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‘ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈ’သည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္သုံးဆယ္၀န္းက်င္က ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတြင္ 

ဖာဒီနန္ အီး၊ မားကို႔စ္၏ အာဏာရွင္စနစ္ကိုျဖဳတ္ခ်ပစ္ခဲ့သည္။ ထိုအျဖစ္အပ်က္က အေရွ႕ 

ေတာင္အာရွမွ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံကို ႏိုင္ငံတကာ၏ မီးေမာင္းေအာက္သို႔ေရာက္ရွိသြားေစခဲ့သည္။ 

သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ လူထုလူတန္းစားအလႊာအသီးသီးမွ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဆႏၵျပမႈသည္ 

အစိုးရစစ္တပ္၏တိုက္ခုိက္မႈကို တြန္႔ဆုတ္သြားေစခဲ့သည္။ ထိုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ 

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂  ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ႐ုပ္သံ႒ာနမ်ားက တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ခဲ့ၾက 

သည္။ (အႀကီးမားဆုံး လူစုလူေ၀းႀကီးစု႐ုံးခဲ့သည့္ လမ္းမႀကီးကိုအစြဲျပဳေခၚဆိုသည့္) EDSA 

အမည္ျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္လူသိမ်ားသည့္ ဤဆႏၵျပပြဲသည္ အာရွတိုက္ႏွင့္ ယင္းအလြန္ေဒသ 

မ်ားမွ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး ပုန္ကန္မႈမ်ားစြာကို ၾသဇာသက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၇-၈၈ 

ခုႏွစ္ကာလက ေတာင္ကိုရီးယားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ဗမာျပည္မွဆႏၵျပသူ 

မ်ား၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားမ်ားစသည့္ ဆႏၵျပျပည္သူမ်ားအားလုံးသည္ ဖိလစ္ပိုင္ 

ကို နမူနာယူခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တုန္းက ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယား၏ လူထုအုံၾကြမႈတြင္ 

ေတာ္လွန္ေရးဖခင္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး  ေနာင္တြင္ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံ၏ သမၼတျဖစ္လာသူ ေဗးကလက္ဗ္ 

ဟာဗဲလ္က ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံသုိ႔လာေရာက္ခဲစ့ဥ္က ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈသည္ 

၎ႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပရွိ အတိုက္အခံမ်ားကို ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းမႈျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈသည္ ဦးမညႊတ္သည့္ အာဏာရွင္စနစ္တစ္ခုကို 

ၿပိဳလဲေစခဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ား၏ သူ႔အလိုလိုျဖစ္လာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ေတာ္လွန္ေရး ျပယုဂ္ျဖစ္ 

လာခဲ့သည္။ ေတာင္အေမရိကႏွင့္ ဥေရာပေတာင္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ ဥပမာမ်ားကိုသာ အစပိုင္းတြင္ 

အဓိကထားခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးဘာသာရပ္၏ အေလးထားတင္ျပမႈျဖစ္ သည့္ 

အစိုးရအဖြဲ႕မွ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံဘက္မွ သေဘထားမွ်တသူမ်ား 

ၾကား သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုလည္း ဖိလစ္ပိုင္လူထု 

အုံၾကြမႈက စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနသည္။ လူထုမႀကိဳက္ေသာ အာဏာရွင္ကို အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္ေရး 

မလုပ္ဘဲ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈက ျပခဲ့သည္။

အာဏာရွင္ျဖစ္လာေသာ္လည္း မားကို႔စ္သည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံသမၼတအျဖစ္ 

အာဏာရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ 

သည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရလဒ္ျဖင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ 

Mark R. Thompson ေရးသည္။
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သူ၏ ဒုတိယသမၼတသက္တမ္းမကုန္မီ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပ႒ာန္း

လိုက္ျခင္းသည္  အာရွေဒသတြင္ သမနိအရွည္ဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲအစဥ္အလာတစ္ခုကို အဆုံး 

သတ္သြားေစသည္။ စပိန္လက္ေအာက္ခံကိုလိုနီကာလ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္တြင္က်င္းပသည္။ ပထမဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏုိင္ငံ (၁၈၉၉-၁၉၀၁)

ကာလတြင္ တိုေတာင္းသည့္လြတ္လပ္ေရးေခတ္အတြင္း သမၼတတစ္ဦးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္

တို႔ရွိခဲ့သည္။ဖိလစ္ပိုင္ကို အေမရိကန္တို႔သိမ္းပိုက္ၿပီး မ်ားမၾကာမီ ျပည္လုံးကၽြတ္လႊတ္ေတာ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၁၉၀၇ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ားႏွင့္မတူ 

ထူးဆန္းေသာ ‘ကိုလိုနီဒီမိုကေရစီ’ အေတြ႕အၾကံဳကို စတင္ေစခဲ့သည္။ ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္မႈ 

(၁၉၄၂-၄၅) ကာလမွလြဲ၍ ပုံမွန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္လြတ္လပ္ေရး 

ရသည္အထိ ပုံမွန္က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ကတည္ေထာင္လိုက္သည့္ 

ဖိလစ္ပိုင္ဓနသဟာယႏုိင္ငံသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ဥပေဒျပဳသည့္ ကြန္ဂရက္ႏွင့္ သမၼတ 

တစ္ဦးတို႔ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရသည့္စနစ္ရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အလြန္ လြတ္လပ္ 

ေရးကာလတြင္ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပၿပီး ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။ အဓိကပါတီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ Nacionalistas 

ႏွင့္ လစ္ဘရယ္ပါတီတို႔သည္ (တခါတရံတြင္ အၾကမ္းဖက္ၿပီး ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားသည့္) 

တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရရန္ ၿပိဳင္ခဲ့ရသည္။ သမၼတမ်ားကို ထို 

ပါတီႏွစ္ခုမွ အလွည့္က်ဆိုသလို ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။  သို႔ေသာ္ပါတီႏွစ္ခုစလုံးက 

အင္အားနည္းၾကသည့္အျပင္ လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚမႈမ်ားျပားၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ 

ရပ္တည္ခ်က္မ်ားမရွိၾကေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အခ်ိန္ကပ္ေနသည့္ကာလမွာပင္ ႏုိင္ငံ 

ေရးသမားမ်ား ဘက္ေျပာင္းတတ္ၾကသည္။ မားကို႔စ္က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾက ညာလိုက္ၿပီးေနာက္ 

ဖိလစ္ပိုင္သည္ ‘အေပၚယံ ပန္းျပထားေသာ  တစစီက်ဳိးပဲ့ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ’ ျဖစ္သည္ဟု 

ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏သက္ေရာက္မႈ

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ စီးပြားေရး ‘ဦးေမာ့’ လာေစရန္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ကာလတြင္ပင္ အာဏာရွင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။  ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာခဲဲ့သည့္ 
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ေတာင္ကိုရီးယား  အာဏာရွင္ပတ္ခ်ဳံဟီးကဲ့သို႔ပင္  မားကို႔စ္ကလည္း စီးပြားေရးလ်င္ျမန္စြာတုိး

တက္ေစမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ စီးပြားေရးတုိးတက္ေစရန္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းတြင္ 

ပ်က္စီးသြားခဲ့သည့္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး’ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမည္ဟု 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ (Huks ဟုေခၚၾကသည့္) ကြန္ျမဴနစ္မ်ားဦးေဆာင္ 

သည့္ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈက်ဆင္းသြားၿပီးေနာက္ ေမာ္၀ါဒကိုဦးထိပ္ပန္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPP) ကို ယင္း၏လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သစ္ 

(NPA) ႏွင့္အတူ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံအစြန္အဖ်ားေဒသ ေက်းလက္မ်ားတြင္ 

ေပ်ာက္က်ားစစ္ စတင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာတြင္ (CPP) ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိသူအ

ခ်ဳိ႕ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားက အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္ 

ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၀ တဝိုက္က နာမည္အေက်ာ္ၾကားဆုံး ဆႏၵျပပြဲ 

မ်ားကို ‘ႏွစ္ဦးမုန္တုိင္း’ဟုေခၚၾကသည္။ လူနည္းစုမြတ္ဆလင္မ်ားေပါမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံအေနာက္ 

ေတာင္ပိုင္းတြင္  မို႐ိုအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (MNLF) ကဦးေဆာင္သည့္ မြတ္ဆလင္ 

ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာလိုက္ၿပီးေနာက္ ရက္ 

စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ (လူသိနည္းေသာ္လည္း) ျပင္းထန္သည့္ မင္ဒါနာအိုေဒသစစ္ပြဲတြင္ လူ 

၁၀၀၀၀၀ နီးပါးအသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္က အႀကီးစား ဗုံးၾကဲတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ 

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈႏွိမ္ႏွင္းေရး ေၾကာက္မက္ဖြယ္စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ေဆာင္မႈကို 

၁၉၇၆ ခုႏွစ္က အျငင္းပြားဖြယ္ ထရီပိုလီသေဘာတူညီခ်က္အရ ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ 

မတုိင္မီ အထိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ CPP-NPA ကိုၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွ တုိက္ထုတ္ခံခဲ့ရၿပီး 

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္ခံေနရသည့္အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိသြားေစခဲ့သည္။ 

လိုပက္ဇ္ညီအစ္ကိုမ်ား (မားကို႔စ္ႏွင့္ခပ္တန္းတန္းဆက္ဆံေရးရွိသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ ဒုသမၼတ 

ဖာနန္ဒို လိုပက္ဇက္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္၏အခ်မ္းသာဆုံး သူၾကြယ္သူေ႒းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ယူဂ်ီနီယို 

လိုပက္ဇ္) က ဦးေဆာင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာအုပ္စုအျဖစ္ႀကီးစိုးေနသည့္ ဖိလစ္ပိုင္လူနည္းစု 

အာဏာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ေျမရွင္အထက္တန္းလႊာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို မားကို႔စ္က အင္အားနည္း 

ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤအတိုက္အခံအီလစ္လူတန္းစားထဲတြင္ (ဂ်ပန္သိမ္း ပိုက္ထား 

သည့္ကာလတြင္ ဒုတိယသမၼတျဖစ္ခဲ့သူ) နာမည္ေက်ာ္ႏုိင္ငံေရးသမားႏွင့္ ကိုရာဇြန္ ကိုဂ်ဳယန္ 

ကို အကြီႏို တို႔၏သား ဘင္နစ္ႏိုအက္စ္အကြီႏိုလည္းပါ၀င္သည္။ ကိုရာဇန္အကြီႏိုသည္ ဖိလစ္ 

ပိုင္၏ အႀကီးဆုံးၾကံစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲက တစ္ခုကိုအေမြရခဲ့သူျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံ 

လူငယ္အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဘင္နစ္ႏို အကြီႏိုသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးမတိုင္မီက မားကို႔စ္ကို အေ၀ဖန္ဆုံးသူအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ 

တြင္ အကြီႏိုႏွင့္ အျခားထင္ရွားသည့္အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ထိန္းသိိမ္းေထာင္ခ်ခံခဲ့ရ 

သည္။ လိုပက္ဇက္ညီအစ္ကိုမ်ားအပါအ၀င္ လူနည္းစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ထဲမွ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားစြာ 

ထံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မားကို႔စ္ကသိမ္းယူခဲ့သည္။ က်န္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ စီးပြား 
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ေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက အာဏာရွင္စနစ္ကိုဆန္႔က်င္ေနျခင္းထက္ မားကို႔စ္ႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္း 

က ပိုေကာင္းမည္ဟု မေရွးမေႏွာင္းပင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

မားကို႔စ္၏ အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသည္ 

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ား လ်င္ျမန္ခဲ့သည္။ မားကို႔စ္က ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုအားေပးသျဖင့္ 

ပို႔ကုန္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ တတ္သိပညာရွင္မ်ားက စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 

ၾကၿပီး အႀကီးစားအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတည္ေဆာက္ေရးကို တြန္းအားေပးကာ အႀကီး 

စားစက္မႈလုပ္ငန္းစီမံကိန္း ၁၁ ခုကိုေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုင္ကို ေခတ္

မီစက္မႈႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးကိုတြန္းအားေပးရန္ႏွင့္ အာရွစီးပြားေရး၏ ေနာက္ထပ္ ‘က်ား’ 

တစ္ေကာင္ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အလြန္လိုအပ္ေနၿပီး 

အခ်ိန္ေႏွာင္းမွလုပ္သည့္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမား 

သည့္ အထက္ပါလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအတြက္ သုံးစြဲရန္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ား 

တက္လာၿပီးေနာက္ ေရနံတင္ပို႔မႈမွရသည့္ေဒၚလာမ်ားရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားမွ 

ေခ်းေငြမ်ားကို မားကို႔စ္က ေဖာခ်င္းေသာခ်င္းေခ်းငွားခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္၏ 

ေၾကြးၿမီသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံရွိရာမွ ၁၉၈၀ ျပည့္ ႏွစ္ 

အေရာက္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံရွိလာခဲ့သည္။

မားကို႔စ္သည္ ၎ႏွင့္  တစ္တန္းတစားတည္းရွိေနသည့္ ေတာင္ကိုရီးယား အာဏာရွင္ 

ပတ္ခ်ဳံဟီးကဲ့သို႔ ‘ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသမား အာဏာရွင္’ မဟုတ္ေၾကာင္း မ်ားမၾကာမီထင္ရွားလာေတာ့ 

သည္။ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ စစ္သားမဟုတ္ဘဲ ေရွ႕ေနႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္သည့္ မားကို႔စ္သည္ 

သူ၏သစၥာခံမ်ားႏွင့္ မကင္းသူျဖစ္သည္။ သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕မွ တတ္သိပညာရွင္မ်ားထက္ သူ႔ကို 

သစၥာခံသူမ်ားအား မားကို႔စ္က မ်က္ႏွာလိုက္ခဲ့သည္။ အႀကီးစားေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား 

(chaebols) ကို ေတာင္ကိုရီးယား အစုိးရ၏ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ေပးစဥ္က ပတ္ခ်ဳံဟီး 

အေလးထား တုိက္တြန္းခဲ့သလို မားကို႔စ္ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္-စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အနီးကပ္ 

ဆက္ဆံေရးရွိေနသည့္တိုင္ တိုင္းျပည္၏ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈအေျခအေနေကာင္းမြန္ေစရန္ ခိုင္မာ 

ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈစံခ်ိန္စံညြန္းသတ္မွတ္ရမည့္အစား သူ၏မိသားစုႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ား (ခ႐ိုနီမ်ား)

ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ႀကီးမ်ားက်ယ္ျပန္႔ေသာ က႑မ်ားကို အခ်ဳိးက်ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္။ 

မားကုိ႔စ္၏ ခ႐ိုနီအမ်ားစုသည္ မလုပ္တတ္မကိုင္တတ္ အရင္းရွင္မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္းသိသာလာၿပီး 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈလြဲမွားကာ ေၾကြးၿမီမ်ားစုပုံလာၾကသည္။ ေျမယာျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးရပ္တန္႔သြားၿပီး ၾကံႏွင့္အုန္းစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားစြာသည္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္လုပ္ငန္းရွင္

မ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတသြားခဲ့သည္။  ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒ၀ီဒီးက 

ေၾကြးဆုံး ပီဆိုေငြ သန္း ၇၀၀ ျဖင့္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ျခင္းသည္ ခ႐ိုနီႀကီးစိုးသည့္စီးပြားေရး၏ 

ယိမ္းယိုင္ေနေသာ အေျခအေနကိုလွစ္ဟျပလိုက္သည္။ မားကို႔စ္အစုိး၏  မဟာၿပိဳကြဲမႈႀကီး 

အစျပဳၿပီဟု ဆိုႏို္င္သည္။ 
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အကြီႏိုလုပ္ၾကံခံရျခင္းႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားတိုးပြားလာျခင္း

၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပည္ပတြင္တိမ္းေရွာင္ေနရာမွ ျပန္လာရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ 

အတို္က္အခံေခါင္းေဆာင္  ဘင္နစ္ႏို အကြီႏိုသည္ မနီလာေလဆိပ္တြင္ လုပ္ၾကံခံလိုက္ရျခင္း 

သည္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကို ဘ႑ာေရးပ်က္ကပ္အျဖစ္သို႔ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဆုိက္ေရာက္ 

သြားေစခဲ့သည္။ (ေနာင္ ၂၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ ဂရိႏုိင္ငံတြင္ ၾကံဳခဲ့ရသလို) ဖိလစ္ပိုင္ဗဟိုဘဏ္က 

တိုင္းျပည္၏ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကို လိမ္လည္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟူေသာ ဖြင့္ခ်မႈမ်ားက 

ျပည္ပအရင္းႏွီးမ်ား အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ စီးထြက္သြားေစခဲ့ၿပီး၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသုံး ပီဆိုေငြတန္ဖိုး 

ထိုးက်သြားေစခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အျမင့္ဆုံးသို႔ေရာက္ရွိသြားေစခဲ့သည္။ အစိုးရက 

ေၾကြးၿမီေပးဆပ္ရန္ ကာလေရႊ႕ဆုိင္းခြင့္ကို ေတာင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္၏ 

ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီသည္ ကန္ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလီယံျဖစ္လာသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္

ပုံေငြအဖြဲ႕က ဘ႑ာေရးအကူအညီႏွင့္အေပးအယူလုပ္သည့္အေနျဖင့္ အစိုးရအသုံးစရိတ္ၿခိဳး 

ျခံေခၽြတာေရးအစီအမံကို ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရအား မျဖစ္မေနလက္ခံေစခဲ့ရသည္။ ရလဒ္မွာ စီးပြား 

ေရးအလြန္အမင္းက်ဳံ႕သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္း ဖိလစ္ပိုင္၏ ဂ်ီဒီပီ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 

က်ဆင္းသြားသည္။

အကြီႏုိ၏စ်ာပနကို လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သည့္ အသုဘပို႔ေဆာင္သူ ၂ သန္းနီးပါးပါ၀င္ေသာ 

လူတန္းရွည္ႀကီးျဖင့္ စတင္ခဲ့သည့္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈမ်ားက တိုးပြားလာခဲ့သည္။ 

၁၉၈၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလလယ္တြင္ မာကာတီအရပ္ရွိ မက္ထ႐ိုမနီလာ စီးပြားေရးခ႐ိုင္၌   

အေနာက္တိုင္းဝတ္စံုကို ေကာင္းစြာ၀တ္ဆင္ထားေသာ ႐ံုးဝန္ထမ္း ၁၀၀၀၀၀ ပါသည့္ ပထမဆုံး 

ဆႏၵျပပြဲက မားကို႔စ္အစိုးရကို စီးပြားေရးသမားအသိုင္းအ၀ိုင္းက မေက်နပ္မႈကို အခ်က္ျပလိုက္ 

ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က မားကို႔စ္ကိုေထာက္ခံခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ခ႐ိုနီ 

စနစ္ႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္အတူ ၎ကိုဆန္႔က်င္လာၾကၿပီး အကြီႏိုလုပ္ၾကံခံရၿပီးေနာက္ ႀကီးမား 

သည့္ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္တြင္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈကို ဖုံးကြယ္မထား 

ေတာ့ေပ။ မနီလာ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရွင္အိုင္မီကာဒီနယ္ဆင္း ဦးေဆာင္သည့္ 

ကက္သိုလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အနီးကပ္လက္တြဲ 

လာၾကသည္။ အာဏာရွင္အစိုးရႏွင့္ ‘အေလးအနက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ’ကို ကက္သိုလစ္ 

ေက်ာင္းေတာ္က စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 

ေ၀ဖန္လာျခင္းေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရွင္အိုင္မီသည္ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

မတိုင္မီက မားကို႔စ္ အားဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေပါင္း 

စည္းသြားခဲ့ၿပီး လူလတ္တန္းစားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဦးေဆာင္သည့္ ‘အေရးေတာ္ပုံကို 

ေရွ႕႐ႈသည့္’ အဖြဲ႕မ်ားကိုစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မွ်တ 

သူမ်ားႏွင့္ လက္၀ဲတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ရပ္တည္ခ်က္ ကြဲျပားမႈမ်ား 
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ရွိသည့္တိုင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားေရွ႕တန္းမွပါ၀င္ခဲ့သည္။ CPP ၏ ဦးေဆာင္မႈ 

ျဖင့္ (စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ အေစာပိုင္းတြင္ အျပင္းအထန္ဖိႏွိပ္သည့္ၾကားမွ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ 

သည့္)  ‘လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား’သည္လည္း ေက်းလက္တုိက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အေျခစိုက္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျဖစ္တိုးပြားလာခဲ့သည္။ အကြီႏို 

လုပ္ၾကံခံရၿပီးေနာက္တြင္ အစိုးရ၏ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈကို ပရိယာယ္ျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ 

သည့္ ပုံႏွိပ္ႏွင့္ေရဒီယိုမီဒီယာမ်ားေပၚလာသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ရွိ အေမရိကန္၏ စစ္အေျခစိုက္စခန္း 

ႏွစ္ခုႏွင့္ မားကို႔စ္၏ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးရပ္တည္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က မားကို႔စ္ကို 

အခို္င္အမာေထာက္ခံခဲ့သည့္ အေမရိကန္အစိုးရကပင္ မားကို႔စ္အစိုးရႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္းေနလာ 

ခဲ့သည္။ 

‘ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ’ ႏွင့္ မားကို႔စ္က်ဆုံးခန္း

(သာဓကအားျဖင့္ ဘရာဇီးကဲ့သို႔ ေတာင္အေမရိကတိုက္မွ ပိုၿပီးစနစ္တက်က်င့္သားရ 

ထားသည့္ စစ္အစိုးရမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလို) ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုလည္း စီစဥ္ 

ျခင္းမရွိသလို ရာထူးမွလည္း မားကို႔စ္ကႏုတ္ထြက္လိုျခင္းမရွိသျဖင့္ အတိုက္အခံက မဟာ 

ဗ်ဴဟာသစ္ကိုစတင္သည္။  ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက 

ေထာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က မားကို႔စ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 

အဆက္ဆက္ မသမာမႈမွတ္တမ္းရွိေနသည့္ၾကားမွ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 

တြင္၀င္ၿပိဳင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစြာ မဲခိုးခံရေသာ္လည္း 

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ အတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အံ့ၾသဖြယ္မ်ားျပားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ၎တို႔သည္ လူနည္းစုျဖစ္၍ အာဏာအကန္႔အသတ္ ရွိေသာ္ 

လည္း စိတ္ဓာတ္ေရးရာ တက္ၾကြမႈရရွိသြားခဲ့ၾကသည္။ အျခားအုပ္စုတစ္ခုက ေရြးေကာက္ပြဲ 

မ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကၿပီး ‘အေရးေတာ္ပုံေရွ႕႐ႈသည့္အဖြဲ႕မ်ား’ကို စည္းလုံးမႈရရန္ႀကိဳးပမ္း 

ခဲ့သည္။ လီနစ္၀ါဒီပုံစံ ‘လမ္းေပၚကလႊတ္ေတာ္’ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကအပူတျပင္း 

ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းေၾကာင့္ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားေပါင္းစည္းရန္ႀကိဳပမ္းမႈသည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ 

အလယ္ပိုင္းတြင္ အက်ဘက္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္သည့္ အတိုက္ 

အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ၾကား အကြဲအျပဲသို႔ဦးတည္သြားခဲဲ့သည္။  အေမရိကန္ 

ဖိအားႏွင့္ တုိင္းျပည္၏စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုးရြားလာျခင္းေၾကာင့္ မားကို႔က 

၁၉၈၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟုေၾကညာလိုက္ရာ (ကြန္ျမဴနစ္ 

မ်ားမွလြဲၿပီး) ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အတိုက္အခံအုပ္စုႀကီးမ်ားအားလုံးက ၀င္ၿပိဳင္ရန္ဆုံံးျဖတ္ခဲ့ၾက 

သည္။ အတိုက္အခံသည္ ပါတီမ်ားၾကား၊ ပါတီညြန္႔ေပါင္းမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား 

စိတ္၀မ္းကြဲေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္  အတိုက္အခံမ်ား ေနာက္ေကာက္ 

က်သြားခဲ့သည္။ (ထိုစဥ္က အင္အားအႀကီးဆုံး အတိုက္အခံအဖြဲ႕ကို အကြီႏို၏ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ 
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ဒုတိယ သမၼတေလာင္းျဖစ္လာမည့္ ဆာဘာဒို ဒြိဳင္း ေလာ္ရာကဦးေဆာင္ခဲ့သည္။) ကက္သိုလစ္ 

ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက အတုိက္အခံတို႔ ညီညြတ္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ 

ၾကၿပီးေနာက္ (ဘင္နစ္ႏို အကြီႏို၏ က်န္ရစ္သူဇနီး) ကိုရာဇန္ (ကိုရီ) စီ၊ အကြီႏို သည္ ႏိုင္ငံေရး

အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသာ္လည္း သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ သူမခင္ပြန္း၏ ‘တရားမွ် 

တမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးတိုက္ပြဲ’ကို ဆက္တိုက္ရန္ ကတိျပဳသည့္ ‘သာမန္အိမ္ရွင္မ’ တစ္ဦး 

အျဖစ္ ‘လူထု၏ တန္ဖိုးထားေလးစားမႈ’ ကိုရရွိခဲ့သျဖင့္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲဲ့ရျခင္း 

ျဖစ္သည္။ အာရွေဒသရွိ မ်ဳိး႐ိုးအစဥ္အလာအရ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည့္ (ဗမာျပည္မွ 

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အင္ဒိုနီးရွားမွ မီဂါ၀တီ ဆူကာ ႏိုပူထရီကဲ့သို႔) ၎တို႔၏ ‘အာဇာနည္’ ဖခင္ 

မ်ား သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းမ်ား၏ ၾသဇာတိကၠမကို အေမြခံခဲ့ရသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ 

ကိုရီိကုိလည္း ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမၾကည့္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားအျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ ကိုရီသည္ 

၎၏ ၿပိဳင္ဘက္အမ်ဳိးသား  ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားလို မက္ခီယာဗယ္လီဆန္ေသာ(ေကာက္က်စ္

ဉာဏ္မ်ားေသာ) ႏုိင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ားထဲတြင္ ပိတ္မိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ တိုင္းျပည္တစ္၀န္းရွိ သူမ၏ 

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈေဟာ ေျပာပြဲမ်ားသုိ႔ ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

အစိုးရကေထာက္ပံ့သည့္ ေၾကးစားလူမုိက္မ်ားကို စတင္အာခံဆန္႔က်င္လာၾကသည္။ မဲေပး 

သည့္ေန႔တြင္ တမင္သက္သက္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားၾကားမွ မဲေပးရန္ 

နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ၾကရသည္။ လုပ္အားေပးရာေပါင္းမ်ားစြာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားခဲ့ 

သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကေထာက္ပံ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 

အုပ္စုျဖစ္ေသာ National Citizens’ Movement for Free Elections ႏွင့္ ကက္သိုလစ္ 

ေက်ာင္းေတာ္၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအုပ္စုမ်ားက မဲေပးမႈကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကၿပီး 

လြတ္လပ္ေသာ မဲရလဒ္ေရတြက္မႈက အကြီႏိုကိုအႏုိင္ရေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အတင့္ရဲသည့္ 

မားကို႔စ္၏ ေနာက္ဆုံးမဲရလဒ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႀကိဳးကိုင္မႈမ်ားက မဲခိုးခံရသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို 

နာက်ည္းခံျပင္းသြားေစခဲ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္မူ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ အစိုးရ 

ကိုဆန္႔က်င္ၿပီး လြယ္ကူစြာစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

မားကို႔စ္ကိုျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔အာဏာေတာ္လွန္ေရးသည္ စစ္တပ္ကို မားကို႔စ္၏ 

ပုဂၢိဳလ္ေရးလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္ဘက္ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူမ်ား၏ 

မေအာင္ျမင္ေသာ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (မားကို႔စ္ 

သည ္၎၏၀မ္းကြဲညအီစက္ိုႏငွ္ ့ယာဥ္ေမာင္းျဖစသူ္ ဖာဘယီန ္ဗာကိ ုလကန္က္ကိငုတ္ပဖ္ြဲ႕မ်ား၏ 

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။) အစိုးရဘက္ေတာ္သား စစ္သားမ်ားႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ

ကားမ်ား၏ေျခမႈန္းမႈႏွင့္ရင္ဆိုင္လာရသည့္ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ေန လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ 

ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ အေရးေတာ္ပုံေရွ႕႐ႈသည့္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ တပ္တြင္း 

ပုန္ကန္ထၾကြသူမ်ား (RAM) ႏွင့္ ေပါင္းစည္းမိသြားခဲ့သည္။ အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို 

မားကို႔စ္အဖြဲ႕မွ ဘက္ေျပာင္းလာသူ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဂ်ဴအန္ ပြန္စီ အန္ရီးလ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ရဲ
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တပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ဒုတိယစစ္စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖီဒယ္လ္ ဗီ၊ 

ရာမို႔စ္တို႔ကဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဖီဒယ္လ္ရာမို႔စ္သည္ မားကို႔စ္ေခတ္လြန္ ဒုတိယေျမာက္သမၼတ 

ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေလးရက္ၾကာမတုိးသာမဆုတ္သာျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရာထူးမွဖိလစ္ပိုင္သမၼတ 

ဆင္းသြားႏုိင္ရန္ အေမရိကန္၏ ပူးေပါင္းၾကံစည္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ေနာက္ဆုံးလုပ္ရပ္အျဖစ္ 

အေမရိကန္ကေပးအပ္သည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ မားကို႔စ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္မွထြက္ေျပးသြားခဲ့ 

သည္။ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎ကိုအေမရိကန္တို႔က အတင္းအက်ပ္ေခၚေဆာင္သြားခဲဲ့သည္ဟု 

မားကို႔စ္ကထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။) လူထုအုံၾကြမႈသည္ ကြန္ျမဴနစ္အတိုက္အခံမ်ားကို ေဘး 

ဖယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ အတိုက္အခံမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကၿပီး 

ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကျခင္းမရွိေပ။ဆႏၵျပပြဲမ်ားက်င္းပသည့္ ေနာက္ဆုံး 

ေန႔မ်ားတြင္ ကိုရီအကြီႏိုက သမၼတအျဖစ္က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီး မားကို႔စ္ထြက္ေျပးသြားၿပီး 

ေနာက္ပိုင္း အေရးေပၚအာဏာမ်ားကို ရယူလိုက္သည္။ မားကို႔စ္ေရးသည့္ အေျခခံဥပေဒကို 

ဖ်က္သိမ္းကာ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အစားထိုးခန္႔ထားျခင္း၊ အမိန္႔ေၾကညာ 

ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ

မ်ားရွိၿပီး ‘ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္’ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သုံးမည့္အျပင္ 

ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုလည္ ရွင္းလင္းစြာအာမခံသည့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကိုေရးဆြဲရန္ 

အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရးဆုိင္ရာေကာ္မရွင္ကို ကိုရီကဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို 

လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ (စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မတုိင္မီေခတ္တုန္းကလို လႊတ္ေတာ္ 

ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒေရးဆြဲသည့္လႊတ္ေတာ္ျဖင့္) ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ေရြးေကာက္ပြဲ 

မ်ားကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္က်င္းပရန္ အကြီႏိုက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ကိုရီအကြီႏိုႏွင့္ ကေသာင္းကနင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

သုိ႔ေသာ္ အတိုက္အခံႏွင့္ သူမကိုဆန္႔က်င္လာၾကသည့္ တပ္တြင္းပုန္ကန္သူမ်ားၾကား 

မဟာမိတ္အဖြဲ႕ၿပိဳလဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ကိုရီအကီြႏုိ၏ အစိုးရသစ္မွာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာသည္။ 

မားကို႔စ္ကိုျဖဳတ္ခ်ရန္ႀကိဳးစားၿပီးေနာက္ အန္ရီးလ္-RAM ဂိုဏ္းက အကြီႏိုႏွင့္ သူမ၏အစိုးရအဖြဲ႕

တြင္လႊမ္းမိုုးထားသည့္ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အာဏာျဖင့္လွည့္စားခံရသည္ဟု 

ယူဆခဲ့ၾကသည္။ အကြီႏုိအစိုးရအဖြဲ႕က ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ မြတ္ဆလင္သူပုန္အဖြဲ႕မ်ားကိုစကား 

ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ၎တို႔ကေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ

မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမည္ဟု  အကြီႏုိအစိုးရက အေစာပိုင္းတြင္ ကတိျပဳေပးခဲ့ျခင္းသည္လည္း 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္လာသည္။ အေၾကာင္းမွာ RAM ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာသည္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ 

မႈမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ဆိုးထြက္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အကီြႏိုအစိုးရလက္ထက္တြင္ အာဏာသိမ္းရန္ 

ႀကိဳးပမ္းမႈ ကိုးႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ RAM ကဦးေဆာင္သည့္ စစ္ဘက္ 

ပုန္ကန္ေတာ္လွန္မႈသည္ အစိုးရကိုျပဳတ္က်လုနီးနီးျဖစ္ေစခဲ့သည္။ လုံျခံဳေရး၊လူ႔အခြင့္အေရး၊ 
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လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရလဒ္ေကာင္းမ်ားမွေသြဖည္ လာရင္း အကြီႏို အစိုးရ 

အသက္ဆက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ (၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ သမၼတနန္းေတာ္သို႔ခ်ီတက္လာသည့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသည့္ လယ္သမားဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲကပစ္ခတ္မႈႏွင့္အတူ ေျမယာျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးကို အားနည္းသြားေစခဲ့သည္။) အရပ္သားအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုေထာက္ခံသည့္ 

စစ္တပ္ကိုျပန္လည္ စုစည္းညီညြတ္ေစရန္ (ေနာင္တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးျဖစ္လာသည့္) 

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဖီဒယ္လ္ ရာမို႔စ္ကို အကီြႏိုအစိုးရက လြန္စြာအားကိုးခဲ့သည္။ မားကို႔စ္ ခုိးယူခဲ့သည့္ 

ဓနဥစၥာမ်ားကိုျပန္ရရန္ ကိုရီအစိုးရက ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေျခခံ 

မူမ်ားကုို လုိက္နာမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ ခ႐ိုနီလက္၀ါး ႀကီးအုပ္မႈမ်ားကို တိုက္ ဖ်က္ျခင္း၊ 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ တိုင္းျပည္၏ေၾကြးၿမီ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 

စသည့္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တတ္သိပညာရွင္မ်ားက လုပ္ေဆာင္လာ 

သျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္စီးပြားေရး တျဖည္းျဖည္းတည္ၿငိမ္လာသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မ်ဳိး႐ိုးအစဥ္အလာရွိ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားလႊမ္းမိုးခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ 

ဖ်က္ဆီးခံရေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တခဲ့သည္။ မားကို႔စ္ကို သစၥာခံ 

သူမ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအလႊာအသီးသီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲအခင္း 

အက်င္းအတြင္းသို႔ ျပန္၀င္လာရန္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ခံအစုိးရတြင္ ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားရွိေနသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

မ်ဳိး႐ိုးအစဥ္အလာရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏အေရအတြက္သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ 

၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာခဲ့သည္။ ကိုယ္စားလွယ္သက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ေဆြမ်ဳိးစု 

အာဏာကိုမထိခိုက္ေစခဲ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ နာမည္ႀကီးႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ဇနီးမ်ား၊ သားသမီး 

မ်ားသည္ ၎တို႔ကို ဆက္ခံသူမ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ 

သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားၿပီး အထူးသျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈရွိတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ‘စစ္ဘုရင္’ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ 

(လူသိမ်ားထင္ရွားပါက) သီးျခားရပ္တည္၍သာေနၾကသည္။ မဲမ်ားကို လြယ္လြယ္၀ယ္ယူခဲ့သည္ 

မ်ားရွိသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဆုိင္ႏိုင္ခြင့့္ရွိၿပီး မဲေပးသူမ်ားသည္ လြတ္လပ္ 

ေသာအျမင္ရွိၾကသည္။ လူႀကိဳက္မမ်ားေတာ့ၿပီဆိုပါက နာမည္ႀကီးႏိုင္ငံေရးမိသားစုမ်ားသည္ 

ေဒသဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ 

မားကို႔စ္ေခတ္လြန္ သမၼတမ်ားသည္ပင္လွ်င္ မ်ဳိး႐ိုးအစဥ္အလာရွိသူမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ၎တို႔ 

ထဲတြင္ သမၼတေဟာင္း၏ သမီးျဖစ္သူ ဂလိုရီယာ မက္ကာပါဂယ္ အာယုိယို၊ သမၼတ ကိုရီ 

အကြီႏို၏သားျဖစ္သူ လက္ရွိသမၼတ ဘင္နစ္ႏို ႏြိဳင္ႏြိဳင္း အက္စ္၊ အကြီႏို - ၃တို႔ပါ၀င္သည္။
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ရာမို႔စ္လက္ထက္ ဒီမိုကေရစီၾကံ့ခိုင္လာျခင္း

ရာမို႔စ္သမၼတသက္တမ္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ဒီမိုကေရစီ ၾကံ့ခိုင္လာျခင္းသို႔ဦးေဆာင္သြားခဲ့ 

သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲရလဒ္အနည္းငယ္ကြာဟခ်က္ျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး 

စုစုေပါင္းမဲဆႏၵမ်ား၏ ေလးပုံတစ္ပုံပင္ မရခဲ့ျခင္းကိုေထာက္႐ႈၿပီးေျပာရလွ်င္ ရာမို႔စ္သမၼတ 

သက္တမ္းတြင္ ဒီမိုကေရစီၾကံ့ခိုင္လာေစခဲ့ျခင္းမွာ မွတ္သားေလာက္စရာျဖစ္သည္။ အကြီႏိုက 

သူမကိုဆက္ခံသူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ၿပီး 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေရမြန္ မီထရာဦးေဆာင္သည့္ (Fight of Democratic Filipinos) ၏ 

ေထာက္ခံမႈရေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထိုသို႔အျခားပါတီ၏ ေထာက္ခံမႈရေအာင္ မလုပ္ဘဲ 

(တိုင္းျပည္၏ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ပါတီစနစ္ကို ပိုမိုအားနည္းသြားေစသည့္) ကိုယ္ပိုင္ႏုိင္ငံေရး

ပါတီကိုေထာင္ခဲ့သည္။ စစ္ဘက္တြင္ ပညာသည္ပီသစြာလုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း၊ အကြီႏိုအစိုးရကို 

သစၥာခံျခင္း၊ ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိေပးျခင္းတို႔ကို အေျခခံကာ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ရာမို႔စ္က စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ သူႏွင့္အနီးကပ္ဆုံး ၿပိဳင္ဘက္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစား

မႈဖိဖိစီးစီးတိုက္ဖ်က္ေရးသမား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မာရီရမ္ ဒီဖန္ေဆာ္ ဆန္ တီယာဂိုျဖစ္ေန 

ျခင္းက အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပည္သူမ်ားက စိုရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမွဖြယ္ခြာလာၿပီး တိုင္းျပည္၏ဒီမိုက 

ေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းအသစ္မ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုးပြားလာျခင္းကို စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိလာ 

သည္ကိုျပသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်ေနသည့္ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ 

ျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းကို အဓိကထားကာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ကို မားကုိ႔စ္က ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သူ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေခတ္မီ 

စက္မႈႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အသစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ျဖင့္ 

ဖိလစ္ပိုင္ကို စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ျပန္တင္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဘာဂ 

ေဗဒပညာရွင္မ်ားစြာက ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသည္။ MNLF ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့့ၿပီး  

ကြန္ျမဴနစ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ စစ္ဘက္ပုန္ကန္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး 

တည္ၿငိမ္မႈကို ျပန္ရေအာင္လည္း မားကို႔စ္ကလုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား 

အျဖစ္  ရာမို႔စ္၏ဥပဓိက ခိုင္မာအားေကာင္းလြန္းသျဖင့္ (PEA-Amari အေရာင္းအ၀ယ္ဟုလူသိ 

မ်ားသည့္) အဂတိလုိက္စားမႈအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံသည္  သူ႔အားလူထုေထာက္ခံမႈကို သိသိသာသာ 

မထိခိုက္ေစခဲ့ေပ။ ၁၉၉၇-၉၈ အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္ အတည္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ကို အျခား 

အေရ႕ွေတာငအ္ာရွႏိငုင္မံ်ားေလာက ္အထမိနာေစခဲ့ေသာလ္ည္း ရာမို႔စ ္လကထ္က္တြငရ္ခဲသ့ည္ ့

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ  ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာကို ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းသြားေစခဲ့သည္။

အက္စထရာဒါႏွင့္ အာယိုယိုလက္ထက္တြင္ မတည္မၿငိမ္ျပန္ျဖစ္လာျခင္း

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားမွ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္လာသူ ဂ်ဳိးဇက္ အီး၊ 

အက္စထရာဒါသည္ အလြယ္တကူအႏိုင္ရၿပီး သမၼတျဖစ္လာေသာ္လည္း သူ၏သမၼတ 
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သက္တမ္းသည္ ရာမုိ႔လက္ထက္တုန္းကထက္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈပိုမ်ားခဲ့သည္။ ဆင္းရဲသားမ်ား 

အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္သူအျဖစ္ ဖလင္ေကာ္ျပားေပၚကသူ၏ ပုံရိပ္ကို ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚသို႔ 

ေရာက္သြားေစျခင္းျဖင့္ အက္ရွင္မင္းသားအျဖစ္သူ၏ သ႐ုပ္ေဆာင္ဘ၀ႏွစ္မ်ားကို ပုံေဖာ္ထား 

သည့္ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္ျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားကို အက္စထရာဒါက ေအာင္ျမင္ 

စြာစည္း႐ုံးႏိုင္ခဲ့သည္။ အသိမိတ္ေဆြကင္းမဲ့ေနသည့္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ မိတ္ေဆြျဖစ္သည္ 

ဟူေသာ လူထုေကာင္းစားေရးေဟာေျပာခ်က္သည္ သူ၏ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲေၾကြး 

ေၾကာ္သံ ‘Erap for the poor’ ၏ အေျခခံျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲေနဆဲျဖစ္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသား 

အမ်ားစု၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားကုိ မ်ားမ်ားစားစား တိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ျခင္း

ဟူသည့္ အကြီႏိုႏွင့္ ရာမို႔စ္တို႔၏ အႀကီးမားဆုံးအားနည္းခ်က္မွေနၿပီး အက္စထရာဒါက 

အားသာခ်က္ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ တစ္တိုင္းျပည္လုံး၏စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း တိုးတက္မႈရွိလာ 

ေသာ္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ က်ယ္ျပန္႔ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ႏွင့္ (လူမွန္ေနရာမွန္ 

အလုပ္အကိုင္မရျခင္း)တုိ႔ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ျမင့္မားလာသည္။ သို႔ေသာ္ အက္စထရာဒါ၏ 

ဆင္းရဲသားမ်ား ဘက္ယိမ္းသည့္ လူထုေကာင္းစားေရးေဟာေျပာခ်က္၊ မားကို႔စ္အစိုးရႏွင့္ 

ယခင္ကဆက္ဆံမႈရွိျခင္း၊ မီးက်ဳိးေမာင္းပ်က္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ၊ သူ၏ရဲတင္းေသာ ‘ေစာင့္ 

စည္းမႈမရွိသည့္’ ေနပုံထုိင္ပုံတို႔က အီလစ္လူတန္းစားႏွင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ားစြာ၏ ေဒါသစိတ္ 

ကို ဆြေပးသလိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ စာနယ္ဇင္း 

အမ်ားစုတို႔က အက္စထရာဒါ အစိုးရကို ဦးေဆာင္ေ၀ဖန္သူမ်ားျဖစ္လာသည္။ ေလာင္းကစား 

လုပ္ငန္းအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံႀကီးျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာက အက္စ 

ထရာဒါကို လက္မခံၾကေတာ့ဘဲ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၎ကိုစြပ္စြဲျပစ္တင္မႈဆီသို႔ ဦးတည္ 

သြားခဲ့သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္က ၎ကိုစြပ္စြဲျပင္တင္မႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယ 

ေျမာက္ ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈေပၚေပါက္လာသည္။ ဤအေခါက္တြင္မူ ဆႏၵျပသူမ်ားအားလုံး 

နီးပါးသည္လူလတ္တန္းစားမ်ားသာျဖစ္ၾကၿပီး လြတ္လပ္စြာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ 

သမၼတကို တိုက္႐ိုက္ဦးတည္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္က အသုံးအႏႈန္း  ေသခ်ာစြာ 

ေရြးခ်ယ္ထုတ္ျပန္သည့္ ‘ေထာက္ခံမႈ႐ုပ္သိမ္းလိုက္’ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္သည္ ‘ျပည္သူ႔ 

အာဏာလႈပ္ရွားမႈ၏အာဏာသိမ္းမႈ’သို႔ ဦးတည္သြားေစခဲ့သည္။ ထိုအာဏာသိမ္းမႈကို တရား႐ုံး 

ခ်ဳပ္က  အျငင္းပြားဖြယ္ စီရင္ခ်က္ျဖင့္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ 

အက္စထရာဒါကို သမၼတအျဖစ္ဆက္ခံသည့္ ယခင္ကဒုတိသမၼတျဖစ္ခဲ့ သူ ဂလိုရီယာ မကာ 

ပါဂယ္ အာယိုယိုက အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးရန္အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ အက္စထရာဒါကို 

ေထာက္ခံသည့္ ဆင္းရဲသားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ေနာက္ထပ္ျပည္သူ႔အာဏာ လူထုအုံၾကြမႈ 

ကို လုပ္ေဆာင္လာၾကျပန္သည္။ အဆိုပါ ‘လူထု၏လက္စားေခ်မႈ’ကို စစ္တပ္ကႏွိမ္နင္းခဲ့ရၿပီး 

အာယိုယိုအစိုးရအသက္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔အစိုးရ၏ တရား၀င္မႈသည္ မည္မွ်အေျခယိုင္ 

ေနေၾကာင္း သိသာသြားေစခဲ့သည္။
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ကၽြမ္းက်င္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ အာယိုယိုသည္ ရာမို႔လက္ထက္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးျပဳ 

ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ကာ ယခုစာအုပ္ေရးေနခ်ိန္အထိ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ဆက္လက္ 

ျဖစ္ထြန္းေနသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျမင့္မားသည့္ကာလသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ 

အာယိုယိုအစိုးရ၏ ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ႏုိင္ငံေရး 

အရေထာက္ခံမႈကိုေတာ့ ရေအာင္မယူေပးႏုိင္ခဲ့ပါ။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ သမၼတေလာင္းေရြးေကာက္ပြဲ 

တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု အက္စထရာဒါ၏ မိတ္ေဆြလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မင္းသား ဖာနန္ဒို 

ပိုးဂ်ဴနီယာက ေၾကညာလိုက္သည့္အခါ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ေထာက္ခံမႈမရျခင္းက အေရးပါလာ 

သည္။ (အေစာပိုင္းက သမၼတအျဖစ္ ၀င္အေရြးမခံဟူေသာ ကတိစကားကုိဖ်က္ကာ) သူမလုပ္ 

ေဆာင္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ၀င္ၿပိဳင္မည္ဟု 

ေၾကညာခဲ့ေသာ အာယိုယိုကို ဖာနန္ဒိုပိုးက ရင္ဆုိင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ အထက္တန္းလႊာ 

မီဒီယာႏွင့္ လူလတ္တန္းစားက အထင္ေသးခံရေသာ္လည္း အက္စထရာဒါကဲ့သို႔ပင္ ပိုးသည္  

ဖိလစ္ပိုင္ဆင္းရဲသားလူတန္းစားၾကား အလြန္လူႀကိဳက္မ်ားသည္။ ဖိလစ္ပိုင္၏အခ်မ္းသာဆုံးသူ 

မ်ားက မဲရလဒ္တစ္သန္းေက်ာ္အသာျဖင့္ အာယိုယို၏ေအာင္ပြဲခံမႈကို ခရီးဦးႀကိဳႏုတ္ဆက္ 

ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ‘ဟဲလို ဂရာစီ’ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံက မဲေပးရာတြင္ 

လိမ္လည္မႈရွိႏိုင္သည့္ပမာဏကို ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ ထိုအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံတြင္ ၂၀၀၄ ျပည္လုံး 

ကၽြတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခယ္လွယ္ေရးအတြက္ ထိုစဥ္က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ 

မရွင္ ဥကၠ႒ ဗာဂ်ီလီယို ဂရာစီရာႏိုႏွင့္ အာယိုယိုကေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အသံဖိုင္ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ လူသိမ်ားထင္ရွားသည့္ အ႐ႈပ္ 

ေတာ္ပုံမ်ားစြာက အာယိုယို၏ ယုံၾကည္ကိုးစားခံရမႈကို ပိုမိုေလ်ာ့ပါးသြားေစခဲ့သည္။ သူမ၏ 

အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားအမ်ားစု ႏုတ္ထြက္သြားၾကၿပီး အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္းမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပကာ အာယိုယိုရာထူးမွထြက္ရန္ 

ေတာင္းဆိုလာသည္။ စစ္အာဏာသိမ္းရန္ ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚသည္။ မားကို႔စ္ 

ေခတ္လြန္ သမၼတအားလုံးအနက္ အာယိုယိုကိုလူႀကိဳက္မ်ားမႈသည္ အနိမ့္ဆုံံးအဆင့္သို႔ေရာက္ 

သြားခဲ့သည္။ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အလြန္အမင္းေပါင္းျခင္း၊ အေရးပါသည့္ ကက္သို 

လစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို သိမ္းသြင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အုပ္စုဖြဲ႕ႀကိဳးကိုင္မႈကို အသုံးခ်ကာ 

စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကို အာယိုယိုကေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ (သိမ္းသြင္းခံရသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 

သည္ အတြင္းစည္း စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ား၊ လိင္ကိစၥအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ား၊ ထိပ္တန္းဘုန္းေတာ္ႀကီး 

အမ်ားအျပားကိုေပးထားသည့္ အခြင့္ထူးခံ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားေၾကာင့္ သမၼတနန္းေတာ္ကိုအစြဲျပဳကာ 

‘မာလာကာနန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား’ ဟုအေခၚခံရျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏  သမာဓိခိုင္ၾကည္မႈမွာ 

အားနည္းသြားခဲ့သည္။) အာယိုယို၏သမၼတသက္တမ္းေနာက္ဆုံးႏွစ္တြင္ စာနယ္ဇင္းသမား 

၃၄ ဦးအပါအ၀င္ လူ ၅၇ ဦးေသဆုံးခဲ့ရျခင္းသည္ သူ၏သမၼတသက္တမ္းကို လြန္စြာထိခိုက္ေစခဲ့ 

သည္။ ေသဆုံးခဲ့ရသည့္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားသည္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ခင္ပြန္း 
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ျဖစ္သူ၀င္ၿပိဳင္ရန္ မွတ္ပုံတင္ဖို႔ႀကိဳးစားသည့္ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမား၏ ဇနီးကို လိုက္ပါပို႔ 

ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္မွ ေ၀းကြာသည့္ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း မင္ဒါနာအိုေဒသတြင္ 

နာမည္ဆိုးထြက္သည့္ အမ္ပါတူအန္ႏိုင္ငံေရးဂိုဏ္းက ပူးေပါင္းၾကံစည္သည့္ မာဂူအင္ဒါနာအို 

လူသတ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလူသတ္ပြဲသည္ အာယိုယိုအစိုးရႏွင့္ မၾကာမီပတ္သက္ 

လာခဲ့သည္။ ယခင္က နယ္ခံႏုိင္ငံေရးၾသဇာရွိသည့္ အမ္ပူတန္မိသားစုကုိ မြတ္ဆလင္ခြဲထြက္ 

ေရးလႈပ္ရွားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ အာယိုယိုက ေထာက္ခံခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာယိုယို ‘ထပ္မံေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ’ရန္ အာမခံေပးခဲ့သည့္ မဲခိုးမႈ 

တြင္ အမ္ပူတန္ဂိုဏ္း၏ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တို႔ေၾကာင့္ လူသတ္ပြဲက အာယိုယို အစိုးရ 

ႏွင့္ ဆက္စပ္သြားခဲ့သည္။

ႏြိဳင္းႏြိဳင္အကြီႏို၏ သမၼတသက္တမ္းတြင္ 
အကြီႏိုမိသားစု၀င္တုိ႔ မ်က္ႏွာပန္းလွလာျခင္း

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ကိုရီအကြီႏုိ  ေသဆံုးၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက 

ထားခဲ့သည့္ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈ စိတ္ဓာတ္တို႔အလည္တြင္ ယခင္လူသိနည္းသည့္ အထက္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အကြီႏိုမိသားစု၏သား ဘင္နစ္ႏို ‘ႏြိဳင္ႏြိဳင္း’ အကြီႏိုက အံ့အားသင့္ 

ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အလ်င္အျမန္ေရွ႕တန္းသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံျခင္းကို အာယိုယိုအား အေျခခံဥပေဒက တားျမစ္ထားေသာ္လည္း  

အဂတိလုိက္စားမႈကိုတိုက္ဖ်က္ၿပီးလွ်င္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ကတိျပဳေျပာၾကား 

သည့္ အကြီႏို၏မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈတြင္ နမူနာေထာက္ျပစရာအျဖစ္ အာယိုယိုအစိုုးရကို ႏြိဳင္ႏြိဳင္း 

အကီြႏိုက ပီပီျပင္ျပင္ အသုံးခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြယ္လင့္တကူ 

မဲအသာျဖင့္အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေစရမည္ဟု ႏြိဳင္ႏြိဳင္းက ကတိ 

ေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ကို (အႀကီးစား ဘ႑ာေငြေၾကးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 

ေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ညႊန္ကိန္းမ်ားကိုထုတ္ျပန္မႈျဖင့္) အျမင္ေျပာင္းလာေအာင္ 

ကူညီခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ သူ႔ကိုေထာက္ခံသည့္ လူထုသေဘာထားစစ္တမ္းရလဒ္ကို 

ထိန္းထားခဲ့သည္။ အကြီႏို ကိုယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူ၏ လက္ရွိမိသားစုေသာ္လည္း 

ေကာင္း မည္သည့္အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံတြင္မွ် ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ (အကြီႏိုသည္ ယခုထိအိမ္ေထာင္ 

မျပဳေသးသျဖင့္ အီမယ္လ္ဒါ မားကို႔စ္ႏွင့္ မိုက္ခ္အာယိုယို တို႔ကဲ့သို႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစြပ္စြဲ 

ခ်က္မ်ားကို မီးေမႊးေပးမည့္  အိမ္ေထာင္ဖက္မရွိေပ။) သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း တရား 

ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈသည္ ေနရာတကာတြင္ေတြ႕ေနရၿပီး ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ေရးက ပိုဆိုးလာ 

သည္။ ေဒသဆုိ္င္ရာ အက်ဳိးတူဂိုဏ္းဂဏမ်ား ဆက္လက္အားေကာင္းလာသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ 

တည္းတြင္ အလုပ္လက္မဲ့တုိးလာျခင္း၊ (ဆင္းရဲမႈ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ေငြလႊဲေျပာင္းေပး

သည့္စီမံခ်က္လုပ္သည့္တိုင္) ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းထားျမင့္မားမႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အလြန္အမင္း 
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က်ဆင္းလာျခင္းကဲ့သို႔ နယ္ပယ္စုံမွ ျပႆနာမ်ားကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမေျဖရွင္းႏုိင္ဘဲရွိေနခဲ့

သည္။ မဲဆြယ္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည့္ဘ႑ာကို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္သုံးသည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 

အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံတြင္ ၎ ကိုယ္တိုင္ေထာက္ေခ်ာက္ထဲသို႔၀င္သြားေစခဲ့သည္။ ထိုေထာင္ေခ်ာက္မွာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ကတိျပဳေသာ္လည္း သူ၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအစီအမံမ်ားကို  ေအာင္ျမင္ 

ေစရန္အတြက္ အက်ဳိးစီးပြားျပၿပီးစည္း႐ံုးသလိုျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တရား႐ုံးခ်ဳပ္တရားသူႀကီး 

ရီနာတို ကို႐ိုနာကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ား ျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္းကဲ့သို႔ အကြီႏို၏ ႀကီးမား 

ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ပင္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သမၼတက ရက္ေရာ 

သေဘာထားႀကီးစြာ လိုက္ေလ်ာၿပီး ေ၀စုခြဲေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မည္သို႔ဆိုေစ (ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားစြာ၊ မီဒီယာအမ်ားစုႏွင့္စစ္တပ္) ဟူသည့္ ဖိလစ္ပိုင္လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္း၏ အဓိက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အုပ္စုမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို အကြီႏိုက ဆက္လက္ရရွိခဲ့ 

သည္။ သူ႔ကိုလူထုေထာက္ခံမႈစစ္တမ္းရလဒ္မ်ားသည္ အေတာ္ပင္ျမင့္မားေနခဲ့သည္။ အ႐ႈပ္ 

ေတာ္ပုံမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ အာယုိယိုၾကံဳခဲ့ရသလုိ လူထုေထာက္ခံမႈ ျမင္မေကာင္း 

႐ႈမေကာင္းက်ဆင္းျခင္းမ်ဳိး အကြီႏိုအတြက္မရွိခဲ့ေပ။

ဒုကၡသုကၡႁပြမ္းေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွသည္ 
ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆီသို႔ေလာ

မဲခိုးသည့့္ ၁၉၈၆ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး မားကို႔စ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ 

တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈကိုေထာက္ခံေသာ လူထုဆႏၵျပပြဲျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈသည္ 

ကေသာင္းကနင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း မႈသို႔ဦးတည္သြားခဲ့သည္။ စစ္တပ္အတြင္းမွ 

အစိုးရကိုဆန္႔က်င္သူမ်ားက  ကိုရီအကီြႏို၏အစိုးရကို ၿပိဳလဲလုပ္နီးပါးျဖစ္ ေအာင္လုပ္ခဲ့သည္။ 

ဖီဒယ္ရာမို႔သည္ သူ၏အစိုးရလက္ထက္တြင္ စစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္ 

ေစရန္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲဲ့ေသာ္လည္း သူ၏သမၼတသက္တမ္းအၿပီးတြင္ ေနာက္ထပ္ မတည္မၿငိ္မ္ 

ျဖစ္သည့္ ကာလတစ္ခုေပၚေပါက္လာသည္။ အီလစ္လူတန္းစားက တစ္ေက်ာ့ျပန္လုပ္ေဆာင္ 

သည့္ ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ဂ်ဳိးဆက္ အက္စထရာဒါ ျဖဳတ္ခ်ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ သည္

တစ္ႀကိမ္ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈသည္ ဆင္းရဲသားလူတန္းစား၏ေထာက္ခံမႈရသည့္ ေရြး 

ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံသမၼတကို ဆန္႔က်င္သည့္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။ အက္စထရာဒါကို ဆက္ခံ 

သူ ဂလိုရီယာ မာကာပါဂယ္ အာယိုယိုသည္ အေျခခံဥပေဒကိုေဘာင္အျပင္မွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

ျဖင့္၊ အက္စထရာဒါ၏ မိတ္ေဆြႏွင့္ မင္းသား-ႏိုုင္ငံေရးသမား ဖာနန္ဒိုပိုးကုိ ‘အေရးနိမ့္’ ေစရန္ 

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခယ္လွယ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရား 

၀င္မႈအက်ပ္အတည္းကို ၾကံဳလိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္ လူထုေထာက္ခံမႈမရသည့္ အာယိုယိုသည္ 

ေနာက္ထပ္ေပၚလာသည့္ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့ၿပီး သူမ၏သမၼတ 
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သက္တမ္းကုန္သည္အထိ ရာထူးတြင္ရွိခဲ့သည္။  ထိုအေျခအေနမ်ားက ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ 

တြင္ ႏြိဳင္ႏြိဳင္းအကြီႏို ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရရန္ လမ္းခင္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ 

ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မားကို႔စ္ေခတ္လြန္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ  ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအနက္ 

လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈအရွိဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲဟုေျပာလို႔ရသည္။

တိုင္းျပည္ကို ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖဴးျဖဴးျပန္ 

ေရာက္ရန္၊ သူ၏မိခင္ ကုိရီ အကြီႏိုက ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူ႔အာဏာ၏ ကတိက၀တ္မ်ားကို 

ျဖည့္ဆည္းမည္ဟူေသာ ကတိက၀တ္ျဖင့္ ႏြိဳင္ႏြိဳင္းအကီြႏိုသည္ သမၼတရာထူးကိုရရွိခဲ့သည္။ 

ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္နီးပါးၾကာ ဖိလစ္ပိုင္ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈသည္ တည္ၿငိမ္ေသာ 

မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္မႈရွိခဲ့ၿပီး (တခါတရံ သက္ေရာက္မႈအကန္႔အသတ္ရွိ 

ေသာ္လည္း) အေလးအနက္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈေလ်ာ့က်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ 

ႏိုင္ခဲ့သည္။ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျမန္ဆန္

လာသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး တုိုင္းျပည္၏အေၾကြး၀န္ထုပ္၀န္ပုိးကို ေလွ်ာ့ခ် 

ႏုိင္ခဲ့သည္။ အလ်င္အျမန္ႀကီးထြားလာသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို 

အဓိကခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ၎  

တို႔သည္ ေျမယာပိုင္ဆုုိင္မႈႏွင့္ တြင္းထြက္သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈတို႔ကို အေျခခံသည့္ ဥစၥာဓန 

ရွိေသာ ယခင္အာဏာရွိသူလူတန္းစားကို ေက်ာ္လြန္လႊမ္းမိုးလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မားကို႔စ္ေခတ္လြန္ စီးပြားေရးက႑ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ 

အလုပ္အကိုင္မရရွိမႈကို ေလ်ာ့က်ေအာင္မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္္းလဲေရး 

သမၼတ ဖီဒယ္လ္ရာမို႔စ္ရာထူးသက္တမ္းအၿပီး တြင္ လူထုေကာင္းစားေရး၀ါဒီ အက္စထရာဒါက 

သမၼတရာထူးတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဖီဒယ္ရာမို႔စ္၏ သမၼတ သက္ 

တမ္းသည္ မားကို႔စ္ေခတ္လြန္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဲမႈ ေရႊေခတ္ဟု ေျပာစမွတ္ 

ျပဳၾကေလ့ရွိသည္။ အက္စထရာဒါကို အခုိင္အမာေထာက္ခံၾကသည့္ ဆင္းရဲသား မဲဆႏၵ 

ရွင္မ်ားသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎ကိုသမၼတအျဖစ္ ေကာက္ကာငင္ကာ ေရြး 

ေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ျခင္းသည္ ရာမို႔စ္၏မေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသည့္တိုင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသား ဆင္းရဲသားအမ်ားစုအတြက္ အမ်ားႀကီး 

လုပ္ေပးရန္ ရာမို႔စ္က ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ အက္စထ ရာဒါျဖဳတ္ခ်ခံရျခင္းသည္ သူ၏ လူထု 

ေကာင္းစားေရး၀ါဒကို အထက္တန္းလႊာလူတန္းစားက မယုံသကၤာျဖစ္သည့္ အတိုင္းအတာကို 

ျပေနသည္။ ဖိလစ္ပိုင္လူလတ္တန္းလႊာႏွင့္ အထက္တန္းလႊာတို႔သည္ လူထုေကာင္းစားေရး 

၀ါဒီတို႔၏ အာဏာအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို သေဘာထားႀကီးသည္းခံရန္အသင့္ရွိသည္ဟု ယူဆ 

ရသည္။ မက္ခ႐ုိစီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ားက တစ္ 

ဘက္၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးမႈႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးတို႔ျဖင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈကို ေလွ်ာ့ခ် 
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ျခင္းအစီအမံမ်ားက တစ္ဘက္ဘတျပန္က်ားတျပန္ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကျခင္းသည္ပင္ ဖိလစ္ပိုင္၏ 

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္၏ အဓိက စင္ၿပိဳင္မူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသံသရာ ကို 

အဆိုပါအၿပိဳင္မူဝါဒႏွစ္ခုက ေမာင္းႏွင္သည္။ 
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ဖာဒီနန္မားကို႔စ္၏ ရွည္ၾကာေသာအာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း လက္နက္ကိုင္

တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ရဲအဖြဲ႔တို႔တြင္ အဆင့္ျမင့္တာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ပညာသည္ပီသေသာ 

စစ္သားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ရာမို႔စ္ႏွင့္ ညီအစ္ကို သုံးေလး၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သည့္ ဖာဒီနန္မားကို႔စ္ 

သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္အထိ တိုင္းျပည္ကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ 

အေမရိကန္ ၀က္စ္ပြိဳင့္စစ္တကၠသိုလ္ဆင္း၊ အီလီႏြိဳက္တကၠသိုလ္မွ ၿမိဳ႕ျပအင္ ဂ်င္နီယာမဟာ 

ဘြဲ႕ရ ဖီဒယ္လ္ ရာမို႔စ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ၾကည္းတပ္တြင္ စစ္မႈထမ္းခဲ့ၿပီး၊ ကိုရီးယားႏွင့္ဗီယက္နမ္ 

စစ္ပြဲမ်ားတြင္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္တြင္ သူ႔ကိုပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေလးစားမႈမွေနၿပီး 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ သူ၏အခန္းက႑ကိုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အဂတိ 

လုိက္စားမႈပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ဖိႏွိပ္မႈမ်ားလာသည့္ မားကို႔စ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသည့္ 

ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ကိုရာဇန္အကြီႏိုကို အခ်ိန္ကိုက္ေထာက္ခံလိုက္ျခင္းကလည္း 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ သူ႔ကိုေနရာရသြားေစခဲ့သည္။ သူ႔ကို ‘ စိုက္လိုက္မတ္တပ္သမား’ ဟု 

တင္စားေခၚၾကသည့္ ပင္တဂြန္စစ္႒ာနခ်ဳပ္အပါအဝင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္နီးစပ္မႈ၊ ဖိလစ္ပိုင္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ေကာင္းေသာေက်ာ္ၾကားမႈရွိျခင္းတို႔ကလည္း ရာမို႔စ္ 

ကို ထိုေနရာသို႔ေရာက္သြားေစခဲ့သည္။ 

(Club de Madrid အဖြဲ႕ဝင္)

Fidel V. Ramos, by Jay Directo/Scanpix
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ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ဦးစြာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီး အကြီႏိုအစိုးရ 

၏ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးျဖစ္လာခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာမို႔စ္သည္ ကိုရာဇန္အကီြႏိုကိုျဖဳတ္ခ်မည့္ 

စစ္ဘက္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားစြာကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ ကားလိပ္ေနာက္ကြယ္မွ  ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ 

သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အကြီႏိုကသူ႔ကိုဆက္ခံမည့္သူဟု ေျပာခဲ့သည့္ ရာမို႔သည္ သမၼတ 

ေလာင္း ၇ ဦးအနက္ မဲအေရအတြက္ စုစုေပါင္း၏ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရရွိၿပီး သမၼတအျဖစ္ေရြး 

ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 

လူထုေထာက္ခံမႈက်ယ္ျပန္႔စြာရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုအေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံ 

ကိန္းမ်ားတြင္ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ မီးခဏခဏပ်က္ျခင္းကို အဆုံးသတ္ေစရန္ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။ စစ္အာဏာသိမ္း 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲဲ့သည္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ကျပ႒ာန္းသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္

ပုန္ကန္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေပးသျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တရား၀င္ပါတီ 

ျဖစ္လာသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္မြတ္ဆလင္သူပုန္မ်ားကိုပါ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ 

ဖိလစ္ပုိင္ထုံးစံ အလိုလိုက္အႀကိဳက္ေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အလိုက္အထိုက္ ျဖစ္ေအာင္ေနခဲ့ေသာ္ 

လည္း ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ပ်ဳိးေထာင္သည့္ အေမြအား 

ေလးစားလိုက္နာခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္သည္  ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအားေကာင္းၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရားမွ်တသည့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာက်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အစိုးရ တစ္ဆက္ၿပီးတစ္

ဆက္ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ လူနည္းစုကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုင္

ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ အေျခမခိုင္ေသာပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အဂတိလိုက္ 

စားမႈက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ားကို မေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ေပ။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ 

စစ္ဘက္မွ မနာခံမႈအတြက္ ရာမို႔စ္၏ သေဘာထားႀကီးသည္းခံမႈ၊ မားကုိ႔စ္မိသားစုႏွင့္ အျခား 

အစဥ္အလာရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရွိသူလူနည္းစုမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ျပန္္ပါလာျခင္းတို႔ကို ဖိလစ္ 

ပိုင္ႏိုင္ငံသားအခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္တိုင္းျပည္၏ အၾကမ္းဖက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးကို 

ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္း၊ ကိုရီအကြီႏိုလက္ထက္တြင္ျပန္ရခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္ကို ခိုင္မာ 

အားေကာင္းေစျခင္း၊ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းတို႔အတြက္ 

ရာမို႔စ္ကို ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုက ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။



160

အာဏာရွင္သမိုုင္းေၾကာင္းရွိၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတည္ေဆာက္ဖုိ႔ 
ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ ကမာၻအႏွံ႔မွာျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကေန အဲဒီႏိုင္ငံ 
ေတြကျပည္သူေတြ ဘာမ်ားသင္ခန္းစာ ယူႏိုင္မလဲ။

ရာမို႔စ္။    ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲဲ႔အေနာက္အာဖရိကက ျပည္သူေတြက နားေထာင္ခ်င္မွာ 

တဲ့လား။ သူတို႔မွာ ကိုယ့္စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ ကိုယ္ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ကိုယ္ ရွိေနၾကတာဗ်။ 

အခုဆီးရီးယားကိုၾကည့္ရင္ ဆီးရီးယားမတုိင္ခင္ လစ္ဗ်ားနဲ႔အီဂ်စ္ကိုၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 

‘သင္ခန္းစာေတြ’ဆိုတာကို  တစ္ထိုင္ထဲနဲ႔ သင္ယူလို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕ ျပႆနာ 

ေတြကို တိုက္ပြဲ၀င္ေနတုန္းပဲ။

ဖိလစ္ပိုင္မွာ အစိုးရအေျပာင္းအလဲကို ေလးရက္အတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔လုပ္ႏုိင္တယ္။ 

လူေသတာမရွိဘူး။ ဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေတာ္တို႔ကို ေကာင္းက်ဳိးေပးတဲဲ့အခ်က္ဆိုၿပီး  စံခ်ိန္တင္

ထားဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ေနာက္ကတက္လာတဲဲ့သူေတြဟာ ကိုယ္ေလ့လာထားတဲ့ သင္ခန္းေတြ၊ 

သူ႔ေရွ႕ကလူေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြ (အျပင္က်႐ႈံးမႈကိုေတာင္) အျမဲမူတည္ၿပီး တည္ေဆာက္ရ 

မယ္။ ဒါဟာ ဖီဒယ္လ္  ရာမို႔စ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲဲ့အရာ

ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဓိကလုုပ္တာ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္း။ အဲဒီအလုပ္က ကၽြန္ေတာ္ 

သမၼတရာထူးက အနားယူၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကၽြန္ေတာ့္မွာရွိသမွ်အေတြ႕အၾကံဳေတြခ်ေရးမယ္ဆို

ၿပီး ကိုယ္တုိင္လုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ငယ္ရြယ္သူေတြအက်ဳိးအတြက္ မိတ္ေဆြေတြ 

သူတို႔အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ေရးမယ္ဆိုရင္ဆိုရင္လည္း ေရးလုို႔ရေအာင္လုပ္ခဲ့တာ။

ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ

အားလုံးကို တစ္ထိုင္တည္းေျပာျပဖုိ႔ဆိုတာ ခက္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းမြန္တဲ့ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲဲ႔ ဉာဏ္ေရွ႕သြားေသာေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာ ကိုယ့္တုိင္းျပည္တြင္းမွာပဲျဖစ္လာျဖစ္

ရမယ္။ တျခားက ပုံတူပြားယူလို႔ရမွမရတာ။ ကၽြန္ေတာ္က ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ဆိုၿပီး 

မေလးရွားက မဟာသီယာ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၉၈၁-၂၀၀၃) ကို ဒီႏိုင္ငံကို လွမ္းေခၚလို႔မရသလို 

သူကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို သူ႔ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ လွမ္းေခၚလို႔မရဘူးေလ။ ခ်ီလီကေန ပါထရီဆီယို 

အဲလြင္ (သမၼတ ၁၉၉၀-၉၄) ကို ကၽြန္ေတာ္လွမ္းေခၚလို႔မရႏိုင္ဘူး။

ေနာင္ ၂၅ ႏွစ္ေလာက္ကိုေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဦးေဆာင္မႈေပးရတာျဖစ္တဲ့ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ 

ေခါင္းေဆာင္မႈ ဒါမွမဟုတ္ ဉာဏ္ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ဟာ 

ေယဘုယ် သေဘာတရားေတြပါပဲ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြအားလုံးကို ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ဖိလစ္ပိုင္က 

သက္တမ္းေျခာက္ႏွစ္ၾကာ သမၼတတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သက္တမ္းႏွစ္ဆက္ရွစ္ႏွစ္ရွိမယ့္ 
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အေမရိကန္သမၼတတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔သက္တမ္းမွာ လုပ္လို႔မရႏုိင္ဘူး။ အဲဒီသက္တမ္း 

ေတြဟာ လိုအပ္ခ်က္ေတြအားလုံး ၿပီးျပည့္စုံေအာင္လုပ္ဖို႔ရာ အခ်ိန္တိုတိုေလးပဲ။ ခင္ဗ်ားက ႐ုပ္

လုံးေဖာ္ၾကည့္ရမယ္။တက္ၾကြရမယ္၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းရမယ္။ ေရရရွိေရးမွာ၊ စြမ္းအင္ 

မွာ၊ အေျခခံံအေဆာက္အအုံမွာ၊ ပညာေရးမွာျဖစ္ေပၚေနတာေတြအတြက္ စီမံကိန္းရွိရမယ္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ အဲဒီလိုလူမ်ဳိးပဲ။ ‘ရဲရင့္တဲ့ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း’ကို 

