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ISBN: 978-91-7671-033-3

Club de Madrid
Palacio del Marqués de Cañete
Calle Mayor, 69, Planta 1
28013 Madrid, Spain
Tel: +34 911 548 230
Email: clubmadrid@clubmadrid.org

အဂၤလိပ္ဘာသာ တည္းျဖတ္ထုတ္ေဝမႈအတြက္ အမွာစာ . .....................................

i

(မိုဟာမက္ မြန္ဆက္ဖ္ မာဇူကီ၊ တူနီးရွားသမၼတႏိုင္ငံသမၼတေဟာင္း)
ျမန္မာဘာသာျဖင့္ထုတ္ေ၀ျခင္းအတြက္ အမွာစာ .................................................

v

ေဟာ့ဟဲ ဘာလာဒါရက္စ္၊ International IDEA Myanmar ၏ မစ္ရွင္ေခါင္းေဆာင္
႐ိုလန္ကိုဘီးယား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ သံအမတ္ႀကီး
ကလီမင့္ ၀က္စ္တန္ဒေရာ့ပ္၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ Club de Madrid
အဂၤလိပ္ဘာသာတည္းျဖတ္ထုတ္ေဝမႈအတြက္ နိဒါန္းစကား ...................................

vii

အိဗ္လာေတေမး၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး International IDEA
စာေရးသူ Sergio Bitar ႏွင့္ Abraham F. Lowenthal တို႔၏ အမွာစာ........................
အခန္း-၁။

xi

။ ခ်ီလီႏိုင္ငံ

ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ ေအာင္ျမင္ေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ..................................................

၂

ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ အျပင္းအထန္ကြဲလြဲမႈမွသည္ တည္ၿငိမ္သည့္ ဒီမိုကေရစီသို႔
ေရးသူ - Genaro Arriagada
ခ်ီလီသမၼတ (၁၉၉၀-၉၄) ပါထရီဆီယို အဲလြင္၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္း...........................

၁၇

သမၼတ ပါထရီဆီယို အဲလြင္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း..............................................

၁၉

ခ်ီလီသမၼတ ရီကာဒိုလာဂို႔စ္ (၂၀၀၀-၂၀၀၆) ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း. ...........................

၃၇

သမၼတ ရီကာဒိုလာဂို႔စ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း.....................................................

၃၉

ခ်ီလီ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း. .......................................................................................

၇၄

ခ်ီလီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္စာအုပ္စာတမ္းမ်ားအညႊန္း...........

၈၀

အခန္း-၂။

။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ

အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမိုကေရစီခရီး- ျပႆနာမ်ား၊ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ..........................

၈၄

က်န္ရွိဆဲစိန္ေခၚမႈမ်ား
ေရးသူ- Bahtiar Effendy, State Islamic University Jakarta and Mutiara Pertiwi,
State Islamic University Jakarta
အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ (၁၉၉၈-၁၉၉၉) ဘီ၊ေဂ်၊ ဟာဘီဘီ၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း. ................ ၁၀၂
ဘီ၊ေဂ်၊ဟာဘီဘီႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း...................................................................... ၁၀၄

အင္ဒိုနီးရွား အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း................................................................................ ၁၃၁
အင္ဒိုနီးရွားအသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္စာအုပ္မ်ားအညႊန္း............ ၁၃၇
အခန္း-၃။

။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ

ဖိလစ္ပိုင္၏ ‘ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈ’၊ ‘ဒုကၡေရာျပြန္းေနေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ’၊ ..... ၁၄၂
‘ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး’။
ေရးသူ- Mark R. Thompson, City University of Hong Kong
ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ (၁၉၉၂-၁၉၉၈) ဖီဒယ္လ္ ဗြီ၊ ရာမို႔စ္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း................... ၁၅၈
သမၼတဖီဒယ္လ္ရာမို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း. ..................................................... ၁၆၀
ဖိလစ္ပိုင္ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း................................................................................... ၁၈၇
ဖိလစ္ပိုင္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္စာအုပ္မ်ားအညႊန္း............... ၁၉၃
အခန္း-၄။

။ ပိုလန္ႏိုင္ငံ

ပိုလန္၏အံ့မခန္းအေတြ႕အၾကံဳ-ဆႏၵျပပြဲမ်ား၊ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား၊ ............... ၁၉၈
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ႏုိင္ငံေရး
ပိုလန္သမၼတ (၁၉၉၅-၂၀၀၅) အာလက္ဆန္းဒါး ခြာညဲ့ဗ္စကီ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း......... ၂၁၄
သမၼတ ခြာညဲ့ဗ္စကီႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း. ....................................................... ၂၁၆
ပိုလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၉၈၉-၁၉၉၁) တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း............. ၂၅၃
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း. ................................... ၂၅၅
ပိုလန္ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း....................................................................................... ၂၇၃
ပိုလန္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္စာအုပ္အညႊန္း........................ ၂၇၉
အခန္း-၅။

။ စပိန္ႏိုင္ငံ

စပိန္ႏိုင္ငံ၊ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ.................................................. ၂၈၄
ေရးသူ-ခ်ားလ္စ္ ပါ၀ဲလ္၊ Elcano Royal Institute
စပိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၉၈၂-၁၉၉၆) ဖိလစ္ဂြန္ဇာလက္စ္၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း................... ၂၉၇
စပိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖိလစ္ဂြန္ဇာလက္ဇ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း.................................... ၂၉၉
စပိန္ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း. ....................................................................................... ၃၃၂
စပိန္ႏိုင္ငံအသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ ဆက္လက္ဖတ္႐ႈရန္စာအုပ္မ်ားအၫႊန္း............... ၃၃၆

အခန္း-၆။

။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ........................ ၃၄၀

အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား
ေရးသူ- Georgina Waylen (ႏုိင္ငံေရးဘာသာရပ္ အမ်ဳိးသမီးပါေမာကၡ၊
University of Manchester)
အခန္း-၇။

။ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ - အနာဂတ္ကိုပုံေဖာ္ရန္... ၃၉၆

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ သင္ယူေလ့လာျခင္း။
ေရးသူ- Abraham F. Lowenthal ႏွင့္ Sergio Bitar
International IDEA၊ Club de Madrid ႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢ (European Union) . ....... ၄၄၆
တို႔အေၾကာင္း
စာတည္းမ်ားႏွင့္ ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားအေၾကာင္း..................................................... ၄၅၀
အာဏာရွင္စနစ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး . ...................... ၄၅၄
တည္ေဆာက္ျခင္းဘာသာရပ္ဆို္င္ရာ သေဘာတရားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာဖြယ္ရာ
လက္ေရြးစင္ (အဂၤလိပ္ဘာသာ) စာစုစာရင္း

အခန္း (၄)

Jane L. Curry ေရးသည္။

ကြန္ျမဴနစ္အာဏာရွင္စနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ဒီမိုကေရစီသို႔သြားသည့္ ပိုလန္ႏုိင္ငံ၏
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ ၾကာေညာင္းကာ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီခဲ့ၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္းသြားခဲ့ရသည္။
၁၉၈၉ ခုႏွစ္မတိုင္မီကစတင္ခဲ့သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ အၿပီးသတ္အေျခခံဥပေဒကို
ျပ႒ာန္းခ်ိန္အထိ ဆယ္ႏွစ္နီးပါးျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္သည္။ အုပ္စုတစ္ခုမွ
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အင္စတီက်ဴးရွင္းအျဖစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားျခင္းကိုျဖဳတ္ပစ္လိုက္ရျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ၿပီးတရား၀င္ေသာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ထူေထာင္ရျခင္း၊ ဆိုဗီ
ယက္ျပည္ေထာင္စု၏ၾသဇာခံဘ၀မွသည္

ဥေရာပတုိက္၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္သို႔ေျပာင္းသြား

ျခင္းတို႔သည္ ပိုလန္၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ
အၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တုိးတက္လာသလို ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ ပတ္ပတ္လည္မွ ကမာၻ
ေလာကႀကီးသည္လည္း ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ဗဟိုႏွင့္အေရွ႕ဥေရာပကို ဆိုဗီယက္၏ ထိန္း
ခ်ဳပ္မႈအဆုံးသတ္သြားသည္။

ပိုလန္ႏုိင္ငံ၏ပတ္ပတ္လည္မွႏိုင္ငံမ်ားသည္

လြတ္လပ္ေသာ

ႏိုင္ငံသစ္ခုႏွစ္ခု အျဖစ္ကြဲထြက္သြားသည္။ ဘာလင္တံတုိင္းၿပိဳက်သည္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္
စု၀င္ႏုိင္ငံမ်ား

သီးျခားစီရပ္တည္သြားၿပီး

၀ါေဆာစစ္စာခ်ဳပ္ကို

ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၾကသည္။

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ပိုလန္သည္အသြင္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ႏွင့္
ေျမာက္အတၱလႏၱိတ္ စစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕(ေနတိုးအဖြဲ႕)၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။
၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရျပဳက်သြားခ်ိန္မွ ၁၉၉၇ခုႏွစ္၌ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို
အၿပီးသတ္ျပ႒ာန္းခ်ိန္အထိ ပိုလန္တြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေလးႀကိမ္၊ သမၼတသစ္
သုံးဦး1 တက္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့
သည္။ ႏိုင္ငံေရးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားစြာၿပိဳကြဲခဲ့သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္
ေျပာင္းလဲသြားသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ေျပာင္းသြားသည္။
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွစ္ခုကႀကီးစုိုးသည့္စနစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။
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ဗြိဳက္ခ်က္ခ္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီ (၁၉၈၉-၉၀)၊ လက္ခ္ဗြယ္ဆာ (၁၉၉၀-၉၅)၊ အာလက္ဆန္းဒါး ခြာညဲ့ဗ္စကီ (၁၉၉၅-၂၀၀၅)

သမုိင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ
ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏အတိတ္သမုိင္းက ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးဆီသို႔သြားျခင္းကို လြယ္ကူ
ေခ်ာေမြ႕ေစသလို ႐ႈပ္ေထြးေပြလီမႈလည္းျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ပိုလန္ႏုိင္ငံ၏ကြန္ျမဴနစ္စနစ္သည္
အျခားကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံမ်ားေလာက္ မျပင္းထန္ဘဲ ဖိႏွိပ္မႈလည္းသိပ္မရွိေပ။ အက်ဳိးဆက္မွာ
၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွစၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ပုဂၢလိကစိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား
လႊမ္းမိုးလာျခင္း၊

