကို လိုက္တုန္းကေပါ့။ ၾကားနာစစ္ေဆးတဲ့႐ုံးခန္းက 

က်ဥ္းက်ဥ္းေလး။ ႐ုံးအျပင္မွာ အသံခ်ဲ႕စက္ေတြထားဖို႔ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳတဲ့အမႈပဲ။ ဒီေတာ့ 

တရား႐ုံးထဲမွာ ၾကားနာစစ္ေဆးတုန္္း အျပန္အလွန္ေလွ်ာက္လဲေနတာေတြကို စၾကၤန္ကေန 

ၾကားေနရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လိုက္ခဲ့တဲ့ အဲဒီအမႈေတြအားလုံးနီးပါးက ႐ႈံးတာခ်ည့္ပါပဲ။

ညြန္႔ေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္း

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕က ပုံေပၚလာတယ္။ ပထမဆုံး  Alianza 

Democrática ေနာက္ေတာ့ Acuerdo Nacional နဲ႔ Asamblea de la Civilidad စတဲ့ညြန္႔ 

ေပါင္းအဖြဲ႕ေတြေပၚလာတယ္။ အဲဒီႏုိင္ငံေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ေတြဟာ ဒီမုိကေရစီအေရးပါတီမ်ား 

၏ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ La Concertación ရဲ႕ ေရွ႕ေျပးမဟာမိတ္အဖြဲ႕ေတြပဲ။ ဒီမိုကေရစီ 

ေတာင္းဆိုမႈေတြကိုေထာက္ခံတဲ့ အႀကီးအက်ယ္လႈပ္ရွားမႈေတြရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီလႈပ္ရွားမႈေတြထဲ 

မွာ အလုပ္သမားနဲ႔ အလုပ္သမားသမဂၢ၀င္ေတြ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ 

ပါတယ္။ သူတို႔က လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြကို တစ္စည္းတစ္လုံးတည္း 

ကာကြယ္တဲ့ေနရာက ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းေတြက အင္မတန္တက္ၾကြလႈပ္

ရွားမႈရွိၾကပါတယ္။ အင္မတန္လည္း ရဲရဲရင့္ရင့္ရွိၾကတယ္။ လမ္းမေပၚထြက္ၿပီး တစ္စုတစ္စည္း 

ထဲ လႈပ္ရွားတဲ့အထဲမွာ သူတို႔ကအေစာဆုံးပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့ၾကတဲ့ 

ပါတီေတြက ပါတီ၀င္ေတြဗ်။

 လူမႈစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္းက စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းနဲ႔ နီယုိလစ္ဘရယ္ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးေတြေၾကာင့္  ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ ဆင္းရဲကုန္ၾကတဲ့သူေတြမ်ားလာတယ္။ 

မၿငိမ္မသက္ျဖစ္တာေတြ တိုးပြားလာေစခဲ့တယ္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၈၆ ခုႏွစ္အထိ 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကို တရား၀င္အပိတ္ခံထားရသည့္တိုင္ က်န္ရွိေနဆဲ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကေန ကူညီအားျဖည့္ခဲ့တယ္။  အဲဒီအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ စည္း႐ုံး 

လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ စစ္အစိုးရကိုေထာက္ခံမႈဟာ က်ဆင္းလာတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို 

သူတို႔ရဲ႕စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈက ေျခာက္လွန္႔လာလိုက္တာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ ပီႏိုေခ်းကို လုပ္ၾကံဖို႔ 

ႀကိဳးစားလာၾကတဲ့ အထိပဲ။ 

လူထုဆႏၵခံယူပြဲကေန အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆံုးခန္းတုိင္ေအာင္လုပ္ႏုိင္မယ့္ အလားအလာ 
ရွိသလားဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ေဆြးေႏြးၾကတာရွိပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္ 
တုိက္ပြဲအပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႔တဲဲ့ လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကေန အာဏာရွင္စနစ္နိဂုံးခ်ဳပ္မႈကုိ 
ျဖစ္ေပၚလာေစမယ္လုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တင္ျပခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိျမင္လဲ။
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အဲလြင္။    ။ လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကို ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေတြကပဲ ျမႇင့္တင္အားေပး 

ခဲ့တာဗ်။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လက္နက္ကိုင္တပ္ဦးက အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ တုိက္ပြဲ၀င္ 

ျခင္းပုံစံအားလုံးကိုသုံးတဲဲ့မဟာဗ်ဴဟာကို ေထာက္ခံခဲ့တယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေတြကေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုဖိႏွိပ္ခံရရင္ေတာင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကိုပဲ ယုံၾကည္တယ္။  

တိုင္းျပည္ထဲကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ေတြက ေနာက္ေတာ့ေပၚသြားတဲ့ လက္နက္ေတြခိုးသြင္း 

လာၿပီး ပီႏိုေခ်းကိုလုပ္ၾကံဖို႔ႀကိဳးပမ္းမႈ မေအာင္ျမင္ဘဲျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္ဟာ အေရးအႀကီးဆုံး 

အခ်ိန္ပဲ။ ဖိႏွိပ္မႈေတြပိုၾကမ္းလာတယ္။ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေထာက္ခံမႈရဖို႔ရာ မၾကမ္းမဖက္တဲ့လမ္းကို 

လိုက္မွရမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ္ေတာ္ကို အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးလိုက္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး 

က သံသယ၀င္ေနၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အေျခအေနေတြေကာင္းလာ 

မွာပဲလို႔ တပ္အပ္မေျပာႏုိင္သည့္တုိင္ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းလမ္းက ခ်ီလီႏုိင္ငံရဲ႕သမုိင္းေၾကာင္း 

နဲ႔သာကိုက္ညီေန႐ုံမက ခ်ီလီႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔လည္း ကိုက္ေနတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူမ်ဳိးရဲ႕ တမူထူးျခားေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားနဲ႔လည္း ကိုက္ေနတယ္လို႔ 

ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ ေနာက္ေတာ့ Concertación အဖြဲ႕ျဖစ္လာတဲ့ပါတီေတြထဲမွာလည္း 

ဂိုဏ္းႏွစ္ဂိုဏ္းကြဲေနတယ္။ ပီႏို္ေခ်းအစိုးရက လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ တိုက္႐ိုက္ရလဒ္အရ 

ျပဳတ္က်ေတာ့မွာပဲလို႔ အခိုင္အမာေျပာတဲ့ဂိုဏ္းရွိတယ္။ ပီႏိုေခ်းေရးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ၊ 

အဲဒီအေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ ကန္႔ကြက္မဲထည့္တာ၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို 

ကန္႔ကြက္ၿပီး သူ႔ကို႐ႈံးသြားေအာင္လုပ္တာက ပိုၿပီးထိေရာက္ပီျပင္မယ္လို႔ ယူဆတဲ့ဂိုဏ္းရွိတယ္။ 

အဲဒီလိုယူဆတဲ့ဂိုဏ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ပါတယ္။ အဲဒီလူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားေရး မဟာဗ်ဴဟာက စစ္ 

အစိုးရကိုတကယ္စတင္ယိုင္နဲ႔လာေစခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြကို စည္း႐ုံး 

လႈပ္ရွားျခင္းနဲ႔ လူမႈေတာ္လွန္ေရးကို ႀကိဳးစားၿပီးဆက္လုပ္တာဟာ အင္မတန္ေၾကကြဲစရာ 

ဇာတ္သိမ္းခန္းကိုေရာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိုးရိမ္မိတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ရဲအဖြဲ႕မွာက ဖိႏွိပ္ႏုိင္တဲ့စြမ္း

ရည္ရွိေနတာကိုး။ ဒီလိုႏွစ္မ်ဳိးကြဲတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ေတြထဲအဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုခုကို ေထာက္ခံတဲ့ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာကိုေတာ့ လက္မခံၾကဘူး။ သို႔ေသာ္ 

သူတို႔ရဲ႕လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားေရးကို အရွိန္ျမႇင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕အက်ဳိး 

စီးပြားေတြကို ေကာင္းေကာင္းအလုပ္အေကၽြးျပဳႏုိင္ခဲ့တယ္။

အာဏာရွင္စနစ္ကို ပူးသတ္ျခင္း

၁၉၈၀ အေျခခံဥပေဒကိုအတည္ျပဳဖို႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲလုပ္တဲ့အခါ လြတ္လပ္မႈမရွိတာ၊ 

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမရွိတာ စတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတရားမ၀င္တာေတြအားလုံးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းက စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ မီးတင္႐ႈိ႕လိုက္လို႔မရွိေတာ့ 

ဘူး။ ဒီလိုကန္႔ကြက္တာက အေျခခံဥပေဒရဲ႕  တရားဝင္မႈကိုလည္း ကန္႔ကြက္ရာေရာက္တယ္။ 
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မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာ အေျခခံဥပေဒရဲ႕တရား၀င္မႈကို ေဆြးေႏြးတာကို 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာခိုင္းလိုက္ၾကၿပီ။ အေျခခံဥပေဒကိုမူအရ အရွိတရားအေနနဲ႔လက္ခံလိုက္ 

ၾကတယ္။ ပီႏိုေခ်းေရးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒအရ ပါတီေတြကိုမွတ္ပုံတင္ဖို႔၊ အေျခခံ 

ဥပေဒအတည္ ျပဳဖို႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာပါ၀င္ၿပီး စစ္အစိုးရျပဳတ္က်ေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ 

အယူအဆေပါ့။ အဲဒီႏုိင္ငံေရးပါတီ ဥပေဒေရာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကိုပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔မၾကိဳက္ပါဘူး။ 

ဒီမဟာဗ်ဴဟာက ေနာက္ဆုံးေတာ့ေအာင္ပြဲခံခဲ့ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ အာဏာ 

ရွင္အစိုးရရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးပါ တီဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီအေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ရပ္ 

တည္ခ်က္ကို ကာကြယ္တဲ့ကၽြန္ေတာ္ဟာ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီထဲမွာ ပါတီကိုမွတ္ပုံမတင္ဘူးဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္သူ 

ေတြရွိပါတယ္။ ပါတီကိုမွတ္ပုံတင္ၿပီးေနာက္မွာ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေတြအတြက္ ႐ုန္း 

ကန္ႀကိဳးပမ္းၾကတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ပါတီေတြ မွတ္ပုံတင္ၾကတယ္။ မဲေပးဖို႔မွတ္ပုံတင္မယ့္ 

ခ်ီလီႏိုင္ငံသား ၇ သန္းရတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ ကန္႔ကြက္မဲအတြက္ရယ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ 

အတြက္ရယ္ အေရးဆိုလႈပ္ရွားတယ္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ ပီႏိုေခ်း႐ႈံးသြားတယ္။

စစ္တပ္ကိုအရပ္ဘက္က ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ခ်ီလီစစ္တပ္က အရပ္ဘက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူေတြကုိ နာခံတဲ့သမုိင္းေၾကာင္းရွိခဲ့
တာေၾကာင့္ စစ္တပ္ရဲ႕သမိုင္းအစဥ္အလာက အေထာက္အကူျပဳခဲ့တယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားေျပာပါတယ္။ 
ခ်ီလီမွာ သမၼတရာထူး ကေနထြက္သြားၿပီးေနာက္မွာေတာင္ အာဏာရွင္က ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ရွစ္ႏွစ္ထပ္ရွိေနတာမ်ဳိးက တျခားဘယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာမွ 
မရွိေတာ့ကာ ခ်ီလီရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳက ထူးျခားေနတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ဒီလိုဆက္ဆံေရးမ်ဳိးဘယ္လုိ
လုပ္ၿပီးျဖစ္လာခဲ့ရတာလဲ။ စစ္တပ္နဲ႔ဘယ္လုိညႇိႏႈိင္းခဲ့လဲ။ သင္ခန္းစာေတြက ဘာေတြလဲ။ 
အခက္အခဲေတြက ဘာေတြလဲ။

အဲလြင္။    ။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံသမၼတအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ပီႏိုေခ်း ပထမဆုံး 

ေတြ႕ဆုံတဲ့အခါမွာ သူ႔အေနနဲ႔ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ရာထူးကဆင္းသြားတာ တုိင္းျပည္

အတြက္ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ (အဲလြင္က တစ္ခ်က္ရယ္လိုက္ၿပီး 

ပီႏိုေခ်းမ်က္ႏွာေပးလုပ္ျပသည္။) ‘သမၼတႀကီး ခင္ဗ်ားေျပာတာမွားတယ္။ ခင္ဗ်ားကို ကၽြန္ေတာ့္ 

ထက္ပိုၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ့္သူ မရွိဘူးဗ်’တဲ့။ ပီႏိုေခ်းကို စစ္တပ္ထဲမွာ သိပ္ကို 

ၾကည္ညိဳေလးစားၾကတယ္။ သူကာကြယ္ေရးဦးစီခ်ဳပ္ရာထူးမွာဆက္ရွိေနရင္ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ 

ျဖစ္သလို ဗိုလ္မွဴးႀကီးေတြက ပုန္ကန္ထၾကြတာမ်ဳိးကို အဟန္႔အတားေတာ့ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာေပါ့။

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ပီႏိုေခ်းနဲ႔ဆက္ဆံေရးက ႐ႈပ္ေထြးတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူ႔အႀကိဳက္ 

မဟုတ္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာမူေဘာင္ကို သူလက္ခံသြားတယ္။ အဲဒီမူ 
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ေဘာင္ကိုသူပဲ လုပ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ သူေလးစားလိုက္နာတယ္ေလ။ သို႔ေသာ္ သူကအဆင့္ေတြ

အမ်ားႀကီးေက်ာ္ခ်င္တာလည္းရွိတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္ က်မ္းသစၥာဆိုၿပီး သမၼတ 

ရာထူးယူၿပီးၿပီးခ်င္း သမၼတနန္းေတာ္ လာမိုနီဒါမွာ သူနဲ႔ပထမဆုံးေတြ႕ၾကေတာ့ သူက သူ႔အေန 

နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို တိုက္႐ုိက္အစီရင္ခံမယ္တဲဲ့။ သူက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကို အစီရင္ခံမွာမဟုတ္ 

ဘူးလို႔ေျပာတယ္။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒကိုထုတ္ျပၿပီး ‘ဒီမယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ဗ်ားေရးခဲ့တဲ့ 

အေျခခံဥပေဒမွာ ခင္ဗ်ားက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေအာက္မွာရွိတယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ 

ဒီေတာ့  ကြၽန္ေတာ္လည္းမတတ္ႏိုင္ဘူး။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကို ခင္ဗ်ားအစီရင္ခံရမယ္’လို႔သူ႔

ကိုေျပာလိုက္တယ္။ သူက ၾကားခံလူတစ္ေယာက္ခံၿပီး ဆက္သြယ္ေနရတာကိုမလိုလားေပမယ့္ 

ဒါကိုသူလက္ခံမွရမယ္ေလ။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီးသူက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကေန တစ္ဆင့္ 

အစီရင္ခံတာပဲ။

မေအာင္ျမင္မႈမ်ား

ခင္ဗ်ားရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕လက္ထက္မွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လက္ယာအုပ္စု 
ေခါင္းေဆာင္ ေယမီ ဂူစမန္လုပ္ၾကံခံရတယ္။ နာမည္ႀကီးသတင္းစာ El Mercurio ထုတ္ေ၀သူ 
ေအာ္ဂတ္စတင္ အက္ဒ၀ပ္ရဲ႕သား ျပန္ေပးဆြဲခံရတယ္။ အဲဒီလို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ လမ္းလြဲ 
သြားေစမယ့္ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိတံု႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလဲ။ 

အဲလြင္။   ။ အဲဒီျဖစ္ရပ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရတဲ့  တင္းမာတဲ့ အေျခအေန 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ရင္ဆုိင္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘာျဖစ္လာမယ္မွန္းမသိတဲ့ အေျခ 

အေနထဲကို တိုး၀င္လိုက္ရတာဆိုေတာ့ ႀကီးမားတဲ့အႏၱရာယ္ေတြရွိတယ္။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ 

ေတြရွိတယ္။ သူတုိ႔ေျပာပုံအရ ‘တလြဲဆံပင္ေကာင္း’ လုပ္ပုံကိုင္ပုံေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီးအလုပ္လုပ္ေန 

တဲ့ စိမ့္၀င္ျပန္႔ႏွံ႔ေနတဲဲ့ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြရွိေနတယ္ဆို တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိပါ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ခပ္ေရးေရးေတာ့ မွတ္မိေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမၼတနန္းေတာ္နဲ႔ 

လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲအဖြဲ႕ အေဆာက္အအုံၾကားမွာ ဖုန္းလိုင္းေတြကို ၾကားကျဖတ္နားေထာင္တဲ့ အဆက္ 

အသြယ္ေတြရွိေနတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

တင္းမာမႈေတြအမ်ားႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ခါတုန္းက စစ္တပ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္က ေဒသတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပန္တာအရီနာဆိပ္ကမ္းမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔

ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ခ်ီလီႏုိင္ငံသားအားလုံးရဲ႕ သမၼတတစ္ေယာက္အျဖစ္  

ကၽြန္ေတာ့္ဆႏၵကိုထုတ္ေဖာ္ျပသတဲ့အေနနဲ႔ စစ္ဘက္အရာရွိေတြ၊ အရပ္သားေတြ၊ စစ္တပ္ 

မိသားစုေတြကိုေတြ႕ခ်င္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကိုေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္ 
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အခက္ေတြ႕ေအာင္အကုန္လုပ္ၾကေတာ့တာပဲ။ သူတို႔ေတြအားလုံးကိုေနာက္တစ္ရက္မွာ ေတြ႕ 

ဖို႔စု႐ုံးတာက  အင္မတန္ခက္တယ္လို႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က “ဘယ္လိုေျပာလိုက္တယ္၊ 

စစ္ျဖစ္ၿပီေဟ့ဆုိရင္ နာရီပိုင္းအတြင္း အရာရွိေတြအားလုံးကို ခင္ဗ်ားမစု႐ုံးႏို္င္ဘူးေပါ့ဟုတ္လား” 

လို႔ ေမးလိုက္တာေပါ့။ အဲဒီက်မွပဲ အရာရွိေတြနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ရတယ္။ သူတို႔ကို  အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈအေၾကာင္းေျပာျပတယ္။ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္အားလုံးကအရာရွိေတြလာတက္တာ 

ေၾကာင့္ သူတို႔နဲ႔ေတြ႕ရတာ ေတာ္ေတာ္ေလးကိုယ္စားျပဳမႈရွိတဲ့ ေတြ႕ဆုံပြဲတစ္ခုပါ။ အဲဒီေတြ႕ဆုံ 

ပြဲက မဂါလိန္းျပည္နယ္မွာလုပ္ခဲ့တာ။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္နဲဲ႔ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေတြတုန္းက ပီႏိုေခ်းရဲ႕သားေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ဆုိတဲ့ 
ဘ႑ာေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အလြဲေတြကုိ အစုိးရရဲ႕စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြရပ္တန္႔ပစ္ဖို႔ရည္ရြယ္ 
ၿပီး စစ္သားေတြက သိသိသာသာ ဖိအားေပးၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တုန္းက ခင္ဗ်ားဘယ္လုိတံု႔ျပန္ခဲ့လဲ။ 
ပီႏိုေခ်းက စစ္တပ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့တာလား။

အဲလြင္။    ။ အမိန္႔ေပးတဲ့အထဲမွာ ပီႏိုေခ်းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္က သူေျပာသမွ် 

လိုက္လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တုန္းက ၾကည္းတပ္က အထူးခၽြန္ဆုံးအရာရွိ 

ေတြကို ဆုတံဆိပ္ခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနားလုပ္တဲ့ေန႔မွာ ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈဆိုတာကိုလုပ္ၾကတယ္။ 

အဲဒီေန႔မွာပဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ပီႏိုေခ်းတက္ေရာက္တဲ့ ေန႔လည္စားပြဲကို သမၼတ 

နန္းေတာ္မွာလုပ္တာေပါ့။ ပီႏိုေခ်းျပန္မယ္လုပ္ေတာ့ သူ႔ကို La Segunda  တစ္ေစာင္ေပးလိုက္ 

တယ္။ အဲဒီသတင္းစာထဲမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္က လက္နက္၀ယ္ယူမႈအတြက္ သူ႔သား 

ကေနလက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ခ်က္လက္မွတ္တခ်ဳိ႕နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခု သတင္း 

ပါလာတယ္။ အဲဒီေန႔လည္ခင္းမွာပဲ ၾကည္းတပ္ဟာ စစ္တန္းလ်ားေတြကိုျပန္ေရာက္သြားၿပီး 

လမ္းမေပၚကို တိုက္ခိုက္ေရး၀တ္စုံျပည့္နဲ႔ တက္လာၾကတယ္။ 

အဲဒီေန႔လယ္ခင္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္က ကာရာဘီေန႐ိုအရာရွိ (ခ်ီလီရဲတပ္ဖြဲ႕အရာရွိမ်ား)

သင္တန္းဆင္းပြဲကိုေရာက္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီမွာေရာက္ေနတုန္း အေျခအေနကိုၾကား 

လိုက္ရတယ္။ အင္းဒါဆို ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတာ ဒီေနရာမွာပဲသိရမွာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ့္ဘာ

သာေျပာလိုက္မိတယ္။ သင္တန္းဆင္းပြဲကေတာ့ ပုံမွန္အတိုင္းပဲၿပီးသြားတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕အျခား 

ေသာ တပ္ခြဲေတြကေတာ့ သင္တန္းဆင္းပြဲကိုလာမတက္ၾကဘူး။ အစုိးရကေန သူ႔သားရဲ႕ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးတာရပ္ဖို႔ ပီႏိုေခ်းကရည္ရြယ္ခဲ့တာ။ ဒီသင္တန္းဆင္းပြဲ 

အျဖစ္အပ်က္ကိုၾကည့္ရင္ သူ႔ၾသဇာက ၾကည္းတပ္တစ္ခုမွာပဲရွိေနတာကိုျပတယ္။ ေရတပ္၊ 

ေလတပ္နဲ႔ ရဲအဖြဲ႕ေတြက သူ႔ၾသဇာကိုမနာခံၾကဘူးေလ။

ပီႏိုေခ်းက အလားတူသူ႔ၾသဇာျပၿခိမ္းေျခာက္ဖို႔လုပ္တာကက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ႏုိင္ငံျခား 

ခရီးစဥ္သြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ။ ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကလည္း အတူတူပဲ။ ဒါေပမယ့္ 
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လူ႔အခြင့္အေရးအမႈတြဲေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးတဲ့ကိစၥကိုထပ္လုပ္တာ။ အဲဒီစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

ေၾကာင့္ သူတို႔ရတက္မေအးျဖစ္ၾကတာေပါ့။ ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း ေရတပ္၊ ေလတပ္နဲ႔ ရဲအဖြဲ႕ 

ကေန သူ႔ကိုမေထာက္ခံၾကျပန္ဘူး။

ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ၾကည္းတပ္ကေန ၿခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းတာေတြက မေအာင္ 

ျမင္ဘူး။ တစ္တုိင္းျပည္လုံးမွာ ဒီမိုကေရစီကိုသြားကိုသြားမယ္ဆိုတဲ့စိတ္က အျမစ္တြယ္ေနၿပီကိုး။ 

ဒီေတာ့ကာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ဖို႔မလြယ္ေတာ့ဘူး။ ခ်ီလီဟာ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ရရွိခဲ့ၿပီ

ဆိုတဲ့ အယူအဆက ခိုင္မာသြားခဲ့တယ္။

တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

ပီႏိုေခ်းနဲ႔အျပင္းထန္ဆုံး တင္းမာမႈေတြျဖစ္ခဲ့တာကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္ေတြပဲ။ 

အမွန္တရားနဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး အာဏာရွင္ေခတ္တုန္းက 

ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့တဲ့သူေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမယ္လုပ္ၾကေတာ့ ပီႏိုေခ်းက ‘စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

လုပ္ေတာ့မွာလား သမၼတႀကီး’တဲ့။ ‘ဒီလိုလုပ္တာက မိသားစုထဲမွာ ေအးေအးေဆးေဆးျဖစ္

သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္ကထေဖာက္ၿပီး အေမြခြဲေပးလို႔ေျပာတာေၾကာင့္ မိသားစုတစ္ခု 

လုံး ထသတ္ကုန္တာနဲ႔သြားတူေနတယ္’ ဆိုၿပီးေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုံစမ္း 

စစ္ေဆးေတာ့မွာ” လို႔ျပန္ေျဖခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အစီရင္ခံစာထုတ္လိုက္ခ်ိန္မွာ အရမ္းကို 

တင္းမာသြားတယ္။ သူတို႔က အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးေကာင္စီကို ဆင့္ေခၚစည္းေ၀းေပမယ့္ အဲဒီ 

အစည္းအေ၀းလုပ္လိုက္တာထက္ပိုၿပီး ဘာမွထပ္ျဖစ္မလာဘူး။

အမွန္တရားႏွင့္   ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္ကုိဖန္တီးဖို႔    ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဘယ္လုိ  
ခ်ခဲ့လဲ။ စစ္တပ္ကေန ဘယ္လိုတံု႔ျပန္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့လဲဗ်။

အဲလြင္။   ။ အမွန္တရားနဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္ကို အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ 

ျပစ္မႈေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ဖြဲ႕ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအဖြဲ႕ကို ကၽြန္ေတာ့္သမၼတသက္တမ္းစစခ်င္းမွာ 

ဖြဲ႕ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဦးေဆာင္ၿပီးဖြဲ႕တာေပါ့။ ဒီလိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးလုိတယ္လို႔ေတြးမိတယ္။ 

သို႔ေသာ္ အရင္ဆုံး ကၽြန္ေတာ့္အၾကံေပးေတြကို သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ေျပာျပရတယ္။  

ကၽြန္ေတာ့္ပင္တုိင္ႏုိင္ငံေရးအၾကံေပးေတြျဖစ္တဲ့ အက္ဂါဒို ဘိုေနေယေရာ အန္းရိခ္ ေကာ္ေရးရာ 

ေရာက ကၽြန္ေတာ့့္ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္က မေကာင္းဘူးလို႔ထင္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တံခါးေတြဖြင့္ 

ေပးလုိက္ဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲဆိုတာကို သေဘာေပါက္ေအာင္ေျပာျပရတယ္။ စစ္တပ္ကေန 

ေျဖရွင္း ခ်က္တစ္ခုကိုလမ္းဖြင့္ေပးေစလိုတယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ကဘြင္းဘြင္းလည္းေျပာတတ္

ရမယ္၊ ႏႈိင္းႏႈိင္းခ်ိန္ခ်ိန္လည္းရွိရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ‘တရားမွ်တမႈကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ်အျမင့္ဆုံး 

အတုိင္းအတာထိရရွိေစဖို႔’ ႀကိဳးပမ္းတယ္ဆိုတဲ့ စကားစုကို ကၽြန္ေတာ္သုံးခဲ့တယ္။ အဲဒီစကားစု 

ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေ၀ဖန္လိုက္ၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ အဲဒီစကားစုဟာ ႏႈိင္းဆခ်င့္ခ်ိန္မႈ ဒီဂရီ 
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တစ္ခုကိုေပးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တရားမွ်တမႈကို လုံး၀ဥႆုံရဖို႔ဆိုရင္၊ အဲဒီလို ရဖို႔ဆို 

တာ ပီႏိုေခ်းနဲ႔ သူ႔လူေတြအားလုံးကို ႐ုံးတင္စစ္ေဆးဖုိ႔ဆိုရင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္သြားမွာပဲ။ ‘ျဖစ္ႏိုင္ 

သမွ် ပမာဏအထိ’ ဆိုတာက ျဖစ္ေအာင္လုပ္လို႔ရႏုိင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆုိရင္ 

႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္နက္အာဏာ ဆက္ၿပီးရွိေနတဲဲ့သူေတြကို 

ဆန္႔က်င္ၿပီး ရန္လိုၾကမ္းတမ္းမႈရွိတာေတြ မလုပ္ဘူး။ ေခါင္းျဖတ္တာမလုပ္ဘူး။

ပီႏိုေခ်းက သူသတိနဲ႔ေနေနမယ္တဲ့။ သူ႔လူေတြတစ္ေယာက္မွ အထိမခံဘူးတဲ့။ ဒါေပမယ့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ 

အခ်က္ကိုေတာင္ မယုံၾကည္သူေတြကအမ်ားႀကီး ရွိတုန္းဆိုေတာ့ကာ ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာက 

သက္ေရာက္မႈသိပ္ႀကီးတယ္။ ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာက တရား၀င္အတည္ျပဳခ်က္ေပးလိုက္ 

သလိုျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ တျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြျဖစ္ေပၚလာတယ္။ အျခားႏုိင္ငံ

မ်ားရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြထက္တာသြားတဲ့ အမွန္တရားနဲ႔တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ နဖူးေတြ႕ 

ဒူးေတြ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တိို႔ရရွိခဲ့တယ္။

ေကာ္မရွင္ကုိ ဘယ္လိုဖြဲ႕ခဲ့တာလဲဗ်။ အဖြဲ႕၀င္ေတြကို ခင္ဗ်ားကုိယ္တိုင္ေရြးတာလား။

အဲလြင္။    ။ ကၽြန္ေတာ့္အကဲျဖတ္ခ်က္အရ ဂုဏ္သေရရွိၿပီး သေဘာထားအျမင္မ်ဳိးစုံကို 

ကိုယ္စားျပဳမယ့္သူမ်ဳိးေတြကို တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ေခၚၿပီး တရား၀င္တဲ့ေကာ္မရွင္ျဖစ္ 

ေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က လူသိမ်ားထင္ရွားတဲ့ တရားသူႀကီး ခ်ီလီရာဒီကယ္ပါ

တီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ရာအူးရက္တစ္ပဲ။ သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္က ပုဂၢိဳလ္ေရးရင္းႏွီးပါတယ္။ သူက 

၂၄ ဦးအဖြဲ႕မွာလည္းပါခဲ့တယ္။ သူကတျခားသူေတြထက္ထင္ရွားသြားတာက သူ႔ကိုလက္၀ဲ 

အုပ္စုက အင္မတန္တေလးတစားရွိသလို၊ လက္ယာအုပ္စုကလည္း သိပ္ေလးစားၾကတာ 

ေၾကာင့္ပါ။

ခ်ီလီေရွး႐ုိုးစြဲႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဖရင္စစ္စကို 

ဘားနက္စ္ကို ေကာ္မရွင္မွာပါေအာင္စည္း႐ုံးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္သိပ္ကိုစိတ္၀င္တစားရွိခဲ့တာ မွတ္မိ 

ေနတယ္။ သူ႔ကို အစဥ္အလာလက္ယာ အုပ္စုထဲမွာေလးစားတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးရွိတာေၾကာင့္ 

ပါေစခ်င္တာပါ။ သူ႔အိမ္အထိေတာင္သြားၿပီး ေကာ္မရွင္မွာပါပါလားလို႔သြားေျပာေပမယ့္ မပါဘူး 

တဲ့။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ လက္ယာအုပ္စုဘက္က ပါမယ့္သူေတြရွာရတာ မလြယ္ပါဘူး။ 

ေနာက္ဆုံးက် သမုိင္းပညာရွင္ ဂြန္ဇာလို ဗိုင္ရယ္လ္က လက္ခံလိုက္တယ္။ သူကပီႏိုေခ်းအစိုးရ 

လက္ထက္တုန္းက ပညာေရး၀န္ႀကီး။ ဟိုေဆးဇာလာကတ္လို လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္က 

ထင္ရွားသူေတြကိုလည္း ပါ၀င္လာေစခဲ့တယ္။ အဖဲြ႕၀င္အားလုံးကို ေလးစားတဲ့သူေတြ အမ်ား 

ႀကီးပါပဲ။
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အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ခင္ဗ်ားသမၼမျဖစ္ခင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ အာဏာရွင္အစိုးရနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ 
ညႇိႏႈိင္းရတာ သိပ္ကုိအေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္တစ္ခုပဲ။ ရလာတဲ့ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြက သိပ္အေရး 
မပါဘူးလုိ႔ထင္ၾကတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ျပန္ေတြးၾကည့္ရင္ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိအကဲျဖတ္မလဲ။ 
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ပိုၿပီးႀကီးက်ယ္တဲ့ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကုိ မရရေအာင္လုပ္လုိ႔မ်ားရခဲ့မလား။

အင္း၊ အမ်ားစုကမႀကိဳက္ၾကေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အရွိတရားနဲ႔သိပ္နီးစပ္တယ္လို႔

သေဘာထားတဲ့ ‘ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အျမင့္ဆုံးအတိုင္းအတာထိ’ဆိုတဲ့စကားစုက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ 

ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို ထင္ဟပ္ေနတယ္။ အေျခခံဥပေဒ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ပထမေျခလွမ္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ခ်င္တာေတြအကုန္လုံးမဟုတ္ 

ေသးဘူး။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈရွိတာကိုေတာ့ျပပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ပီႏိုေခ်းက 

အာဏာရွင္ျဖစ္ေနတာရယ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္တပ္အားလံုးရဲ႕ ဦးစီးခ်ဳပ္ 

ျဖစ္ေနတာေတြကိုထည့္တြက္ရင္ သူ႔မွာရွိတာ နည္းတဲ့အာဏာမဟုတ္ဘူး။

ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးၾကာခဲ့ၿပီဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မမွတ္မိေတာ့တာေတြလည္း အမ်ားႀကီး 

ရွိမွာပဲ။ သို႔ေသာ္ ငါ လုပ္တာဟုတ္ခဲ့လား၊ ငါလုပ္ခဲ့တာ မစြံဘူးလားဆိုၿပီး တစ္ခ်ိန္လုံးေတြးမေန

တတ္ဘူးဆိုတာေတာ့ေျပာရလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမယ့္ဟာကို လုပ္ခဲ့့ၾကတယ္။ ျဖစ္ခ်င္ 

ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့တာက ဟုတ္သြားတယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တာ တလြဲေတြ 

လည္း ျဖစ္သြားႏုိင္တာပဲ။ တခ်ဳိ႕အယူအဆေတြကို စြန္႔လႊတ္ ခဲ့ရတယ္။ တျခားအယူအဆေတြကို 

လက္ခံလိုက္ရတယ္။ ဥပမာ Concertación ရဲ႕အစိုးရစီမံကိန္းမွာ လြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဥပေဒကို 

ျပန္ျပင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေထာက္ခံတယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕ထဲလည္းေရာက္ 

ေရာ မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေတာ့ဘူးျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီျပ႒ာန္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို  

မဟာ့မဟာအမ်ားစုေထာက္ခံမႈ လိုတာကိုး။ အဲဒီလိုေထာက္ခံမႈေတာ့မရခဲ့ပါဘူး။ ပီႏိုေခ်းက 

(၁၉၈၀ အေျခခံဥပေဒအရ သူခန္႔အပ္တဲ့) ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံမဟုတ္ေသာ   အထက္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြခန္႔အပ္တာကိုမွတ္မိဦးမွာပါ။ ေနာက္ၿပီးအဲဒီအာဏာရွင္ ေျခကုပ္ 

ယူထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာေတြကိုဖ်က္သိမ္းဖို႔ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

မဲအေရအတြက္မရဘူးဆိုတာလည္း မွတ္မိဦးမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အမွန္တရားႏွင့္ ျပန္လည္ 

သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖြဲ႕ခဲ့တာေပါ့။ တရားမွ်တမႈရရွိေရးအတြက္ အေျခခံက် 

တဲ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္ထြန္းဖို႔အတြက္ ဒီအဖြဲ႕ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ေျခလွမ္းပဲ။ 

ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း

ခိုင္မာတဲ့ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေအာင္ျမင္ဖို႔ အဓိက 
က်တဲ့ ကိစၥရပ္ပါ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဆီက အခိုင္အမာေထာက္ခံမႈခင္ဗ်ားရခဲ့တယ္။ ညြန္႔ေပါင္း
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အဖြဲ႕မွာပါတဲ့ပါတီေတြၾကား သေဘာတူထားတဲ့ မူ၀ါဒစီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစေရးကုိ 
ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ ေထာက္ခံမႈရေအာင္ လုပ္ခဲ့ရလဲ။

အဲလြင္။   ။ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာတူထားတဲ့ စီမံကိန္းက လမ္းေၾကာင္းျပေျမပုံရယ္၊ အဲဒီ

လမ္းေၾကာင္းျပေျမပုံနဲ႔သြားမယ့္ စီမံကိန္းထဲမွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ႀကိဳးစားတာပဲလို႔ 

ထင္တယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းအရာကို တျခားပါတီေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေဆြးေႏြးရတာကို 

ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္ၿခိဳက္တာ မွတ္မိေနေသးတယ္။ ‘တိုင္းျပည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကတိေပးခဲ့တာနဲဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္မယ့္ဟာကို ဘယ္လိုျမင္သလဲ’ေပါ့။ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေတာ 

ေတြကေတာ့ အံံ့မခန္းပဲ။ သို႔ေသာ္ မွန္းခ်က္နဲ႔ႏွမ္းထြက္မကိုက္ျဖစ္လာမယ့္ မစားရ၀ခမန္းကတိ 

ေတြေတာ့ မေပးမိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ အဲဒီကာလအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးတဲ့ 

စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးစီမံကိန္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါရွိတာက 

က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တယ္။ အဲဒီစီမံကိန္း ကိုတာ၀န္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္သူေတြက 

စီမံကိန္းဆြဲတဲ့အထဲမွာ ပါခဲ့တဲ့သူေတြပဲ။ သို႔ေသာ္ ဘယ္ေတာ့မွေက်နပ္မႈမရႏိုင္တဲ့ ရည္မွန္းခ်

က္ေတြကေတာ့ရွိခဲ့တာခ်ည့္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္ေတြမွာ 

လိုက္ေလ်ာမႈေပးေအာင္ အတင္းအက်ပ္လုပ္တဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ပီႏိုေခ်း 

ခန္႔ထားတာကိုး။ အဲဒီလိုႏုိင္ငံေရးစနစ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလုပ္ေနရတာေလ။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီးပြားေရးက႑ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

Concertación ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရဟာ ပီႏိုေခ်းလက္ထက္တုန္းက စီးပြားေရးမိုဒယ္ကုိပဲ 
ဆက္ၿပီးက်င့္သုံးေနတယ္လုိ႔ လက္ယာႏုိင္ငံေရးအုပ္စုကေျပာတယ္ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္တာ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ‘၀င္ေငြညီမွ်မႈရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ’ ရေအာင္ႀကိဳးပမ္းတာ စသျဖင့္ ခ်ီလီမွာလုပ္ခဲ့တာေတြ
ကုိေသခ်ာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕အစိုးရက ယူဆတဲ့အတုိင္း ျခားနားတဲ့လုပ္နည္းလုပ္ 
ဟန္ေတြလုပ္ခဲ့တာပဲလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရမလားပဲ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕စီးပြားေရးက႑ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္က 
ဘာမ်ားလဲ။ အစိုးရအဖြဲ႕ကုိတည္ျမဲဖို႔ စီးပြားေရးမူ၀ါဒက ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးသလဲ။

အဲလြင္။     ။နီယိုလစ္ဘရယ္စီးပြားေရးမူ၀ါဒကို ပီႏိုေခ်းက အျပည့္အ၀က်င့္သုံးခဲ့တယ္။ 

စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆက္ထိန္းထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပိုၿပီးေတာင္ 

အရွိန္ျမႇင့္လိုက္ေသးတယ္။ တာ၀န္ယူမႈရွိတဲ့ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒကိုက်င့္သုံးခဲ့တယ္။  ဒါေပမယ့္ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စီးပြားေရးမိုဒယ္က အာဏာရွင္ေခတ္စီးပြား ေရးမိုဒယ္နဲ႔ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကြဲ 

လြဲပါတယ္။ ခင္ဗ်ားေျပာသလိုပဲ ၀င္ေငြညီမွ်မႈရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမူ၀ါဒကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကအားေပး 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရလက္ထက္မွာ အလုပ္သမားေရးရာနဲ႔ အခြန္ေကာက္ခံမႈမူ၀ါဒေတြကို 

ျပဳျပင္အေရးႀကီးတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ သိသိသာသာလုပ္ခဲ့တယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ 
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မူ၀ါဒေတြခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ လုပ္ခ၊ လစာေတြတိုးလာေအာင္လုပ္တယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ပညာေရးမွာ 

တုိင္းျပည္အစိုးရရဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တုိးျမႇင့္ခဲ့တယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဟာ ခ်ီလီရဲ႕ျပႆနာ 

ျဖစ္ေနတာကို ရပ္တန္းကရပ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ ျခံဳေျပာရရင္ Concertación အစိုးရအေနနဲ႔ 

ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔လူမႈေရးမူ၀ါဒမ်ားရဲ႕ရလဒ္ဟာ လယ္ျပင္မွာဆင္

သြားသလိုထင္ရွားေနတာပဲ။ ကိုယ့္ဘာသာဂုဏ္တင္ၿပီးေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟန္က်ေအာင္ 

လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ 

ခဲ့တာေတြမွာ ႀကီးေလးတဲ့အမွားေတြမရွိခဲ့ဘူးလို႔ယူဆတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ပုံကိုင္ပုံ မစြံတာ 

ေတာ့ရွိခ်င္ရွိမယ္။ သို႔ေသာ္ ျခံဳေျပာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရကေတာ္တယ္လို႔ထင္တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရေတြ ဆက္ၿပီးတက္လာတာက သက္ေသပဲေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရ 

လုပ္ပံုကည့ံရင္ ေနာက္သက္တမ္းက်အတိုက္အခံကတက္လာမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Concertación 

အစိုးရေလးဆက္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ ၾကာခဲ့တယ္။

ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔တည္ေဆာက္ျခင္း

ခ်ီလီရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ရပ္မွာ ျပည္သူေတြက ဥပမာ သူတို႔ရဲ႕လူမႈေရးေတာင္းဆုိ 
မႈေတြ၊ လစာတုိးေပးဖို႔၊ အလုပ္ခြင္အေျခအေနေတြတုိးတက္ဖို႔ေတာင္းဆုိတာေတြလုပ္ၾကတဲ့ 
အခါ အင္မတန္ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီေတာင္းဆုိမႈေတြကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိ 
တံု႔ျပန္ၿပီး ဘယ္လုိညႊန္ၾကားခ်က္ေပးခဲ့လဲ။

အဲလြင္။   ။ ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ခဲဲ့တဲ့ အစိုးရ 

ေတြရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကို ျခံဳၿပီးေျပာရရင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့မူ၀ါဒေတြ  ခ်ည္းသက္ 

သက္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူးဗ်။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက အသိုက္အ၀န္းကေန အႀကီးအက်ယ္ေထာက္ခံ

တာေၾကာင့္လည္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အတိုက္အခံက ကိုယ့္ထက္သာသြားမွာကို စုိးရိမ္ 

ေနတာမ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္လုံး၀မထင္ခဲ့ဖူးဘူး။  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အတိုက္အခံကုိ ေကာင္းေကာင္း 

ဆက္ဆံခဲ့တယ္။ တစ္နည္းေျပာမယ္ဆို အတိုက္အခံနဲ႔နားလည္မႈရေအာင္လုပ္ဖို႔ အေရးႀကီး 

တယ္။ သူတို႔ကိုထည့္တြက္ဖိုု႔အေရးႀကီးတယ္။ ဒီလိုအတိုက္အခံံကိုဆက္ဆံမွသာ သူတို႔ကို 

ေဘးခ်ိတ္ထားတယ္လို႔ မယူဆၾကမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တာကိုင္တာေတြကို နားလည္ 

ေအာင္ေျပာျပဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ ဒီလိုအတုိက္အခံကိုဆက္ဆံတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တဲ့ 

မူ၀ါဒေတြကို ေထာက္ခံမႈရခဲ့တာေပါ့။ တကယ္တမ္းေျပာမယ္ဆို ပထမဆုံးအေခါက္ ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔ ႏုိင္ငံတကာခရီးစဥ္သြားၾကတဲ့အခါ စီးပြားေရးအမႈေဆာင္အရာရွိေတြ၊ အလုပ္သမား 

ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အတိုက္အခံနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အတူသြားဖို႔ 

ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔တစ္ေတြ အစုအဖြဲ႕ျဖစ္လာမယ္။ ဒီလိုအစုအဖြဲ႕ရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ 

ေတြ႕ဆုံမႈေတြရွိလာမယ္။ ညပိုင္းက တစ္၀ိုင္းတည္းစားၾကေသာက္ၾကရင္း ပိုၿပီးရင္းႏွီးတဲ့ 

မိတ္ေဆြေတြျဖစ္လာမယ္။ ဒီေတာ့ ဒါဟာ ႏုိင္ငံႀကီးသားပီသတဲ့ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈကိုတည္ 
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ေဆာက္ဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာမယ္။

လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ

ခင္ဗ်ားရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဘယ္ေနရာကပါ၀င္ခဲ့လဲ။

အဲလြင္။    ။ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ႐ုန္းကန္အားထုတ္ၾကတာ သိပ္ကိုအေရး 

ပါတယ္။ သူတို႔က အင္မတန္သတိၱေျပာင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြကိုရွာေဖြတဲ့့၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို အစီရင္ခံတဲ့၊ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ တရားမွ်တမႈကို မရပ္မနား 

ေတာင္းဆိုတဲ့ Mujeres por la Vida နဲ႔ Mujeres de Detenidos Desaparecidos လို 

အဖြဲ႕အစည္းေတြရွိခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကို တုံ႔ျပန္ဖို႔ စုစည္းညီညြတ္မႈပုံ

သ႑ာန္ေတြရရွိေအာင္ ေဒသခံအသိုက္အ၀န္းေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾက 

တယ္။ (အလုပ္လက္မဲ့မ်ားကိုေကၽြးေမြးေရး ဘံုစားဖိုေဆာင္မ်ား) Ollas Comunes ေတြမႈိလို 

ေပါက္လာတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အိမ္ေထာင္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈ၊ အလုပ္ခြင္မွာ၊ တရားမဥပေဒ 

ေတြေရးဆြဲရာမွာ တန္းတူညီမွ်မႈကင္းမဲ့ေနတာေတြလို သူတို႔နဲ႔ဆုိင္တဲ့အေရးကိစၥေတြကို တင္ျပ 

လာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရ လက္ထက္ကႏုိင္ငံေရးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ 

မျမင့္မားသည့္တုိင္ National Women’s Service (၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးဖြဲ႕စည္းခဲ့

သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ သမၼတလက္ေအာက္ရွိ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 

၀န္ႀကီး႒ာန၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကင္းသည့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ ျဖစ္ 

သည္။ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူညီမွ်မႈကိုျမႇင့္တင္အားေပးရန္ရည္ရြယ္သည္။) လိုအဖြဲ႕ 

အစည္းကို တည္ေဆက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ညႊန္မွဴးဟာ ၀န္ႀကီးအဆင့္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ 

ဖြဲ႕ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ တရားမမႈနဲ႔ ျပစ္မႈဥပေဒေတြေရးဆြဲျပ႒ာန္းရာမွာ အေျပာင္းအလဲေတြကိုျမႇင့္

တင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈ  ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီလို 

အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္တက္လာတဲ့အစိုးရေတြလက္ထက္မွာ အိမ္ေထာင္ေရးဆုိင္ရာ 

ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းထားျခင္းကုိ ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီေအာင္အမ်ားႀကီးလုပ္ႏိုင္ခ့ဲတယ္။ က်ား၊ မ ေရးရာ 

မတူကြဲျပားမႈေတြကို အဆုံးသတ္ေအာင္လုပ္ရာမွာ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈေတြရွိလာေစခဲ့တယ္။ 

ႏုိင္ငံတကာေထာက္ခံမႈ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ ႏုိ္င္ငံတကာရဲ႕အခန္းက႑ကုိ စိတ္ျဖာသံုးသပ္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ 
ခ်ီလီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ရပ္ဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးၿပီး စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္။ 
ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာျပပါလား။

အဲလြင္။  ။ ခ်ီလီကုိ ႏိုင္ငံတကာက ေထာက္ခံအားေပးမႈအမ်ားႀကီးလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ ေျပာရရင္ လက္တင္အေမရိက၊ ဥေရာပက 
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သမၼတေတြေရာ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အေရးပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြေရွ႕ေမွာက္မွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အစုိးရကို စဖြဲ႕ခဲ့တာ။ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္ျခင္းရဲ႕အလြန္မွာ ခ်ီလီကိုႏုိင္ငံတကာ 

အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲေပါင္းစည္းသြားေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဆိုျပဳခဲ့တယ္။ အာဏာရွင္ေခတ္မွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္က ႏုိင္ငံေရးအရ အရမ္းအထီးက်န္ေနခဲ့တာကိုး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ 

ေတာ္ေတာ္ကို တစ္စည္းတစ္လုံးရွိခဲ့ပါတယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲအေျခအေနကေန တာထြက္လာခဲ့တဲ့ 

အစိုးရတစ္ခုအတြက္ ဒါကႀကီးက်ယ္တဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမႈပါ။

ခ်ီလီရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ ရရွိေအာင္လုပ္ဖို႔ အရင့္အရင္အသြင္ကူူးေျပာင္းမႈေတြကုိ 
ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာထိ ထည့္တြက္ခဲ့သလဲ။ ဥပမာ ဘရာဇီးရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈက 
ေႏွးတယ္။ စစ္တပ္ကေနဦးေဆာင္ၿပီး စလုပ္ခဲ့တဲ့့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေပါ့။ အာဂ်င္တီးနားမွာဆုိ 
စစ္တပ္ကုိအယံုအၾကည္မရွိတာေၾကာင့္ သူ႔ကုိဖယ္ထုတ္လုိက္ရတာ ပိုလြယ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ထိုးတက္သြားတယ္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာတယ္။ ပထမဆံုးဒီမိုကေရစီ 
ေခတ္ သမၼတ ရာအူးလ္ အယ္ဖြန္ဆန္က မျဖစ္မေနႏုတ္ထြက္ရမယ္ျဖစ္လာတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ 
စိတ္ျဖာသုံးသပ္မႈအတြက္ အေရးပါတဲ့ တျခားလက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံေတြရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳ 
ေတြက အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြမ်ားလား။

အဲလြင္။      ။ ခ်ီလီဟာ ေဟာဒီေဒသတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီကိုျပန္ရတဲ့ ေနာက္ပိတ္ဆုံး 

တုိင္းျပည္ဆိုေတာ့ကာ တျခားႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳကေန သင္ခန္းစာရတာေပါ့။ 

ဇာတ္သိမ္းမလွတဲ့ အယ္လ္ဖြန္ဆန္လက္ထက္ အာဂ်က္တီးနား ၾကံဳရတာေတြကိုၾကည့္ရင္ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္ဆုိင္ရႏုိင္တဲ့ အခက္အခဲေတြကိုျမင္ရတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာ

င့္တမႈေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ေပၚလာတာဆိုေတာ့ အေျခအေနေတြကို ဗရမ္းဗတာျဖစ္မသြားေအာင္  

ေတာ္ေတာ္ေလးထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ဖို႔လိုတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး လက္တင္အေမရိကအစိုးရေတြနဲ႔ 

ဆက္ဆံေရးခိုင္မာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အထူးအေလးထားတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာဂ်င္တီးနား 

နဲ႔ေပါ့။ သမၼတ ကာလို႔စ္ မီနမ္တ္ကလာခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕နယ္စပ္ျပႆနာေတြအားလုံးကို 

လက္ေတြ႕က်က်ေျဖရွင္းရာမွာ တုိးတက္မႈေတြရလာခဲ့တယ္။ ပထမဆုံး သြင္းကုန္ခြန္ ကင္း 

လြတ္ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္ကို မကၠဆီကိုနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တယ္။

အာဂ်င္တီးနားၾကံဳရတာကိုၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြထဲက 

တစ္ခုကေတာ့ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ပဲ။ အဲဒီလိုတာယူ 

ေဆာင္ရြက္ရာမွာေတာ့ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို လမ္းဖြင့္ေပးဖို႔ အလုပ္သမားသမဂၢေတြနဲ႔ 

သေဘာတူညီခ်က္ေတြရေအာင္ႀကိဳးပမ္းတယ္။ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ သေဘာ 

တူညီခ်က္ရေအာင္ အကူအညီေပးရင္းနဲ႔လည္း လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္လာေအာင္ 

လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီကိစၥေတြလုပ္တဲ့ေနရာမွာ  မာႏ်ဴရယ္ ဘက္စတိုလို သမဂၢေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ 

ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ သူဆိုရင္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ မ်ားေျမာင္ 
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႐ႈပ္ေထြးမႈကို နားလည္တဲ့သူပဲ။

အေျခခံမူမ်ား

သေဘာထားအျမင္ေပါင္းစုံနဲ႔ လူေတြအမ်ားႀကီး၊ အစုအဖြဲ႕ေတြကလည္း အမ်ားႀကီးနဲ႔ 
ဒီေလာက္မ်ားေျမာင္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီးခက္ခဲလွတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကုိရင္ဆိုင္ရခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕အာ႐ုံ 
စူးစိုက္မႈနဲ႔ ဘက္ညီေအာင္ထိန္းသိမ္းမႈ ကို ဘယ္လုိဆက္ထိန္းထားခဲ့လဲ။ 

အဲလြင္။    ။ ေမးခြန္းေကာင္းတစ္ခုပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္တဲ့အရာေတြကို 

စူးစူးစိုက္စိုက္ လုပ္တဲ့သူမ်ဳိး၊ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္တာကိုလုပ္တာက တျခားသူေတြအတြက္ 

အထူးအဆန္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနမယ္။ ‘သတိေတာ့ထား၊ ဂ႐ုစိုက္၊ ကိုယ့္ျဖစ္ခ်င္ေဇာေတြ၊ စိတ္အား 

ထက္သန္မႈေတြနဲ႔ ခ်ည့္စြတ္မလုပ္မိေစနဲ႔’ ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို စပရင္လိုမ်ဳိးျပန္ကန္ၿပီးေျပာေန

တဲ့ဟာမ်ဳိးရွိတယ္။ သေဘာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသမားဘ၀မွာ အဖြဲ႕လိုက္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ခဲဲ့

တာခ်ည့္ပဲ။ ေကာင္းမြန္တဲ့ လူလူခ်င္းဆက္ဆံံေရးမ်ဳိး တိုးတက္ရရွိေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ 

ဥပမာေျပာရရင္ အက္ဂါဒို ဘိုနင္ေယနဲ႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ဆက္ဆံေရးပဲ။ သူက ခ်ီလီတကၠသိုလ္က 

ပါေမာကၡခ်ဳပ္။ အရင္တုန္းက ႏုိင္ငံေရးမွာ၀င္မပါခဲ့ေပမယ့္ အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ 

ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီကို ၀င္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပါင္းၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ 

တယ္။

ကၽြန္ေတာ္က ညဆိုေပ်ာ္ေအာင္အိပ္ၿပီး  ျပႆနာေတြနဲ႔ကင္းေအာင္ ေနတတ္တာက 

လည္း ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေကာင္းတယ္။ ဘ၀ကို႐ိုး႐ိုးစင္းစင္းပဲေနဖို႔၊ စာဖတ္ခ်ိန္ရဖို႔ႀကိဳးစား 

တယ္။ ကားကိုယ္တိုင္ေမာင္းရတာႀကိဳက္တယ္။ မွတ္မိပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္တဲ့ 

အခ်ိန္္မွာ ကားေနာက္ခန္းမွာ ကိုယ္ရံေတာ္ေတြကထိုင္ ကၽြန္ေတာ္ကကားေမာင္းၿပီးလာတုန္း 

ျဗဳန္းဆို ခ်ီလီရဲတပ္ဖြဲ႕ကတားပါေလေရာ။ ခ်ီလီရဲေတြက ပီႏိုေခ်းအတြက္ လမ္းရွင္းထားၾကတာဗ်။ 

သူ႔အတြက္ယူထားတဲဲ့ လုံျခံဳေရးက အေသးစိတ္လိုက္တာမ်ား ကၽြန္ေတာ့့္ထက္ ဆယ္ဆ 

ေလာက္သာတယ္ဗ်ား။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား

အာရပ္ကမာၻက ဒါမွမဟုတ္ တျခားေဒသက ကုိယ့္တိုင္းျပည္ကုိ အာဏာရွင္အစိုးရကေန 
ဒီမိုကေရစီအစိုးရကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းခ်င္တဲ့ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ေယာက္အတြက္ဆုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိေယဘုယ်အၾကံျပဳခ်က္ေပးမလဲ။

အဲလြင္။    ။ အဲလိုမ်ဳိးဒီေနရာကေန လက္တန္းအၾကံမ်ဳိးေတာ့ မေပးရဲဘူးဗ်။ ကိုယ့္ 

တုိင္းျပည္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲဆိုတဲ့ ရွင္းလင္းတဲ့အယူအဆတစ္ခုရဖို႔က ခက္တယ္။ တျခား

အေ၀းႀကီးမွာရွိတဲ့ႏုိင္ငံေတြက လူေတြကို သြားအၾကံေပးဖို႔ဆို ေ၀လာေ၀းေပါ့။ သို႔ေသာ္ စိတ္၀မ္း 
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ကြဲမႈေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ၿပီးတဲ့ကာလေတြၿပီးရင္ စိတ္၀မ္းကြဲမႈေစတဲ့ဟာထက္ စည္းလုံးေစတဲ့ဟာ 

ကိုပိုၿပီးရွာၾကံတာကို အေလးထားလုပ္ပါဆိုၿပီး ေယဘုယ်အၾကံျပဳလို႔ ေတာ့ရမလားပဲ။ ဒီလို 

နည္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကိုရေအာင္လုပ္ႏုိင္သြားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ထဲမွာပဲ ဘက္မတူၾကတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ (အာယြန္ဒဲ အစိုးရအဖြဲ႕မွာပါခဲ့ၿပီး ျပည္ပေရာက္ 

သြားတဲ့) ၀န္ႀကီး ဘီတာလို၊ အာယြန္ဒဲကိုဆန္႔က်င္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြလို ဘက္မတူတဲ့သူ 

ေတြေပါ့။ ဘက္မတူသည့္တုိင္ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ႐ုန္းကန္ျခင္း၊ 

လူတစ္ဦးခ်င္းဂုဏ္သိကၡာစတာေတြကို ကာကြယ္ရာမွာ သေဘာတူညီခဲ့ၾကတယ္။ ပီႏိုေခ်းရဲ႕ 

ဘက္ေတာ္သားျဖစ္ခဲ့တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔လည္း အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ေတြရခဲ့တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို စိတ္၀မ္းကြဲေစတဲ့အရာက စည္းလုံးေစမယ့္အရာထက္ အမ်ားႀကီးပိုၿပီးသိသာ

ထင္ရွားေနတဲ့ ႏွစ္ကာလေတြအမ်ားႀကီးကုန္လြန္သြားခ်ိန္မွာ စည္းလုံးမႈရေအာင္လုပ္ရတာ 

မလြယ္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္ကစတဲ့ Concertación အစိုးရ 

အဆက္ဆက္ဟာ အစိုးရနဲ႔အတိုက္အခံၾကား၊ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုေတြမ်ဳိးစုံၾကားမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စု 

ႏွစ္ေတြမွာရခဲ့တာထက္ပိုတဲ့ စုစည္းမႈဒီဂရီကိုရရွိခဲ့တယ္။

ေနာက္တစ္ခု အသားေပးၿပီးေျပာခ်င္တာက သုညကေနမစဖို႔ပဲ။ ရွိၿပီးသားအေျခအေန 

ကေန အေျပာင္းအလဲ ေတြလုပ္ရတာပိုေကာင္းတယ္။ ပီႏိုေခ်းကို သူေရးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ 

ထဲကေန အႏုိင္ရေအာင္လုပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဆိုျပဳတုန္းက အဲဒီအယူအဆနဲ႔ေပါ့။ ‘ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔က အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္မယ္’လို႔ေျပာၿပီး စခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ 

အယူအဆ (rules of the game) ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကအတြင္းထဲ ကေနေျပာင္းခဲ့ၾကတာ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မူ၀ါဒကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာမွာ အင္မတန္လက္ေတြ႕က်ခဲ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီ 

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအိပ္မက္၊ ခ်ီလီႏုိင္ငံသားေတြၾကားမွာ စည္းလုံးမႈရရွိဖို႔အိပ္မက္စတဲ့ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ႀကီးက်ယ္တဲ့အိပ္မက္ေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္ေတြက လက္ေတြ႕က်တယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမယ့္ဟာကို လုပ္ခဲ့ၾကတာလို႔ 

ထင္ပါတယ္။ ‘ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အရွိဆုံးအတုိင္းအတာအထိတရားမွ်တမႈ’လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာခဲ့ 

ၾကေပမယ့္ ခ်ီလီမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္းရရွိခဲ့တဲ့ တရားမွ်တမႈေလာက္ ဘယ္အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈမွာမွ မရခဲ့ဘူးဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ခဲ့တာက စိတ္၀င္စားဖုိ႔ 

ေကာင္းေနတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့ဟာဆိုတာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အေျပာင္းအလဲရွိတယ္။ 

အကုန္လုံးကို ခ်က္ခ်င္းၿပီးေအာင္လုပ္မရႏုိင္ဘူး။
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၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ခ်ီလီတကၠသိုလ္ ဥပေဒေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္း 

ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ေဘာဂေဗဒကိုေလ့လာသင္ယူခဲ့သူ ရီကာဒိုလာဂို႔စ္သည္ ပညာရပ္နယ္ပယ္ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံတကာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ က်င္လည္ခဲ့သည္။ ရာဒီကယ္ပါတီသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး 

အေစာဆုံးႏုိင္ငံေရးသို႔၀င္လာကာ ေနာင္တြင္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီသို႔ေျပာင္းခဲ့သည္။ အာယြန္ဒဲက 

ရီကာဒိုကို ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာသံအမတ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၇၃ 

ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ေပၚသျဖင့္ ထိုရာထူးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရျခင္း မရွိေပ။ 

အာဏာသိမ္းမႈအၿပီးကာလမ်ားတြင္ အေမရိကန္္၌ ပထမဦးစြာေနထုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢ 

ကေပးအပ္သည့္တာ၀န္ျဖင့္ ခ်ီလီသုိ႔ျပန္လာခဲ့သည္။ သူ၏ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ စိတ္ျဖာ 

သုံးသပ္မႈအတြက္ လူသိမ်ားသည့္ လာဂို႔စ္သည္ အမ်ားေလးစားသည့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ 

တစ္ဦးျဖစ္လာသည္။ ပါတီေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထုိးရာ 

တြင္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လူသိမ်ားလာၿပီးေနာက္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္္၌ ပီႏိုေခ်းကို

လုပ္ၾကံသည့္ႀကိဳးစားမႈအၿပီးတြင္ ခဏတာဖမ္းဆီးခံရသည္။အထူးသျဖင့္ မေမ့ႏုိင္စရာ ႐ုပ္သံ 

႐ုိက္ကူးမႈတစ္ခုတြင္ ဟိုးယခင္ကတည္းက ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ တုိင္းျပည္အတြက္ ေျပာေရး 

ဆိုခြင့္ရွိသူအျဖစ္ ပီႏိုေခ်းကို တည့္တည့္ႀကီးစိန္ေခၚလိုသည့္ဆႏၵေၾကာင့္ လူအမ်ားေလးစားမႈကို 

ရရွိခဲ့သည္။

(Club de Madrid အဖြဲ႕ဝင္)

Ricardo Lagos, by Toby Jorrin/Scanpix
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ဒီမုိကေရစီပါတီကိုတည္ေထာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းပါတီသည္ ႏုိင္ငံေရး 

သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ လက္၀ဲအုပ္စုႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္မ်ားၾကားတြင္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ပီႏို 

ေခ်းကို႐ႈံးနိမ့္သြားေစခဲ့သည့္ ‘ကန္႔ကြက္မဲေပးေရးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕’ႏွင့္ မ်ားမၾကာမီေပၚလာသည့္ 

Concertación por la Democracia တို႔တြင္ ယင္းပါတီက အေရးႀကီးသည့္ ေနရာကပါခဲ့သည္။ 

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္၀င္ေရြးမခံလိုဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ Con-

certación သည္ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္သြားေစမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနၿပီး 

လက္၀ဲသမၼတေလာင္းတစ္ဦးအတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဟု ယုံၾကည္သည့္အတြက္ သမၼတ 

ေလာင္းအျဖစ္၀င္မၿပိဳင္ဘဲေနခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အျဖစ္၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ Concertación အစိုးရသက္တမ္းႏွစ္ဆက္တြင္ ပညာေရး 

၀န္ႀကီးႏွင့္  ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သမၼတ

အျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ သမၼတရာထူးတြင္တာ၀န္ထမ္း 

ေဆာင္ခဲ့သည္။ သူ၏အစိုးရသည္ ခ်ီလီ၏အေျခခံအေဆာက္အအုံကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ 

ျပည့္ႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၏ ဒီမိုကေရစီမဆန္ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သည့္ 

အေရးႀကီးေသာ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးမႈ 

ျဖင့္အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔အတြက္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကိုဖြဲ႕စည္းကာ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။
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အတိုက္အခံတို႔ၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း

ခ်ီလီႏုိင္ငံရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြအတြက္ 
အင္မတန္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိတဲ့ အေရးကိစၥေလးခုရွိပါတယ္။ ပထမဆုံးက ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရးအင္
အားစုေတြေပါင္းစည္းသြားတာေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္အဆံုးသတ္ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ 
ေရရွည္အခံဆံုး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ကုိတည္ေဆာက္ႏုိင္တဲ့ အလားအလာရရွိခဲ့တယ္။ ဒုတိယက 
စစ္တပ္ကုိ စစ္တန္းလ်ားကုိျပန္ဖို႔စည္း႐ုံးႏုိင္ေအာင္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကုိတံု႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေအာင္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းခဲ့တာပဲ။ တတိယက အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းနဲဲ႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလုပ္ခဲ့တာ။ စတုတၳက ဒီမုိကေရစီနည္းတက်နဲ႔ တန္းတူ 
ညီမွ်ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရေအာင္ႀကိဳးပမ္းတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျမင့္မားလာၿပီး ဆင္းရဲ 
မြဲေတမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လာတာပဲ။ ဒီလုိေနာက္ခံအေျခအေနမွာ ပီႏိုေခ်းအစုိးရကုိဆန္႔က်င္ၿပီး 
ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ေတြ သိပ္ကုိဖီလာဆန္႔က်င္ျဖစ္ေနတဲဲ့ အျပန္အလွန္ရန္လုိေနတဲဲ့ 
အင္အားစုေတြကုိ ေပါင္းစည္းလာေအာင္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာေအာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပီႏိုေခ်း 
ကုိအႏုိင္ယူၿပီး ဖယ္ရွားပစ္လုိ႔ရေအာင္ ဘယ္လုိမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပါသလဲ။

လာဂို႔စ္။    ။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တုန္းက ခ်ီလီမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ေတြ အစြန္း 

တစ္ဖက္စီျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရးအင္အားစုေတြဟာ ေနာက္ဆုံးမွာ 

က်ယ္ျပန္႔တဲ့နားလည္မႈနဲ႔ ဘယ္လိုေပါင္းစည္းသြားသလဲဆိုတာကို အရင္ဆုံးရွင္းျပရမွာပဲ။ 

ခ်ီလီရဲ႕ ဒီမိုကေရစီၿပိဳကြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုစိတ္၀မ္းကြဲေစခဲ့တဲ့ 

အေရးကိစၥေတြဟာ အာဏာရွင္စနစ္အသက္ဆက္ေနခ်ိန္မွာ သူတို႔နဲ႔ မပတ္သက္ေတာ့ဘူးလို႔ 

ခ်ီလီႏုိင္ငံသားေတြ သေဘာေပါက္လာၾကတယ္။ 

ဒီလိုျဖစ္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အၾကံဳကို ကိုးကားၿပီးေျပာျပႏုိင္တယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ 

မွာေပါ့။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေျမာက္ကယ္႐ိုလိုင္းနားတကၠသိုလ္က ခ်ာပယ္ေဟးလ္မွာ 

ကၽြန္ေတာ္ပို႔ခ်ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တကၠသိုလ္ကို ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း 

သမၼတ အက္ဒူ ယာဒို ဖ႐ိုင္း မြန္တာလ္ဘာ လာလည္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာ ပါေမာကၡ ဖီဒီရီကို 

ဂီလ္ကို ‘မနက္ျဖန္က်ရင္ ကၽြန္ေတာ္ ေနမေကာင္းလို႔ခြင့္ယူမယ္စာသင္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး’ လို႔ 

ေျပာခဲ့တယ္။  ကၽြန္ေတာ္ ဖ႐ိုင္း ကြန္တာလ္ဘာနဲဲ႔စကား မေျပာခ်င္ဘူး။ အဲဒီတုန္းက အာဏာ 

သိမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္ခြဲအၾကာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ေပါ့။

၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလလမွာ ကၽြန္ေတာ္ခ်ီလီကိုျပန္ေရာက္တယ္။ အရာရာေျပာင္းလဲေနၿပီ။ 

ခရစ္ယာန္ဒီမိုုကရက္ပါတီနဲဲ႔ သမၼတေဟာင္း ဖ႐ိုင္းမြန္တဲလ္ဗာတို႔အေပၚသေဘာထားကလည္း 
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ေျပာင္းလဲလာၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ပထမဆုံးလုပ္တာက ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္ ထူးခၽြန္တဲ့ လူမႈေရးေဗဒ 

ပညာရွင္ အန္ဇို ဖာလက္တိုနဲ႔အတူ ေမေဒးဆႏၵျပပြဲကို သြားတာပဲ။ သိတဲ့အတိုင္း ဘယ္ေနရာမွာ 

ဆႏၵျပပြဲလုပ္မယ္ဆိုတာကို ဖာလက္တိုကသိတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လည္းလမ္းေပၚေရာက္ေရာ 

အမ်ဳိးသားတစ္အုပ္ကို သြားေတြ႕တယ္။ အဲဒီလူေတြကပီႏိုေခ်းရဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြဆိုတာ 

ကၽြန္ေတာ္ သိပ္သိတာေပါ့။ ဘာဆႏၵျပပြဲမွ လမ္းေပၚမွာမေတြ႕ခဲ့ဘူး။ ဆႏၵျပပြဲက တျခား 

တစ္ေနရာမွာ လုပ္ သြားတယ္ဆုိတာကုိ ညက်တီဗီြမွာၾကည့္ရတယ္။ သတင္းအတိအက်ရထားတဲ့ 

ဖာလက္တိုေတာင္ ဘယ္ေနရာမွာဆႏၵျပမယ္ဆိုတာကို မသိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လူေတြ 

သိသြားရင္ ပီႏိုေခ်းကေစာင့္ၿပီး ႏွိပ္ကြပ္ပစ္လိုက္မွာေပါ့။ ဒီလို ကူကယ္ရာမဲ့ေနတဲ့အေျခအေနမွာ 

ေရွ႕ဆက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာလုပ္ႏုိင္မလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြနဲ႔

သြားေပါင္းတာ အေကာင္းဆုံးပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာေပါက္သြားတယ္။

ရွင္းရွင္းေျပာပါရေစ။  ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြနဲ႔ အာယြန္ဒဲတို႔ၾကား 

ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့သလို ဒိုင္ယာေလာ့တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ ေအာင္ 

ျမင္မႈရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြတင္မကဘဲ မေအာင္ျမင္ရင္ျဖစ္လာမယ့္ အက်ဳိးဆက္ေတြကိုပါ 

ေသခ်ာနားလည္ထားဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ေျခာက္လၾကာလို႔ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္လာခဲ့ရင္ သူတို႔ 

အာဏာျပန္ရမယ္လို႔ေတြးၿပီး အာယြန္ဒဲနဲ႔ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြက ဒိုင္ယာေလာ့ လုပ္ခဲ့ၾက 

တာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒိုင္ယာေလာ့မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုရင္ အာဏာရွင္စနစ္သက္ဆိုး ရွည္သြား 

မယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲေတြလည္းျဖစ္လာမယ္လို႔ေတြးၿပီး ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္ခဲ့တာ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ 

ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့သမွ်က သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရဖို႔ မလုံေလာက္ေသးဘူး။ ဒါဟာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ 

မွာ အေျခအေန ေတြျဖစ္ေပၚလာပံုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ပါ။ အဲဒီအေျခအေနေတြက 

စစ္အာဏာသိမ္းမႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့တာေတြေပါ့။ 

အာဏာရွင္စနစ္ဟာ ေတာ္ေတာ္သက္ဆိုးရွည္လာေတာ့မယ္လို႔ သေဘာေပါက္သြာၿပီးတဲ့ 

ေနာက္မွာမွ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္ပုံကို စတင္သုံးသပ္လာၾကတယ္။ 

ပီႏိုေခ်းေျပာသလို အာဏာရွင္အစိုးရဟာ ‘ရည္မွန္းခ်က္ေတြသာရွိၿပီး၊ ပုံေသသတ္မွတ္ထားတဲ့ 

အခ်ိန္ကာလေတြမရွိဘူး’ဆိုတာကို သူတို႔သေဘာေပါက္သြားတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့။ သူတို႔အတြက္ 

ေနစရာရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတာကို ခရစ္ယာန္ဒီမိုုကရက္ေတြက သေဘာေပါက္သြားတယ္ 

ေလ။

၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ ခ်ီလီကိုကၽြန္ေတာ္ျပန္တဲ့အခါ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီမွာ သိပ္လူသိမ်ား 

တဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း တိုမာရီယက္စ္က ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေရာက္ေရာက္ 

ခ်င္းပဲ ညစာစားဖို႔ဖိတ္တယ္။ သူကပါတီမွာ လက္၀ဲအုပ္စုနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ တာ၀န္ယူရတဲ့ 

သူ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနာက္ပိုင္းမွာ ပုံမွန္ေတြ႕ျဖစ္ၾကတယ္။
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၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ ‘ေရွး႐ိုးဆန္စြဲျခင္း၏ အဖိုးအခ’ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ 

ကၽြန္ေတာ္ေရးပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးမွာ ၁၉၂၉ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းက ခ်ီလီကိုရစရာ

မရွိေအာင္ျဖစ္သြားေစခဲ့တာကို သုံးသပ္ထားတယ္။ အဲဒီဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းကို သုံးသပ္ 

ရင္း တကယ္ေတာ့ ၁၉၈၁-၈၂ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းကို ပီႏိုေခ်းအစိုးရက ကိုင္တြယ္ပုံကို 

ကၽြန္ေတာ္က ေျဗာင္က်က်ေ၀ဖန္ထားတာ။ ကၽြန္ေတာ့္ေဆာင္းပါးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခ်ီးက်ဴးပါတယ္ 

လို႔ သမၼတေဟာင္း ဖ႐ိုင္းက ဖုန္းလွမ္းဆက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အံ့ၾသသြားတယ္။ သူမၾကာခင္ 

ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူၿပီးရင္ မၾကာမၾကာေတြ႕ဆုံစကားေျပာၾကဖို႔ သေဘာတူလိုက္တယ္။ သူနဲ႔ 

မေတြ႕ခ်င္ဘူးဆိုၿပီး ေျပာခဲ့တဲ့ေန႔ကျပန္တြက္ရင္ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ သူဆုံးသြား 

လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုံး၀မေတြ႕ ျဖစ္ၾကေတာ့ဘူး။ ခ်ာပယ္ေဟးလ္မွာတုန္းက သူနဲ႔မေတြ႕ျဖစ္ခဲ့တာ 

ကို တစ္သက္လုံးေနာင္တရေနမိတယ္။

ျပည္ပေရာက္အေတြ႕အၾကံဳ

အခုေျပာသြားတာကုိၾကည့္ရင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးယံုၾကည္မႈရဖို႔၊ ႏုိင္ငံေရးအရေပါင္းစည္းဖို႔ 
ဆိုတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရတာကုိျမင္ရတယ္။ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ေတြ အစြန္းတစ္ 
ဖက္စီျဖစ္ေနတဲ့ကာလၿပီးသြားေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လိုတည္ေဆာက္ 
ရတယ္ဆိုတာရွင္းျပဖို႔ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္ေတြက ဘာျဖစ္မ်ားျဖစ္မလဲ။

လာဂို႔စ္။     ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕စည္းပုံကို မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့တာကေတာ့ သံ 

ကန္႔လန္႔ကာ (Iron Curtain) ေနာက္မွာ ျပည္ပေရာက္သြားၾကတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္အမ်ားစုက အဲဒီ 

သံကန္႔လန္႔ကာေနာက္က ႏုိင္ငံေရးစနစ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ 

ပါလားဆိုတာ သေဘာေပါက္သြားၾကတာပဲ။ အေရွ႕ဂ်ာမနီမွာဆိုရင္ အစိုးရထိပ္တန္းအႀကီး 

အကဲေတြေလာက္ပဲ တုိင္းျပည္ကေန အ၀င္အထြက္ရွိၾကတယ္။ သူတို႔ကလြဲၿပီး ျပည္ပေရာက္ 

ခ်ီလီေတြအပါအ၀င္ က်န္တဲ့သူေတြက ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ႏုိင္ငံ 

ေရးၾသဇာႀကီးတဲ့သူတစ္ေယာက္က ကိုင္ထားတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်ီလီမွာ အဲဒါမ်ဳိးမရွိဘူးဗ်။

အဲဒီတုန္းက ခ်ီလီမွာရွိေနတဲ့သူေတြကေတာ့ ခ်ီလီသားေဘာဂေဗဒပညာရွင္ အာနီဘာ 

ပင္တိုေျပာတဲ့အတိုင္းဆို ရပ္တည္ခ်က္ႏွစ္ခုအတြက္ပဲ ႏိုင္ငံေရးမွာေနရာရွိတယ္။ habeas 

corpus (ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကေန ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းကိုရရွိခြင့္နဲ႔ ႐ုံးတင္တရားစြဲဆို 

ျခင္းမရွိဘဲ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံရျခင္းမရွိေစေရး) ကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ 

သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူေတြရယ္၊ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကို ေတာင္းဆိုတဲ့ အစြန္း 

ေရာက္ေတြရယ္ေပါ့။ အာဏာရွင္စနစ္မွာ habeas corpus သာရွိတယ္ဆိုခင္ဗ်ား၀မ္းသာ 

ေပေတာ့။ ဒါေၾကာင့္ ‘ဒီမိုကေရစီဆိုတာ တို႔ေတြ႐ႈေနတဲ့ေလလိုပဲ၊ ဒီမိုကေရစီရွိေနလို႔ ၀မ္းသာ 

ရတယ္’ လို႔ကၽြန္ေတာ္ေျပာ ေျပာေနတာေပါ့။ အင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ ကေလးဘ၀တုန္းကေတာ့ 
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ခ်ီလီမွာ ႐ႈရတဲ့ေလက သန္႔စင္ေနတာေပါ့။ ဒီမိုကေရစီကလည္း အဲဒီလိုပဲ။ ခင္ဗ်ားဒီမိုကေရစီကို

ရေနတုန္းကေတာ့ အဲဒါကိုသတိေတာင္မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပီႏိုေခ်းအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ကာလေၾကာင့္ 

ျပည္ပပဲေရာက္ေရာက္၊ ခ်ီလီမွာ ဖိႏွိပ္ခံၿပီးေနေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 

ဒီမိုကေရစီကို ျပန္ၿပီးတန္ဖိုးထားတတ္လာၾကတယ္ဗ်။

အဲဒီအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ‘ေလာေလာဆယ္ရွိေနတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္’ အသြင္မူယာ 

မ်ဳိးစုံကို ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္လာေစခဲ့တယ္။ ဆုိရွယ္လစ္ေတြေသြးသစ္ေလာင္းတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္  အ 

ေၾကာင္း အတြင္းႀကိတ္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ၁၉၇၈-၇၉ မွာစတယ္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ေတာ့ 

အရင္တုန္းကမလုပ္ဖူးတဲ့ အစည္းအေ၀းေတြ ဆက္တိုက္က်င္းပလာတယ္။ ရွစ္လ ဒါမွမဟုတ္ 

ဆယ္လေလာက္ၾကာေအာင္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ေသြးသစ္ေလာင္းတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးပြဲ

မွာပါ၀င္ဖို႔ ေန႔လယ္ သုံးနာရီကေန ည ၁၀ နာရီထိ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ၾကတယ္။ ပထမဆုံး 

အႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၾကတာက Schoenstatt ဘာသာေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ရိပ္သာမွာလုပ္ၾကတာ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္ေတြ ၁၀ ေယာက္ ၁၂ ေယာက္ရွိမယ္။ အဲဒီေခတ္တုန္းက 

ဆုိရွယ္လစ္ပါတီေတြျဖစ္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ/အယ္ေမဒါ၊ အသစ္ျပန္ဖြဲ႕ထားတဲဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ 

ပါတီ၊ ခရစ္ယာလက္၀ဲအုပ္စု၊ ျပည္သူ႔ညီညြတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (MAPU) က 

ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္အသီးသီးနဲ႔ လူေတြစသျဖင့္လာၾကပါတယ္။ အစည္းအေ၀းအေသးစိတ္ 

မွတ္တမ္းကို (အဲဒီတုန္းက အယ္လ္ေမဒါဆုိရွယ္လစ္ပါတီအဖြဲ႕၀င္၊ ေနာက္ေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္ပါ 

တီ ဥကၠ႒နဲ႔ အဲလြင္အစိုးရရဲ႕ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ဖ႐ိုင္း ႐ူအစ္-တာဂယ္တို႔ရဲ႕ အစုိးရမွာ 

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးျဖစ္တဲ့) ေယမန္း ေကာ္ရီယာ ကလိုက္ေရးတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀း 

မွတ္တမ္းေတြကို ေနာက္လုပ္တဲ့အစည္းအေ၀း က်ရင္လိုက္ေ၀တယ္။ ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

အတည္ျပဳၾကတယ္။ ၁၉၈၀တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔စၿပီးနာမည္ေပးထားတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္ေတြ 

ေပါင္းစည္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုကိုေပါင္းလုပ္ၾကတယ္။  အဲဒီလူမသိ သူမသိ 

အစည္းအေ၀းေတြမွာ ေဆြးေႏြးၾကရတာ တစ္ခါတစ္ေလက် ရယ္ရတယ္။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

အာဏာရရင္ ဘဏ္ေတြကိုဘာလုပ္ၾကမလဲလို႔ေဆြးေႏြးၾကတာမ်ဳိး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဘဏ္ေတြ 

ကို ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္မလား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ လက္ခံမလားေပါ့။ အဲဒီလိုကိစၥေတြမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း အေသအေက် ျငင္းၾကခုံၾကနဲ႔ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ေပါ့။

အတုိက္အခံတို႔၏ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား

ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔တဲ့ မဟာမိတ္တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆုိရွယ္လစ္အုပ္စုေတြထဲမွာ ဆက္ၿပီးရွိေနတဲ့ 
အကင္းေသေအာင္လုပ္ရမယ့္ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြကုိ ရွင္းျပလို႔ရမလား။

လာဂို႔စ္။   ။၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ေမမွာ ကုလ၀န္ထမ္းအေနနဲ႔ ခ်ီလီကိုျပန္လာခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေရး 

ကိုပိတ္ထားၿပီး ခုိးေၾကာင္ခိုး၀ွက္လုပ္ေနရတာဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးမွာ၀င္လုပ္ေနတာ 
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ကုလရဲ႕ဘယ္စည္းမ်ဥ္းကိုမွ ခ်ဳိးေဖာက္ရာမေရာက္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ညေန 

ကၽြန္ေတာ္အလုပ္ဆင္းၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေရးသြားလုပ္ေနတယ္ဆိုတာဘယ္သူမွမသိဘူးေလ။ ဒီေတာ့ 

ဆိုရွယ္လစ္ေတြကြဲတဲ့ကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲ၀င္လာတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ကိုမူတည္ၿပီး 

Altamirano Socialist ပါတီ၀င္ေတြနဲ႔ Almeyda Socialist ပါတီ၀င္ေတြဆိုၿပီး အုပ္စုႏွစ္ခုရွိ 

တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္စလုံးက ႏုိင္ငံျခားမွာေနၾကတာ။ Altamirano ဆိုရွယ္လစ္ပါ 

တီကို အလ်င္အျမန္ဖြဲ႕စည္းလိုက္တယ္။ Almeyda ဆိုရွယ္လစ္ပါတီကေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

(PC)နဲ႔ဆက္ၿပီး ညီညြတ္ေရးရေနတယ္။ ပါတီကြဲေတာ့ VECTOR ဆိုတဲ့ အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္ 

အဖြဲ႕က ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုတစ္ခုမွာ ကၽြန္ေတာ္ကအဖြဲ႕၀င္ေပါ့။ အဲဒီအဖြဲ႕က လက္၀ဲအုပ္စုနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီးစဥ္းစားဖိုု႔ ေနရာတစ္ခုရေအာင္တည္ေထာင္ထားတဲ့ အဖြဲ႕ေလး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ 

ဆိုေတာ့ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီနဲ႔ဆက္ႏႊယ္တဲ့ CIEPLAN ဆိုတဲ့အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ 

လည္းရွိေနတာကိုး။ အဲဒီအဖြဲ႕ကို (အဲလြင္အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ၁၉၉၀-၉၄ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးလုပ္သြား 

တဲ့ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္) အလက္ဂ်န္ဒ႐ုိ ေဖာက္စေလက ဦးစီးေနတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 

႐ုံးခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးရွိတယ္။ ထက္ျမက္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ၀င္ပညာတတ္ေတြျဖစ္တဲ့ 

အန္ဇိုဖာလက္တို၊ ေအဒူယာဒို ထရာဘူကို၊ ေအဒူယာဒို ေအာ္တစ္ဇ္၊ ႐ိုဒရီဂို အယ္လ္ ဗာေရး၊ 

ေအရာလ္ဒိုမြန္ဇိုတို႔ ႐ုံးကိုလာၾကတယ္။ တစ္ေန႔ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီညီလာခံရွိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔အျမင္ေတြကိုေဆြးေႏြးဖို႔ရွိတယ္ဆိုၿပီး ယာမန္း ေကာ္ရီယာေပါက္ခ်လာတယ္။ အေျခအေနကို 

ကၽြန္ေတာ္တို႔သူ႔ကို ေျပာျပလိုက္တယ္။ သူေျပာတဲ့သတင္းဟာ သိသင့္တဲ့ေနရာကိုေရာက္သြား 

ၿပီလို႔ေျပာလိုက္တယ္။ ေနာက္ သုံးလၾကာေတာ့ ညီလာခံက်င္းပအၿပီးမွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ 

ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားတယ္လို႔ ေကာ္ရီယာကလာျပန္ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီအကြဲအျပဲက ဘာေတြ 

ဂယက္႐ိုက္မလဲဆိုတာ ရွင္းျပဖို႔သူ႔ကိုေမးၾကည့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီလိုသာ စိတ္၀မ္းကြဲေနရင္ 

ပီႏိုေခ်းကို ဘယ္လုိတိုက္မလဲေပါ့။ သူက Almeyda ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ 

ကိုလက္ခံသလား လို႔ေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သူတို႔တစ္ေတြ စိတ္၀မ္းကြဲေနသမွ် 

ကာလပတ္လုံး ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို လက္မခံႏုိင္ပါဘူးလို႔ေျပာလိုက္တယ္။ ဒီအျမင္ကို 

VECTOR အဖြဲ႕ကလူေတြကလက္ခံၾကတယ္။

ေနာက္လအနည္းငယ္အၾကာ ကုလက အလုပ္ကိစၥနဲ႔မကၠဆီကိုသြားေတာ့ ဆုံးသြားတဲ့့ 

အာယြန္ဒဲရဲ႕ ဇနီးသည္ မုဆိုးမ ေဟာ္တန္ဆီယာ ဘူဆီကို ဖုန္းဆက္တာကၽြန္ေတာ့္ပထမဆုံး 

အလုပ္ပဲ။ သူ႔အိမ္မွာ ခ်ီလီႏုိင္ငံသားေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ေန႔လည္စားစားဖို႔ ဖိတ္တယ္။ သူက 

မိတ္ဆက္ေပးၿပီးတာနဲ႔ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို ေျပာျပခိုင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆုိရွယ္

လစ္ပါတီအကြဲအျပဲအေၾကာင္းေမးတယ္။ ဒါနဲ႔ Almeyda ဆိုရွယ္လစ္ပါတီက လူေတြေျပာ 

လိုက္တာကို သူ႔ကိုျပန္ေျပာျပလိုက္တယ္။ VECTOR အဖြဲ႕ကဆိုရွယ္လစ္အကြဲအျပဲကိုလက္မခံ

တဲ့ အေၾကာင္း၊ ဘယ္ဂိုဏ္းဘက္ကိုမွလိုက္မွာမဟုတ္ေၾကာင္းေျပာလိုက္ပါတယ္။  ဒီေတာ့သူက 

ကၽြန္ေတာ္က ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံလိုပဲ ျခံစည္း႐ိုးခြထိုင္ေနတာနဲ႔တူတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 
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ကေတာ့ ခြထိုင္တယ္ဆိုတာေတြ ဘာေတြမေတြးမိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကြဲလို႔ျပဲလို႔မရဘူးဆို

တာပဲေျပာတာ။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး (ကြဲသြားတဲ့ဆို ရွယ္လစ္ဂိုဏ္းကိုေခါင္းေဆာင္သူေတြကို 

အသိအမွတ္မျပဳတဲ့) ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ‘ဆြစ္ေတြ’ဆိုၿပီး ေခၚၾကေတာ့တာပဲ။

ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့အခါ ‘ဆြစ္ေတြ’ လို႔အေခၚခံရတဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ 

ျဖစ္သြားတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီရဲ႕ ကၽြန္းေပါင္းမ်ားစြာထဲက ကၽြန္းေလးတစ္ကၽြန္းျဖစ္လာၿပီး 

ဇာတ္သိမ္းသြားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ညီညြတ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေကာ္မတီ (Comite Politico 

de Unidad, CPU) ကိုဖြဲ႕လိုက္တယ္။ တစ္ခုတည္းေသာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီကို ဂိုဏ္းေျခာက္ 

ဂိုဏ္းနဲ႔ ဖြဲ႕လိုက္ဖို႔သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီဂိုဏ္းေတြက ႏ်ဴေနးရဲ႕ renovados ဂိုဏ္း၊ 

Almeydaရဲ႕ဂိုဏ္း၊ ရာ၀ူးလ္ အမ္ပူရီယိုေနာက္လိုက္ဂိုဏ္း၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္အဖြဲ႕ေနာက္လိုက္ဂိုဏ္း၊ ေနာက္တစ္ဂုိုဏ္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (ဆြစ္ေတြ)ရဲ႕ဂိုဏ္းပဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္ CPU မွာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗဟိုေကာ္မတီဖြဲ႕မယ္ဆိုၿပီး သေဘာ 

တူခဲ့တယ္။ အဲဒီဗဟိုေကာ္မတီမွာ ဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္းစီက ကိုယ္စားလွယ္ဆယ္ဦးစီခန္႔ထားမယ္ 

ေပါ့။ ဆြစ္အုပ္စုမွာက်ေတာ့ ျပႆနာရွိတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တင္ျပရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က 

ခုႏွစ္ေယာက္ပဲရွိတာ။ ေနာက္ဆုံးက် ဗဟိုေကာ္မတီမွာ ေျခာက္ဦးပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 

ပညာတတ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ အန္ဇို ဖာလက္တိုက ‘ဗဟိုေကာ္မတီရယ္လို႔ရွိလာရင္ အဲဒီ 

ေကာ္မတီမွာ အာဏာရွိလာမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဘုိးေဘး ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀ါဒီ 

(anarchist) ေတြကိုေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ အာဏာကိုင္ထားတဲ့ ရာထူးတစ္ခုကိုလက္ခံမွာမဟုတ္

ဘူး’တဲ့။ ဒီေတာ့ ဆြစ္အုပ္စုကိုကိုယ္စားျပဳ ေျခာက္ေယာက္နဲ႔ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၃၆ ဦးထဲမွာ 

တစ္ဂိုဏ္းကို ေျခာက္ေယာက္က်စီနဲ႔ ဖြဲ႕ျဖစ္သြားတယ္။ 

၁၉၈၂-၈၃ မွာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုေပၚေပါက္လာတယ္။ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီေတြေပါင္းစည္း 

ျခင္း (MAPUရဲ႕အုပ္စု ႏွစ္ခုနဲ႔ ခရစ္ယာလက္၀ဲအုပ္စုတို႔ေပါင္းစည္းျခင္း)၊  ဖ႐ိုင္းမြန္တယ္လ္ဘာ

ဆုံးသြားၿပီးေနာက္မွာ ဂါဘရီယဲ ဘာလ္ ဒက္စ္ဦးေဆာင္တဲဲ့ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြရဲ႕ 

ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈေတြပဲ။ ဗာလ္ဒက္စ္က ဟူဂိုဇီပီဒါနဲ႔ အာမန္ဒို ဂ်ာယာမီ႐ိုတို႔လို လက္၀ဲအုုပ္စုက 

လူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားတယ္။ ပထမဆုံး ရာဒီကယ္ပါတီက လူအစ္ ဘိုေဆး၊ 

ေနာက္ေတာ့ အန္းရိ ဆီလ္ဘာ၊ ၿပီးေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ေတြကို ဖိတ္ေခၚတယ္။

ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း

တျခားႏုိင္ငံေရးအုပ္စုေတြကလည္း အာဏာရွင္စနစ္အဆံုးသတ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတယ္။ 
အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကုိ စုစည္းၿပီး၊ တစ္ခုတည္းေသာပလက္ေဖာင္းမွာ သူတို႔ကုိဘယ္လုိ 
စုစည္းခဲ့သလဲ။

လာဂို႔စ္။       ။၁၉၈၃ ၾသဂုတ္လမွာ ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို Círculo Español 
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မွာ ဂါဘရီယဲ ဘာလ္ဒက္စ္ရဲ႕မိန္႔ခြန္႔နဲ႔အတူ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ (ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕သည္ 

ပီႏိုေခ်းကိုဆန္႔က်င္သည့္ ပါတီအားလုံးႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ လက္နက္ 

ကိုင္တိုက္ပြဲကိုလက္မခံေပ။ ဤမဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို အေစာပိုင္းက ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္မ်ား၊ 

ရာဒီကယ္မ်ား၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕၊ MAPU၊ ခရစ္ယာန္လက္၀ဲအုပ္စု၊ လက္ယာအုပ္စုမွ 

ထင္ရွားသူမ်ားပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။) ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆိုရွယ္လစ္ညီညြတ္ေရး ႏုိင္ငံေရး 

ေကာ္မတီက  ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို  Almeyda ဂိုဏ္းကကိုယ္စားလွယ္ေတြ (ဂ်ဴလီ 

ယို စတူယာဒိုနဲ႔ အာကင္ဆိုတို) နဲ႔ ႏ်ဴေနးဂိုဏ္းက (ဟာနန္ ဗြန္ဒါႏိုဗစ္) တို႔ကိုခန္႔တယ္။ ဒီ 

ကိုယ္စားလွယ္ေတြခန္႔လိုက္လို႔ Almeyda ဂိုဏ္းထဲမွာ ျပႆနာတက္သြားတယ္။  ခ်ီလီႏုိင္ငံ 

ျပင္ပေရာက္ေနသူေတြက ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို လက္မခံၾကဘူး။ ဒီအဖြဲ႕ဟာ 

ပီႏိုေခ်းနဲ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းခ်င္ေနၾကတာလို႔ သူတို႔ကျမင္ၾကတာေလ။ မွန္္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္း 

ကေတာ့ တိုက္ပြဲဆက္၀င္ၿပီး PC နဲ႔နားလည္မႈယူဖို႔ပဲလို႔ သူတို႔ကယူဆၾကတယ္။ PC ဟာ 

အၾကမ္းဖက္မႈသုံးတာကို ေထာက္ခံတာေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကိုပူးေပါင္းဖို႔ PC 

ကိုမဖိတ္ေခၚခဲ့ဘူး။ ေနာက္ဆုံး Almeyda ဂိုဏ္းက မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွာမပါေတာ့ဘူးလို႔ဆုံးျဖတ္

လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဂိုဏ္းက ဂ်ဴလီယို စတူအာဒိုနဲ႔ အန္ကင္ဆိုတုိတို႔က အဖြဲ႕မွာဆက္

ရွိေနမယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ၿပီး CPU ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ရွိေနခဲ့ၾကတယ္။ တျခားသူေတြကေတာ့ 

ေကာ္မတီ ျပင္ပမွာဆက္ရွိေနၾကတယ္။

ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဟာ အဲဒီေန႔ရက္ေတြမွာ သူ႔ရဲ႕အေစာဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ 

ကိုခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ အဖြဲ႕ဥကၠ႒ကို လစဥ္အလွည့္က်သတ္မွတ္ထားတယ္။ စစခ်င္း ဂါဘရီယဲ 

ဘာလ္ဒက္စ္က ေအာက္တိုဘာလ ဥကၠ႒၊ ႏို၀င္ဘာက် ရာဒီကယ္ပါတီရဲ႕ဥကၠ႒အလွည့္ကို 

အန္းရစ္ ဆီလ္ဘာကလုပ္တယ္။ ဒီဇင္ဘာမွာေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီက ဥကၠ႒ရဲ႕အလွည့္ပဲ။ 

Almeyda ဂိုဏ္းက အာကင္ဆုိတိုနဲ႔ ဂ်ဴလီယို စတူအာဒိုက ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ 

အျဖစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွာဥကၠ႒လုပ္မလားလို႔လာေမးတယ္။ ဟင့္အင္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျဖလိုက္ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကုလမွာအလုပ္လုပ္ေနေတာ့ ခိုးေၾကာင္ခုိး၀ွက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနရတာ 

ေလ။ ေနာက္ေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီထဲက renovados အပိုင္းကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီ၀င္ႏွစ္ဦး 

ျဖစ္တဲ့ ဂ်ဴလီယို စတာဒူ႐ိုနဲ႔ ဟာနန္ဗိုဒါႏိုဗစ္တို႔ကလာေတြ႕ၿပီး မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို

ဥကၠ႒လုပ္ဖို႔ေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ရေတာ္ေတာ္ခက္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစု 

ကို ကုလအလုပ္ကေနထြက္ေတာ့မယ္လို႔ ေျပာလုိက္ရတယ္။ ဒီဇင္ဘာလမွာ ကၽြန္ေတာ္ 

မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္လာပါတယ္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ (ဒီရက္မွာ ဆာဘာဒို အာယြန္ဒဲနဲ႔ တျခားခ်ီလီသမၼတ 

ေတြအားလုံးကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တာျဖစ္လို႔ အဲဒီေန႔ဟာ အထိမ္းအမွတ္ေန႔တစ္ေန႔ပဲ)

မွာ အဖြဲ႕၀င္ ၃၆ ဦးနဲ႔ဗဟိုေကာ္မတီတစ္ခုမွာ ဆုိရွယ္လစ္ေတြေပါင္းစည္းသြားၿပီဆိုတာကို 
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တုိင္းျပည္ကသိေအာင္ေၾကညာခဲ့တယ္။ ‘ေသြးသစ္ေလာင္း’ လိုက္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ႀကီးမားတဲ့အာ႐ုံစိုက္မႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အံ့အားသင့္ သြားတယ္။ သတင္းစာေတြ 

မဂၢဇင္းေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္အင္တာဗ်ဴးေတြေျဖရတယ္။ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိတဲ့ႏုိင္ငံေရးဟာ စုေပါင္း

လုပ္ေဆာင္မႈကေနေပၚထြက္လာတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ျမင္စျပဳလာတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစည္း 

အေ၀းေတြမွာ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အယူအဆေတြကို ကၽြန္ေတာ္ကေနထုတ္ေျပာတာကိုုး။ 

ဆုိရွယ္လစ္ပါတီဟာ ေျပာင္းလဲလာၿပီဆုိတာ သိသာထင္ရွားလာတယ္။  ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ 

က ဆိုရွယ္လစ္ပါတီေတြရဲ႕လည္း လႊမ္းမိုးမႈရွိလာတယ္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဖီးလစ္ ဂြန္ဇာလက္ 

က စပိန္မွာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာတယ္။ မီးထေရာင္းက ျပင္သစ္မွာေအာင္ပြဲခံခဲ့တယ္။

ႏုိင္ငံတကာေထာက္ခံအားေပးမႈ

အာဏာရွင္စနစ္နိဂုံးမခ်ဳပ္ခင္ ကာလအရွည္ႀကီးဟာ ျပည္ပေရာက္ေနတုန္း ခ်ီလီမွာျဖစ္ခဲ့ 
တာေတြကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ဖို႔ တျခားႏုိင္ငံေတြရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကေန သင္ခန္းစာယူဖို႔ 
အခ်ိန္ရသြားေစခဲ့တယ္။ အသစ္ေပၚေပါက္လာတဲ့ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕နဲ႔ သူ႔ရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာကုိ 
ဥေရာပေရာက္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္ေတြက ဘယ္လုိျမင္လဲ။ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ကုိ ခရစ္ယာန္ 
ဒီမိုကရက္ေတြကလည္း ေထာက္ခံၾကတာပဲ။

လာဂို႔စ္။   ။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ေမမွာ ျပင္သစ္သမၼတအျဖစ္ မီးထေရာင္းရာထူးလက္ခံေတာ့ 

ပန္သီယြန္နန္းေတာ္ကို သြားေလသူအာယြန္ဒဲရဲ႕ဇနီးသည္နဲ႔အတူ ၀င္လာခဲ့တာမွတ္မိေနတယ္။ 

အာယြန္ဒဲနဲ႔ သူ႔ဆီကေန စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းလိုက္ျခင္းက ဥေရာပလက္၀ဲႏုိင္ငံေရးေလာက

ကိုသက္ေရာက္မႈကို ကၽြန္ေတာ္အေလးေပးၿပီးေျပာခ်င္တယ္။ အိုလက္ဖ္ ပယ္လ္မီ(ဆီြဒင္ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)၊ ဂဲဟက္ရွ႐ိုးဒါး (ဂ်ာမနီအဓိပတိ)၊ တိုနီဘလဲ(ယူေက၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) တို႔နဲ႔စကားေျပာ 

ၾကည့္ရင္ အာယြန္ဒဲရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳက လႈံ႔ေဆာ္လို႔ ႏုိင္ငံေရးထဲကို၀င္လာတယ္ဆိုၿပီး သူတို႔ 

ေျပာၾကမွာပဲ။ ခင္ဗ်ားဆုံခဲ့ရတဲ့ ဥေရာပသားေတြအားလုံးက ခ်ီလီအတြက္ဆႏၵျပဖို႔ လမ္းေပး 

ထြက္ၾကမွာပဲလို႔ ေျပာၾကလိမ့္မယ္။ ခ်န္တီယီနဲ႔ေဘာ္ဒိုးၿမိဳ႕ေတြေရာက္တုန္းက ျပည္ပေရာက္ 

ဆုိရွယ္လစ္ေပါင္းစည္းမႈဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းႏွစ္ခုလုပ္တာမွတ္မိပါေသးတယ္။ အဲဒီအစည္း 

အေ၀းေတြမွာ ျပည္ပေရာက္ခ်ီလီႏုိင္ငံသားေတြက  တေလးတစားနဲ႔နားေထာင္တတ္ၾကတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခ်ီလီမွာေနတဲ့သူေတြကိုး။ အဲဒီမွာ ဆီြဒင္မွာ၊ မီလန္မွာ၊ ပါရီမွာေနၾကတဲ့သူေတြ

နဲ႔သြားေတြ႕တယ္။ တစ္ေယာက္က သူ႔တို႔ေနထုိင္ရာပတ္၀န္းက်င္က လႊမ္းမိုးမႈကို ေျပာတယ္။ 

အီတလီကေန တိုက္႐ိုက္လာၾကတဲ့ ရီေနးဆန္အာ႐ံုဝင္စားမႈေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ 

စကင္ဒီေနဗီးယန္း စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔လာတဲ့ ဆီြဒင္ကလူေတြစသျဖင့္ေပါ့။ တကယ့္ကိုမယုံႏုိင္ 

စရာပါ။ ျပည္ပေရာက္အေတြ႕အၾကံဳဟာ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကို ဘယ္လိုသက္ေရာက္သလဲ 

ဆိုတာ ဘယ္သူမွမေရးဖူးဘူး။ ခ်ီလီကႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေတြ နားလည္မႈရသြားတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ 

ဟာ ရင္းျမစ္ေပါင္းစုံကေပၚထြက္လာတဲ့ ေျပာင္းလဲေနတဲ့အယူ အဆေတြနဲ႔ေနာက္ခံ အေျခ 
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အေနမွာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာဗ်။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ အာဂ်င္တီးနားသမၼတ အယ္လ္ဖြန္ဆန္ ရာထူးလက္ခံတဲ့ 

အခမ္းအနားကို ကၽြန္ေတာ္ တက္ခဲ့တာမွတ္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္ 

အဖြဲ႕ရဲ႕ ဥကၠ႒အေနနဲ႔ သြားတက္တာ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း 

အဲဒီဒီဇင္ဘာလမွာ ဆိုရွယ္လစ္ေတြဥကၠ႒လုပ္ရမယ့္ အလွည့္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ 

ဘာလ္ဒက္စ္၊ ဆီလ္ဘာ ဆင္မာ၊ အာမန္ဒို ဂ်ာယာမီယိုတို႔လိုက္လာၾကတယ္။ စပိန္အစိုးရရဲ႕ 

သမၼတ ဖီးလစ္ဂြန္ဇာလက္စ္၊ ျပင္သစ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖဲမိုဟြား၊ အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘက္တီႏို 

ကရာစီတို႔နဲ႔အတူ အစည္းအေ၀းလုပ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္တဲ့စီမံကိ

န္းကိုတင္ျပခဲ့တယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းက ၾကားျဖတ္အစုိးရဖြဲ႕မယ္။ ပီႏုိေခ်းထြက္ရမယ္။ တိုင္းျပဳ 

ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က်င္းပမယ္၊ အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ 

စီမံကိန္းေပါ့။ ဖီးလစ္ဂြန္ဇာလက္စ္ကို ဒီစီမံကိန္းရွင္းျပၿပီးတဲ့ေနာက္ သူက ‘ဒါကစီမံကိန္းမဟုတ္ 

ဘူးဗ်၊ ဒီစီမံကိန္းအတိုင္းဆို ပညာရပ္နယ္ပယ္မွာ အၾကာႀကီးဆက္ေနရလိမ့္မယ္။ ၾကားျဖတ္ 

အစိုးရတဲ့လားဗ်ာ၊ ပီႏိုေခ်းလားထြက္သြားမွာ၊ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ၾကားျဖတ္အစုိးရကိုခန္႔မွာတဲ့ 

တုန္း။ ထားပါေတာ့။ ခင္ဗ်ားအၾကံေအာင္ျမင္သြားၿပီး ပီႏိုေခ်းက ႏုတ္ထြက္စာတင္ပါၿပီတဲ့။ 

ခင္ဗ်ားမွာ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေျပာစရာမက်န္ေတာ့ဘူး။ ခင္ဗ်ာ့စီမံကိန္းေတြတစ္ခုမွ မလုပ္ရေသးခင္ 

ကိုယ့္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းဖုိ႔ိုတယ္’ ဆိုၿပီး ေျပာပါေလေရာ။ ဒီအစည္းအေ၀းက ေတာ္ေတာ္ေလးကို 

သက္ေရာက္မႈရွိတယ္။ သိပ္ကိုလင္းပြင့္မႈရတဲ့ အသုံး၀င္တဲ့အစည္းအေ၀းေပါ့့။

အဲဒီတုန္းက ျဖဲမိုဟြားနဲ႔ေတြ႕သူက ‘ခင္ဗ်ားကို တိုက္ပြဲ၀င္ဖက္အေနနဲ႔၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ 

အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔တာ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ပိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္အမ်ားႀကီးလုပ္ေပးလို႔ေတာ့ 

မရဘူး။ ဆက္ဆံေရးက အစိုးရခ်င္းဆက္ဆံေရးေလ၊ ျပင္သစ္ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြား၊ ခ်ီလီရဲ႕အက်ဳိး 

စီးပြားစတာေတြေပါ့။ ခင္ဗ်ားကို ရဲေဘာ္ရဲဘက္အေနနဲ႔ ကၽြန္ ေတာ္အျပည့္အ၀ေထာက္ခံတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔က်ေတာ့ဘာမွလုပ္မေပးႏုိင္ဘူးဗ်ာ။’ လို႔ေျပာတယ္။ 

သူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကနားေတာ့ မိုဟြားက ကၽြန္ေတာ့္ဆီဖုန္းဆက္တယ္။ ‘အခု ကၽြန္ေတာ့္ကို 

ခင္ဗ်ားအားကိုးလို႔ရၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ခ်ီလီကိုလာရင္ ခင္ဗ်ားနဲ႔အတူလုပ္မယ္။’ တဲ့။ ပီႏိုေခ်း႐ႈံးသြား 

တဲ့ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲမတိုင္ခင္နဲ႔ အဲဒီကာလအတြင္းမွာ သူေျပာတဲ့အတိုင္းလည္း တကယ္လာၿပီး 

လုပ္ေပးခဲ့တယ္။  တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အားလံုးဟာ ႏုိင္ငံေရးကိုေလ့လာသင္သူေနရ

သူေတြခ်ည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကရာစီနဲ႔အစည္းအေ၀းကို 

တက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေျပာစရာရွိတာ ေျပာၿပီးေတာ့ သူက ‘ ဒါလြယ္လြယ္ေလးပါ။ 

ပထမဆုံးဆက္သြယ္ေရး  လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလိုတယ္။ အခု အာဂ်င္တီးနား ေရာက္ေနေလ 

ေတာ့ ေနာက္တစ္ရက္က် အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံထဲက အန္းဒီးစ္ေတာင္တန္းေပၚမွာ ေနရာတစ္ေန 

ရာေပးဖို႔ အယ္လ္ဖြန္ဆင္ကိုေတာင္းမယ္။ ဧရိယာတုိင္အႀကီးႀကီးေဆာက္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ပိုက္ဆံ 
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ထုတ္ေပးမယ္။ အဲဒီကေန ခ်ီလီကိုအသံလႊင့္မယ္’တဲ့။ ေနာက္တစ္ေန႔က် ကရာစီက အဲလ္ဖြန္ 

ဆင္နဲ႔သြားေတြ႔တာေပါ့။ အယ္လ္ဖြန္ဆင္က သူ႔အဖို႔ ဧရိယာတုိင္ႀကီးေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ 

ေတာ္ခက္တယ္လို႔ ကရာစီကိုရွင္းျပဖို႔ႀကိဳးစားတယ္။  အဲဒီဧရိယာတိုင္ႀကီးေကာက္ေဆာက္ 

လိုက္ရင္ ေနာက္ဆုံး ပီႏိုေခ်းနဲ႔ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းရေတာ့မွာေလ။ အဲဒီအေတြ႕အၾကံဳ 

ေတြကိုၾကည့္ရင္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္သုံးေယာက္ရဲ႕ သိပ္ကိုကြဲျပားတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားသုံး 

မ်ဳိးကိုေတြ႕ရမယ္။

အယ္လ္ဖြန္ဆင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ခ်ီလီမွာရွိတဲ့သူတို႔ရဲ႕ 

မိတ္ေဆြေတြ (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) က ဘာတစ္ခုမွ ႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္ေတြမလုပ္ဖို႔အေရး က်ဴးဘားေတြ 

တာဝန္ယူေပးေအာင္ အယ္လ္ဖြန္ဆင္ ကိုၾကား၀င္ေစ့စပ္ခိုင္းခဲ့တယ္။ က်ဴးဘားကတစ္ဆင့္ 

သူတို႔ေတြ  ဗုံးလာေထာင္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးဇတ္သိမ္းကုန္မွာေပါ့။  အယ္ ဖြန္ဆို 

က ၀င္ၿပီးညႇိေပးပါတယ္။ ပီႏိုေခ်းကိုအႏုိင္တိုက္မယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗ်ဴဟာကို က်ဴးဘား 

ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း နားလည္ေအာင္ ကားလိပ္ေနာက္ကြယ္ကရွင္းျပန္ဖို႔ အသုံးက်တဲ့ေနရာကေန 

အယ္ဖြန္ဆင္လုပ္ေပးခဲ့တယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ရင္ လူထုစည္း႐ုံးေရး၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေရးကို ေခါင္းတပ္ထားတဲ့ ကြၽန္္ေတာ္တို႔ 

တသိုက္ရယ္ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ ‘တိုက္ပြဲမွန္သမွ် ဆင္ႏႊဲၾက' ဆိုသူေတြရဲ႕ဘက္ေတာ္ 

သားေတြ  ရယ္ႏွစ္ဘက္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲကလူေတြၾကားမွာ အေျခအတင္ေဆြးေႏြး

မႈေတြရွိခဲဲ့တယ္။  ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ 

ေတာ့ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က အဆုံးအျဖတ္ေပးမယ့္ႏွစ္ပဲ။

အာဏာရွင္စနစ္ကို ပူးသတ္ျခင္း

ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕က အေရးႀကီးတဲ့ေျခလွမ္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ပီႏိုေခ်းနဲ႔ 
သူ႔ရဲ႕အာဏာရွင္စနစ္က ေတာ္ေတာ္နဲ႔မၿပိဳလဲဘူး။ ဒီအာဏာရွင္စနစ္ကို နိဂုံးခ်ဳပ္ေအာင္ ခင္ဗ်ား 
ဘယ္လိုအစီအစဥ္ဆြဲခဲ့လဲ။ ၿပီးေတာ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကဘာေတြလဲ။

လာဂို႔စ္။     ။၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ ပီႏိုေခ်းကိုျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္တယ္ဆိုၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ေတြးခဲ့တယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ပီႏိုေခ်းရဲ႕ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္အေျခခံဥပေဒမွာ ပါရွိတဲ့အတုိင္း 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာလုပ္မယ့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ သူနဲ႔ထိပ္တိုက္ေတြ႕ခဲ့မွာပဲ။ ပီႏိုေခ်းဆက္ၿပီး 

အုပ္ခ်ဳပ္မလား မအုပ္ခ်ဳပ္ဘူးလားဆိုတာကို အဆုံးအျဖတ္ေပးဖို႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမွာ။ 

ပီႏိုေခ်းက ေနာက္ထပ္ ၁၆ ႏွစ္ဆက္ၿပီးအာဏာရယူထားဖို႔ စီမံကိန္းခ်ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သူ႔ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဆာဂ်ီယို ဖာနန္ဒက္က ‘ေနာက္ထပ္ ၁၆ ႏွစ္ကအမ်ားဘူးလားဗ်။ အဲဒီ 

၁၆ ႏွစ္ထဲမွာ ၈ ႏွစ္ေျမာက္က် လူထုဆႏၵခံယူပြဲမလုပ္ေတာ့ဘူးလား။ ဒါဆို ေနာက္ထပ္ ၈ ႏွစ္ 

ထပ္ၿပီးအာဏာရႏုိင္တာေပါ့။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္က ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္ထဲပဲရွိ
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မွာ’ဆိုၿပီး ပီႏိုေခ်းကိုေျပာျပတယ္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေလးဦးပါတဲ့ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုကေန ဒါကို 

အတည္ျပဳလုိက္တယ္လို႔ ပီႏိုေခ်းကေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ပီႏိုေခ်းကို သမၼတ 

ေလာင္းအေနနဲ႔ခန္႔အပ္ဖို႔ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စု သေဘာတူၾကတယ္။ 

၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ အေျခခံဥပေဒေလ့လာသုံးသပ္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ Group 24 ကို ဖြဲ႕ဖို႔ 

အဲလြင္က အကူအညီေပးတယ္။ ပီႏိုေခ်းက အေျခခံဥပေဒသစ္ဆြဲမယ္လို႔ေျပာေနတဲ့ကာလမွာ 

G24 ကေန သူတုိ႔ရဲ႕အေျခခံဥပေဒကိုဆြဲၿပီးသြားၿပီ။ ပီႏိုေခ်းက သူ႔အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ၁၉၈၀ 

ေအာက္တိုဘာမွာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ ဇြတ္အတည္ျပဳတယ္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ 

အဲလြင္နဲ႔လူပုံအလယ္မွာ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ Konrad Adenauer Foundation 

ကပံ့ပိုးတဲ့ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္အဖြဲ႕အစည္း Instituto Chileno de Estudios Humanísticos 

ဆိုတဲ့ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားတက္ၾကတယ္။  အဲလြင္က ေနာင္မွာျပင္ဆင္ဖို႔ 

ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ခံရမွာပဲလို႔ေျပာတယ္။ အေျခခံဥပေဒက တရား 

မ၀င္ပါဘူးဆိုတာကို ေသတဲ့အထိေျပာသြားရမွာပဲတဲ့။ ဥပေဒေပၚေပါက္လာတဲ့မူလအစေၾကာင့္ 

တရားမ၀င္ဘူးေပါ့။ အေျခခံဥပေဒကတရား၀င္ပါတယ္ဆိုၿပီးေျပာ ၾကတဲ့့သူေတြ ရွိေနတာကို 

လည္း လက္ခံခဲ့တယ္လို႔ေျပာတယ္။ အေျခခံဥပေဒက တရား၀င္ပါတယ္လုိ႔ ပီႏိုေခ်းက သူ႔ကို 

မေျပာခိုုင္းထားဘူးတဲ့။ အေျခခံဥပေဒတရား၀င္တယ္လို႔ ပီႏိုေခ်းမွာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိတယ္တဲ့။ 

ပီႏိုေခ်းနဲဲ႔သူ႔ၾကားမွာ စစ္တပ္အင္အားရွိတာနဲ႔မရွိတာပဲကြာတယ္ဆိုၿပီးေျပာတယ္။ အေျခခံဥပေဒ 

က တရား၀င္လား မ၀င္လားဆိုတာကို အဲလြင္ကမေဆြးေႏြးခ်င္ဘူး။ အဲဒါကိုေဆြးေႏြးလို႔ရွိရင္ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၾကားမွာ နားလည္မႈဘယ္ေတာ့မွ ရမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သူကအခိုင္အမာေျပာတယ္။ 

ကာရာဘိုင္နီယို (ခ်ီလီရဲတပ္ဖြဲ႕) ကေန အရွိန္လြန္ေမာင္းလို႔ ဒဏ္႐ိုက္တဲ့ျဖတ္ပိုင္းလာေပးရင္ 

ပီႏိုေခ်းအေျခခံဥပေဒနဲဲ႔စၿပီး အရွိန္လြန္ေမာင္းရင္ ဒဏ္႐ိုက္တဲ့ျဖတ္ပိုင္းေပးပိုင္ခြင့္နဲ႔ အဆုံးသတ္ 

တဲ့ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာ အခင္းအက်င္းကို သူလိုက္နာေနတာပဲဆိုတာ နားလည္ၿပီး 

သားလိုု႔ အဲလြင္ကေျပာတယ္။ ပီႏိုေခ်းအေျခခံဥပေဒက တကယ္ရွိေနတဲဲ့ အရွိတရား။ အသက္ 

၀င္ေနၿပီ။ ဒီေတာ့ ဒါဟာ (တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း) မူအရရွိေနတဲ့ အေျခအေနဆိုရင္ 

အေျခခံဥပေဒကို တရား၀င္ေၾကာင္းသေဘာတူစရာမလိုေတာ့ဘဲ ျပင္ဖို႔ႀကိဳးစားလို႔ရၿပီေပါ့။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔သူ အႀကီးအက်ယ္ သေဘာထားကြဲလြဲၾကတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ သူက ပီႏိုေခ်းရဲ႕ အေျခခံဥပေဒဟာ တရားမ၀င္ဘူးဆိုၿပီး ဆန္႔က်င္ေနသည့္တုိင္ 

လက္ခံထားတယ္ဆိုတာခ်ည့္ပဲေျပာေရာ။ ၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒဟာ အင္အားသုံးၿပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့ 

ဥပေဒျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒါကိုသူလိုက္နာရတယ္တဲ့။ ဒါကလက္ရွိ ရွိေနတဲ့အရွိတရားဆိုၿပီး ေျပာ 

တယ္။
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လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ

လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေအာင္ 

လုပ္ခဲ့တဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ပါတယ္။ လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ၁၉၈၃ 

ခုႏွစ္ ေမမွာ ေၾကးနီအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေနလုပ္တဲ့ ပထမဆုံးဆႏၵျပပြဲျဖစ္တယ္။ လူငယ္ 

သမဂၢေခါင္းေဆာင္ ႐ိုဒိုလ္ဖိုဆီဂယ္ကဦးေဆာင္တာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္သိုက္ ဆန္တီယာဂိုၿမိဳ႕ 

လယ္က Carlos V တိုက္မွာေတြ႕ၾကတယ္။ အဲဒီတုိက္မွာ ခရစ္ယာန္ဒီမိုက ရက္ပါတီက ဥပေဒ 

လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ႐ုံးဖြင့္ထားတာ။ သူတုိ႔ဆႏၵျပရင္ျပလို႔ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကလြဲၿပီး တျခား 

ဘယ္သူကမွ ဆႏၵထြက္ျပၾကမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေၾကးနီတြင္းအလုပ္သမားေတြကိုေျပာျပရ

တယ္။  ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာပါတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေၾကးနီ    

မိုင္းအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ပိုၿပီးသိမ္ေမြ႔တဲ့ဆႏၵျပပြဲလုပ္တာ ပိုေကာင္းတယ္လို႔ 

သေဘာေပါက္လာၾကတယ္။ ဆႏၵျပဖို႔ေဆာ္ၾသတဲ့့အထဲမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေန႔ေရာက္ရင္  

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သားသမီးေတြကို ေက်ာင္းကိုမပို႔ဘူး။ အလုပ္သမားေတြက ေန႔လယ္စာ 

ဆင္းမစားဘူး။ အလုပ္ကိုစိတ္မပါ့တပါနဲ႔လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေၾကညာလိုက္တယ္။ ဒီလိုဆႏၵျပမယ့္ 

အၾကံကို အာဂ်င္တီနားကေနရတယ္။ စိတ္မပါလက္မပါနဲ႔ အလုပ္ဆက္လုပ္ေနၾကတာမ်ဳိး။  

အာဂ်င္တီးနားမွာေတာ့ ‘ေဘာင္ထဲကအလုပ္လုပ္တယ္’လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဥပမာ ခင္ဗ်ားက 

ဘဏ္မွာသြားၿပီး ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔ေငြထုတ္တယ္ထားပါေတာ့။ အဲဒီခ်က္လက္မွတ္က အထင္

ကရအဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုရဲ႕ရန္ပုံေငြကေနထုတ္ရမွာ။ ဒီေတာ့ ဘဏ္က ‘ရန္ပုံေငြလက္က်န္ရွိ

မရွိသြားၾကည့္လိုက္ဦးမယ္ေနာ္’ ဆိုၿပီးခင္ဗ်ားကိုေျပာမွာပဲ။ ၿပီးရင္ အဲဒီခ်က္လက္မွတ္ေပၚက 

လက္မွတ္ကို  သံသယရွိေၾကာင္းေျပာလိမ့္မယ္။ ေနာက္ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ခင္ဗ်ား    

ခ်က္လက္မွတ္အတြက္ ေငြထုတ္ေပးလိမ့္မယ္။ လူတုိင္းကိုဒါမ်ဳိးသူတို႔ကလုပ္မွာပဲ။ စိတ္ပ်က္ 

စရာ။

ဒီေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္က ညက်ရင္ အိုးေတြခြက္ေတြတီးမယ္ဆိုတဲ့အၾကံကိုေျပာ

တယ္။ အရင္ကလက္၀ဲ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုဘက္ကိုပင္းတဲ့ အထက္တန္းလႊာရပ္ကြက္ကလူေတြက 

အဲဒီလိုသံပုံးေတြေခါက္ဖူးတယ္။ အာယြန္ဒဲအစိုးရလက္ထက္တုန္းက ကုန္ပစၥည္းေတြျပတ္လတ္ 

သြားလို႔ဆိုၿပီး သံပုံးေတြတီးၾကတာ။ ၁၉၈၃ ေမလ ည ၈ နာရီမွာ La Reina ရပ္ကြက္ဘက္က 

လူလတ္တန္းစားေတြေနတဲ့ အေဆာက္အအုံေတြမွာ နားအူသြားေလာက္ေအာင္ အိုးေတြခြက္ 

ေတြ တီးသံေတြနဲဲ႔ ဆူညံသြားတယ္။ ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းတယ္။ ခ်ီလီမွာ  တစ္ခုခုေတာ့ျဖစ္ 

ၿပီေဟ့ဆိုတဲ့ခံစားမႈ၀င္လာတယ္။ ပီႏိုေခ်းက သံခ်ပ္ကာကားေတြ လမ္းေပၚလႊတ္လိုက္တယ္။ 

ဆႏၵျပပြဲကိုဦးေဆာင္တဲ့သူေတြကို ေထာင္ထဲထည့္လိုက္တယ္။ ေနာက္ထပ္လုပ္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲမွာ 

ျပည္သူေတြ လမ္းေပၚထြက္လာေအာင္ ဂါဘရီယဲ ဘာလ္ဒက္စ္က ပိုစတာေတြ႐ုိက္တယ္။ 

ပိုစတာေတြကိုေတြ႕သြားၿပီး ဂါဘရီယဲနဲ႔တျခားသူေတြအဖမ္းခံလိုက္ရတယ္။ 
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၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ  ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလးစားၾကည္ညိဳရတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရာ၀ူးလ္ဆာလီဘာ 

အန္းရိမ်က္ကြယ္ျပဳသြားတယ္။ သူ႔ေနရာမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဖရက္စ္ႏိုကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 

ခန္႔အပ္လုိက္တယ္။ အစိုးရနဲ႔အတုိက္ အခံၾကား ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ သိသိသာသာအစြန္း 

တစ္ဖက္စီျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဖရက္စ္ႏိုက ရိပ္မိတယ္။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္ (National Accord) ကိုလက္မွတ္ေရးဖို႔ သူကအဆိုျပဳတင္ျပလာတယ္။ 

အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္မွာ ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕က လက္၀ဲနဲ႔လက္ယာအုပ္စုကိုယ္ 

စားလွယ္ေတြကို ေပါင္းစည္းေပးဖို႔ပါတယ္။  ခရစ္ယာန္လက္၀ဲပါတီအုပ္စုက လူအစ္မိုင္ယာပါဖို႔ 

ဖိတ္ေခၚလိုက္တယ္။ သူက MDP လက္၀ဲညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕မွာပါတယ္။ ပီႏိုေခ်းအစိုးရထဲမွာပါတဲ့ 

လက္ယာအုပ္စုကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဖာန္ဒိုလီနစ္ဇ္တို႔ကိုလည္းဖိတ္ေခၚလုိက္တယ္။ MDP 

ဟာ PC, PS Almeyda  နဲ႔ အျခားအုပ္စုေတြကိုဖြဲ႕ထားတဲ့  ႏုုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ေပါ့။   ‘တုိက္ပြဲ၀င္မႈ  

ပုံသ႑ာန္မွန္သမွ်’ကို လက္ခံတဲ့သူေတြေပါ့။

ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္က ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ထက္ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔

တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျဖ ထုတ္ဖို႔ႀကိဳးစားျခင္းပဲ။ ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒမွာ ဘာကိုျပင္ရမလဲဆိုတာ 

ပထမဆုံးအႀကိမ္စိတ္ျဖာသုံးသပ္ၾကတာဆိုတာ့ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကအေရးႀကီးတယ္။ ဒီလုိ 

စိတ္ျဖာသုံးသပ္ၾကတာ အဲဒီအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံတယ္ဆိုတဲ့ သြယ္၀ိုက္အဓိပၸာယ္လည္း 

ထြက္တယ္။

ဘုရားေက်ာင္းေတြအမ်ားႀကီးထဲမွာ အထူးသျဖင့္ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္က အေရး 

အႀကီးဆုံးေနရာကေနပါခဲ့တယ္။ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းတဲ့ေနရာေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ၾက 

တယ္။ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္က အကာကြယ္ပဲ။ အမ်ဳိးသမီးေတြက သိပ္ကိုအေရးပါတယ္။ 

‘က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ’ ဆိုတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ၾကတဲ့ 

အထဲမွာ သူတို႔ကတစ္တပ္တစ္အားပါပဲ။ ‘ေမြးရာပါလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာပဲ’ ဆုိတဲ့ 

အယူအဆကိုသူတို႔က စြဲကိုင္တယ္။ အဲဒီအယူအဆက သိပ္မွန္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕အယူအဆဟာ 

ထူးျခား အေရးပါတဲ့အင္အားတစ္ရပ္ပဲ။ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာက ပါခဲ့ 

တယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရဘူး။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ သမဂၢေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဆရာမ်ားအသင္းတို႔၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအသင္း 

တို႔လို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကိုအေျခတည္ၿပီးဖြဲ႕ထားတဲ့အသင္းအဖြဲ႕ေတြကေန (ႏိုင္ငံသား 

အစည္းအ႐ုံး) Asamblea de la Civilidad ကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္တာသိပ္ကိုအေရးပါတယ္။ ဒီအ 

စည္းအ႐ုံးမွာဆရာ၀န္ေတြပါလာတဲ့ေနာက္မွာ ျပင္းထန္လာတယ္။ ကုန္တင္ကားေမာင္းတဲ့သူ 

ေတြလည္းပါလာတယ္။ ဒီအစည္းအ႐ုံးကို ေဒါက္တာ ယူအန္း လူအစ္ ဂြန္ဇာလက္က ဖြဲ႕ခဲ့တာ။ 

ဂြန္ဇာလက္က ေဆးပညာအသင္းဥကၠ႒။ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီအဖြဲ႕၀င္။ လူတုိင္းဒီအစည္း

အ႐ုံးမွာပါ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။
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မေအာင္ျမင္မႈမ်ား

၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ နိဂုံးခ်ဳပ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ဒီမုိကရက္တစ္မဟာမိတ္ 
အဖြဲ႕ကလည္း စီမံကိန္းတစ္ခု ဆြဲခဲ့တယ္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးမယ့္ႏွစ္ဆိုၿပီး 
ေျပာၾကတယ္ေလ။ အဲဒီႏွစ္မွာဘာျဖစ္လဲ။

လာဂို႔စ္။ ။ အဲဒီႏွစ္ ၁၉၈၆ က တကယ့္အဆုံးအျဖတ္ေပးမယ့္ႏွစ္။ ဒါေပမယ့္ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္ထားသလိုျဖစ္လာတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ကာရီဇယ္ကမ္းေျခေဒသမွာ ခိုး

သြင္းလာတဲ့လက္နက္ေတြဖမ္းမိလိုက္တာဟာ ‘တိုက္ပြဲ၀င္နည္း လမ္းမွန္္သမွ်’ (ဆိုလိုတာက 

အၾကမ္းဖက္မႈသုံးတာ) ကိုသုံးၿပီး ပီႏိုေခ်းကိုျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတုန္းပဲဆိုတာကို ျပတယ္ေလ။ 

အဲဒီလက္နက္ေတြမိသြားတာ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္တဲ့ သက္ေရာက္မႈျဖစ္လာခဲ့တယ္။ တကယ္ 

ေတာ့ မေအာင္ျမင္တဲ့ အဲဒီစစ္ဆင္ေရးက ပိုက္ဆံေတြအမ်ားႀကီးသုံးၿပီးလုပ္ခဲ့တာ။ ငါးဖမ္း 

လုပ္ငန္းတစ္ခုက သေဘၤာႏွစ္စင္း၊ မိုင္းတြင္းအေဟာင္း တစ္ခုကိုသုံးဖို႔ မိုင္းတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခု 

စသည္ျဖင့္လုပ္ငန္းေတြတည္ဖို႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့တာေတြအမ်ားႀကီးရွိလိမ့္မယ္။ လက္နက္ 

ေတြက ဟိုးပင္လယ္ဘက္ကေန သယ္လာတာေပါ့။ အဲဒီငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔ မုိင္းတြင္းလုပ္ငန္းက 

မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႔ တရား၀င္လုပ္ကိုင္ေနၾကတာပါ။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သူတို႔ဆီကေန လက္နက္ေတြ 

မိလာတယ္။ ဒီလိုဖမ္းမိဖို႔ ပီ႐ူးႏုိင္ငံကေန သတင္းရတယ္လို႔ေျပ တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိရတာက 

ကာရီဇယ္ကမ္းေျခမွာ လက္နက္ေတြဖမ္းမိတယ္။ အဲဒီလက္နက္ေတြကို အရမ္းႀကီးမားတဲ့ 

ပမာဏနဲ႔ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုအသြင္ တိုင္းျပည္ထဲကိုသယ္လာတယ္ဆိုတာပဲ။

အဲဒီလက္နက္ေတြမိသြားေတာ့ မာႏ်ဴရယ္ဟိုဒရီေဂးရဲ႕တပ္ဦးက သူ႔ရဲ႕အရန္ဆြဲထားတဲ့

အစီအစဥ္ျဖစ္တဲ့ ပီႏိုေခ်းကို လုပ္ၾကံဖုိ႔စတယ္။ ၁၉၈၆ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္မွာ သူ႔ကိုလုပ္ၾကံ 

တယ္။ ဒီတစ္ခါလည္း မေအာင္ျမင္ျပန္ဘူး။ သက္ေတာ္ေစာင့္ေတြအမ်ားႀကီးေသသြားေပမယ့္ 

ပီႏိုေခ်းက လြတ္သြားတာကိုး။ လုပ္ၾကံမႈကို အေသးစိတ္စီစဥ္ထားတာျဖစ္ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ 

ခဲ့ဘူး။ ဒါ့အျပင္ ကာရီဇယ္အေရးအခင္းကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ဟာ အဆုံးအျဖတ္ 

ေပးတဲ့ႏွစ္အျဖစ္ ကုန္ဆုံးသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အတုိက္အခံကိုက အသာစီးရသြားတဲ့ႏွစ္ေတာ့ 

မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း တျခားသူေတြလိုပဲ ေထာင္ထဲေရာက္သြားတယ္။ ေထာင္က် 

သြားတဲ့သူေတြထဲမွာ PC နဲ႔မဟာမိတ္အျဖစ္ဆက္ရွိေနတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ဂိုဏ္းက ေယမန္း 

ေကာ္ရီယာပါတယ္။ လုပ္ၾကံမႈကိုသိမသိသူ႔ကို ေမးၾကည့္ေတာ့ သူမသိဘူးတဲဲ့။ ဒီေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္က သူ႔လူေတြ သူ႔ကိုမေျပာပဲလုပ္တာေတာ့ မတရားဘူးလို႔ေျပာတာေပါ့။ သူ ေဒါသူပုန္ 

ထသြားတာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွာ ခ်ီလီ ႏုိ္င္ငံသား 

ေတြအမ်ားႀကီး ပီႏိုေခ်းရဲ႕လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲအဖြဲ႕လက္ခ်က္နဲ႔ ေသြးေျမက်ခဲ့ရတယ္ေလ။

ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွာ အထူးႏုိင္ငံေရးေကာ္မတီကုိဖြဲ႕လိုက္တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ 
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မွာ ခရစ္ယာန္ ဒီမိုကရက္နဲ႔ ရာဒီကယ္ပါတီကလူေတြပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီကလူေတြ 

လည္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ MDP နဲ႔ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကတယ္။ 

ဥပမာ ဖိႏိွပ္ဖို႔အေၾကာင္းျပခ်က္ရသြားေစတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္ေတြမပါဘဲ ေနာက္ထပ္ဆႏၵ 

ျပပြဲဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ ျပည္သူေတြမ်က္ႏွာေအာက္ခ် ၿပီးမေနရေအာင္ဘယ္လို 

လုပ္ၾကမလဲ၊ ကားတာယာေတြမီး႐ိႈ႕တာမ်ဳိးလုံး၀မရွိေအာင္၊ လမ္းေတြပိတ္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ 

တျခားအဟန္႔အတားေတြမျဖစ္ေစဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ပီႏိုေခ်းကုိေနာက္ထပ္သက္တမ္းတစ္ခု အာဏာရယူခြင့္ေပးမေပးဆံုးျဖတ္ 
မယ့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကုိ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဘယ္လုိ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသလဲ။ 

လာဂို႔စ္။    ။ ပီႏိုေခ်းရဲ႕ေနာက္သက္တမ္းအတြက္ ၁၉၈၈ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ မဲဆႏၵရွင္ 

စာရင္းမွာပါဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲအာဏာပိုင္ေတြဆီမွာ မွတ္ပုံတင္ရတယ္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ 

ဖို႔ဆိုရင္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတုန္းက ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရတဲ့ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို္အစားထိုးဖို႔ မဲ

ဆႏၵရွင္မွတ္ပုံတင္ျခင္းထပ္လုပ္သင့္တယ္လို႔ အေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးကဆုံးျဖတ္လိုက္တာ သိပ္ကို

အေရးႀကီးတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပဲ။ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ေတြမွတ္ပံုတင္ ဖို႔လိုအပ္လာ 

တယ္။ ေနာက္ေတာ့ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေရးေကာ္မရွင္၊ လြတ္လပ္ေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေရး လက္၀ဲအုပ္စုေကာ္မတီေတြဖြဲ႕ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္၀ဲဒီမို 

ကရက္ေတြကေတာ့ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္မွာ မပါၾကဘူးဆိုေတာ့ 

လက္၀ဲအုပ္စုေကာ္မတီဖြဲ႕ရတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ရတယ္။ 

လူထုဆႏၵခံယူပြဲကိုေထာက္ခံတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုေတြရဲ႕ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကိုအားျဖည့္ေပးရတယ္။

ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း

လူထုဆႏၵခံယူပြဲၿပီးသြားတဲ့အခါက်မွ ပုဒ္မ ၈1ကိုဖ်က္သိမ္းလုိက္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

က ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ  အေနနဲ႔ဆႏၵခံယူပြဲမွာေတာ့ ဝင္မပါႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ဒီမိုကေရစီပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံ 

တင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးက် ဒီမိုကေရစီပါတီဟာ စင္စစ္အသစ္ဖြဲ႕လိုက္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီျဖစ္ 

လာတယ္။ ရာဒီကယ္ပါတီကထြက္လာတဲ့ အုပ္စုတစ္ခုရယ္၊ ရီပတ္ဗလီကန္လက္ယာအုပ္စုက 

လစ္ဘရယ္ပါတီ၀င္အုပ္စုနဲ႔ တျခားတစ္သီးပုဂၢလေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီထဲမွာ ပါလာတယ္။ 

Almeyda  ပါတီက မွတ္ပံုမတင္ရေသးဘူးဆုိေတာ့ အဲဒအုီပ္စုေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီကုိလာေပါင္း 

တာ။

1    ပီႏိုေခ်း၏ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၈ တြင္ျပ႒ာန္းထားခ်က္အရ ‘အမ်ဳိးအႏြယ္ကုိဆန္႔က်င္ျခင္း၊ အၾကမ္း 
ဖက္မႈကို အားေပးျခင္း၊အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္အယူအဆမ်ားကို အားေပးျခင္းျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
အေျခခံဥပေဒကို ေသြဖည္ရာေရာက္သည္’ဟုျပ႒ာန္းထားရာ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္သည္ဟု၎တို႔ ယူဆသည့္ပါတီမ်ားသည္ 
‘ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟုမွတ္ယူႏုိင္သည္’ဟု ပါရွိသည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္အရ တရားစီရင္ေရးကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး အစိုးရက ဖိႏိွပ္ 
မႈျပဳရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ရသြားေစသည္။
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ဆိုရွယ္လစ္ပါတီနဲ႔အျခား လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးအုပ္စုေတြရဲ႕ Almeyda ဂိုဏ္းကေနဖြဲ႕လိုက္တဲ့ 

MDP က ‘ပါတီမွတ္ပုံတင္ရင္ သစၥာေဖာက္’ ဆိုတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံကိုကိုင္စြဲလာတယ္။ ဒီမိုကရက္

တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ပ်က္သြားၿပီး သူ႔ေနရာမွာ Concertación က 

အစား၀င္လာေတာ့မွာ။ အဲဒီအဆင့္မွာ MDP ကနာမည္ ေျပာင္းလာတယ္။ ညီညြတ္ေသာ 

လက္၀ဲအုပ္စုဆိုၿပီး MDP ကိုနာမည္ေပးထားတယ္။ Almeyda ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုနဲ႔ PC၊ ေတာ္ 

လွန္ေရးလက္၀ဲလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕စတာေတြကို တြဲထားဖို႔ႀကိဳးပမ္းတဲ့အေနနဲ႔ နာမည္ေျပာင္းလိုက္ 

တာပဲ။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ ၁၅ ရက္မွာ ပလက္ေဖာင္းေစ်းတစ္ခုကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရး 

သိပၸံပညာရွင္ အာတူ႐ို ဗာလန္ေဇြလာနဲ႔အတူသြားခဲ့တာမွတ္မိေသးတယ္။ ပလက္ေဖာင္းေစ်းကို 

သြားၿပီး ေစ်းသည္ေတြမဲေပးဖို႔ မတွပ္ုတံငၾ္ကပါဆိၿုပီးသြားေျပာၾကတာ။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ေနာက္မွာက 

‘မွတ္ပုံတင္ရင္ သစၥာေဖာက္’ လို႔ေအာ္ေနၾကတယ္။ PC ကလူေတြဗ်။ ဒီေတာ့ သူတို႔ထဲက 

ကၽြန္ေတာ္သိတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ႏုိင္တာ လုပ္ေနၾကတာလို႔သြားေျပာလိုက္ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မလႈံ႔ေဆာ္ၾကပါနဲ႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔ေနရာယူခ်င္ရင္ ေဟာဟိုက ပလက္ 

ေဖာင္းမွာ ေနရာယူၾကပါလို႔ေျပာလိုက္တယ္။ ဒါနဲ႔သူတို႔ကေန႔လည္က်ရင္ မွတ္ပုံတင္တာနဲ႔ပတ္ 

သက္ၿပီး သူတို႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရေအာင္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘုရားေက်ာင္းထဲ

မွာေတြ႕ၾကတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ကေန မွတ္ပုံတင္တာဟာ ဘာေၾကာင့္ သစၥာ 

ေဖာက္ျဖစ္ရသလဲဆိုတာကို ရွင္းျပတဲ့မိန္႔ခြန္းကိုေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာရမယ့္ အလွည့္ 

ေရာက္ေတာ့ ပီႏိုေခ်းအာဏာဆက္ၿပီးကိုင္ထားမယ့္လမ္းေၾကာင္းက ဘယ္လိုမ်ဳိးျဖစ္လာမလဲ

ဆိုတာသိၾကရဲ႕လားလို႔ သူတုိ႔ကိုေမးလိုက္တယ္။ အရင္တုန္းက အင္အားသုံးၿပီး အာဏာကို 

ကိုင္ခဲ့တယ္။ အခု လူထုဆႏၵခံယူပြဲကိုသူႏုိင္ေအာင္လုပ္ရေတာ့မွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မဲ႐ုံေစာင့္ 

ၾကည့္တဲ့သူေတြရွိရင္ မဲေပးဖို႔မွတ္ပုံတင္တဲ့ျပည္သူေတြရွိေနသမွ် ပီႏိုေခ်း ႐ႈံးသြားေအာင္ လုပ္ 

ႏုိင္မွာပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္လိုတြက္ခ်က္ၾကသလဲဆိုေတာ့ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ခ်ီလီႏုိင္ငံသားက 

ရွစ္သန္း၊ ပီႏိုေခ်းရတဲ့မဲ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္မွျဖစ္မယ္။ သူ႔ကိုေထာက္ခံတဲ့သူေတြအားလုံးက 

မဲေပးဖို႔မွတ္ပုံတင္ၾကမွာပဲ။ တကယ္တမ္းေတာ့ အားလုံးထက္ဦးေအာင္ မွတ္ပုံသြားတင္တာ 

ပီႏိုေခ်းဗ်။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က မဲ ၃ ဒသမ ၂ သန္းရသြားတယ္။ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ရွစ္သန္းရဲ႕ 

ေလးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အႏုိင္ရဖို႔ဆိုရင္ ခ်ီလီမွာ မဲေပးဖို႔မွတ္ပုံ တင္တဲ့သူ ၇ 

သန္းထက္မနည္းရွိရမယ္။ တစ္ခါတုန္းက ရီကာဒို ႏ်ဴေနးလူသိရွင္ၾကားေျပာခဲ့တာကို မွတ္မိ 

ေသးတယ္။ ‘ဒီေန႔ ၇ သန္းေျမာက္ျပည္သူက မဲေပးဖို႔မွတ္ပုံတင္လိုက္ၿပီဆို ပီႏိုေခ်းကို အႏုိင္ 

ရေတာ့မွာပဲ။’တဲ့။ ဒါက သခၤ်ာနည္းနဲ႔တြက္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ သပိတ္ေမွာက္လုိက္ၾကၿပီး ျပည္သူ 

ေတြမွတ္ပုံလာမတင္ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔႐ံႈးသြားႏုိင္တယ္။ ဒါနဲဲ႔ ဒီမိုကေရစီပါတီ (PPD) က 

ပါတီမွတ္ပုံတင္လိုက္တယ္။ အစိုးရက ကလိုဒိုမီ႐ို အယ္လ္မီဒါကို ခ်ီလီခ်ီကို ၿမိဳ႕ကေန ဆန္တီ 

ယာဂိုကေထာင္ကို ေျပာင္းထားလိုက္ၿပီး ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒလာ ပုဒ္မ ၈ အရ တရားစြဲ 
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တယ္။ သူ႔ကို ကာပူခ်ီႏိုအက်ဥ္းေထာင္မွာ ကၽြန္ေတာ္သြားေတြ႕ပါတယ္။ သူနဲ႔ေတြ႕ေတာ့ 

‘မဂၤလာသတင္း ေျပာရဦးမယ္။ MDP က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ မွတ္ပုံတင္ေတာ့မယ္’လို႔သူက 

ေျပာတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေထာင္မွရေတာ့မယ္လို႔ေျပာလိုက္တယ္။ PPD 

ကိုဖြဲ႕မွရမယ္။ တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီမဖြဲ႕ႏုိင္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တေအာင္၊ 

မဲေရတြက္တာ တရားမွ်တေအာင္ ဘယ္သူကလုပ္မွာလဲေပါ့။ ခရစ္ယာန္ ဒီမိုကရက္ေတြခ်ည့္ 

ပဲလုပ္ၾကမွာလား။ ပါတီေတြကေန မဲ႐ုံေစာင့္ၾကည့္တဲ့သူေတြကိုခန္႔ထားမွာပဲ။ မဲ႐ုံေတြကို 

ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြက ခ်ည့္ေစာင့္ၾကည့္မွာမ်ဳိးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မလိုလားဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ 

လည္း မဲေတြေရၾကည့္ခ်င္တာေပါ့။ PPD မွာပါဖို႔ အယ္လ္မီဒါကို ဘယ္လိုမွနားခ်လို႔မရဘူး။ 

လက္၀ဲအုပ္စုမွာ Humanist  ပါတီၿပီးရင္ PPD ပါတီပဲ မဲေရတြက္မယ့္ မဲ႐ုံေစာင့္ၾကည့္သူေတြ 

ရွိတာ။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ႐ႈံးသြားေတာ့ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရကေန ေရြးေကာက္ပြဲမျဖစ္မေန 

က်င္းပေပးလိုက္ရတယ္။ အယ္လ္မီဒါနဲ႔ လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးအုပ္စုက လက္၀ဲစြန္းဆိုရွယ္လစ္ပါတီ

ကိုေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ၀င္ၿပိဳင္ဖို႔လုပ္ၾကတယ္။

ကၽြန္ေတာ္အဲဒီျဖစ္ရပ္ကို ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိတယ္။ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အဲလြင္ 

၀င္ၿပိဳင္တဲ့အခါ သမၼတေလာင္းသည္သာလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြနဲ႔ မဲ႐ုံေစာင့္ၾကည့္

သူေတြကိုခန္႔အပ္လို႔ရတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိလာရတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီက 

လူေတြကုိတာ၀န္ယူမႈနဲ႔ အခြင့္အာဏာကို လႊဲအပ္ေပးပါဆိုၿပီး အဲလြင္ကိုပန္ၾကားၾကရတာေပါ့။ 

ေနာက္ဆုံး အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအတြက္ မဲ႐ုံ 

ေစာင့္ၾကည့္သူေတြထားဖို႔ တာ၀န္နဲ႔အခြင့္အာဏာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရသြားတယ္။

ဒီလို Concertación ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ႏုိင္တာဟာ အခ်ိန္အၾကာႀကီး အင္အားစုေတြ တစ္ခုၿပီး 

တစ္ခုေပါင္းစုလာၿပီး ကာမွျဖစ္ေပၚလာတဲ့ရလဒ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ထိုင္တည္းဆုံးျဖတ္ၿပီးျဖစ္လာတာ 

မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုေျပာခ်င္လို႔ အခုလိုရွည္ရွည္ေ၀းေ၀းေျပာရတာပါ။

အတိုက္အခံတို႔၏ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း

အတုိက္အခံလႈပ္ရွားမႈဟာ အတူတကြအလုပ္လုပ္ႏုိင္ၾကဖို႔ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့မႈနဲ႔ 
အတြင္းစည္းႏုိင္ငံေရး သေဘာထားကြဲလြဲမႈကို ေက်ာ္လႊားခဲ့ရတယ္။ ပီႏိုေခ်းကုိေနာက္ဆံုးမွာ 
အႏုိင္ယူတဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ အတုိက္အခံကုိေရာက္သြားေစတဲ့ အဓိကအခုိက္အတန္႔နဲ႔ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကဘာေတြမ်ားလဲ။

လာဂို႔စ္။    ။ပထမဆုံးက ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီကို ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တာပဲ။ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြဆိုတာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွာ 

စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းဖို႔ စစ္တန္းလ်ားကို တံခါးသြားေခါက္တဲ့သူေတြဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔က 

ျမင္ထားတဲ့သူေတြ။ တကယ္အာဏာသိမ္းျဖစ္ေအာင္သူတို႔လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး 
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ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူ႔ညီညြတ္ေရးညြန္႔ေပါင္းမွာပါတဲ့သူေတြက ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြဟာ 

စစ္အာဏာသိမ္းတာကိုလိုလားတဲ့သူေတြ အကူအညီေပးခဲ့သူေတြဆိုၿပီး ယူဆထားၾကတယ္။ 

ဒီလိုယူဆထားတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အတားအဆီးျဖစ္ေနတာေပါ့။ ဒီမို 

ကေရစီရည္မွန္းခ်က္ေတြေအာင္ျမင္ဖို႔ နက္႐ႈိင္းတဲ့အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့မႈေတြကို ေက်ာ္လႊားမွ 

ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့တယ္။

အာဏာရွင္စနစ္ကိုပူးသတ္ျခင္း

လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိပါမလား မပါဘူးလား၊ ၿပီးရင္ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာမယ့္ 
ပီႏိုေခ်းရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကိုလက္ခံမလား လက္မခံဘူးလား။ ေနာက္ဆံုးမွာ တပါတည္းမသမာမႈ 
ေတြကို အျဖစ္ခံမလားဆိုတာေတြက ဒုတိယအေရးကိစၥ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါမယ္ဆုိတာကုိ 
၁၉၈၆ နဲ႔ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီႏွစ္ေတြမွာ စစ္အစုိးရကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္   
ေအာင္လုပ္ဖို႔တျခားနည္းနဲ႔ႀကိဳးစားေတြ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ မဲဆႏၵခံယူပြဲက  အလြန္နီးကပ္ေနၿပီ 
ဆုိတာ ျပည္သူေတြသိလုိက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ရတာပါ။

၁၉၈၇ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ [ဆိုရွယ္လစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တ့ဲ] ကလိုဒိုမီ႐ို 

အယ္ေမဒါ ခ်ီလီကိုျပန္ေရာက္လာတယ္။ ပါတာဂိုနီးယားျပည္နယ္က အရမ္းေခါင္တဲ့ ခ်ီလီခ်ီကို 

ၿမိဳ႕ေလးမွာ သူ႔ဆီကို ကၽြန္ေတာ့္ေယာက္ဖနဲ႔အတူသြားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဆိုရွယ္လစ္ 

ပါတီက မွတ္ပုံတင္ဖို႔လိုတယ္လို႔သြားေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သန္းေခါင္ယံမွာ ဘယ္လ္မာ 

ဆီဒါကိုေရာက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီးလာတဲ့ အေ၀းေျပးကားက ရဲကင္းတစ္ခုကိုေရာက္ေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကားေပၚကဆင္းခိုင္းတယ္။ အဲဒီလိုရဲကင္းေတြမွာ ရဲကေမးတာျမန္းတာ၊ ရွာေဖြ 

တာေတြလုပ္တတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဆန္တီယာဂိုၿမိဳ႕ေတာ္ကို ျပန္ပို႔မလားဆိုတာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းမေျပာတတ္ဘူး။ အဲဒီတုန္းက တစ္ေနရာကတစ္ေနရာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 

သြားခြင့္မရွိဘူးေလ။

ပီႏိုေခ်းရဲ႕ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ မွတ္ပုံတင္မယ္ဆိုၿပီးဆုံးျဖတ္တာဟာ 

အေရးႀကီးဆုံးျဖတ္ခ်က္ပဲ။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ ႐ႈံးသြားလို႔ဆိုၿပီး ပီႏိုေခ်းကၿငိမ္ေနမွာပဲလို႔ 

ဘယ္သူကမ်ားေတြးမွာလဲ။ အေျခအေနေတြ ပိုေကာင္းလာေအာင္ အယ္လ္မီဒါ ပါ၀င္ေဆာင္   

ရြက္သင့္တယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္နားလည္ထားတယ္။ သူသာခ်ီလီကို ေအာက္လမ္းကေနလာတာ 

ဆိုရင္ သူဘာလုပ္မွာလဲ။ ျပည္ႏွင္ဒဏ္မခံရေအာင္ တရား႐ုံးမွာရင္ဆိုင္ရမွာပဲ။ ဒီလို ရင္ဆိုင္မယ္ 

ဆိုရင္ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အင္စတီက်ဴးရွင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ မူေဘာင္ကို တကယ္ေတာ့ 

သူ လက္ခံလိုက္တာပဲဗ်။ အဲဒီအင္စတီက်ဴးရွင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမူေဘာင္အရဆိုရင္ သူ႔

ကုိသတ္ပစ္ၾကမွာေတာ့မဟုတ္ဘူးလုိ႔ အယ္မီဒါကေတြးထားတယ္။  တကယ္တမ္းက်ေတာ့လည္း 

သူ႔ကိုအက်ဥ္းခ်လိုက္ၿပီး ဆန္္တီယာဂုိနဲ႔ ကီလိုမီတာ ၁၄၀၀ ေ၀းတဲ့ေနရာကိုပို႔လိုက္ၿပီး သူ႔ကို
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ဘာလုပ္ၾကရင္ေကာင္းမလဲေတြးေနၾကတယ္။ အယ္လ္မီဒါက ဆိုရွယ္လစ္ပါတီရဲ႕ အမ်ား 

သိေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေပမယ့္ ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒအရ ဆိုရွယ္လစ္ေတြကို တရားမ၀င္ဘူး 

ေၾကညာထားတယ္။ ဒီေတာ့ အယ္လ္မီဒါကိုဘာလုပ္ပစ္ရမလဲ အစုိးရကဆုံးျဖတ္ရေတာ့မယ္။ 

အလြယ္ဆုံးက ျပည္တြင္းမွာပဲ နယ္ႏွင္ထားဖို႔။ သူနဲ႔ေတြ႕ခ်င္တဲ့သူသြားေတြ႕ၿပီး စကားေျပာလို႔ 

ရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူ႔ကိုအဲဒီၿမိဳ႕ေလးထဲမွာပဲ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ေပးထားတာ

ကိုး။ ဒါေပမယ့္ ၿမိဳ႕ကေနေတာ့ ထြက္သြားလို႔မရဘူးဗ်။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အယ္လ္မီဒါဂိုဏ္းက 

မွတ္ပုံတင္တာ၊ သူတို႔ဂိုဏ္းကိုေထာက္ခံမႈရဖို႔ဆိုတာ အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီ လိုမွတ္ပုံတင္မယ္ 

ဆိုတဲ့ကတိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားတဲ့ ခရီးမွာမရခဲ့ဘူး။ ‘ပါတီထဲမွာ အဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔    

ကၽြန္ေတာ္အခ်ိန္ထပ္လိုခ်င္ေသးတယ္’တဲ့။

ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း

ဒုတိယဆုံးျဖတ္ခ်က္ရလဒ္ျဖစ္တဲ့ တတိယဆုံးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ PPD ပါတီေထာင္ဖို႔ပါ။ 

၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီထဲမွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေနရာအတြက္ ပဏာမ 

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေတာ့ ပါထရီဆီယို အဲလြင္ႏိုင္သြားတယ္။ အဲလြင္က အေရးႀကီးတဲ့ကတိႏွစ္ခု 

ေပးတယ္။ ပထမဆုံးေပးတဲ့ကတိက ဆိုရွယ္လစ္ေတြမပါဘဲ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ငယ္တစ္ခုဖြဲ႕မယ္

ဆိုတာပဲ။ အဲဒါက (ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီက ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ) အဒိုလ္ဖို 

ဇယ္ဒီဘာရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈပါ။ ဆိုရွယ္လစ္ေတြမပါဘူးဆိုမွ အဲလြင္ကိုသူကေထာက္ခံမယ္လို႔ 

အဒိုလ္ဖိုကေျပာထားတာေလ။ ဒုတိယကတိက ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ မွတ္ပုံတင္မယ္ 

ဆိုတာပဲ။ အဲဒီအေျခအေနႏွစ္ခုကိုကၽြန္ေတာ္သိလိုက္ရေတာ့ အဲလြင္နဲ႔စကားသြားေျပာရတယ္။ 

‘ခင္ဗ်ား ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ငယ္ေလးဖြဲ႕လို႔ကေတာ့ ခင္ဗ်ားက အဒိုလ္ဖို ဆြာရက္၊ ကၽြန္ေတာ္က ဖီ

လစ္ဂြန္ဇာလက္ျဖစ္သြားမယ္’လို႔ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကိုေျပာလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီလိုေျပာလို

က္တာအေၾကာင္းရွိတယ္။ တစ္ခါတုန္းက အစည္းအေ၀းၿပီးလို႔ ျပန္ခါနီး ဂါဘရီယဲဘာလ္ဒက္စ္ 

က ကၽြန္ေတာ့္ကို ‘ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဒိုလ္ဖို ဆြာရက္ဇ္အျဖစ္ခံမွာမဟုတ္ဘူး၊ ဒါဆိုခင္ဗ်ားက 

ဖီလစ္ဂြန္ဇာလက္လုပ္လို႔ရၿပီေပါ့ဗ်ာ၊ ခက္ခဲတဲ့အစီအမံေတြအမ်ားႀကီး ေရးဆြဲၾကရာမွာကိုေတာ့ 

ကာ အစိုုးရအဖြဲ႕ထဲကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ တူတူသြားၾကတာေပါ့’ လို႔ေျပာဖူးတယ္။ [ထိုစဥ္က 

ဂြန္ဇာလက္သည္ စပိန္သမၼတျဖစ္ၿပီး၊ ဆြာရက္သည္ အာဏာရွင္ဖရန္ကိုေခတ္အလြန္ ပထမဆုံး 

ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ 

ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ သူႏႈတ္ထြက္သြားသျဖင့္ စပိန္ပါလီမာန္က လီယိုပိုိဒိုလ္၊ ကာဂို၊ ဆိုတီ 

လိုကို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပမည့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္အထိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဂြန္ဇာလက္၏ပါတီ PSOE က မဲအမ်ားအသာျဖင့္ 

အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။]

ဒါေၾကာင့္ အဲလြင္ကို ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ေလးမဖြဲ႕ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ မကန္႔ကြက္ခဲ့ေပမယ့္ သူ႔ပါတီ 
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မွတ္ပုံတင္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္က မွတ္ပုံတင္တာကို

လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သူ႔ကိုေျပာခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒက 

ဆိုရွယ္လစ္ပါတီကို ပိတ္ပင္ထားကတည္းက ပါတီကိုမွတ္ပုံတင္လို႔မရဘူးေလ။ သူ႔ပါတီမွတ္ပုံ 

တင္ေတာ့မယ္လို႔ အဲလြင္ကေျပာေတာ့ ရာဒီကယ္ပါတီက အန္းရိ ဆီလ္ဘာကို သူတို႔ပါတီေရာ

မွတ္ပုံတင္မလားသြားေမးၾကည့္တယ္။ သူက ‘ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြ မွတ္ပုံတင္မယ္ဆုိ 

သူလည္းမွတ္ပုံတင္မယ္’တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ခ်ီလီက ဒီမိုကရက္တစ္စိတ္ထားရွိတဲ့ျပည္သူေတြကို 

ဆိုရွယ္လစ္ပါတီနဲ႔ တညီတညြတ္တည္းရွိၾကပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ အဲဒီကာလမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး PPD ဆိုတဲ့ပါတီထီးရိပ္ေအာက္၀င္ၾကရေအာင္လို႔ 

ကၽြန္ေတာ္အဆုိျပဳခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ PPD ကိုမွတ္ပုံတင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၇ 

ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွာ El Mercurio သတင္းစာနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ပါတီအားလုံးကိုစုစည္းေပးမယ့္ 

ပါတီႀကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ PPD ကိုေတာ့ဖြဲ႕စည္းဖို႔လိုေနၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ PPD ပါတီကို 

မွတ္ပုံတင္ေတာ့မွာမို႔ အဲဒီအယူအဆကိုေျပာတာ။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရဖို႔ ခရစ္ယာန္ 

ဒီမိုကရက္ပါတီကို မွတ္ပုံတင္မယ္လို႔  အဲလြင္ကေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပုဒ္မ ၈ ကိုမဖ်က္သိမ္း 

သေရြ႕ ပါတီမွတ္ပုံတင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာစိတ္ခ်ပါလို႔ အဲလြင္က ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာတယ္။ 

ပုဒ္မ ၈ ကိုဖ်က္လုိက္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး မွတ္ပုံတင္လို႔ရၿပီေပါ့။ မဖ်က္ရင္ေတာ့ 

ပါတီတစ္ခုတည္း ေပါင္းလိုက္လို႔ရတယ္ေလ။

စစ္တပ္ကိုအရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ထားျခင္း

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ ယခင္အာဏာရွင္ေဟာင္းက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ 
ေနာက္ထပ္ ရွစ္ႏွစ္ဆက္ရွိေနတာမ်ဳိးက ခ်ီလီမွာပဲရွိတယ္။ ဒီလိုဆက္ရွိေနတာက လူ႔အခြင့္ 
အေရး ခ်ဳးိေဖာက္မႈေတြေျဖရွင္းဖို႔နဲ႔ စစ္တပ္ကုိစစ္တန္းလ်ားျပန္ခိုင္းဖို႔ အတားအဆီးပဲ။ စစ္တပ္ 
ကုိ ကုိင္တြယ္ရာမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကေန ဘာသင္ခန္းစာမ်ားရမလဲ။

လာဂို႔စ္။   ။စစ္တပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့မူ၀ါဒေတြကို ရွင္းလင္းတဲ့အေျခခံမူေတြမွာ အေျခခံ 

ရရမယ္။ အဲဒီအေျခခံမူေတြကေတာ့ ၁- စစ္တပ္နဲ႔လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြဟာ သမၼတႏုိင္ငံရဲ႕ 

ထာ၀ရတည္ေသာ အေဆာက္အအုံေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ 

အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံအားေပးမႈကို သမၼတ ႏုိင္ငံရဲ႕အေဆာက္အအုံမ်ား 

အျဖစ္ရရွိမွာျဖစ္တယ္။ 

၂- ခုနေျပာခဲ့တဲ့မူအရ စစ္တပ္နဲ႔လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ အင္အားကိုသူတို႔ကသာ 

သုံးစြဲႏုိင္တာေၾကာင့္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ၊ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ စစ္အင္အားကို အသုံးျပဳမယ္ဆိုတာကို 

အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေလာကထဲမွာသာ ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္။

၃- အတုံ႔အလွည့္အေနနဲ႔ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေလာကဟာ အင္အားအသုံးျပဳမႈကို 
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စစ္တပ္တစ္ခုတည္းက လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားရမယ္။ တိုင္းျပည္ကို ျပည္ပရန္ကေနကာကြယ္တဲ့ 

စစ္တပ္ရဲ႕အလုပ္ကိုလုပ္ႏုိ္င္ေစရန္အလို႔ငွာ နည္းပညာနဲ႔ ဘ႑ာေရးလုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည့္မီ 

ေစဖို႔ အာမခံေပးထားရမယ္။ 

၄-အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိစဥ္က စစ္တပ္ကရရွိထားတဲ့ အျခားေသာအားသာခ်က္ 

သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ေတြကို ရပ္တန္႔ေစရမယ္။ ခ်ီလီသမၼတႏုိင္ငံရဲ႕အေဆာက္အအုံမ်ား

အားလုံးကို တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးကပိုင္တယ္။ အာဏာရွင္က စစ္တပ္ကိုေပးထားတဲ့ အထူး 

ခံစားခြင့္ေတြကို အဆုံးသတ္ေစရမယ္။

၅-ပိုၿပီးအေရးႀကီးတာကေတာ့ စစ္တပ္မွာလက္နက္ေတြပိုင္ဆုိင္တာေၾကာင့္ တပ္ဟာ 

ႏုိင္ငံေရးမွာ မပါ၀င္အပ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးမွာပါ၀င္ဖို႔ဆႏၵရွိတဲဲ့သူတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ 

ပါ၊ လက္နက္မပါဘဲ အရပ္သားလို၀တ္ၿပီး တီဗြီကင္မရာေတြေရွ႕ကိုသြားပါ။ ဘယ္သူကမွန္သလဲ 

ဆိုတာကိုျမင္ရဖို႔ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပါ။

ဒါေတြကေတာ့ တာထြက္ၿပီဆိုကတည္းက လိုက္နာရမယ့္ အေျခခံမူေတြပဲ။ အခုေတာ့ 

အဲဒီမူေတြကိုေျပာရတာလြယ္လိုက္တာ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံေရးပါတီ 

ေတြရဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီေတြကို သေဘာေပါက္ေအာင္ေတာ္ေတာ္ကိုေျပာယူရတယ္ဗ်ာ။ လူ႔အခြင့္ 

အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္လို႔ဆိုၿပီး တခ်ဳိ႕စစ္အရာရွိေတြကို အျပစ္ေပးေစခ်င္တဲ့ 

သူေတြအမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီမူေတြသေဘာေပါက္ေအာင္ေျပာရတာ မလြယ္ပါဘူး။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ပီႏိုေခ်းယူလိုက္ေတာ့ သူ႔ရာထူး 

သက္တမ္းက အကန္႔အသတ္ရွိတယ္လို႔သိထားၾကတယ္။ အရင္တုန္းကဆို ေရတပ္နဲ႔ေလတပ္

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြကို ပီႏိုေခ်းကခန္႔တာဆိုေတာ့ ပီႏိုေခ်းကအမိန္႔ေတြေပးတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ 

သမၼတျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ပီႏိုေခ်းက လန္ဒန္ကေနျပန္ေရာက္ေနၿပီ။ သူ႔ကိုလန္ဒန္မွာ ဖမ္းမိ 

တာေလ။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ သူ႔ကိုခ်ီလီမွာ႐ုံးတင္စစ္ေဆးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 

သမၼတရာထူးလက္ခံၿပီး သီတင္းပတ္နဲနဲအၾကာတစ္ေန႔မွာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေလးေယာက္စလုံးက 

ပီႏိုေခ်းနဲ႔တစ္စည္းတစ္လုံးနည္းရွိေၾကာင္းျပတဲ့အေနနဲ႔ ဆန္တီယာဂိုၿမိဳ႕လယ္က စားေသာက္ 

ဆုိင္တစ္ခုမွာ လူအမ်ားေရွ႕မွာပဲ ေန႔လည္စာသုံးေဆာင္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေဒါသမႊန္ 

သြားတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူတို႔ကိုရာထူးကဖယ္ရွားဖို႔ အခြင့္အာဏာ 

ကၽြန္ေတာ့္မွာမရွိဘူးဗ်။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆုံးေမးရတာက အဲဒီေန႔လည္စာစားပြဲမွာ 

အားလုံးအတြက္ ဘယ္သူကေငြရွင္းတာလဲဆိုတာပဲ။ ေငြရွင္းတာ ကာရာဘင္နီ႐ို(ခ်ီလီအမ်ဳိး

သားရဲတပ္ဖြဲ႕)ရဲခ်ဳပ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ရဲခ်ဳပ္ဆီဖုန္းဆက္ေတာ့လည္း ေငြရွင္းတာသူပါလို႔ ေျပာ 

တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ရဲခ်ဳပ္ရယ္ က်န္တဲ့စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သုံးေယာက္ရယ္ကို တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ 

ေခၚေတြ႕ၿပီး - ‘အိမ္ျဖဴေတာ္ကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြအားလုံးသြားၾကတာေတြ႕ဖူးလား။ ဒါမွမဟုတ္  
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ေနာ္ေဝးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သုံးေယာက္က သြားေတြ႕တာမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ နယ္သာလန္ 

မဟုတ္ရင္လည္း ဘယ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္မွာမ်ား စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြက သူတို႔သေဘာနဲ႔သူတို႔ သြား 

ေတြ႕တာျမင္ဖူးလား ။ ဒီေန႔လည္စာစားပြဲနဲ႔ ကမာၻေပၚမွာ ခ်ီလီရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကို ခင္ဗ်ားတို႔ 

ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္တာပဲ။ ဒီလိုအခ်ဳိးမ်ဳိးကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွလက္မခံဘူး။ ေနာက္တစ္ေခါက္ 

က်ရင္ေတာ ့ခငဗ္်ားတို႔အားလုံး ရာထူးကေနႏတ္ုထြကဖ္ို႔ ေဟာဒသီမၼတနန္းေတာ္ေလသာေဆာင ္

ကေန ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းဆိုရလိမ့္မယ္။ အဲဒီက်ရင္ ဘယ္သူ႔မွာ ရာဇသံရွိလဲဆိုတာသိရမယ္။ 

ေနာက္ၿပီး အခြင့္ရတုန္း ေျပာလိုက္ဦးမယ္။ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းကို 

ခင္ဗ်ားတို႔သေဘာနဲ႔ခင္ဗ်ားတို႔ ေခၚတဲ့ေန႔၊ အဲဒီေန႔က်ရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ေတြ႕ဖို႔ေနရာေတာ့ရွာရမွာ

ပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သမၼတျဖစ္တဲ့ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီအစည္းအေ၀းကိုတက္မွာမဟုတ္ဘူး

ဆိုေတာ့ သမၼတနန္းေတာ္မွာေတာ့ လာလုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တက္မွာမဟုတ္ဘူး’ 

လို႔ေျပာခ်လိုက္တယ္။အဲဒီလိုအျပန္အလွန္ေျပာဆိုၾကၿပီးေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေယာက္ 

နဲ႔တစ္ေယာက္ တျဖည္းျဖည္းနားလည္လာၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ကို 

သူ႔ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမွတ္တမ္းေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ခိုင္းဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရတယ္။ သူက 

ကၽြန္ေတာ့္ကို စိန္မေခၚပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း သူ႔ကိုရာထူးကဖယ္ရွားဖို႔ အေျခခံဥပေဒအရ 

ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အခြင့္အာဏာမရွိပါဘူး။  ‘ကၽြန္ေတာ့္ကိုရာထူးက ႏုတ္ထြက္ခိုင္းလို႔မရဘူး’ဆို 

ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုမေျပာပါဘူး။ အေျခအေနက ေျပာင္းသြားၿပီေလ။ ဒါေပမယ့္ ၾကာ 

လာေတာ့ ႏုတ္ထြက္ခိုင္းတာကျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ဆုံး စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ေလးႏွစ္ 

သက္တမ္းမွာ သမၼတကရာထူးကဖယ္ရွားခြင့္မရွိဘူးဆိုတဲ့ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဖ်က္ 

သိမ္းဖို႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ လက္ယာအုပ္စုအတုိက္အခံက မဲေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီျပ႒ာန္း 

ခ်က္ဟာ လက္ေတြ႕မွာ အတိတ္ကာလကအရာပဲဆိုတာ အားလုံးကသိေနၾကပါၿပီ။

တရားမွ်တမႈႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

ယခင္စစ္အာဏာရွင္က ၾကည္းတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေနာက္ထပ္ရွစ္ႏွစ္ဆက္ၿပီးရွိေန 
ေပမယ့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားမွ်တမႈမွာ ခ်ီလီကျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈအရွိဆံုးလုပ္ႏုိင္
ခဲ့တာကုိ ဘယ္လုိမ်ားရွင္းျပလုိ႔ရႏုိင္မလဲ။

လာဂို႔စ္။    ။လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကိုထည့္တြက္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ 

တရားမွ်တမႈရေအာင္ လုပ္ပုံလုပ္နည္းကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ 

အမွန္တရားနဲ႔ တရားမွ်တမႈကိုရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းတာဟာ လက္စားေခ်တာမဟုတ္ဘူးလို႔စစ္

တပ္ကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ႏုိင္ငံသားေတြကို ဘယ္လိုရွင္းျပမလဲ။ ‘ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ 

၀န္ခံလိုက္တာေၾကာင့္' ဒါကိုဆက္ၿပီး ရင္ထဲမွာသိမ္းဆည္းထားစရာမလိုေတာ့ဘူးလား။’ လက္ 

စားေခ်လုိတဲ့ဆႏၵမရွိဘူးဆိုတာကို စစ္တပ္ကိုေျပာျပရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါကိုဘယ္ေတာ့မွျပန္ 

ၿပီးမေတြ႕ၾကံဳရဖို႔ေတာ့ ေသခ်ာရမယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို 
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မျငင္းပဲေနၾကပါစို႔။ [တရားမွ်တမႈ နဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး] လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံ

ဥပေဒကိုေနာက္ဆုံးမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့  လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပႏုိင္ေစခဲ့တယ္။  ဒီ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ တစ္ခါတစ္ရံ ေႏွးေကြးသြားေပမယ့္ ပုံမွန္ႏႈန္းထားနဲ႔ ဆက္လက္တုိးတက္ 

ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါတယ္။

ဖ႐ိုင္းဟာ Mesa de Diálogo သို႔မဟုတ္ ဒိုင္ယာေလာ့စားပြဲ၀ိုင္း(၁၉၉၉-၂၀၀၁)ဆိုတဲ့ 

ေအာင္ျမင္တဲဲ့ နည္းလမ္းကိုသုံးခဲ့တယ္။ အဲဒီစားပြဲ၀ိုင္းက ေလးပြင့္ဆိုင္လူေတြပါတယ္။ ၾကည္း 

တပ္က အဆင့္အျမင့္ဆုံးလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကတစ္ဘက္၊ 

သူတို႔နဲ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနေတြ၊ ေနာက္ေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ 

အျခား တုိင္းျပည္ရဲ႕က်င့္၀တ္ေရးရာအေဆာက္အအုံေတြ၊ ေနာက္ဆုံးကေတာ့ ခ်ီလီက ႏုိင္ငံေရး 

ေလာကကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ဆိုၿပီး ေလးပြင့္ဆိုင္ေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မွ်တ တဲ့အုပ္စု၊ 

လက္ယာ၊ လက္၀ဲအုပ္စုအသီးသီးကေန သူတို႔ပါတီေတြကေန စားပြဲ၀ိုင္းကိုသြားဖို႔ ခန္႔အပ္တာ 

မဟုတ္ဘဲ၊ သမၼတကခန္႔အပ္တဲ့သူေတြပါမယ္။ အဲဒီလူေတြပါတဲ့စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ဒိုင္ယာေလာ့စမယ္။ 

ဒိုင္ယာေလာ့ စားပြဲ၀ုိင္းကို သေကၤတဆန္ဆန္အျပဳအမူနဲ႔စတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူေပ်ာက္ဆုံးသြား 

ခဲ့တဲ့ ေရွ႕ေနပါမီလာ ပီေရးယာဆီ ၾကည္းတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကေရာက္လာၿပီး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ 

မယ္။ ပီေရးယာက သူ႔လက္ကိုကမ္းမေပးဘူး။ အဲဒီလိုလက္ကမ္းမေပးဘဲ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

ဒိုင္ယာေလာ့ၿပီးရင္ ကြၽန္မ ရွင့္ကိုလက္ဆြဲႏုတ္ဆက္ပါ့မယ္’လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ တစ္နည္းေျပာ 

ရရင္ ဒီဒိုင္ယာေလာ့အစည္းအေ၀းက ခုိင္မာတဲ့အရာတစ္ခုကို သေဘာတူဆုံး ျဖတ္ေပးလိုက္တဲ့ 

ေနာက္မွာ ႏႈတ္ဆက္မယ္ေပါ့။ အစည္းအေ၀းမၿပီးခင္မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ တကယ္ပဲ 

သူတို႔လက္ဆြဲႏုတ္ဆက္ၾကတယ္။ အဲဒီ Mesa de Diálogo ကိုကၽြန္ေတာ္ဆက္လုပ္ခဲ့တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရလက္ထက္မွာ အဲဒီဒိုင္ယာေလာ့စားပြဲ ၀ိုင္းအၿပီးသတ္ခဲ့တယ္။ စစ္ဘက္အရာရွိ 

ေတြက စားပြဲ၀ုိင္းမွာ၀င္ထိုင္ေနတဲ့သေဘာက သူတို႔ဟာ တာ၀န္တစ္ခ်ဳိ႕ေတာ့ ယူရတယ္ဆိုတဲ့ 

သေဘာပဲ။ ဒါကိုနားလည္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ယူခဲ့ရတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြဆိုရင္ အဲဒီစားပြဲ၀ိုင္း 

ကို ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြဓာတ္ပုံကိုကိုင္ၿပီး သြားၾကမွာပဲ။

နာမည္ႀကီး လက္တင္အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္သူ မြားေဆးနာအင္က ကၽြန္ေတာ့္ 

ကို ေမးဖူးတယ္။ ‘ခင္ဗ်ားရဲ႕အစိုးရလက္ထက္မွာ အခက္ခဲဆုံးခ်တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကဘာလဲ’တဲ့။  

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အက်ဥ္းက်ခံမႈနဲ႔ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေတြကိုအစီရင္ခံစာတစ္ခုထုတ္ဖို႔ဆုံးျဖတ္

ခ်က္က အခက္ခဲဆုံးပါပဲ။ ဒီအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္လိုက္တာဟာ အတိတ္ကိုတူးဆြတာနဲ႔ လူ႔

အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းရဲ႕ ႀကိဳမျမင္ႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးဆက္ 

ေတြကိုစတင္လိုက္တာေၾကာင့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ေရြးေကာက္ပြဲအဆက္ဆက္ႏိုင္လာတာ ၁၃ 

ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ အမွန္တရားနဲ႔ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္ကို အဲလြင္တည္ေထာင္ခဲ့ 

တာ ၁၁ ႏွစ္ ရွိၾကာခဲ့ၿပီ။  အဲဒီေကာ္မရွင္ဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ဆက္ႏႊယ္ၿပီးေသဆံုးမႈေတြ၊ ေပ်ာက္ဆုံး 
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သြားတာေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ‘ရစ္တစ္အစီရင္ခံစာ’ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ 

အဲဒီေကာ္မရွင္ဟာ ေနာင္အခါ မင္ဒဲလားအတြက္နမူနာယူစရာ အစီရင္ခံစာျဖစ္လာတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ေထာင္ထဲမွာျဖတ္သန္းခဲ့ရတာေတြကို ဘယ္သူကမွ အသိအမွတ္မျပဳၾကဘူးလို႔ 

အက်ဥ္းက်ခဲ့တဲ့သူေတြက တင္ျပေျပာဆိုလာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ အစီရင္ခံစာ 

ေတာင္းဆိုၾကတဲ့အခါ သူတို႔က ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူေတြလိုျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ဟာ ႏုိင္ငံေရး 

ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ေထာင္က်ခဲ့ရတဲ့သူေတြပါဆိုတာကို ရွင္းျပဖို႔လိုလာတယ္။ ဒါနဲ႔ 

ဘားလက္ခ်္ ေကာ္မရွင္ 2 ကိုဖြဲ႕ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ရေတာ့တယ္။ ဒါေတြဟာ ခက္ခဲတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ေတြပါ။ ႏုိင္ငံံေရးအရအက်ဥ္းခ်မႈနဲ႔ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အစီရင္ခံစာရဲ႕ အၿပီးသတ္ 

ေကာက္ခ်က္ေတြကို တုိင္းျပည္ကိုေၾကညာေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာ ခ်ီလီအမ်ဳိးသား၊ 

အမ်ဳိးသမီး ၂၉၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ 

သူတို႔ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ေနရာေတြ၊ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္တဲ့နည္းေတြကိုလည္း အတိအလင္းေဖာ္ျပခဲ့ 

ပါတယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာကိုဖတ္ရတာ ငရဲကိုသြားရတဲ့အတိုင္းပဲ။ အဲလြင္ရဲ႕ ရစ္တစ္အစီရင္ခံစာ 

နဲ႔မတူတာက ဒီအစီရင္ခံစာကိုက်ေတာ့ စစ္တပ္ကေမးခြန္းမထုတ္တာပဲ။ သူတုိ႔ကအစီရင္ခံစာ

ကိုလက္ခံႏိုင္သြားၾကၿပီ။ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ျဖစ္ခဲ့တာေတြအတြက္ ခြင့္လႊတ္မႈရရွိဖို႔ႀကိဳး 

ပမ္းလာၾကတယ္။

လြတ္လပ္မႈျပန္ရတဲ့အခါတုိင္းမွာ လူမႈေရးေတာင္းဆုိမႈေတြ ျမင့္တက္လာတတ္တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ အဲဒီေတာင္းဆုိမႈေတြဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈရဲ႕ ကနဦးႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
ေတြကို ႐ႈပ္ေထြးေပြလီသြားေစႏုိင္တယ္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ 
ဘယ္ေလာက္တာ၀န္ယူမႈရွိလဲ။ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေရွ႕ဆက္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကုိ 
တစံုတရာထိန္းသိမ္း ကန္႔သတ္ေပးခဲ့တာမ်ဳိးရွိသလား။

လာဂို႔စ္။    ။အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေၾကာင္းကိုအမ်ားႀကီးေျပာျပႏုိင္တဲ့  ကိုယ္ေတြ႕ဇာတ္ 

လမ္း တစ္ခုခင္ဗ်ားကိုေျပာျပမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ပညာေရး၀န္ႀကီးဘ၀တုန္းက တစ္ေန႔မွာ အတြင္း 

၀န္လုပ္သူက ခ်ီလီႏုိ္င္ငံေတာင္ပိုင္းဗယ္လ္ဒီဘီ ယာနားကေဒသတစ္ခုကေန လက္ေရးနဲ႔စာ 

တစ္ေစာင္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီေရာက္လာတယ္လို႔ေျပာတယ္။ စာေရးသူအမ်ဳိးသမီးက ကၽြန္ေတာ္မဲ

ဆြယ္စည္း႐ုံးမႈေတြလုပ္တုန္းက သူေနတဲ့ၿမိဳ႕နားကျဖတ္သြားဖူးတယ္တဲ့။ ၿပီးေတာ့ သူမရဲ႕ 

ျပႆနာကိုရွင္းျပတယ္။ ‘ကၽြန္မတို႔ဟာ ကိုယ့္ေဆြမ်ဳိးေတြကို စစ္အာဏာရွင္ေတြကသတ္ၿပီး 

ျမႇဳပ္ထားတဲ့ ေနရာကိုသိၾကတဲ့ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕တစ္ခုပါ။ အခုတရားသူႀကီးေရွ႕ 

ေမွာက္ကိုသြားၿပီး သူ႔ကိုအေလာင္းေတြျပန္ေဖာ္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 

2   ဘားလက္ခ်္ေကာ္မရွင္ဟုေခၚသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းက်ခံရမႈနဲ႔ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္တြင္ 
ကက္သိုလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆာဂ်ီယို ဘားလက္ခ်္က ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ၎သည္ ပီႏိုေခ်းအစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ညီညြတ္ေရးအလုပ္စခန္း (Vicariate of Solidarity) အဖြဲ႕အစည္းကို
ႀကီးၾကပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
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သူတု႔ိကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ထုံးစံအတိုင္း မီးသၿဂိဳဟ္ခ်င္လုိ႔ပါ။ ကၽြန္မတို႔ထဲကတစ္ခ်ဳိ႕က 

ဒါမ်ဳိးမလုပ္ေစခ်င္ၾကေသးဘူး။ ေစာလြန္းေသးတယ္တဲ့။ စစ္တပ္က ေဒါသူပုန္ထၿပီး ေနာက္တစ္ 

ေခါက္ အာဏာသိမ္းတဲ့အခါက် ကၽြန္မတို႔ကိုထပ္ၿပီးေျမလွန္ေနမွာစိုးလို႔ပါ။ ကၽြန္မတို႔ထဲက 

တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ အခုဒီမိုကေရစီေခတ္မွာေနေနရၿပီ။ အေလာင္းေတြတူးလို႔ရတယ္ေပါ့။ ကၽြန္မ 

တို႔ ေစာင့္ေနခဲ့ရတာ ၁၇ ႏွစ္နီးပါးရွိပါၿပီ။ ကၽြန္မတို႔ခ်င္းသေဘာတူညီခ်က္မရတာေၾကာင့္ပါ။ 

တိုင္းျပည္မွာျဖစ္ပ်က္ ေနတာေတြအားလုံးက အေျခအေနေကာင္းရဲ႕လားဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ 

မသိလို႔ ၀န္ႀကီးဆီက အၾကံဉာဏ္ေတာင္းဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ ၀န္ႀကီးေျပာတဲ့အတုိင္း လိုက္လုပ္ 

မွာပါ’လို႔ေရးထားတာ။ အဲဒီစာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာေျဖဆည္လို႔ေတာင္မရဘူး။ ေတာ္ေတာ္ခံစား 

ရပါတယ္။ ဒီစာက အေျပာင္းအလဲအမ်ားႀကီးကိုျဖစ္ေစတယ္။

စာကို အဲလြင္ဆီကၽြန္ေတာ္ယူသြားေတာ့ သူဘာလုပ္ရမလဲလို႔ေမးတယ္။ တရားသူႀကီး 

ေရွ႕ေမွာက္ကိုသြားလို႔ သူတို႔တစ္ေတြကိုေျပာရမွာေပါ့လို႔ေျဖလိုက္တယ္။ အဲလြင္ကေခါင္းညိတ္ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္႐ုံးအဖြဲ႕မွဴးကို သူတုိ႔ဆီအက်ဳိးအေၾကာင္း သြားေျပာခိုင္းလိုက္တယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးေတြ တရားသူႀကီးဆီသြားၾကပါတယ္။ တရားသူႀကီးက အေလာင္း 

ေတြျပန္ေဖာ္ဖို႔အမိန္႔ခ်လိုက္တယ္။ သူတို႔ေတြတူးေဖာ္လိုက္ေတာ့ အ႐ိုးေတြနဲ႔ ၾကယ္သီးေလး 

ေတြေတြ႕တယ္။ စစ္တပ္က႐ုပ္အေလာင္းေတြကို သယ္ထုတ္သြားၿပီးၿပီ။ ဒီဥပမာကို ၾကည့္ရင္ 

ဒီအမ်ဳိးသမီးေတြက ခင္ဗ်ားထင္ထားသလို လစာတိုးေပးဖို႔ေတာင္းဆိုတာမဟုတ္ဘူး။ အေျခခံ 

လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးေတြေတာင္းဆိုၾကတာပါ။ အဲဒီအခြင့္အေရးေတြ 

က အင္မတန္တန္ခိုး ၾသဇာႀကီးတယ္။ ခ်ီလီႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈ 

အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခုစလုံးကို ဥပမာေပးတဲ့အေနနဲ႔ ဒီဇာတ္လမ္းေလးကိုေျပာျပတာပါ။

အတိတ္ကာလကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း

ကၽြန္ေတာ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၀င္ၿပိဳင္တာ႐ႈံးေတာ့မွာပဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ 

သေဘာေပါက္သြားတဲ့ အခ်ိန္ကိုသိလား။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပဲ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ 

ကိုေထာက္ခံမႈေတြ အမ်ားႀကီးရထားေပမယ့္ သမၼတေလာင္း၀င္မၿပိဳင္ဘူးလို႔ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒီ 

အခ်ိန္မွာ ဒီေန႔ေခတ္လို ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈေတြက မတိက်ေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ 

သမၼတေလာင္းျဖစ္လာရင္ ေနာက္ထပ္အာဏာသိမ္းေလာက္တယ္လို႔ သိေနတယ္။ ဆန္တီ 

ယာဂိုၿမိဳ႕ေတာ္နားက ဟူခ်ဴရာဘာဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မွာေရာက္ေနတုန္း ကၽြန္ေတာ္႐ႈံးမွာပဲ 

ဆိုတာသေဘာေပါက္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က လူေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကို ေရပက္ 

မ၀င္ေအာင္မိန္႔ခြန္းေျပာေနတာ။ ပရိသတ္ထဲမွာ အမယ္အိုႀကီးတစ္ေယာက္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို 

ၾကည့္ေနတာမ်ား ဘုရားသခင္ရဲ႕ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ေတြနာယူေနတဲ့အတုိင္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ 

ေတာ့မယ္လုပ္ေတာ့ စတိတ္စင္နားကို အဲဒီအမယ္အိုႀကီးကပ္လာတယ္။ စတိတ္စင္ကနဲနဲျမင့္ 

တယ္။ သူကၽြန္ေတာ့္ဆီလွမ္းမမီဘူးဆိုတာသိလို႔ စင္ေအာက္ကိုခုန္္ဆင္းလိုက္တယ္။ လူေတြ 



64

ရွဲသြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အမယ္အိုႀကီးဆီသြားၿပီးဖက္လိုက္ေတာ့ သူကၾကည္ႏူးသြားၿပီး 

“ကၽြန္မရွင့္ကိုယုံတယ္။ ရွင့္ကိုမဲထည့္မယ္၊ ကၽြန္မက အာယြန္ဒဲကိုေထာက္ခံခဲ့တဲ့သူပါ။ 

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ ဇာလ္ဒီ ဗာကိုမဲထည့္ခဲ့တယ္။ တကယ့္လို႔ရွင္တို႔အေရြးခံရရင္ စစ္တပ္ကျပန္ 

လာၿပီး ကၽြန္မကိုယ္က်ဳိးနည္းရဦးမွာပဲလို႔ ထင္ခဲ့လို႔ပါ’’လို႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဘာျပန္ေျပာရ 

မွန္းေတာင္မသိလို႔ ေနာက္ေန႔က်ရင္ အဲဒီအမယ္အိုႀကီးနဲ႔ တစ္ေယာက္ကိုစကားသြားေျပာခိုင္း

လိုက္တယ္။ စစ္သားေတြနဲ႔ဘာျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို အမယ္အိုႀကီးက ကၽြန္ေတာ္လႊတ္လိုက္တဲ့

အမ်ဳိးသမီးကိုေျပာျပတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္႐ႈံးႏိုင္တယ္လို႔ေတြးလိုက္မိတာပဲ။ အဲဒါ 

အေၾကာက္တရားပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုသူကေထာက္ခံသည့္တိုင္ ကၽြန္ေတာ္ေရာ ကၽြန္ေတာ့္ၿပိဳင္ 

ဘက္ဇာလ္ဒီဘာ ေရာ ပီႏိုေခ်း ကိုဆန္႔က်င္ေနသမွ် စစ္တပ္ျပန္မလာေအာင္ဆိုၿပီး တျခားတစ္ 

ေယာက္ကို သူမဲထည့္သင့္တယ္ ဆိုၿပီးေတြးတာ။ ဒါက ျပည္သူေတြရဲ႕ရင့္က်က္မႈစကားေျပာ

တာပဲ။ အဲဒီရင့္က်က္မႈမ်ဳိးဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေခ်ာေမြ႕ေစတယ္။ 

အခုထက္ထိ စစ္တပ္နဲ႔ဆက္ဆံေရးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ပီႏိုေခ်းကုိ 
ေထာက္ခံတဲ့ အရပ္သားႏုိင္ငံ ေရးလက္ယာအုပ္စုရဲ႕အခန္းက႑ကဘာမ်ားလဲ။

လာဂို႔စ္။   ။ ခ်ီလီမွာ စစ္တပ္က ခြင့္လႊတ္ခံရဖို႔ႀကိဳးပမ္းတယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ယာ 

ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုက ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုဘယ္ေတာ့မွမေတာင္းဘူး။ လက္ယာႏုိင္ငံေရးအုပ္စုကလူ 

အမ်ားစုက ေတာင္းဆိုမႈရွိလို႔အာဏာသိမ္းခဲ့ရတာျဖစ္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈကို (တကူး 

တကေျပာေနစရာမလိုဘူး) ေျဖရွင္းၿပီးသားပဲလို႔ မရမကေျပာေနတုန္းပဲ။ ဒီလိုေျပာတာက  

အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲပဲ။ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ ႔ 

က်ယ္ျပန္႔တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုပဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္

ခ်ီလီရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၈၀ အေျခခံ 
ဥပေဒကုိျပင္ဆင္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အခြင့္အေရးရခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလဲခဲ့တာေတြက 
မေျပာပေလာက္ဘူး။ အာဏာရွင္ေျခကုပ္ယူစရာေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ေနခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက 
ဘာျဖစ္ခဲ့လဲ။ ဒီေန႔ေခတ္ကေန ခင္ဗ်ားဘယ္လုိ အကဲျဖတ္ၾကည့္မလဲ။

လာဂို႔စ္။     ။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အုပ္စုတိုင္းက သူတို႔လိုခ်င္တဲ့အရာမွန္သမွ်ကို 

ေတာင္းဆိုလို႔မရဘူးဆိုတာ နားလည္ထားရမယ္။ အဲဒါအသြင္ကူးေျပာင္းမႈပဲ။ ေတြးပုံေခၚပုံမတူ

တဲ့သူေတြ႐ႈံးနိမ့္သြားရင္ေတာင္ သူတို႔နဲ႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရတယ္။ တူညီတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ 

အမ်ားႀကီးအတြက္ အလုပ္လုပ္ရတယ္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ကိုႏိုင္ေအာင္လုပ္ရတယ္။အစိုးရနဲ႔ေစ့

စပ္ညႇိႏႈိင္းရတယ္။  ပုဒ္မ ၈ ကိုဖ်က္သိမ္းဖို႔လုပ္တာ စသျဖင့္ေပါ့။ 
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ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒက မဲဆႏၵနယ္တစ္္ခုမွာ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးက်ေရြးေကာက္တင္ 

ေျမႇာက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။ ဒီစနစ္ဟာ လက္ယာႏုိင္ငံေရးအုပ္စုအတြက္ 

သူတု႔ိရဲ႕ရပ္တည္မႈမွာ အဓိကက်တယ္လို႔ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီစနစ္ဟာ ႏုိင္ငံ 

ေရးမတိုးသာမဆုတ္သာအေျခအေနကို ေရာက္သြားေစတယ္။ ခင္ဗ်ားက မဲ ၆၀  ရာခိုင္ႏႈန္းရ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံံးပူးတြဲအေရြးခံံရမယ္။ 

ခင္ဗ်ားကေရြးတာကတျခား၊ ကၽြန္ေတာ္ေရြးတဲ့သူကတစ္ျခား။ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးက် ေရြး 

ေကာက္ပြဲစနစ္ဟာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ေတြမွာလည္း ႀကီးမားတဲ့သက္ေရာက္မႈျဖစ္လာေစတယ္။ 

ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ညြန္႔ေပါင္းထဲက အေသးအဖြဲအေျပာင္းအလဲေလးေတြက ခရစ္ယာန္ 

ဒီမိုကရက္ေတြခ်ည့္ပဲ ေရြးေကာက္ခံရၿပီ PPD က အကုန္႐ႈံးသြားတာမ်ဳိးျဖစ္ေစတယ္။ ဒါမွ 

မဟုတ္ရင္ PPD ကအမ်ားႀကီးႏုိင္ၿပီး ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ကႏုိင္တာ တစ္ေယာက္စ ႏွစ္ 

ေယာက္စပဲရွိတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ဥပေဒျပဳေရးမဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ေထာက္ခံမဲလိုအပ္ခ်က္ကျမင့္မားတာ (ဒါခုထိရွိေနတုန္းပဲ) အျပင္ ဒီ 

သက္ေရာက္မႈဟာ လက္ေတြ႕မွာ (လက္ယာ) အတိုက္အခံညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ကို ျငင္းပယ္ခြင့္ 

တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာက်င့္သုံးႏုိင္စြမ္း ေပးလိုက္တယ္။ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာတဲ့အခါ အဲဒီတစ္ခ်က္ 

လႊတ္အာဏာကိုမလိုေတာ့ဘူး။ တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာသုံးလို႔ရတဲ့  လက္ယာအုပ္စုႏုိင္ငံေရး

အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ ႏွစ္၂၀ ၾကာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာႏုိင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ 

ဒါေပမယ့္    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းလဲခ်င္တာေတြအတြက္ အမ်ားစုမဲမရခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 

အမ်ားစု ေထာက္ခံမဲရေအာင္လုပ္လို႔မွမရပဲကိုး။ ဒါမွမဟုတ္ ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ျဖစ္သြား

တာကိုး။ ဒါပဲေလ။ ဒီလိုတစ္ဖက္ပိတ္လမ္းထဲကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္လိုမ်ား ထြက္လို႔ရမွာ 

တုန္း။ ကၽြန္ေတာ္လည္းမသိဘူး။ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး ေရြးေကာက္တင္ 

ေျမႇာက္တဲ့စနစ္က ဆက္ရွိေနမွာေလ။ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ရင္ေတာင္မွ 

ဒီအေျခ အေနကိုေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္ဖို႔ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္မသိေသးဘူး။

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထင္ ဒီႏွစ္ဦးက်ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့စနစ္ကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ရမယ္။ 

ဒါေပမယ့္ပ်က္ေအာင္ လုပ္ဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္ဆုံးေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈကို အဲလြင္နဲ႔ လက္ယာ 

အုပ္စု Renovación Nacional (ခ်ီလီလစ္ ဘရယ္ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ) ကဂ်ာပါရယ္ အဲဒီတုန္း 

က လက္၀ဲညီညြတ္ေရးမဟာမိတ္ Concertación por la Democracia ျဖစ္လာၿပီျဖစ္တဲ့ ကန္႔

ကြက္မဲေပးေရးလႈပ္ရွားမႈညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕နဲ႔အတူလုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔

အႏုိင္ရထားၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု ႏွစ္ေယာက္က်ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့စနစ္ကို 

ေတာ့ မေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ဘူး။

အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒမွာ ဟာကြက္ရွိတယ္။ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ 
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ေထာက္ခံမဲကို အမ်ားႀကီး သတ္မွတ္ထားတယ္။ အေရးႀကီးကိစၥရပ္ေတြမွာ ေထာက္ခံမဲ ၅၇ 

ရာခိုင္ႏႈန္း (၇ မဲတြင္ ၄ မဲအခ်ဳိး) ရဖို႔လိုတယ္။ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အခ်ဳိ႕ အခန္းေတြကိုျပင္မယ္ဆိုရင္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းရဲ႕ ေထာက္ခံမဲ သုံးပုံႏွစ္ပုံလိုတယ္။ ၀ိေရာဓိျဖစ္စရာ 

ကေတာ့ အေျခခံံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ျခင္းနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့အခန္းက် အနည္းဆုံးေထာက္ခံမဲလိုအပ္ 

ခ်က္ကို အလြန္အမင္းသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတဲ့အခန္းေတြထဲမွာ မပါဘူး။ ဒီေတာ့အဲဒီျပင္ဆင္ 

ခ်က္ဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ အခန္းကို သာမန္အနည္းဆုံးေထာက္ခံမဲလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ပဲ ျပင္ဆင္လို႔ရ 

တယ္။ ဒီလုိျပင္ဆင္ၿပီး အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ အနည္းဆုံံးေထာက္ခံမဲလုိ အပ္ခ်က္သတ္မွတ္ 

ျပ႒ာန္းထားတာေတြကို ျပင္ဆင္လို႔ရသြားတယ္။ ဒါဟာကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ တစ္ခုတည္း 

ေသာလက္နက္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးရတာက အဲဒီလက္နက္ကို သုံးမလား၊ မသုံးဘူးလား 

ဆိုတာပဲ။ ဒီလက္နက္ကို အာဏာရွင္က သိထားၿပီးသား။ ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ထိပ္တိုုက္ 

ရင္ဆိုင္တဲ့နည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သူတို႔ကို မေထမဲ့ျမင္လာလုပ္ေနတယ္၊ ေနာက္ထပ္အာဏာ 

သိမ္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ထိုးႏွက္လိုက္လို႔ရတယ္လို႔ စစ္တပ္ကေျပာမွာပဲ။ ဒီေတာ့ကာ ပထမ 

အႀကိမ္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ အဆုိတင္သြင္းရတာ အရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားတယ္။ 

ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ပုဒ္မ ၈ နဲ႔အျခားပုဒ္မေတြဖ်က္သိမ္းျခင္းအပါအ၀င္ အေျပာင္းအလဲေတြ 

အမ်ားႀကီးကို စစ္တပ္ကခြင့္ျပဳေပးခဲ့တယ္။ အတုံ႔အလွည့္အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ 

အထူးသတ္မွတ္ထားတဲ့ အနည္းဆုံးေထာက္ခံမဲလိုအပ္ခ်က္ကို မရရေအာင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကတယ္။ 

တစ္နည္းေျပာရရင္ ၁၉၈၀ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပင္ဆင္ခ်က္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ဟာလို႔ ကၽြန္ 

ေတာ္တို႔ယူဆထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ထြက္ေပါက္ကို သူတို႔ကပိတ္လိုက္တာပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ ဒီဟာက ျပည္သူေတြရဲ႕႐ႈေထာင့္ကၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အင္မတန္နည္းနာအတတ္ပညာ 

ဘက္ေရာက္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တစ္ဖက္ပိတ္လမ္းထဲကို ဦးတည္ၿပီး 

သြားေနတယ္ဆိုတာ သိခဲ့တယ္။

[စစ္တပ္နဲ႔ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းလို႔ရႏုိင္မယ့္] အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ အတည္ျပဳ 

မလား မျပဳဘူးလား အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ေပးရမယ့္အခိုက္အတန္႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္သြား

တာမွတ္မိေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကကန္႔ ကြက္တယ္ဆိုတာ အဲလြင္ကရိပ္မိတယ္။ အဲဒီတစ္ႀကိမ္ 

ပဲ သူစိတ္ဆုိးတာ ကၽြန္ေတာ္ပထမဆုံးျမင္ဖူးတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ အေျခအတင္ 

ေဆြးေႏြးတာမွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကတယ္ေလ။ ပီႏိုေခ်းနဲ႔ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ 

ကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအသစ္မွာ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီတုန္းက ေတာင္းဆို 

ေနခ်ိန္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အဲဒီတုန္းက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ဦးေဆာင္ဖို႔ 

မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အဲဒီကာလမွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္တာေတြကို အဆိုျပဳၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ 

အတည္ျပဳႏိုင္တာ အာဏာရွင္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကပဲရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ၾကဖို႔ 

ပန္ၾကားခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရတယ္။
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အဲလြင္က ေထာက္ခံမဲထည့္ဖို႔လိုလားတာသိသာေနတာပဲ။ ေနာင္က်ရင္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု 
ကိုယ္စာလွယ္ႏွစ္ဦး က်ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုျပင္ဆင္ဖို႔ အတူတူလုပ္ၾကတာေပါ့လို႔ မရမက 
ေျပာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အဲလြင္က သူ႔မွတ္ခ်က္ေတြကို ေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္မွာ 
ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကိုေမးလိုက္တယ္။ ‘ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာအာမခံခ်က္ေတြရွိလဲ’လို႔ေမးလိုက္တာ။ 
ေနာက္ေန႔က်ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို မူၾကမ္းေရးေနတဲ့ Renovación Nacional 
ပါတီက ေရွ႕ေန ရီကာဒိုရီဘာနီေနးရာရဲ႕အိမ္ကိုသြားၾကမယ္လို႔ အဲလြင္ကေျဖတယ္။ ေနာက္ေန႔ 
မွာ ရီဘာနီေနးရာအိမ္ကိုသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ယာႏိုင္ငံေရးမွာ ၾသဇာေညာင္းတဲ့ ဂ်ာပါ 
ေရာက္မလာဘူး။ ဒီေတာ့ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကား ဒုတိယအႀကိမ္ သေဘာထားကြဲလြဲတာက အဲလြင္သမၼတျဖစ္လာတဲ့ 
အခါတုန္းက။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးျဖစ္ဖို႔ အလားအလာေကာင္းေနတဲ့ 
အခ်ိန္ေပါ့။ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ္၀င္ၿပိဳင္တာ ႐ႈံးတယ္။ သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္ 
တည္း စကားေျပာေနတုန္း ‘ ခင္ဗ်ားအရင္ဆုံးလုပ္မယ့္ အစီအမံကဘာမ်ား ျဖစ္မလဲ’လို႔သူ႔ကိုေမး 
လိုက္တယ္။ အဲဒီကိစၥကို သူတကယ္ကိုမစဥ္းစားရေသးဘူးလို႔ေျဖတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ စိတ္ကူး 
ထားတာမ်ားရွိသလားတဲ့။ ရွိတာေပါ့ဗ်ာ၊ ပီႏိုေခ်းႏုတ္ထြက္ဖုိ႔ ခင္ဗ်ားေတာင္းဆိုသင့္တယ္လို႔ 
ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလိုက္တယ္။အဲလြင္က ပီႏိုေခ်းႏႈတ္ထြက္မွာမဟုတ္ဘူးဗ်တဲ့။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ 
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ၿပီး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ 
တစ္ခုလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုသင့္တယ္၊ ပီႏိုေခ်းကို ဖယ္ရွားသြားဖို႔ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့အေၾကာင္း 
ေၾကညာပါ၊ ပီႏုိေခ်းႏုတ္ထြက္ပါလို႔ေတာင္းဆိုပါ၊ သူဘက္ကလည္း အေျခခံဥပေဒမွာ ဒီလို 
လုပ္ဖို႔သမၼတမွာ တာ၀န္မရွိဘူးလို႔ျပ႒ာန္းထားတာေၾကာင့္ ဒီအဆိုျပဳခ်က္ကိုတင္မွာ   မဟုတ္ပါ 
ဘူးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီကိစၥကိုစ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ အခုျဖစ္ေနတဲ့ 
သေဘာထားကြဲလြဲမႈကိုေက်ာ္လႊားဖို႔ အေရးအႀကီးဆုံး အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ကို သူထည့္မေျပာ 
ထားဘူးလု႔ိ သူ႔ကိုေျပာလိုက္တယ္။ ဘာမ်ားလဲဗ်လို႔သူကေမးတယ္။ ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့္ကို 
ဒါမ်ဳိးေျပာလို႔ရတယ္- ‘ဒီမယ္ ရီကာဒို၊ ခင္ဗ်ားလည္း ခင္ဗ်ား ဘ၀နဲ႔ခင္ဗ်ား၊ အခုမွ၀န္ႀကီးျဖစ္ 
လာတာ၊ ကၽြန္ေတာ္ကသမၼတဗ်’ လို႔ေလဆိုၿပီးေျပာလိုက္တယ္။ အင္း၊ ကၽြန္ေတာ့္လိုအစုိးရအဖြဲ႕ 
၀င္၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္က သမၼတကို ဟိုဟာလုပ္ပါလားဒီဟာလုပ္ပါလားလို႔ေျပာေနတာ ရီစရာ 
ေတာ့ အေကာင္းသား။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံး တဟားဟားရယ္ရင္း အဲဒီ ‘ျငင္းခုံမႈ’ 
ကၿပီးသြားတယ္။

ညြန္႔ေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္း

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြေရြးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကတဲ့အခါ Concertación က ဘယ္လုိ 
သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့လဲ။ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအတြက္ စီမံကိန္းေတြကုိ ျငင္းခုံၾက 
တယ္။ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလုိလုပ္တာကို ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ခင္ဗ်ားသတ္မွတ္
သလဲ။
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လာဂို႔စ္။    ။အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီကိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ပိုၿပီးခက္ခဲ    

သြားေစတာကေတာ့ အာဏာရွင္မရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ။ ဥပမာ ဘယ္သူက သမၼတေလာင္း 

ျဖစ္သင့္သလဲဆိုတာကို သေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္လုပ္တာမ်ဳိး။

ကၽြန္ေတာ့္ကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းဖို႔စဥ္းစားၾကတဲ့သူေတြအ

မ်ားႀကီးပါ။ ဒါကေတာ့ လုံး၀မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိထားၿပီးသား။ ဒီလိုလုပ္တာ 

ႏြား႐ိုင္းေရွ႕မွာ အ၀တ္စနီကိုလာျပသလိုပဲ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ လူထုဆႏၵခံယူပြဲၿပီးလို႔  ေနာက္ႏွစ္ရက္ 

ေျမာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္သမၼတေလာင္းအေရြးမခံဘူးလို႔ ေၾကညာခဲ့တာပဲ။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ 

ကိုယ့္ရဲ႕အလားအလာရွိေသာ အျမင့္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔လိုတယ္။ လူထုဆႏၵ 

ခံယူပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ PPD ရဲ႕အေထြေထြေကာင္စီက ကၽြန္ေတာ့္ကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ 

ေၾကညာခ်င္တာကို သတိရမိတယ္။ အာမန္ဒို ဂ်ာရာမီယိုနဲ႔ တျခားသူေတြက အရမ္းစိတ္အား 

ထက္သန္ေနၾကတယ္။ သူတုိ႔ကိုေက်းဇူးတင္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သမၼတေလာင္း၀င္ၿပိဳင္ရင္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတယ္လို႔ေတာ့ ရွင္းျပရတယ္။ PPD ရဲ႕သမၼတေလာင္း 

အျဖစ္ အန္းရိဆီလဘာကို ေထာက္ခံတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္အဆိုျပဳခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ 

Concertación ရဲ႕သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ပါထရီဆီယို အဲလြင္ကို အားလုံးက ေထာက္ခံခဲ့ၾက 

တယ္။ က်န္တာကေတာ့ သမုိင္းကသိပါတယ္။

ဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း

ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ကေန ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံအျဖစ္ကိုသြားရတဲ့  အသြင္ကူးေျပာင္းမႈက 

အစစအရာရာပိုၿပီးခက္ခဲတယ္ဆိုတာကို အစကကၽြန္ေတာ္နားမလည္ခဲ့ဘူး။ ‘ဘယ္လိုမ်ဳိးလူ႔ 

အဖြဲ႕အစည္းကိုတို႔လိုခ်င္တာလဲ’လို႔ေမးခြန္းထုတ္ရမယ္။ အကုန္လုံးကိုေတာ့ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း 

ၿပီးေအာင္လုပ္လို႔မရဘူး။ ဒီေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဦးစားေပးမူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ရတယ္။

ဥပမာတစ္ခု ေပးပါရေစ။ လူထုဆႏၵခံံယူပြဲႏုိင္သြားေတာ့ အဲလြင္ဟာ သမၼတ 

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏုိင္မွာပဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေသခ်ာသိတယ္။ တစ္ေန႔ အဲလြင္အစိုးရဟာ 

လင္မယားကြာရွင္းျပတ္စဲမႈဥပေဒကုိ အတင္းအၾကပ္ ျပ႒ာန္းေတာ့မွာလားလို႔ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္း 

ေတာ္ႀကီးရဲ႕ညီလာခံကေန ဖုန္း၀င္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က မျပ႒ာန္းပါ ဘူးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 

ဒီထက္အေရးႀကီးတာေတြ လုပ္စရာရွိတယ္ေလ။ ဒုတိယေျမာက္ အစုိးရသက္တမ္းက်ရင္ 

ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းဖို႔ လုပ္သြားမယ္လို႔ရွင္းျပလုိက္တယ္။ အင္း၊ ဒုတိယ 

သက္တမ္းမွာလည္း မျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ျပန္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္ေတာ့ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ 

ႀကီးက ‘ကြာရွင္းဥပေဒေရာ’တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္က ‘ဒီတစ္ခါေတာ့ျပ႒ာန္းမယ္’လိုု႔ေျပာလိုက္တယ္။ 

ဒီေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက တစ္ခုေလာက္ေမးၾကည့္လို႔ ရမလားတဲ့။ ‘တရားေရး၀န္ႀကီးကို 

ဒီကိစၥမွာ ဘာလို႔ဦးမေဆာင္ခုိင္းတာလဲ၊ သူဦးေဆာင္တယ္ဆို ခင္ဗ်ားနဲ႔မဟုတ္ဘဲ သူနဲ႔ေဆြးေႏြး 
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လို႔ရတာေပါ့’တဲ့။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြေတြက ဖြံ႕ၿဖိဳးေနၿပီျဖစ္လို႔ အေျပာင္းအလဲကို တား 

ထားလို႔မရဘူးဆိုတာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြက နားလည္ေနၿပီ။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ကြာရွင္းျပတ္စဲဲမႈ 

ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဦးစားေပးမူ၀ါဒေတြကို သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီမူ၀ါဒေတြကို 

သမၼတေလာင္း မဲဆြယ္ပြဲကာလေရာက္တုိင္းျပင္ဆင္ထားတဲ့ စီမံကိန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 

ၾကတယ္။ အဲဒီသေဘာတူညီထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကိုထိန္းသိမ္းထား 

ႏုိင္ေစခဲ့တယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခုမွာ အေျခခံႏိုင္ငံေရး ဦးစားေပးမူ၀ါဒေတြရွိတယ္။ အဲဒါ 

ေတြက ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းဖို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားျခင္း 

ေတြရရွိေစဖို႔စတာေတြပဲ။ ၿပီးရင္ စီးပြားေရးနဲဲ႔လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ေပၚေပါက္ 

လာ မယ္။ အားလုံးအတြက္ ၀င္ေငြညီမွ်ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုအဆိုျပဳတင္ျပၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို 

လူတိုုင္းဆီေရာက္ ဖို႔ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အခါ အစိုုးရမူ၀ါဒသစ္ေတြလိုလာတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ကုန္ 

သြယ္မႈ ကမာၻႀကီးထဲ  ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ဖို႔လိုလာတယ္။ ဒီဦးစားေပးမူ၀ါဒေတြအားလုံးက လူမ်ားစု 

ေထာက္ခံမႈရဖို႔လိုတယ္။ ဒီေတာ့ပီႏိုေခ်းကိုႏုိင္ဖို႔ လူမ်ားစုေထာက္ခံမႈရေအာင္လုပ္တာကလြယ္

တယ္။ အဲလြင္ကိုေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ဖို႔ လူမ်ားစုေထာက္ခံမႈရေအာင္လုပ္တာ လြယ္တယ္။ 

အာဏာရွင္က သမၼတရဲ႕အေဆာင္အေယာင္စလြယ္ကိုခြာခ်ၿပီး ျပည္သူကေရြးေကာက္တင္ 

ေျမႇာက္တဲ့သမၼတကိုယ္ေပၚကို တင္ေပးလိုက္တဲ့အခိုုက္အတန္႔ေလာက္ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ 

သေဘာထားအျမင္ေပၚမွာ ႀကီးႀကီးမားမားသက္ေရာက္မႈမရွိတဲ့ တျခားအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကမွ 

ခက္တာ။

ဘယ္ႏုိင္ငံေရးပါတီကမွ (အဲလြင္သမၼတအျဖစ္ တက္လာခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ) 

တရား၀င္ သေဘာတူညီထားတာမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ စည္းစည္းလုံးလုံးနဲ႔ဆက္လုပ္သြားရ 

မယ္ဆိုတဲ့အသိနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ရမယ္၊ 

ရွစ္ႏွစ္အုပ္ခ်ဳပ္မယ္။ ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတသက္တမ္းတစ္ခုကို ရွစ္ႏွစ္ေလ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က သမၼတသက္တမ္းကို ရွစ္ႏွစ္ကေန ေလးႏွစ္ကို ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး ေလွ်ာ့ခ် 

ခဲ့ဖို႔သေဘာတူခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြးမိတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလးႏွစ္ထက္ပိုၿပီးတြဲလုပ္ႏိုင္

မွာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္သြားၾကမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿပိဳင္က်ဲရတဲ့အေျခ 

အေနကို ျပန္ေရာက္မွာပဲေပါ့။ 

ေလးႏွစ္က ရႊတ္ခနဲကုန္သြားတယ္။ ဘုံသမၼတေလာင္းကို သေဘာတူတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ကို 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္လုပ္ၾကတယ္။ သမၼတေလာင္း ဖ႐ိုင္း မြန္တာလ္ဘိုရဲ႕သား ေအဒူရာဒို ဖ႐ိုင္း 

႐ူအစ္တာေဂးနဲ႔အတူ တီထြင္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္း၀က္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြလုပ္ၿပီး သူေရြးေကာက္ပြဲမွာ 

ႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ ၀ိုင္းလုပ္ၾကတယ္။ ဒါဟာ အင္္မတန္ 

အေရးႀကီးတဲ့ အခိုက္အတန္႔ပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်မယ့္ 
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စည္းလုံးညီညြတ္မႈဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေနာက္တစ္ဆင့္ေရာက္ေအာင္လုပ္ေပးရမယ္။ 

ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲဆိုတဲ့အဆင့္ကိုေရာက္ရမယ္လို႔သေဘာေပါက္

တဲ့အခ်ိန္ဟာ  အလြန္အေရးႀကီးတဲ့အခိုက္အတန္႔ပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုတယ္။ အတိတ္ကို 

ျပန္ၾကည့္ရင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမတုိင္ခင္ ၁၀ ႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၁၀ ႏွစ္စဥ္းစားဖို႔အခ်ိန္ရခဲ့တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အလက္ဂ်န္ဒ႐ို္ ေဖာက္စေလက ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ေနာင္မွာလုပ္ေဆာင္တဲ့

ဟာ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ သူက်င့္သုံးတဲ့ လူမႈေရးနဲ႔စီးပြား 

ေရးမူ၀ါဒေတြဟာ အတူတကြေတြးေခၚခဲ့တာကေန ထြက္ေပၚလာတာပါ။

ခ်ီလီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ ေတာ္ေတာ္ထူးျခားပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီျပန္ရတဲ့ၿပီးတဲ့အခ်ိန္

မွာ ပီႏိုေခ်းဟာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ဆက္ရွိေနေသးတယ္။ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ေတာ့ ဒီလို 

အေရးႀကီးတဲ့ရာထူးမွာ အာဏာရွင္ကဆက္ရွိေနရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရတာမလြယ္ပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဆုိင္ရာအေရးကိစၥသစ္ေတြကို တခ်ဳိ႕ကေမွ်ာ္လင့္ထားၾကတယ္။ အဲဒီအေရးကိစၥေတြကို 

ဘယ္လိုရင္ဆုိင္မလဲေပါ့။ ဥပမာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အင္မတန္အေရးႀကီး တဲ့ေနရာကပါခဲ့တဲ့ 

ေအဒူရာဒို ဘိုနင္ေယက ‘လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အဲဒီေလာက္ႀကီး တက္တက္ၾကြၾကြမရွိ 

သင့္ေတာ့ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ထားရမယ္။ မဟုတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တစ္ေန႔ 

ထက္တစ္ေန႔ ေတာင္းဆိုတာေတြမ်ားလာရင္ ဘယ္လိုအုပ္ခ်ဳပ္ၾကမလဲ၊ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈ 

ေတြကို ဘယ္လိုထိန္းမလဲ’ လို႔ေမးတယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ခ်ီလီဟာ စီးပြားေရးအရေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းပမာတစ္ခုပါ။ႏုိင္ငံေရး အသြင္ 
ကူးေျပာင္းမႈမွာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒက ဘယ္လုိအေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့သလဲ။ 

လာဂို႔စ္။     ။ေခတ္သစ္ကမာၻႀကီးမွာ စီးပြားေရးကိုစီမံခန္႔ခြဲတာက အလြန္အေရးႀကီးၿပီး 

တာ၀န္ယူမႈအမ်ားႀကီးရွိဖို႔လိုတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ပဲ။ လက္၀ဲ၊ လက္ယာေရြးရတဲ့ ျပႆနာ 

မဟုတ္ဘူး။ စီးပြားေရးကိုစီမံခန္႔ခြဲဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့နည္းလမ္းေတြ႕ေအာင္ ရွာရမွာပဲ။ ဒါ့အျပင္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလမွာ၊ ဆင္းရဲတဲ့့ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟာ လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္းရဲ႕ အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးေနတဲ့ အပိုင္းေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည့္မီေအာင္လုပ္ဖို႔လို

တာေၾကာင့္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈကအေရးႀကီးတယ္။ အသုံးစရိတ္ကို ဘယ္မွာသုံးရမယ္ဆိုတာ 

ခ်ိန္ရြယ္ရတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ အစိုးရမူ၀ါဒေတြရွိမွသာလွ်င္ အေျပာင္းအလဲကို ျပည္သူေတြျမင္ရမယ္။ 

သူတုိ႔ရဲ႕ဘ၀မွာ ပိုေကာင္းလာတဲ့အေျပာင္းအလဲကို မျမင္ရဘူးဆိုရင္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ 

ထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရနဲ႔ ကင္းကြာလာမွာပဲ။ ဒီမိုကေရစီက ဘာမွမလုပ္ေပးႏုိင္ဘူးလို႔ထင္တဲ့

သူေတြမ်ားလာရင္ ဒီမုိကေရစီက ဘာမ်ားအသုံး၀င္ေတာ့မွာလဲ။ ဒီေတာ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔မူ၀ါဒရဲ႕ အဓိကကိစၥရပ္ျဖစ္လာတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခုမွာ အစုိးရကို ဦး 

ေဆာင္သူတိုင္းဟာ သူ႔တုိင္းျပည္မွာ အဓိကအဆက္အသြယ္လုပ္သူပဲ။ သူဘာလုုပ္ေနတယ္ 
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ဆိုတာကို ရွင္းျပရမယ္။ ဘာေၾကာင့္လုပ္ေနတာလဲ ရွင္းျပရမယ္။ တိုင္းျပည္ဟာ လုံေလာက္တဲ့ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရၿပီလား မရေသးဘူး လားဆိုတာရွင္းျပရမယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ေန႔တိုင္းေရေလာင္း 

ေပါင္းသင္ေနရတဲ့ သစ္ပင္ပဲ။ ၀င္ေငြမ်ားလာရင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးကို ျဖည့္ဆည္း 

ေပးလာႏုိင္မွာပဲ။

ႏိုင္ငံံတကာ၏ေထာက္ခံအားေပးမႈ

တျခားႏုိင္ငံေတြက ဆိုရွယ္လစ္ပါတီေတြကေန  ရဲေဘာ္ရဲဖက္စိတ္နဲ႔ရပ္တည္ေပးခဲ့တာ
အျပင္ ခ်ီလီဟာ ေနာက္ထပ္ ႏိ္ုင္ငံတကာရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈေတြရခဲ့ေသးလား။ 

လာဂို႔စ္။   ။ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးမွီခိုေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ေထာက္ခံ 

အားေပးမႈကလည္း အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ရီဂင္အစုိးရဒုတိယသက္တမ္းမွာ ေဂ်ာ့ခ်္ ႐ႈလ္တ္ 

(အလုပ္သမား၀န္ႀကီးေဟာင္း၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း) က အဓိကေနရာေရာက္လာေတာ့ 

ေျပာင္းလဲဲသြားတဲဲ့တစ္ခုကို သတိရမိတယ္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္သစ္ 

ဟယ္ရီဘန္းစ္က ခ်ီလီကိုေရာက္လာေတာ့ “ဒီမုိကရက္တစ္မဟာ မိတ္အဖြဲ႕နဲ႔ေတြ႕ခ်င္ပါတယ္’ 

တဲ့။ အဲဒီတုန္းက အဖြဲ႕ဥကၠ႒ အာမန္ဒို ဂ်ာယာမီယိုက ဘယ္ေတာ့လာေတြ႕ရမလဲလို႔ သံအမတ္ 

ဘန္းစ္ကိုေမးလုိက္တယ္။ သူက လာမေတြ႕ပါနဲ႔တဲဲ့။ သူပဲလာပါ့မယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ုံးခန္းက 

က်ဥ္းက်ဥ္းေလးရယ္။ သံအမတ္လာေတြ႕လိုက္တာ ပီႏုိေခ်းအေပၚမွာသက္ေရာက္မႈက သိပ္ 

ျပင္းတယ္။ ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲပဲ။ ကၽြန္ေတာ္၊ ဆာဂ်ီယို ေဘတာနဲ႔ တျခား 

သူေတြ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္္ႀကီး႒ာနမွာလုပ္တဲ့ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ခုကိုသြားတက္ၾက

တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (ရီဂင္လက္ထက္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကၽြမ္းက်င္သူ) အဲလိေယာ 

ေအဘရမ္နဲ႔ဆုံခဲ့တယ္။ အေမရိကန္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီကိုျပန္သြားေနတာကို ေထာက္ခံ 

အားေပးတယ္ဆိုတာ၊ ပီႏိုေခ်းနဲ႔ကင္းကင္းေနေနတယ္ဆိုတာ အဲဒီတုန္းကသိသာပါတယ္။

အနာဂတ္ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း

ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဟာ အေၾကာက္တရားကုိဖန္တီးေပးတယ္။ လူမႈေရး ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွား 
မႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ အေၾကာေသသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ 
ကန္႔ကြက္မဲေပးေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ  ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈနဲ႔ အနာဂတ္ကုိအဓိကထားခဲ့တာေပါ့။ la 
alegria ya viene (ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကလွမ္းလာၿပီ ခ်ီလီေရ) လုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကတယ္။ 
အာဏာရွင္ကုိုတုိက္တဲ့အခါ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကို ခင္ဗ်ားရင္ဆိုင္တာကေန ဘာသင္ခန္းစာ 
ေတြရလဲ။

လာဂို႔စ္။   ။ ကမာၻတစ္လႊားမွာ နမူနာယူခဲဲ့ၾကတဲ့ ကန္႔ကြက္မဲလႈပ္ရွားမႈဟာ အေမရိကန္ 

က မိတ္ေဆြေတြရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ 

ေတြနဲ႔ အလားတူအစီရင္ခံစာေတြအားလုံး ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကိုေၾကာက္လန္႔ေအာင္လုပ္ေန 
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ၾကတာပဲလို႔ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေျပာတယ္။ ျပည္သူေတြကိုယ့္ကို 

ေထာက္ခံေစခ်င္ရင္ အနာဂတ္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ၾကည့္ရမယ္၊ အတိတ္ 

မွာပဲေနေနလို႔မရဘူးဆိုတာကို သူတုိ႔ကအၾကံျပဳတာပဲလို႔ နားလည္လာတယ္။ ကန္႔ကြက္မဲ 

လႈပ္ရွားမႈဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးတာအမွန္ပါပဲ။ အေရးပါတဲ့သင္ခန္းစာတစ္ခုပါပဲ။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား

ခင္ဗ်ားအေတြ႕အၾကံဳအရဆုိရင္ ယေန႔ေခတ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြကုိ ဘယ္လုိျမင္ 
သလဲ။

လာဂို႔စ္။    ။ယေန႔ေခတ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြဟာ မေန႔ကနဲ႔မတူေတာ့တာက အေရး 

အႀကီးဆုံးပါ။ အခုခင္ ဗ်ားမွာ တြစ္တာနဲ႔ ေဖ့စ္ဘုတ္ရွိလာၿပီေလ။ ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ရဲ႕ 

ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္တာ၀န္ယူခ်ိန္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာမွာ ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုျဖစ္လို႔ 

ပီႏိုေခ်းက ၿမိဳ႕ကိုအ၀င္အထြက္ပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေဘးဖယ္ထုတ္ခံ 

ထားရတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္စကားေျပာလို႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေတြ႕ဆုံ 

ေမးျမန္းခြင့္ပိတ္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျဖစ္ရွိေနျခင္းကရပ္တန္႔သြားၿပီ။ ရာဒီကယ္ပါတီ 

ေခါင္းေဆာင္ အန္းရိဆီလ္ဘာကုိ  စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးလို႔ ၫႊန္းရတယ္။ ခရစ္ယာန္ဒီမို

ကရက္တစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဂါဘရီယဲ ဘာလ္ဒက္စ္က ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း လို႔ပဲ 

ေခၚၾကတယ္။  ကြၽန္ေတာ့္ကိုေတာ့ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ရီကာဒို  လာဂို႔စ္လုိ႔ပဲ ၫႊန္းၾကတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တု႔ိကို ကိုယ့္ပါတီထဲကရာထူးနဲ႔ လူသိခံတာမ်ဳိးကို ကန္႔သတ္ထားတယ္။ တစ္ေန႔ 

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ ဘာမွျဖစ္မလာဘူးဆိုတာသိသိနဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္လိုက္တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ေျပာစရာရွိတာလည္းေျပာၿပီးေရာ လူတစ္ေယာက္ထလာၿပီး နယူးေယာက္တုိင္းမ္စ္ 

သတင္းစာအတြက္ ေမးခြန္းႏွစ္ခုေမးတယ္။ ‘ကၽြန္ေတာ့္ျပႆနာက ဆန္တီယာဂိုတိုင္းမ္စ္ 

ျဖစ္ေနရင္ နယူးေယာက္တိုင္းမ္စ္ကို ဘာမ်ားဂ႐ုစိုက္ေနရမလဲ’လို႔ ေျဖလိုက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ 

ေတာင္းပန္လိုက္ပါတယ္။ ပီႏိုေခ်းခ်မွတ္ထားတဲ့ အသံတိတ္စည္း၀ိုင္းႀကီးထဲမွာ ခံစားရတဲ့ 

မေက်မခ်မ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီလို လႊတ္ခနဲေျပာမိသြားတာ။

မၾကာေသးခင္က အမ်ဳိးသမီးေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကာမီလာ ဘယ္ဂ်ဳိဦးေဆာင္ၿပီး 

ၾကာသပေတးေန႔တုိင္းလုပ္တဲ့ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုကို ပီေနရာအစိုးရ (၂၀၁၀-၂၀၁၄) က 

တားျမစ္ခဲ့တယ္။ တစ္ညမွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္က အိုးေတြခြက္ေတြအားလုံးတီးၾကပါလို႔ 

Twitter မွာတင္လိုက္တယ္။ အဲဒီညမွာ ျပည္သူေတြအားလုံး အိုးေတြ၊ ခြက္ေတြတီးၾကတယ္။ 

ၿပီးခဲ့တဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈနဲ႔ယွဥ္ရင္ ဒီေန႔ေခတ္ လူမႈကြန္ရက္ေတြက လူအမ်ားအတြက္ 

ထင္သာျမင္သာရွိတယ္။ ဒါေပမယ္ အဆံုးတေန႔မွာေတာ့ (အဆံုးအျဖတ္ဆႏၵျပပြဲအတြက္) 

ပလာဇာကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်သြားၾကရတာခ်ည့္ပဲ။ Twitter နဲ႔ Facebook က လူထုလႈပ္ရွား
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မႈေတြကိုအခြင့္အေရးေပးတဲ့ လက္နက္ကိရိယာေတြပဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ စိုးစဥ္းမွ်သံသယ 

မရွိပါဘူး။ ခင္ဗ်ားရဲ႕အစိုးရတက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ သူတုိ႔က Twitter ကိုသုံးၿပီး ‘တို႔ေတြ ဒီအစိုးရကို 

မဲေပးခဲ့ၾကတယ္။ ကဲအခုဒီအစိုးရလုပ္ပုံကိုၾကည့္’ဆိုၿပီး ခင္ဗ်ာ့ကတိေတြကို အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ခိုင္းၾကမွာပဲ။ 

အေျခခံက်ေသာ မူမ်ား

အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ေဆာင္ရာမွာ အေျခခံမူမ်ား
ကုိဖမ္းဆုပ္ေဖာ္ျပႏုိင္မယ့္ အဓိကအခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ တုိတုိတုတ္တုတ္ေျပာလုိ႔ရမလား။ ဒါေတြဟာ 
မျဖစ္မေန နားလည္ၿပီးသားျဖစ္ရမယ့္ အမွတ္ရေနရမယ့္အခ်က္ေတြလည္းျဖစ္ရမယ္။

လာဂို႔စ္။   ။ ပထမဆုံး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈစတင္ခ်ိန္မွာ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ဖိႏွိပ္မႈကိုျပန္

သြားရမွာ ျပည္သူေတြက လန္႔ေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္က စမွတ္ဆိုတာ နားလည္ထားပါ။ ဒုတိယ 

က ျဖစ္ႏုိင္သမွ်အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး ညြန္႔ေပါင္းကိုတည္ေဆာက္ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ အတိတ္ 

ကာလနဲ႔ အဆက္ျဖတ္ဖို႔ ရွိသမွ်အစြမ္းအားလုံးကိုခင္ဗ်ားစု ေဆာင္းထားဖို႔လုိတယ္။  တတိယက 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွာသာ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္သမွ်ကိုေျပာလို႔ဆိုလိုရပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာေတာ့ 

အမွန္တကယ္ ကိုယ္လုပ္ႏုိင္တာကိုလုပ္တာ။ ေမတၱာေစတနာနဲ႔ စိတ္အားထက္သန္စြာ 

ကိုယ္တတ္ ႏုိင္တာကိုလုပ္ရင္ ခင္ဗ်ားေတာင္းဆိုေနတာကို ခင္ဗ်ားတကယ္ယုံၾကည္ပါတယ္လို႔ 

ျပည္သူေတြကျမင္လာမွာပဲ။ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေဟာအေျပာ ပရိယာယ္နဲ႔ထင္

ရာစိုင္းမႈထက္ပို္ၿပီး မဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရင္ေတာ့  လူေတြကရိပ္မိလာၿပီး ေထာက္ခံမႈဆုံး႐ႈံးမွာပဲ။
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ခ်ီလီအခ်ိန္ျပမ်ဥ္း

စက္တင္ဘာ ၁၉၇၀။ လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးသမား ဆာဘာဒို အာယြန္ဒဲသည္ အမ်ားစု 

ေထာက္ခံမႈမဲ (majority) မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အမ်ားဆုံးရသည့္မဲ 

(plurality)  ျဖင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သြားသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ထိပ္သီးၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္ဦး 

အနက္မွ သမၼတကို ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတ နစ္ဆင္က 

အာယြန္ဒဲအက်ဘက္ေရာက္သြားေစရန္ စီအုိင္ေအေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကိုအမိန္႔ေပးခဲ့့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၇၀။ အေျခခံဥပေဒကိုေလးစားလုိက္နာသူအျဖစ္ လူသိမ်ားသည့္ 

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ရီေနး ရွႏိုက္ဒါသည္ (စီအိုင္ေအ၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္လုပ္သည့္) အာယြန္ဒီေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းမရွိေစရန္ ပိတ္ပင္တားဆီးသည့္ မပိရိေသာျပန္ေပးဆဲြမႈတြင္ အသက္ေပး 

လိုက္ရသည္။ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က အာယြန္ဒဲကို သမၼတတင္ေျမႇာက္သည္။ 

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၇၀။  အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားက ပိုင္ဆုိင္သည့္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းမ်ားကို 

အာယြန္ဒဲက ႏုိင္ငံပိုင္ျပဳ လုပ္မႈစတင္ျခင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အရွိန္ျမႇင့္ 

ၿပီး လူမႈေရးခံစားခြင့္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕သည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ 

ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ား အစြန္းတစ္ဖက္စီျဖစ္ကုန္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၇၁။ ခ်ီလီသို႔ ရက္ ၄၀ ၾကာ ဖီဒယ္လ္ကက္စထ႐ိုလာေရာက္သည္။ ႏိုင္ငံေရး 

ရပ္တည္ခ်က္ အစြန္းတစ္ဖက္စီေရာက္ျခင္းမ်ား (ဂိုဏ္းက႑ဖြဲ႕ျခင္းမ်ား) ကို မီးေလာင္ရာေလ 

ပင့္ ျဖစ္ေစခဲဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၇၁။ ျပည္တြင္းေရးမၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈအခ်ိန္အေတာ္ၾကာျဖစ္ၿပီး၊ စီအုိင္ေအက 

ပံံ့ပိုးသည့္ ဆႏၵျပပြဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အာယြန္ဒဲက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားပါသည့္ အစိုးရ 

အဖြဲ႕သစ္ကိုခန္႔အပ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉၇၃။ အာယြန္ဒဲသည္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားမ၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ကာ 

တရားစီရင္ေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္လက္၀ဲအုပ္စုမ်ားကို လက္ 

သင့္ခံခဲဲ့သည္ဟု ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္တို႔က စြဲခ်က္တင္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၇၃။ ၾကည္းတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ၾသဂတ္စတိုပီႏိုေခ်း အူဂါတီဦးေဆာင္သည့္ 

စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းလိုက္သည္။ အာယြန္ဒဲကြယ္လြန္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 

မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ကြန္ဂရက္ကိုဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ လက္၀ဲႏုိင္ငံေရး 

သမားမ်ားစြာ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ ‘အေပ်ာက္ရွင္းျခင္းမ်ား’ကို စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုက 

လုပ္ေဆာင္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္အမ်ားစုကို အက်ဥ္းခ်သည္။ အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရး ေခါင္း 

ေဆာင္မ်ားစြာ ျပည္ပသို႔တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးသည္။
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စက္တင္ဘာ ၁၉၇၄။ အာယြန္ဒီလက္ထက္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သည့္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာလုိ႔စ္ ပရက္တ္စ္ ဂြန္ဇာလက္ဇ္ ဘြာႏိုဇာရက္စ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အသတ္ခံရသည္။ 

ခ်ီလီေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၏ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားစြာထဲက လုပ္ၾကံမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၁၉၇၅။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္မားေနျခင္းကိုတုံ႔ 

ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္ဆင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား (Chicago Boys) က 

ဦးေဆာင္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုအစိုးရက မိတ္ဆက္သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ ၁၅ 

ရာခိုင္ႏႈန္းက်သြားၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရျမင့္တက္လာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၇၆။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရာ၀ူးဆာလီဘာ အန္းရိ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ 

ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္က ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ညီညြတ္ေရးအလုပ္စခန္း (Vicariate of 

Solidarity) အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းကာ ဥပေဒေထာက္ကူလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 

ကို ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္သည့္လုပ္ငန္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည္။ အစိုးရကိုေ၀ဖန္သည့္ 

မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ထုတ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၇၆။ အာယြန္ဒီလက္ထက္ သံအမတ္ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ 

ေအာ္လန္ဒို လက္တဲ လီေယသည္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သူ႔လက္ေထာက္ႏွင့္အတူလုပ္ 

ၾကံခံရသည္။ ခ်ီလီအစုိးရကသတ္သည္ဟု အေမရိကန္အစိုးရကေျပာၿပီး ႐ႈတ္ခ်သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၈၀။ အေျခခံဥပေဒသစ္အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပသည္။ အေျခခံ 

ဥပေဒသစ္သည္ အာဏာရွင္စစ္အုုပ္စုကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိအာဏာသက္ရွည္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး 

၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ စစ္အစိုးရကိုဆက္လက္တည္ျမဲေစမည့္ လူထုဆႏၵခံံယူပြဲကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ 

က်င္းပေပးမည္ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။ စာနယ္ဇင္း စိစစ္ေရး၊ မသမာမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို 

ပိတ္ပင္မႈတို႔ျဖင့္ ယင္းလူထုဆႏၵခံယူပြဲကို အတည္ျပဳလိုက္သည္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို အတိုက္ 

အခံက တရား၀င္သည္ဟု လက္မခံခဲ့ေပ။

ဇြန္ ၁၉၈၂။ ခ်ီလီ၏စီးပြားေရးအင္အားသည္ ၁၉၈၂-၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဳံ႕သြား 

ခဲ့သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းသည္ ၂၃ ရာခိုုင္ႏႈန္းသို႔ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ပီႏိုေခ်းကို မေက် 

နပ္မႈျမင့္တက္လာသျဖင့္ သူ၏စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ရန္တြန္းအားေပးလာခဲ့သည္။

ေမ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္။ အေစာဆုံးဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားကို သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားသမဂၢႏွင့္ပူး 

ေပါင္းကာ အတုိက္အခံတို႔ကက်င္းပသည္။ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာမည့္ဆႏၵျပပြဲမ်ား၏ အစျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၃။ အတိုက္အခံပါတီေပါင္းစုံက ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္း 

သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ 

သည္။
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မတ္ ၁၉၈၅။ စစ္ဘက္ရဲအဖြဲ႕က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္သုံးဦးကို သတ္ျဖတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ 

တရား႐ုံးခ်ဳပ္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။  စစ္အာဏာသိမ္းအဖြဲ႕၀င္ စစ္ရဲခ်ဳပ္ 

ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီး စစ္အရာရွိမ်ားစြာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၅။ ျပည့္၀ေသာဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာသ 

ေဘာတူညီခ်က္ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ခုကလက္မွတ္ေရးထိုးသည္။ စစ္အစိုုးရႏွင့္ ထိေတြ႕ 

ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တျဖည္းျဖည္းလုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဘုရား 

ေက်ာင္းေတာ္က ေထာက္ခံသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၈၆။ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ 

ျဖစ္သည့္ Civic Assembly (ျပည္သူ႔အစည္းအ႐ုံး) ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၆။ ကာရီဇယ္ဘာဂ်ဳိကမ္းေျခအနီး ဧရာမလက္နက္ပုံႀကီးကို လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕ 

မ်ားက ရွာေတြ႕သြားသည္။ ထိုလက္နက္မ်ားသည္ အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ရန္ လက္၀ဲႏိုု္င္ငံေရးအင္

အားစု၏အကြက္ခ် စီစဥ္မႈျဖစ္သည္ဟု  အစိုးရကေျပာသည္။ ထိုလက္နက္မ်ားဖမ္းမိမႈကို  အ   

ေၾကာင္းျပကာဖိႏွိပ္မႈမ်ားတိုးျမႇင့္ၿပီး လက္၀ဲစြန္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို အယုံအၾကည္မရွိေအာင္ 

လုပ္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၈၆။ လက္၀ဲေပ်ာက္က်ားတပ္သားမ်ားက ပီႏိုေခ်းကိုလုပ္ၾကံရန္ႀကိဳးစား

သည္။ လူငါးဦးေသဆုံးသည္။ ထိုတိုုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္နည္းသုံးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အတုိက္အခံတို႔ၾကားစိတ္၀မ္းကြဲသြားသည္။ အစိုးရ၏ႏွိပ္ကြပ္မႈျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

ဧၿပီ ၁၉၇၈။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဂၽြန္ေပါလ္ ခ်ီလီသုိ႔လာေရာက္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ 

ေ၀ဖန္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၈၇။ ၁၉၈၈ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ပီႏိုေခ်းကို သမၼတအျဖစ္ 

အစိုးရကအမည္စာရင္တင္းသြင္းသည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးမႈ တရား၀င္လုပ္ခြင့္ရလာ 

သည္။ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပုံတင္ျခင္းမ်ားစတင္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၈၈။ တရားမွ်တမႈမရွိ မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိသည့္တိုင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ပါ

၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အတိုက္အခံက ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ ကန္႔ကြက္မဲေပးေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ 

(Coalition for No) ကိုဖြဲ႕စည္းသည္။ အတိုက္အခံ၏ပညာသည္ဆန္မႈကို အစိုးရကအံ့အားသင့္ 

သြားသည္။ ႏုိင္ငံတကာ၏ေထာက္ခံမႈလည္းရလာသည္။ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ လူထု 

ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ အေမရိကန္သံအမတ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားက ဖိအားေပးလာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၈၈။ ပီႏိုေခ်းအစိုးရဆက္လက္တည္ရွိမႈကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားက 

ကန္႔ကြက္မဲ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမဲ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပယ္ခ်လိုက္သည္။ မဆိုစေလာက္ 
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အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အစုိးရကအတိုက္အခံႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသည္။ သို႔ေသာ္ 

ၾကည္းတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ပီႏိုေခ်းကို ေနာက္ထပ္ရွစ္ႏွစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့့္္ႏွင့္ ရာသက္ 

ပန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ခြင့္ ေပးရမည္ဟုဆိုသည္။

ဇူလိုင္ ၁၉၈၉။ အျပင္းအထန္ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအၿပီး လြတ္လပ္ေသာမဲေပးမႈျဖင့္ 

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အတည္ျပဳသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ 

ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုအေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားေစသည္။ အေရးေပၚကာလ အခြင့္ 

အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္လိုက္သည္။ ခ်ီလီဥပေဒမ်ားထက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပဋိဥာဥ္မ်ားက 

လႊမ္းမိုးလာေစသည္။ ႏိုင္ငံေရးဗဟု၀ါဒကိုခ်ဲ႕ထြင္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္၏ကိုယ္ပိုင္အုပ္

ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၉။ ခ်ီလီတြင္ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။ ကန္႔ကြက္မဲ 

ေပး ေရးလႈပ္ရွားမႈညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ကိုဆက္ခံသည့္ Concertación por la Democracia 

ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္တို႔ အမ်ားစုအႏုိင္ရသည္။ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ 

၀င္၊ Concertación ေခါင္းေဆာင္ ပါထရီဆီယို အဲလြင္က ပီႏိုေခ်း၏ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးကို 

အႏိုင္ရကာ သမၼတရာထူးရယူခဲ့သည္။

မတ္ ၁၉၉၀။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအမံမ်ား၊ အခြန္ ေကာက္ခံမႈျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတြင္ အစိုးရအသုံးစရိတ္တုိးျမႇင့္ျခင္းတို႔ျဖင့္  ပီႏိုေခ်းေခတ္ 

မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးမူ၀ါဒကိုေပါင္းစပ္မည့္အစီအမံကို အစိုးရက စတင္ေဆာင္ရြက္သည္။

ဧၿပီ ၁၉၉၀။ အမွန္တရားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္ကုိ အဲလြင္က 

ဖြဲ႕စည္းကာ ပီႏိုေခ်းလက္ထက္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံေစခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ 

ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္သည့္ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရသတ္ျဖတ္မႈ ၂၂၇၉ ခုကိုေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ 

ခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၉၉၁။ ပီႏိုေခ်း၏မဟာမိတ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ယာမီး ဂုဇမန္ကို 

ရာဒီကယ္လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးအုပ္စုက လုပ္ၾကံလိုက္သည္။ လက္ယာႏုိင္ငံေရးအုပ္စုကို အၾကမ္း 

ဖက္မႈႏွင့္ ျပန္ေပးဆြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ ဖီလာဆန္႔က်င္မႈမ်ားတိုးပြားလာေစ

သည္။ ေထာက္လွမ္းေရးစြမ္းရည္မ်ားကိုျမႇင့္တင္ရန္ အစုိးရကိုနားလည္လက္ခံသြားေစခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၂။ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၿပီး ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း 

ပထမဆုံးအႀကိမ္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၃။  Concertación ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္ 

ႏွင့္ သမၼတေဟာင္း၏ သားျဖစ္သူ ေအဒူယာဒို ဖ႐ိုင္း ႐ူအစ္တာဂယ္ သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္ 
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တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ Concertación က ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို ဆက္ၿပီးလႊမ္းမိုးထားသည္။

ေမ ၁၉၉၅။ ယခင္ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲေဟာင္း မာႏ်ဴရယ္ ကြန္ထေရးရာသည္ 

လက္တဲလီေယကိုလုပ္ၾကံရန္ ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသည္။ ၎သည္ ႀကီးေလး 

သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံသြားရသည္။

မတ္ ၁၉၉၈။ ၾကည္းတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ ပီႏိုေခ်းႏုတ္ထြက္သည္ သမၼတေဟာင္းျဖစ္၍ 

ရာသက္ပန္အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာၿပီး တရားစြဲဆိုခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိသြား 

သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၈။ ပီႏိုေခ်းကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ 

ဖမ္း၀ရမ္းျဖင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။ သမၼတ ဖ႐ိုင္းအစိုးရက ခ်ီလီသို႔လႊဲ 

ေျပာင္းေပးရန္ေတာင္းဆိုသည္။ ခ်ီလီရာဇ ၀တ္တရားသူႀကီးတစ္ဦးက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္။ 

ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၀။ Concertación  ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္း 

သည့္ လက္၀ဲႏိုင္ငံေရးသမား၊ အဲလြင္အစိုးရလက္ထက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သူ ရီကာဒို လာဂို႔စ္ 

သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။

မတ္ ၂၀၀၀။ ပီႏိုေခ်းကို ခ်ီလီသို႔လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ၎ကုိ 

တရားစြဲဆိုခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ၎ကိုဖယ္ရွား 

လိုက္သည္။ သူ၏တရားစြဲဆိုမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို တရား႐ုံးအမႈတြဲမ်ားစြာက စိန္ေခၚခံရသည္။

ေမ ၂၀၀၄။ ပီႏိုေခ်းလက္ထက္ အက်ဥ္းခ်ခံရသူ၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းခံရသူူမ်ားကို ေဖာ္ 

ထုတ္ရန္ႏွင့္ ကုစားမႈေပးရန္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို လာဂို႔စ္ကဖြဲ႕စည္းသည္။ ေနာက္ေျခာက္လ 

အၾကာတြင္ ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၅။ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည္။ ေရြး 

ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံမဟုတ္သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖယ္ရွားခံရသည္။ 

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ရဲခ်ဳပ္တို႔ကို သမၼတက ရာထူးမွဖယ္ရွားခြင့္ရွိလာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၆။ Concertación ၏ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းႏွင့္ ပီႏိုေခ်းကိုဆန္႔က်င္သည့္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏ သမီးျဖစ္သူ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္ မီခ်ယ္ဘာခ်ေလးကို ခ်ီလီ၏ပထမဆုံး အမ်ဳိး 

သမီးသမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၆။ အသက္ ၉၁ ႏွစ္တြင္ ပီႏိုေခ်းကြယ္လြန္သည္။ အၿပီးမသတ္ေသးသည့္ 

၎ကိုတရားစြဲဆိုမႈမ်ား က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ သေဘာထားမွ်တသည့္ လက္ယာႏိုင္ငံေရး 
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သမား ေဆဘက္တီယန္ပင္ေနရာ သမၼတအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ Concertación အတြက္ 

ပထမဆုံးအႀကိမ္ သမၼတတင္ေျမႇာက္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးျခင္းျဖစ္သည္။
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Aylwin, Patricio, El Reencuentro de los Demócratas: Del Golpe al Triunfo del No 
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Aylwin, Patricio, Peréz, Serrano, Cavallo, Ascanio and Niklander, Karin, El Poder de 
la Paradoja: 14 Lecciones Políticas de la Vida de Patricio Aylwin [၀ိေရာဒိ၏ 
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