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းႏုိင္

သူမ်ဳိးေပါ့။i သူတို႔ကလူထုခံစားရတဲ့ဒုကၡေတြကို ‘တိုင္းျပည္ရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းမွာ အလွည့္ 

အေျပာင္းေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ၾကတယ္။ii

အခုကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတာ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေနစိတ္ထားပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္က အစိုးရ၀န္ထမ္း ျဖစ္လာတာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ကတည္းကမို႔လို႔ပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အသက္ 

၁၈ ႏွစ္မွာ ဖိလစ္ပိုင္ကုိယ္စားျပဳအေနနဲ႔ အေမရိကန္စစ္တကၠသိုလ္ ၀က္စ္ပြိဳင့္မွာ ဗိုလ္ေလာင္း 

အျဖစ္ အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္လာခဲ့လို႔ပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက စစ္ဒဏ္ခံေနရတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ မနီလာ 

ၿမိဳ႕ေတာင္ပိုင္းက ၿမိဳ႕ေတာ္လြတ္လပ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲေၾကာင့္ ရစရာမရွိေအာင္ ပ်က္စီးေန 

တယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ဂ်ပန္ေတြက ခုခံေနတယ္။ သူတို႔ကို မဟာမိတ္တပ္ေတြ (အထူးသျဖင့္ 

အေမရိကန္တပ္ေတြ) နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ေပ်ာက္က်ားစစ္သားေတြက တုိက္ေနတာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ 

ကၽြန္ေတာ့္စစ္မႈထမ္းဘ၀စတာပဲ။ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ၀င္အေရြးခံေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ 

တပ္ကအၿငိမ္းစားယူခဲ့တယ္။ အၿငိမ္းစားမယူခင္မွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး (၁၉၈၈-၁၉၉၂) 

ရာထူးမွာ ေနာက္ဆုံးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ နည္းလမ္း 

သုံးခုနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လုပ္ပုံကိုင္ပုံကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီးေျပာလို႔ရမယ့္  အရွင္းဆုံးေ၀ါဟာရ စကားလုံး 

ေတြကိုသုံးၿပီး ေျပာပါ့မယ္။ ေပးကမ္းတာ၊ ေ၀မွ်တာနဲ႔ အျခားသူေတြအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔တာပဲ။ 

ကိုယ့္ မိသားစုရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္းေပးရင္းနဲ႔ပဲ တျခားသူေတြနဲ႔ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္ 

ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ျခင္း၊ ေ၀မွ်ျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔ကိုလုပ္ဖို႔ပါပဲ။ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔တယ္ဆိုတာ 

ကိုယ္ယူထားတာထက္ပိုေပးဖို႔ပါပဲ။ အမ်ားေကာင္းစားေရးအတြက္ ေပးဆပ္ရဲတာေပါ့။ လူ 

ဘယ္ႏွစ္ေယာက္က ဒါမ်ဳိးလုပ္၀ံ့မလဲ။ ‘လူမ်ားစုအတြက္၊ မိသားစုအက်ဳိးစီးပြား’ က ျပည္သူနဲ႔ 

တုိင္းျပည္ရဲ႕ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာရဲ႕ေရွ႕မွာေရာက္ေနတယ္။ iii  အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကမလုပ္ရဲတဲ့ 

ခက္ခဲတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေခါင္းေဆာင္ေတြက ခ်ရဲရတယ္။ ေရွ႕ဆက္ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ 

လမ္းျပတယ္။iv အေျပာင္းအလဲလုပ္ႏုိင္ဖို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ညီညြတ္ေအာင္လုပ္ရဲရမယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ သူနဲ႔အတိုက္အခံကို  ညီညြတ္ေအာင္လုပ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးနဲ႔ 

ဆုိင္တဲ့ အစုအသင္းရယ္လို႔တစ္ခုတည္းရွိလာေအာင္လုပ္ႏုိင္မွာေပါ့။ ဖိလစ္ပိုင္မွာ ပိုေကာင္းတဲ့ 

အနာဂတ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အျမင္နဲ႔ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေျပာမယ္ဆို

ရင္ေတာ့ အတိုက္အခံသည္ပင္လွ်င္ ကိုယ္နဲ႔တစ္သင္းထဲပဲ။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္

တို႔တစ္သင္းထဲျဖစ္ေနမွရမယ္။ အားကစားပြဲေတြမွာဆိုရင္ တစ္ေက်ာင္းထဲကထြက္တဲ့ ႏွစ္သင္း 
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ၿပိဳင္ရတာရွိတယ္ေလ။ အဲဒီလိုပဲ ႏိုင္ငံေရးမွာလည္းရွိတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို 

ကာကြယ္ရမယ္ဆိုရင္ တစ္သင္းထဲလုပ္ၾကမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ ရည္ရြယ္ခ်က္ညီညြတ္မႈ၊ 

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ တိုင္းျပည္ႀကီးတစ္ခုရဲ႕အသင္း၊ ႐ိုးသားမႈတန္ဖိုးေတြနဲ႔ စည္းလုံးမႈ၊ အလုပ္ႀကိဳး 

စားမႈ၊ တိုင္းျပည္ကုိခ်စ္မွတ္နိုးမႈ၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ၊ ျပည္သူကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ၊ ပတ္၀န္း 

က်င္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏုိးမႈေတြကိုေျပာတာပါ။ 

အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ စည္းကမ္းႀကီးတာ ေခါင္းေဆာင္ေတြဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ ၂၄ နာရီ 

တစ္ပတ္ ၇ ရက္အလုပ္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ မလုံေလာက္ဘူး၊ ၂၅ နာရီ ၈ ရက္အလုပ္လုပ္ဆိုၿပီး 

ကၽြန္ေတာ္ေျပာေလ့ရွိတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၃ ႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္က အၿငိမ္းစားပါ။ ဒါေပမယ့္ စေနေန႔ 

ေန႔လည္တိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္လုပ္တုန္းပဲ။ တစ္ေန႔ ၂၄ နာရီ၊ တစ္ပတ္ ၇ ရက္ထက္ 

ပိုၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုမ်ားအလုပ္လုပ္တာတုန္းဆိုရင္ေတာ့ ေဘာလုံးေတြအမ်ားႀကီးကို ေလထဲ 

ေျမႇာက္ၿပီး မ်က္လွည့္ျပကစားတာလို ကိစၥေတြအမ်ားႀကီးကို တစ္ထိုင္တည္းလုပ္ႏုိင္ရမယ္။ 

မင္ဒါ နာအိုကိစၥရွိမယ္၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၊ စီးပြားေရး၊ ျပည္ပေရာက္အလုပ္သမားေတြ၊ 

လူသတ္ပြဲ၊လုယက္မႈ၊ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံကိစၥေတြရွိမယ္။ ျပႆနာက တစ္ခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္ 

ေတြက လုပ္ႏုိင္သေလာက္မလုပ္ၾကတာ ပဲ။သူတို႔လုပ္ရတဲ့တာ၀န္ေတြအေတြ အခ်ိန္အျပည့္ေပး 

ၿပီး မလုပ္ၾကဘူး။ အဲဒီကိစၥေတြနဲ႔လုံးခ်ာလည္လိုက္သြားၾကတာခ်ည့္ပဲ။ သူတို႔က  ေကာင္းကင္ 

ႀကိဳးတန္းေပၚကေန လိမ့္က်တာနဲ႔ တိုင္းျပည္လည္းပ်က္ၿပီပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ အဲဒါမ်ဳိး 

ႏွစ္ခါ ျဖစ္ဖူးတယ္။

အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔ဗိုလ္ေလာင္းအျဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းစခဲ့တယ္။ သမၼတမျဖစ္ခင္ 
အထိ ခင္ဗ်ားရဲ႕တတ္ေျမာက္တဲဲ့အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းနဲ႔ ဘ၀တက္လမ္းစကိုျဖတ္သန္းတယ္။ 
စစ္တပ္မွာ ရဲအဖြဲ႕မွာတာ၀န္ထမ္း ရင္းနဲ႔ေပါ့့။ ေလ့က်င့္သားျပည့္၀တဲ့ ပညာသည္ပီသေသာ 
လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕တစ္ခုမွာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးရာထူးေတြမွာ ျမင့္မားတဲ့တာ
၀န္ေတြရဲ႕ရာထူးေတြမ်ားႀကီးျဖတ္သန္းခဲ့တယ္။ အဲဒီလုိရာထူးေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 
ခြင့္ရတာကလည္း ထုိက္တန္တဲ့ဂုဏ္ျပဳခံရမႈပါ။ လမ္းသစ္ထြင္ၿပီး ဦးေဆာင္ဖို႔ ခင္ဗ်ားအမွီအခို
ကင္းေအာင္ဘယ္လုိလုပ္ခဲ့လဲ။

ရာမို႔။   ။ ဟုတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀တက္လမ္း 

က အဲဒီလိုတစ္ဆင့္ခ်င္းတက္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၀န္ခံရရင္ ကၽြန္ေတာ္ဗိုလ္မွဴး 

ႀကီးျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာလားမသိဘူး။ သမၼတသစ္ မားကို႔စ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ညီအစ္ကိုႏွစ္၀မ္းကြဲ 

ေတာ္တဲ့သူျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မတုိင္ခင္တုန္းက အထိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ပညာ 

သည္အဆန္ဆုံးပုံစံနဲ႔ ရာထူးေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခုတိုးခဲ့တာပဲ။ ကိုရီးယားနဲ႔ ဗီယက္နမ္မွာ အတိမ္း 

အေစာင္းမခံတဲ့ တာ၀န္ေတြထမ္းေဆာင္ရင္း ျပည္ပမွာတာ၀န္္ထမ္းတာ၊ စစ္သားေတြကို ဦး 

စည္းကြပ္ကဲခဲ့ရင္း ရာထူးေတြတိုးလာခဲ့တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ ေရာက္ခ်ိန္မွာ 
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မစၥတာမားကို႔လက္ထက္ပဲ။ သို႔ေသာ္ သူကကၽြန္ေတာ့္ကိုမ်က္ႏွာသာေပးလို႔ ရာထူးတက္ခဲ့တာ 

မဟုတ္ဘူး။ မားကို႔စ္က  စစ္တပ္ရဲ႕အျမင့္ဆံုးအမိန္႔ေပးသူျဖစ္ေပမယ့္လည္း သူ႔အမိန္႔ကိုပုန္ကန္ခဲ့ 

တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာၿပီး ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးေတြကို အလြဲ 

သုံးေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲက တစ္ခ်ဳိ႕က မႀကိဳက္လို႔ပဲ။

စစ္တပ္၏အခန္းက႑

ခင္ဗ်ားက ‘ပုန္ကန္တယ္’ လုိ႔ေျပာခဲ့တာမွာ ေမးစရာရွိလာတယ္။ စစ္တပ္ကုိ အရပ္ 
ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ေရာက္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္လုိ႔ရလဲ။ ကုိရာဇန္ အကြီႏိုနဲ႔ ဂလိုရီယာ 
အာယုိယုိတုိ႔ရဲ႕ သမၼတသက္တမ္းေတြမွာ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းဖို႔ပူးေပါင္းၾကံစည္တာေတြ 
အမ်ားႀကီးျဖစ္ခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားစစ္တပ္ကုိ ဘယ္လုိထိန္းလဲ။ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးမွာ 
ဘယ္လိုအေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေအာင္ ခင္ဗ်ားလုပ္ခဲ့လဲ။

ရာမို႔စ္။   ။စစ္တပ္မွာတုန္းက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္အေရးအႀကီးဆုံးအရာကေတာ့ ပညာ 

သည္ပီသမႈကိုထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမွာ ဖိအားေတြရွိသည့္တိုင္ 

ႏိုင္ငံေရးအစြက္မခံတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္္ရာထူးေတြႀကီးလာခ်ိန္မွာ သမၼတ႐ုံးက ႏုိင္ငံေရးသမား 

ေတြအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဆီကေန ဖိအားေတြမ်ားလာတယ္။ သို႔ေသာ္ အင္မတန္ 

ပညာသည္ပီသမႈနဲ႔ က်င့္သားရထားတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေအးေဆးပဲ။ အေရးႀကီးတဲ့

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုလုံးကို ကၽြန္ေတာ္တာ၀န္ယူရတယ္။ 

သို႔ေသာ္ ကိုရီ အကီြႏိုျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒအရ အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ အျခား၀န္ထမ္း 

အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ 

အစိုးရေအာက္မွာ ရွိရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ (စစ္တပ္) ကေန 

သီးျခားျဖစ္သြားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ လာခဲ့တယ္။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြအားလုံးမွာဆိုရင္ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ 

အျဖစ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုတာ၀န္ယူရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ (၁၉၈၆ခုႏွစ္)  တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ 

မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို နာခံရ 

တယ္။ သူကေတာ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဂ်ဴအန္း ပြန္စီ အန္းရီးလ္ပဲ။ အခုသူက အထက္ 

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ပါ။

အေနာက္အာဖရိကနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာ မရွိတာကဘာလဲဆိုရင္ ပုန္ကန္ထၾကြတဲ့ 

အရပ္သားအစိုးရ၊ လူငယ္လူရြယ္ေတြ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ပညာရပ္အသိုင္းအ

၀ိုင္းနဲ႔အလုပ္သမားစတာေတြက စစ္တပ္ကို သူတို႔ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ဆြဲမေခၚႏုိင္ၾကတာပဲလို႔ 

ထင္တယ္။ အဲဒီတုိင္းျပည္ေတြမွာ အဲဒီလိုျဖစ္ေအာင္ စီမံကိန္းမခ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ပုန္ကန္ 

ထၾကြမႈရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္၊ 
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တပ္စိတ္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု၊ သူတို႔နဲ႔ေနာက္ေတာ့ သြားပူးေပါင္းတာပဲ။ လစ္ဗ်ားမွာ အဲဒါမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ 

တယ္။ ဆီးရီးယားမွာ ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ရပ္မွာေတာ့ ပုန္ကန္ထၾကြ 

တတ္တဲ့စစ္တပ္ဟာ အရပ္သားေတြနဲ႔ အစကတည္းက ပူးေပါင္းၿပီးသားဗ်။ ပုန္ကန္ထၾကြ 

တတ္တဲ့ စစ္တပ္နဲ႔အရပ္သားေတြ တကယ္ပဲပူးေပါင္းခဲ့ၾကတာ။ ဒီလိုေတြးၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ေနခ်ိန္ ကိုရီ အကြီႏိုက အဓိကအတိုက္အခံ သမၼတ 

ေလာင္းျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ သမၼတမားကို႔စ္ကိုေထာက္ခံမႈကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ဖို႔ စစ္တပ္က ပထမဆုံး 

အကြက္ေရႊ႕လိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုရီအကြီႏိုကို မားကို႔စ္ထက္ပိုၿပီး လိုလားလို႔မဟုတ္ဘူး။ 

မားကိုးစ္ကိုေထာက္ခံေနတာကိုပဲ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္တာ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မားကိုးစ္က လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ အႏိုင္မယူႏိုင္ခဲ့လိုက္တာ ကံေကာင္း 

တယ္ေျပာရမယ္။ သူ႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ့ အညံ့ခံခဲ့ရမွာပဲ။ 

သူ႔မွာ သံခ်ပ္ကာကားေတြ၊ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ၊ တိုက္ေလယာဥ္ေတြ၊လက္နက္ႀကီးေတြ၊ ကမ္း 

တက္တပ္ေတြနဲ႔ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစုိးရကိုဆန္႔က်င္လိုၾကတဲ့ စစ္အရာရွိအုပ္စုေလးထက္ 

မပိုဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး အန္းရီးလ္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္က စစ္ဆင္ ေရးတာ၀န္ေတြနဲ႔ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကို ခြဲယူမယ္ဆိုၿပီး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ မစၥတာ မားကို႔စ္ဆီကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ခြဲထြက္လိုက္တာရဲ႕ လူမႈေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာေတြကို တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ဖို႔ ၀န္ႀကီး 

အန္းရီးလ္ကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ မီဒီယာ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို 

စကားေျပာမွာ သူတစ္ေယာက္ထဲပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ေတြကို ယူမယ္ေပါ့။ 

အဲဒီလိုကၽြန္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ခြဲေ၀ခဲ့တာပဲ။ အခုေနအခါမွာေတာ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြက ထပ္ေန 

တာေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတာ အမွန္ပဲ။ တခ်ဳိ႕စစ္မႈထမ္းေတြကေတာ့ ၀န္ႀကီး အန္းရီးလ္ 

လက္ေအာက္မွာရွိတာ အမွန္ပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမွာ စစ္သား 

ေတြပါတဲ့ ေနာက္လိုက္ေတြရွိေနလို႔ပဲ။ ေနာက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္အၾကာႀကီးတာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ 

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာပေလာက္တဲ့ ေနာက္လိုက္ေတြရွိတာပဲ။ သို႔ေသာ္ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရင္ 

ေတာ့ အဲဒီလို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တာ၀န္ခြဲေ၀ခဲ့ၾကတယ္။

ဒါဆို တစ္ႏုိင္ငံံလုံးက အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၁၀၀၀၀၊ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္ေတြက 

ေနာက္ထပ္ စစ္သား ၁၂၀၀၀၀ ရဲ႕သစၥာခံမႈကိုေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္လိုမ်ား ရႏုိင္မလဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔စစ္အင္အားက တစ္အားမမ်ားဘူး။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ဘယ္လိုရင္းႏွီးေအာင္ေနရ

မယ္ဆိုတာ သူတုုိ႔ေတြ အငယ္တန္းအရာရွိေတြဘ၀ကတည္း ကသိထားၿပီးသား။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

က တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နာမည္ရင္းေတြအဖ်ားဆြတ္ေခၚၾကတဲ့သူမ်ဳိး ေတြ။ တင္းနစ္ 

႐ိုက္ဖက္ ေဂါက္႐ိုက္ဖက္ေတြ။ ေရငုပ္ေဖာ္ေတြ။ ၿပိဳင္ကားေမာင္းတာ၊ ေျပးခုန္ပစ္မွာ၀င္ၿပိဳင္ရင္ 

ၿပိဳင္ေဖာ္ၿပိဳင္ဘက္ေတြဗ်။ စီမံကိန္းေတြအမ်ားႀကီးမွာလည္း  တူတူလုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။  စီမံကိန္းေတြ 

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္ဖြဲ႕ေတြအားလုံးလုိတာကိုး။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 
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အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ဆိုတာ ရွိေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သမၼတျဖစ္တဲ့အခ်ိန္အထိ အဲဒီအသင္း 

အဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ကို ထိန္းသိမ္းခဲ့တယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔အခုထိ အတူေဂါက္႐ိုက္ၾကတုန္း၊ မိတ္ဆုံ 

စားပြဲလုပ္ၾကတုန္းပဲ။ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ အေရးကိစၥေတြအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာေနဆိုေန 

ၾကတုန္းပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေလးရက္ေျမာက္ေန႔ (ကၽြန္ေတာ္တို႔က 

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၂၂ ရက္မွာ ညခ်မ္းမွာ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈစခဲ့တာ) ေန႔လယ္ခင္းက်ေတာ့ 

ပုန္ကန္မႈကၿပီးသြားၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုရီအကြီႏိုက သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေနၿပီ။ 

အဲဒီက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုမႈကို တရား႐ုံးခ်ဳပ္က တရားသူႀကီးတစ္ဦးကေန ႀကီးၾကပ္စီစဥ္ခဲ့တယ္။ 

မစၥတာ ဂ်ဴအန္း ပြန္စီ အန္းရီးလ္ကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ 

ကၽြန္ေတာ့္ကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ အကြီႏိုက ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္မွာ 

ကၽြန္ေတာ့္ပခုံးေပၚ ေနာက္ထပ္ၾကယ္တစ္ပြင့္ေရာက္လာတယ္။ စစ္တပ္ဟာ အရပ္ဘက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာပဲ ရွိခဲ့တယ္။ အကြီႏိုရဲ႕သမၼတသက္တမ္းမွာ ‘ဖိလစ္ပိုင္လက္နက္ကိုင္စစ္

တပ္အသစ္’ဆိုတဲ့တန္ဖိုးေတြ စိမ့္၀င္ပ်ံံ႕ႏွံ႔ေအာင္ႀကိဳးပမ္းတာကို ကၽြန္ေတာ္ဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္ခဲ့

တယ္။ အဲဒီတန္ဖိုးရဲ႕ဆိုလိုရင္းကေတာ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔မပတ္သက္ 

ရဘူး၊ ဘက္ေတာ္သားစိတ္မရွိရဘူး၊ ဥပေဒနဲဲ႔ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးကို ထိန္းသိမ္းဖိုု႔ ယခင္က 

ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ေကၽြပြန္ရမယ္ဆိုတာပဲ။ အတိတ္ကိုကၽြန္ေတာ္ တို႔အဓိက 

မထားပဲ အနာဂတ္ကိုအေလးထားၿပီး ရာထူးရာခံအဆင့္ဆင့္ကို ညီညြတ္မႈရွိေအာင္၊ သင့္ျမတ္ 

ေအာင္ အေျခခံဥပေဒကို သစၥာေစာင့္သိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ 

တုန္းက ရာထူးတုိးေပးတာေတြ၊ တာ၀န္ခ်ထားတာေတြကို စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲဲ႔၀င္ေအာင္သတ္မွတ္

တာ စလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ မားကို႔စ္ကို ေထာက္ခံတဲ့သူေတြနဲ႔ အကြီႏိုကိုလိုလားတဲ့သူေတြကို 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အုပ္စုခြဲတာမ်ဳိးမလုပ္ခဲ့ဘူး။ ထူးခၽြန္မႈနဲ႔ အရည္အခ်င္းေပၚမွာပဲမူတည္ၿပီး တာ၀န္ 

ေပးအပ္ခဲ့တယ္။ v

ၾကည့္ရတာလြယ္လုိက္တာ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတုန္းက အာဏာသိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားၾကတာေတြ
အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သိထားတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တာလဲ။

ရာမို႔စ္။   ။ မွတ္တမ္းေတြအရ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ထိ ကိုရီအကြီႏိုအစိုးရဆီ 

ကေန အာဏာသိမ္းဖို႔ ကိုးႀကိမ္ႀကိဳးစားခဲ့တာရွိပါတယ္။ ပင္တိုင္အဖြဲ႕ႀကီးတစ္ခုကေန အာဏာ 

သိမ္းဖို႔လုပ္တာမဟုတ္ဘူးဗ်။ အဲဒီတုန္းက အာဏာသိမ္းဖုိ႔လုပ္ၾကတဲ့စစ္အုပ္စုေတြအမ်ားႀကီး။ 

တစ္ခ်ဳိ႕က အရမ္းဒုကၡပင္လယ္ေ၀တဲ့အေျခအေနမွာ စစ္ေျမျပင္မွာအမႈထမ္းသက္ၾကာခဲ့တဲ့ 

ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ အရာရွိေပါက္စေတြ။ သူတို႔က သင့္တင့္တဲ့အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရၾကဘူးဆိုတဲ့ 

အရာရွိငယ္ေတြ။ လစာလည္းမေလာက္မငွပဲရၾကတဲ့သူေတြ။ အခုအထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 

စားလွယ္ျဖစ္ေနတဲ့ ဂရီေဂၚရီယို ဟိုနာဆန္လို ဗိုလ္မွဴးေပါက္စေတြရွိတယ္။ သူတို႔က အာဏာ 
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သိမ္းခ်င္လို႔ လက္ယားေနတဲဲ့သူေတြ။ ဒါေပမယ့္ အထက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လို ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ခ်ဳိ႕ 

ရွိေနေတာ့ကာ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ပထမ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေနာက္ေတာ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး 

အေနနဲ႔ သူတို႔အားလုံးကို မလႈပ္ရွားႏုိင္ေအာင္လုပ္ထားရတယ္။ သူတုိ႔မလွန္ႏိုင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ 

‘လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ညီညြတ္ေရး’ကိုထိန္းသိမ္းဖို႔ကလည္း ကၽြန္ေတာ့္တာ၀န္ပဲ။vi ေရြး 

ေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတအျဖစ္ အကြီႏိုကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 

ကတိျပဳခဲ့ၾကၿပီးၿပီဗ်။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၃ ျဖစ္တဲ့ ယာယီ ‘လြတ္လပ္ေရး အေျခခံ 

ဥပေဒ’ ကို ကိုရီအကြီႏိုက ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္ အဲဒီအေျခခံဥပေဒဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ 

ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈကို တည္ေထာင္ေပးလုိက္တာပဲ။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၈၇ ခုႏွစ္အတြင္း 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေတာင္လွန္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အစိုးရလက္ေအာက္မွာရွိခဲ့တာပါ။ တကယ္ 

အသက္၀င္ေနတဲ့ တိက်ေသခ်ာေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုၿပီး မရွိခဲ့ဘူး။ ကိုရီ အကြီႏိုက အမိန္႔ 

ေၾကညာစာေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီ။ 

ဒါေပမယ့္ အဲဒီတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ဘာပဲေျပာေျပာ ႀကီးက်ယ္တဲ့အေရးအခင္း 

ဒါမွမဟုတ္ လူထုအုံၾကြမႈရယ္လို႔မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ မနီလာဟိုတယ္ကို မားကို႔စ္ကိုသစၥာခံတဲ့သူေတြက 

သိမ္းပိုက္တိုက္ခိုက္ဖို႔ မေအာင္ျမင္တဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုပဲျဖစ္ခဲ့တယ္။

စစ္တပ္က ေတာ္လွန္ေရးၿပီးေတာ့ စိတ္၀မ္းကြဲသြားတယ္။ တပ္ထဲမွာ အသက္အရြယ္ 

အဆင့္အတန္းရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြေၾကာင့္ အဲဒီလိုစိတ္၀မ္းကြဲသြားတာ။ ငယ္ရြယ္တဲ့ ဗိုလ္ႀကီး 

ေတြ၊ အရမ္းတက္ၾကြၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးတဲ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေတြ၊ ကၽြန္ေတာ့္လို ပိုေနျမဲက်ားေနျမဲ 

အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းခ်င္တဲ့၊ ၁၉၈၇ အေျခခံဥပဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ အရပ္သားအစိုးရကို 

အခြင့္အေရးေပးဖို႔လိုလားတဲ့ အသက္ႀကီးပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဆိုၿပီးေတာ့ တပ္ထဲမွာျဖစ္ေနတာ။ 

ကၽြန္ေတာ္က သမၼတအျဖစ္၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားလိုက္ခ်ိန္မွာ တပ္ထဲက၊ ကာကြယ္ေရး 

၀န္ႀကီး႒ာနက ကၽြန္ေတာ့္တပည့္ေတြက ေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္စရာ 

မလိုပါဘူးတဲ့။ သမၼတရာထူးကို အလြယ္ေလးယူလိုက္႐ုံပဲ သူတို႔ေထာက္ခံသြားမယ္တဲ့။ ဟာ 

မဟုတ္တာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေျပာရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သမၼတရာထူးကို အာဏာသိမ္းၿပီးယူ 

လိုက္မယ္ လြန္ေရာကၽြံေရာ သုံးႏွစ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီသုံးႏွစ္ထက္ပိုၿပီး ရာထူးမွာေနလို႔ရမွာ 

မဟုတ္ဘူး။ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူေတြက အဲလိုလုပ္ဖို႔ခြင့္ျပဳမွာမွမဟုတ္တာကိုး။ အဲဒီလိုနဲဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔ အခုအေျခအေနေရာက္ခဲ့တာပဲ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အေနာက္အာဖရိကမွာ ဘုရင္မင္း 

ဆက္ေတြရယ္၊ ေၾကးရတတ္မိသားစုေတြရယ္၊ အာဏာရွင္ေတြရယ္ အခ်ိန္တစ္ခုၾကာတဲ့ 

အထိေတာ့ အုပ္စိုးေနၾကဦးမွာပဲ။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူေတြက လက္ခံမွာမဟုတ္ေတာ့ သူတို႔သက္

ဆိုးေတာ့ရွည္မွာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလူေတြဟာ ဆယ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ ၂၀၊ ႏွစ္ ၃၀၊ ကဒါဖီလိုလူမ်ဳိးဆိုရင္ 

ႏွစ္ ၄၀ အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ဆုံးက် ျပည္သူေတြက ခြင့္ျပဳၾကမွာမဟုတ္ဘူး။
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ဒီအာဏာသိမ္းဖို႔ ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈေတြက ခင္ဗ်ားအစိုးရသက္တမ္းအၿပီး သမၼတ 
ဂလုိရီယာ အာယုိယုိလက္ထက္မွာ ဘာလုိ႔ဆက္ျဖစ္ခဲ့တာလဲ။ ဘာလို႔ အဲဒါကို ရပ္တန္းက 
ရပ္ေအာင္ မလုပ္ႏုိင္တာလဲ။

ရာမို႔။   ။ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရသက္တမ္းၿပီးေတာ့ သမၼတ အက္စထရာဒါလက္ထက္မွာ 

တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈေတြ တစ္ေက်ာ့ျပန္ထပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ စစ္တပ္နဲ႔အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕က ၾကား 

၀င္လာတာေၾကာင့္ သူ႔သမၼတသက္တမ္းက ႏွစ္ႏွစ္ခြဲပဲၾကာခဲ့တယ္။ သူဟာ အာဏာအလြဲ 

သုံးစားလုပ္ၿပီး အဂတိလုိက္စားတယ္လို႔ ျမင္လာၾကလို႔ ၂၀၀၁ ဇန္န၀ါရီမွာ ရာထူးကဖယ္ရွား 

ခံခဲ့ရတယ္။ သူက သူ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ၾသဇာကို သူကြက္ၿပီးေရြးထားတဲ့ ခ႐ိုနီတစ္ခုကိုပဲအသုံး

ခ်ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒါမ်ဳိးကို သေဘာမက်ဘူး ဒီေတာ့ အဲဒီတုန္းက အရပ္သားေတြ 

က ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၊ ပညာရပ္အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ အလုပ္သမားေတြ၊ 

အန္ဂ်ီအိုေတြက ဆႏၵျပပြဲေတြကို  ေထာက္ခံခဲ့တယ္။ အရပ္သားျပည္သူေတြက အရင္ဆုုံးအုံၾကြ 

တာ ေနာက္ေတာ့ စစ္တပ္နဲ႔ ရဲက သူတို႔တို႔ေထာက္ခံလာတာပဲ။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဂလိုရီယာ အာယိုယိုသမၼတျဖစ္လာတယ္။ သူ႔ရဲ႕ သမၼတသက္တမ္းသုံးႏွစ္မွာ 

သူ႔ကို သူရဲေကာင္း အမ်ဳိးသမီးလို ျမင္ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ သူက ကတိေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခုဖ်က္ခဲ့တယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕မေက်နပ္မႈကလည္း အရမ္း 

မ်ားလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာယိုယိုကုိ စစ္တပ္ကေတာ္လွန္တာ လုံး၀မရွိခဲ့ဘူး။ သူ႔သမၼတ 

သက္တမ္းက ကိုးႏွစ္ၾကာခဲ့တယ္။ သူ႔ရာထူးသက္တမ္းအစမွာတုန္းက အရမ္းထိေရာက္ၿပီး 

အရမ္းအလုပ္ႀကိဳးစားခဲ့တာဆိုေတာ့ သူအရမ္းကံေကာင္းပါတယ္။ အခုထိလည္း သူအလုပ္ 

ႀကိဳးစားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သူ႔မွာအာဏာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိလာေရာ သူ႔ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြား 

ေတြဘက္ကိုလွည့္ သြားေတာ့တာပဲ။ အဲဒီလိုျဖစ္တာမ်ဳိးက အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ မင္းဆုိးမင္းညစ္ 

ေတြမွန္သမွ် ၾကံဳခဲ့ရတဲ့အေတြ႕အၾကံဳပဲ။ သူတို႔က အစတုန္းကေတာ့ ကိန္းႀကီးခန္းႀကီးသမား 

ေတြပဲ။ ေနာက္ေတာ့ အာဏာအရသာေတြ႕လာတာနဲ႔အမွ် အဲဒါကိုမက္ေမာလာၿပီး အာဏာ 

လက္မလႊတ္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ ရတဲ့နည္းနဲ႔အာဏာကိုင္ထားခ်င္ၾကေတာ့တာပဲ။

ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေျခခံဥပေဒမွာျပ႒ာန္းထားတဲ့ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး 

ဆုိင္ရာ၊ အစုိးရဖြဲ႕စည္းပုံဆုိင္ရာအခန္းေတြကို ျပင္ခ်င္ခဲ့တာ။ အာဏာသိမ္းတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးမွာ 

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဘက္ကို တစ္နည္းနည္းနဲ႔လုိက္ဖို႔ စစ္တပ္နဲ႔ရဲကိုစည္း႐ုံးစရာ

မလိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္အစိုုးရမ်ဳိးကို ကၽြန္ေတာ္လိုလားခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္စနစ္မွာဆိုရင္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အယုံအၾကည္မရွိအဆို တင္သြင္းလိုက္တာနဲ႔ တည္ဆဲ 

အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်လို႔ရတယ္။ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုိခ်င္တဲ့ စနစ္မ်ဳိး။ စစ္တပ္နဲ႔ရဲက ပညာသည္ 

ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အုပ္စုတြင္အကြဲအျပဲေတြထဲ သူတို႔ကို ဆြဲမသြင္းသင့္ဘူး။ 

၁၉၇၈ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ၾကားကာလကိုၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အၾကံဳကိုေျပာတာပါ။ 
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အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္က စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ စစ္တပ္နဲ႔ရဲအဖြဲ႕ရဲ႕ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈကို 

ဘာမွ မထိုခိုက္ေစခ်င္ခဲ့ဘူး။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ သမၼတ ကိုရီအကြီႏိုဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ဒါဗီေကာ္မရွင္ (ထိုအခ်ိန္က ေရြးေကာက္ 

ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဟီလာရီယို ဒါဗီ ဂ်ဴနီယာ ဥကၠ႒လုပ္တဲ့) အဖြဲ႕က သူမရဲ႕အစိုးရလက္ထက္မွာ 

အာဏာသိမ္းဖို႔ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို စုုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ 

(အၿငိမ္းစား တြဲဘက္တရား႐ုံးခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဖလိုရင္တီ ႏို ေဖလီဆီရာႏိုဦးေဆာင္တဲ့) ေဖလီ 

ဆီရာႏိုေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႕တယ္။ ဒီေကာ္မရွင္က ဂလိုရီယာ အာယိုယိုလက္ထက္မွာျဖစ္တဲ့ ဆႏၵျပ 

ပြဲအေရးအခင္းေတြကို  စုံစမ္းတယ္။ စုံစမ္းၿပီးတဲ့အခါမွာ စစ္တပ္က ေစာဒကတက္တာ ေတြက 

တရား၀င္ေနတယ္ဆိုတာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့တယ္။ အဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြမွာ ရာထူးတိုးတာ၊ 

တာ၀န္ခ်ထားတာေတြမွာ မ်က္ႏွာလိုက္တာေတြရွိခဲ့တယ္။ ေအာက္ေျခစစ္မႈထမ္းေတြအတြက္ 

လစာမေလာက္ငွဘူး။ အထူးသျဖင့္တပ္ၾကပ္ေတြနဲ႔ တပ္သားေတြေပါ့။ စစ္လက္နက္ပစၥည္း 

၀ယ္ယူေရးအပါအ၀င္ စစ္ဘက္လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ စြက္ဖက္ 

မႈေတြရွိတယ္။ဒီေတာ့ လာဘ္စားတာ၊ အဂတိလိုက္စား တာေတြျဖစ္လာတယ္။ အစတုန္း 

ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ရာထူးရာခံရွိတဲဲ့သူေတြေနာက္ေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြတခ်ဳိ႕ကိုပါ 

ကူးစက္လာၿပီး သူတုိ႔ပါ အဂတိလုိက္စားလာၾကတယ္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွာ တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္တယ္။ မင္ဒါနာအိုကၽြန္းက 

ခြဲထြက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ျဖစ္တာ။ အဲဒီျဖစ္ရပ္မွာ ပူးေပါင္းၾကံစည္သူေတြက အေရး 

အခင္းမွာ ခရစ္ယာန္ေတြ၊ မြတ္ဆလင္ေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လမ္ဒါလို႔ေခၚၾကတဲ့ ေဒသခံတိုင္း

ရင္းသားေတြပါတယ္လို႔ေျပာၾကတယ္။ မင္ဒါနာအုိကၽြန္းက မင္ဒါနာအို ဖက္ဒရယ္သမၼတႏိုင္ငံ

အျဖစ္ထူေထာင္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏုိင္ငံကေန ခြဲထြက္ခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ရန္လိုမႈေတြက 

ငါးရက္ၾကာေတာ့ ၿပီးသြားတယ္။ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္တာ အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ရွိတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္ေလးၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ၿပီးသြားတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရ

အဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ပိုၿပီးႀကီးက်ယ္တဲ့ စစ္ပြဲျဖစ္မလာေအာင္ တားဆီးႏုိင္ 

ခဲ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပဲ အကြီႏုိသမၼတသက္တမ္းမွာ အာဏာသိမ္းမႈ ကိုးႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ 

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ အက္စထရာဒါကိုဖယ္ရွားခဲ့တဲ့ အရပ္ဘက္စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ခဲ့ 

တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အာယိုယိုလက္ထက္မွာ အာဏာသိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားတာ သုံးႀကိမ္ျဖစ္တယ္။ 

ပထမအႀကိမ္က ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ (မနီလာၿမိဳ႕လယ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့) ဒီမာကာတီၿမိဳ႕နယ္မွာ 

ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အုတ္က၀ုဒ္အေရးအခင္းပဲ။ ေနာက္ေတာ့ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ အဆင့္ျမင့္စစ္အရာရွိေတြ

ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္တပ္ထဲက မေက်မနပ္ျဖစ္ေနသူေတြကေန အလားတူအာဏာသိမ္းဖို႔ လုပ္ၾက 

တယ္။ သူတုိ႔က မာကာတီၿမိဳ႕နယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမ်ားစုရွိရာေနရာကို သိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားၾက 
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တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကို အေလွ်ာ့ေပးညႇိႏႈိင္းဖို႔ အစိုးရကိုဖိအားေပးၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း 

သူတို႔မေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကျပန္ဘူး။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာမွာ Manila Peninsula ဟိုတယ္ကိုသိမ္း 

ပိုက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သမၼတသက္တမ္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ 

စစ္ဘက္ကဆူပူကန္႔ကြက္တာမ်ဳိးတစ္ခုမွမရွိခဲဲ့ဘူး။ အက္စထရာဒါနဲ႔ အာယိုယိုတုိ႔လက္ထက္မွာ 

ကၽြန္ေတာ္က တပ္ကေနအၿငိမ္းစားျဖစ္ေနၿပီ။

အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

အေျခခံဥပေဒ၊ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံဥပေဒေတြနဲ႔ အဲဒီအေျခခံဥပေဒေတြကုိ လုိက္နာ 
ေစာင့္ထိန္းျခင္းဟာ အခိုင္ အမာျဖစ္တည္သြားၿပီလုိ႔မ်ား ခင္ဗ်ားေျပာမလား။

ရာမို႔စ္။   ။၁၉၇၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒကို ဘယ္ျပင္ဆင္ခ်က္ပဲလုပ္လုပ္ တားဆီးမယ့္ 

အရမ္းကိုၾသဇာႀကီးတဲ့ အုပ္စုေတြရွိေနတာဟာ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕ျပႆနာပဲ။ ကြယ္လြန္သူ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရွင္အုိင္ေမဆင္ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေတြရွိတယ္။ သမၼတကိုရီ အကြီႏိုရဲ႕ေနာက္လိုက္ 

ေတြနဲ႔ သူ႔ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြရွိတယ္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္အေျခခံ ဥပေဒကိုေရးဆြဲခဲ့တဲ့သူတစ္ခ်ဳိ႕ရွိ

တယ္။ ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ သူ႔ေရွ႕က ၁၉၃၅ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၇၂ အ အေျခခံဥပေဒေတြလို 

(အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး) တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ျပည္သူလူထုက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ေရးခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ သမၼတ အကြီႏိုက ထူးခၽြန္ 

ထက္ျမက္မႈအရွိဆုံး ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသား အေယာက္ငါးဆယ္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ေတြက 

အထက္တန္းလႊာေတာ့ဆန္တာရွိမယ္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးသမားေတြ၊ ေျမပိုင္ရွင္ေတြ၊ အလုပ္ 

သမားေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအ၀ုိင္းကလူေတြ၊ လက္ယာစြန္းအုပ္စုေတြ၊ 

တုိင္းျပည္ရဲ႕ ပထ၀ီအေနအထား ေနရာအႏွံ႔ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့သူေတြပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ 

ကိုအတည္ျပဳဖို႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ မဲေပးသူ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကတယ္။ 

အေျခခံဥပေဒသစ္အရ သမၼတရာထူးသက္တမ္းက တစ္ဆက္တည္း ေျခာက္ႏွစ္တာ၀န္ထမ္း 

ေဆာင္ရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါလာတယ္။vii

အဲဒီ လူ ၅၀ ကေန ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာသူေတြက ဒီအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဖို႔ႀကိဳးစား

တာမွန္သမွ်ကို တားဆီးခဲ့တယ္။ အထိေတာင္မခံခဲ့ၾကဘူး။ မသိရင္လုံး၀ကိုျပင္မရတဲ့ ဘယ္ 

ေတာ့မွ ျပင္မရတဲဲ့ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေမရိကန္အေျခခံဥပေဒကို ကိုးကားၿပီး 

သူတို႔အေျခခံဥပေဒဆို ဘယ္ႏွခါျပင္ခဲ့သလဲေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ အတြင္းမွာ ျပင္ဆင္ 

ခ်က္ဥပေဒ ၂၇ ခုရွိခဲ့တယ္။ ပ်မ္းမွ်တြက္ၾကည့္ရင္ ဆယ္ႏွစ္ကိုတစ္ႀကိမ္အေရးႀကီးတဲ့ ျပင္ဆင္ 

ခ်က္ဥပေဒေတြရွိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့သေဘာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာက်ေတာ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ 

တဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြျပင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေထာက္ခံခဲ့တယ္။ အဲဒီဥပေဒေတြမွာ သဘာ၀ 

သယံ ဇာတတူးေဖာ္ေရးနဲ႔ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာဆိုရင္ တုိင္းရင္းသားနဲ႔ႏုိင္ငံျခား
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သားပိုင္ဆုိင္မႈဟာ ၆၀/၄၀ ျဖစ္ရမယ္ဆိုၿပီးျပ႒ာန္းထားတယ္။ (ျပည္ပကုမၸဏီရဲ႕ရွယ္ယာဟာ 

ပိုင္ဆုိင္မႈစုစုေပါင္းရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရမယ္ဆိုၿပီး ကန္႔သတ္ထားသည္။) အဲဒီျပ႒ာန္းခ်က္ဟာ 

ႏိုင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အလြန္ပဲဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုလည္း ဆိုးက်ဳိး႐ိုက္ခတ္တာေပါ့။viii ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ တျခားျပင္ဆင္ခ်က္ 

ဥပေဒက လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ဆုိင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒကို မတုိက္တြန္း 

ခဲ့တာ အေၾကာင္းရွိတယ္။ သမၼတကို တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို 

ျပည္သူေတြလက္ခံဖို႔ အခ်ိန္ယူခ်င္လို႔ပဲ။ အေမရိကန္မွာဆုိရင္ သမၼတကို ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ဖို႔ မဲေပးၾကရတာျဖစ္ေပမယ့္ သူတုိ႔ရတဲ့မဲေတြကို တစ္ခုခ်င္းေရတြက္ၿပီး ႏိုင္တဲ့သူက 

အဆုံးအျဖတ္ေပးတာမဟုတ္ဘူး။ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က အဆုံးအျဖတ္ေပးတာ။ အခု 

ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြကို ပဲ့ျပင္ေပးရေတာ့မယ္။ မွ်တတဲ့ကိုယ္စားျပဳမႈရွိတဲ့ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို တုိက္႐ိုက္မဲေပးေရြးခ်ယ္တာမဟုတ္ရင္ေတာင္မွ သူတို႔လက္ခံလာေအာင္ 

လုပ္ရေတာ့မွာပဲ။

ေနာက္ကၽြန္ေတာ္ တကယ္ကိုျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒအျဖစ္ ႀကိဳးစားပမ္းစားတင္သြင္းခဲ့တာ

ကေတာ့ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူေတြ ႏိုင္ငံေရးမွာပါေနတာမ်ဳိးကို တားျမစ္တဲဲ့အခ်က္ပဲ။ အေျခခံ 

ဥပေဒမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာ မိသားစုလိုက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကတာေတြကို ဥပေဒနဲ႔ျပ႒ာန္းၿပီး 

တားျမစ္မယ္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒါကိုအသက္၀င္ေစမယ့္ ဥပေဒ 

ထြက္ထားတာဘယ္မွာလဲ။ ႏိုင္ငံေရးမွာမိသားစုလိုက္ေတြပါေနၾကတာကေန အက်ဳိးရွိတဲ့သူေတြ 

ဟာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွာရွိေနတဲ့ ေခတ္ေဟာင္းကလူေတြပဲ။ ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းဖို႔ 

ႀကိဳးပမ္းတာေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ ၁၉၇၈ အေျခခံဥပေဒဟာ ဥပေဒတစ္ခုကိုမွ မျပ႒ာန္းခဲ့ဘူး။ 

ဒီေတာ့ကၽြန္ေတာ္က ႐ိုး႐ိုးေလးပဲအၾကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေျခခံဥပေဒကိုျပင္လိုက္လို႔

ရွိရင္ အဲဒီတားျမစ္ခ်က္စကားရပ္ဟာ အေျခခံဥပေဒထဲမွာရွိေနမယ္။ ျပ႒ာန္းဥပေဒေပၚမွာ 

မူတည္မေနေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုစကားရပ္မ်ဳိးပါတဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ဘယ္မွာပါလဲ။ 

အဲဒီအေျခခံဥပေဒမွာပဲပါတဲ့ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မွာပါတယ္။ ဘယ္လိုေရးထားလဲဆိုေတာ့ 

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတသည္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ပါသည့္ မည္သည့္အရာရွိမ်ားကိုမဆို ေဆြမ်ဳိးသို႔မဟုတ္ 

ေသြးသားေတာ္စပ္မႈအဆင့္ေလးဆက္အတြင္းအၾကံဳး၀င္သည့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားမျဖစ္ရဆိုၿပီး ျပ႒ာန္း 

ထားတယ္။1 ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမွာေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္၀င္ပါတာေတြ လုပ္လုိ႔မရေအာင္ အစိုးရ 

အဖြဲ႕မွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတာကို တားျမစ္တဲ့အဲဒီစကားရပ္ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ အသုံး 

1   ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဖိလစ္ပိုင္အေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း ၇၊ ပုဒ္မ ၁၃ တြင္ သမၼတႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ေလးဆက္အကြာ ေသြးသား 
ေတာ္စပ္မႈရွိေသာ သို႔မဟုတ္ မိသားစု၀င္ျဖစ္ေသာ ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဇနီး၊ခင္ပြန္းမ်ားျဖစ္လွ်င္ မည္သူမဆို ထိုသမၼတ၏ 
သက္တမ္းအတြင္း အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏အဂတိလုိက္စားမႈ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ 
ေဆးေရးအဖြဲ႕တြင္လည္းေကာင္း၊ အတြင္း၀န္မ်ား၊ လက္ေထာက္အတြင္း၀န္မ်ား၊ အစိုးရပိုင္ သို႔မဟုတ္ အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ 
ေသာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ လက္ေ၀ခံလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ႐ုံးမ်ား၊ ႒ာနမ်ား၏ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ 
ခန္႔အပ္ခံရျခင္းမရွိေစရဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
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ျပဳသင့္တာေပ့ါ။ ဒါပဲ။ သိပ္႐ိုးရွင္းတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ေနာက္အဲဒီျပင္ဆင္ခ်က္ရဲ႕ တျခားမ်က္ႏွာစာတစ္ခုကေတာ့ ခုနက ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ 

ကိစၥနဲ႔လည္း ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ တစ္ခုခုၿပီးတစ္ခုေျပာင္းတာပဲ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 

ေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခု လြယ္လြယ္ေလးေျပာင္းလို႔ရေနမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ေထာင္ 

ဖို႔ မ်ဳိးေစ့ခ်ေပးလိုက္တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဆို ႏုိင္ငံေရးေဆြစဥ္ မ်ဳိးဆက္ေထာင္တဲ့သေဘာျဖစ္

သြားေတာ့မလို႔ပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အေဖက ႏုိင္ငံေရးသမားပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ သမၼတမျဖစ္ခင္ 

သူဆုံးသြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သမၼတအျဖစ္ တစ္ႀကိမ္ပဲ၀င္ၿပိဳင္တယ္။ ၿပီးၿပီဒါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးသမား 

တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္မက်႐ႈံးခ်င္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္သမၼတ၀င္အေရြးမခံခင္ ကၽြန္ေတာ့္ 

ႏွမက အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္။ သူက ပညာသင္ၾကားေရးသမား၊ သံတမန္။ သူ႔အ

လုပ္မွာသူေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လုပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အနားယူလိုက္တယ္။ (သူေနာက္

ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ေတာ့ဘူး။) သူ႔မွာသားတစ္ေယာက္ေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက 

ေဒသဆုိင္ရာ အဆင့္မွာပဲ၀င္ၿပိဳင္တယ္။ ဒီေတာ့ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ 

ထူေထာင္တဲ့အထဲမွာ မပါဘူး။ ဖိလစ္ပိုင္အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦးပဲရွိပါ 

တယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာသူတုိ႔ထဲက တစ္၀က္ပဲေရြးေကာက္ပြဲကေနတင္ေျမႇာက္ဖို႔သတ္မွတ္ထား

တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ရွိေနတဲ့ကိုယ္စားလွယ္တစ္၀က္က ၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ျပ႒ာန္းထားတာကိုး။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ မဲဆႏၵရွင္ေတြက ေရြးခ်ယ္စရာ

ကိုယ္စားလွယ္သိပ္နည္းသြားၿပီ။ အဲဒီ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကမယ့္ 

သူေတြက ႏိုင္ငံေရးေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ေတြကပဲ အမ်ားစုလာၾကတာေၾကာင့္ပါ။ ဒါျဖင့္ ဘယ္မလဲ 

ဒီမိုကေရစီ။ ဒီလိုေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ထူေထာင္တဲ့ဟာက အေျခခံဥပေဒပါစကားရပ္ ကေနၿပီး 

ေတာ့ပဲ ျပင္ရမွာ။ အသုံးခ်ႏိုင္မယ့္ဥပေဒဆိုရင္ သူတုိ႔ကို ကုိယ့္႐ႈးကိုယ္ပက္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ 

ကြန္ဂရက္က ဘယ္ေတာ့မွ အဲဒီလိုဥပေဒကို ျပ႒ာန္းမွာမဟုတ္ဘူး။

အခုေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို နည္းနည္းခ်င္းစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားၾကဖို႔ ေအာက္ 

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဖလီဆီစီ ယို ဘယ္လ္မြန္တီနဲ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ပြန္စီ အန္းရီးလ္ 

တို႔က အဆိုျပဳထားတယ္။ အဲဒီစီးပြားေရးအစု ရွယ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈ ၆၀/၄၀ ဆိုတဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ 

ေတြကစၿပီးေတာ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြၾကားထဲမွာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြ ထပ္ထည့္သြားဖို႔ေပါ့။ 

တကယ့္ကိုႀကီးက်ယ္တဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒကေတာ့ အစိုးရဖြဲ႕စည္းပုံပဲ။ လက္ရွိမွာ ၁၉၈၇ 

ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုၿပီး သီးျခားျပ႒ာန္း 

သတ္မွတ္ထားတယ္။ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုက အပ္စပ္မႈမရွိဘူး။ အခုသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ 

ဘက္မွာ ပါတီကေန ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္အုပ္စုစာရင္းက ၂၇၂ ခုရွိေနတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္သူ 

ေတြစိတ္႐ႈပ္ရတာေပါ့။
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အခုဖိလစ္ပိုင္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြမွ အမ်ားႀကီးပဲ။ ခင္ဗ်ားလည္း ကုိယ္ပိုင္ပါတီ Lakas 
ကုိေထာင္ၿပီး သမၼတ ၀င္အေရြးခံခဲ့တယ္။ ဒီေလာက္ႏုိင္ငံေရးပါတီအမ်ားႀကီးရွိေနတာက 
ဖိလစ္ပိုင္ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပႆနာမဟုတ္ဘူးလား။

ရာမို႔စ္။    ။၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ အဖြဲ႕၀င္ ၇ ဦးနဲ႔ Lakas ( ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္မ်ား 

ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ  မြတ္ဆလင္ဒီမိုကရက္မ်ားအမ်ဳိးသား ျပည္ေထာင္စုပါတီဆိုတဲ့) ပါတီကို 

စဖြဲ႕ခဲ့တယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွတ္ပုံတင္ရမယ့္ ေနာက္ဆုံး 

ပိတ္ရက္လည္းေရာက္ေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေခါင္းေဆာင္က ၁၀၀၀ ေလာက္ရွိလာတယ္။ 

ဒါအခ်ိန္တိုအတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ ဘယ္ေလာက္အင္အားႀကီးလာသလဲဆိုတာပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ဘယ္လိုအႏိုင္ရခဲ့သလဲ အေမးခံရဖူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆီကြက္သေဘာ 

တရားလို႔ေခၚတာနဲ႔တူတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပတယ္။ ဆီေလးတစ္စက္ ကန္ေရထဲက်သြား 

တာဟာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ရင္အမ်ားႀကီးပဲ။ ဆီစက္ ၁၀၀ ေလာက္က်သြားရင္ ေတာ္ေတာ္သိသာလာမယ္ေပ့ါ။ 

ကၽြန္ေတာ့္ကို ကူညီမယ့္ အန္ဂ်ီအို ၁၀၀၀၀ ရခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြမဟုတ္ဘူးေနာ္။ 

လႈပ္ရွားမႈေတြ၊အသင္းအဖြဲ႕ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြဗ်။ ေနရာတိုင္း မွာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ 

ေတြရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စစ္တပ္မွာစစ္မႈထမ္းစတုန္းက ဒီလူေတြ 

အကုန္လုံးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔က သိေနတာကိုး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေန 

ၾကတာကိုး။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတာ အခုျပႆနာႀကီးတစ္ခုပဲ။ အခုလက္ရွိသမၼတဟာ အဲဲဒါကိုအေလး 

ထားေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေျခခံဥပေဒ 

မွာ တခ်ဳိ႕ကိုျပင္ဆင္ရမယ္လို႔ဆိုတယ္။ သမၼတက အခ်ိန္အခါမသင့္ေသးဘူးလို႔ေျပာတယ္။ 

အခုထိ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ေတြ မီဒီယာမွာအခ်င္းမ်ားၾကတုန္း။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက 

မတည္ၿငိမ္ဘူးဗ်။ သူတို႔မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုသိုင္း၀ုိုင္းၿပီး အေျခခံထားေတာ့ကာ ‘ျပည္သူ႔ 

ေရးရာမူ၀ါဒမွာ လက္ဆင့္ကမ္းတာ’ မ်ဳိးမရွိေတာ့ဘူး။ix တည္ၿငိမ္တဲဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဖြဲ႕စည္း 

တာကို အေထာက္အကူျပဳမယ့္ အစီအမံကေတာ့ ျပည္သူကေန ဘ႑ာေငြေၾကးေထာက္ပံ့ 

တဲ့စနစ္ဖန္တီးလိုက္ဖို႔ပဲ။x လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ 

လည္း အေျခခံဥပေဒမွာျပင္ဆင္လိုက္မယ္ဆို ပါတီေတြကို ခုိင္မာအားေကာင္းလာမယ္။ ‘ပုဂၢိဳလ္ 

ေရးေရွ႕တန္းတင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ’ ရဲ႕အခန္းက႑က ေမွးမွိန္သြားမယ္။xi

ညြန္႔ေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္း

ခင္ဗ်ားသမၼတျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြမ်ားတာက ျပႆနာမဟုတ္ခဲ့ဘူးဆုိရင္ 
အခုမွဘာလုိ႔ျပႆနာျဖစ္လာရတာလဲ။
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ရာမို႔စ္။    ။ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဥပေဒယႏၲရားဖြဲ႕စည္းပုံေတြအရ LEDAC (လႊတ္ေတာ္အစိုးရ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအၾကံေပးေကာင္စီ) ကိုဖြဲ႕စည္းထားတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြက 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကံဳရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ၊ 

ေန႔လည္စာစားခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑ 

ေတြၾကားမွာ အက်ဳိးအျမတ္ထြက္တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီမ်ားတာ 

ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္မွာ ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။xii  သေဘာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တစ္ႏွစ္တာ 

ပတ္လုံး ဗုဒၶဟူးေန႔ေပါင္း ၃၅ ရက္မွာ မိသားစုေတြလိုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကတဲ့သေဘာေပါ့။ 

သမၼတ၊ သဘာပ တိအရာရွိနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ငါးေယာက္ေလာက္က လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚမူတည္ၿပီး 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုေခါင္းေဆာင္၊ အနည္းစု 

ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ၾကတယ္။ အန္ဂ်ီအိုေတြ၊ က႑အလိုက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အမ်ဳိးသမီး 

ေတြ၊ လူငယ္လူရြယ္ေတြ၊ လူႀကီးသူမေတြ၊ စစ္ျပန္ေတြ၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္ကလူေတြ၊ 

အလုပ္သမား၊ တံငါ၊ ျပည္ပမွာအလုပ္လုပ္သူေတြလည္းတက္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစု 

လိုစကားေျပာၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး- ဥပေဒျပဳေရးတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ သေဘာတူမွ် 

မႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းေတြကို ကြင္းျပင္ထဲမွာ လုပ္ရင္လုပ္လိုက္တာပဲ။ ဥပမာ 

မင္ဒါနာအိုကၽြန္းက စြမ္းအင္ကိစၥကို အဓိကထားေဆြးေႏြးရမယ့္ အစည္းအေ၀းဆိုပါေတာ့။ 

ကၽြန္ေတာ္က ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္၊ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရ၊ ကာကြယ္ေရးပါခ်င္ပါမယ္၊ 

ၿပီးရင္သိပၸံနဲ႔နည္းပညာစတဲ့ ၀န္ႀကီး႒ာနေတြက အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ကို လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ 

ေခါင္းေဆာင္ၿပီး လႊတ္လိုက္တယ္။ ခင္ဗ်ားကတစ္ဖြဲ႕။ ဒီအတိုင္းသြားၾက။ ကုန္လမ္းကေန 

ခင္ဗ်ားကသြား။ ဒါဗာအိုအထိ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ကူးတို႔စီးသြား။ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ျခား 

ပညာေရးျဖစ္ျဖစ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးျဖစ္ျဖစ္ ၀န္ႀကီး႒ာနတစ္ခုက အတြင္း၀န္ေတြနဲ႔သြားတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကမ္းစပ္မွာဆင္းလို႔ရတဲ့ ေလယာဥ္နဲ႔သြားၾကတယ္ေပါ့။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ခရီးလမ္းပိုင္းၾကားမွာသြားရင္းလာရင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အဖြဲ႕က စီမံကိန္းေတြကို ၀င္စစ္ရမယ္။ 

ေဒသဆိုင္ရာၿမိဳ႕ေတာ္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေတြမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔၀င္ေတြ႕ၿပီး  ဒိုင္ယာ 

ေလာ့လုပ္ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းလုပ္မယ့္ေနရာကိုေရာက္ဖို႔ (ပထမ 

လႊတ္လိုက္တဲ့) သူတို႔ကို သုံးရက္ေလာက္အခ်ိန္ေပးမယ္။ မနက္ခင္းတစ္ပိုင္း အစည္းအေ၀း 

လုပ္လိုက္မယ္။ အျခားအစိုးရအဖြဲ႕ကအေရးပါတဲ့အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔အတူ သူတို႔ဆီကေန ကၽြန္ေတာ္ 

စနည္းနာမယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီး ဒါမွမဟုတ္ ဒုတိယသမၼတ ပါရင္ 

ပါမယ္။ သူတို႔ရဲ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးခရီးေတြမွာ ဘာျဖစ္ခဲ့လဲေမးျမန္းစူးစမ္းမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ 

မွာ မတူညီတဲ့ အစီရင္ခံစာ ၅ ခုရလာမယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေန႔လည္စာစားၿပီးခ်ိန္က်ရင္ အစိုးရ 

အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းထပ္လုပ္မယ္။ ေဒသခံျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္လည္း လာ 

တက္မယ္။ အစည္းအေ၀းအစီအစဥ္အရ သူတို႔ေဆြးေႏြးရမယ့္အေၾကာင္းအရာ အလွည့္ 
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ေရာက္ရင္ ၀င္ေဆြးေႏြးၾကလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အစည္းအေ၀းက်င္းပတဲ့ေနရာက မထြက္ခြာ 

မီ ညေနခင္း ငါးနာရီေလာက္ဆုိပါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးမယ္။ အဲဒီမွာ အစည္း 

အေ၀းတက္လာသူေတြက သူတို႔ျပည္နယ္အတြက္၊ သူတို႔ေဒသအတြက္၊ သူတို႔ကၽြန္းအတြက္ 

သိခ်င္တာရွိတာေတြကို ေမးၾကျမန္းၾကမယ္။ ေနာက္ေတာ့ ညေနေစာင္းေလာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔ ျပန္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အျပန္ခရီးက တခါတေလက်ရင္ အရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားတယ္။ 

ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက ေဒသေတာတ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေလယာဥ္ 

ကြင္းေကာင္းေကာင္းမရွိၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလယာဥ္ကလည္း ညက်မွထြက္တတ္တယ္။ 

အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ ‘လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းၿပီး’  အလုပ္လုပ္ပုံပဲ။

အစုိးရ၊လႊတ္ေတာ္၊က႑အလုိက္ေခါင္းေဆာင္ေတြပါတဲ့ ဒီပုံမွန္အစည္းအေ၀းေတြက 
ခင္ဗ်ားအစိုးရသက္တမ္း ေရာက္မွပဲက်င္းပတာလား။ အဲဒီအစည္းအေ၀းေတြကုိ အကြီႏိုအစိုးရ 
လက္ထက္မွာ ဘယ္လုိလုပ္ခဲ့လဲ။

ရာမုိ႔စ္။   ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရလက္ထက္မွာပဲလုပ္ခဲ့တာပါ။ သမၼတ ကိုရီ 

အကြီႏိုရဲ႕လက္ထက္တုန္းက LEDAC ကိုတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းခဲဲ့တယ္။ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဟာ သူ႔ အစ္ကိုျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲဒီဥပေဒကို ကိုရီက တစ္ခ်က္လႊတ္

အာဏာနဲ႔ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္လုိ႔ဆိုၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅၀ ရွိတဲ့ ေအာက္ 

လႊတ္ေတာ္ကို အလုပ္ကိစၥဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ သူ႔အစ္ကို ကေနတစ္ဆင့္ခံၿပီး 

ေတာ့ပဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။  အထက္လႊတ္ေတာ္မွာဆုိရင္ သူ႔ရဲ႕ခဲအို ဘက္တ္ဇ္ အကြီႏိုရွိ 

တယ္။ သူကေနတစ္ဆင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္တယ္။ ကိုရီ အကြီႏိုက 

အာဏာခြဲေ၀ေပးရတာကို မႀကိဳက္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီကိစၥေတြအေၾကာင္း ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ 

ၾကားေတာ့ ဒီအတြင္းစည္းအလုပ္လုပ္ပုံေတြကို ကၽြန္ေတာ္လုံး၀ကိုမသိခဲ့တာ။ အကြီႏိုက တစ္ 

ခ်က္လႊတ္အာဏာနဲ႔ျပ႒ာန္းခဲ့တဲဲ့ အဲဒီဥပေဒကို ျပန္အသက္၀င္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္အၾကံျပဳ 

ခဲ့တာပါ။ အဲဒီဥပေဒဟာ ကၽြန္ေတာ့္သမၼတသက္တမ္းမွာ ပထမဆုံးျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒပါပဲ။ 

၁၉၉၂ ဒီဇင္ဘာမွာ ကၽြန္ေတာ္လက္မွတ္ထုိးၿပီး ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးဥပေဒပဲ။

ကၽြန္ေတာ္က တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈနဲ႔ သေဘာတူမွ်မႈလိုလားတယ္။ အဲဒီအတိုင္းကၽြန္ေတာ့္ 

သမၼတသက္တမ္းမွာ လုပ္ခဲတ့ယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ 

ဥပေဒေပါင္း ၂၂၉ ခုျပ႒ာန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒအေရအတြက္ဟာ ပွ်မ္းမွ်ကိုးရက္ကို 

ဥပေဒတစ္ခုႏႈန္းနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕၊ 

ပညာေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးအပ္မႈ၊ စီးပြားေရးဇုန္ေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း စတဲ့ 

နယ္ပယ္စုံနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းခဲ့တာပဲ။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မျပ႒ာန္းရေသးတဲ့ 

မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဥပေဒရွိတယ္။ (ထိုဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဥပေဒအျဖစ္

လက္မွတ္ေရးထိုးအတည္ျပဳခဲ့သည္။) သို႔ေသာ္ ဒီဥပေဒဟာ ပတ္၀န္းက်င္၊ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔နဲ႔ 
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ခြဲျခားလို႔မရေအာင္ ေပါင္းစပ္ေနတယ္။xiii သတင္းအခ်က္အလက္လြတ္လပ္ခြင့္ဥပေဒကို ၁၂ 

ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ဘယ္သမၼတကမွ အေရးယူေဆာင္  

ရြက္တာမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္မွာ စီးပြားေရးကိုတံခါးဖြင့္ေပးလုိက္တာေၾကာင့္ ေလးႏွစ္ 

ၾကာေအာင္ ဘ႑ာေရးအသုံးစရိတ္ပုိလွ်ံမႈရွိခဲ့တယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္အစမွာေျပာခဲ့တာကို 

ျပန္သြားရမယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဉာဏ္ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္မႈဟာ တျခားႏုိင္ငံ 

ကေန လွမ္းမွာလို႔ရတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ေရကိုယ့္ေျမကပဲ ေပၚလာရတာဆိုတာပါ။

လူမႈလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ

ခင္ဗ်ားရဲ႕သမၼတသက္တမ္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕ 
အစည္းက ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းေတြက်င္းပခဲ့တယ္လုိ႔ေျပာသြားတယ္။ 
ခင္ဗ်ားရဲ႕သမၼတသက္တမ္းမွာ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕အခန္းက႑က ဘာလဲ။

ရာမို႔စ္။    ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အျမင္က ျပည္သူေတြကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးဖို႔ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ 

က ‘ျပည္သူ႔အာဏာ’ကို ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ေကာင္ေလးေတြ၊ ေကာင္မေလးေတြ၊ 

ႀကီးသူ၊ ငယ္သူ၊ ကေလးသူငယ္၊ ႏိုင္ငံသားခံယူထားသူ သို႔မဟုတ္  ျပည္ပေရာက္ဖိလစ္ပိုင္ ႏို္င္

ငံသားေတြရဲ႕လုပ္ႏုိင္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကို တုိးတက္လာေအာင္၊ အသက္ရွည္ရွည္နဲ႔ေန ထိုုင္ႏုိင္ 

ေအာင္၊ လႈပ္ရွားတက္ၾကြမႈရွိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

ေပးတယ္ဆိုတာ အဲဒါပဲ။ ျပည္သူေတြဟာ ဒီကမာၻေပၚမွာ အေရးအႀကီးဆုံးပိုင္ဆုိင္မႈပဲ။ ေျမယာ 

တို႔၊ ပင္လယ္ျပင္တို႔ မဟုတ္ဘူး။ စစ္အင္အားမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြက အေရးအႀကီးဆံုးဗ်။

အန္ဂ်ီအိုေတြကေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္အပါအ၀င္ အမ်ားႀကီးပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္မွာ 

အေျခခံဥပေဒမွာျပ႒ာန္းထားတဲ့အတုိင္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ က႑အလုိက္ ကိုယ္စားလွယ္ 

ေျခာက္ဦးကို ကၽြန္ေတာ္ခန္႔အပ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီကိုယ္စားလွယ္ေျခာက္ဦးကို ၀န္ထမ္းခန္႔ထား 

ေရးေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳခန္႔အပ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီလိုခန္႔တာမရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီလို 

လုုပ္တာ ခဏပဲလုပ္ခဲ့တာကိုး။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီး၊ လူငယ္၊ ျပည္ပမွာအလုပ္ လုပ္သူေတြ၊ 

စစ္ျပန္ေတြ၊ ပညာရပ္နယ္ပယ္ကလူေတြ၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကလူေတြပါတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ 

ပါခဲ့တယ္။ သူတို႔ကို သူတို႔အသိုက္အ၀န္းကပဲ ေရြးခ်ယ္တယ္။ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲဲ့သူေတြကို 

ကၽြန္ေတာ့္ဆီတရား၀င္ အေၾကာင္းၾကားတယ္။ သူတို႔ကိုယ္စားျပဳတဲ့ေဒသကို အေျခခံၿပီး သူတို႔ 

ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ကခန္႔အပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္သူတို႔နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ေျခာက္ 

ႏွစ္ကာလမွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ဒုတိယ သက္တမ္းေရာက္ေတာ့ အရင္တုန္းကကိုယ္

စားလွယ္ေတြခ်ည့္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သို႔ေသာ္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ အရင္အတုိင္း 

ပါတယ္။
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အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းေတြ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းေတြမွာပါခဲ့လား။ ကက္သုိလစ္ 
ေက်ာင္းေတာ္က အေရးႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ခဲ့တာလား။

ရာမို႔စ္။    ။ဟုတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္မွာေရာ အကြီႏိုလက္ထက္မွာေရာပဲ။ သူက 

ေကာင္စီေတြအမ်ား ႀကီးဖြဲ႕ခဲ့တယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ လူငယ္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ပုံမွန္ အစည္း 

အေ၀းထုိင္ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕အခန္းက႑ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံ့ေကာင္စီနဲ႔ ႏိုင္ငံလုံး 

ဆုိင္ရာလူငယ္ေကာ္မရွင္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖြဲ႕ထားတယ္။ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီက ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ 

အစိုးရအဖြဲ႕၀င္အဆင့္ရွိပါတယ္။ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေတြ႕ၾကတယ္။ 

အစိုးရ႐ုံးနဲ႔ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းနဲ႔ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ေက်ေအာင္လုပ္ထားတဲ့သူေတြပါတာ 

ေၾကာင့္ တကယ့္ကိုျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ရွိတဲ့ အစည္းအေ၀းပဲ။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသက ႏုိင္ငံတိုင္းထက္ လႊတ္ေတာ္မွာအမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ 

ဦးေရ ဒါမွမဟုတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကပိုပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြက ပြင့္

ပြင့္လင္းလင္းေ၀ဖန္တဲ့ေနရာမွ အရမ္းတက္ၾကြၾကတယ္။ ထိေရာက္ပီျပင္တဲ့ အစိုးရေတြနဲ႔ 

အန္ဂ်ီအိုေတြအားလုံးကို အမ်ဳိးသမီးေတြကပဲဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေနၾကတာဗ်။ အခု ဖိလစ္ပိုင္ 

ေက်းလက္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလႈပ္ရွားမႈဆိုတဲ့ အခုထိရွိေနေသးတဲ့ အဖြဲ႕ရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ 

က လူထုပညာေရးနဲ႔ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အထူးသျဖင့္ လူဆင္းရဲေတြ သန္႔ရွင္းေသာ 

ေသာက္သုံးေရရဖို႔၊ တစ္ေန႔ထမင္းသုံးနပ္စားရဖို႔၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရဖို႔ကို အဓိကထား 

လုပ္ေနတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနၾကတာ အမ်ဳိးသမီးေတြခ်ည့္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ 

သူတို႔အေၾကာင္းစာေရးေနတယ္။

ဟိုးအရင္ စပိန္ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံေခတ္မွာေတာင္ စပိန္ေတြကိုေတာ္လွန္တဲ့ 

အမ်ဳိးသမီးေတြရွိခဲ့တယ္။ ေက်းလက္အဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအကဲေတြကေန အမ်ဳိးသမီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

ႀကီးေတြျဖစ္လာတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။  စပိန္သတင္းစာေတြထဲမွာ အေရးအသားရဲရင့္တဲဲ့ 

အမ်ဳိးသမီးစာေရးဆရာေတြ၊ အမ်ဳိးသမီး အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္ေတြရွိတယ္။ အေမရိကန္ကိုလိုနီ 

ဘ၀ေရာက္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပိုၿပီးလြတ္လပ္မႈရွိလာၾကတယ္။  အမ်ဳိးသမီးေတြမဲေပးခြင့္နဲ႔ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစိုးရအဖြဲ႕မွာပါ၀င္ခြင့္ေတြကို ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တိုု႔ႏုိင္ငံမွာ 

ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးသြားၿပီ။ အလားတူပဲ ဘာသာေပါင္းစုံေက်ာင္းေတာ္ေကာ္မရွင္ဆိုၿပီး ကက္သို 

လစ္၊ ပ႐ိုတက္စတင့္၊ မြတ္ဆလင္၊ ဘာသာမဲ့၊ Church of Christ စတဲ့ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊ 

ဂိုဏ္းက႑အသီးသီးက လူပုဂၢိဳလ္ေတြပါတဲ့အဖြဲ႕ရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕မွာ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ 

ဘုရားေက်ာင္းေတြက အဖြဲ႕၀င္ေတြလည္းပါတယ္။ အဖြဲ႕ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရဲ႕ 

သက္တမ္းက ေျခာက္ႏွစ္။ သူတို႔နဲ႔ဒိုင္ယာေလာ့ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မရွင္ 

အဖြဲ႕က အခုေတာ့မရွိေတာ့ပါဘူး။
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အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား

သမၼတအေနနဲ႔ အေျခခံမူေတြနဲ႔ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ေတြအမ်ားႀကီးေျပာသြားတယ္။ 

သို႔ေသာ္ ခင္ဗ်ားယုံၾကည္တဲ့ သမၼတရာထူးမွာရွိတုန္း လက္ေတြ႕လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့မူေတြနဲ႔ 

ဖိလစ္ပိုင္ရဲ႕ ပုံမွန္ႏုိင္ငံေရးလက္ေတြက်င့္စဥ္နဲ႔က မပတ္သက္သလိုျဖစ္္ေနတယ္ထင္ရတယ္။

ရာမို႔စ္။ အင္း မွန္ပါတယ္။ဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္းမတတ္ႏိုင္ဘူးဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားျမင္တဲ့အတုိင္ 

ဒါက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဟာ ကြက္ေတြထဲကတစ္ခုပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မွန္ကန္တယ္လို႔ထင္တဲ့ဟာကို 

လက္ေတြ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကတာကိုး။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွန္ကန္တယ္လို႔ယူဆတာ

ကို ခ်ေရးတယ္။ ေဆြးေႏြးၾကတယ္ေလ။

ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးမွာ မူနဲ႔လက္ေတြ႕ၾကား ဘာလုိ႔ဒီေလာက္ကြာဟေနရတာလဲ။

ရာမို႔စ္။   ။လူဆိုတာ ကိုယ္ခံတြင္းေတြ႕မလားဆိုၿပီး ျမည္းၾကတာပဲ။ သို႔ေသာ္ မ်ဳိမခ်ႏုိင္ 

တာ ဒါမွမဟုတ္ လက္ေတြ႕မလုပ္ႏုိင္တာက်ေတာ့ ေထြးထုတ္လုိက္တာပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္း 

ဆိုေတာ့ ေဆးခါးႀကီးဆိုရင္ မမ်ဳိခ်င္ၾကဘူးေလ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ တုိင္းျပည္ 

တည္ေဆာက္ေရးဆိုတာ ေရွ႕ကလုပ္သြားတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ သမၼတေတြအဆက္ဆက္ရဲ႕ 

ေအာင္ျမင္မႈနဲဲ႔က်႐ႈံးမႈေတြကို ထပ္ထည့္၀င္သြားတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာပဲ။ ျမင့္သထက္ျမင့္ေအာ

င္လုပ္သြားရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပဲ။ ဘယ္သူမွက်႐ႈံးလို႔မျဖစ္ဘူး။ ကိုယ့္ေရွ႕ကေခါင္းေဆာင္ထက္ 

သာေအာင္ ေနာက္လူကလုပ္ရမယ္။ ဒါဆို သူ႔ေနာက္တက္လာမယ့္သူကလည္း သူ႔ကိုသာ 

ေအာင္ လုပ္ရေတာ့မွာပဲ။

ဒီေတာ့ တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးကို ကၽြန္ေတာ္ဆက္ေျပာပါ့မယ္။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔  

ကေသာင္းကနင္းေတြခ်ည္းပဲ ၾကံဳေနရတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အဲဒီလိုထင္မယ္ဆိုရင္ ထင္ရ 

တယ္။ ခင္ဗ်ားမွာ အက်အ႐ႈံးေတြခ်ည့္ေပါ့။ အဲဒီလိုျဖစ္တတ္တယ္။ အေမရိကန္မွာဆိုရင္လည္း 

ဒါမ်ဳိးေျပာတတ္ၾကတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၅ ႏွစ္ကိုျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ အေမရိကန္ 

ေတြလည္း အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက်ေတြရွိခဲဲ့တာပဲ။ ဒီေတာ့ ဖြံၿဖိဳးၿပီးတုိင္းျပည္တိုင္း ဒီလို ၾကံဳ

ခဲ့့ရတာခ်ည့္ပဲ။ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀ ကဆို မိုးထိတုိက္ေတြမရွိဘူး။ ဓာတ္ရထား 

မရွိဘူး။ လမ္းမက်ယ္ႀကီးေတြ၊ ကုန္တိုက္ႀကီးေတြမရွိခဲ့ဘူးဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အဲဒီ 

ႏုိင္ငံေတြလို ျဖတ္သန္းခဲ့ရတာပဲလို႔ ေျပာရမွာပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀ တုန္းက အရပ္သားပိုင္တဲ့့ 

Clark and Subic အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြမရွိခဲ့ဘူး။ အဲဒီေနရာေတြမွာ အေမရိကန္စစ္အေျခ 

စိုက္စခန္းေတြပဲရွိတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ၏လႊမ္းမိုးမႈ

ဖိလစ္ပိုင္မွာအၾကာႀကီး ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ တျခားႏုိင္ငံတကာ 
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အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာပါခဲ့တဲဲ့ အခန္းက႑ကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိ 
အကဲျဖတ္မိလဲ။

ရာမို႔စ္။    ။ အားလုံးျခံဳေျပာရရင္ေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ၾကံဳဆုံခဲ့ရတာက 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ကိုလိုနီ အေတြ႕အၾကံဳပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္အရဲစြန္႔ၿပီး 

ေျပာရမယ။္ သို႔ေသာ ္အေမရကိနဟ္ာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔လြတ္လပ္ေရးကိ ုေမာငပ္ိငုစ္ီးသြားတာပဆဲိတုဲ ့

ဖုံးကြယ္ထားတဲ့အယူအဆကေတာ့ ရွိေနတုန္းပဲ။ လူႀကီးေတြဆီမွာတင္ရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က လြတ္လပ္ေရးေၾကညာၿပီးတဲဲ့အခ်ိန္ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ကို သိမ္းပိုက္ကာနီးက်မွ 

အေမရိကန္ေတြေရာက္လာၿပီး စပိန္ေတြနဲ႔ အေပးအယူလုပ္လုိက္တယ္။ အဲဒီမွာ အေပးအယူ 

လုပ္လိုက္လို႔ မနီလာကို ေခ်မႈန္းမခံရေတာ့ဘူး။ မဟုတ္ရင္ စပိန္ေတြနဲ႔သူပုန္ေတြတုိက္ပြဲျဖစ္ 

ၾကေတာ့မွာ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မွာ စပိန္ဟာ ဖိလစ္ပိုုင္ကိုလက္လႊတ္ 

လိုက္ၿပီး အေမရိကန္ကို ေဒၚလာသန္း ၂၀ နဲ႔ေရာင္းလိုက္တယ္လို႔ေရးထားတယ္။ က်ဴးဘားက 

အဲဒီစာခ်ဳပ္မွာ အေပးအယူအေနနဲ႔ စပိန္ဘက္ပါသြားတာေပါ့။ တကယ့္အေျခအေနမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေမရိကန္ရဲ႕ကိုလိုနီနယ္ေျမျဖစ္လာတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီအေမရိကန္နဲ႔ပတ္ 

သက္ရင္ သကၤာမကင္းျဖစ္ေနမိတာမ်ဳိးကေတာ့ ရွိေနတုန္းပဲ။

ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွာပညာရည္ျမင့္မားတဲ့ လူတန္း 

စားေတြကိ ုမ်က္ႏွာ သာေပးတဲ ့ခန္႔အပ္ကိယုစ္ားလယွ္ေတြ သို႔မဟတု ္ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းေတြ 

စတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကေန သင္ယူခဲ့ရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အေမရိကန္ 

ရဲ႕ေက်းဇူးရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အေမရိကန္နဲ႔တစ္ပုံစံတည္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္ရွိတယ္။ တရား 

စီရင္ေရးစနစ္လည္း အတူတူပဲ။ အဂၤလိပ္စာထူးခၽြန္မႈနဲ႔ အစိုးရေက်ာင္းသင္႐ိုးေတြအတြက္ 

ေက်းဇူးရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီကာလမွာ လူလားေျမာက္ခဲ့တာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အဲဒီ 

အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ခံစားခဲ့ရတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေခတ္စနစ္က အခုေခတ္စနစ္ထက္ပိုၿပီး 

ေကာင္းခဲ့လို႔ပဲ။ ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အေစာပိုင္းႏွစ္ကာလေတြမွာ ဖိလစ္ပိုင္ 

ကိုအျမတ္ထုတ္ခဲ့တယ္၊ ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ခြင့္မေပးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့့ ဟိုး 

အရင္ကတည္းကရွိတဲ့အေတြးေတြက အခုထက္ထိရွိေနတုန္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘယ္တုန္း 

ကမွ ကိုလိုနီမျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ မေလးရွားလို ထိုင္းလိုအရင္ႏိုင္ငံေဟာင္းေတြရဲ႕ေနာက္မွာ အမ်ားႀကီး 

က်န္ခဲ့ၿပီ။ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြအရဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရွ႕မွာ မေလးရွားတို႔ ထိုင္းတို႔က ဦးေဆာင္ 

ေနၿပီ။

ဖိလစ္ပိုင္မွာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္တဲ့အခ်ိန္ စပိန္တို႔၊ ေပၚတူဂီတုိ႔ ဒါမွမဟုတ္လက္တင္
အေမရိကႏုိင္ငံေတြက  အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ နည္းမွီးခဲ့တာရွိလား။

ရာမို႔စ္။   ။မဟုတ္ဘူးဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔လုပ္ခဲ့တာ။ ေနမလား၊ 
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ေသမလားအေျခအေနမ်ဳိးၾကံဳခဲ့တာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မားကို႔စ္ကို ေတာ္လွန္တာေအာင္ျမင္ေအာင္

လုပ္မလား မလုပ္ဘူးလား၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မေအာင္ျမင္ရင္ ေထာင္ထဲေရာက္ရင္ေရာက္မယ္။ 

ကြပ္မ်က္ခ်င္ကြပ္မ်က္ခံရမယ္။ တပ္ထဲမွာ မားကို႔စ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ပုန္ကန္မႈလုပ္ၾကမယ္ 

အာဏာသိမ္းၾကမယ္ဆိုတဲ့အယူအဆက သုံးႏွစ္ေလာက္ၾကာေအာင္ရွိခဲ့တယ္။ တပ္တြင္း 

ပုန္ကန္မႈ (RAM) က အဲဒီအယူအဆကို စလုပ္လိုက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီပုန္ကန္မႈထဲမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါလာတယ္။ RAM ကေန သူတို႔ကိုေထာက္ခံဖို႔ေတာင္းဆိုလို႔ပါလာတာပါ။ သူတို႔ 

ကို စိတ္ေအးေအးထားၾကဖို႔ သူတုိ႔အဆင္သင့္မျဖစ္ၾကေသးဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ကေျပာရ 

တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးအရ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရ မားကို႔စ္အစုိးရက 

ရစရာမရွိေအာင္ အလြဲသုံးစားလုပ္ထားၿပီးသား။ လူတစ္စုက အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ခ႐ို

နီေတြၾကားမွာပဲ ေ၀စားမွ်စားလုပ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုင္တဲ့သူေတြေပါ့။ အစိုုးရ 

အရာရွိကေတာ္ေတြဆိုရင္ သုံးလိုက္ျဖဳန္းလိုက္ၾကတာ။ အီရွန္ကရွားဘုုရင္၊ ကဒါဖီစတဲ့ 

ရာသက္ပန္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ မားကို႔စ္နဲ႔က အဲဒီတုန္းက မိတ္ေဆြေတြပဲ။

သူ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈႈက တအားကိုႀကီးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ေထာက္ခံမႈရလာခ်ိန္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေၾကာင္းကို စၿပီးစဥ္းစားလာရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

အႏုိင္ရခဲ့ရင္ အစိုးရဟာ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈကိုျပန္က်င့္သုံးမယ္ဆိုတာ အစ 

ကတည္းက သေဘာတူခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ငယ္ရြယ္တဲ့ဗိုလ္မွဴး ေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ကတိကို

တည္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္ၾကဘူး။ သူတို႔က အစိုးရကို ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္လုပ္ခ်င္ၾကတာကိုး။ 

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူေတြက အဲဒီအယူကိုတိုက္ထုတ္ၾကရတယ္။

လက္တင္အေမရိကမွာျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈေတြထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔တူတာ 

ေတြကိုေတာ့ ေလ့လာၾကည့္မိသလိုပဲ။ ဥပမာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြဦးေဆာင္တဲ့ လြတ္ေျမာက္ေရး 

လႈပ္ရွားမႈေတြေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြလည္း အစိုးရကိုေတာ္လွန္ၾကတာပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ သူတို႔က ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕မဟာမိတ္ေတြ။ ဗဟိုအေမရိကမွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေ

တြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈနဲ႔တူတာေတြေတာ့ရွိတယ္။ ခ်ီလီမွာဆိုရင္ အစိုးရက စစ္ အစိုးရျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ 

အင္မတန္ေၾကာက္စရာအေျခအေနျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဖိလစ္ပိုင္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာေတာ့ အရပ္ 

သားေတြကပဲ တပ္ရဲ႕ေထာက္ခံမႈနဲ႔ တာ၀န္ယူၿပီးလုပ္ၾကတယ္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ခင္ဗ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးေတြက ဘာေတြလဲ။

ရာမို႔စ္။    ။အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အေရးအႀကီးဆုံးျပႆနာက စြမ္းအင္ပဲ။ မီးကခဏခဏ 

ပ်က္တယ္။ မီးပ်က္တယ္ဆိုတာ စီးပြားေရးနဲ႔ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအတြက္ အင္မတန္ကို 

ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ကိစၥ။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ စြမ္းအင္သုံးစြဲမႈနဲဲ႔ေထာက္ပံ့မႈကို စီမံကိန္းဆြဲဖို႔ 
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စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ဆိုၿပီး စြမ္းအင္႒ာနကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ စြမ္းအင္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းဖုိ႔ ကာလတို၊ 

ကာလလတ္နဲ႔ ကာလရွည္စီမံကိန္းေတြဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ကာလထက္ေစာၿပီး စြမ္းအင္ျပတ္လပ္မႈမရွိေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့တယ္။ 

စြမ္းအင္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရာမွာ ပုဂၢလိကက႑ဟာ အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ခဲ့ပါ 

တယ္။xiv ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ တုိးျမင့္လာေစဖို႔ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကို 

မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့တာကလည္း ဦးစားေပးမႈတစ္ခုပဲ။xv 

အဂတိလုိက္စားမႈဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ယိုေပါက္ပဲ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ 

အကန္႔အသတ္ေတြကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး စီးပြားေရးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ကို ကန္႔သတ္ခဲဲ့လို႔ 

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲဲ႔ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ၀င္လာေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။xvi ‘ပုဂၢလိကက႑က 

အစိုးရထက္သာေအာင္လုပ္ႏိုင္တာေတြ လုပ္လို႔ရေအာင္’ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခြင့္ျပဳေပးရမယ္။xvii 

ျပည္တြင္းမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈပိုမ်ားလာမယ္ဆိုရင္ ကမာၻနဲ႔အ၀ွမ္းမွာ ဖိလစ္ပိုင္က ၿပိဳင္ဆိုင္လာႏိုင္မွာပဲ။ 

အဲဒီလိုၿပိဳင္ဆိုင္ႏုိင္ရင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မယ္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းမွာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ

မ်ားလာေအာင္လုပ္ဖို႔ လက္၀ါဒႀကီးအုပ္တာေတြ၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တခ်ဳိ႕မွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ 

နည္းေအာင္ခ်ဳပ္ကို္င္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္အုပ္စုေတြကိစၥကို  ေျဖရွင္းၾကရမယ္။xviii အေသးစား၊ 

အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြကေန အလုပ္အကိုင္တိုးပြားမႈကျဖစ္လာတာ။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ 

အရင္းအႏွီးအားျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြထက္ပိုၿပီးအလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏုိင္တယ္။xix

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအုံအားနည္းတာကလည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲဲ႔ 

တုိးတက္မႈကို ေနာက္က်ေစခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလည္း ၀င္မလာခ်င္ဘူး။ သန္႔စင္ 

စြမ္းအင္အပါအ၀င္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးတက္ေစဖို႔ (နဲ႔ဆက္ၿပီး 

တိုးတက္ဖိုု႔)က အေရးႀကီးပါတယ္။xx ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာက္ခဲ့တဲ့ တံတားအသစ္ေတြနဲဲ႔ လမ္း 

အသစ္ေတြ ကီလိုမီတာ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။xxi အဲဒီအေျခခံအေဆာက္အအုံေတြဟာ ပမာဏ 

ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းလိုအပ္တဲ့ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြပဲ။

ဖိလစ္ပိုင္မွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈက အရမ္းႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပညာေရးအသုံး 

စရိတ္ရဲ႕ ပမာဏေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို တကၠသိုလ္ပညာေရးအတြက္သုံးခဲ့တယ္။ တကၠသိုလ္ 

ပညာေရးမွာ ဆင္းရဲသူေတြက လူလတ္တန္းလႊာေလာက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမခံစားရဘူး။xxii 

ဒါေပမယ့္ ပညာေရးဆိုတာ ျပည္သူေတြကိုဆင္းရဲတြင္းထဲက ဆြဲထုတ္ေပးမယ့္အင္ဂ်င္စက္ပဲ။ 

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေစ်းကြက္မွာယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းကိုတုိးလာေစမယ့္ အင္ဂ်င္စက္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ 

ပညာေရးနဲ႔ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ ရင္းျမစ္အေထာက္အပံ့ေတြ ပိုၿပီး အဓိက 

ထားေပးအပ္သင့္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၀င္ေငြအနိမ့္ဆုံးလူေတြကိုေပးရမယ္။xxiii ဒါဟာ ၀င္ေငြ 

ကြာဟမႈ ကိုက်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ ‘အမိန္႔ေပး၊အမိန္႔ခံစနစ္/ေအာက္ေျခမွာတင္ဆုံးျဖတ္စီမံခန္႔ခြဲ

တဲ့စနစ္ကို အၿပိဳင္က်င့္သုံးမႈ’ ကိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္လာမယ္။xxiv



181

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ခင္ဗ်ားသမၼတျဖစ္ေနခ်ိန္တုန္းကရွိေနတဲ့ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေတြအမ်ားႀကီး
ကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းခဲ့လဲ။

မားကို႔စ္။    ။ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္ပါၿပီဆိုကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ျပန္လည္သင့္ျမတ္ 

ေရးကဦးစားေပးကိစၥအ ျဖစ္ရွိခဲ့ပါတယ္။xxv ကၽြန္ေတာ့္သမၼတသက္တမ္းမတိုင္ခင္မွာ လက္နက္

ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းသုံးဖြဲ႕နဲ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈစတင္ခဲ့တယ္။ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈလုပ္တဲ့ RAMရယ္၊ 

ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္းက ခြဲထြက္ေရးသမားေတြျဖစ္တဲ့ MNLF ရယ္၊ဖိလစ္ပိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ New People’s Army ရယ္ေပါ့။ ၁၉၉၂ ဇူလိုင္မွာ ထုတ္ခဲဲ့တဲ့ 

ေၾကညာခ်က္အရ ကၽြန္ေတာ္အမ်ဳိးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မရွင္ (NUC) ကို ဖြဲ႕စည္း 

ခဲ့တယ္။ NUC က ေတြဆုံေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေန လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အစီအမံနဲ႔ 

ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို မူၾကမ္းေရးၿပီး တင္ျပဖို႔ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားတဲ့ ေကာ္မရွင္ပဲ။ 

xxvii ေဒသေပါင္း ၇၁ ခုက အစုိးရနဲ႔တုိက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့အဖြဲ႕ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕မိသားစုေတြ၊ ရပ္ရြာက 

ရပ္မိရပ္ဖေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ တာရွည္ခံၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

အတြက္ ဘယ္လိုမူ၀ါဒနဲ႔ စီမံကိန္းေတြလိုသလဲဆိုတာ၊ ဘယ္က႑ေတြနဲ႔ဘယ္ရပ္ရြာအသိုင္း 

အ၀ိုင္းေတြက ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ထည့္၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်င္ၾကသလဲဆိုတာေတြ အပါအ၀င္ ကိစၥ 

ရပ္မ်ားစြာကို NUC က ေဆြေႏြးမႈေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးမႈေတြမွာအေျခခံၿပီး အား 

လုံးလႊမ္းျခံဳေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ေတြကုိ NUC က ေရးဆြဲ 

ခဲ့ပါတယ္။xxviii

အေထြေထြၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ မူ၀ါဒတစ္ခုကေတာ့  ‘ ကိုယ့္ေၾကာင့္ သူ႔ေၾကာင့္ 

ေျပာဖို႔၊ လက္နက္ခ်ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူေတြအားလုံးအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္’ 

လုပ္ၾကမယ္ဆိုတာပဲ။ အၾကမ္းဖက္မႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြား႐ုံနဲ႔မၿပီးဘူးဗ်။ ပဋိပကၡကိုျဖစ္ေစခဲ့တဲဲ့ အေျခ 

အေနေတြကို ေျဖရွင္းသြားရတာ။xxix ‘ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတာ ဒြန္တြဲၿပီးျဖစ္ေပၚလာ 

ရတာမ်ဳိး။ ပဋိပကၡသက္ေရာက္တဲ့ေဒသေတြမွာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကိုရွိေအာင္ဦးစားေပးရ 

မယ္။xxx ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ’ ေဒသအားလုံးမွာရွိတဲ့အခ်ိန္ေရာက္မွသာ တိုင္းျပည္ 

တစ္ခုဟာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိႏုိင္မယ္။xxxi ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ 

သမၼတ႐ုံးအၾကံေပးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕က ‘NUC ရဲ႕စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ 

ေဖာ္တာကို ႀကီးၾကပ္တဲ့အဖြဲ႕ေပါ့။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ စစ္တပ္နဲ႔တုိက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႕ေတြကို အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့တယ္။ အမ်ဳိးသားလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 

ေကာ္မရွင္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ၇၀၀၀ ေက်ာ္လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဖမ္းဆီး 

ခံထားရတဲ့ လက္နက္ကိုင္သူပုန္အမ်ားႀကီးကို လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။ (RAM), MNLF, ကြန္ျမဴနစ္တို႔နဲ႔ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ အုပ္စုလိုက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသုံးခု လုပ္ခဲ့တယ္။xxxii
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ကြန္ျမဴနစ္ေတြနဲ႔ ပထမဆုံး တရား၀င္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးတာေတြက ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ အကြီႏို 

အစိုးရလက္ထက္မွာ စခဲ့တယ္။ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြျပန္စ 

တယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တရား၀င္ပါတီျဖစ္လာခဲဲ့တယ္။ ၁၉၉၈ 

ခုႏွစ္မွာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ေတြ အမ်ားႀကီးခ်ဳပ္ဆိုျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ 

ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈေတြမရွိေတာ့ဘူး။xxxiii

အကြီႏိုအစိုးရဆီက အာဏာသိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားတာ ကိုးႀကိမ္ျဖစ္ၿပီးတဲဲ့ေနာက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ 

RAM နဲ႔ ‘ရန္လုိမုန္း တီးမႈအဆုံးသတ္ေရး’ ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈစတင္ခဲ့ 

တယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေမလမွာ မားကို႔စ္ကို သစၥာခံတဲ့ ALTAS တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တယ္။xxxiv အေထြေထြၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ 

ေအာက္တိုဘာလမွာ လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့တယ္။ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးၾကာေအာင္ တိုက္ 

ခုိက္မႈေတြ၊ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈေတြရွိခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ MNLF နဲဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီ ခ်က္ကို 

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တယ္။xxxvi MNLF နဲ႔ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြကို 

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းကတည္းက ႏုိင္ငံတကာက ေထာက္ခံအားေပးခဲ့တယ္။ အစၥလာမ္မစ္ 

ညီလာခံအဖြဲ႕ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့အခန္းက႑က ပါ၀င္မႈကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာက ေထာက္ခံ 

အားေပးခဲ့တယ္။xxxvii အဲဒီ သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ ေဒသဆုိင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို 

အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ အေထြေထြလြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိုေပးအပ္ခဲ့တယ္။ အရည္အခ်င္း 

ျပည့္၀တဲ့ တိုက္ခိုက္ေရးသမားေတြကို အမ်ဳိးသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ရဲအဖြဲ႔မွာ တာ၀န္ 

ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။xxxix

ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္ေနတုန္းမွာ ေမ့မရႏုိင္တဲ့အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုရွိခဲ့တယ္။ မင္ဒါနာအို 

မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ MNLF ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈနဲ႔ 

အတည္ျပဳႏုိင္ဖို႔ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားေနတုန္းေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ 

ျပဳႏိုင္မွျဖစ္မွာ၊ ေနာက္ဆုံးမွာလည္း အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္း႐ုံးေရးဆင္းေန 

တုန္းမွာ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္း USAID ရဲ႕အႀကီးအကဲ 

ထိပ္တန္းအရာရွိတစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ပါလာတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ 

သံအမတ္က ေနာက္ကားတစ္စီးထဲမွာ။ မင္ဒါနာအိုက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြ ကၽြန္ေတာ္ကို 

ျမင္လုိက္တာနဲ႔ ေထာင္းကနဲေဒါသထြက္သြားေရာ။ မွန္ေတာ့မမွန္ေပမယ့္ သူတို႔အျမင္အရ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္က သူတို႔တစ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကိုေမွးမွိန္သြားေစမယ္ထင္ 

ၾကတာကိုး။ ဒီေတာ့ သူတို႔က လက္မခံၾကဘူး။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔က ေလဆိပ္ကေန ဂ်င္နရယ္ 

ဆန္းတို႔စ္ၿမိဳ႕အထိ ငါးကီလိုမီတာေလာက္ရွိတဲ့လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ သူတို႔ေတြက ဆႏၵထြက္ျပ 

ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကကားတံခါးကေန ေခါင္းျပဴၿပီးၾကည့္လိုက္တယ္။  ေရွ႕ဘက္ကိုလွမ္းၾကည့္ 

လိုက္ေတာ့ ဆႏၵျပတဲ့သူေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကိုလွမ္း႐ိုက္ၾကေရာ။ ဒါနဲ႔ကၽြန္ေတာ္လည္း သူတို႔ကို 
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ျပန္႐ိုက္တာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြနဲ႔၀ိုင္းပစ္ၾကတယ္ဆိုၿပီး ေျပာ 

ကုန္ၾကတာေပါ့။ ဟုတ္ပါၿပီ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြနဲ႔ေပါက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ လက္ပစ္ဗုံးေတြနဲ႔ေတာ့ 

မပစ္ၾကပါနဲ႔။ အဲဒီကာလဟာ ကၽြန္ေတာ့္သမၼတသက္တမ္းမွာ လုပ္ရကိုင္ရအက်ပ္ဆံုးကာလပဲ။ 

အဲဒီမင္ဒါနာအို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူ ညီခ်က္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွ

တ္ထိုးႏိုုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ‘ကၽြန္ေတာ္ဘာသင္ခန္းစာရသလဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈ 

မွန္သမွ်မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျမင္ဆိုတဲ့ ေရရွည္အျမင္ကို 

အဓိကထားရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ ရန္သူေတြကေန နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းအရ ဖိအား 

ေပးလို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္လမ္းေၾကာင္းကို တြန္းပို႔ခံရတာကိုလည္း လက္မခံဖို႔လိုတယ္။’xl

တ႐ုတ္ပညာရွင္ ဆြန္ဇေျပာတဲ့ ‘မတိုက္ရဘဲႏုိင္တာ အေကာင္းဆုံးပဲ’ ဆိုတာကို 

ကၽြန္ေတာ္လက္ခံတယ္။ တိုက္တယ္ခိုက္တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္နားလည္တာေပါ့။  

ဒါေပမယ့္ ‘အၾကမ္းဖက္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈဆိုတာ ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ သမၼတတစ္ေယာက္ 

အတြက္ ေနာက္ဆုံးလက္နက္ပဲျဖစ္သင့္တယ္။’ ဒီမိုကေရစီမွာ ဘယ္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမဆို 

‘ကိုယ္လည္းႏိုင္၊ သူလည္းႏုိင္ရလဒ္ေတြ’ ထြက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းရမယ္။ ကိုယ္လည္းႏိုင္၊ သူ 

လည္းႏုိင္ရလဒ္ေတြဟာ ‘အလိုအေလ်ာက္ သက္၀င္စိုးမုိးမႈ’ ျဖစ္လာေလ့ရွိတယ္။ ကိုယ့္အခြင့္ 

အေရးကိုခ်ဳိးႏွိမ္ခံ ထားရတယ္လို႔ထင္ရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကေန အားေလ်ာ့ပ်က္ျပယ္ေအာင္ 

လုပ္တာနဲ႔ မတူဘူး။xli

၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထိစပ္ပတ္သက္ေနတယ္လို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ေဒသတြ

ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရွိန္အ ဟုန္ကိုျမႇင္တင္ဖို႔ ဖိလစ္ပိုင္က ဘ႐ူႏိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား ၊မေလးရွာႏိုင္ငံေတြနဲ႔ 

အေရွ႕အာဆီယံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဒသ (BIMP-EAGA) ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ အဲဒီသတ္မွတ္ထား 

တဲ့ ထိစပ္ေဒသေတြထဲမွာ မင္ဒါနာအိုကၽြန္းလည္းပါတယ္။ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳမႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 

အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္စတဲ့ က႑ေတြမွာ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ေရးဟာ မင္ဒါနာအိုကၽြန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသကို 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းေပးအပ္ျခင္းနဲ႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 

ကို အားျဖည့္ေပးရာေရာက္ပါတယ္။ BIMP-EAGA ဟာ မင္ဒါနာအိုအတြက္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေ၀စု’ 

အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။xlii

စစ္တပ္က လက္နက္ကုိင္သူပုန္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္ခံခဲ့ 
သလား။

ရာမို႔စ္။   ။စစ္တပ္ကတကယ့္ကို အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕မူ၀ါဒ 

ေတြကို သူတို႔ကလုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။
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ဖိလစ္ပိုင္ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း

၁၅၁၂။ စပိန္စူးစမ္းေလ့လာေရးသမား ဖာဒီနန္မီဂယ္ယန္ ေရာက္ရွိလာသည္။ ေဒသ 

ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲ လာပူ-လာပူႏွင့္ျဖစ္ပြားသည့္ Mactan တိုက္ပြဲတြင္ ဖာဒီနန္မီဂယ္ယန္ 

က်ဆုံးသည္။

၁၅၆၅-၁၉၈၉။ စပိန္ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတင္။ စပိန္ဘုရင္ ဖိလစ္-၂ကို အစြဲျပဳၿပီး Las 

Islas Filipinas ဟုအ မည္မွည့္ေခၚ။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၆။ စပိန္ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး အုံၾကြမႈစတင္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၆။ နာမည္ေက်ာ္၀တၳဳေရးဆရာ၊ ပညာရွင္၊ ဆရာ၀န္၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူ ဟိုေဆးရီေဇာ္ကို စပိန္အစိုးရက ကြပ္မ်က္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၉။ စပိန္-အေမရိကန္စစ္ပြဲအၿပီးတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ 

စုသို႔ စပိန္ကေပးအပ္။ သမၼတ ေအမီလီယို အဂြီနာလ္ဒို ဦးေဆာင္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္လြတ္လပ္ေရး

တိုက္ပြဲ၀င္သူမ်ားက အေမရိကန္သိမ္းပိုက္မႈကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈဆက္လက္လုပ္ 

ေဆာင္။  အေမရိကန္စစ္သား ၄၀၀၀ ေက်ာ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္တပ္သား 

၁၂၀၀၀ ေက်ာ္က်ဆုံး။ ဖိလစ္ပိုင္အရပ္သား ၂၀၀၀၀၀ ထက္မနည္း ေသဆုံးခဲ့။

မတ္ ၁၉၀၁။ အဂြီနာလ္ဒိုကို ဖမ္းမိ။

ဇူလိုင္ ၁၉၀၁။ ေနာင္အေမရိကန္သမၼတျဖစ္လာမည့္ ၀ီလ်ံ ေဟာင္း၀ပ္ တက္ဖ္သည္ 

ဖိလစ္ပိုင္ကို အေမရိကန္တုိ႔၏သိမ္းပိုက္မႈခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရင္း ပထမဆုံးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ဘုရင္ခံ ျဖစ္လာ။

စက္တင္ဘာ ၁၉၃၅။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါးၾကာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး 

အေမရိကန္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားစတင္က်င္းပ။ အဂတိလိုက္စားမႈ 

ထူေျပာေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွစ္ခု ႀကီးစိုုးသည့္စနစ္ တည္ၿငိမ္စြာျဖစ္ေပၚေစခဲ့။

ဇူလိုင္ ၁၉၄၆။ အေမရိကန္ထံမွ ဖိလစ္ပိုင္လြတ္လပ္ေရးရ။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ 

အက်ဳိးအျမတ္မ်ားသည့္ ကုန္သြယ္ေရးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ အေမရိကန္စစ္အ 

ေျခစိုက္စခန္းမ်ားထားရွိျခင္းကို ဆက္လက္ခြင့္ျပဳ။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၆၅။ လုံး၀နီးပါး လြတ္လပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတအျဖစ္ ဖာဒီနန္ 

မားကို႔စ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ။ စစ္တပ္ႏွင့္အစိုးရရာထူးမ်ားတြင္ မားကို႔စ္က သူ၏ 

မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကိုခန္႔အပ္။ ပါတီမွ အျခားေသာအုပ္စုမ်ားကို အာဏာေပးအပ္မႈမွ 

ဖယ္ခ်န္။ နီးစပ္ရာလက္သိပ္ထိုးလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ စီမံကန္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ 
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ေၾကြးၿမီႀကီးမားလာ။

မတ္ ၁၉၆၉။ အျခားအတုိက္အခံအုပ္စုမ်ား၏ မျမင္သာေသာ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPP) က ယင္း၏လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္း။ မို႐ိုအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ 

ေရးတပ္ဦး (MNLF) ႏွင့္အတူ ႀကီးမားသည့္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈျဖစ္လာ။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၆၉။ မၾကံဳစဖူး မဲခိုးမႈမ်ား၊ မဲ၀ယ္မႈမ်ား၊ စစ္တပ္ကိုအသုံးခ်ၿပီး အတိုက္အခံကို

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ မားကို႔စ္ ထပ္မံေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ။

ၾသဂုတ္ ၁၉၇၁။ အတိုက္အခံတို႔စု႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကို ဗုံးက်ဲၿပီးေနာက္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး 

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႈအတြက္  အာမခံေလွ်ာက္ထားခြင့္ (habeas corpus) ကို မားကို႔စ္က 

ဆိုင္းငံ့လိုက္သည္။ ထင္ရွားသည့္ ဖိလစ္ပိုင္မိသားစုမွ ဆင္းသက္လာသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္ ဘင္နစ္ႏို အကြီႏို ဂ်ဴနီယာသည္ မားကို႔စ္ကို လူသိထင္ရွား ေ၀ဖန္သူျဖစ္လာသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၇၂။ မားကို႔စ္က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာၿပီး အကြီႏိုႏွင့္အျခားသူမ်ားကို 

ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားထံ ကုမၸဏီမ်ားေရာင္းခ်ရန္ မိသားစုမ်ားကို ဖိအားေပး 

ခဲ့ၿပီး သူ၏မဟာမိတ္မ်ားအက်ဳိးရွိရန္ ဥပေဒမ်ားကို မားကို႔စ္က ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ တတ္သိ 

ပညာရွင္မ်ားကိုခန္႔အပ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္း 

ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရက ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၿပီး အကူအညီ မ်ားေပးခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၇၂။ တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အက်ပ္ကုိင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ သက္တမ္းကန္႔သတ္ 

ခ်က္မရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္စနစ္ျဖင့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို အစားထိုးရန္ (စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

မစတင္မီက က်င္းပခဲ့သည့္) အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာညီလာခံကို မားကို႔စ္ကဖြဲ႕စည္းျပ႒ာန္းသည္။ 

ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္း 

လိုက္သည္။

ဧၿပီ ၁၉၇၈။ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မသမာမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ 

ခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံတို႔ ဆိုုးရြားစြာ႐ႈံးနိမ့္သည္။ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမ်ားစြာျဖစ္ေပၚသည္။ အကြီႏိုက 

CPP ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ကြပ္ကဲသည္။ မဲမေပးမီတစ္ရက္အလိုတြင္ 

‘ညာသံေပးတုိက္ခိုက္မႈ’ ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားကို အတိုက္အခံက က်င္းပသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၈၀။ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အေမရိကန္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံကို 

အကြီႏိုအားေထာက္ခံသည့္အုပ္စုက ဗုံးေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္သျဖင့္ လူအမ်ားအာ႐ုံစိုက္လာၾက 

သည္။ အကြီႏိုႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ရန္ မားကို႔စ္က သေဘာတူခဲ့ၿပီး 

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆုံးသတ္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား မမွ်တသျဖင့္ အတိုက္အခံတို႔က သပိတ္ေမွာက္ၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္ 
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အုပ္စုမ်ားကို ေနာင္လမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၈၁။ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္ပေရာက္မ်ားကို အသစ္တက္လာ 

ေသာ ေရာ္နယ္ရီဂင္ အစိုးရက  အစပိုင္းတြင္ ထိခိုက္အရွက္ရေစခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး 

ေဖာက္မႈမ်ားကို ေဘးခ်ိတ္ထားခဲ့သည္။ မားကို႔စ္ အစိုးရကိုေပးသည့္အကူအညီမ်ား ျဖတ္ 

ေတာက္ရန္ဖိအားေပးမႈကို လက္မခံဘဲေနခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၁။ မားကို႔စ္က သူ၏မဟာမိတ္ ဖာဘီယန္ ဘားကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္။ 

ဖာဘီယန္ဘားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ဴအန္း ပြန္စီ အန္းရီးလ္၊  ဖီဒယ္ရာမို႔ စ္တို႔ႏွင့္ 

မေက်မလည္ျဖစ္လာ။ အန္းရီးလ္ႏွင့္ မားကို႔စ္တို႔ကို ပညာသည္ပိုဆန္ၿပီး အမွီအခိုကင္းသူမ်ားဟု 

အမ်ားက႐ႈျမင္ၾကသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၈၃။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရွင္အုိင္ေမ ဆင္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ကက္သိုလစ္ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားညီလာခံက ဒီမိုကေရစီကို ေတာင္းဆိုခဲ့။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၃။ ျပည္ပေရာက္ အကြီႏိုျပန္လာသည္။ ေလယာဥ္မွအထြက္တြင္ အစိုးရက 

လႊတ္ထားေသာ အထူးလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး၏ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈခံရသည္။ လူလတ္ 

တန္းလႊာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္တို႔၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ား 

စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ အကြီႏို၏ က်န္ရစ္သူဇနီး ကိုရာ ဇန္ (ကိုရီ) သည္ ဆႏၵျပမႈေခါင္းေဆာင္ 

ျဖစ္လာသည္။ တုိုင္းျပည္မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ အစိုးရကို ေခ်းေငြေပးမႈမ်ား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

ဘဏ္မ်ားက ရပ္ဆုိင္းလိုက္သည္။ သြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈကို 

အစိုးရက မျဖစ္မေနကန္႔သတ္လာရသည္။

ေမ ၁၉၈၄။ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္သည့္ 

အတိုက္အခံမ်ားပါ၀င္အေရြးခံၾကၿပီး မသမာမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈွရွိသည့္တိုင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားႏွင့္ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ဇာတိေဒသမ်ားတြင္ အတိုက္အခံက ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားစြာ အႏုိင္ရခဲ့ 

သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၈၄။ အကြီႏိုေသဆုံးမႈကို အစိုးရ၏စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ဖာဘီယန္ဘား 

သည္ ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္ဟု စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၈၅။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၏႒ာနႏွင့္ စီအိုင္ေအတို႔၏ အခိုင္အမာ 

အၾကံေပးခ်က္အရ စီးပြားေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္၊ ရာထူးဆက္ခံမည့္သူခန္႔အပ္ရန္၊ 

ဖာဘီယန္ဘားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္တို႔ကို မားကို႔စ္အား ေရာ္နယ္ရီဂင္က ေတာင္းဆိုသည္။

မတ္ ၁၉၈၅။ အန္းရီးလ္ႏွင့္မဟာမိတ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေနာက္ 

ကြယ္ကေထာက္ခံမႈျဖင့္ မားကို႔စ္ႏွင့္ ဖာဘီယန္ဘားတုိ႔ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ရန္ တပ္တြင္းပုန္
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ကန္ေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (RAM) ကို စတင္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၈၅။ ေရြးေကာက္ပြဲကို အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသတင္း႒ာန 

မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အေမရိကန္႐ုပ္သံမွေန၍ မားကို႔စ္ကေတာင္းဆိုသည္။ အတိုက္ 

အခံက သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အကြီႏိုကိုေရြးခ်ယ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၈၆။ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ 

ပြဲက်င္းပေရးႏိုင္ငံံသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (NAMFREL) က ကိုရီအကြီႏိုေရြးေကာက္ပြဲ 

အႏုိင္ရ ေၾကာင္းေၾကညာသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မားကုိ႔စ္ အႏိုင္ရသည္ဟု 

ေၾကညာသည္။ တရား၀င္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို အေမရိကန္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ 

ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၀န္ထမ္းမ်ားက မွားယြင္းေနသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ 

စြပ္စြဲၾကသည္။

RAM ကပူးေပါင္းၾကံစည္ေသာ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈကို အစိုးရကေဖာ္ထုတ္သည္။ 

ESDA လမ္းမႀကီးေပၚရွိ စစ္စခန္းမ်ားသို႔ အန္းရီးလ္ႏွင့္ ရာမို႔စ္တို႔ ထြက္ေျပးရသည္။ ကိုရီအကြီႏို 

ကို ၎တို႔ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ ကိုရီ၊ ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ မီဒီယာမဟာမိတ္မ်ားက 

‘ျပည္သူ႔အာဏာ’ ဟုမွည့္ေခၚသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္သည္။  ေထာက္ခံသည့္အေန 

ျဖင့္ သပိတ္စခန္းမ်ား၀န္းရံဖြင့္လွစ္ၾကသည္။ အဓိကက်သည့္ ေနရာေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ 

သည္။ ကုိရီအကြီႏို သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည္။ အေမရိကန္က မားကို႔စ္ကိုေထာက္ခံ 

မႈ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။ အေမရိကန္၏ ပို႔ေဆာင္မႈျဖင့္ မားကို႔စ္သည္ ဟာ၀ိုင္ယီကၽြန္းသို႔ ထြက္ 

ေျပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတျဖစ္လာသည့္ ကိုရီသည္ အန္းရီးလ္ႏွင့္ ရာမို႔စ္အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္း 

သည္။ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ အစိုုးရအဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕ကန္႔ကြက္သည့္ၾကားမွ ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထားရာမွ ျပန္လႊတ္ေပးသည္။ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ 

တရားမ၀င္ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕သည္။ မားကို႔စ္ေခတ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အေျခခံ 

ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။

ဇူလိုင္ ၁၉၈၆။ မားကို႔စ္၏မဟာမိတ္မ်ားက အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းသည္။ CPP ႏွင့္ 

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ၾသဇာ အာဏာအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရရွိမႈတို႔ကို မေက်နပ္သည့္ RAM က 

အာဏာသိမ္းမႈကို ေနာက္ကြယ္ကပံ့ပိုးခဲ့သည္။ မားကို႔စ္၏ မဟာမိတ္မ်ားက ေနာက္ထပ္အာဏာ 

သိမ္းရန္ သုံးႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၈၆။ စစ္ေရးမူ၀ါဒတြင္ ရာမို႔စ္၏လႊမ္းမိုးမႈကို ကိုရီ အကြီႏိုကခြင့္ျပဳခဲ့အၿပီးတြင္ 

RAM ၏အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈကို ရာမို႔စ္က ဟန္႔တားခဲ့သည္။ အန္းရီးလ္က အစိုးရအဖြဲ႕မွ 
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ႏုတ္ထြက္သြားသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ RAM ကေနာက္ထပ္သုံးႀကိမ္ အာဏာသိမ္းရန္ 

ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၈၇။ ကိုရီအကြီႏိုက ေထာက္ခံေသာ အေျခခံဥပေဒကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားက 

ေထာက္ခံမဲေပးအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေဒသဆုိင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ 

သည့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ကို အေျခခံဥပေဒအရတည္ေထာင္လိုက္ၿပီး ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ 

ေရးတြင္ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ကို ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။

ေမ ၁၉၈၇။ အကြီႏိုမဟာမိတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရသည္။ 

မားကို႔စ္၊အန္းရီးလ္၊ CPP တို႔ကေထာက္ခံသည့္ပါတီမ်ား မဲရလဒ္ဆိုးရြားခဲ့သည္။ မသမာမႈႏွင့္ 

အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေသာ္လည္း ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္သာျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၉၁။ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ အေမရိကန္စစ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားထားရွိျခင္းကို 

ဖိလစ္ပိုင္အထက္လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၁။ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသစ္မ်ားကို 

လႊတ္ေတာ္က ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ေမ ၁၉၉၂။ ကိုရီအကြီႏိုက ဆက္ခံမည့္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖီဒယ္လ္ ရာမုိ႔စ္ 

သည္ သမၼတေလာင္းခုႏွစ္ဦးရွိသည့္အနက္ မဲအေရအတြက္စုစုေပါင္း၏ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ 

ရရွိကာ ပြတ္ကာသီကာျဖင့္ အႏုိင္ရသြား သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၉၆။ MNLF ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကို ရာမို႔စ္ခ်ဳပ္ဆိုသည္။ မို႐ိုအစၥလာမ္ 

မစ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (MILF) အပါအ၀င္ ခြဲထြက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ဆက္လက္ပုန္ 

ကန္ၾကသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၉၇။ လႊတ္ေတာ္က လႊမ္းမိုးသည့္ အစိုးရစနစ္က်င့္သုံးရန္ ရာမို႔စ္က 

ပန္ၾကားသည္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားဖ်က္သိမ္းရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ဆန္႔ 

က်င္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ထိုအဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေသြဖည္ေန 

သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ႐ုပ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။

ေမ ၁၉၉၈။ ဒုတိယ သမၼတႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ဂ်ဳိးဆက္ အက္စထရာဒါသည္ ေထာက္ခံမဲ 

အမ်ားစုရကာ သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ အက္စထရာဒါသည္ ဒုကၡေပး 

မည့္ လူထုေကာင္းစားေရး၀ါဒီဟု ရာမို႔စ္ႏွင့္ အျခားအထက္တန္းလႊာမ်ားကျမင္ၾကၿပီး ၎ကို 

ဆန႔္က်င္ၾကသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၁။ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ အဂတိလိုက္စားမႈစုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို ဆိုင္းငံ့ 
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လိုက္ၿပီးေနာက္ အက္စထ ရာဒါကို ဆန္႔က်င္သည့္ဆႏၵျပပြဲမ်ားစတင္သည္။ ကိုရီအကြီႏို၊ ဆင္း၊ 

ရာမို႔စ္တို႔က အက္စထရာဒါ ႏုတ္ထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္အမ်ားအျပား

ကလည္း ထိုေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါ၀င္လာသည္။ ဒုတိယ သမၼတ ဂလိုရီယာ မာကာပါဂယ္ 

အာယိုယိုက သမၼတျဖစ္လာသည္။ အက္စထရာဒါႏုတ္ထြက္သြားၿပီး သူ႔ကိုတရားမ၀င္ရာထူးမွ 

ဖယ္ရွားသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေမ ၂၀၀၄။ သမၼတသက္တမ္းျပည့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ မကာပါဂယ္ အာယိုယုိ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ မဲ၀ယ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာေသာ္ 

လည္း သူမ၏သမၼတသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ကြန္ဂရက္တြင္ စြဲခ်က္တင္ျခင္း(စြပ္စြဲျပစ္တင္ 

ျခင္း)မ်ားမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈။ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္သည္ 

အေျခခံဥပေဒကို အစိုးရက တရားမ၀င္ျပင္ဆင္ရာက်သည္ဟု ဆုံးျဖတ္လိုက္သျဖင့္ MILF ႏွင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားသြားသည္။

ေမ ၂၀၁၀။ ဘင္နစ္ႏိုဂ်ဴနီယာ ႏွင့္ ကိုရီအကြီႏိုတို႔၏ သား၊ ဘင္နစ္ႏို ‘ႏြိဳင္ႏြိဳင္း’ အကြီႏို -၃ 

သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ မကာပါဂယ္ အာယိုယိုက ေနာင္တြင္အေျခခံဥပေဒႏွင့့္မ

ညီဟုပယ္ခ်ခံရမည့္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ားကို အေရးေပၚခန္႔အပ္မႈျပဳလုပ္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၁။ မကာပါဂယ္ အာယုိယိုကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈ

စြပ္စြဲခ်က္္မ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးသည္။ သူမခန္႔အပ္သည့္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္သည့္ 

ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားစတင္ကာ ေနာက္ဆုံးထိုတရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ရာထူးမွဖယ္ရွားခံရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂။ MILF ႏွင့္ႏြိဳင္ႏြိဳင္း အကြီႏိုဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

သေဘာတူညီခ်က္ မူေဘာင္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။
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