လုပ္ငန္းငယ္မ်ားႏွင့္တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္အေရာင္းအ၀ယ္တို႔ကို

ခြင့္ျပဳလာျခင္း၊

အေနာက္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူေနမႈစနစ္တို႔ကို ပိုလန္လူမ်ဳိးမ်ားက တစတစလိုက္စားလာျခင္းတို႔
ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္လိုက္၊ ႏွိမ္ႏွင္းမႈမေအာင္ျမင္လိုက္ျဖင့္ ေနာက္ဆုံးအကန္႔
အသတ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္
အစိုးရသည္

လူထုဖိအားကိုအညံ့ခံေတာ့မည္ဟူေသာ

ယုံၾကည္စိတ္၀င္လာေစခဲ့သည္။

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္းရွိသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ Sejm သို႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္
စားလွယ္မ်ားသာမက အျခားပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္
ႏိုင္သည္။

အျခားပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္

တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္

လယ္သမားပါတီႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔အျပင္ “ကက္သိုလစ္’’ အုပ္စုငယ္ႏွစ္ခုမွ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ားပါသည္။ ထိုအုပ္စုငယ္ႏွစ္ခုမွာ ကက္သိုလစ္ပညာတတ္အဖြဲ႕အစည္း Znak ႏွင့္
ကြန္ျမဴနစ္ဘက္ပိုယိမ္းသည့္ Pax တို႔ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွစ္သက္ရာကိုယ္စား
လွယ္ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း
သက္ေရာက္မႈမရွိေပ။

ဤအခ်က္က

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို

တကယ္တမ္း

အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားလည္းေပၚေပါက္လာသည့္တိုင္

အမ်ားစုသည္

တရားမ၀င္ရပ္တည္ရသည္။ မိမိတို႔၏အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေနသည့္ၾကားမွ ပညာသည္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

ႏိုင္ငံေတာ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာရွိသည္။

အက်ဳိးဆက္မွာ

အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကား ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ အတူတကြလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္
အမ်ားသိေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးသားေရးအစဥ္အလာရွိသည့္ ပိုလန္ႏုိင္ငံမွ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ကို (ကြန္ျမဴ
နစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္) လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ေက်ာင္းေတာ္သည္ လႊတ္
ေတာ္အတြင္း ယင္း၏လူ၀တ္ေၾကာင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အဖြဲ႕
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မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ တိုင္းျပည္အစိုးရက ေက်ာင္းေတာ္၏အခြင့္ထူးအခ်ဳိ႕ကို ဖယ္ရွား
ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းေတာ္၏အာဏာစက္သည္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား အလယ္ပိုင္း၌
ႀကီးထြားလာသည္။ ပိုလန္လူမ်ဳိး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာ႐ိုးလ္ ဗသွ်ဳိက္ဗာအား ပုပ္ရဟန္း
မင္းႀကီးအျဖစ္ ၁၉၇၈ တြင္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ပိုလန္သို႔ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္လာ
ေရာက္သည့္အခါ ေက်ာင္းေတာ္၏အာဏာစက္ႏွင့္ (တိုင္းျပည္အစိုးရကိုမမွီခိုပဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္သည္ဟု ပိုလန္လူမ်ဳိးမ်ားက ယုံၾကည္လာျခင္း) သည္ ပိုမိုတုိးပြားသြားသည္။ (ဆိုဗီယက္
အုပ္စုတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလက္ေအာက္ခံမဟုတ္သည့္ ပထမဆုံးလြတ္လပ္ေသာ အလုပ္သမား
သမဂၢျဖစ္သည့္) Solidarity ၏ေခါင္းေဆာင္ လက္ခ္ဗြယ္ဆာက Gdansk Accords (ၾသဂုတ္လ
သေဘာတူညီခ်က္) ကို လူသိရွင္ၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ Solidarity
ဆႏၵျပပြဲမ်ားၿပီးဆုံးသြားသည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တုန္းက ပထမဆုံးပိုလန္ခရီးစဥ္တြင္ ပုပ္ရဟန္း
မင္းႀကီး ထံမွရလိုက္ေသာ ခဲတံျဖင့္ လက္ဗြယ္ဆာက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
၁၉၅၆၊ ၁၉၇၀၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာျခင္းအတြက္ အလုပ္သမား
မ်ား၏ အလုံးအရင္း ဆႏၵျပမႈမ်ားကိုႏွိမ္ႏွင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဆႏၵျပမႈတိုင္းတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း
ႀကီးျမင့္မႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔၏အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကိုတိုးေပးျခင္းကဲ့
သုိ႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အစိုးရကလိုက္ေလ်ာခဲ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
၏ ပထမအတြင္းေရးမွဴးကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ လူစားလဲ
ခဲ့သည္။
အထက္ပါဆႏၵျပပြဲတစ္ခုစီၿပီးေနာက္

ပညာတတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာ

သည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ၀ါေဆာၿမိဳ႕ေတာ္အေျခစိုက္ ပညာတတ္မ်ားက ဆႏၵျပၿပီးေထာင္ထဲ
ေရာက္သြားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တု႔ိ၏ မိသားစုမ်ားကိုကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလုပ္
သမားမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းသည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ ဥပေဒႏွင့္
သိသိသာသာၿငိစြန္းသည့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပျခင္း၊ တရားမ၀င္စာအုပ္စာတမ္းမ်ားေထာင္ခ်ီ
ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ (လူငယ္မ်ားကို အစဥ္အလာပညာေရးသင္ၾကားေပးသည့္ ေျမေအာက္အင္စတီ
က်ဴးရွင္းျဖစ္သည့္) Flying Unversity ကိုတည္ေထာင္ျခင္းအထိ ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။
ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အစုိးရ၏ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ႀကိဳးကိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္လာ
သည့္ဟာကြက္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ေလသည္။
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းသည္ စီးပြားေရးျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို ပြင့္လင္းလာေအာင္လုပ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့
သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္က ထိထိေရာက္ေရာက္အသုံးခ်ႏုိင္မႈႏွင့္ ျပန္
လည္ေပးဆပ္ႏုိင္စြမ္းထက္ပိုမိုသည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာမ်ားကို တင္
သြင္းရန္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားထံမွ ပိုလန္ကေခ်းေငြမ်ားပိုပိုၿပီးရယူလာခဲ့သည္။ ၿမီရွင္အေနာက္
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ႏုိင္ငံမ်ားက ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတိုးျမႇင့္ရန္ တိုက္တြန္းလာျခင္းေၾကာင့္ ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ေကြ႕
တစ္ေလွ်ာက္ရွိၿမိဳ႕မ်ားမွ သေဘၤာက်င္းမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားကသိမ္းပိုက္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္
ေသာအလုပ္သမားသမဂၢ (Solidarity) ကိုဖြဲ႕စည္းရန္၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ မီဒီယာပြင့္လင္းျမင္
သာမႈႏွင့္အဆီးအတားမရွိမႈပိုမ်ား

လာေစရန္ေတာင္းဆိုမႈတို႔

ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ေတာ့သည္။

Gdansk Agreement သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သေဘၤာက်င္းအလုပ္သမားမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်
က္မ်ားကို အစုိးရကလိုက္ေလ်ာခဲ့ရၿပီးေနာက္ Solidarity ကျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ဆႏၵျပပြဲမ်ား
သည္ လယ္သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ားအပါအ၀င္ တုိင္းျပည္တစ္၀န္းရွိ
အျခားအစုအဖြဲ႕မ်ားကိုပါ အစိုးရ၏လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားရရွိသြားေစခဲ့သည္။
အစုိးရက

အေျခခံစားနပ္ရိကၡာႏွင့္

လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို

မပံ့ပိုးႏုိင္ေတာ့သျဖင့္

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးလြတ္ လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံလူသုံးကုန္မ်ားပံ့ပိုးရန္၊
လုံေလာက္ေသာ လစာမ်ားေပးရန္အလို႔ငွာ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေခတ္မီေအာင္လုပ္ရန္လည္း
ေကာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုမ်ားလာသည္။
ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ဖိအားေပးမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအေျခ
အေနဆိုးလာျခင္းႏွင့္ (မႏုိင္မနင္းျဖစ္လာသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွေခ်းေငြမ်ားကို တလုံးတခဲ
မေပးဆပ္ႏုိင္ျခင္းကိုေရွာင္လႊဲရန္) ႏွင့္ ရင္ဆုိင္လာရခ်ိန္တြင္၊ Solidarity ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အသံတိတ္သြားေစရန္လည္းေကာင္း ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္
အစိုးရက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာလိုက္သည္။ Solidarity ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွား
သူမ်ားႏွင့္ (၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက စီးပြားေရးပ်က္ကပ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ အစိုးရေခါင္း
ေဆာင္မ်ား၊ ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုပါ) ထိန္းသိမ္းလိုက္သည္။ ရဲႏွင့္စစ္သားမ်ားက
ပိုလန္ႏုိင္ငံတစ္၀န္း အစိုးရ႐ုံးမ်ား၊ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ တပ္စြဲထားၾကသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ႏွင့္ျပည္တြင္းအဆက္အသြယ္မ်ားကို

လုံး၀ျဖတ္ေတာက္ပစ္လုိက္သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ေၾကညာျခင္းကို အေမရိကန္သမၼတ ရီဂင္အစိုးရက႐ႈံ႕ခ်ခဲ့ၿပီးအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ပိုလန္
ႏိုင္ငံပိုင္ေလယာဥ္မ်ားမဆင္းသက္ရန္

ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ပိုလန္ႏုိင္ငံ၏

ေခ်းေငြမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ပင္လိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္အထိ အေနာက္
ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားက ပိုလန္ႏုိင္ငံကို အေတာ္ၾကာသည္အထိ အေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္းမျပဳေသာ္လည္း
ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရ၏ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို အခ်ိန္မဆုိင္းပဲ ျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်ခဲ့ၾကသည္။
ေနာင္ခုႏွစ္ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ၏ ကြပ္ညႇပ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်
လာခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို ျပန္အသုံးျပဳခြင့္ေပးခဲ့သည္။ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို
ျပန္လႊတ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ မီဒီယာတို႔မွာ တျဖည္းျဖည္းပြင့္လင္းမႈရလာသည္။
ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမႇင့္ရန္ စီးပြားေရးစနစ္ကို လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲ
ျခင္းကို အစိုးရကစမ္းသပ္လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အမည္းစက္ကို
လံုး၀ေဖ်ာက္ဖ်က္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။
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ေနာက္ဆုံးအဆင့္
၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ ပိုလန္၏စီးပြားေရးအေျခအေန တိုးတက္လာသည္။
အေျခခံလူသုံးကုန္အမ်ားစုကို လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္ႏွစ္တုန္းကလို ေ၀ပုံက်စနစ္ျဖင့္ေပးအပ္ျခင္းမ
ရွိေတာ့ေပ။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အဆုံးသတ္သြားေသာ္လည္း စက္႐ုံ
အလုပ္႐ုံမ်ားကို ကိုယ့္ဘာသာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ေပးခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ လစာမ်ားတုိးလာ
သည္။ သို႔ေသာ္ ပိုလန္လူမ်ဳိးအမ်ားစုမွာ ၎တို႔၏ဘ၀အေျခအေနမ်ား ဆုိးသထက္ဆုိးလာသည္
ဟုယူဆၾကသည္။

အနာဂတ္ကိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားသည့္

ျပည္သူရာခိုင္ႏႈန္းသည္

၁၉၈၀

ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၁၉၈၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္း
သြားသည္။i အစိုးရျဖည့္ဆည္းရမည့္အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုျပည့္မီေအာင္ေပးရန္ ဘ႑ာေငြ
အလုံအေလာက္မရွိေတာ့ဘဲ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕အစည္း
မ်ားအျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပကပါ ပိုလန္၏စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ဖိအားေပးလာၾကသည္။
အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မွာ

ျပည္သူလူထုႏွင့္ကင္းကြာလာျခင္း၊

စီးပြားေရးအႀကီးအက်ယ္

က်ဆင္းမႈ ပိုမိုဆိုးရြားလာ ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရက Solidarity မွတက္ၾကြလႈပ္ရွား
သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကိုလႊတ္ေပးျခင္း၊ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအဆုံးသတ္သြားျခင္း၊ စီးပြားေရးစနစ္
တြင္

ပုဂၢလိကပိုင္ဆုိင္မႈပိုမုိတိုးပြားလာျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္အတူ

တကြလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္

သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္းတို႔က ႏိုင္ငံေရးလိပ္ခဲ
တည္းလည္းျဖစ္ေနျခင္းကိုေျဖရွင္းျခင္းငွာမစြမ္းသာေခ်။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အေျခအေန
အလြန္ဆိုးလာသျဖင့္

ေနာက္ထပ္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ရန္

ေထာက္ခံမႈရေရး

အတြက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံႏွင့္ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္
တို႔ႏွင့္ ‘ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္’ကလြဲၿပီး တျခားေရြးစရာမရွိေတာ့ေခ်။ ဤေဆာင္ရြက္
ခ်က္သည္ Solidarity အတြက္အေရးႀကီးသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္က်ဥ္း
မ်ားအားလုံးကို

ျပန္လႊတ္ခဲ့ေသာ္လည္း

အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈသည္

တရားမ၀င္ေသးဘဲ

ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ားေလာက္သာ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား
ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ဦးေဆာင္သူမ်ားက ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္ခ္ဗြယ္ဆာႏွင့္
လည္းေကာင္း၊

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုေၾကညာခဲ့သည့္

ဗြိဳက္ခ်က္ခ္

ယာ႐ူဇဲစ္ကီႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပထမအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္လည္းေကာင္း ၾကား၀င္
ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္

သီးျခားစီေတြ႕ဆုံကာ

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္ခဲ့သည္။
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ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ

ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကိုစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္
ေအာက္ေျခအဆင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ပုံမွန္

ေတြ႕ဆုံၾကသည္။ Solidarity ကိုတရား၀င္ခြင့္ျပဳမည္ဟု အစိုးရက အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့
သည့္အျပင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ေပးျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္သတင္းစာထုတ္ျခင္းတို႔ကိုပင္
ခြင့္ျပဳေပးလာသည္။ မၾကာမီ ေနာက္ဆုံးကြန္ျမဴနစ္အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္လာေတာ့မည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏
လူငယ္ႏွင့္အားကစားေရးရာ၀န္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ပဏာမေဆြေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္ ေစ့
စပ္ညိႇႏိႈင္းသူမ်ားထဲတြင္ပါ၀င္သည့္ အလက္ဆန္းဒါး ခြာညဲ့ဗ္စကီက အနည္းငယ္လြတ္လပ္မႈရွိ
သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေပးရန္ေတာင္းဆိုမည္ဟု ‘ေလသံပစ္’ခဲ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲ
တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သို႔မဟုတ္ ပါတီ၏လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွမဟုတ္ေသာ ကိုယ္
စားလွယ္မ်ားအတြက္ ပိုလန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ Sejm တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၃၅ %ကို
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု ခြာညဲ့ဗ္စကီကေလသံပစ္ခဲ့သည္။ က်န္ကိုယ္စား
လွယ္ ၆၅ % ကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွပါတီ ၀င္ထိပ္တန္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ား အပါအ၀င္
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ခ်န္လွပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ လြတ္
လပ္စြာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္မည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ သမၼတ
သစ္ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္တို႔ကိုလည္း ခြာညဲ့ဗ္စကီက ေလသံပစ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔
ကမ္းလွမ္းျခင္းသည္ ပါတီ၏ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္သားမ်ားေနရာခ်ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီ၏ အက်ဳိးအတြက္ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားဟုယူဆရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြး
ပြဲမ်ားအၿပီးသတ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီက်င္းပရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးစနစ္သစ္၊အစုိးရ
သစ္အတြက္ အေျခခံျဖစ္ၿပီး ခြာညဲ့ဗ္စကီ၏ကမ္းလွမ္းမႈကို Solidarity ကလက္ခံခဲ့ၿပီး၊ ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီကလည္း ထိုအစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သည္။
စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို

ဖြဲ႕စည္းထားသည့္

စားပြဲသုံးလုံးအနက္

တစ္လုံးစီတြင္

Solidarity မွကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မွကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔က ဦးေဆာင္ၾက
သည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၅၀၀
ခန္႔ပါ၀င္သည့္ ‘လက္ခြဲစားပြဲကေလးမ်ား’ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား တစ္ဖြဲ႕ၿပီးတစ္ဖြဲ႕ကပါ
၀င္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီတြင္ Solidarity မွ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ ဦးႏွင့္ ရွိၿပီး
သားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုကုိယ္စားျပဳသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးတို႔က ဦးေဆာင္ၾကသည္။ ေရြး
ေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စဥ္းစားသုံးသပ္ဖို႔ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအဆို
ျပဳခ်က္မ်ားကို ထိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားက ေရးဆြဲၾကသည္။ အသစ္တက္လာမည့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းပုံ
အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲၾကသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေရြး ေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း
ေလးႏွစ္တာကာလတြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္သမၼတ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္
လြတ္လပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးအတြက္ စီမံကိန္းဆြဲၾက
သည္။ လြတ္လပ္စြာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရွိၿပီးမွ
သာလွ်င္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းသြားမည္ဟူေသာ လိုက္ေလ်ာမႈကိုလည္း Solidarity
က ရရွိသြားခဲ့သည္။
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ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။
ဇြန္ ၄ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။ ပထမအေက်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီကရယူမထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအားလုံးကို Solidarity က
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံးအႏိုင္ရသြားသည္။

၀င္အေရြးခံေသာ

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထဲ

တြင္ပထမအေက်ာ့၌သက္ဆင
ုိ ရ
္ ာမဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ အမ်ားစုမဲရရွသ
ိ ည့္ ကိုယစ
္ ားလွယ္ေလာင္း
သုံးဦးသာရွိၿပီး၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာေရြးေကာက္ခံသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း
(ထိုစာရင္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္ ၃၅ ဦးအတြက္ ခ်န္ထားသည့္
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္)

National

List

ထဲမွႏွစ္ဦးသာ

ပထမအေက်ာ့တြင္

မဲအမ်ားစုအႏိုင္ရသည္။ Solidarity သည္ ‘ေနာက္တစ္ဆင့္ဘာဆက္လုပ္မည္’

ဟူေသာ

ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားက
အာဏာကိုလက္လႊတ္ခံရန္မဟုတ္ဘဲ ခြဲေ၀ေပးရန္အသင့္ျပင္ထားၾကသည္ျဖစ္ရာ Solidarity
ေရာ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဘက္ကပါ အသင့္မျဖစ္ၾကေပ။ ပါတီေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လယ္သမား
ပါတီႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔က Solidarity ဘက္သို႔ ဘက္ေျပာင္းသြားသည့္အခါ ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီ၏႐ႈံးနိမ့္မႈမွာ အေျခအေနပိုဆိုးသြားေတာ့သည္။ ထိုသို႔ဘက္ေျပာင္းလိုက္ၾကျခင္းေၾကာင့္
Solidarity ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သစ္အတြက္ အမ်ားစုေထာက္ခံမဲ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရရွိသြားေစခဲ့
သည္။
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား မစ္ေခးလ္ ေဂၚဘာခ်က္ဗ္ကဲ့သို႔ပင္ ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္႐ႈံးနိမ့္မႈကိုလက္ခံခဲ့ၾကသည္။ သမၼတေလာင္းကိုမဲေပး
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ အနိမ့္ဆုံးေထာက္ခံရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရန္ ကိုယ္
စားလွယ္အခ်ဳိ႕လႊတ္ေတာ္သို႔မတက္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္
တို႔က ယာ႐ူဇဲစ္ကီကို သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ေစရန္ Solidarity ေခါင္းေဆာင္
မ်ားအခ်င္းခ်င္း ႀကိတ္ၿပီးသေဘာတူထားခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ထဲေရး၊ကာကြယ္ေရး၊အျပည္ ျပည္
ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရးတို႔ကို ရွိၿပီးသားကြန္ျမဴနစ္အစိုးရအရာရွိမ်ားက ဦးေဆာင္
ေစျခင္းျဖင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ လိုလားခ်က္မ်ားကိုေက်နပ္ေစမည့္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႕
ရန္လည္း Solidarity ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ
သည္ မၾကာမီ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်ဆုံးေတာ့မည္၊ ဘာလင္တံတုိင္းၿပိဳက်ေတာ့မည္ဆိုသည္
ကို Solidarity ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမသိရွိခဲ့ၾကေပ။

အစိုးရအဖြဲ႕အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္း
ကက္သိုလစ္အတိုက္အခံအဖြဲ႕၀င္

တာဒဲ၀ုရွ္

မာဇိုဗယဲ့စကီကို

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္

(Solidarity ၏ အမည္ခံေခါင္းေဆာင္) လက္ခ္ဗြယ္ဆာက အမည္တင္သြင္းၿပီး သမၼတ
ယာ႐ူဇဲစ္ကီက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ မာဇိုဗယဲ့စကီသည္ ကက္သိုလစ္စာတည္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္
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ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး Gdansk သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း
ရာတြင္ Solidarity ၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ရာထူးခန္႔အပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိမွသာလွ်င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္
မည္ဟု မာဇို ဗယဲစ
့ ကီက အတိအလင္းေျပာထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎၏ ‘မဟာညြန႔ေ
္ ပါင္းအစိုးရအဖြ႕ဲ ’
တြင္ Solidarity ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ဘက္ေျပာင္းလာသည့္ပါတီႏွစ္ခုမွ
ခုႏွစ္ဦး၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ေလးဦးပါရွိခဲ့ သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကရယူလိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္
ႀကီး႒ာနတစ္ခုသာလွ်င္ မည္သည့္အုပ္စုႏွင့္မွ်မပတ္သက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးကို
ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။
၁၉၈၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အထက္လႊတ္ေတာ္၌ ပဏာမ
အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတင္ သြင္းစဥ္ကတည္းက မာဇိုဗယဲ့စကီက အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္ၾကားတြင္
“စည္းထူထူ’’ ျခားကာ အတိတ္ထက္ ပစၥဳပၸန္ကိုသာအာ႐ုံစိုက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲျခင္း၊ စီးပြားေရးတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားေပၚထြက္လာေစျခင္း၊ ‘ဥေရာပႏွင့္လက္
တြဲျခင္း’တို႔ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု အတိအလင္းေျပာခဲ့သည္။
ဤသို႔ဆိုလုိက္ျခင္းသည္ အတိတ္တုန္းက လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး
ျခင္းတိက
႔ု ို လုပ္ လိမမ
့္ ည္မဟုတဟ
္ သ
ူ ည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ဤသေဘာထားကအေရးႀကီးသည္။
အေၾကာင္းမွာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္းရွိေနၿပီး လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
စစ္ဘက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။ သို႔ျဖစ္၍အတိတ္ကိုအာ႐ုံမစိုက္ေတာ့ဘဲ
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအာဏာမသိမ္းမီကရွိခဲ့သည့္

ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို

သူ႔ေန

ရာႏွင့္သူျပန္ေရာက္ေအာင္လုပ္ျခင္းအတြက္ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ
အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကိုေရးဆြဲျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း စတင္
ျခင္းတု႔ိကို မာဇိုဗယဲ့စကီက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
မည္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားက
အယူအဆမ်ဳိးစုံကိုင္စြဲထားၾကသည္။ နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း
ထုိင္ၿပီးမွ ခက္ခက္ခဲခဲျဖင့္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ရရွိတတ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြန္စြာအထိနာခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ မူ၀ါဒကိုလႊ
မ္းမိုးႏုိင္မည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့ျခင္းႏွင့္အတူ ေရွာင္ဖယ္ေရွာင္ဖယ္ျဖစ္လာၾကသည္။ ရလဒ္
အေနျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရာ Solidarity ညြန္႔ေပါင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားကပါ
မာဇိုဗယဲ့စကီကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ ၀န္ႀကီးမ်ားေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ၎၏အစိုးရက
တင္သည့္ဥပေဒမ်ားကိုအတည္ျပဳျခင္းတို႔အတြက္ ေထာက္ခံမဲေပးၾကေလသည္။
ေရြးေကာက္ပြဲအ႐ႈံးကိုရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ Solidarity ၏ မဟာညြန္႔
ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႕စည္းၿပီး ေလးလနီးပါးအၾကာတြင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္။ ပါတီ၀င္အမ်ားစုသည္
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ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္

ရန္ပုံေငြမ်ားကိုအေမြခံခဲ့သည့္

ပါတီသစ္ျဖစ္ေသာ

ပိုလန္

ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီသို႔ ၀င္ေရာက္သြားၾကသည္။ ခြာညဲ့ဗ္စကီသည္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ
ကိုတည္ေထာင္သည့္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပါတီဥကၠ႒လည္းလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ လႊတ္ေတာ္
ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္လက္၀ဲမဟာမိတ္အဖြဲ႕(SLD) အျဖစ္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္
ပါတီက

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး

မာဇိုဗယဲ့စကီ၏

ဒီမိုကရက္တစ္ယူနီယံပါတီၿပီးေနာက္တြင္

ေထာက္ခံမဲရရွိမႈ ကြာဟခ်က္အနည္းငယ္ျဖင့္ ဒုတိယလိုက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ Solidarity
ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ပါတီငယ္မ်ားအျဖစ္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲသြားသျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္
ေနရာ အမ်ားစုရရန္ လိုအပ္ေသာအနိမ့္ဆုံးအေနအထားအတြက္ ထိုပါတီငယ္မ်ားက မဲအလုံ
အေလာက္မရရွိခဲ့ၾကေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီသည္ လယ္သမားပါတီႏွင့္
အတူ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအမ်ားစုရရွိသြားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ ၁၉၈၉
ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ၿပီး ေျခာက္ႏွစ္မွ်သာၾကာၿပီးေနာက္
ခြာညဲ့ဗ္စကီသည္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ SLD ၏သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ၿပိဳင္ဘက္ လက္ခ္ဗြယ္
ဆာကိုအႏုိင္ရသြားခဲ့သည္။ ၎၏ ပါတီပိုင္ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ျပည္သူပိုင္သိမ္းခံရၿပီး စာနယ္ဇင္းႏွင့္
အျခားႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ၾကားမွ ခြာညဲ့ဗ္စကီက အႏုိင္ရသြားခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။
အထူးသျဖင့္ဘာလင္တံတိုင္းၿပိဳက်သြားၿပီးေနာက္ ဥေရာပႏွင့္ေပါင္းစည္းေရးမွာ လြယ္ကူ
သြားခဲ့သည္။ နယ္စပ္မ်ားကိုျပန္ဖြင့္လိုက္ၿပီး ပိုလန္လူမ်ဳိးမ်ား လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာခြင့္ရ
လာသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္သည္ အျခားတုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံကာ
ဥေရာပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ပိုလန္ႏုိင္ငံကို၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ နားခ်စည္း႐ုံးေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉၀
ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဥေရာပေကာင္စီသို႔၀င္ရန္ ပိုလန္ႏုိင္ငံ ဖိတ္ေခၚခံရသည္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု
ၿပိဳကြဲၿပီး ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတရား၀င္ေပါင္းစည္းျခင္း မတိုင္ခင္္အခ်ိန္အထိ ေနတိုးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဥေရာပ
သမဂၢသို႔၀င္ရန္ ပိုလန္အတြက္ တကယ္တမ္းျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိခဲ့ေပ။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္
ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲသည့္အခါတြင္ေတာ့ ထိုအဖြဲ႕မ်ားသို႔၀င္ရန္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဆက္
လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက အျပည့္အ၀ထိေတြ႕ဆက္ဆံလာခဲ့ၾကသည္။
စီးပြားေရးစနစ္အက်ဘက္ေရာက္ေနျခင္းကို
ပိုၿပီးခက္ေသာစိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။

ဆြဲတင္ျခင္းႏွင့္

အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းက

လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္

လုပ္ခ

လစာမ်ား တနင့္တပိုးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုေစ်းႏႈန္းတုိးျမႇင့္ခြင့္
ျပဳျခင္းတို႔ကို ေနာက္ဆုံးတက္ခဲ့သည့္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
အတူ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ာက ပိုလန္၏ႀကီးမားေသာေၾကြးၿမီမ်ားကို ျပန္ေပးရန္ တနင့္တပိုးျဖစ္
လာေနသည့္၀န္ထုပ္တို႔က ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၅၅ ရာ
ခိုင္ႏႈန္းသို႔ေရာက္ရွိသြားေစခဲ့သည္။ii အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကၿမီရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ
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တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

စီးပြားေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ

ပိုလန္သို႔

အလုံးအရင္းေရာက္လာၾကသည္။ ေရာက္လာသည့္ပညာရွင္တိုင္းက ေျပာစမွတ္ျပဳေလာက္
သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမန္ျမန္လုပ္ရန္တိုက္တြန္းၾကသည္။ စီးပြားေရးစနစ္ကို ဘက္စုံ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (restructuring) လုပ္ရန္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ တြင္ ဘ႑ာေရး
၀န္ႀကီး လက္ရွက္ခ္ ဘားတဲလ္ေရာဗိရွ္တင္ျပသည့္ ဘားတဲလ္ေရာဗိရွ္စီမံကိန္း (Balcerowicz
Plan) ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္က တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ‘ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံး’
သည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို ၅၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္သြားေစခဲ့ၿပီး ပုဂၢိဳလ္/တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏စုစုေပါင္း
၀ယ္ႏုိင္စြမ္းအား (real wage) မ်ားကို ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားေစခဲ့သည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပက ေပးအပ္သည့္ ‘စီးပြားေရးနာလန္ထူေရး
ရန္ပုံေငြ’ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားအေထာက္အ ပံ့ႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ
မ်ားကို ပိုလန္ႏိုင္ငံက အလုံးအရင္းလက္ခံရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အထက္ပါစီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္မႈ
မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ‘အလွဴမ်ား’ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္လူသုံးကုန္မ်ားကိုတင္
သြင္းျခင္းကဲ့သို႔ ျပည္ပအကူအညီႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးတို႔သည္ ပိုလန္စီးပြားေရးကို အသက္ဆက္
ေပးေနေသာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွေရာက္လာသည့္ ကုန္စည္မ်ားသည္ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိ၊ထုပ္ပိုး
မႈေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ပိုလန္လူမ်ဳိးမ်ားကိုဆြဲေဆာင္မႈပိုရွိလာသျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ လယ္ယာစိုက္
ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းကို ခ်ိနဲ႔သြားေစခဲ့သည္။
အထက္ပါအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ လူမႈေရးျပႆနာသစ္မ်ားကိုေျဖရွင္း
ရန္ အစိုးရတြင္ပိုက္ဆံ မရွိေပ။ ဤအခ်က္သည္ Solidarity ကိုေထာက္ခံသည့္ အေျခခံ
မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို အထိနာသြားေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏိုင္ငံပိုင္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စိုက္
ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္လိုက္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်လိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခိုကိုးရာမဲ့သြားသ
ည့္ျပည္သူမ်ားအတြက္

လူမႈဖူလုံေရးစနစ္ကို

လက္ေတြ႕မလုပ္ေပးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အျခားမဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာမူ ၎တို႔၏၀ယ္ယူသုံးစြဲႏုိင္စြမ္းက်ဆင္းျခင္း၊ အစိုးရ၏ ‘စီးပြားေရးတြင္
ေနရာယူမႈ’ ကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္မႈတိုးျမင့္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး မေရမရာျဖစ္လာျခင္းတို႔ၾကံဳလာရျခင္းသည္ ထိတ္လန္႔စရာျဖစ္သည္။iii ရလဒ္မွာ
မာဇိုဗယဲ့စကီႏွင့္သူ၏အစုိးရကို သိသိသာသာေထာက္ခံမႈက်ဆင္းသြားၿပီး Solidarity အစိတ္
စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ
Solidarity

အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲသြားျခင္းေၾကာင့္

ယာ႐ူဇဲစ္ကီအညံ့ခံလိုက္ရသည္။

၎ႏုတ္ထြက္လိုက္ျခင္းက

ႏႈတ္ထြက္ရန္ဖိအားေပးမႈမ်ားကို
ပိုလန္၏ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို

ေစာစီးစြာက်င္းပႏုိင္ေစခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းတက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ သမၼတ
တစ္ဦး တက္လာေစခဲ့သည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးရာတြင္ ပိုလန္စီးပြားေရးက်ဆင္းသြားေစျခင္းႏွင့္
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ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို လြယ္လြယ္အျပစ္မယူဘဲထားခဲ့ျခင္းတို႔အတြက္ မာဇိုဗယဲ့စကီအား လက္ဗြယ္
ဆာက ေ၀ဖန္တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ လိုရင္းမေရာက္ပဲ လူလုံးျပေနသည့္ ဗြယ္ဆာႏွင့္အၿပိဳင္ မာဇို
ဗယဲ့စကီကေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ နာမည္မရွိသည့္ ကေနဒါမွ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက

မာဇိုဗယဲ့စကီကို

ဒုတိယအေက်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ကိုေနာက္ထပ္ခါးခါးသီးသီး

ပထမအေက်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း

ဗြယ္ဆာကို႐ႈံးသြားသည္။

အကြဲအျပဲျဖစ္ေစမည့္ဇာတ္လမ္း

ဤျဖစ္ရပ္သည္

Solidarity

အစပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္

အျခားေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ဗြယ္ဆာက ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ရန္ႏွင့္ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္
အာဏာမ်ားကိုကန္႔သတ္ထားသည့္ အေျခခံဥပေဒလာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဗြယ္ဆာကအံတုရန္
လမ္းစရသြားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
၁၉၉၁ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ကနဦးတြင္ လြတ္လပ္စြာေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္မွ

အေျခခံဥပေဒကိုျပ႒ာန္းႏုိင္ေစေရးျဖစ္သည္။

ဆုိဗီယက္ယူနီယံက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလုပ္ မည္ကိုစိုးရိမ္သည့္ဖိအားနည္းလာခ်ိန္တြင္ ဒီမို
ကေရစီ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည့္ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားကို ပိုလန္က အမွီလိုက္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံ
တကာအတိုင္းအတာအရ လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ၁၉၉၁ ေရြးေကာက္ပြဲက ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေန
သည္။ အဆိုပါအေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ကနဦးေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈရွိသျဖင့္
ဥေရာပပါလီမန္သို႔

ပိုလန္ကကိုယ္စားလွယ္မ်ား

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမျပဳမီတြင္ပင္

ထိုႏုိင္ငံမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီသြားခဲ့ၾကသည္။
၁၉၉၁

ခုႏွစ္တြင္

ပထမဆုံးလြတ္လပ္စြာက်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ရလဒ္မ်ားသည္

ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနခဲ့သည္။ Solidarity က ပါတီေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ
ကြဲထြက္သြားသည္။

ခြဲထြက္သြားၿပီးေပၚ

လာသည့္ပါတီမ်ားထဲမွ

အင္အားအေကာင္းဆုံး

ပါတီမ်ားသည္ လူထုႀကိဳက္မူ၀ါဒေရွ႕တန္းတင္သူမ်ား၊ ဘာသာေရးေရာယွက္ေသာ အမ်ဳိးသား
ေရး၀ါဒီမ်ား၏ ပါတီမ်ားျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျငင္း ၾကခုံၾကျဖစ္ခဲ့ၿပီး
ေနာက္ (အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းျဖစ္သျဖင့္) ပါတီကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္းအေရြးခံံရရန္

အနိမ့္ဆုံးေထာက္ခံမဲေ၀စုရရွိမႈသည္

လြန္စြာနိမ့္ပါးေနျခင္းေၾကာင့္

ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၁၁၁ ပါတီေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သြားၾကသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္
စားလွယ္ေနရာရရန္ အနိမ့္ဆုံးမဲရရွိမႈ အခ်ဳိး ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရသည့္ပါတီ ၂၉ ပါတီရွိခဲ့ၿပီး၊ အထက္
လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၂ ပါတီရွိခဲ့သည္။ မည္သည့္ပါတီ မည္သည့္ညြန္႔ေပါင္းမွ လႊတ္ေတာ္တြင္
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအမ်ားစု မရရွိခဲ့ၾကေပ။ ဤေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား
လုံးကိုထိန္းခ်ဳပ္လိုသည့္ ဗြယ္ဆာ၏ဆႏၵတို႔ေၾကာင့္ ‘စည္းထူထူ’ ကိုဖ်က္ပစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္
ၿပီး ျပင္းထန္သည့္ျငင္းခုံမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသလို၊ ရာထူးခန္႔ထားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အျမဲ
တေစ က႑ေကာစျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အေရးႀကီးသည့္ မူ၀ါဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ညီညြတ္ေသာ
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ကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ အစိုးရ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားသည့္ ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္တို႔ ပိုလန္ႏုိင္ငံက ဆုံး႐ႈံးလိုက္ရေတာ့သည္။
ထင္ရွားသည့္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ Sejm ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအျပင္ လက္ခ္
ဗြယ္ဆာသည္

လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ားျဖစ္သည္ဟု

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးႏွင့္

နီးစပ္သူ ရာဒီကယ္အစြန္းေရာက္မ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကၿပီးေနာက္ Sejm ေအာက္လႊတ္ေတာ္
ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းလုိက္ရသျဖင့္္ ယာယီ ‘ပဏာမအေျခခံဥပေဒ’ ကို
ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။ထိုပဏာမအေျခခံဥပေဒတြင္

အင္စတီက်ဴးရွင္းေပါင္း

အခန္းက႑မ်ားကိုသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ပါရွိသည္။
ေျမႇာက္ခြင့္ရရန္
ထို႔ေနာက္

ေအာက္လႊတ္ေတာ္သို႔ေရြးေကာက္တင္

အနိမ့္ဆုံးေထာက္ခံမဲေ၀စုသတ္မွတ္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းကို

ရလဒ္အျဖစ္ေပၚေပါက္လာသည့္

၁၉၉၃

ေျမာက္မ်ားစြာ၏

ခုႏွစ္

တိုးျမႇင့္လိုက္သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

လက္ယာႏုိင္ငံေရးအုပ္စုက သေဘာထားလြန္စြာကြဲလြဲေနၾကသျဖင့္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားလွယ္
တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရသည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ အနည္းငယ္သာရွိလာခဲ့သည္။ အထက္ပါက႑ေကာစ
ျဖစ္မႈမ်ားမွ ကင္းကင္းေနခဲ့ျခင္းႏွင့္ ‘အေျမာ္အျမင္ရွိရွိေခတ္မီေအာင္လုပ္သူမ်ား’ ဟူသည့္ဂုဏ္
သတင္းကိုေက်ာ္ေဇာ္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ SLD ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္
ေက်ာ့ျပန္ေထာက္ခံမႈရရွိလာခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေအာက္ေမ့သူ
မ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခံရသူမ်ားသည္လည္း
SLD ပါတီကိုေထာက္ခံလာၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွထြက္ေပၚလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကို SLD
ပါတီႏွင့္ လယ္သမားပါတီတို႔က လႊမ္းမိုးသြားခဲ့သည္။
ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ ခြာညဲ့ဗ္စကီက ဗြယ္ဆာကိုအႏုိင္ရ
သြားသည္။ ခြာညဲ့ဗ္စကီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ခုႏွစ္ႏွစ္ကရသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို
ထင္ဟပ္သည့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။ ထုိအေျခခံဥပေဒတြင္ သမၼတ၏
လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ သမၼတ၏ တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာကိုလႊမ္းမိုး
ေက်ာ္လြန္သည့္ အာဏာအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးသို႔ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာအားလုံးကို
အပ္ႏွင္းထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းရန္ သမၼတတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ အာဏာ
မ်ားရွိေတာ့သည္။ ပိုလန္သည္ အီးယူအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပည့္မီရန္
အကူအညီမ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ၀ါေဆာစစ္စာခ်ဳပ္၀င္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ပိုလန္စစ္တပ္ႏွင့္စစ္
လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို ေနတိုးအဖြဲ႕၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ေပါင္းစပ္အၿပီး
ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ အီးယူသို႔၀င္ခဲ့သည္။
စီးပြားေရးစနစ္သစ္တြင္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ားရွိေနေသးသည့္တိုင္ ပိုလန္သည္ ဥေရာပ
အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ သာယာ၀ေျပာေသာ အဖြဲ႕၀င္တိုင္းျပည္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
အတိတ္ကာလ၏ မသမာမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈသည္ အေျခတက်မျဖစ္ခဲ့သလို အေျခ
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တက်မျဖစ္ဘဲရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လွန္စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲေထာက္လွမ္းေရး
ကဘာလုပခ
္ ဲသ
့ ည္ဆသ
ို ည္ကို ေဖာ္ထတ
ု မ
္ မ
ႈ ်ားသည္ ရာဒီကယ္လက္ယာ ႏိင
ု င
္ ံေရးအုပစ
္ အ
ု တြက္
လက္နက္မ်ားျဖစ္လာသည္။ (နာဇီႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရလက္ထက္က မႈခင္းမ်ားကို စုံစမ္းစစ္
ေဆးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း အထူးအခြင့္အာဏာမ်ား
ေပးအပ္ထားသည့္) Institute for National Memory ကို၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးဖြဲ႕
စည္းလိုက္ခ်ိန္ မတိုင္ခင္အထိ မည္သူ႔ကိုမည္သူကစုံစမ္းေထာက္လွမ္းရန္ သူလွ်ဳိလုပ္ခဲ့သည္
ဆိုသည့္အေၾကာင္း ‘မၾကား၀ံ့ မနာသာအာပတ္ေျဖသည့္’ ဖြင့္ခ်မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတုိက္ပြဲ
မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆိုးဆုိးရြားရြားမတည္ၿငိမ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယေန႔
ေခတ္အထိ ပိုလန္ကို အတိတ္ကေျခာက္လွန္႔ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက သူလွ်ဳိ
အျဖစ္ဖြင့္ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၏ၾသဇာကို ေမွးမွိန္ေစခဲ့သည္။ (ဗြယ္ဆာႏွင့္
ခြာညဲဲ့ဗ္စကီတို႔၏ သမၼတသက္တမ္းမ်ားတြင္) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတရာထူးအတြက္ ျပည္သူမ်ား
ထားရွိသည့္ ေလးစားမႈကို ေမွးမွိန္ေစခဲ့သည္။ လက္ရွိျပႆနာမ်ားကို မည္သုိ႔ေျဖရွင္းမည္
ဆိုသည္ထက္ ဘယ္သူကဘာလုပ္ခဲ့သည္ကိုသာ အဓိကအာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၾကေလသည္။
ပိုလန္လူထုသည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို စိတ္မ၀င္စားမႈထက္ပင္ အတိတ္ကမႈခင္းအတြ
က္အျပစ္ေပးျခင္းကို စိတ္မ၀င္စားမႈက အမ်ားႀကီးပိုေနသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက်င့္သုံးခဲ့ျခင္းႏွင့္
၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ ယာ႐ူဇဲဗ္စကီႏွင့္ သူ႔
လက္ေ၀ခံမ်ားကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားစတင္ ခဲ့ျခင္းကို ျပည္သူလူထုက ဟုတ္
တိပတ္တိစိတ္၀င္စားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အစိုးရ႐ုံးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးရာထူးမ်ားအတြက္ လ်ာထားခံရသူ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သူလွ်ဳိမ်ားအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးပါက ၀န္ခံေျပာၾကားရန္ သတ္မွတ္ခ်က္
ထြက္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔၀န္ခံၿပီးကာမွ ၀င္အေရြးခံခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ကုိယ္စားလွယ္
ေလာင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံၾကရသည္။

ရရွိေသာသင္ခန္းစာ
၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ အတိုက္အခံကို ႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြင္းသို႔ေရာက္လာေစမည့္ နည္းလမ္း
တစ္ခုကိုပုံေဖာ္ႏုိင္ရန္ Solidarity ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆုံစဥ္က နာလိုခံ
ခက္ျဖစ္မည္ဟု၎တို႔သိထားၿပီးျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ Solidarity
ကိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္လိုအပ္ခ်က္က ၎တို႔ကိုတြန္းအား ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကိုတံခါးဖြင့္လိုက္ျခင္းတုိ႔ရွိ လာသည့္တုိင္
၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာခဲဲ့ျခင္းကို ေမ့ေပ်ာက္လို႔ရမည္မဟုတ္သလို ခြင့္လႊတ္
၍လည္း ရမည္မဟုတ္ပါ။
ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္
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ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းလမ္းေၾကာင္းမွ

တမူထူးျခားစြာခြဲထြက္ခဲ့ကာ Solidarity ကိုေထာက္ခံသည့္ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ တရား၀င္စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္
ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးကို

ေထာက္ခံသည့္လမ္းေၾကာင္းကို

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက

လိုက္ခဲ့ၾကသည္။ Solidarity ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္မူ စားပြဲ၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ျပည္သူ
တို႔၏ဘ၀မ်ားတိုးတက္လာမႈအတြက္ ဟန္ေရးျပႏုိင္မည့္ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ျပန္
လည္ေပၚထြန္းလာရန္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ Solidarity သည္ အတုိက္အခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္
မႈအတြက္ လူသိၿပီးသားျဖစ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးသမားမ်ားကို အဆင္သင့့္
စုေဆာင္းထားၿပီးသားျဖစ္၍

ဤစားပြဲ၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္

ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ဘက္စလုံးမွလူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သိကၽြမ္းၿပီးသားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အတူတကြ
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည့္ အစိုးရႏွင့္ပါတီ
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို
လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္စုေဟာင္းမွ ထိေရာက္ပီျပင္ေသာ
ေနာက္ခ်န္တပ္၏ ဆန္႔က်င္မႈမလြဲမေသြရွိမည္သာျဖစ္သည္။ မူလက စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲသည္
လူသိရွင္ၾကား ရွိခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္သည့္အခါ ႏွစ္ဘက္စလုံးကိုကိုယ္စားျပဳသည့္
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုဘက္စုံေျပာင္းလဲမည့္နည္လမ္းႏွင့္ တံခါးဖြင့္မည့္
နည္းလမ္းတို႔ကိုသာ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား
အတြက္ လက္ေတြ႕အေရးႀကီးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ပညာေရးမွသည္ အလုပ္သမားအခြင့္
အေရးအထိကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ႏွစ္ဘက္စလုံးကိုပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္သြားေစသည္က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားျဖစ္
သည္။

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က

ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္သည္။

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကို ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ေရြး
ေကာက္ပြဲအ႐ႈံးႏွင့္ ၎တို႔၏မဟာမိတ္မ်ား ဘက္ေျပာင္းသြားျခင္းကို လက္ခံ႐ုံသာရွိေတာ့သည္။
ေနာင္ဘာဆက္ျဖစ္မည္ဆိုသည္ကို

မည္သည့္ဘက္ကမွ

ႀကိဳမသိထားၾကားပါ။

သို႔ျဖစ္၍

Solidarity ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္
ေလာင္း အျဖစ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာင္တြင္ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ (လႊတ္
ေတာ္တြင္)ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကသူမ်ားကိုပါ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ေစခဲ့သည္။
ႏွစ္ဘက္စလုံးက ဘာလုပ္ၾကမည္ဆိုၿပီး အစီအစဥ္ဆြဲမထားၾကသျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္
လွည့္မရေသာ

စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္

အလားအလာမ်ားသြား

သည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ Solidarity ကို ခါးသီးသည့္အကြဲအျပဲမ်ားျဖစ္သြားေစခဲ့ၿပီး
အတိတ္ကာလကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ရွင္းမရႏုိင္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုကား ျဖစ္ေပၚ
လာေစခဲ့ေလသည္။ ပိုလန္၏ႏုိင္ငံေရးစနစ္သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ ပထမဆယ္စုႏွစ္အတြင္း
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အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ျခင္း(ႏွင့္အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ျခင္း)ကိုအေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပို
လန္ရလုိက္သည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို ၁၉၉၇ အေျခခံဥပေဒတြင္ျမင္ရသည္။
ပိုလန္၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္သူ႔သေဘာသူေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း

ျပင္ပက

မူ၀ါဒ

ဆုိင္ရာ အလုပ္လုပ္ၾက သူမ်ားက အေရႀကီးသည့္ေနရာကပါခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုႏွင့္
အေရွ႕ဥေရာပကို ဆိုဗီယက္၏ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈဆုံးခန္းတိုင္သြားျခင္းႏွင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီ
ယက္ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲသြားျခင္းသည္ ယခင္ကအေျပာင္းအလဲျဖစ္မည္ဟု စိတ္ကူးၾကည့္္လို႔
မရခဲ့သည့္ တံခါးမ်ားကိုဖြင့္ပစ္လိုက္သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွစ္ လယ္ပိုင္းမွစၿပီး ပိုလန္ႏုိင္ငံႏွင့္
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈသည္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒထက္ေကာင္းသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ
မ်ားရွိေသးသည္ဆိုသည္ႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက သူတုိ႔ကိုေနရာေပးၾကသည္ကို ပိုလန္လူမ်ဳိးမ်ား
သိရွိ သြားေစခဲ့သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးအရဆက္ဆံမႈမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး
စနစ္ေရာ စီးပြားေရးစနစ္ကိုပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ပိုလန္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဖိအားေပးခဲ့
သည္။
အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ အေနာက္ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားထံမွ အကူအညီမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားသည္ အသစ္တက္လာေသာ အစိုးရ
အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၿပီးတြင္ စီးပြားေရးခိုင္မာေအာင္လုပ္ရန္ႏွင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈလားရာကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အေရးပါခဲဲ့သည္။ ဥေရာပ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ျခင္းက စီး
ပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမန္ဆန္ေစခဲ့သည္။ ေနတိုးႏွင့္ အီးယူ
အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ကာစက အထိနာခဲ့ၾကရသူမ်ားစြာရွိသ
ည့္တုိင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္သစ္ကို တရား၀င္ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။
နိဂုံးခ်ဳပ္ရလွ်င္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ၎တို႔ေပးသည့္ ကူညီ
ေထာက္ပံ့မႈ၊ စနစ္ေဟာင္း၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီပြားေရးအေဆာက္အအုံမ်ားကိုေျပာင္းလဲရန္ အေစာ
ပိုင္းကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မရေသာ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္
လြန္ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ပိုလန္ကို အတည္ၿငိမ္ဆုံးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈအရွိဆုံးတိုင္းျပည္ျဖစ္လာ
ေအာင္လုပ္ေပးလုိက္သည္ဟု ဆိုမည္ကဆိုႏုိင္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အလြန္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ
ကာလအတြင္း ဥေရာပႏုိင္ငံအမ်ားစုထက္ ပိုလန္ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးက ႏွာတစ္ဖ်ားသာခဲ့သည္။
ဒီမိုက ေရစီ၊စနစ္တက်ထူေထာင္လုပ္ကိုင္မႈတို႔ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသို႔ တည္ျမဲသည့္
အေျခခံေပၚမွသြားသည့္ ခရီးလမ္းကို ပိုလန္ႏုိင္ငံေရးက ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

i Dudek, Antoni, Historia Polityczna Polski 1989-2012 (Krakow: Wydawnictwo ‘Znak’, 2013), p. 75
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(Club de Madrid အဖြဲ႕ဝင္)

Aleksander Kwaśniewski, by Adam Chelstowski/Scanpix

အာလက္ဆန္းဒါး ခြာညဲ့ဗ္စကီသည္ ညီညြတ္ေသာပိုလန္အလုုပ္သမားပါတီ (ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီ) မွတက္လာသည့္ ေသတပန္သက္တဆုံးႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးကြန္ျမဴနစ္
အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ မထင္မရွားအစိုးရအဖြဲ႕ ၀င္ရာထူးတစ္ခုကိုရရွိခဲ့သည္။ အာဏာရွင္ကြန္ျမဴနစ္
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္
အဓိကတိုက္စစ္မွဴးျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကြန္ျမဴနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
သမားမ်ားကိုဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအျပည့္အ၀မရွိသည့္ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
စနစ္တြင္ ရာထူးသက္တမ္းႏွစ္ဆက္ၾကာ သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ Gdansk ၿမိဳ႕ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာၿပီး
ေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာထုတ္ေ၀သည့္ ေက်ာင္းသားအပတ္စဥ္
စာေစာင္ႏွစ္ခုတြင္ စာတည္းျဖစ္လာသည္။ လူငယ္ႏွင့္အားကစားေရးရာ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ၁၉၈၅
ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ၏ေနာက္ဆုံးႏွစ္မ်ားတြင္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒
အျဖစ္အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ တာဒဲဲ၀ုရွ္ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီႏွင့္အတူ အလုပ္သမားသမဂၢ
ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားေျဖရွင္းမည့္ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
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၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္အခါ ထိုပါတီကိုဆက္ခံသည့္
ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ ပါတီကိုပူးတြဲတည္ေထာင္သူႏွင့္ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည္။ ယင္းပါတီ၏လႊတ္ေတာ္
တြင္းညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္လက္၀ဲမဟာမိတ္အဖြဲ႕ (SLD) ၏ဥကၠ႒လည္း
ျဖစ္သည္။ သူဦးေဆာင္သည့္ SLD သည္ ၁၉၉၁ တြင္က်င္းပသည့္ ပိုလန္၏ပထမဆုံးအျပည့္အ
၀လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေျခအေနေကာင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ
ကို ခြာညဲ့ဗ္စကီကဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လက္ခ္ဗြယ္ဆာကို အႏိုင္ရ
ခဲ့သည့္ ၁၉၉၅ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတို႔သည္ ပိုလန္၏ ‘ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံး’ စီပြားေရးစီမံကိန္းကို
ျပည္သူမ်ားက ခံတြင္းမေတြ႕ၾကေတာ့ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကင္းၿပီး စီးပြား
ေရးအသြင္ေျပာင္းျခင္းကိုအဓိကထားသည့္ခြာညဲ့ဗ္စကီ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈတို႔မွရလဒ္အျဖစ္
ထြက္ေပၚလာသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။
သမၼတရာထူးထမ္းေဆာင္စဥ္ ထိေရာက္ပီျပင္ေသာအစိုးရျဖစ္ေရးကို အဓိကထားျခင္းျဖင့္
လက္ယာႏွင့္လက္၀ဲ ႏိုင္ငံေရးအုုပ္စုတို႔ၾကားမွ ကြာဟမႈမ်ားကို SLD ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရလက္ထက္
ပထမရာထူးသက္တမ္းတြင္ ခြာညဲ့ဗ္စကီကေပါင္းကူးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္
လက္ယာႏုိင္ငံေရးအုပ္စုက SLD ကိုအႏိုင္ရသြားၿပီးေနာက္တြင္လည္း အလားတူေပါင္းကူး
ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ကန္႔သတ္ထားသည့္ သမၼတ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားႏွင့္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
အၿပီးေပၚထြက္လာသည့္ ‘အေျခခံဥပေဒေလး’ေနရာတြင္အစား၀င္လာသည့္ အေျခခံဥပေဒသစ္
ကို ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီမႈတို႔ရရွိေအာင္ ခြာညဲ့ဗ္ စကီက
လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးကို အရင္းရင္စနစ္သို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ဆက္လက္လုပ္
ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တုိင္းျပည္ကို ေနတိုးႏွင့္ဥေရာပသမဂၢ၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းခဲ့သည္။
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သမၼတအအျဖစ္ ထပ္မံေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္
ပိုလန္လယ္သမားပါတီႏွင့္ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ကာ လႊတ္ေတာ္တြင္ SLD ကျပန္ၿပီးတန္ခိုးရွိလာေအာင္
ခြာညဲ့ဗ္စကီက အားေပးကူညီခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ SLD ၿပိဳကြဲသြားခဲ့သည္။
၎၏သမၼတရာထူးသက္တမ္းႏွင့္

ယင္းသက္တမ္းေနာက္ပိုင္း

ဗဟိုႏွင့္အေရွ႕ဥေရာပ

ႏုိင္ငံမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိုျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ ဥေရာပေဒသတစ္ခုလုံး၌ ဒီမိုကေရစီ
တည္ေဆာက္ေရးကို အားေပးတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ယူကရိန္းႏုိင္ငံ၏ လိေမၼာ္
ေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကို အဆုံးသတ္ေစခဲ့သည့္ ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖမႈအတြက္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ဦး
ေဆာင္ခဲ့သည္။ လူအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ ယူကရိန္းမွ ထင္ရွား
သည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို တစ္ဆက္တည္း႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္
ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏို္င္ငံေပါင္းစုံတြင္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားလည္းေပးခဲ့သည္။
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လူတန္းစားတစ္ရပ္အတြက္ဖိႏွိပ္တဲ့ လက္နက္ကိရိယာ (repressive state apparatus)
ေတြ၊ အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စီးပြားေရးကေန ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး
စနစ္ေတြဆီကို အသြင္ကူးေျပာင္းၾကတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြထဲက အေအာင္ျမင္ဆုံးႏိုင္ငံေတြထဲမွာ
ပိုလန္ကိုလည္း ထည့္ေျပာၾကပါတယ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ပိုလန္က ဘာေၾကာင့္မ်ား
အရမ္းေအာင္ျမင္ရတာလဲ။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။

။ပိုလန္ဟာ သာဓကျပရမယ့္ေအာင္ျမင္မႈလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေအာက္ေမ့ပါ

တယ္။ တစ္ေလာကအထိ ျဖစ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကာလမွာေတာင္ စီးပြားေရး
ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတာကို ပိုလန္ႏုိင္ငံမွာၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ အိမ္
နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြအားလုံးနဲ႔လည္း မွန္ကန္တဲ့မူ၀ါဒထားတဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိေနပါတယ္။
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြအားလုံးက

ေျပာင္းလဲကုန္တဲ့အခ်ိန္မွာ

ပိုလန္ဟာ

ကိုယ့္ႏိုင္ငံ

နယ္နိမိတ္ေတြကို သက္၀င္လႈပ္ရွားေစခဲ့ျခင္းမရွိတဲ့ ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးၾကာခဲဲ့တာေၾကာင့္ အိမ္နီး
ခ်င္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕အေရးကိစၥကို ထည့္ေျပာရလိမ့္မယ္။ အရင္တုန္းက အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ သုံးခုပဲရွိခဲ့
တာ။ အခုက်ေတာ့ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေနၿပီ။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြအားလုံးနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးထူ
ေထာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ မွာ ပိုလန္ဟာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြဆီကို တည္ၿငိမ္ေရး
သတင္းစကားပါးႏိုင္ခဲ့တယ္။
တာရွည္ခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုရေအာင္ဘာလို႔လုပ္ႏိုင္ခဲ့ရတာလဲေမးရင္
ျပည္သူေတြရဲ႕ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေရခ်ိန္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္းအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ စနစ္
ေဟာင္းကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔

အေစာပိုင္းႀကိဳးပမ္းခဲ့တာ

စတာေတြမွာ

အေရွ႕ဥေရာပေဒသ

တြင္းႏုိင္ငံေတြထက္ပိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့တာအမွန္ပဲ။ ပိုလန္လူမ်ဳိးေတြကမာၻအႏွံ႔
ကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔လြင့္စင္သြားၾကတာရယ္။ ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆုရတဲ့ ပိုလန္လူမ်ဳိး
ေတြက ေနာင္တစ္ခ်ိန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အဓိကက်တဲ့ေနရာက ပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြကို
ပံ့ပိုးခဲ့တာေတြရယ္ကေန

ပိုလန္ႏိုင္ငံဟာ

ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြထက္

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔

အဆက္အသြယ္ေတြလည္း ပိုရွိခဲ့တာကိုး။
ဒိုင္ယာေလာ့့ကိုအားေပးၿပီး၊ အစြန္းေရာက္အမူအက်င့္ေတြကိုေလ်ာ့ပါးေစတဲ့ ေနာက္တိုး
အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုလည္း ပိုလန္မွာရွိတယ္။ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ေပါ့။ ဒုတိယကမာၻစစ္
အၿပီး ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးပဲေျပာပါေတာ့။ ပိုလန္က ဆယ္ႏွစ္တစ္ခါ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြ
အေတာမသတ္ခဲ့ဘူးေလ။ ပထမတစ္ႀကိမ္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာျဖစ္တယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ၁၉၇၀
မွာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၁၉၇၆ မွာျဖစ္တယ္။ ဒီအေရးအခင္းေတြက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို
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လုံးပါးပါးေအာင္ လုပ္လိုက္တယ္။ ၁၉၈၀-၈၁ ခုႏွစ္မွာ Solidarity သမဂၢလႈပ္ရွားမႈက ႏိုင္ငံ
ေရးျမင္ကြင္းထဲကို ေရာက္လာတယ္။
အၾကမ္းဖ်ဥ္းေျပာရရင္ေတာ့ ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ အဲဒီအေရးအခင္းေတြျဖစ္တိုင္း
ျဖစ္တင
ုိ ္း ပိၿု ပီးေကာင္းေအာင္ေျပာင္းလဲခဲတ
့ ာခ်ည္ပ
့ ဲ။ ၁၉၅၆ ခုႏစ
ွ မ
္ ွာ စတာလင္၀ါဒနိဂုံးခ်ဳပ္သြားၿပီး
ပိုလန္အမ်ဳိးသားေရးလမ္းစဥ္ကို စတင္ခဲ့တယ္။ (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ၁၉၄၅-၄၈၊
၁၉၅၆၀-၇၀ ခုႏွစ္မ်ားမွာ ပိုလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ မူအရေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ) ဗြာဒစ္ဆက္ဗ္ ဂိုမူကာက ဒီ
အမ်ဳိးသားေရးလမ္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ သူ႔ကိုေ၀ဖန္တဲ့သူေတြ ကေတာ့အမ်ားႀကီးပဲ။
သို႔ေသာ္ ပိုလန္ကို ဆိုဗီယက္ဆီကေနမမွီခိုဘဲေနရေအာင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သူလုပ္
ေပးခဲ့တယ္။ ဂိုမူကာရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မွာက်ဆင္းသြားတယ္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္
မ်ားမွာေတာ့ (၁၉၇၀ ကေန-၈၀ အထိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့) အက္ဒဗက္
ဂီးယက္က ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို အနည္းငယ္မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကို ပိုၿပီး
တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ဂီးယက္က ပိုလန္ကို ေခတ္မီစက္မႈႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ သူေခ်း
ယူခဲ့တဲ့ ေၾကြးၿမီေတြေၾကာင့္ေတာ့ သူ႔ကိုအျပစ္ေျပာလို႔ရတာေပါ့။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္မွာ ေခတ္မီ
စက္မႈႏိုင္ငံျဖစ္ေရးခုန္လႊားမႈကို

တိုင္းျပည္ကလုပ္တဲ့အခ်ိန္ကာလမွာ

ေခ်းယူခဲ့တာေတြပါ။

ဟာသလုပ္ခ်င္လုပ္ၾကပါ။ ဒီႏွစ္မွာ ပိုလန္ႏိုင္ငံကထုတ္လိုက္တဲ့ ပထမဆုံးဖီးယက္ကားထုတ္
လုပ္ျခင္း ႏွစ္၄၀ ျပည့္ပါၿပီ။ ပိုလန္ထုတ္ကားဆို မ်က္စိထဲေျပးျမင္ၾကတဲ့ကားျဖစ္ေနၿပီ။ ကၽြန္
ေတာ္ပထမဆုံးေမာင္းခဲ့တဲ့ကားကလည္း အဲဒီကားပဲ။ ဒီကားထုတ္တာ ထည့္ေျပာရမယ့္လုပ္
ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုပဲ။ ဖီးယက္ကားကိုထုတ္ခဲ့လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ဟာ ကားနဲ႔ဘာနဲ႔သြား
လာတဲ့ လူအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာတာဗ်။
၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ဟာ ဂီးယက္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ကာလနိဂုံးခ်ဳပ္သြားၿပီး Solidarity လႈပ္ရွား
မႈေမြးဖြားလာတဲဲ့ႏွစ္လို႔

ေျပာရမယ္။

Solidarity

လိုလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိး

ဆိုဗီယက္အုပ္စုထဲမွာ

ပထမဆုံးေပၚလာတာပဲ။ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းဟာ ‘ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး’ကို ေတာင့္တတာ
မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီကိုလိုခ်င္တာဆိုတာ၊ ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔မရ
ေတာ့ဘူးဆိုတာကို ဒီလႈပ္ရွားမႈက ေနာက္ဆုံးပိတ္သက္ေသျပလိုက္တာပဲ။ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တဖြဖြေျပာခဲ့တဲ့ ‘ဆိုရွယ္လစ္အေရး တုိ႔အေရး၊ ဆိုရွယ္လစ္အေရးဖ်က္သူ
တို႔ရန္သူ’ဆိုတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံကို လက္မခံၾကေတာ့ဘူးေလ။

လူထုအားစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ
‘ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္း’ နဲ႔ ‘အျပည့္အ၀ဒီမိုကေရစီ’ လို႔ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့တယ္ေနာ္။
အဲဒီႏွစ္ခုဘာကြာလဲ ရွင္းျပလို႔ရမလား။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။

။ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးဆိုတာကေတာ့ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဒီမို
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ကေရစီနဲ႔ နီးစပ္တဲ့စနစ္မ်ဳိးေတာ့ရွိေနေသးေပမယ့္ ဒါဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေသးဘူး။ ဒီမုိကေရစီ
ဆိုၿပီး ပိုလန္မွာေျပာၾကတဲ့စနစ္ရွိတယ္။ အဲဒါက ‘ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီ’။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခု
အခါေတာ္ေတာ္လူသိမ်ားတဲ့ဟာသရွိတယ္။ ‘ဒီမိုကေရစီနဲ႔ဆို ရွယ္ဒီမိုကေရစီၾကားမွာ ဘာ
ကြာလဲ’ ေမးတယ္ေပါ့။ ေျဖတဲ့သူက ‘ကုလားထုိင္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ကုလားထုိင္ကြာသလိုေပါ့ကြာ’တဲ့။
စကားေလးတစ္ခြန္းက အယူအဆတစ္ခုလုံးရဲ႕အႏွစ္သာရကို ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္တယ္။ ဒီ
အခ်က္ကပဲ ၁၉၈၀-၈၁ မွာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေဟာင္းကို Solidarity က အဓိကစိန္ေခၚခဲ့တဲ့အရာပဲ။
မ်ဳိးဆက္သစ္တစ္ခု၊ ပညာပိုတတ္တဲ့မ်ဳိးဆက္တစ္ခု၊ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးကျပည္သူေတြအျပင္ အလုပ္
သမားလူတန္းစားေတာင္ ႏိုးထလာၾကတာကိုး။ အဲဒီလိုႏိုးထလာတာက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုတို္
က္ခိုက္ေနသူေတြဟာ ပညာတတ္ေတြမဟုတ္ဘူး ဆိုတာျပလိုက္တာပဲ။ ပညာရပ္နယ္ပယ္ေတြ
က ပါေမာကၡေတြ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရနဲ႔သေဘာထားခ်င္းမတိုက္ဆိုင္ သူေတြလည္း မဟုတ္ဘူး
ဆိုတာျပလိုက္တာပဲ။ ဒီလူေတြမဟုတ္ဘူးဗ်။ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ပါတီရဲ႕စီမံကိန္းေတြကို ဆန္႔က်င္
တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူေတြက အလုပ္သမားေတြျဖစ္ေနတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အလုပ္သမား
လူတန္းစားကို သူတင္ျပသမွ်အရာတုိင္းမွာ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ခဲ့တယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီ ၁၉၈၀-၈၁ ခုႏွစ္
ကာလက သိပ္ကိုအေရးႀကီးတယ္။
ဒီမတိုင္ခင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ Solidarity အေရးအခင္းက ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး
ဂၽြန္ေပါလ္-၂ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရတာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတာ အမွန္ပဲ။
၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွာ ပိုလန္ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ေရာက္လာတာေၾကာင့္ ဒီေလာက္
ႀကီးတဲ့အေရးအခင္းျဖစ္သြားတာ။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲေတြ၊ တရားပြဲေတြ
ဆိုရင္ လူေတြသန္းခ်ီၿပီးတက္ၾကတာ။ အေျခအေနအားလုံးက ေသေသ၀ပ္၀ပ္ပဲ။ အစိုးရက
ဒါမွမဟုတ္

႒ာနဆုိင္ရာေတြက

လုပ္ထားလို႔မဟုတ္ဘူး။

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက

အခ်င္းခ်င္း

အလိုလို စုဖြဲ႕သြားတာကေန စနစ္တက်စုဖြဲ႕မႈျဖစ္သြားတာပါ။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒထြန္းကားတဲ့အဲဒီ
ေခတ္မွာ ျပည္သူေတြက တစ္ခုခုကိုသူတုိ႔ဘာသာလုပ္လို႔ရတယ္ဆိုတာကို ပထမဆုံးသေဘာ
ေပါက္ သြားေတာ့တာပဲ။ လူတစ္သန္းတက္တဲ့အခမ္းအနားတစ္ခုလို ႀကီးက်ယ္တဲ့ဟာမ်ဳိးကို
ကိုယ့္ဘာသာလုပ္လို႔ရသားပဲဆိုတာ သေဘာေပါက္သြားၾကတာပဲ။
၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တိုင္းျပည္အေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ေျပာင္းလဲသြားၿပီ။ Solidarity
ထဲမွာရွိေနတဲသူေတြအမ်ားစုက စနစ္ေျပာင္းရေအာင္ဆိုၿပီးမေျပာၾကပါဘူး။ ေျပာရင္အႏၱရာယ္
သိပ္ႀကီးတာကိုး။ [၁၉၆၄-၁၉၈၂ ကာလတြင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္
မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး] ