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မ်ားလည္း အင္ဒိုနီးရွားတြင္ရွိသည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဤသို႔ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အမ်ဳိး
မ်ဳိးႏွင့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈကြဲျပားေနျခင္းမ်ားက တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘံုသေဘာတူ
မွ်မႈႏွင့္ တရား၀င္အာဏာပိုင္ျဖစ္မႈတို႔ကို ရရွိဖို႔ခက္ခဲေစသည္။i

အေစာဆုံး ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အၾကံဳ
၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား၏လြတ္လပ္ေရးကို ဆူကာႏိုႏွင့္ မုိဟာမက္ဟာတာတို႔က
ေၾကညာခဲ့စဥ္က ဒီမိုကေရစီကို တိုင္းျပည္၏အစိုးရစနစ္အျဖစ္ အီလစ္လူတန္းစား အေျခခံ
ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ေယဘုယ်လိုလားခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွား၏ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒသည္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို အခြင့္အာဏပိုမိုေပးအပ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေရးပါ
ေသာအေျခခံဥပေဒသအခ်ဳိ႕ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳထည့္သြင္းထားပါသည္။ အေျခခံဥပေဒ၏
နိဒါန္းတြင္ လူလူခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊ လူထုႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၊ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ
တို႔ကို အေလးထားေဖာ္ျပထားသည္။ အေျခခံဥပေဒအရ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူ
လူထုထံတြင္တည္ေနၿပီး People’s Representative Council (DPR) (ေအာက္လႊတ္ေတာ္
သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)ႏွင့္ People’s Consultative Assembly (MPR) (ျပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္) ႏွစ္ရပ္စလုံးက ျပည္သူမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳရန္ျဖစ္သည္။1 ထို႔အျပင္ အမ်ားစုဆႏၵျဖင့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္၏ အေျခခံမူမ်ား၊ အာဏာသံုးရပ္ခြဲေ၀ပိုင္းျခားကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ လြတ္
လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္တို႔ကို အေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ဤသည္တို႔ကို
1

အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ MPR သည္ DPR အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာ

သည္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စစ္တပ္တို႔ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ MPR ၏ ပဓာနက်ေသာ တာ၀န္မ်ားမွာ ၁- သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ
သမၼတကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္၊ ၂- သမၼတကို အရည္ခ်င္းစစ္ေဆးရန္၊ ၃-အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္၊ ၄တိုင္းျပည့္မူ၀ါဒ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေရးဆြဲရန္တို႔ျဖစ္သည္။
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ကိုယ္စားျပဳဒီမိုေရစီအပါအ၀င္ အေျခခံမူငါးရပ္ဟူသည့္ Pancasila ကိုအေျခခံေသာ တိုင္းျပည္
၏ သေဘာတရားေရးရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအေျခခံမူမ်ားတြင္ ဘာသာေရးတစ္ခုႏွင့္
ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆက္ႏႊယ္မႈမပါေခ်။2 ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ေရြးေကာက္ပြဲ
က်င္းပရန္

အစီအစဥ္ေၾကာင့္

ဒီမိုကေရစီကို

လိုလားမႈခိုင္မာအားေကာင္းလာေစခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဖြဲ႕စည္းၾကရန္ တိုက္တြန္းအား
ေပးဖို႔ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္(ဌ) (Declaration X) ကို အစိုးရကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ii
သို႔ေသာ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အစီအစဥ္မွာ အေကာင္အထည္ေပၚမလာခဲ့ပါ။ ဒတ္ခ်္
နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္တစ္ေက်ာ့ျပန္လာရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ တုိင္းျပည္၏လြတ္လပ္ေရးကို ၁၉၄၅ မွ
၁၉၄၉ ခုႏွစ္အထိ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက မျဖစ္မေနကာကြယ္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ပုံမွန္အစိုးရလုပ္
ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုပင္ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ရသည္။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ၿပီး
ေနာက္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံက အင္ဒိုနီးရွား၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ သေဘာ
တူခဲ့သည့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္
စနစ္ျဖင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္သြားသည့္ ထိုစဥ္က တုိင္းျပည္သစ္ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ဒီမိုကေရစီ
အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲႏုိင္ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွား၏
ဒီမိုကေရစီတိမ္းၫႊတ္မႈကို လႊတ္ေတာ္၏ လစ္ဘရယ္ဆန္ေသာ လကၡဏာမ်ားက သက္ေသျပ
ေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အဟန္႔အတား
မရွိသေလာက္နီးပါး လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ခြင့္ရၾကသည္။
ဤဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းပိုင္းသည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆုံးခန္းတိုင္
သြားခဲ့သည္။3 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (DPR) ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္
2

၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ အေျခခံမူငါးရပ္ပါ၀င္ေသာ Pancasila ကို ဆူကာႏုိကမိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ထိုအေျခခံ

မူငါးရပ္မွာ ၁- ဘုရွားရွင္ကိုယုံၾကည္ျခင္း၊ ၂- တရားမွ်တ၍ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ လူ႔ေဘာင္၊ ၃-အင္ဒို
နီးရွား၏စည္းလုံးမႈ၊ ၄- လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အျပန္အလွန္ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီး ရလာသည့္သေဘာတူညီမႈ၏
ေလးနက္ေသာဉာဏ္အေျမာ္အျမင္က လမ္းညႊန္သည့္ ဒီမိုကေရစီ၊ ၅- အင္ဒိုနီးရွားျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ လူမႈေရး
တရားမွ်တမႈတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။
3

၁၉၅၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။

ပထမအေက်ာ့ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ DPR ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ျဖစ္ၿပီး
ဒုတိယအေက်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲသည္

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္

သည္။ Herbert Feith ေရး- The Indonesian Elections of 1955 (Ithaca: Modern Indonesian Project, Southeast
Asia Program, Cornell University, 1951)
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ေတာ္ေနရာမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃၄ ခုႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
မ်ားဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။4 ထို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထဲမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၈ ခုႏွင့္
တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာတစ္ေနရာ
သို႔မဟုတ္ တစ္ေနရာထက္ပိုၿပီးအႏုိင္ရသြားခဲ့ၾကသည္။
အင္ဒိုနီးရွား အမ်ဳိးသားေရးပါတီ၊ Masyumi, Nahdlatul, Ulama ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (PKI) ပါတီမ်ားသည္ မဲအေရအတြက္စုစုေပါင္း၏ ၂၂၊ ၂၁၊ ၁၈ ႏွင့္ ၁၆
ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးရရွိကာ အင္အားအႀကီးဆုံးပါတီမ်ားအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ အျခား
ပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မဲအေရအတြက္စုစုေပါင္း၏ ၀ ဒသမ ၁
ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း မဲရရွိခဲ့ၾကသည္။iii
ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ္လည္း အစိုးရေရာ တိုင္းျပည္ျပည္ျပဳ
လႊတ္ေတာ္ပါ ေကာင္းမြန္စြာမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ (၁၉၅၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ) ၁၉၄၉ ခုႏွစ္
ဒီဇင္ဘာမွ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိကာလအတြင္း တိုင္းျပည္၏ျပင္းထန္ေသာ လူမႈေရး၊
စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ေျဖရွင္းဖို႔ထက္ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး
ကိုကိစၥကို အစိုးရအဖြဲ႕အဆက္ဆက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။ ထိုကာလအတြင္း ၀န္ႀကီး
အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွစ္ႀကိမ္ထက္မနည္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အေျခခံ
ဥပေဒေရးဆြဲေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္အေျခခံမူ သေဘာတရားမ်ားအျဖစ္ Pancasila၊ အစၥလာမ္
ဘာသာ သို႔မဟုတ္ လူမႈစီးပြားေရးတြင္ မည္သည္ကို တိုင္းျပည့္အေျခခံမူ သေဘာတရားမ်ား
အျဖစ္က်င့္သုံးရမည္ကိုဆုံးျဖတ္ရန္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ပ်က္ကြက္ခဲ့သသည္။
အထက္ပါမတိုးသာ မဆုတ္သာအေျခအေနကိုေျဖရွင္းရန္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ Pancasila
ႏွင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကိုျပန္လည္ကိုင္စြဲသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အမိန္႔ကို ဆူဟာတိုက
ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ
တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကို အခိုင္အမာျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ ဆူကာႏိုသည္ လိုသလိုအုပ္ခ်ဳပ္
ႏုိင္ခဲ့သည္။ အရပ္ဖက္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို (စစ္တပ္ႏွင့္) ၎ကိုယ္တုိင္က မႏွစ္ၿမိဳ႕ေၾကာင္း
ထုတ္ေျပာေလ့ရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး နာဆူရွန္း၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဆူကာႏိုႏွင့္စစ္တပ္သည္
၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္အထိ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံေရးတြင္ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးသည့္ ပေလယာ
မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိ္င္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာထိန္းရန္ PKI ပါတီကို
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ သူႏွင့္အတူပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔ ဆူကာႏိုက ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

4

တုိင္းျပည္၏သေဘာတရားေရးရာ (အေျခခံမူမ်ား)၊ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္တို႔သည္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္၏
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ဒီမိုကေရစီၿပိဳကြဲက်ဆံုးျခင္း
၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆူကာႏုိထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ အင္ဒိုနီးရွား၏
အေစာဆုံးဒီမိုကေရစီစမ္းသပ္ခ်က္ ဆုံးခန္းတုိင္သြားသည့္ လကၡဏာကိုျပသည္။ သူ၏အာဏာ
ထိပ္ဆုံးေရာက္ခဲ့သည့္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဆူကာႏိုသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္
ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးျခင္းကဲ့သို႔ ဥပေဒလမ္းစဥ္မ်ား
ကိုေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ သူ၏ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ဆူကာႏုိကအက်ဥ္းခ်ခဲ့သည္။
၁၉၆၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာ ၃၀ ရက္တြင္ျဖစ္ပြားသည့္ အႀကီးတန္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၇ ဦး
လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခံရမႈအၿပီး အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားေသာ ဒီမိုကေရစီဟု
လူသိမ်ားသည့္ ဆူကာႏိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆုံးသတ္သြားခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၃၀ အေရးအခင္းဟု
လူသိမ်ားသည့္ အဆုိပါ အာဏာသိမ္းမႈကို အီလစ္တပ္ရင္းအျဖစ္ ဆူကာႏိုကိုကာကြယ္ေစာင့္
ေရွာက္ရေသာ ကာကရာ ဘီယာ၀ါတပ္ရင္း၏ တပ္ရင္းမွဴး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး အန္တန္း
ဆမ္ဆူရီက ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။iv
မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး လူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအင္
အားစုမ်ားႏွင့္အတူ စစ္တပ္က ေရွ႕ေဆာင္တပ္ဦးအျဖစ္ အၾကမ္းဖက္ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လုပ္ရပ္
မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ PKI ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ယင္းပါတီကိုေထာက္ခံသူဟုဆိုသူမ်ားမွာ
အမ်ားအျပားေသြးေျမက်ခဲ့ရသည္။5
အာဏာသိမ္းမႈကိုႏွိမ္ႏွင္းကာ အထက္ပါ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္
မဟာဗ်ဴဟာအထူးအဖြဲ႕မွဴးေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဆူဟာတို၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ၁၉၅၀မွ
၁၉၆၀ ထိကာလအထိၾကာသည္ဟုဆိုၾကေသာ ဆူကာႏို အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Old Order) ၏
က်႐ႈံးမႈမ်ားကို ကုစားေျဖရွင္းရန္ New Order အစုိးရကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ
ေခတ္ (၁၉၅၀မွ ၁၉၅၇)၊ ထိန္းေက်ာင္း ဒီမိုကေရစီေခတ္ (၁၉၅၇ မွ ၁၉၆၆) ကာလႏွစ္ခုစလုံး
သည္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ျပည္သူတို႔၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို
ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့သည့္ကာလမ်ားဟု အသစ္တက္လာသည့္ ဆူဟာတို
အစိုးရက ပစ္ပယ္ခဲ့သည္။
ဆူဟာတို၏ New Order အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္ေရးထက္ တုိင္းျပည္
တည္ၿငိမ္ေရးကို ဖန္တီးေပးရန္ရည္သန္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၆-၁၉၉၈ ကာလအတြင္း ဆူဟာတို၏
5

ေသဆုံးသူအေရအတြက္သည္ ၈၀၀၀၀ မွ ၃ သန္းၾကားတြင္ရွိၿပီး မွတ္တမ္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုမတူေခ်။ မယုတ္မလြန္ရွိ

သည့္ အေရအတြက္သည့္ ၅၀၀၀၀၀ ျဖစ္သည္ဟုယူဆၾကသည္။ Robert Cribb (ed.), The Indonesian Killings 1965-

1966: Studies From Java and Bali (Clayton, Victoria: Monash University, Centre for Southeast Asian
Studies, 1990); Douglas Kammen and Katherine McGregor, The Contours of Mass Violence in Indonesia,

1965-1968 (Singapore: National University of Singapore Press, 2012). တြင္ၾကည့္ပါ။
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New Order အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားကိုဟန္႔တားကာ ‘ဖိႏွိပ္ေသာ၊ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦး
စားေပးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ ကို က်င့္သုံးခဲ့သည္။v လိမၼာပါးနပ္ၿပီးလွည့္ဖ်ားေသာ ႏုိင္ငံေရးအင္
ဂ်င္နီယာအတတ္ပညာကိုသံုးၿပီး အစိုးရက ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊
ႏုိင္ငံေရးပါတီအေရအတြက္ကိုကန္႔သတ္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုကန္႔သတ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဥပေဒကို အစိုးရကမူၾကမ္းေရးဆြဲ ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို လိုသလိုထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။
DPR ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ ဟန္ျပရာဘာတံဆိပ္တုံးလႊတ္ေတာ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဆူဟာတို
အစိုးရသည္ အာဏာရွင္ဆူကာႏိုအစုိးရေနရာတြင္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၌ အစား၀င္လာသည့္ အာဏာ
ရွင္အစိုးရသာျဖစ္သည္ဟု အင္ဒိုနီးရွားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ယူဆ
လာၾကသည္။vi
အာဏာရွင္ဆန္ေသာသဘာ၀ကို ဖုံးကြယ္ရန္အလို႔ငွာ New Order အစုိးရသည္ ၁၉၇၁၊
၁၉၇၇၊ ၁၉၈၇၊ ၁၉၉၂၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ပုံမွန္က်င္းပခဲ့သည္။
အစိုးရ၏ႏိုင္ငံေရးပါတီ Golkar သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းတြင္ အႏိုင္ရသည္။ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစု
သည္ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မဲမထည့္ရဲေလာက္ေအာင္ ဖိႏွိပ္မႈျဖင့္ အလြန္အကၽြံ ၿခိမ္း
ေျခာက္အၾကပ္ကိုင္ခံရသျဖင့္ Golkar ပါတီသည္ မဲဆႏၵစုစုေပါင္း၏ ၆၀မွ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုရရွိ
ေလ့ရွိသည္။
ယင္း၏

လစ္ဘရယ္မဆန္ေသာ

ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္လည္းဆန္႔က်င္

(ဆူကာႏို၏

ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုျပဳလမ္းစဥ္ႏွင့္လည္းဆန္႔က်င္) ေသာ လစ္ဘရယ္စီးပြားေရးမူ၀ါဒကို New
Order အစိုးရကက်င့္သုံးခဲ့သည္။ ဆူဟာတို အစိုးရက ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ဦးတည္လို
က္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚႏိုင္ခဲ့ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၏ အကူအညီကိုရရွိခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကမာၻ႔ဘဏ္၏
‘အခ်စ္ေတာ္ကေလး’ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။

ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဆူဟာတိုသည္ ခုႏွစ္ဆက္ေျမာက္ သမၼတသက္တမ္းအတြက္
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ဆူဟာတို၏ဦးေဆာင္မႈကို တိုင္းျပည္ကလိုအပ္ေနတုန္းပဲ
ဟု သူ႔ကိုေထာက္ခံသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ဆူဟာတိုမွာ ျပင္းထန္ေသာဖိအားမ်ား၊
ေ၀ဖန္္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းသည္ အင္ဒိုနီးရွားကို
ျပင္းထန္စြာအထိနာေစခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အင္ဒိုနီးရွား႐ူပီးတန္္ဖိုးကိုခ်လိုက္
ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက်ဆင္းသြားရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ႐ူပီးေငြ
တန္ဖိုး ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိက်ဳံ႕သြားခဲ့သည္။vii
စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္တစ္ပါတည္း အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၊ ေသြးထြက္သံယိုမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး
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ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ကာတာတြင္ ႀကီးမားသည့္ အပ်က္အစီးမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး မီဒန္၊ ဆိုလို၊ ေယာဂ်ကာတာ၊
ဆူယာဘာရာ၊ ပါဒန္း၊ ဘန္ယု၀မ္ဂီကဲ့သို႔ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း အလားတူအေရးအခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ
ခဲ့သည္။6 ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းသည္ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား၏ လူမႈေရး၊
ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ား အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုပါ ဘြားဘြားႀကီးေပၚထြက္လာ
ေစသည္။ ဆူဟာတို၏ေနာက္ဆုံးသမၼတသက္တမ္းသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မတ္လမွ ေမလအထိ
သုံးလသာခံခဲ့သည္။
စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကို

ဆူဟာတိုကေျဖရွင္းရန္

အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

ရာထူးမွ ႏုတ္မထြက္မီ တစ္ပတ္သာလိုေတာ့သည့္အခ်ိန္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္တြင္
ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္က်င္းပသည့္ ကမာၻႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅ ႏုိင္ငံမွေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္သည့္
G-15 ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ ဆူဟာတိုတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္
အျခားႏိုင္ငံတကာ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားထံမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး အကူအညီမ်ားရရွိေအာင္
ႀကိဳးပမ္းရန္ ထိုအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ရာထူး
ေနရာေျပာင္းလဲၿပီး ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ
မဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတက္ၾကြ ႂကြလႈပ္ရွား သူမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းခန္႔အပ္သည့္
အစီအစဥ္ကို ဆူဟာတိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္အေျခအေနကိုထိန္းရန္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္
သည့္သူ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေထာက္ခံမႈမရရွိခဲ့ေပ။ သူ႔အာဏာမ်ားကို ႏွစ္
ေပါင္းမ်ားစြာခြဲေ၀ေပးထားခဲဲ့သည့္ ဆူဟာတိုကိုသစၥာခံေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္
သူစီစဥ္ထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ ဤ သို႔ေသာအေျခအေန
မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ရယူထားခဲ့သည့္ သမၼတရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္႐ုံကလြဲၿပီး
ဆူဟာတိုအတြက္ တျခားေရြးစရာမရွိေတာ့ေခ်။
ေမလ ၂၁ ရက္တြင္ ဆူဟာတိုရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဘီ၊ေဂ်၊
ဟာဘီဘီက အင္ဒိုနီးရွား၏ တတိယေျမာက္သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည္။ ဟာဘီဘီ
က သမၼတရာထူးဆက္ခံလိုက္ျခင္းကို တုံ႔ျပန္မႈမ်ားမွာ အေကာင္းေရာအဆိုးပါ ဒြန္တြဲေနခဲ့သည္။
ဟာဘီဘီကို ေထာက္ခံသူအမ်ားစုျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားမြတ္ဆလင္ ပညာတတ္မ်ားအသင္း၀င္
ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းကိုလက္ခံသူမ်ားက ဟာဘီဘီသမၼတရာထူးတြင္ ခန္႔အပ္ခံရ
ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာၾကသည္။ သူ႔ကိုမေထာက္ခံသူ
မ်ားကေတာ့ ဆူဟာတို၏အပါးေတာ္ျမဲလူယုံဟု ဟာဘီဘီကိုျမင္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျဖစ္ေပၚေန
သည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပတ္သက္သူဟုျမင္ၾကသျဖင့္ ဟာဘီဘီႏုတ္ထြက္ရန္
၎တို႔က ေတာင္းဆိုသည္။
6

ဆက္စပ္အက္ေဆးမ်ားကို Geoff Forrester and RJ May (eds.), The Fall of Soeharto (Singapore: Select

Books, 1999). တြင္ၾကည့္ပါ။
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ေထာက္ခံမႈအႀကီးအက်ယ္မရသျဖင့္ သူ၏သမၼတရာထူးတည္ျမဲေရးစိတ္ခ်ရရန္ မဟာ
ဗ်ဴဟာေျမာက္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ဖို႔လိုသည္ကို ဟာဘီဘီက

သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။

တုိင္းႏုိင္ငံကို အပိုင္စားေစာင့္ၾကပ္သူအျဖစ္အျဖစ္ အသုံးေတာ္ခံခဲ့သည့္ စစ္တပ္ကို အရပ္ဖက္
ထိန္းခ်ဳပ္မႈတည္ေထာင္လိုက္ျခင္းသည္ ဟာဘီဘီ၏ အဓိကေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤ
အခ်က္မွာ အထူးအေရးပါသည္။ အကယ္၍ ဟာဘီဘီက တုိင္းျပည္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈကို ျပန္လည္
တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳႏုိင္ဟု ထင္ရွားလာပါက ဆူဟာတိုတြင္ အရံသင့္ဇာတ္ညႊန္းအခင္းအ
က်င္းရွိေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သျဖင့္ ဤအခ်က္သည္အထူးအေရးပါျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး
အရအေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာပါက ‘လိုအပ္သည့္နည္းလမ္းမွန္သမွ်’ သုံးကာ တိုင္းျပည္
ကိုကယ္တင္ရန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုသည္
ဆူဟာတိုထံမွ လူမသိသူမသိ ညႊန္ၾကားခ်က္ရထားသည္။ ၀ီရန္တိုသည္ ဤညႊန္ၾကားခ်က္ရထား
ေၾကာင္း ဟာဘီဘီကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေျပာထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဟာဘီဘီကလည္း အေျခ
အေနပိုဆိုးလာပါက ေရြးစရာနည္းလမ္းအျဖစ္ ထိုညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀ီရန္တိုကိုင္
ထားရန္အခြင့္ေပးခဲဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၀ီရန္တို၏ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈကို ယုံၾကည္ေၾကာင္းျပရာ
ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ၀ီရန္တို၏သစၥာခံမႈကိုလည္းရရွိလိုက္သည္။x မဟာဗ်ဴဟာအထူးအဖြဲ႕မွဴး
ႏွင့္ ဆူဟာတို၏သမက္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဘို၀ို ဆူဘီဂ်န္တိုဦးေဆာင္သည့္ တပ္မ်ား
ၿမိဳ႕ေတာ္ဂ်ကာတာသို႔ မသကၤာဖြယ္ ဦးတည္လာေနသည္ဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ၀ီရန္တိုက
အစီအရင္ခံခဲ့သည့္အခါ ဟာဘီဘီက ၀ီရန္တိုအားယုံၾကည္ကိုးစားမႈမွာ ပိုမိုတိုးပြားလာခဲ့သည္။
ထိုသတင္းမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ ပရာဘုိ၀ိုကို ရာထူးမွဖယ္ရွားရန္
၀ီရန္တိုအား သမၼတ ဟာဘီဘီကညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ စစ္တပ္အာဏာ
သိမ္းမႈကို ထိေရာက္ပီျပင္စြာတားဆီးႏုုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပရာဘို၀ိုႏွင့္ စစ္တပ္ကိုခြဲထုတ္လိုက္
ျခင္းျဖင့္ သူ၏သမၼတရာထူးကို အလားအလာအမ်ားဆုံး စစ္ဘက္စိန္ေခၚမႈမွ ဟာဘီဘီကာကြယ္
ႏုိင္လိုက္သည္။7 စစ္တပ္ရာထူးအဆင့္ဆင့္ကို ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္
ျခင္းက ေထာက္ခံမႈအျပည့္အ၀ရရွိသြားေစခဲ့သည္။
ဟာဘီဘီသည္ အစိုးရကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ဆူဟာတိုႏွင့္နီးစပ္ေသာ ခ႐ိုနီမ်ား၏
အက်ဳိးစီးပြား ကိုေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္အတြက္ အဂတိလိုက္စားသည္ဟု သူ႔ကိုမေထာက္ခံသူ
မ်ားက စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။xii အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္အထူးအစည္းအေ၀းက်င္း
ပရန္လိုသည္ဟုေျပာဆိုကာ ဟာဘီဘီ၏ သမၼတရာထူးဆက္ခံမႈသည္ တရားမ၀င္ဟု အခ်ဳိ႕က
ဆိုၾကသည္။xiii
ဟာဘီဘီက သူ၏အစိုးရအဖြဲ႕အသစ္ဖြဲ႕စည္းမႈကိုေၾကညာလိုက္သည့္အခါ အထက္ပါ
7

ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကို စစ္တပ္က၀င္စီးလိမ့္မည္ဟု ေကာလာဟလမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။ See Geoffrey

Forrester, ‘A Jakarta Diary, May 1998’, p. 55, 58–64. တြင္ၾကည့္ပါ။
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ေ၀ဖန္မႈမ်ား ပိုမိုတုိးပြားလာသည္။ သူ႔ကို ေျပာဆိုေ၀ဖန္မႈအမ်ားဆုံးလုပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွာ
အမ်ဳိးသားတပ္ဦး (Barisan Nasional သို႔မဟုတ္ Barnas) ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားတပ္ဦးတြင္
ဆူဟာတိုအစိုးရေဟာင္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕၊ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားျဖစ္သည့္ အလီ
ဆာဒီခင္၊ ကီမယ္လ္အစ္ဒရစ္၊ (ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာသည့္အခါ သမၼတျဖစ္လာသည့္
ဆူကာႏို၏သမီး) မီဂါ၀တီ ဆူကာႏို ပူထရီ၊ရာဇာလီအစၥေမးလ္၊ မာဆီလမ္ ဆီမန္ဂ်န္တက္ခ္
တို႔ကဲ့သို႔ အရပ္သားထဲမွာလူသိမ်ားထင္ရွား သူမ်ားပါ၀င္သည္။ အျခားၾသဇာေညာင္းသည့္အဖြဲ႕
မွာ

အင္ဒိုနီးရွား၏

အႀကီးဆုံးအစၥလာမ္လူမႈေရးႏွင့္ဘာသာ

ေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္

နက္ဒလာတူလ္ အူလ္မာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းကို (Gus Dur ဟုလည္း
လူသိမ်ားသည့္) အဗၺဒူရာမန္ ၀ါဟစ္ကဦးေဆာင္ၿပီး အစိုးရအတြက္ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္း
သည့္အတိုက္ခံေနရာတြင္ ရပ္တည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။xiv
ဟာဘီဘီကိုမေထာက္ခံသူမ်ားမွာ စည္းလုံးမႈေတာ့မရွိေပ။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္
(MPR) အထူးအစည္းအေ၀းကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္က်င္းပသည့္အခါ ဟာဘီဘီႏုတ္ထြက္
ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဆႏၵျပေတာင္းဆိုသည့္
ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို မီဂါ၀တီေရာ အဗၺဒူရာမန္၀ါဟစ္ကပါ လက္မခံခဲ့ေပ။ ဟာဘီဘီသည္ သူ႔ကို
မေထာက္ခံသည့္ အထက္ပါအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းေပါင္းစုံ လုပ္
ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စိတ္၀မ္းကြဲသြားေစၿပီး အတိုက္အခံကိုလိုသလိုထိန္းခ်ဳပ္
စီမံမႈပိုလုပ္လာႏုိင္ခဲ့သည္။

ဟာဘီဘီ၏သမၼတသက္တမ္း
သူ၏သမၼတသက္တမ္းအတြက္

ေထာက္ခံမႈဆန္႔က်င္မႈေပါင္းစုံ

ျဖစ္ေပၚေနျခင္းႏွင့္

တရား၀င္ျဖစ္မႈ အားနည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ရာထူးျမဲရန္ ဟာဘီဘီ႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည္။ ထိုအေတာ
အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကျပန္လာရန္ ခ်ီတုံခ်တုံျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ
လွ်င္ ႐ူပီးေငြ ၁၄၀၀၀ မွ ၁၇၀၀၀ ၾကားတြင္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႐ူပီးေငြေစ်းမွာ
လည္းက်ဆင္းေနသည္။ (တုိင္းျပည္လူဦးေရ၏ ၃၉ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္) ျပည္သူ ၇၉ သန္းခန္႔
သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္းေအာက္တြင္ေရာက္ေနခဲ့သည္။ ထိုအေရ
အတြက္သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကုန္ေရာက္သည့္အခါ ၉၆ သန္းသို႔ျမင့္တက္လာမည့္အလားလာရွိ
ေနခဲ့သည္။8 ဇြန္လတြင္ အင္ဒိုနီးရွား၏စီးပြားေရးသည္ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းလာ
မည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ လမ္းေပၚထြက္
8

၁၉၉က ခုႏွစ္ အင္ဒိုနီးရွား၏စုစုေပါင္းလူဦးေရသည္ ၂၀၄ မီလီယံျဖစ္သည္။ Badan Pusat Statistik, Tabel Laju

Pertumbuhan

Penduduk

[Table

of

Population

Growth],

(Jakarta:

2012)

http://bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=2;

တြင္ၾကည့္ပါ။

ယင္းကို

တြင္ရယူဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။

dan Badan Pusat Statistik, Penduduk Indonesia [Table of Indonesia’s Population], (Jakarta: 2012) ကို
http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1. တြင္ ရယူဖတ္႐ႈႏုိင္
သည္။
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ဆႏၵျပမႈမ်ားႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးမၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈက တုိင္းျပည္
တစ္၀န္းျဖစ္ေပၚေနသည္။ အေရွ႕တီေမာ၊ အာေခ်းႏွင့္ ပါပူအာျပည္နယ္မ်ားရွိ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွား
မႈမ်ားကိုလည္း

ေျဖရွင္းေပးရဖို႔ရွိေနသည္။

မာလုကာႏွင့္

ပိုဆိုေဒသမ်ားတြင္

လူမ်ဳိးေရး၊

ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားက ထိုခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပိုၿပီးေျဖရွင္းရခက္ေစခဲ့သည္။ အင္ဒို
နီးရွား၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

အေစာပိုင္းကာလသည္

သူတလူငါတမင္းျဖစ္ေနသည့္

‘ဗရမ္းဗတာျဖစ္ေနသည့္ေစ်းကြက္ႏွင့္

ဒီမိုကေရစီ’၏လကၡဏာရပ္ဟု

ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒပညာရွင္

ရစ္ခ်တ္ေရာ္ဘင္ဆင္က ေခၚဆိုခဲ့သည္။

xvi

၁၉၅၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆူဟာတို၊ ဆူကာႏိုတို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္၀ပ္
ပိျပားမႈရွိရန္ အတင္းအၾကပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးႏွင့္လားလားမွ်မဆိုင္သည့္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္
မ်ားကို အာမခံျခင္းစတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဟာဘီဘီကဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ျပဳ
ျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဟာဘီဘီကေၾကညာခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္၏
စီးပြားေရး၊ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တရားေရးစနစ္တို႔ကို ဒီမိုကေရစီနည္းတက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ သူ၏
အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဟာဘီဘီကတာ ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ဟာဘီဘီအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသက္တမ္း ၁၈
လတာကာလအတြင္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ဥပေဒသစ္ ၆၈ ခု၊ ဥပေဒမ်ားေနရာတြင္ အစား
ထုိးလိုက္သည့္ အစိုးရလုပ္ထုံးလုပ္နည္း သုံးခု၊ အစိုးရအဖြဲ႕နည္းဥပေဒ ၁၀၉ ခု၊ သမၼတအမိန္႔
ေၾကညာခ်က္ ၂၈၄ ခုႏွင့္ သမၼတ႐ုံးညႊန္ၾကားခ်က္ ၃၁ ခုတို႔ကို ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
သူ၏သက္တမ္းအတြင္း သမၼတဟာဘီဘီသည္ ေထာက္ခံမႈမ်ားမ်ားစားစား မရခဲ့ေသာ္
လည္း ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကို ေအးခ်မ္းေအာင္ခိုင္ခိုင္မာမာ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။
ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ဆူဟာတိုကို လူသိထင္ရွားေ၀ဖန္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဆရီဘင္တန္
ပါေမာက္ခက္စ္ႏွင့္ မူကာတာ ပက္ပါဟန္တို႔အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၅ ဦးကို
လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ သူ၏သက္တမ္းကုန္ခါနီးတြင္ လူသိမ်ားသည့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအပါအ၀င္
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၅၀ ခန္႔ကို ဟာဘီဘီက လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။xviii လြတ္လပ္စြာေရး
သားထုတ္ေ၀ခြင့္ရွိေၾကာင္း

ေၾကညာခဲ့သည္။

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေ၀ဖန္ခြင့္ႏွင့္

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္တို႔ကို ျမႇင့္တင္အားေပးရာတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္ဟု မွတ္ယူ
သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအားလုံးကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။
ဟာဘီဘီ၏သမၼတသက္တမ္းအေစာပိုင္းကာလတြင္ Golkar ပါတီကို ပုံမွန္ႏုိင္ငံေရးပါတီ
တစ္ခုအသြင္ သို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးေသာ ႏုိင္ငံေရးအရထိုးေဖာက္
ေက်ာ္လႊားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားႏွင့္

စစ္တပ္ထံကပါ

ေထာက္ခံမႈ

ရေအာင္ ပါတီက ဆူဟာတို လက္ထက္တုန္းကလို စည္း႐ုံးမရေတာ့ဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾသဇာ
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လႊမ္းမိုးႏုိင္ေအာင္ Golkar ပါတီက အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုရဖို႔ျဖစ္လာခဲ့သည္။
Golkar ပါတီ၏ ပါတီတြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ပါတီၾကား အေဆာက္အအုံဆုိင္
ရာခ်ိတ္ဆက္ထားမႈကို ျပတ္စဲသြားေစခဲ့သည္။ [ဤအေျပာင္းအလဲကို ၁၉၉က ဇူလိုင္လတြင္
Golkar ပါတီ၏ ပါတီညီလာခံတြင္လက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။]
ဇြန္လတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံကို လစ္ဘရယ္ပါတီစုံစနစ္သို႔ျပန္ေရာက္ မသြားေစရန္ ဟန္႔
ထားတားသည့္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတည္ေထာင္မႈကို

ခ်ဳပ္ျခယ္ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားအား

ဟာဘီဘီက အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ ေျခာက္လအတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၈၁ ပါတီမွတ္ပုံတင္ခဲ့ၾက
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တစြာက်င္းပႏုိင္ေစရန္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြး
ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (Bawaslu) တို႔ကို ဟာဘီဘီကဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
သူ၏ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္
အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပရန္
ရက္ေရႊ႕လိုက္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဟာဘီဘီတစ္ဦးတည္း တစိုက္မတ္မတ္လုပ္
ေဆာင္ျခင္းမရွိပါက ဆူဟာတို ေခတ္အလြန္ ပထမဆုံးက်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဟာဘီဘီ
အာဏာရၿပီး ၁၈ လပင္မရွိေသးခင္ က်င္းပရန္အာမခံခ်က္လုံး၀ရွိမည္မဟုတ္ေပ။
ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၏ ပဓာနက်ေသာအခန္းက႑ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဟာဘီဘီ၏
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ သူ၏ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္္းစဥ္တြင္ အေျခခံက်သည့္္ ႀကိဳးပမ္း
ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ စစ္မႈထမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ဖယ္ရွားကာ
ပညာသည္စစ္သားမ်ားျဖစ္လာရန္ စစ္တန္းလ်ားသို႔ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။ ‘အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္တပ္၏လူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑သည္ စနစ္တက် သူ႔အလို
အေလ်ာက္ေလ်ာ့ပါးလာမည္’ဟု စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ဟာဘီဘီက အမ်ားသိေျပာၾကား
ခဲ့သလို၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုကလည္း အလားတူေျပာဆိုခဲ့သည္။xix ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္
တြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈႏွင့္ကာကြယ္ေရးက႑တို႔ကို ျပတ္ျပတ္သားသားပိုင္
ျခားရန္အလို႔ငွာ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအဖြဲ႕ကိုတစ္ေပါင္းတည္းထားျခင္းမွ အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုသီးျခား
ရပ္တည္ေစခဲ့သည္။ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈရရွိေစရန္္ လိုအပ္
ေသာ ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ ခိုင္မာေသာအေျခခံေပးအပ္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း
ပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုစတင္ရန္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္း
အေ၀းကို

ႏို၀င္ဘာလတြင္က်င္းပစဥ္

တင္သြင္းသည့္အဆိုျပဳခ်က္ကို

သမၼတဟာဘီဘီက

ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ယင္းအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္
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ငန္းစဥ္စတင္ခဲ့သည္။ သမၼတသက္တမ္းကို ငါးႏွစ္သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္သာထမ္းေဆာင္ရန္ ကန္႔
သတ္လိုက္ျခင္းသည္

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၏

အေရးႀကီးေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားထဲမွ

တစ္ခုျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုးၾကားမႈကိုျမႇင့္တင္ႏုိင္ခဲ့
သည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေမအေရး
အခင္းတြင္ ဓားစာခံျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးရန္ အမ်ဳိးသမီးပညာတတ္
မ်ားႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားပါသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဟာဘီဘီေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။9 အစိုးရကိုယ္စား
အဆိုပါအမ်ဳိးသမီးဓားစာခံမ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ေတာင္းဆိုေပးဖို႔ ဟာဘီဘီကသေဘာ
တူခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေရး ေတာင္းဆိုတင္ျပမႈ
ကိုအဓိကထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လြတ္လပ္ေသာအမ်ဳိးသား
ေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႕စည္းရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။10

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (ေဒသႏၲရလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း)
New Order အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ထက္ အင္ဒိုနီးရွားအစုိးရသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျမင့္မား
ၿပီး အစိုးရယႏၲရားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအရပါ လက္ေအာက္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ေဒသ
ဆိုင္ရာအစုိးရ အႀကီးအကဲမ်ားကို သမၼတက ဆက္ဆံခဲ့သည္။
ဂ်ကာတာ၊

ေယာ့ဂ်ကာတာ၊

အာေခ်းျပည္နယ္မ်ားအပါအ၀င္

ျပည္နယ္ေတာ္ေတာ္

မ်ားမ်ားသည္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အတန္း တရား၀င္ရရွိၾကေသာ္လည္း ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား
သည္ ၎တို႔၏အေရးကိစၥမ်ားကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ တကယ့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို က်င့္သုံး
ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ဟာဘီဘီက စိုက္လိုက္မတ္တပ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္
ခဲ့သည္။ ေဒသဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ ၂၂/၁၉၉၉) အရ ေဒသဆိုင္ရာ
9

ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာ အဓမၼအက်င့္ခံရသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားစြာထြက္ေပၚခဲ့သည္။ Peta

Amuk di Kota Hantu’, Tempo, 19–25 May 2003, See also, Komnas Perempuan Publication, 2003, “The May
1998 Tragedy in the Course of the Nation’s Journey: In Denial”, Jakarta, Komnas Perempuan, ကိုၾကည့္ပါ။
ယင္းကို through http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/08/in-denial.pdf’ တြင္ရယူ
ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။
10

ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ ယခုအခါ Konisi Nasional Perempuan (အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ

ေကာ္မရွင္) ဟုေခၚတြင္သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပုံစံအားလုံး တိုက္ဖ်က္ေရး ကုလ
သေဘာတူညီခ်က္ Optional Protocol of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women (CEDAW) ကို ဟာဘီဘီကလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ Independent Report of Non-Government

Organizations Concerning the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women (CEDAW) in Indonesia (Jakarta: CEDAW Working Group Initiative, 2007)
ကိုၾကည့္ပါ။
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အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္တရားေရး၊ ဘာသာ
ေရးတို႔မွလြဲၿပီး က်န္အေရးကိစၥမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အခြင့္အာဏာရရွိသြားခဲ့သည္။ ဗဟိုအစိုးရ
က ႏုိင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ တရားေရး၊ ဘာသာေရးတုိ႔ကို ဆက္လက္စီမံ
အုပ္ခ်ဳပ္သည္။xx
အာေခ်း၊

ပါပူအာ၊

အေရွ႕တီေမာစသည့္

ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္

ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အစိုးရကသီးျခားမူ၀ါဒမ်ားကိုက်င့္သုံးသည္။ အာေခ်းျပည္နယ္ကို
အထူးေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္အတန္းေပးအပ္မည့္ အစီအမံသည္အစိုးရႏွင့္မသင့္ျမတ္မႈကို
ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ Hassan Tiro ဦးေဆာင္သည့္ ခြဲထြက္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္
Free Aceh Movement (GAM) ကို ပိုၿပီးလူႀကိဳက္မ်ားသြားေစမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္းလည္း ထို
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အတန္းေပးရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။11
အာေခ်းျပည္နယ္နည္းတူ အေရွ႕တီေမာကို အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အတန္းေပးျခင္း
သည္ တီေမာနယ္သားအမ်ားစုကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈမရေစခဲ့ဟုယူဆရသည္။ တီေမာျပည္သူ
မ်ား ၎တို႔၏ေနာင္ေရးကို ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေပးသည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ ဟာဘီဘီက
ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပလုိက္ျခင္း၏ရလဒ္မွာ အင္ဒိုနီးရွားမွ အေရွ႕တီေမာကို
ခြဲထြက္သြားေစခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပါပူအာျပည္နယ္ျပႆနာကိုမူ ၿပီးျပတ္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏုိင္
ေသးဘဲရွိေနသည္။ ပါပူအာျပည္နယ္သည္ ပါပူအာႏွင့္ အေနာက္ပါပူအာဟူ၍ေဒသႏွစ္ခုပိုင္း
ျခားထားသည္။ ယင္းေဒသႏွစ္ခုစလုံးကို တရား၀င္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပမာဏႀကီးႀကီးမား
မားေပးထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာပါပူအာျပည္နယ္သားမ်ားက ခြဲထြက္ေရးကို ေထာက္ခံေန
ဆဲျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္၏သီးျခားလြတ္လပ္မႈကိုျမႇင့္တင္ျခင္း
အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား၏ ေငြေရးေၾကးေရးမူ၀ါဒ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
ကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရန္လိုအပ္ခ်က္အား အာ႐ုံစိုက္မိေစခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္
ႏွစ္ ၂၀ ေနလာခဲ့သည့္အေတြ႕အၾကံဳကိုအေျခခံကာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ
ေရးဆြဲျခင္းအတြက္
11

ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ား၏

စြက္ဖက္မႈမရွိေသာ

အမွီအခိုကင္းသည့္

ဆူဆီလိုဘန္ဘန္းယူႏိုယိုႏို၏ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ကြဲျပားျခားနားေသာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အာေခ်း

ျပည္နယ္ရွိ ခြဲထြက္ေရးအယူအဆကိုေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ဖင္လန္သမၼတေဟာင္း မာတီအာတီဆာရီ၏ ၾကား၀င္ညႇိႏႈိင္း မႈ၊
ဒုသမၼတ ယူဆက္ဖ္ကာလာ၏ ဦးေဆာင္မႈ၊လမ္းညႊန္မႈတို႔ျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အစိုးရႏွင့္ GAM ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္း
စြာျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သည္။
ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ အာေခ်းျပည္နယ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာအင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ဆက္
ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းျပည္နယ္သည္ အစၥလာမၼစ္ဥပေဒကိုအေျခခံၿပီး ျပည္နယ္အေရးကိစၥမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ See Fachry Ali, Suharso Monoarfa, Bahtiar Effendy, Kalla & Perdamaian Aceh
(Jakarta: Lspeu Indonesia, 2008) တြင္ၾကည့္ပါ။
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ဗဟိုဘဏ္သည္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္ဟု ဟာဘီဘီကယူဆသည္။ ဤသို႔ေသာမူ၀ါဒကို
ဆူဟာတိုေရာ ဆူကာႏုိကပါ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္ထံမွ
ဘ႑ာေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးစလုံးက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။xxi စီးပြားေရးအ
ၾကံေပးမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ျခင္း၊

ဂ်ာမနီဗဟိုဘဏ္

အမႈေဆာင္အရာရွိေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္

ေဒါက္တာ ဂ်ဳိးဆက္ဖ္ အက္ကာမန္း၊ ေဒါက္တာ ဟဲလ္မက္ ရွယ္လ္ ဆင္ဂ်ာ၊ ေဒါက္တာ
၀ုလ္ဖ္ဂန္း ကာ့တီတို႔ကို ဖိတ္ေခၚကာ ဗဟိုဘဏ္၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား သီးျခားလြတ္လပ္
စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစမည့္ ဥပေဒသစ္ကိုေရးဆြဲရန္ အကူအညီရယူခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ျခင္း
၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္က်င္းပသည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၏
အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းမႈအရ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္က်င္းပခဲ့
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေစရန္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို
တစ္ခၿု ပီးတစ္ခုျပ႒ာန္းခဲသ
့ ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြက
ဲ ်င္းပႏုင
ိ ္ျခင္းအတြက္ ဟာဘီဘ၏
ီ အခန္းက႑မွာ
အင္မတန္အေရးပါသည္။ အဆိုပါဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားထဲတြင္ စစ္မႈထမ္းမ်ားမဲေပးခြင့္ကို ပ်ယ္
ဖ်က္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား Golkar ပါတီကို မျဖစ္မေနမဲေပးရျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ပါ၀င္
သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ မီဒီယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဥပေဒမ်ားကိုခ်ဳိးေဖာက္မႈမွန္သမွ် တရားဥပေဒေၾကာင္း အရအေရးယူေရးတုိ႔အတြက္ အခြင့္
အာဏာကို ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီအား အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီႏွင့္အလား
သ႑ာန္တူသည့္ ဆူဟာတိုလက္ထက္တုန္းက အဖြဲ႕အစည္းသည္ Golkar ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရး
အဖြဲ႕၏ အစိတ္အပိုင္းသာျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ေကာ္မတီကို အဆိုပါအာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္းသည္
ထုိးေဖာက္ေက်ာ္လႊားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။
၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ ၿပိဳင္ဆုိင္ႏိုင္မႈ၊
ဒီမိုကေရစီ ဆန္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၄၈ ပါတီပါ၀င္
ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ မီဂါ၀တီဦးေဆာင္သည့္ (Indonesian Democratic Party of Stuggle) အင္
ဒိုနီးရွားဒီမိုကေရစီႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈပါတီ PDI-P သည္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၃၅ ေနရာအႏုိင္
ရၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ေနရာအမ်ားစု အႏုိင္ရသြားခဲ့သည္။ Golkar ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ
၁၂၀ အႏုိင္ရၿပီးဒုတိယေနရာလိုက္ကာ အျခားအစၥလာမ္ သို႔မဟုတ္ မြတ္ဆလင္ဘာသာေရး
အေျခခံပါတီေလးခုက

အစဥ္လိုက္ရပ္တည္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ

မြတ္ဆလင္ပါတီေလးခုတြင္

United Development Party (ညီညြတ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈပါတီ) က ၅၈ ေနရာ၊ Nation
Awakening Party (အမ်ဳိးသားႏုိးၾကားေရးပါတီ) က ၅၁ ေနရာ၊ National Mandate Party
(အမ်ဳိးသားအခြင့္အာဏာပါတီ) က ၃၄ ေနရာ၊ Crescent Star Party (လျခမ္းၾကယ္ပါတီ) က
၁၃ ေနရာအသီးသီးရရွိကာ အစဥ္လိုက္ရပ္တည္ခဲ့သည္။xxiii
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ထိုစဥ္ကက်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအရ DPR အတြက္
လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္

ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။

သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတို႔ကို တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ MPR က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္
ျခင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ သမၼတကို အရည္အခ်င္းအကဲျဖတ္စစ္ေဆး
ရန္ႏွင့္ စြဲခ်က္တင္ျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒဆုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုေရးဆြဲျခင္းတို႔ကိုလုပ္ႏုိင္သည့္ အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ တုိင္းျပဳ
ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သမၼတက ခန္႔အပ္သည့္ ပညာ
သည္အစုအဖြဲ႕၊ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရမ်ားကခန္႔အပ္သည့္ ေဒသဆုိင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္
ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ New Order အစိုးရလက္ထက္တြင္ ‘အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားလုံးကို
ဆူဟာတိုကထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ဆူဟာတိုအႀကိဳက္ လိုက္
လုပ္ေပးရန္ရွိေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည္’။xxiv

ဟာဘီဘီအာဏာရလာသည့္အခါ ထိုသို႔

လႊတ္ေတာ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ စင္စစ္ ဟာဘီဘီ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအားလုံးက
သူ၏ သမၼတသက္တမ္းအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆုလာဘ္မ်ားေတာ့ ရမလာေစ
ခဲ့ေပ။
၁၉၉၉ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပသည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္
သူ၏ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္မႈအစီရင္ခံစာမွာ ၅၀ ေအာက္ေလ်ာ့နည္းသည့္ မဲကြာျခားခ်က္ျဖင့္
ပယ္ခ်ခံံရသည္။ ထိုမဲကြာဟခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္၏အယုံအၾကည္ရွိမႈမရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈတြင္
႐ႈံးနိမ့္သြားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ သူ၏အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားတင္ျပမႈ ႐ႈံးနိမ့္သြားရျခင္းအေၾကာင္း
အရင္ကို တိက်ေသခ်ာေသာဖြင့္ဆိုရွင္းျပမႈ တစ္ခုမွ်မရွိခဲ့ေပ။ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားအၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနျခင္းတို႔က အေရးအပါဆုံး အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။
ဆူဟာတိုကို ႐ုံးတင္တရားစြဲဆိုရန္ ဟာဘီဘီက ဖိဖိစီးစီးမလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ အေရွ႕တီေမာအေရး
လူထုဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္မ်ားအတြက္

သူတြင္တာ၀န္ရွိျခင္းတို႔သည္

ျပည္သူအမ်ားမေက်မနပ္

ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္းဆိုၾကသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္တပ္ကပါ၀င္
ပတ္သက္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈအမႈတြဲမ်ားကို ဟာဘီဘီက မဆိုင္းမတြေဆာင္
ရြက္ျခင္းမျပဳခဲ့ဟူ ယူဆသူအခ်ဳိ႕လည္းရွိခဲ့သည္။xxv
ဟာဘီဘီသည္ အသစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏုိ္င္ငံေရး
အရေထာက္ခံမႈ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ လုံေလာက္စြာမရခဲ့ျခင္းက ထင္ရွားေနသည္။
ထိုသို႔ေထာက္ခံမႈအျပည့္ အ၀မရျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ သမၼတ
ရာထူးအတြက္ ဟာဘီဘီ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳခဲ့ေတာ့ေခ်။ ေလ်ာ့လ်ဲစြာဖြဲ႕စည္းထားသည့္
အစၥလာမ္မစ္ပါတီညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ Golkar ပါတီတို႔က အဗၺဒူရာမန္ ၀ါဟစ္ကို အင္ဒိုနီးရွား၏
စတုတၳေျမာက္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရပါတီ

97

PDI-P ၏ေခါင္းေဆာင္ မီဂါ၀တီက ဒုတိယသမၼတ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဟာဘီဘီ၏ ဒီမိုကေရစီအစဥ္အလာ
သူ၏ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို

ထိုစဥ္က

အျပည့္အ၀လက္သင့္မခံၾကသျဖင့္

တိုေတာင္းေသာ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ဟာဘီဘီသည္ လက္ငင္းၾကံဳရေသာ ႏုိင္ငံေရး
တိုက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ သူအေမြခံခဲ့ရသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သူ႔
လက္ထဲတြင္ရွိသည့္အရင္းအျမစ္မ်ား၏ အကန္႔အသတ္ကိေထာက္႐ႈမည္ဆိုပါကမူ ဟာဘီဘီ
သည္ အမ်ားႀကီးေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဒီမိုကေရစီအလုပ္
ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေသာ အဓိကက်သည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္
ဟာဘီဘီက ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္၊
လြတ္လပ္စြာ

ေျပာဆိုေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို

ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား

ေပၚထြန္းလာေစျခင္းႏွင့္ ၄၄ ႏွစ္အတြင္း စစ္မွန္ေသာ ပထမဆုံးဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲကို
က်င္းပျခင္းတို႔ကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ပိုၿပီးအေရးႀကီးသည္မွာ ခြဲ
ထြက္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ရင္ဆုိင္ရခ်ိန္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား၏ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေတာ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္
ခ်က္အားျဖင့္ အထိအခိုက္ အပြန္းအပဲ့ႀကီးႀကီးမားမားမရွိရေလေအာင္ ဟာဘီဘီက ထိန္းသိမ္း
ႏုိင္စြမ္းရွိခဲ့သည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔၏

ႏုိင္ငံေရးအရလႊမ္းမိုးမႈကို

ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ၾကားတြင္ အေဆာက္အအုံအရ ဆက္သြယ္ခ်က္အျဖစ္ အသုံးေတာ္ခံခဲ့
သည့္ Golkar ပါတီကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ပါတီစုံစနစ္အတြင္း ပုံမွန္ပါတီအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ
ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။
ဟာဘီဘီျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည့္ ခိုင္မာေသာအေျခခံမ်ားေၾကာင့္သူ႔ကိုဆက္ခံသူမ်ား အက်ဳိး
ေက်းဇူးႀကီးမားစြာရရွိခဲ့သည္။ ဟာဘီဘီ၏သမၼတသက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္
ရြက္စရာမ်ား ဒုႏွင့္ေဒးက်န္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား စတင္ကာစသာ ရွိေသးသည္။ သမၼတကို တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို မတည္ေထာင္ရေသးေပ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္
ေနာက္က်က်န္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ ထိေရာက္ပီျပင္ၿပီး တရား၀င္ေၾကာင္းလက္ေတြ႕ျပၿပီး
ျဖစ္သည့္ တာရွည္ခံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမိုကေရ
စီသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္

အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာပါက

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖစ္ေပၚေအာင္

ဟာဘီဘီက ကူညီေပးခဲ့သည္။ သူသည္ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမုိကေရစီကို ထိေရာက္ပီျပင္သည့္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အျဖစ္သို႔ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ သမၼတမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အဗၺဒူရာမန္
၀ါဟစ္၊ မီဂါ၀တီ၊ ဆူဆီလိုဘန္ဘန္း ယူဒိုယိုႏိုတို႔က ဆင့္ကဲလုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ရန္ အဖိုးတန္
အစဥ္အလာတစ္ခုကို ဟာဘီဘီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့သည္။
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ယခုအခါ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမိုကေရစီသည္ အေျခတည္ၾကံ့ခိုင္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ဟာဘီဘီ
ကိုဆက္ခံသည့္ သမၼတမ်ားက တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အမ်ားႀကီးရေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့
ၾကသည္။ ပါတီႏုိင္ငံေရးသည္ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမိုကေရစီတြင္ အဓိကေနရာ၌ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေစာပိုင္းကာလမ်ားတုန္းကလို မဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနည္းပါးလာသည္။

၁၉၅၄

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေလးႀကိမ္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ မ႑ိဳင္သုံးရပ္
အၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈတုိ႔ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္လာ
ေအာင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အေျခခံံဥပေဒ၏ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိျခင္းကို
ေစာဒကတက္ျခင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အဆိုတင္သြင္းမႈ
မ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး သမၼတ၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊
ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္စသည့္ အစိုးရရာထူးေနရာမ်ားအတြက္ တုိက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရရန္
ယွဥ္ၿပိဳင္လာၾကရသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမရွိၾက
ေတာ့ဘဲ စစ္မႈထမ္းႏွင့္ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား မဲေပးခြင့္မရရွိေတာ့ေပ။
အင္ဒိုနီးရွားဒီမိုကေရစီသည္ အလြန္အကုန္အက်မ်ားေသာ လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုအသြင္ကို
ေဆာင္ေနသည္။ အစိုးရရာထူးေနရာမ်ားအားလုံးနီးပါးအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ၿပိဳင္ရန္
ဘ႑ာေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ ပမာဏအမ်ားႀကီးလိုသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး
ေကာ္မရွင္က ဖိဖိစီးစီးလုပ္ေဆာင္ျခင္းရွိေနသည့္တိုင္ ဤအခ်က္ေၾကာင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ
အႏွ႔အ
ံ ျပားျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းဟု လက္ခထ
ံ ားမႈမ်ား၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ စြပစ
္ ြဲေျပာဆိုမမ
ႈ ်ားရွသ
ိ ည္။
၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ်ား၊ လႊတ္
ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား အပါအ၀င္ အစိုးရရာထူးလက္ကိုင္ရွိသူမ်ားစြာ
တို႔သည္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခံရၿပီး ႏိုင္ငံပုိင္ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ားကို အလြဲသုံးစားျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈ
ထင္ရွားေတြ႕ရွိခဲ့သည္။
တစ္ဘက္တြင္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ အျခားတစ္ဘက္တြင္
သာယာ၀ေျပာမႈ စသည့္ အင္ဒိုနီးရွားဒီမိုကေရစီ၏ အာမခံခ်က္မ်ားကို အျပည့္အ၀ေဆာင္က်ဥ္း
ေပးရန္ ၿပီးျပတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးလိုအပ္ေနပါေသးသည္။ အထူးသျဖင့္
ဘီ၊ေဂ်၊ဟာဘီဘီ၏ သမၼတ သက္တမ္းႏွစ္ကာလမ်ားႏွင့္ ထိုကာလမ်ားကစၿပီး ႀကီးက်ယ္သည့္
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကိုေတာ့ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္သာျဖစ္သည္။
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(Club de Madrid အဖြဲ႕ဝင္)

B.J. Habibie, by Adek Berry/Scanpix

လူငယ္ဘ၀က ဘီ၊ ေဂ်၊ ဟာဘီဘီသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ အာဏာရွင္သမၼတအျဖစ္
၃၂ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆူဟာတိုႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ဆံမႈရွိခဲ့
သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ ဟာဘီဘီသည္ ဂ်ာမနီသို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေလ
ေၾကာင္း အင္ဂ်င္ဒီယာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမႈေဆာင္အရာရွိအျဖစ္ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆူဟာတိုက ဟာဘီဘီကိုတုိင္းျပည္သို႔ျပန္ေခၚကာ ႏုိင္ငံပိုင္ အာကာသ
နည္းပညာကုမၸဏီကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစၿပီး ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားအတြက္ အစိုးရအၾကံေပးအျဖစ္
ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး
ရာထူးတြင္ ဟာဘီဘီတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး အတိမ္အေစာင္းမခံေသာ

တာ၀န္မ်ားကို ဟာဘီဘီအား ဆူဟာတိုကတျဖည္းျဖည္းခ်င္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္
တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ဒုသမၼတအျဖစ္ ဟာဘီဘီကိုခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ဟာဘီဘီသည္
အာဏာရ Golkar ပါတီ၏ ပါတီ၀င္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မြတ္ဆလင္ပညာတတ္မ်ား အစည္းအ႐ုံး Muslim
Intellectual

Association

၏ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။

ဆူဟာတို၏လက္ေအာက္၌ေနရင္း

အာဏာ၏အလုပ္လုပ္ပုံကို နားလည္သိရွိသူျဖစ္ေသာ္လည္း Muslim Intellectual Association
ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေလာက္ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး သိသာထင္ရွားသည့္အာဏာ
သူ႔ထံတြင္မရွိေခ်။ စစ္တပ္ႏွင့္အတိုက္အခံၾကားတြင္ ဟာဘီဘီကို ေယဘုယ်အားျဖင့္လူႀကိဳက္
မမ်ားၾကေပ။
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၁၉၉၇-၉၈ ခုႏွစ္ အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းသည္ ယခင္က တိုးတက္ႀကီးပြားခဲ့ေသာ
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကို

ရစရာမရွိေအာင္ပ်က္စီးသြားေစခဲ့သည့္အခါ

ဆူဟာတိုကို

ဆန္႔က်င္မႈမ်ား တမုဟုတ္ခ်င္းျမင့္တက္လာသည္။ အလုံးအရင္းျဖင့္ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား
ေၾကာင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဆူဟာတိုရာထူးက ႏုတ္ထြက္လိုက္ရသည္။ ဟာဘီဘီ သည္
ပါလီမန္၏အတည္ျပဳေထာက္ခံမႈျဖင့္ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ သမၼတရာထူးကိုဆက္ခံ
လိုက္ရသည္။

ဟာဘီဘီသမၼတျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္

ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား

အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ အာဏာၿပိဳင္ဆုိင္မႈတိုက္ပြဲကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္ခဲ့သည္။ ဟာဘီဘီက စစ္တပ္ႏွင့္
ရဲအဖြဲ႕ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရထိန္းခ်ဳပ္မႈက်င့္သုံးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုကိုလႊတ္ေပး
ျခင္း၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္
ေ၀ေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔အား ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏုိင္
ငံေရးပါတီသစ္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ သုံးႏွစ္အတြင္း ျပည္လုံးကၽြတ္ေရြး
ေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရက္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ဆူဟာတိုမိသားစုကို ေထာက္ခံသူမ်ား၊ လႊတ္
ေတာ္မွအရာရွိကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာကို ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ
မ်ားကို

ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရမ်ားကိုခြဲေ၀ေပးျခင္းစီမံခ်က္ကို

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ပထမဆုံးအျဖစ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးရာထူးတြင္ အရပ္သားတစ္ဦးကို
ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အေရွ႕တီေမာကို လြတ္လပ္ေရးရရွိသြားေစခဲ့သည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္
သေဘာတူခဲ့သည္။ ဟာဘီဘီသည္ သူ၏ခံယူခ်က္သက္သက္ျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း
ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈ၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕၏ ေဖးမ
ကူညီမႈတို႔ရရွိခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ေအာက္ေျခကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလိုအပ္ေနသည္
ဟု ဟာဘီဘီကယူဆသည္။ ရင္ဆုိင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ ပါ၀ါမ်ား၏ဗဟိုခ်က္မမ်ားသည္ အခ်ိန္
မတိုင္မီက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ အဆိုပါျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို
လဲလွယ္သည့္အေနျဖင့္ လက္ခံလိမ့္မည္ဟု ဟာဘီဘီက သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့သည္။
အင္ဒိုနီးရွားလႊတ္ေတာ္ People’s Consultative Assembly (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ဆင္
တူသည္) တြင္ မဲအေရအတြက္ကြာဟမႈအနည္းငယ္ (ေထာက္ခံမဲ ၃၅၅၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၂၂) ျဖင့္
၎၏တာ၀န္ခံမႈ အစီအရင္ခံစာ (သူ၏သမၼတသက္တမ္းတြင္ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား
အတြက္ အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္) ကိုပယ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ဟာဘီဘီက လာမည့္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အဆိုျပဳထားျခင္းကို ႐ုတ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္
ဟာဘီဘီစတင္ခဲ့သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ သူ၏ရာထူးသက္တမ္းအၿပီး ဆက္လက္
ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဒီမိုကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တည္ေဆာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္
သည့္ကာလတြင္ ဆက္လက္၍အေျခတကရွိေနခဲ့သည္။
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အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆုံးသတ္ျခင္း
၃၂ ႏွစ္ၾကာအာဏာရရွိထားတဲ့ သမၼတ ဆူဟာတိုအစုိးရဟာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ၿပိဳလဲ
သြားခဲဲ့တယ္။ ဆူဟာတိုအစုိးရကိုၿပိဳလဲသြားေစတဲ့ အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းအရင္းေတြက
ဘာေတြလဲ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဒုတိယသမၼတအေနနဲ႔ခင္ဗ်ားရင္ဆုိင္ခဲ့ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို
ဘယ္လို သိျမင္နားလည္ခဲ့သလဲ။
ဟာဘီဘီ။

။ သမၼတဟာ သူနဲ႔နီးစပ္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႔ မိသားစုေတြရဲ႕အက်ဳိး

စီးပြားေတြအတြက္ တစတစပိုၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လာတာရယ္၊ ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ အက်ဳိး
စီးပြားေတြနဲ႔ သမၼတကအဆက္ျပတ္လာတာေတြရယ္ေၾကာင့္ ဆူဟာတိုအစိုးရပ်က္စီးယိုယြင္း
လာခဲ့တာပဲ။
၁၉၉၈

ခုႏွစ္မွာ

ဘဏ္လုပ္ငန္းကိုမူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီးေနာက္မွာ

ကုမၸဏီေတြက

တည္ေထာင္တဲ့ဘဏ္ေတြ အခ်ိန္ေစ့ေရာက္ေသာလည္း ေပးဆပ္ျခင္းမရွိေသာ ကာလတိုေၾကြး
ၿမီမ်ားေခ်းငွားလာျခင္းေၾကာင့္

စီးပြားေရးမေရရာမႈနဲ႔

ယိုင္နဲ႔လာေစခဲ့တယ္။

၁၉၉၇

ခုႏွစ္

ဇူလိုင္လမွာ ထိုင္းဘတ္ေငြတန္ဖိုးခ်ျခင္း စတင္ျဖစ္ေပၚလာတာေၾကာင့္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ
အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မွာ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ေၾကြးၿမီေတြကို အရစ္က်ေပးဆပ္မႈနဲ႔ အတိုးတို႔အတြက္
ေပးေခ်ဖို႔ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ၀ယ္လိုအားတုိးပြားလာတယ္။ အေမရိကန္
ေဒၚလာနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးလဲလွယ္ႏႈန္းဟာလည္း စတင္က်ဆင္းလာခဲ့တယ္။ စီးပြားေရးမတည္
ၿငိမ္မႈ တစတစတုိးပြားလာတာေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးတန္ဖိုးဆက္တိုက္က်ဆင္းမႈ ပိုၿပီးအရွိန္
ျမန္လာခဲ့တယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲ႔ အတိုးႏႈန္းေတြခုန္တက္လာၿပီး အေျခခံစားေသာက္ကုန္
ေတြရွားပါးျပတ္လပ္လာခဲ့တယ္။ လမ္းေပၚထြက္လူထုဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္
အအုံေရွ႕ကဆႏၵျပပြဲေတြမွာ အထက္တန္းနဲ႔တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြအျပင္ လူငယ္အဖြဲ႕အ
စည္းေတြပူးေပါင္းပါ၀င္လာတယ္။ ဘ႑ာေရးအေျခအေနက စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္မႈကို ပိုၿပီး
နက္႐ႈိင္းလာေစခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေတြ တုိးပြားလာေစခဲ့တာေၾကာင့္ ဆူဟာတို
အစိုးရ မျဖစ္မေနႏုတ္ထြက္ဖို႔ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စစ္ေရးအင္အားစုေတြက တြန္အားေပးျခင္း
ဆီကိုဆိုက္ေရာက္သြားခဲ့တယ္။
အင္ဒိုနီးရွားသမၼျဖစ္လာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္လုံး၀ စိတ္မ၀င္စားခဲ့ပါဘူး။ ၀န္ႀကီးျဖစ္ဖို႔ေတာင္
စိတ္မ၀င္စားခဲဲ့ဘူး။ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ေလယာဥ္ေတြတည္ေဆာက္ႏုိင္မယ့္နည္းပညာကိုေဆာင္
က်ဥ္းဖို႔ကိုပဲ စိတ္၀င္စားခဲ့တာဗ်။ ဆူဟာတိုနဲ႔ အေပးအယူတစ္ခုလုပ္ခဲ့ရတယ္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံလုပ္
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ေလယာဥ္တစ္စင္းေဆာက္ဖို႔

ဂ်ာမနီကေန

အင္ဒိုနီးရွားကိုျပန္လာဖို႔

သေဘာတူခဲ့တယ္။ အင္ဒိုနီးရွားလုပ္ေလယာဥ္ကို အစုိးရပိုင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကစီးပြားေရး
လုပ္ငန္းလိုလည္ပတ္တဲ့ကုမၸဏီတစ္ခုကတဆင့္ တည္ေဆာက္ဖို႔သေဘာတူခဲ့တာပဲ။ တုိင္းျပည္
ကိုျပန္လာခဲ့တယ္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ေလယာဥ္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။
၁၉၉၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းလေတြမွာ သူ႔ရဲ႕ဒုသမၼတေလာင္းစာရင္းမွာ အမည္စာရင္းသြင္းဖို႔
ဆူဟာတိုကေမးတဲ့အခါ ဇနီးသည္အရမ္းနာမက်န္းျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အမည္စာရင္းမေပးႏုိင္
ဘူးလို႔ သူ႔ကိုေျပာခဲဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း Golkar ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရေအာင္
ကၽြန္ေတာ့္ကို၀င္ၿပိဳင္ခိုင္းတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေခါင္းညိတ္ခဲ့တယ္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္
(People’s Consultative Assembly) က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္ ဒုတိယသမၼအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတယ္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ
အဲဒီတုန္းက အုပ္စုငါးစုရွိပါတယ္။ မီဂါ၀တီရဲ႕ အင္ဒိုနီးရွားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ အစၥလာမ္မစ္မ်ား
ရဲ႕ ညီညြတ္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကၽြန္ေတာ္၀င္ၿပိဳင္တဲ့ Golkar ပါတီ၊ ျပည္နယ္ေတြကို
ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္တဲ့ေဒသဆုိင္ရာ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ (Utusan Daerah) နဲ႔
စစ္တပ္ကကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆိုၿပီး အုပ္စုငါးစုရွိတယ္။
ဆူဟာတိုက အဲဒီအုပ္စုငါးစုကေန ဒုတိယသမၼတေလာင္းတစ္ဦးစီကို အဆိုျပဳႏိုင္တဲ့ဥပေဒ
ကိုျပ႒ာန္းခဲ့တာေၾကာင့္

သမၼတေလာင္းငါးဦး

ထြက္လာမယ့္အလားအလာ

ရွိေနတယ္။

ပထမဆုံး ဒီအုပ္စုငါးခုကေန သမၼတကိုေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပါတယ္။ ၿပီးမွ ဒုတိယသမၼကို
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တယ္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ဒုတိယသမၼတေလာင္းေတြကို တစ္
ႀကိမ္ကိုတစ္ဦးက်စီ သမၼတထံအဆိုျပဳတင္သြင္းတယ္။ အသစ္တင္ေျမႇာက္လုိက္တဲ့ သမၼတက
ဒုတိယသမၼတကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္။ အခ်ိန္အၾကာႀကီးယူၿပီး ေဆြးေႏြးရတာကိုေရွာင္ရွားဖို႔
ဒုတိယသမၼတေလာင္းတစ္ဦးကို

အဆိုမျပဳမီ

ခုနကေျပာခဲ့တဲ့

အုပ္စုငါးခုကေန

သမၼတနဲ႔

ေဆြးေႏြးၿပီး ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ဘယ္သူနဲ႔လက္တြဲလုပ္ႏုိင္မယ္လို႔သူထင္ျမင္သလဲဆိုတာကို
သမၼတကိုေမးျမန္းရတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕မွာမပါခ်င္ဘူးလို႔ပန္ၾကားထားတာ
ကို သမၼတကအတည္ယူ မယ္လို႔ ေသခ်ာေပါက္တြက္ထားတာဆိုေတာ့ ဒုတိယသမၼတျဖစ္လာဖို႔
အလားအလာကို ထည့္မစဥ္းစားခဲ့ဘူးေလ။ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မပါလိုဘူးဆိုတာကို
သမၼကိုကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ေျပာထားၿပီးသားေလ။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ
ဘယ္သူမွမသိဘူးလို႔

သမၼတကေျပာတယ္။

ဒီေတာ့

တျခားဒုသမၼတေလာင္းေတြအတြက္

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္စည္း႐ုံးေရးမဆင္းဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာ
ပညာရပ္လုပ္ငန္းကိုပဲ စိတ္၀င္စားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျခအေနေတြက ထင္တားတဲ့အတုိင္း
ျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ လူေတြကေတာ့ အစီအစဥ္ေတြဆြဲၾကေပမယ့္ ဘုရားကပဲ အဆုံးအျဖတ္ေပး
သြားတာပဲ။
ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ႏွစ္ပတ္အလိုမွာ ၾကယ္ေလးပြင့္အဆင့္ရွိတဲ့ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဖီးဇယ္
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တန္ဂၽြန္းက သမၼတနဲ႔သြားေတြ႕တယ္။ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ သမၼတနဲ႔ အသစ္တက္
လာမယ့္ ဒုတိသသမၼတရဲ႕လုံျခံဳေရးကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က တာ၀န္ယူရပါတယ္။ သူ႔တာ၀န္ကို
ထမ္းေဆာင္ဖို႔နဲ႔ အစစအရာရာျပင္ဆင္ထားဖို႔ ဘယ္သူကဒုသမၼတျဖစ္လာမလဲ သိခ်င္တာ
ေၾကာင့္ ဆူဟာတိုထံကို ဒုသမၼတေလာင္းအမည္စာရင္းကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကျပလိုက္တယ္။
ဆူဟာတိုနဲ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလို႔ၿပီးသြားတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္က ဒုတိယသမၼတျဖစ္လာမွာ
ပဲလို႔ တန္ဂၽြန္းကေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕မွာကၽြန္ေတာ္ပါ၀င္ဖို႔ စိတ္မ၀င္စား
ဘူးဆိုတာကို အတိအလင္းေျပာထားၿပီးသားမို႔ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္လည္း အံ့အားသင့္သြားတာေပါ့။
ဒါေပမယ့္ ဆူဟာတိုကေတာ့ ဒုသမၼတခန္႔ကိုခန္႔မွျဖစ္မယ္ေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္
ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္းကို ေထာက္ျပတယ္။
ဒါနဲ႔တန္ဂၽြန္းက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လုံျခံဳေရးအရာရွိကိုဖုန္းဆက္တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က တပ္ရယ္၊ Golkar ပါတီရယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားရယ္ဆိုတဲ့ အုပ္စုသုံးခုေပါင္းထားတဲ့ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္
ထားတဲ့ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္တယ္။ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီရာထူးေတြမွာ ၁၉၉၃
ခုႏွစ္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ကတာ၀န္ယူေနၿပီ။

ဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း
သမၼတရာထူးမွာဆက္ေနဖို႔အခြင့္အေရးလုံး၀မရွိေတာ့တဲ့အေျခအေနအထိ ဆူဟာတိုကို
ဆန္႔က်င္မႈေတြျဖစ္ေပၚလာခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႔ခင္ဗ်ားက ဆူဟာတိုအစိုးရရဲ႕ေထာက္ခံမႈ၊ အတိုက္အခံ
ရဲ႕ေထာက္ခံမႈမပါဘဲ သမၼတရာထူးကိုရရွိခဲ့တယ္။ စစ္တပ္ကလည္းခင္ဗ်ားကို မယုံသကၤာျဖစ္ေန
တယ္။ အာဏာေျခကုပ္ယူစရာလည္းခင္ဗ်ားမွာမရွိခဲ့ဘူး။ နည္းပညာနဲဲ႔စက္မႈ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း
နားလည္တဲ့သူ၊ အင္ဒိုနီးရွားမြတ္ဆလင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ုံးနဲ႔ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးရွိတဲ့
သူဆိုၿပီး ေရွ႕ေရးကိုႀကိဳေတြး တတ္တဲ့သူတစ္ဦးလို႔ ခင္ဗ်ားကနာမည္ႀကီးတယ္။ ဒါေပမယ့္
ေထာက္ခံမႈက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔လူသိမ်ားတဲ့သူေ
တာ့ မဟုတ္ဘူး။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ အမ်ားအျပားကိုေတာ့ ခင္ဗ်ားဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္
ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာေအာင္ ခင္ဗ်ားဘယ္လိုမ်ားလုပ္ခဲ့သလဲ။ တျခားႏိုင္ငံမွာ ဆက္စပ္မႈရွိ
ႏုိင္မယ့္ ဘယ္လိုအရာမ်ဳိးကို ခင္ဗ်ားရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကေန ေလ့လာသင္ယူႏုိင္မလဲ။
ဟာဘီဘီ။

။ မွန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဆူဟာတိုလို ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္း လုံး၀

မရွိပါဘူး။ ဆူဟာတိုဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၂ ႏွစ္ၾကာေအာင္ ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုကို
ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့၊ တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။ ဆူဟာတိုလို ကၽြန္ေတာ္က စစ္တပ္ကို ၾသဇာမေညာင္းဘူး။
ဆူဟာတိုက ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ အခ်ိန္အၾကာႀကီး အာဏာရယူခဲ့တာေၾကာင့္
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စစ္တပ္ထဲက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အားလုံးနဲ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲေတြက သူ႔အမိန္႔ကိုနာခံတဲ့ လက္
ေအာက္ငယ္သားေတြခ်ည့္ပဲ။ ဒီေတာ့ သူကဒီႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တယ္။
သူ႔လိုမ်ဳိးေထာက္ခံမႈရရာရေၾကာင္း တစ္ခုမွကၽြန္ေတာ့္မွာ မရွိဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္
ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာရွိတာက အသိပညာနဲ႔ သမၼတ ဒါမွမဟုတ္ ဒုသမၼတမျဖစ္ခ်င္တဲ့
ရည္မွန္းခ်က္ပဲရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာပညာလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ၿပီးစီးသြားတဲ့အခါ
ကၽြန္ေတာ့္ရည္မွန္းခ်က္က ျပည့္၀သြားၿပီေလ။
ဒါေပမယ့္ မထင္မွတ္ပဲ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို အပ္ႏွင္းခံရတယ္။ သမၼတရာထူးဆိုတာ
ဘယ္ေလာက္ထိၾသဇာအာဏာ

ႀကီးသလဲဆိုတာကို

ကၽြန္ေတာ္ပထမဆုံး

သေဘာေပါက္

နားလည္မိတဲ့အခ်ိန္ကို ခုထိမေမ့ေသးဘူး။ အဲဒီလိုသေဘာေပါက္ တဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ ၾကည္း၊
ေရ၊ ေလ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး႒ာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္
ႀကီး႒ာနနဲ႔ Golkar ပါတီစတာေတြကေန ေထာက္လွမ္းေရးအစီရင္ခံစာေတြ စတင္လက္ခံရရွိ
လာတဲ့အခ်ိန္ပဲ။ အင္မတန္ကို အေသးစိတ္တင္ျပထားတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ရ
တယ္။ အစီရင္ခံစာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုလည္း မတူဘူး။ ဘယ္အစီအရင္ခံစာက တိက်မွန္ကန္သလဲ
ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲေပါ့။
‘ျပည္သအ
႔ူ ာဏာ’ ဆိတ
ု ဲ့ ဆႏၵျပေနတဲ့ျပည္သူေတြရဲ႕ အင္အားကို ကၽြန္ေတာ္မ်က္ေျခအျပတ္
မခံဘူး။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာဆႏၵျပခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀
ခြင့္ေတြေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်တဲ့အခါ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔လုံျခံဳေရး
ဆိုင္ရာပူးတြဲ၀န္ႀကီး၊ ယခင္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖီးဇယ္တန္ဂၽြန္းက ကန္႔ကြက္လာ
တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကြပ္မ်က္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ သူကေျပာတယ္။ ကြပ္မ်က္ခ်င္လည္း ကြပ္မ်က္
ၾကဗ်ာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီလို႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြအားလုံးကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ
ညႇိဖို႔ဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႔ပဲ ဒီလိုဆုံးျဖတ္လိုက္ဖို႔က တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္း
ျဖစ္ေနၿပီေလ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သမၼတရာထူးရယူၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္းမွာ လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္
ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။
ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပဲ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔
အၾကံဉာဏ္ေတြ၀င္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီထဲက အၾကံဉာဏ္တစ္ခ်ဳိ႕အတိုင္းသာ လုပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္
အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးျဖစ္သြားခဲ့မွာပဲ။ အဲဒီလို ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈအရွိ
ဆံုးျဖစ္လာမယ့္သူေတြက လုပ္ကိုင္စားေသာက္မပ်က္ ပုံမွန္ဘ၀ကိုပဲလိုခ်င္တဲ့ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ
ေတြပဲ။ သူတို႔ေတြကိုထိခုိက္လာမွာမ်ဳိးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အျဖစ္မခံႏုိင္ဘူး။
ဒီစိုးရိမ္မႈေတြေၾကာင့္ပဲ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းကိုကန္႔သတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ကၽြန္ေတာ္
ဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္။

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရရွိေအာင္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေၾကာင့္
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ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပည္သူေတြ ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲဆိုတာ တိက်တဲ့သတင္း
အခ်က္အလက္ေတြရခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္ခဲ့ရသလဲဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာရဲ႕
ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္တဲ့

အင္ဒိုနီးရွားျပည္သူမ်ားထံကို

အာဏာျပန္လည္အပ္ႏွင္းခ်င္တာေၾကာင့္ပဲ။

မိသားစုတစ္စု၊ လူတစ္ေယာက္လက္ထဲ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲ၊ ကၽြန္ေတာ့္သားသမီး
လက္ထဲကို ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာအပ္ႏွင္းခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြလက္ထဲကို အာဏာ
အပ္ႏွင္းခ်င္တာေၾကာင့္ပါ။
ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလုံး

ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔လည္း

ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။

အာဏာရသမၼတကိုဆန္႔က်င္တဲ့သူေတြအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ကိုမထားေတာ့ဘဲ ျပစ္မႈက်ဴး
လြန္သူေတြအတြက္ ေထာင္ကိုထားခဲဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုနဲ႔ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔က ဒီလိုႏုိင္
က်ဥ္းေတြကိုျပန္လႊတ္ေပးတာ အႏၲရာယ္မ်ားတယ္တဲ့။ ဆႏၵျပပြဲေတြျဖစ္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို
သတ္ၾကျဖတ္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ သူတို႔ကေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားကအလိုေတာ္ရွိရင္ေတာ့
ကၽြန္ေတာ္ေသမွာပဲလို႔ ယုံၾကည္ထားတယ္။
၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီမွာ ဆူဟာတိုရာထူးက
ႏုတ္ထြက္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သမၼတျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီၾကာသပေတးေန႔ညေနမွာ အစိုးရ
အဖြဲ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ဖြဲ႕ရတယ္။ တစ္ညလံုးမအိပ္လိုက္ရဘူး။ ေသာၾကာေန႔မနက္ေရာက္ေတာ့
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ကို ေၾကညာခဲ့တယ္။ အဲဒီလိုမေၾကညာခင္မွာ လက္နက္ကိုင္
တပ္ဖြဲ႕ေတြကိုဆင့္ေခၚၿပီး ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္သြားၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အမိန္႔ကိုလိုက္နာရမယ္လို႔
ေျပာခဲ့ပါတယ္။

စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
တရား၀င္ျဖစ္မႈနဲ႔ လူထုေထာက္ခံမႈရေရးအတြက္၊ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုျပန္သြားဖို႔
ႀကိဳးပမ္းခ်င္ႀကိဳးပမ္းၾကမယ့္ စစ္တပ္နဲ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အျခားအင္အားစုေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္
ဘယ္လိုမဟာဗ်ဴဟာေတြကို ခင္ဗ်ားသုံးခဲ့သလဲ။
ဟာဘီဘီ။

။ စီးပြားေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကို လ်င္ျမန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေျဖ

ရွင္းဖို႔၊ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးတက္လာေစဖို႔ ထိပ္တန္းဦးစားေပးခဲ့
တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအစား ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အရွိန္အဟုန္
ျမႇင့္ျခင္း၊ မိတ္ဆက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူေတြကို လြတ္လပ္ခြင့္ေပးဖို႔ ဆိုရွယ္လစ္ေစ်းကြက္
စီးပြားေရးစနစ္ရဲ႕အေျခခံမူေတြ၊ လူသားတာ၀န္၀တၲရားေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးတန္ဖိုးေတြကိုေပး
ဖို႔က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဦးစားေပးကိစၥရပ္ေတြပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕အဓိကရင္ဆုိင္ရတဲ့ ျပႆနာကေတာ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္မား
တာ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသုံးေငြေၾကးတန္ဖိုး ထိုးက်သြားတာ၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားလာတာ၊ ႏုိင္ငံ
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ျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျပည္ပကိုျပန္ထြက္သြားတာ၊ အေျခခံလူသုံးကုန္ေတြကို အက
န္႔အသတ္နဲ႔ပဲရႏုိင္တာေတြအပါအ၀င္ စီးပြားေရးစနစ္၊ ဘ႑ာေရးစနစ္တို႔ရဲ႕ နယ္ပယ္အားလုံး
လိုလိုမွာ ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ျခင္း မရွိတာပဲ။
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (အုိင္အယ္လ္အို)၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အျခား
ဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္စီးပြားေရးတိုက္ဖ်က္မႈဥပေဒ၊ ဒီမိုကရက္တစ္
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္နဲ႔ဂ်ာမနီက ဒီမိုကရက္
တစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားလို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ၊
တစ္ႏုိင္ငံလုံးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကေန အၾကံျပဳခ်က္ေတြ၊ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကို
စိတ္ျဖာသုံးသပ္ၾကရပါတယ္။ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔လက္ေတြ႕က်ဖို႔ႀကိဳးစားၾကရပါတယ္။ ေလ်ာ္
ကန္တဲ့ဥပေဒေတြဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အေျခခံရမွာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔တုိင္းျပဳ
ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေန အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရမယ္လို႔ မိမိတို႔ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္
အတြက္ အားသာခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေမလမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ ပုံမွန္
အစည္းအေ၀းက်င္းပေနဆဲ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ကၽြန္ေတာ့္
ကို ေထာက္ခံခဲ့တာပါပဲ။

ဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း
ဟာဘီဘီ။

။ လက္ငင္းစိန္ေခၚမႈေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ေဆာင္ရြက္မ်ားစြာကို

ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတယ္။ လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာ
ဆိုေ၀ဖန္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္တို႔ကို တရား၀င္ေၾကညာခဲ့တယ္။ ျပည္သူလူထုက
ပထမဆုံးဘာလုပ္သလဲဆိုေတာ့ လမ္းေပၚထြက္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကိုစၿပီး ဆႏၵျပၾကတာပဲ။
ရပါတယ္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုဆႏၵျပလို႔ရပါတယ္။ ဆူဟာတိုနဲ႔ကၽြန္ေတာ္က အနီးကပ္ဆက္သြယ္ခ်က္
ရွိတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕တရား၀င္မႈနဲ႔ သမၼတရာထူးကို ေမးခြန္းထုတ္ၾကတယ္။ ဘာေတြ
ဆက္ျဖစ္လာမလဲဆိုၿပီး တုိင္းျပည္အတြင္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္ၾကသူေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ အခုဆူ
ဟာတို

ႏုတ္ထြက္သြားၿပီ။

ကၽြန္ေတာ့္ကိုႏုတ္ထြက္ဖို႔

ေတာင္းဆိုေနၾကတာ

ေတြရွိတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူသိရွင္ၾကား အေခ်အတင္ေျပာဆိုမႈထဲမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္တာကို ကၽြန္ေတာ္
ေရွာင္ခ်င္တယ္။i
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာဖို႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဥပေဒေတြနဲ႔ အညီျဖစ္ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေဆာ
လ်င္စြာေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာပဲ။ii
လုံျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ သမၼတေဟာင္းနဲ႔ သူ႔မိသားစုရဲ႕လုံျခံဳေရးနဲ႔ ေဘးအႏၲရာယ္
ကင္းရွင္းေရးအတြက္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုတာ၀န္ယူဖို႔ အမိန္႔ေပးထားတယ္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ပန္ၾကား
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ခ်က္မရွိဘဲ အျခားစစ္ဘက္အႀကီးအကဲေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကို ကၽြန္ေတာ္လက္ခံေတြ႕ဆုံ
ျခင္းမျပဳေတာ့ပါဘူး။ (ကာကြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕) စတဲ့၀န္ႀကီး႒ာနနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေပးပို႔လာတဲ့ ေထာက္လွမ္း
ေရး အစီရင္ခံစာေတြအားလုံးကို ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ပါတယ္။ အဲဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို
လြတ္လပ္တဲ့သတင္း႒ာနက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ေသခ်ာတိုက္ဆုိင္စစ္ေဆး ၾကည့္
တယ္။
အစိုးရအမေတာ္ေၾကးေတြ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကေနအားလုံးတတ္ႏုိင္တဲ့ေစ်းႏႈန္းတဲ့ အေျခခံ
လူသုံးကုန္ေတြရရွိဖို႔လည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျမႇင့္တင္ဖို႔

ကာလလတ္နဲ႔ကာလရွည္

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ

အမ်ားအျပားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိုတုိက္ဖ်က္ခဲ့သလို တရား
ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လိုလားခဲ့ပါတယ္။ သမၼတအပါအ၀င္ လူတိုင္းကို ဥပေဒတေျပးညီသက္
ေရာက္မႈရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈတိုက္ဖ်က္
ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအၿပိဳင္အဆုိင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိေစမယ့္ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး အက်င့္
ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ မႈခင္းတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္
မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တယ္။ (လက္ရွိ ပို၍ၾသဇာႀကီးသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး
ေကာ္မရွင္ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္)
အင္ဒိုနီးရွားဗဟိုဘဏ္ကို အမွီအခိုကင္းမႈကို တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္ကို
သမၼတရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေတာ့ပါဘူး။ ေငြျပန္မေပၚျခင္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးက်ဆင္းမႈရင္ဆုိင္ေနရတဲ့
အစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိကက႑ေတြက ေၾကြးဆုံးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း ညႇိႏႈိင္းေပးျခင္းျဖင့္ ေငြျဖစ္
လြယ္မႈျပန္လည္ရရွိေစကာ လုပ္ငန္းျပန္လည္ပတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္
အေသးစားနဲ႔အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳးိေရး၊ သဘာ၀သယံဇာတ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၿပိဳင္
ဆုိင္မႈ၊ စားသုံးသူကာကြယ္ေရး၊ ႏုိ္င္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ျမန္ဆန္ၿပီးအျမတ္
အစြန္းရရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔အပါအ၀င္ စီးပြားေရးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါ
တယ္။iii အိုင္အယ္လ္အိုကခ်မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလုံးကို ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳ
ျပ႒ာန္းဖို႔စတင္ျခင္းကိုဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ပါလီမန္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္တာေၾကာင့္
ဒါေတြအားလုံးကိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တာပဲ။ (Golkar ပါတီသည္ထိုစဥ္က လႊတ္ေတာ္တြင္အင္အား
အႀကီးဆုံးပါတီျဖစ္သည္။)

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
အဲဒါေတြၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေတြက်င္းပေပးဖို႔ကိစၥ ေရာက္လာတယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ၾကား၀င္ စြက္ဖက္မႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ ျပည္ပက အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႕
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အစည္းေတြကို

တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။

ေရြးေကာက္ပြဲကို

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ဖို႔နဲ႔

ကူညီဖို႔

အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာကိုပန္ၾကားခဲ့တယ္။ ဥေရာပက၊ အေမရိကန္က၊ ဂ်ပန္
ကေန (ေရြးေကာက္ပြဲအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕အစည္းေတြ) လာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕က
သမၼတကေတာ့ သူ႔လူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထဲမွာထည့္ခဲ့တာခ်ည့္ပဲ။ ျပည္ထဲေရး
၀န္ႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္ဘာညႊန္ၾကားသလဲဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ အစိုးရအရာရွိ
ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္ေတြ လုံး၀မပါရဘူးဆိုတာပဲ။ ယုံၾကည္အားထားေလာက္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕
အစည္းထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြပါရမယ္လို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္႐ႈံးသြား
မွာေပါ့ဆိုၿပီး သူတို႔က ကန္႔ကြက္ၾကပါေလေရာ။ ဒါေပမယ့္ ႐ႈံးခ်င္လည္း႐ႈံးပါေစဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္
ေျပာခဲ့ရတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး႒ာနအႀကီးအကဲက ဒီအေျခအေနဟာ ကၽြန္ေတာ့္ပါတီ႐ႈံးမယ့္
နိမိတ္ပဲလို႔ ေျပာတယ္။ ႐ႈံးခ်င္လည္း႐ံႈးပါေစဗ်ာဆိုၿပီး ထပ္ေျပာခဲ့တယ္။ အႏုိင္ရတဲ့ သူဟာ
ျပည္သူေတြျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ျပည္သူေတြက ဘယ္သူကိုပဲေရြးေရြး သူတို႔ကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့သူ
ႏိုင္ေစခ်င္တယ္လို႔ေျပာခဲ့တယ္။ စနစ္ကိုကၽြန္ေတာ္ဖန္တီးခဲ့တယ္။ အဲဒီစနစ္အတုိင္း လည္ပတ္
သြားပါေစေပါ့။

တရား၀င္ျဖစ္မႈနဲ႔ လူထုေထာက္ခံမႈရေရးအတြက္၊ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုျပန္သြားဖို႔
ႀကိဳးပမ္းခ်င္ႀကိဳးပမ္းၾကမယ့္ စစ္တပ္နဲ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အျခားအင္အားစုေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္
ဘယ္လိုမဟာဗ်ဴဟာေတြကို ခင္ဗ်ားသုံးခဲ့သလဲ။

ေဒသဆုိင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္
ဟာဘီဘီ။ ။ ျပည္နယ္ေတြမွာ ကိုယ့္ဘာသာအုပ္ခ်ဳပ္ေစဖို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေစခ်င္
တယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ျပည္နယ္နဲ႔ခ႐ုိင္အဆင့္ ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပိုင္ေတြကို ဗဟို
အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္တယ္။ ေဒသဆုိင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးလုိက္လို႔ အရင္းအႏွီး၊ ေငြနဲ႔
အာဏာဆုံး႐ႈံးေတာ့မယ့္သူေတြက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ၾကတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕
ျပည္နယ္ေတြက သဘာ၀သယံဇာတအင္မတန္ၾကြယ္၀တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရဲ႕ဂ်ီဒီပီကိုလည္း
အမ်ားႀကီးအေထာက္အပံ့ျဖစ္တယ္။ ဒါေတာင္ ဆင္းရဲတြင္းထဲမွာေနေနရတဲ့ ျပည္သူရာခုိင္ႏႈန္း
က ျမင့္ေနတယ္။ တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ေတြက်ေတာ့ လူသားရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးအေျခခံ
အေဆာက္အအုံကို အဓိကထားတာေၾကာင့္ သဘာ၀သယံဇာတနည္းေသာ္လည္း ဆင္းရဲတဲ့
သူက အမ်ားႀကီးမရွိဘူး။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ပိုေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ပညာေရး၊ အခြင့္အလမ္း
နဲ႔ ဥစၥာဓနဘက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အညီအမွ်ခြဲေ၀မႈကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္လာမယ္ေပါ့။
၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ ဘ႑ာေရးဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔တပါတည္း ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ကို က်ယ္ျပန္႔တဲ့အာဏာ
ေတြ လႊဲေျပာင္းေပးတဲ့ ဥပေဒေတြကိုျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။ ေဒသဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
အတြက္ တိုက္႐ုိက္ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို စတင္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုအာဏာခြဲေ၀မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ
ေတြျပ႒ာန္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ၀န္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရကေန ေဒသဆုိင္ရာ
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လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအရ ခန္႔အပ္မႈကိုေရာက္ေအာင္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲဲ့တယ္။
အာေခ်းျပည္နယ္ကို

ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအထူးေဒသျဖစ္ေစဖို႔

ကၽြန္ေတာ္အေရးဆို

တင္ျပခဲ့တယ္။ အာေခ်းျပည္နယ္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာေတြမွာ အျမစ္
တြယ္ေနတဲ့ တန္ဖိုးေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ လက္ခံတဲ့ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအထူးေဒသျဖစ္ဖို႔
ေပါ့။ အာေခ်းကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးမယ့္ ဥပေဒကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။ အခြင့္
အလမ္းမ်ား၊ ၀င္ေငြ၊ တရားစီရင္ေရးကိုက်င့္သုံးျခင္းတို႔ကို တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ ခြဲေ၀ျဖန္႔က်က္
မႈလုပ္ငန္းစဥ္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒပဲ။

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ မေကာင္းမႈၾကံရာပါလုပ္ျခင္းနဲ႔ လက္သင့္ရာ
စားေတာ္ေခၚျခင္းတို႔ ကင္းစင္ရမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္အေလးထားခဲ့တယ္။ (ဤကိစၥအတြက္
အင္ဒိုနီးရွားတြင္ တြင္က်ယ္ေသာအတိုေကာက္ လက္သုံးစကား KKN (korupsi, kolusi,
nepotisme) ျဖင့္ရည္ညႊန္းေျပာဆိုၾကသည္)

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္နဲ႔ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း

မ်ားဟာ ပညာသည္ဆန္ျခင္း၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရွင္
သန္ႏိုင္စြမ္း (cultural resilience)၊ ပန္ကာဆီလာ (အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ အေတြးအေခၚဆိုင္ရာ
အေျခခံမူမ်ား) အေျခခံမူငါးခ်က္အတြင္းကေန လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ လူ႔တာ၀န္၀တၲရားတန္ဖိုးမ်ား
ေပၚေပါက္လာေစေရးတို႔ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ရင္း
ျပည္သူေတြရဲ႕ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတုိးတက္လာေစေရးကိုအနာဂတ္ကိုတြက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊
ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ ပညာသည္ဆန္ျခင္း၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ျခင္းတုိ႔ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္နဲ႔
ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ရွိအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ား မျဖစ္ေစရလို႔တား
ျမစ္ခဲ့တယ္။ ဒါမွသာ သူတို႔ရဲ႕တာ၀န္၀တၲရားမ်ားမွာ ဘက္လိုက္မႈကင္းမွာေပါ့။ (ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား
ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မျဖစ္ရဟူသည့္ အမိန္႔ကို Golkar ပါတီက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။
သမၼတ ဆူဟာတိုလက္ထက္တြင္ ႏို္င္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ Golkar ပါတီကို မျဖစ္မေနမဲေပးၾက
ရသည္။)

စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအဖြဲ႕ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
စစ္တပ္ေတြက ႏုိင္ငံေရးအသြင္ေဆာင္ေနၿပီး စည္းလုံးမႈေလ်ာ့လ်ဲေနတာ၊ စစ္တပ္ထဲမွာ
ႏုိင္ငံကိုဦးေဆာင္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ၿပိဳင္ေနတဲ့ အုပ္စုေတြရွိတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သတိထား
မိတယ္။ တုိင္းျပည္အတြင္း လုံျခံဳေရးအတြက္၊ သမၼတေဟာင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ စစ္တပ္နဲ႔
ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုတာ၀န္ယူေစခဲ့တယ္။ လိုအပ္လာရင္ ဘယ္ေန႔ဘယ္အခ်ိန္ပဲ
ျဖစ္ျဖစ္ သမၼတျဖစ္တဲ့ကၽြန္ေတာ္က စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ကိုပဲ ေတြ႕တယ္။
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New Order အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (ဆူဟာတိုလက္ထက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္) အရေတာ့
ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာေရာ၊ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာပါ စစ္တပ္နဲ႔ရဲအဖြဲ႕က ကိုယ္စားလွယ္
အစုအဖြဲ႕ထားရွိတယ္။ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာအျပင္ သူတို႔
ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕ကေန စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူတို႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုရေအာင္ လုပ္ႏုိင္
တယ္။

အာဏာသိမ္းႏုိင္တဲ့အႏၲရာယ္ရွိတယ္လို႔ ခင္ဗ်ားယူဆခဲ့သလား။
ဟာဘီဘီ။

။ ယူဆတာေပါ့။ ဆူဟာတိုႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ေန႔ ေသာၾကာမနက္မွာ

အစ္စတာနာ မာဒီဂါ (သမၼတအိမ္ေတာ္) ကို ကၽြန္ေတာ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဖြဲ႕ထားတဲ့ အစိုးရ
အဖြဲ႕က အသင့္ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ

ျပည္သူကိုေၾကညာခ်င္တာေပါ့။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုက

ကၽြန္ေတာ့္နဲ႔ႏွစ္ေယာက္တည္းေတြ႕ၿပီး

ေဆြးေႏြးဖို႔ေစာင့္ေနတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားစစ္ဆင္ေရး

ထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဘုိ၀ိုနဲ႔ သူ႔တပ္ဖြဲ႕ေတြ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္ကို၀င္လာေနၿပီ
လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုကေျပာတယ္။ နယ္ေတြက ေလတပ္စခန္းေတြက ေလယာဥ္ေတြလည္း
ဂ်ကာတာကို ဦးတည္ၿပီးပ်ံသန္းလာေနၿပီတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုေတာ့ အေျခအေန
မေကာင္းဘူးလို႔ သူကေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတအိမ္ေတာ္ဆီ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုကိုသူက
ေခၚထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးနဲ႔သားေတြလည္း ေရာက္ေနတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုက
အမိန္႔ေပးပါဆိုၿပီးေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဘို၀ိုဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀ီရန္တိုရဲ႕
ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္လိုက္ၿပီ။

စစ္ဆင္ေရးအထူး

အဖြဲ႕မွဴး ပရာဘို၀ိုကို ေနမ၀င္ခင္ ရာထူးကဖယ္ရွားဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုကို ကၽြန္ေတာ္ညႊန္
ၾကားလိုက္ရတယ္။

အသစ္တက္လာမယ့္

စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴးက

အခုလာေနတဲ့

တပ္ေတြအားလုံးကို ကိုယ့္ေနရာကိုျပန္ပို႔ေစရမယ္လို႔ သူ႔ကိုေျပာလိုက္တယ္။ သူကလက္မခံဘူး။
ကၽြန္ေတာ္က

လက္မခံလို႔မရဘူး

ဆိုၿပီးေျပာတာေပါ့။

စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴးေနရာကို

ဘယ္သူ႔ခန္႔ရမွာလဲသူကေမးေတာ့ သူ႔ဘာသာဆုံးျဖတ္ခိုင္းလိုက္တယ္။
ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဘို၀ိုဆိုတာ ဆူဟာတိုရဲ႕သားမက္ေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ေဘးမွာရွိတဲ့
စစ္သားေတြအားလုံးက ဆူဟာတိုရဲ႕လူေတြခ်ည့္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ဆင္တြန္ပန္ဂ်ဳိင္တန္နဲ႔က မဟာမိတ္။ သူကငယ္ေသးတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္။ အေရွ႕
တီေမာက ပဋိပကၡနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆူဟာတိုနဲ႔သူက အဆင္မေျပဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အေတာ္
အၾကာက သူ႔မိသားစုက အကူအညီလာေတာင္းလို႔ သူ႔ကိုကၽြန္ေတာ့္လက္ေထာက္ခန္႔ခဲ့တယ္။
အင္ဒိုနီးရွားမြတ္ဆလင္

ပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ုံးကို

ေထာင္ခဲ့တာကၽြန္ေတာ္ဆိုေပမယ့္

ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုကို သေဘာထားတင္းမာသူေတြလို႔ အျမင္မခံရဘူး။ ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းတဲ့
မြတ္ဆလင္ေတြလို႔ပဲ သိထားၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔နီးစပ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ကို မြတ္ဆလင္
မဟုတ္တဲ့သူျဖစ္ေအာင္

ကၽြန္ေတာ္စလုပ္ခဲ့တယ္။

ဒါကိုအဲဒီတုန္းက

ကၽြန္ေတာ္မသိခဲ့ဘူး။
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ဆင္တြန္က ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ေတာ္ေတာ္ေလွ်ာက္ေနလာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္မွာပဲ အိပ္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲ ဘယ္ေတာ့မွပစ္မထားဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုတစ္ခုလုံးကိုလည္း
သူပဲေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တာပါ။
ကၽြန္ေတာ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဆိုင္းငံ့ဖို႔ႀကိဳးစားၾကတဲ့သူေတြရွိတယ္။ ဆူဟာတိုရဲ႕သားမက္
အေနနဲ႔ ပရာဘို၀ိုသည္လည္း ေပါက္ေရာက္တယ္၊ ၾသဇာရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္က
ပရာဘုိ၀ိုကို ရာထူးကမဖယ္လို႔မရဘူးပဲ။ ပရာဘို၀ို ကၽြန္ေတာ့္ကိုလာေတြ႕တယ္။ သူကၽြန္ေတာ့္
႐ုံးခန္းထဲမ၀င္ခင္ သူ႔လက္နက္ေတြကို ဆင္တြန္ကသိမ္းလိုက္တယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဘုိ၀ိုဟာ
သူ႔ရာထူးမွာဆက္ေနပါရေစဆိုၿပီး ေတာင္းပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္က အခိုင္အမာ
ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးၿပီ။
ကၽြန္ေတာ္ သမၼတျဖစ္ၿပီး ၂၄ နာရီမျပည့္ခင္ ေသာၾကာေန႔မွာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္နဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီး
ႏုိင္က်ဥ္းေတြအားလုံးကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ဖို႔ေျပာရတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တစ္ၿပိဳင္နက္ ရင္ဆုိင္ရတဲ့

ျပႆနာေတြကအမ်ားႀကီး။ ျပႆနာအားလုံးက စိတ္ညစ္စရာေတြခ်ည့္ပဲ။ ဆႏၵျပသူေတြနဲ႔
ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ရတယ္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံလို႔ရေအာင္လို႔ လူသိမ်ားေအာင္မလုပ္တာ
မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္ သမၼတျဖစ္လာဖို႔ စိတ္မပါခဲ့ဘူး။ အျပစ္မဲ့တဲ့သူေတြအမ်ားႀကီး
ေသေၾကႏုိင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုမျဖစ္ဖို႔ကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္စိတ္၀င္စားတာေလ။ ျပည္သူ႔လက္
ထဲအာဏာျပန္အပ္ဖို႔တစ္ခုတည္းကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္စိတ္၀င္စားတယ္။
ဒီအေျခအေနေတြျဖစ္ပ်က္ေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုအတြက္ စိတ္ပူမိတယ္။ ပရာဘို၀ို
ရဲ႕စစ္သားေတြက ကၽြန္ေတာ့္ေဘးမွာ။ ဘာျဖစ္လာႏုိင္သလဲဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းနားလည္
တာေပါ့။
အဲဒီတုန္းကအေျခအေနက အဲဒီလိုျဖစ္ေနတာ။ အာဏာသိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားတာကို သိလား
မသိဘူးလား ခင္ဗ်ားကေမးတယ္ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္သိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အားသာ
ခ်က္ရွိတယ္။ အရင္သမၼတရဲ႕ သားမက္၊ ေပါက္ေရာက္တဲ့သူ ကို ၂၄ နာရီအတြင္း ရာထူးကျဖဳတ္
လုိက္တယ္ေလ။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ၿပီဆုိရင္ ျပတ္ျပတ္သားသား
ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္လုိက္တာပဲ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္က အမ်ားႀကီးအေထာက္
အကူျဖစ္တယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးရာထူးကို အရပ္သားထဲက ခန္႔ဖို႔ျပင္ဆင္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ႀကီးတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ေယာက္ကိုမခန္႔ဘူး။ စစ္တပ္နဲ႔ ရဲအဖြဲ႕
ႏွစ္ခုစလုံးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္၀န္ႀကီးတစ္ဦးရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္
လုံး၀မထားခဲ့ဘူး။
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ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း
အျဖစ္အပ်က္ေတြေျပာင္းလဲေနတာ အရမ္းျမန္တယ္။ ဆူဟာတိုက ၾကာသပေတးေန႔မွာ
ရာထူးကဆင္းသြားတယ္။ ေသာၾကာေရာက္ေတာ့ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕လိုက္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္က်ဥ္းအား
လုံးကိုလႊတ္ေပးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေၾကညာခဲ့တယ္။ ေသာၾကာေန႔မွာပဲ ပရာဘို၀ိုကို ရာထူးက
ဖယ္ရွားခဲ့တယ္။ စေန႔ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အစိုးရအဖြဲ႕သစ္က်မ္းသစၥာဆိုတယ္။
စေန႔ေန႔ည ၈း၀၀ နာရီမွာ သမၼတအိမ္ေတာ္ကို အတိုက္အခံဘက္က အရပ္ဘက္အဖြဲ႕
အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ အာမီယန္ရာအီ၊ အမီးဆာလင္း၊ ဘူယန္း နာဆူးရွန္းအပါ
အ၀င္ လူရွစ္ဦးကိုေခၚေတြ႕တယ္။ သူတို႔က လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ၾသဂုတ္လထက္
ေနာက္မက်ဘဲ သုံးလအတြင္းကၽြန္ေတာ္က်င္းပေပးေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလိုလုပ္လို႔မရဘူး ဆိုတာ
သူတို႔ကိုေျပာျပလိုက္တယ္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္ၾကာရင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ဖို႔စီစဥ္ထားတယ္။
လက္ရွိသတ္မွတ္ထားတဲ့ေလးႏွစ္အတြင္း က်င္းပတာမဟုတ္ဘဲ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ
လုပ္မယ္ဆိုတာကို ေျပာျပလိုက္တယ္။ သူတို႔ကေတာ့ တစ္ႏွစ္ေစာင့္ရမယ္ဆိုတာ မွားတယ္တဲ့။
ဒါေပမယ့္ သူတို႔က သမၼတဆူဟာတိုဆိုရင္ လန္႔တတ္တဲ့သူမ်ဳိးေတြ။ ကၽြန္ေတာ္က သမၼတရာထူး
ဆက္ခံထားတဲ့သူဆိုေတာ့ အားသာခ်က္တစ္ခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာရွိထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္
သမၼတရာထူးရတာ သုံးရက္ပဲရွိပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ပါတီနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ပဲေတြးရင္
ကၽြန္ေတာ္သူတို႔အဆိုျပဳတာကို လက္ခံလိုက္မွာေပါ့ဗ်ာ။ မဲဆႏၵရွင္ေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကိုသိတာ
ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ရွိၿပီေလ။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအသစ္ေတြက တည္ေထာင္ဖို႔အခ်ိန္ရမွာ
မဟုတ္ဘူး။ (ေရြးေကာက္ပြဲ သုံးလအတြင္းလုပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္) ျပည္သူေတြဟာ ႐ႈံးနိမ့္သူ
ေတြျဖစ္သြားမွာပဲ။

သုံးလအတြင္းေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးဆိုတ့

အၾကံကိုလက္ခံၿပီးေဆာင္

ရြက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီအခ်က္ဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစမယ့္ သက္
ေရာက္မႈရွိေနတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို မလိုလားအပ္တဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္တယ္။
အစိုးရအဖြဲ႕က်မ္းသစၥာဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္သူအားလုံး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕
စည္းခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာ

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကို

ေၾကညာခိုင္းလိုက္တယ္။

ပါတီစုံစနစ္ကို

ကၽြန္ေတာ္စလိုက္တာပဲ။ အဲဒီလိုေၾကညာရင္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ဆန္႔က်င္ေနတယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး
၀န္ႀကီးကေျပာတယ္။ အေျခခံဥပေဒကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပင္ဆင္သြားမယ္လို႔ သူ႔ကိုေျပာလိုက္
တယ္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေန ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကိုခြင့္ျပဳတဲ့ အမိန္႔ဒီဂရီတစ္ခုကို
ျပ႒ာန္းေပးခဲ့တယ္။ သမၼတသက္တမ္းကို ႏွစ္ႏွစ္ကန္႔သတ္မႈလုပ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အေျပာ
သမားမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ျပည္သူေတြသိေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပြင့္
လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္ဆိုတာ သူတို႔သိေအာင္လုပ္ခဲ့
တယ္။
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ေန႔တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းထိုင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က နားေထာင္ရင္း ေကာက္ကာ
ငင္ကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးတယ္။ တစ္ေန႔ကို ဥပေဒနဲ႔နည္းဥပေဒေပါင္း ပ်မ္းမွ် ၁ ဒသမ ၃ ရာ
ခိုင္ႏႈန္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑
ခင္ဗ်ားရဲ႕ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္မႈေတြကို လႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံသလား။
ဟာဘီဘီ။

။ ကၽြန္ေတာ့္ကိစၥေတြၿပီးျပတ္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္မွာကၽြန္ေတာ့္အာဏာကို

သုံးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာအလြဲ သုံးတာေတာ့မလုပ္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပတဲ့
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ သမၼတရဲဲ႕တာ၀န္ခံမႈမိန္႔ခြန္း (သူ၏ သက္တမ္းတြင္ စြမ္းေဆာင္
ေအာင္ျမင္မႈ အစီရင္ခံစာ) ကိုေျပာရမွာျဖစ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္က အဲဒီအစီရင္ခံစာကို လက္မခံခဲ့ဘူးေလ။ သူတို႔က ဘာလို႔
လက္မခံၾကတာလဲဗ်။
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းျခင္းမျပဳမီမွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္
ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က လက္ခံမွာမဟုတ္တဲ့ အရိပ္အခ်ည္ျမင္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့
အစီရင္ခံစာကို ဥပေဒနဲ႔အညီေျပာမွာပဲ၊ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က လက္ခံမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္
ေတာ့္ကိုထပ္ၿပီးေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မွာပဲလို႔ ျပည္သူေတြကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ လက္မခံရင္
ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကိုထပ္ေရြးေကာက္မွာမဟုတ္ဘူးေပါ့။ ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္
ကိုေျဖရွင္းဖို႔ ေျပာင္းလဲမႈေတြအမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳး
စားခဲ့တယ္ဆိုတာယုံၾကည္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္အစီရင္ခံစာမဖတ္ၾကားခင္

လႊတ္ေတာ္က

ၾသဇာရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ တပ္ထဲကလူေတြ၊ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံက လူေတြနဲ႔ေတြ႕ေတာ့ သူတို႔က
ေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အစီရင္ခံစာကို လက္မခံၾကဘူးဆိုရင္ေတာင္ သမၼတရာထူးကို
၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ အမည္တင္သြင္းခံရႏုိင္တယ္တဲ့။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အစီရင္ခံစာကို လက္မခံရင္
ကၽြန္ေတာ္

အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ

ကၽြန္ေတာ့္မိန္႔ခြန္းကို

လက္မခံဘူးလို႔သူတို႔ကေျပာတယ္။

ၿပိဳင္ဘက္ေတြကသိထားေတာ့
ပါတီသစ္ေတြကဆို

ကၽြန္ေတာ့္

အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ေတာင္မၾကည့္ၾကဘဲ လက္မခံဘူးေျပာလိုေျပာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ အစီရင္ခံစာ
ကို ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကလက္ခံတယ္။ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကန္႔ကြက္လိုက္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးက
“ရွင္တကယ္ပဲ သမၼတရာထူးကိုစြန္႔လႊတ္ေတာ့မွာလား”ဆိုၿပီးေမးေတာ့ “ေအး၊ သမၼတတာ၀န္ကို
အေကာင္းဆုံးလုပ္ခဲ့တာ မလုံေလာက္ဘူးကြ၊ ငါကအေကာင္းဆုံးမဟုတ္ဘူး ထင္ပါရဲ႕ကြာ” လို႔
ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျဖခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အစီရင္ခံစာကို လက္မခံၾကတဲ့သူေတြဟာ ဓမၼဓိ႒ာန္က်
လားမက်လားဆိုတာ အေရးမႀကီးေတာ့ပါဘူး။
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စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအဖြဲ႕ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
ေတြမွာ အေရးႀကီးတဲ့အပိုင္းျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ရဲအဖြဲ႕ေတြဟာ စစ္အတြင္းမွာေရာ ၿငိမ္းခ်မ္း
တဲ့ကာလမွာပါ တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရးနဲ႔လုံျခံဳေရးကိစၥရပ္ေတြကိုသာ အာ႐ုံစိုက္သင့္တယ္လို႔
ခင္ဗ်ားတစ္ခါကေျပာခဲ့တယ္။ သူတို႔ဟာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔လူမႈေရးကိစၥရပ္ေတြမွာ တက္ၾကြမေနသင့္
ဘူးလို႔ ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့တယ္။ ဒီလိုေျပာရတာ၊ အဲဒီလိုေျပာတာကို စာမ်က္ႏွာေပၚတင္တာ
ေတြကေတာ့ လြယ္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားေျပာသလို စစ္တပ္ကမေဆာင္ရြက္ဘူးဆိုရင္
စာမ်က္ႏွာေပၚတင္တာလည္း အလကားျဖစ္မွာပဲ။ အျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ဆက္စပ္
ၾကည့္ႏုိင္မယ့္ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးကို ဘယ္လိုစီမံခန္႔ခြဲရမလဲဆိုတာ ခင္ဗ်ား
သိထားတာရွိရင္ေျပာပါ။
ဟာဘီဘီ။

။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ႕လြတ္လပ္ေရးကိုေၾကညာၿပီးေနာက္

လြတ္လပ္တဲ့တိုင္းျပည္၊ လြတ္လပ္တဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလာေအာင္ ကိုလိုနီ
ျပဳက်င့္သူေတြကို ျပည္သူေတြ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အင္ဒိုနီးရွားမွာ
ပညာသည္ဆန္တဲ့

စစ္တပ္မ်ဳိးမရွိခဲ့ဘူး။

တပ္သားေတြအားလုံးက

အင္ဒိုနီးရွားအရပ္ဘက္

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကလူေတြခ်ည့္ပဲ။ သူတို႔ကို ၁၉၄၅ မ်ဳိးဆက္ဆိုၿပီးေခၚၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့
သူတို႔ထဲက တစ္ခ်ဳိ႕က စစ္တပ္နဲ႔ရဲထဲ၀င္လာၾကတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ ဒြိဘာဂလုပ္ငန္းစဥ္ကိုသုံးၿပီး
အာဏာကိုကိုင္လို႔ရေအာင္ ဆူဟာတိုကလုပ္ခဲ့တယ္။ (ဒြိဘာဂလုပ္ငန္းစဥ္ Dwifungsi သည္
ဆူဟာတိုလက္ထက္တြင္စတင္ခဲ့သည့္ စစ္ဘက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္
တြင္ထားရွိျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္႒ာနဆုိင္ရာမ်ားရွိ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားတြင္ စစ္ဘက္မိုးက်ေရႊ
ကိုယ္မ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းတုိ႔ကိုမွည့္ေခၚထားသည့္ စကားျဖစ္သည္)
စစ္တပ္ကို တတ္သိပညာရွင္ေတြဆိုၿပီးသေဘာထားသင့္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္အေလး
ထားေျပာခဲ့တာခ်ည့္ပဲ။ စစ္တပ္ဟာ စစ္မက္ကိုကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ဖို႔ နည္းပညာေတြထုတ္ေဖာ္
တာ၊ အသုံးခ်တာမွာ ကၽြမ္းက်င္ၾကတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေႏွာက္
အယွက္ျဖစ္လာမယ့္

ရန္သူမွန္သမွ်ကို

စစ္ကိုေရွာင္လြဲမရဘူးဆိုရင္

ႏုိင္ေအာင္တိုက္ဖို႔

ကၽြမ္းက်င္သူေတြျဖစ္တယ္။ ၁၉၄၅ မ်ဳိးဆက္ကလူေတြက တိမ္ေကာသြားၾကၿပီဆိုေတာ့ သူတို႔
ရဲ႕အစဥ္အလာျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွစ္ခုကလည္း တိမ္ေကာသြားၿပီေပါ့။ တပ္ထဲ
က တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ Dwifungsi ကို ထိန္းသိမ္းဖို႔စိတ္ပါ၀င္စားၾကတယ္။
ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္ကိုတတ္သိပညာရွင္အေနနဲ႔ ဆက္ဆံတာ၊ စစ္တပ္ရဲ႕သမိုင္းနဲ႔ စစ္တပ္ရွိရျခင္း
အေၾကာင္းရင္းကို သိျမင္ေအာင္လုပ္တာက အဲဒီလိုထိန္းသိမ္းတာကို ကာကြယ္တားဆီးရာမွာ
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါတယ္။
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အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အကူးအေျပာင္းကို ဦးေဆာင္ရတဲ့
သူေတြဟာ စစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ထားရွိျခင္းရဲ႕ အေရးပါမႈကိုအေျပာတို႔
အေရးတို႔နဲ႔မဟုတ္ဘဲ အလုပ္နဲ႔သက္ေသျပၾကရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ပရာဘို၀ိုကို ရာထူးကအနား
ေပးခဲ့သလိုေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကူညီခဲ့သူကေတာ့ အစၥလာမစ္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ုံးက
အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္တဲ့၊ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ပဲ။
အရပ္ဘက္႒ာနဆုိင္ရာေတြမွာ စစ္တပ္ကလူေတြ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို တားျမစ္တဲ့
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္ကထုိင္ထားတဲဲ့
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအေရအတြက္ကို

ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့တယ္။

ဒီလိုနဲ႔

စစ္တပ္ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးအရ

လႊမ္းမိုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့တယ္။
ေသေရးရွင္ေရးျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ လူေတြက ခ်ီတုံခ်တုံျဖစ္ၾကတယ္။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့
သူက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆႏၵရွိတယ္ဆိုတာ သိသာေအာင္ျပရမယ္။ ဥပမာ ဆူဟာတိုရဲ႕
အမိန္႔ဒီဂရီျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လိုအပ္တယ္္လို႔သူယူဆရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရပ္
ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတာကို ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုက
ကၽြန္ေတာ့္ကိုေမးတယ္။ အဲဒီအမိန္႔အရဆို ဆူဟာတိုဟာ သမၼတကိုရာထူးကဖယ္ရွားလို႔ေတာင္
ရေလာက္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ဳိးရထားတာျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သမၼတျဖစ္တာ နာရီပိုင္းပဲ
ရွိေသးတယ္။ အဲဒီအမိန္႔ဒီဂရီကို ဒီအတုိင္းပဲဆက္ထားလိုက္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀ီရန္တိုကို ေျပာ
လိုက္တယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲ။

ကၽြန္ေတာ္ဘာျဖစ္သြားမယ္ဆိုတာ

ကၽြန္ေတာ္မသိဘူးဗ်။

ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုခုျဖစ္သြားရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုက လုပ္စရာရွိတာလုပ္ရမွာေလ။

ဒီေန႔ေခတ္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွာ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑နဲ႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ား
ရွိေသးလား။ အစိုးရအသုံးစရိတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို စစ္တပ္ကသီးျခားစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သလား။
ဟာဘီဘီ။

။ စစ္တပ္ကလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစုအဖြဲ႕အေနနဲ႔ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အစိုးရ

အသုံးစရိတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို စစ္တပ္ကသီးျခားစီမံခန္႔ခြဲတာမ်ဳိး မရွိေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္
သမၼတရာထူးမွာရွိစဥ္က စစ္တပ္ကလႊတ္ေတာ္မွာရွိတယ္၊ အစိုးရအသုံးစရိတ္ သီးျခားစီမံခန္႔ခြဲ
တာရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္လိုက္တယ္။ အခုဆို လႊတ္ေတာ္ထဲက အစုအဖြဲ႕
တစ္ခုထဲ ကေန မဲအေရအတြက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းလုံး၀မရႏုိင္ေတာ့တာေၾကာင့္ အေျခအခံဥပေဒကို
ျပင္ဆင္ဖို႔က သိပ္ကိုခက္သြားၿပီ။

ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ
ခင္ဗ်ားသမၼတျဖစ္ခ်ိန္ကစၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံဟာ ဆူဟာတိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ဆုံးႏွစ္
ကာလေတြတုန္းက အေျခအေနနဲ႔သိပ္ကိုကြာျခားသြားခဲ့ၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရ
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အုပ္ခ်ဳပ္မႈရယ္၊ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေပး မယ့္အင္အားစုအေနနဲ႔ လြတ္လပ္ေသာသတင္း
မီဒီယာ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ စတာေတြရွိသည့္တုိင္ အဂတိလိုက္စားမႈ
မနည္းမေနာနဲ႔ ႐ုန္းကန္ေနရတယ္ဆိုၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက နာမည္ႀကီးတယ္။ အဲဒီလိုအဂတိ
လိုက္စားမႈမ်ဳိး ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚဖို႔ခဲယဥ္းသြားေစမယ့္ တာ၀န္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္တည္ေထာင္ရာ
မွာ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ႏုိင္ငံေရးစနစ္ဟာ ဘာေၾကာင့္မ်ား မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ရသလဲ။
ဟာဘီဘီ။

။ အာဏာရွင္စနစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူေတြကေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔

ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုတာ စနစ္တိုင္းမွာ
ရွတ
ိ ာပဲ။ ႏုင
ိ င
္ ံေရးအာဏာကိရ
ု ဖိ႔ု (အာဏာကို ကိင
ု ထ
္ ားဖိ)႔ု ဆိတ
ု ာ သူတအ
႔ို တြက္ေငြရဖ
ွိ လ
႔ို တ
ို ာကိုး။
အာဏာရွင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဆူဟာတိုေရာ ဆူကာႏုိေရာ ေငြရွိဖို႔လိုအပ္ၾကတာပဲ။ ႏုိင္ငံေရး
ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ေငြဘယ္ကေနရႏုိင္သလဲ။ ႏုိင္ငံျခားကပဲ ေငြရသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္က
အုပ္ခ်ဳပ္သူလူနည္းစုဆီက၊ သူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းဆီက ေငြရသည္ပဲျဖစ္ေစ အဲဒီႏုိင္ငံေရး ေခါင္း
ေဆာင္ဟာ သူမ်ားႀကိဳးဆြဲရာကရေတာ့မွာပဲ။

ခင္ဗ်ားက ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ့တယ္။ ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ
လည္း ေငြလိုၾကတာပဲ။ ဂ်ာမနီမွာ အဂတိလိုက္စားမႈအရမ္းမ်ားတယ္လို႔ ခင္ဗ်ားထင္သလား။
ဟာဘီဘီ။ ။ ဂ်ာမနီမွာသူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ေတာ့ အဂတိလုိက္စားမႈကရွိတာပဲ။ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုမွာလည္းရွိတာပဲ။

ခၽြင္းခ်က္လုံး၀မရွိဘူး။

ဒါဓမၼတာပဲ။

ခင္ဗ်ားအစည္းအေ၀း

လုပ္ေတာ့မယ္ဆို တစ္ေယာက္ေယာက္က အဲဒီအစည္းအေ၀းကို ေငြေထာက္ပံ့တာပဲ။
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကံေကာင္းတယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ့္ကို အဲဒီလိုေငြေထာက္ပံ့တာမ်ဳိး လုံး၀
မရွိခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ရသမွ်၀င္ေငြေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာနဲ႔ပဲ ရရွိခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္
ေဆာင္ရမယ့္အခြန္ေတြေဆာင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ ဒီလိုအေျခအေနနဲ႔ေနေနရတာေပါ့။
အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္က သမၼတျဖစ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္ေအာင္ ဘယ္တုန္းက
မွ ပိုက္ဆံလုံလုံေလာက္ေလာက္ စုမိေဆာင္းမိမရွိႏုိင္ဘူးဆိုတာကို နားလည္ထားေတာ့ သမၼတ
ရာထူးကို ကၽြန္ေတာ္စိတ္မ၀င္စားခဲ့ဘူး။ ဘာအတြက္မ်ား စိတ္၀င္စားရမလဲဗ်ာ။
သမၼတျဖစ္ခ်င္တဲ့လူေတြ၊ ၀န္ႀကီးတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ျဖစ္ခ်င္တဲ့သူေတြမွ အမ်ားႀကီးပဲ။
အဲဒီလိုျဖစ္ခ်င္သူေတြက ေငြစုမိေဆာင္းမိျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကတယ္။ သူတို႔ကို ေငြေထာက္ပံ့သူ
ေတြရွိတယ္။

ဒါေပမယ့္

သူတို႔ကိုေငြေထာက္ပံ့တဲ့သူေတြက

သူတို႔ရင္းလိုက္တဲ့ဟာကေန

အျမတ္ျပန္လိုတာပဲ။ သူတို႔ပုံေအာလိုက္တဲ့ပိုက္ဆံကို ျပန္လိုခ်င္တာေလ။ ဒါက ဒီမိုကေရစီ
စနစ္တုိင္းရဲ႕ ယႏၲရားပဲ။
ဒီေန႔ကမာၻမွာ ေတာ္လွန္ေရးေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေတြျဖစ္တာ
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အဂတိလိုက္စားမႈတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ျပည္သူေတြက Facebook လို Twitter
လို လူမႈကြန္ရက္ေတြကိုသုံးလာၾကလို႔ပဲ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွာဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရး
ကာလေတြမွာ ျပည္သူေတြက လူမႈကြန္ရက္ေတြသုံးခဲ့ၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီလိုလုပ္တာ သူ
တို႔ပထမဆုံးလုပ္တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တုန္းက အင္ဒိုနီးရွားမွာ မိုဘုိင္းဖုန္းေတြသုံးၿပီး
ေတာ္လွန္ေရးပထမဆုံးလုပ္ခဲ့ၾကတာဗ်။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကိုခြင့္ျပဳ
ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာေပါ့။
ဒီေတာ့ကာ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုတာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ရဲ႕ ျပႆနာပဲ။ ဒါကိုဘယ္လို
တိုက္ဖ်က္မလဲ။ တရားမွ်တမႈပိုမ်ားလာေအာင္လုပ္ပါ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပိုမ်ားလာေအာင္လုပ္
ပါ။ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ပိုမ်ားလာေအာင္လုပ္ပါ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ တန္ဖိုးကိုတကယ္ဖန္
တီးေပးႏုိင္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ သို႔မဟုတ္ျပည္သူေတြကို ပိုၿပီးေစာင့္ေရွာက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က
ေလယာဥ္တစ္စင္းေဆာက္ႏုိင္လိုက္ရင္

တန္ဖိုးတစ္ခု

(လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို)

ထပ္ျဖည့္ေပး

လိုက္တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေၾကြးဆုံးတစ္ခုေပးလိုက္ရင္ေတာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကေန
တန္ဖိုးကိုစုပ္ယူလိုက္တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က အရမ္းခ်မ္းသာတဲ့သူဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေန႔ခ်င္း
ညခ်င္း

ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္၊

အရမ္းဆင္းရဲသြားႏုိင္တယ္။

ဒါက

ေလာင္းေၾကးထပ္ထားရတာပဲ။ ဒါမ်ဳိး ဥေရာပတုိက္မွာေရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာပါ
ျဖစ္ေနၿပီ။ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ဒါမ်ဳိးထပ္မျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဂ႐ုစိုက္မွရမယ္။
၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းကို စလုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီလုပ္ငန္း
ဟာ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို လႊဲေပးခဲ့ရတယ္။
ဒုတိယသမၼတဟာ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဘာေတြလုပ္လို႔မရဘူးေလ။ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ
ကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံနဲ႔ ၀န္ထမ္း ၄၈၀၀၀ ရွိတဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လႊဲေပးခဲ့ရတာ။ အင္ဒိုနီးရွား
ႏုိင္ငံျပင္ပက ေလယာဥ္တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ေရးစက္႐ုံေတြအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြ
လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ရတယ္။
ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ကၽြန္ေတာ့္ေၾကာင့္တင္တာမဟုတ္ဘဲ စေတာ့ရွယ္ယာေတြကို
ေစ်းကစားၿပီးအျမတ္ရေအာင္လုပ္တာ (manipulation) ေတြမ်ားလြန္းလို႔တင္ေနတဲ့ ေၾကြးဆုံး
ေတြေၾကာင့္ ျပႆနာရွိခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာေတာ့ ေၾကြးဆုံးေတြရွိေနၿပီ ဘယ္သူ႔ဆီကေန
လာတဲ့ ေၾကြးဆုံးေတြလဲ။ ႐ိုးသားမႈမရွိတဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကတင္ရွိတဲ့
ေၾကြးဆုံးေတြ၊ ဥပေဒကိုလက္တစ္လုံးျခား လုပ္တဲ့သူေတြေၾကာင့္ တင္တဲ့ေၾကြးဆုံးေတြ၊ ပြဲစား
ေတြတင္ရွိတဲ့ ေၾကြးဆုံးေတြပဲ။
ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာတူထားတာရွိခဲ့တယ္။ သမၼတ
ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဘာမ်ားလုပ္ေပးႏိုင္မလဲေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕က သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုး
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သြားတဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္လို႔မရဘူးဗ်။
ကၽြန္ေတာ္လည္း အက်ဳိးအေၾကာင္းဘာမွသိမထားဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္က သေဘာ
တူညီခ်က္ကို

ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္တယ္ဆိုပါေတာ့။

ႏုိင္ငံတကာမွာေရာ

ျပည္တြင္းမွာေရာက္

ျပႆနာေတြ တက္ကုန္မွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သြားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္က
သေဘာတူညီခ်က္ကိုခ်ဳိးေဖာက္မွာပဲလို႔ ယူဆသူေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ မခ်ဳိး
ေဖာက္ခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီေစ်းေပးရမွာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပးမွာပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာ
ခဲ့တယ္။

ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုျဖစ္သြားေအာင္ေတာ့

လုပ္လို႔မျဖစ္ဘူး။

ျပည္သူအမ်ားစုဟာ

ဆင္းရဲၿပီး အျပစ္ကင္းသူေတြျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြပဲဒုကၡေရာက္ကုန္ၾကမွာ။ ဒါမ်ဳိးကၽြန္ေတာ္
အျဖစ္မခံႏုိင္ဘူး။

ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ
စီးပြားေရးမူ၀ါဒသစ္ကို ခင္ဗ်ားက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ လူမႈ
ဖူလုံေရးကြန္ရက္ကို

ခင္ဗ်ားစတင္ခဲ့တယ္။

ဒီအစီအမံေတြဟာ

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုသြားတဲ့

လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးပါသလဲ။
ဟာဘီဘီ။ ။ျပႆနာက ကုန္စည္၀န္ေဆာင္မႈထုတ္လုပ္ဖို႔ ကုမၸဏီကေန ႏွစ္ရွည္ပိုင္ဆုိင္
တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ၊ အရင္းအႏွီးေတြကိုစုေဆာင္းျဖည့္ဆည္းမႈ (capital formation) ဘယ္လို
လုပ္မလဲဆိုတာပဲ။

ဘယ္ကေနစရမလဲ။

ေရြးစရာနည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့

အထက္ကေန

ေအာက္ကိုသြားတဲ့ အမိန္႔ေပးအမိန္႔ခံ အဆင့္ဆင့္တင္ျပၿပီး ဆုံးျဖတ္တဲ့စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ပဲ။ တခ်ဳိ႕
ေသာသူေတြ အရင္းအႏွီးကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔နဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတြဖန္တီးေပးဖို႔ရာ ဥပေဒနဲ႔ လုပ္ထုံး
လုပ္နည္းေတြ ကိုဖန္တီးေပးဖို႔ပဲ။ အရင္းရွင္စနစ္မွာ အရင္းအႏွီးနဲဲ႔ ၀င္ေငြညီတူညီမွ် ျဖန္႔က်က္
ခြဲေ၀ေပးႏုိင္တဲ့ယႏၲရားက

ပညာေရးက႑တစ္ခုပဲရွိတယ္။

ေရြးခ်ယ္စရာေနာက္တစ္နည္း

ကေတာ့ ေအာက္ေျခကေနပူးေပါင္းဆုံးျဖတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္တဲ့နည္းလမ္းပဲ။ ဆုိဗီယက္
ျပည္ေထာင္စုမွာေအာက္ေျခမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးတယ္။
ေဒ၀ါလီခံလိုက္ရတယ္။ သို႔ေသာ္ အမိန္႔ေပးအမိန္႔ခံ အဆင့္ဆင့္တင္ျပ၊ ဆုံးျဖတ္တဲ့စနစ္က
အခုေဒ၀ါလီခံရလုလုျဖစ္ေနၿပီ။ ေနာက္ၿပီးကိုယ္က်ဳိးရွာၿပီးျခယ္လွယ္တာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္
လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ထားတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းၾကား အတိုးႏႈန္းေတြကို
ေစ်းကစားၿပီး အျမတ္ရေအာင္လုပ္တာကို ကမာၻ႔ဘဏ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ကာလတိုေခ်းေငြ
ႏႈန္းစံ (LIBOR) ကေနစၿပီးလုပ္တာမ်ဳိးပဲ။ ပုဂၢလိကလက္က်န္စားရွယ္ယာ (private equity)
ေတြကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္တဲ့သူေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့ ပြဲစားေတြပဲ။ သူတို႔က
အေရာင္းအ၀ယ္ျမန္ျမန္လုပ္ၿပီး ေကာ္မရွင္ယူလိုက္တာပဲ။ ၿပီးရင္သူတို႔က အခြန္မေဆာင္ရဘူး။
သို႔ေသာ္သူတို႔က (တုိင္းျပည္ရဲ႕) ဥစၥာဓနကိုမဖန္တီးေပးဘူး။ တျခားသူေတြကဖန္တီးလုပ္တဲ့
ဥစၥာဓနကို

သူတို႔ကကိုယ္က်ဳိးရွာသုံးၿပီး ပိုပိုခ်မ္းသာလာေအာင္လုပ္ၾကတာ။ အဲဒီပုဂၢလိက
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ကုမၸဏီေတြ ျပႆနာတက္ရင္ အစိုးရကအခြန္ထမ္းေတြရဲ႕ပိုက္ဆံေတြသုံးၿပီး ၀င္ကူရမွာေလ။
ျပည္သူအမ်ားစုကေန အလြန္႔အလြန္ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြကိုကယ္တင္ဖို႔ ေငြပင္ေငြရင္း ထည့္ေပး
ၾကရမွာ။ အလြန္႔အလြန္ခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြကစင္ေပၚကခ်ည့္ပဲ။
ကၽြန္ေတာ္က အရင္းရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ လုပ္နည္း
လုပ္ဟန္တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။

အဲဒါက

လူလတ္တန္းစားကေနစဖို႔ပဲ။

လူလတ္တန္းစားကို

ဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္းေအာက္ ေရာက္ေနသူေတြကို ဆြဲတင္ရမယ္။ လူေကာင္းေတြ
ကို ထိပ္ေရာက္ေအာင္တြန္းတင္ရမယ္။ ဒီလိုလုပ္ေပးတာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေျပာေနတဲ့ ‘ဆြဲတင္တြန္းတင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း’ဆိုတာပဲ။ ဒါကိုလုပ္ဖို႔အခြင့္အေရးရွိတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဂ်ာမန္ေတြရဲ႕
ဆိုရွယ္လစ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုသုံးၿပီး ဒီလုိလုပ္ပုံလုပ္နည္းကို ကၽြန္ေတာ္ရွင္းလင္း
ေအာင္ ေျပာျပရတာပါ။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
ခင္ဗ်ားသမၼတျဖစ္သြားတာရယ္ ခင္ဗ်ားကလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနတာရယ္
က သမုိင္း၀င္အျဖစ္အပ်က္ပဲဗ်။ ဒါေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္အလုပ္ျဖစ္ဖို႔ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့
ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြလုိတယ္။

ႏုိ္င္ငံေရးပါတီေတြကလည္း

အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္ေနတယ္။

ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါတီေတြရဲ႕အခန္းက႑ကို ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။
ဟာဘီဘီ။ ။ ဆူဟာတိုက ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို ရည္္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ အကြက္ခ်ေရးဆြဲခဲ့တာ။
သူက အင္ဒိုနီးရွားမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုပဲခြင့္ျပဳၿပီး အာဏာယူထားမွာေလ။ (အပိတ္ခံထားရ
သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုအျပင္ Golkar ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့
သည္။) ဆူဟာတိုက အင္ဂ်င္နီယာပါရဂူ ဆူကာႏိုဆီက အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္တိုင္းျပည္လုံးကို
ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ သမၼတလည္း ဆူဟာတို၊ ပါလီမန္ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ကလည္း ဆူကာႏုိ
ပဲ။ ’ကၽြန္ေတာ့္မွာ အာဏာႏွစ္ခု(ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခု)ပဲရွိတယ္။ ပါတီတစ္ခုက လက္ရွိဘ၀ကို
ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မယ္။ က်န္တဲ့တစ္ခုက သူေသလြန္ၿပီးတဲ့အခါ ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မယ္’ဆုိၿပီး
ဆူကာႏုိကေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ သူေျပာတဲ့လက္ရွိ ဘ၀ကိုေစာင့္ေရွာက္မယ့္ပါတီဆိုတာ အင္ဒိုနီးရွား
ဒီမိုကရက္ပါတီကိုေျပာတာ။

ေသလြန္ၿပီးေနာက္ေစာင့္ေရွာက္မယ့္ပါတီက

ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔တဲ့

အဓိပၸာယ္နဲ႔ေျပာရင္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ညီညြတ္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (United
Development Party) ကိုေျပာတာ။ ဒီပါတီကို Golkar (Golongan Karya) လို႔ေခၚတယ္။
Golongan ဆိုတာအစုအဖြဲ႕။ Karya ဆိုတာ ‘စြမ္းေဆာင္သူမ်ား’လို႔အဓိပၸာယ္ရတယ္။ အစၥလာမ္
ဘာသာကို ယုံၾကည္သူမွန္သမွ် မိမိတို႔အလိုရွိရာ၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရာကိုဆုသာေတာင္းၾကလို႔သူ
ကေျပာခဲ့တယ္။ ေကာင္းၿပီ။ သို႔ေသာ္ က်န္တဲ့သူေတြက အစၥလာမ္လည္းပါတယ္။ ခရစ္ယာန္
လည္းပါတယ္။ လက္၀ဲအစြန္းေရာက္၊ လက္ရာအစြန္းေရာက္ေတြပါတယ္။ လူမႈေရးသမားေတြ
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စသျဖင့္ ယုံၾကည္သက္၀င္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကတဲ့သူေတြေရာေနတာ။ အဲဒီပါတီ၀င္ေတြက တစ္ခါ
တစ္ရံ အေျခအတင္ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့သူတို႔ ဘယ္ေတာ့မွ အႏိုင္ရတယ္ဆိုတာမရွိဘူး။
ဟုတ္ေနတာပဲ။ အႏိုင္ရတဲ့သူေတြဆိုတာ အလုပ္လုပ္သူေတြ၊ စြမ္းေဆာင္သူေတြ။ ဒီေတာ့
ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးၿပီဆိုရင္

အလုပ္လုပ္သူေတြ၊

ပညာသည္ေတြ၊

က်န္တဲ့လူနည္းစုႏွစ္စုက

လူေတြရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈကို သူအသုံးခ်ရမယ္။ စစ္မႈထမ္းအစုအဖြဲ႕လို႔ေခၚတဲ့အစုအဖြဲ႕ကိုလည္း
သူက ဖန္တီးခဲ့တယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာရွိတဲ့ စစ္မႈထမ္းအစု
အဖြဲ႕ဥကၠ႒က သတ္မွတ္ထားတဲ့စည္းမ်ဥ္းအရ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို အစီရင္ခံရတယ္။ ျပည္နယ္ေတြ
ကလာတဲ့ အစုအဖြဲ႕ဟာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာသာ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
မွာ ကိုယ္စားျပဳမႈမရွိဘူး။ ဒီေတာ့ ကိုယ္စားျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အဲဒီဥပေဒမ်ားအရ ကိုယ္စားလွယ္
အမ်ားစုကို ႏွစ္ေပါင္း ၃၁ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ဆူဟာတိုကထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။
ဒီပါတီဖြဲ႕စည္းပုံဟာ ဆူဟာတိုလက္ထက္မွာ တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ အက်ဳိးျပဳခဲ့တယ္။
သို႔ေသာ္ အဲဒီဖြဲ႕စည္းပုံကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရတယ္။ ဘယ္လိုေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသလဲ။ ပါတီ
လုပ္ငန္းေတြလည္ပတ္ဖို႔ သုံးစြဲတဲ့စရိတ္ဟာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့ ပါတီကိုေငြေၾကးေထာက္ပံ့ဖို႔
ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးစနစ္သူ႔မွာရွိတယ္လို႔ ဆူဟာတိုဆီကသိရတယ္။ ပြင့္လင္း
ျမင္သာေအာင္လုပ္ျပႏုိင္ရင္ ကိုယ့္ကိုလာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္သူေတြရႏုိင္တာပဲ။ အဲဒီပါတီ
လုပ္ငန္းအသုံးစရိတ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကိုယ့္အိတ္ထဲထည့္လိုက္ရင္ရတာေပါ့။ က်န္တဲ့ ၉၀
ရာခုိင္ႏႈန္းကပါတီအတြက္ပဲေပါ့။ ဆူဟာတိုအေနနဲ႔ အဲဒီလို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ယူလိုက္တာမ်ဳိး
သူ႔သားသမီးေတြ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အထိ လုပ္ေနလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔သားသမီးေတြ
အိမ္ေထာင္က်၊

ကိုယ့္စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္

ကိုယ္လုပ္ၾက၊

ကိုယ့္အသိုင္းအ၀ိုင္း

အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္က်တဲ့အခါက်ေတာ့ ဆူဟာတိုလည္း ရန္ပုံေငြသုံးစြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို
မထိန္းႏုိင္ေတာ့ဘူးေလ။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွာ သူ႔သေဘာထားက အျပဳ
သေဘာေဆာင္ပါတယ္။

ဒါကိုကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာေျပာႏုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

ဆူဟာတိုက

ေလာကဓမၼတာကိုဆန္႔က်င္ၿပီး တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္။
ခုေျပာခဲ့တာေတြဟာ

ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္ေတာ့

သမၼတသက္တမ္းကို

ႏွစ္ႀကိမ္မွာ

ကန္႔သတ္မႈ သတ္မွတ္ဖို႔အေစာဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းပဲ။ ဒီလိုသတ္မွတ္
တာမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေလ့လာခဲ့တယ္။ ဒီႏုိင္ငံကတစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္
စြမ္းဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ လုပ္ၾကည့္ေစခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ဖို႔မလိုပါဘူး။ အေမရိကန္
ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ နမူနာက အလုပ္ျဖစ္တယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္ သမၼတသက္တမ္းကို ႏွစ္ႏွစ္
သတ္မွတ္လို႔ရတယ္ဆိုတာကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈ - ၈၀ ရာခိုင္
ႏႈန္းရထားလို႔ပါ။ သူ႔တို႔ကိုကၽြန္ေတာ္က ဘာလုပ္ပါလို႔ေျပာရင္ သူတို႔လုပ္ေပးရမွာပဲ။

ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္ေနတာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းနဲ႔
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ဒီမုိကေရစီၾကံ့ခုိင္လာမႈကို

ပိုၿပီးခက္ေစတယ္လို႔

မထင္ဘူးလား။

ႏုိင္ငံေရးပါတီဥပေဒက

ထိေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ထင္လား။
ဟာဘီဘီ။

။ ႏုိင္ငံေရးပါတီဥပေဒက ေကာင္းမြန္တဲ့ဥပေဒတစ္ခုပါ။ ဒီဥပေဒကို ပိုၿပီး

ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္လို႔ေတာ့ရတာေပါ့။ ပါတီတစ္ခုဟာ အေျခခံဥပေဒကို
လက္ခံၿပီး

တည္ဆဲဥပေဒေတြကို

လိုက္နာေနသမွ်ကာလပတ္လုံး

ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ဖို႔

လူတိုင္းကို ခြင့္ျပဳလို႔ရတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္အတိအလင္းေျပာၿပီးသားပါ။ တည္ဆဲဥပေဒေတြ၊
မူ၀ါဒေတြထဲကေန အေျခခံဥပေဒကို ပိုေကာင္းေအာင္ျပင္ဖို႔ ဒီမိုကရက္တစ္နည္းလမ္းရွိတယ္။
ေပတရာလမ္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မဟုတ္ဘူး။ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ဆႏၵျပပြဲေတြ
ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းနဲ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာပဲ။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့
ဥပေဒေတြကိုလိုက္နာရမယ္။ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာ ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ကေန
အေျပာင္းအလဲအတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အၾကံျပဳခ်က္ေတြေပးသင့္တယ္။
ဒီေန႔ေခတ္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကသာ သမၼတေလာင္းေတြကို အမည္တင္သြင္း အဆိုျပဳ
ႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုက အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကပါ
သမၼတေလာင္းေတြကိုတင္သြင္းႏိုင္မယ့္ ယႏၲရားတစ္ခုရွိခ်င္တာပါ။ အဲဒီလို အရပ္ဖက္အဖြဲ႕
အစည္းေတြက သမၼတေလာင္းတင္ႏုိင္မယ့္စနစ္မ်ဳိး တည္ေထာင္ၾကရမယ္။ မဲဆႏၵရွင္ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္မႈကို အဲဒီစနစ္က တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစလိမ့္မယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ မၾကာေသး
ခင္ကက်င္းပတဲ့

ဂ်ကာတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာအတြက္

ပထမအေက်ာ့က်င္းပတဲ့

ေရြး

ေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက မဲမေပးခဲ့ဘူး။ ျပည္သူေတြ မျဖစ္မေန မဲေပး
ရမယ္ဆိုတာကို သူတို႔နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမယ္။ သူတို႔ကို ပါတီ
ေတြက ကိုယ္စားမျပဳဘူးလို႔ ယူဆတာေၾကာင့္ သူတို႔တစ္ေတြမဲမေပးၾကတာလို႔ ထင္တယ္။
မဲေပးသူအေရအတြက္ နည္းပါးျခင္းဟာ မဲဆႏၵရွင္ေတြနဲ႔ တုိင္းျပည္အတြက္မေကာင္းဘူး။

ျပည္သူလူထု၏ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ
ဆူဟာတိုအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆုံးသတ္ေအာင္လုပ္ရာမွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အေရး
ႀကီးတဲ့အခန္းက႑က ပါ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ေပ်ာက္သြားတဲ့ပုံပဲ။ အဲဒီေက်ာင္းသား
ေတြနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ ဘာျဖစ္သြားလဲ။ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြကို ဦးေဆာင္
သူေတြ ဘာလုပ္ေနၾကသလဲ။
ဟာဘီဘီ။

။ဟိုးအရင္ကတည္းက သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွာ အေျပာင္းအလဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ အခုထိလည္း သူတို႔ဦးေဆာင္ေန
တုန္းပဲ။
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ဒါဆို ခင္ဗ်ားအာဏာရလာေတာ့ သူတို႔ဘာျဖစ္သြားလဲ။ သူတို႔ရဲ႕ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကို
ရပ္ဆုိင္းလိုက္ၾကတာလား။
ဟာဘီဘီ။

။ ေက်ာင္းသားေတြကၽြန္ေတာ္နဲ႔လာေတြ႕တယ္၊ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြး

ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕စည္း႐ုံးလႈပ္ရွား မႈကိုေတာ့ ရပ္ဆုိင္းမပစ္ၾကပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားေတြဆို
ကၽြန္ေတာ့္ကို ေတာ္ေတာ္ရန္လိုၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သူတို႔ေျပာတာကို နားေထာင္ေပးတယ္။
တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကိုေထာက္ခံတယ္။ သူတို႔ေျပာတာလည္း နားေထာင္တာ
ေပးတာပဲ။
ကၽြန္ေတာ္ကိုယ့္ကၽြန္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးသမားဆိုၿပီး ဘယ္တုန္းကမွသေဘာမထားခဲ့ဘူး။
ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ရပ္တည္ျမဲရပ္တည္ေနခဲ့တယ္။ ဒီလိုေျပာလို႔ ကၽြန္ေတာ္
ႏိုင္ငံေရးကိုနားလည္ပါတယ္ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းေကာင္းနားလည္တာေပါ့။ သို႔ေသာ္
ႏုိင္ငံေရးက ကၽြန္ေတာ္အစြမ္းအစျပခ်င္တဲ့ ေနရာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ အစြမ္းအစျပရ
မယ့္ေနရာက အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္၊ေလယာဥ္ေတြေဆာက္တာ၊ သေဘၤာေတြေဆာက္တာပါ။

က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုဆက္ဆံမႈနဲ႔ သူတို႔အခန္းက႑ကို ျပန္
လည္အဓိပၸာယ္ဖြင္ဖို႔ အက်ဳိးျပဳႏုိင္တဲ့ ကာလေတြပါပဲ။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကို ခင္ဗ်ား
ဘယ္လို ေျဖရွင္းခဲ့လဲ။
ဟာဘီဘီ။ ။ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြရွိ
ပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားမွာရွိတဲ့

လူ႔အခြင့္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ

အမ်ဳိးသမီး၊

အမ်ဳိးသား

လူတိုင္းရဲ႕လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အေရးဆိုတင္ျပေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ
ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးေနၾကရတယ္။ အဓမၼက်င့္ခံရတဲ့ အမ်ဳိးသမီး
ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္တဲ့သူမရွိဘူး။ အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့ကာလအတြင္းမွာ အဓမၼက်င့္ခံရတဲ့
အမ်ဳိးသမီးေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး
အမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္ (KOMNAS Perempuan) ကို ကၽြန္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔အတူ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အင္ဒိုနီးရွား
ႏုိင္ငံ လူဦးေရစုစုေပါင္းရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္းရွိတာေၾကာင့္ သူတို႔ကို မ်က္ကြက္ျပဳလို႔
မရဘူး၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ္လို႔ ဥကၠ႒ကိုကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။

ႏိုင္ငံတကာ၏ေထာက္ခံမႈ
ခင္ဗ်ားရဲ႕စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံျခား
တုိင္းျပည္ေတြက ကူညီခဲ့သလား။
125

ဟာဘီဘီ။

။ အေျပာနဲ႔တင္မက အလုပ္နဲ႔ပါကူညီခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စုပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာဦးေဆာင္တဲ့ ေရြးေကာက္
ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အင္ဒိုနီးရွားဗဟိုဘဏ္ကို
လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ထိေရာက္ပီျပင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရာမွာကူညီဖို႔ ဂ်ာမနီဗဟိုဘဏ္
Deutsche Bundesbank ရဲ႕ဥကၠ႒ေဟာင္း ေဒါက္တာ ရွဲလ္ဆင္ဂ်ာကို ဂ်ာမနီကေစလႊတ္
ေပးခဲ့တာေတြပဲ။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ ဘယ္အရာက အစိုးရမဟုတ္တဲ့ ျပည္ပ
က ကူညီေဆာင္ရြက္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ သင့္ေတာ္မယ့္အခန္းက႑ဟာ ဘယ္က႑
ေတြလို႔ ခင္ဗ်ားထင္သလဲ။
ဟာဘီဘီ။

။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊

ပညာေရး၊ စီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံ စတာေတြတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ျပည္သူေတြ
ကို အကူအညီေပးရာမွာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္
အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ လက္ဦးမႈရေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြ
ဟာ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးမွာ ၀င္မပါသင့္ဘူး။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတုိင္းဟာ သူတို႔
အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္ၾကမွာခ်ည့္ပဲ။ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈစီးပြားေရး
ျပႆနာေတြကို အင္ဒိုနီးရွားျပည္သူေတြကပဲ ေျဖရွင္းသင့္တယ္။ ေတာင္းဆိုမႈရွိလာမွသာ
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ဳိးရွိတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုအေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြက
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။

ဘာသာေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီ
ခင္ဗ်ားသမၼတရာထူးမွာ ႏွစ္ႏွစ္မျပည့္တဲ့ ရက္ေပါင္း ၅၁၇ ရက္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
တဲ့ကာလဟာ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ သမုိင္းလားရာကို ေျပာင္းသြားေစခဲ့တယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံဟာ
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္အမ်ားဆုံးရွိတဲ့ တုိင္းျပည္
တစ္ခုပဲ။ အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတာေတြလည္း အမ်ားႀကီး
ပါပဲ။ အင္ဒိုနီးရွားဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးအေျခခံမူငါးရပ္ (Pancasila) ေၾကာင့္ မတူျခားနား
ေနတာဆိုၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတာလည္းရွိတယ္။ ဘာသာေရးအားလုံး အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္တဲ့
အစဥ္အလာ၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕စည္းလုံးမႈေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားက မတူျခားနားေနတာဆိုၿပီးေတာ့
လည္း ေဆြးေႏြးၾကတာရွိတယ္။ ဘာသာေရးရဲ႕အခန္းက႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံက
သင္ခန္းစာယူစရာေတြက ဘာေတြမ်ားျဖစ္မလဲ။ အစၥလာမ္ဘာသာအားေကာင္းတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ
ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ကို ျမႇင့္တင္အားေပးႏုိင္ဖို႔ ဘာလုပ္ႏုိင္မလဲ။
ဟာဘီဘီ။ ။ ဒီမုိကေရစီက အေျဖပါပဲ။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံကို ဒီမိုကေရစီတံခါးဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။
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ဒါကို တူရကီႏုိင္ငံက ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ Necmettin Erbakan နဲ႔ Abdullah Gul တို႔ကို
ေျပာျပခဲ့တယ္။ Gul နဲ႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔က သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ လူသားရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစၥလာမၼစ္ဖိုရမ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက Gul က
စစ္တပ္နဲ႔အဆင္မေျပဘူး။ သူ႔အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ Gul ကို
ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီမွာ ျပည္သူေတြက အဆုံးအျဖတ္ေပးတာပဲ။
ဒီေန႔ကမာၻေပၚမွာရွိၾကတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနတာေတြကို ပိုၿပီးသိရွိ
နားလည္လာၾကၿပီ။ သတင္းအခ်က္ အလက္ကိုလြတ္လပ္စြာရယူျခင္းနဲ႔ အမွန္တရားတို႔ကို
အေျခခံၿပီး သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္စိတ္ျဖာသုံးသပ္မႈ ပိုၿပီးလုပ္ႏုိင္လာၾကၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ အေရွ႕အလယ္
ပိုင္းက အာရပ္ေႏြဦးဆိုတဲ့ဟာက စိန္ေခၚမႈေတြဟာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ
ျဖစ္မလာတာေပါ့။ အဲဒီစိန္ေခၚမႈေတြဟာ တရားမွ်တမႈနဲ႔ သာတူညီမွ်ေကာင္းစားေရးဆိုင္ရာ
ျပႆနာေတြပါ။ တခ်ဳိ႕က သေဘာထားတင္းမာတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကိုအသုံးခ်ၿပီး
လူတာကာပိုအာ႐ုံစိုက္လာေအာင္၊ ပိုက္ဆံပိုရေအာင္၊ ပိုၿပီးျခယ္လွယ္ႏုိင္ေအာင္လုပ္ၾကတယ္။
အင္ဒိုနီးရွားမွာ သေဘာထားတင္းမာသူေတြ ၿပိဳင္ဆုိင္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့
တယ္။ သို႔ေသာ္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ သေဘာထားတင္းမာသူေတြျဖစ္ျဖစ္၊ အစၥလာမ္ဘာသာ
၀င္မဟုတ္တဲ့ သေဘာထားတင္းမာသူပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ၀င္လို႔ရေလာက္တဲ့
ေထာက္ခံမႈ မရၾကဘူး။
ဘာသာေရးက ျပႆနာျဖစ္ေစတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြက ျပႆနာရဲ႕အရင္း
အျမစ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းသြားရမယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ျပႆနာ
ေျဖရွင္းပုံေျဖရွင္းနည္းကို ယဥ္ေက်းမႈက လႊမ္းမိုးတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ ဘာသာေရးတိုင္း
ထက္ အရင္ေစာၿပီးေပၚေပါက္ခဲ့တာပါ။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ဘာသာေရးဆန္တဲ့ လုပ္နည္းလုပ္
ဟန္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုခ်ဳပ္ေႏွာင္ေနတယ္။ ဘာသာေရးဆန္တဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြသုံး
ၿပီး

အၾကြင္းမဲ့တန္ဖိုးေတြ

အခိုင္အမာတင္ျပဖို႔

လုပ္လာတတ္ၾကတယ္။

တစ္ခါတစ္ရံမွာ

ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံအေျခအေနကို ထည့္မတြက္ၾကေတာ့ဘူး။ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆုိင္ရာ
တန္ဖိုးေတြဟာ အာရပ္ယဥ္ေက်းမႈ၊ အာရပ္ကမာၻတန္ဖိုးေတြနဲ႔ တစ္ခ်ိန္လုံးတူညီေနမွာေတာ့
မဟုတ္ဘူး။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ အင္ဒိုနီးရွားဟာ အစၥလာမၼစ္ႏုိင္ငံမဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္ရဲ႕လမ္းျပ
အေျခခံမူငါးရပ္ကိုအေျခခံထားတဲ့ အင္မတန္ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္
ဆိုတာကို မြတ္ဆလင္နဲ႔တျခားဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္ခံရမယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ
ရဲ႕လမ္းျပအေျခခံမူငါးရပ္ကေတာ့ -
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၁။

ဘုရွားတစ္ဆူတည္းရွိ၀ါဒႏွင့္ ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းမႈ

၂။

တရားမွ်တ၍ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ လူ႔ေဘာင္

၃။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ စည္းလုံးမႈ

၄။

အင္ဒိုနီးရွားျပည္သူအားလုံးအတြက္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ

၅။

လူမႈဖူလုံေရး စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္ကမာၻကလူေတြကေတာ့

အင္ဒိုနီးရွားမြတ္ဆလင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ုံး

ကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကို သင္ခန္းစာယူႏိုင္ၾကမလားပဲ။ တူညီတဲ့ခံယူခ်က္ေတြ၊
ယုံၾကည္ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဘယ္တုန္းကမွ မတူျခားနားမႈေတြကို
စၿပီးမေဆြးေႏြးဘူး။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေဆြးေႏြးပုံေဆြးေႏြးနည္းေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေယာက္နဲ႔
တစ္ေယာက္ နားလည္မႈပိုမ်ားလာေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ပိုမို
ႀကီးက်ယ္တဲ့သေဘာထားႀကီးမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံဟာ ဘာသာေရး
တရားေပါင္းစုံရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံပါ။ ျခံဳေျပာရရင္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကတဲ့ အင္ဒိုနီးရွား
ႏုိင္ငံသားေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ၾကတယ္။ တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္း
အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသားျဖစ္ၾကျခင္းမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနျခင္းကိုအက်ဳိးျပဳ
ၾကတယ္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား
အင္ဒိုနီးရွားအေတြ႕အၾကံဳကို စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကည့္ရင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
ေပါင္းစုံကို

ျဖတ္သန္းေနၾကရတဲ့ႏုိင္ငံေတြက

ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္

အဓိကက်တဲ့

သင္ခန္းစာေတြ၊ အေျခခံမူေတြက ဘာေတြလို႔ခင္ဗ်ားထင္သလဲ။
ဟာဘီဘီ။

။ အရင္ဆုံးကေတာ့ လိုအပ္ရင္သူတို႔ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ရမယ္။ ဒါမွသာ

သူတို႔ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္
က်ရင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲေတြကို ဒီမိုကေရစီရဲ႕လက္နက္တစ္ခုအေနနဲ႔ လက္ခံရမယ္။ ျပည္သူပိုင္
ပစၥည္းေတြကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ျခင္းနဲ႔ သတ္ျဖတ္မႈေတြကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ကိုင္တြယ္ရမွာ
အမွန္ပဲ။ လႊတ္ေတာ္ဟာ ‘လမ္းေဘးလႊတ္ေတာ္”ျဖစ္မလာသင့္ဘူးဆိုေပမယ့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ
ေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟမႈေတြပဲ။
•

သမၼတကို တုိက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သင့္တယ္။ သမၼတဟာ ျပတ္ျပတ္သား
သား၊ ခုိင္ခိုင္မာမာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ ပါ၀င္သင့္သူအားလုံးပါေအာင္ (ပါ၀င္
ေစခ်င္တဲ့သူေတြပဲကြက္ၿပီးမပါေအာင္) သမၼတက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ လူ႔
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အဖြဲ႕အစည္းရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေရးတႀကီးအျဖစ္ဆုံး ျပႆနာေတြကိုကူညီ ေျဖရွင္းဖို႔
အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေစာလ်င္စြာဖြဲ႕စည္းသင့္တယ္။ ရဲအဖြဲ႕နဲ႔စစ္တပ္က တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ လႊတ္
ေတာ္မွာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို
အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳၿပီး အစုိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြကိုဖြဲ႕စည္းသင့္တယ္။
•

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးသင့္တယ္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊
လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို အာမခံေပးရမယ္။

•

ႏုိင္ငံေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းတြက္
ခ်က္ႏုိင္မႈနဲ႔ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈတို႔ကို တိုးပြားလာေစေရးဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္။
ဒါေတြကိုေဆာင္ရြက္ဖို႔ လူႀကိဳက္မမ်ားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ဖို႔လိုရင္လိုမယ္။

•

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္သြားၿပီဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ က်င္းပႏုိင္တယ္။
ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုလိုက္နာၿပီး အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္
ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာတည္ေထာင္ျခင္း၊
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးသင့္တယ္။

•

ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္နဲ႔ရဲအဖြဲ႕တို႔ရဲ႕ အခန္းက႑ကိုကန႔္သတ္ဖို႔ သမၼတဟာ စစ္တပ္နဲ႔
ရဲအဖြဲ႕ကို တတ္သိပညာရွင္ေတြအျဖစ္ ဆက္ဆံအပ္ပါတယ္။

•

အထူးသျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လက္ငင္းအက်ဆုံး ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ အာ႐ုံစိုက္
ထားေရးဟာ အာဏာကိုကိုင္ထားဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ျခယ္လွယ္ဖို႔မဟုတ္ဘဲ ကိုယ့္ရဲ႕ အဓိက
တာ၀န္ပဲဆိုတာကို သမၼတက သိရွိနားလည္ထားရမယ္။ သမၼတဟာ ျပည္သူအားလုံး
အတြက္ တာ၀န္ရွိတယ္။ သူ႔ပါတီအတြက္ပဲတာ၀န္ ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔
ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ဟာ အဓိကက်တဲ့အခ်က္ေတြပဲ။

အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔သက္ဆုိင္တယ္လို႔ ခင္ဗ်ားထင္သလား။
ဟာဘီဘီ။ ။ ဆုိင္တာေပါ့။ ျမန္မာနဲ႔အင္ဒိုနီးရွားက ယဥ္ေက်းမႈခ်င္းတူတာေတြရွိတယ္။
အင္ဒိုနီးရွားယဥ္ေက်းမႈျဖစ္တဲ့ ဂ်ာဗန္နိစ္ယဥ္ေက်းမႈဟာ ရာမယဏဇာတ္၊ မဟာဘာရတာ
ဇာတ္စတာေတြမွာ

အေျခခံထားတာေလ။

အစၥလာမ္နဲ႔

ခရစ္ယာန္ဘာသာေတြက

အဲဒီ

ဇာတ္ေတာ္ႀကီးေတြေနာက္မွ ေရာက္လာတာ။ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံနဲ႔ ဘာသာေရး
ေပါင္းစုံအတူတကြ လာေပါင္းစုံေနပုံမ်ဳိးက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သင္ခန္းစာယူႏိုင္မယ့္ပုံမ်ဳိးပဲ။
စစ္တပ္ကလႊမ္းမိုးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ခ်န္ရစ္ခဲ့ပုံကို
လည္း ျမန္မာေတြသတိျပဳေလ့လာႏုိင္မယ္။
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ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အာဏာကိုနားလည္သေဘာေပါက္တဲ့သူမ်ဳိး၊ သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းတဲ့
သူမ်ဳိး၊ အေနာက္ႏုိင္ငံက ယဥ္ေက်းမႈထဲမွာ ပညာတတ္ေျမာက္ခဲ့သူမ်ဳိးလိုအပ္တယ္။ ၾသဇာရွိတဲ့
မိသားစုေတြ၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့သူေတြစတဲ့ ႏုိင္ငံေရးမွာ
ၾသဇာလႊမ္းမိုးဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ အင္အားစုေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ အာဏာကိုလႊမ္မိုးဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့
သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒီလိုအဘက္ဘက္က သက္၀င္လႈပ္ရွားေနတာမ်ဳိးကို ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာ
ေလ့လာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ရွိၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္နားလည္သြားခ်ိန္မွာပဲ ဘုရားက
ခ်က္ခ်င္းကၽြန္ေတာ့္ကို ဗဟိုခ်က္ကိုပို႔လိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုအားလုံးက ၀ိုင္းရံပိတ္ဆို႔ထား
ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ မသိနားမလည္တဲ့သူမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြဘာအတြက္
တိုက္ဖို႔လာၾကတာလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိတယ္ေလ။

Habibie, Bacharuddin Jusuf, Decisive Moments: Indonesia’s Long Road to Democracy, (Jakarta,
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Indonesia: THC Mandiri, 2006), p. 127
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iii Ibid, pp. 345-53
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အင္ဒိုနီးရွား အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း
ၾသဂုတ္ ၁၉၅၄။ နယ္သာလန္ထံမွ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိေၾကာင္း ေၾကညာ
သည္။

ေလးႏွစ္ၾကာစစ္ပြဲစတင္သည္။

ၾကားျဖတ္လႊတ္ေတာ္က

အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္

ဆူကာႏိုႏွင့္ မိုဟာမက္ဟက္တာတို႔ကို သမၼတႏွင့္ဒုသမၼတအျဖစ္တင္ေျမႇာက္သည္။ အမ်ဳိးသား
ေရး သေဘာတရားေရးရာျဖစ္သည့္ Pancasila ကိုအေျခခံသည့္အေျခခံဥပေဒကို ျပ႒ာန္းသည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉၄၉။ နယ္သာလန္က အင္ဒိုနီးရွား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အသိအမွတ္
ျပဳခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားသည္ လႊတ္ေတာ္ျဖင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ အစိုးရျဖင့္ တစ္ခု
တည္းေသာ ဒီမိုကေရစီတုိင္းျပည္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာ ၁၉၅၅။ အင္ဒိုနီးရွား၏ ပထမဆုံးေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
က်င္းပသည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။
မတ္ ၁၉၅၇။ ေဒသအသီးသီးတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပုန္ကန္ထၾကြမႈမ်ားကိုတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြ
က္သည့္ အေနျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ဆူကာႏိုကေၾကညာခဲ့သည္။ ‘ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိေသာ
ဒီမိုကေရစီ’ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတင္သည္။
ဇူလိုင္ ၁၉၅၉။

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို

ဆူကာႏိုကဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီး

၁၉၅၄

အေျခခံဥပေဒကို ဆူကာႏိုက ျပန္လည္ျပ႒ာန္းသည္။ ထိုဥပေဒတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးအာဏာမ်ားပါ၀င္ေသာ္လည္း Pancasila သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူသေဘာတရားျဖစ္
သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၉၆၅။ စက္တင္ဘာ ၃၀ အေရးအခင္းျဖင့္ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈကို
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္ကစစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆူဟာတိုက
ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ မြတ္ဆလင္မ်ားအပါအ၀င္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး အင္ဒိုနီးရွားအင္အားစု
မ်ားႏွင့္အတူ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒီ ရာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ၎တို႔ကိုေထာက္ခံသူဟုစြပ္စြဲခံရသူမ်ားကို
အၾကမ္းဖက္ကြပ္မ်က္မႈအား စစ္တပ္ကလုပ္ေဆာင္သည္။
မတ္လ ၁၉၉၆။ အမ်ားျပည္သူတို႔၏ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈယိုယြင္းလာျခင္းႏွင့္အတူ တိုင္းျပည္
တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအခြင့္အာဏာကို ဆူဟာတိုအား ဆူကာႏိုကေပးအပ္ခဲ့
သည္။ ဆူဟာတိုက ဆူကာႏို၏မဟာမိတ္မ်ားကို ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာင္ထပ္ႏွစ္ႏွစ္တာ
အတြင္း အာဏာကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆူကာႏိုကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်
ထားလိုက္ၿပီး New Order အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတင္ခဲ့ေတာ့သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္တတ္သိပညာရွင္
မ်ား၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဆူဟာတိုအစိုးရသည္ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ားကို က်င့္သုံးခဲ့သည္။
ေနာက္ထပ္ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုရရွိခဲ့သည္။
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ဇူလိုင္ ၁၉၇၁။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (People’s Representative Council) အတြက္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။ ဆူဟာတိုကိုေထာက္ခံသည့္ Golkar ပါတီသည္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊
မသမာမႈမ်ားၾကားထဲမွ တစ္ခဲနက္အႏုိင္ရရွိသြားခဲ့သည္။
ဇန္န၀ါရီ ၁၉၇၃။ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ အင္ဒိုနီးရွား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (PDI) ႏွင့္
အစၥလာမၼစ္ အဆက္အႏြယ္ရွိေသာ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (PPP) တို႔အတြင္းသို႔
အတိုက္အခံပါတီမ်ားကို ဆူဟာတိုက အတင္းအက်ပ္ေပါင္းစည္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပါတီမ်ားႏွင့္
Golkar ပါတီတို႔သာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရသည္။
မတ္ ၁၉၇၈။ ဆူဟာတိုက ႏိုင္ငံေတာ္ေလယာဥ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ညႊန္ၾကား
ေရးမွဴးႏွင့္ ဂ်ာမနီတြင္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း အမႈေဆာင္အရာရွိလုပ္ခဲ့သည့္ ဘီေဂ်ဟာဘီဘီကို
သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၄။ တုိင္းျပည္၏အႀကီးဆုံး အစၥလာမၼစ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Nahdlatul
Ulama (NU) ကို PPP ပါတီမွခြဲထုတ္ခဲ့သည္။ NU သည္ ဘာသာေရးႏွင့္လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
အဓိကထားလုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရးတြင္ ၀င္မပါသင့္ဟု NU ေခါင္းေဆာင္
အဗၺဒူရာမန္၀ါဟစ္က ေျပာခဲ့သည္။
ႏို၀င္ဘာ ၁၉၉၀။

ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းသည့္ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈပိုမိုရရွိရန္

အင္ဒိုနီးရွားမြတ္ဆလင္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ (ICMI) တည္ေထာင္ျခင္းကို ဆူဟာတို ကခြင့္ျပဳခဲ့
သည္။ ထိုအဖြဲ႕တြင္ ဟာဘီဘီကဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ မူဟမ္မာဒီယာ့ႏွင့္ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ေခါင္းေဆာင္
ျဖစ္လာမည့္

အာမီယန္

ရာအစ္တို႔ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္

ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို

လက္ခံသူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားစြာက ICMI တြင္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ၀ါဟစ္ႏွင့္ NU တို႔
ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည့္ အစဥ္အလာ၀ါဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားအမ်ားစုက ICMI ကို လက္
မခံၾကေပ။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၃။ ဆူကာႏို၏သမီး မီဂါ၀တီ ဆူကာႏိုပူထရီသည္ PDI ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္
အျဖစ္ စစ္တပ္အတြင္းရွိအခ်ဳိ႕၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဘာသာေရးမေရာယွက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
မႈလုပ္မည္ဟူေသာ စင္ျမင့္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။
ဇြန္ ၁၉၉၆။

အစိုးရကိုေထာက္ခံသည့္ PDI အင္အားစုသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ

ညီလာခံကိုက်င္းပခဲ့ၿပီး မီဂါ၀တီကိုျဖဳတ္ခ်ကာ PDI ပါတီ႒ာနခ်ဳပ္ကို ၀င္စီးခဲ့ၾကသည္။ မီဂါ၀တီ
ဦးေဆာင္သည့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚသြားေစခဲ့သည္။
ဇူလိုင္ ၁၉၉၇။ အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းစတင္ျဖစ္ပြားသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသုံး
ေငြေၾကး႐ူပီးတန္ဖိုး သိသိသာသာက်ဆင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း
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မ်ားျမင့္တက္သြားသည္။ ျပည္ပေၾကြးၿမီ၊ ခရက္ဒစ္ကတ္သုံးစြဲမႈစရိတ္တို႔ကို ျမင့္တက္သြားေစခဲ့
သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၇ ။ IMF ေခ်းေငြကိုရယူျခင္းအတြက္ အလဲအထပ္အျဖစ္ ဘဏ္
လုပ္ငန္းစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ ဆူဟာတိုကသေဘာတူခဲ့သည္။ ရလဒ္အျဖစ္ထြက္
ေပၚလာသည့္ ဘဏ္မ်ားပိတ္သိမ္းျခင္းသည္ တိုင္းျပည္သုံးေငြေၾကးႏွင့္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရး
တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈကို ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေစခဲ့သည္။
ဇန္န၀ါရီ ၁၉၉၈။ ေငြလဲႏႈန္းက်ဆင္းမႈ အထြတ္အထိပ္သို႔ထပ္မံေရာက္ရွိသြားသည္။ IMF
ထံမွေခ်းေငြမ်ား ဆူဟာတိုကထပ္ၿပီးယူခဲ့သည္။ အတုံ႔အလွည့္အေနျဖင့္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ေစ်း
ကြက္မ်ားကို ဆူဟာတိုက ၿဖိဳခြဲခဲ့ၿပီး ခ႐ိုနီစနစ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
မ်ား ရပ္ဆိုင္းေနခဲ့သည္။ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမျပဳက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရန္ ဆူဟာတိုကို အတိုက္အခံ
တို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
မတ္ ၁၉၉၈။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ဆူဟာတိုကို ထပ္မံေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္
ၿပီး ဟာဘီဘီကို ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ မိသားစု၀င္မ်ား၊
သူႏွင့္ရင္းႏွီးသူမ်ားပါ၀င္သည့္ အစုိးရအဖြဲ႕သစ္ကို ဆူဟာတုိကဖြဲ႕စည္းသည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ
လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပစဥ္

ေက်ာင္းသားတို႔၏ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ား

စတင္လာကာ

ဆူဟာတို ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ဧၿပီ ၁၉၉၈။ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ားႀကီးထြားလာသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ရဲတို႔ ရင္ဆိုင္
တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားျဖစ္ပြားသည္။ မူဟမ္မာဒီယာ့အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အာမီယန္ရာအစ္သည္ ဆႏၵ
ျပပြဲတြင္ပါ၀င္လာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုဦးေဆာင္သည့္စစ္တပ္က ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္ရန္
ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
ေမ ၁၉၉၈။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားႀကီးထြားလာသည္။ တကၠသိုလ္ပရ၀ုဏ္မ်ားျပင္ပသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာၿပီး
ဆႏၵျပသူမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ IMF ၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား
တိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔က တြန္းအားေပးမႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈပိုမ်ားလာသည္။ NU ႏွင့္ ICMI တို႔က
ဆူဟာတိုရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကို ဆႏၵျပသူမ်ား၀င္စီးရန္
စစ္တပ္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ေသနတ္ျဖင့္မပစ္ဟု စစ္တပ္ကေျပာခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားက
ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စြဲခ်က္တင္မည္ဟု
ၿခိမ္း ေျခာက္ၾကသည္။ ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕သစ္ကို ဆူဟာတိုမဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ေပ။
ဆူဟာတိုရာထူးမွႏုတ္ထြက္ကာ ၀ီရန္တို၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဟာဘီဘီထံသို႔ အာဏာ
လႊဲအပ္သည္။ Golkar ပါတီ၊ PPP ပါတီ၊ PDI ပါတီ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားႏွင့္ စစ္ေခါင္း
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ေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ကို ဟာဘီဘီကဖြဲ႕စည္းသည္။ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္
အာဏာသိမ္းမႈကို တားဆီးရန္ ဆူဟာတို၏သားမက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဘို၀ို ဆူဘီရန္တိုကို
ရာထူးမွျဖဳတ္လုိက္သည္။
ဇြန္ ၁၉၉၈။ ဟာဘီဘီအစိုးရက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။
ဆင္ဆာ

ျဖတ္ေတာက္မႈကိုဖယ္ရွားခဲဲ့သည္

အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို

တရား၀င္ ရပ္တည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အစီအစဥ္တက်က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို တင္ျပခဲ့သည္။
မၿငိမ္သက္ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားသည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၈။ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး
ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည္။ အေရွ႕
တီေမာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ဟာဘီဘီကေၾကညာခဲ့သည္။ တီေမာ
လြတ္လပ္ေရးကိုေထာက္ခံသူမ်ားအား စစ္တပ္ကေထာက္ခံအားေပးထားသည့္ လက္နက္ကိုင္
အဖြဲ႕မ်ားက တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။
ေမ ၁၉၉၉။ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရမ်ား၏အာဏာမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစသည့္ ဥပေဒ
တစ္ရပ္ကို အစိုးရကျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။
ဇြန္ ၁၉၉၉။

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ယူဆၾက
သည္။ မီဂါ၀တီ၏ PDI-P ပါတီက ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Golkar ပါတီက ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၀ါဟစ္၏ PKB
ပါတီက ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ မဲမ်ားရရွိခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္ ၁၉၉၉။ အေရွ႕တီေမာသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အခိုင္အမာ ေထာက္ခံမဲ
ေပးခဲ့သည္။ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ကတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္
လူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆုံးၿပီး အေရွ႕တီေမာျပည္နယ္မွ လူဦးေရ သုံးပုံတစ္ပုံ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ၾကရ
သည္။ ကုလသမဂၢက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရးတပ္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္
မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္က ကုလတပ္မ်ားေရာက္ရွိမလာေအာင္ တားဆီးခဲ့
သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၉။ Golkar ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ဟာဘီဘီကို
ကန္႔ကြက္မႈရွိေနျခင္းႏွင့္အတူ စင္စစ္အယုံအၾကည္ရွိမရွိမဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းအျဖစ္ မဲကြာဟခ်က္
အနည္းငယ္ျဖင့္ ဟာဘီဘီ၏ ‘တာ၀န္ခံမႈအစီရင္ခံစာဖတ္ၾကား တင္ျပမႈ’ကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ
လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က Golkar ပါတီႏွင့္ သေဘာထား
ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ
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အစၥလာမၼစ္မ်ား၏ေထာက္ခံမႈရထားေသာ

၀ါဟစ္ကိုသမၼတအျဖစ္

ေရြး

ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း ေလးႏွစ္ၾကာ
လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္သည္။
ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၀။ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ၀ီရန္တိုအား အေရွ႕တီေမာတြင္
က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ စြဲခ်က္တင္သည္။ ၀ါဟစ္က ၀ီရန္တိုႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္
တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ အရာအရွိမ်ားကို ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္ ၂၀၀၀။

ျပည္တြင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ တုိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တို႔ရွိ စစ္တပ္၏

အခန္းက႑ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခိုင္မာအားေကာင္း
ေစရန္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၀။

ဆူဟာတို၏သား တြန္မီကို ယခင္က တရားေသလႊတ္ခဲ့ရာမွ

အဂတိလိုက္စားမႈစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္။ ရဲအဖြဲ႕၏ပူးေပါင္းၾကံစည္
မႈျဖင့္ တြန္မီထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၁ ။

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံပိုင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္

ငန္းထံမွ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားရယူသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ၀ါဟစ္ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္သည္။
ထိုသို႔စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းသည္ ၀ါဟစ္ကို ရာထူးမွဖယ္ရွားရန္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ ေနအိမ္
အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားရာမွ က်န္းမာေရးအေျခအေနဆိုးရြားမႈကို အေၾကာင္းျပကာ တရား႐ုံးက
ဆူဟာတိုကိုလႊတ္ေပးခဲဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ဆူဟာတို၏မဟာမိတ္ ေဘာ့ဘ္
ဟာဆန္ကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။
ဇူလိုင္ ၂၀၀၁။

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ၀ါဟစ္ကိုစြဲခ်က္တင္သည္။ သူ႔ေနရာတြင္

ဒုတိယ သမၼတ မီဂါ၀တီတက္လာခဲ့သည္။ ၀ါဟစ္က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာရန္၊ လႊတ္ေတာ္ကို
ဖ်က္သိမ္း ရန္ႀကိဳးစားသည္။ သို႔ေသာ္သူ႔ကို စစ္တပ္ကျပန္ၿပီးတုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။
ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၁။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး၊ လြတ္လပ္
ေသာ တရားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္၊ ေဒသဆုိင္ရာ ကိုယ္စားျပဳေကာင္စီတို႔ကို ဖြဲ႕စည္း
သည္။ တြန္မီဆူဟာတိုဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည္။
ဇူလိုင္ ၂၀၀၂။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က သမၼတကို တိုက္႐ိုက္ေရြးေခ်ယ္တင္ေျမႇာက္
သည့္ စနစ္ကိုျပ႒ာန္းသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံမဟုတ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအားလုံးကိုဖယ္ရွားခဲ့
သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒကို အေရးပါသည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အၿပီးသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။
၂၀၀၂ ဒီဇင္ဘာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဆူဆီလိုဘန္ဘန္းယူဒိုယိုႏို (SBY) က သမၼတကို
တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏိုင္ရသည္။ SBY အစိုးရသည္
သူ၏သမၼတ သက္တမ္းႏွစ္ဆက္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအဖြဲ႕ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
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မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္ ၂၀၀၅။ အာေခ်းျပည္နယ္မွ ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္
အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အစိုးရကလက္မွတ္ေရးထိုးသည္။
စက္တင္ဘာ

၂၀၀၉။

SBY

သည္

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

မဲအေရအတြက္

အျပတ္

အသတ္အသာရကာ ထပ္မံေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ သူ၏ပါတီသည္
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ယခင္ကထက္ သုံးဆရရွိသြားသည္။
ေမ ၂၀၁၂။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ မဆိုစေလာက္ျဖစ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ
ဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအရ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာတစ္ခု အႏုိင္ရရန္အနိမ့္ဆုံးလိုအပ္
ေသာမဲအေရအတြက္ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအရည္အခ်င္းျပည့္မီရန္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
မဲရရွိမႈ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျမင့္တက္သြားေစခဲ့သည္။ ပါတီ
ဦးေဆာင္မႈအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို အခြင့္အာဏာေပးခဲ့သည္။
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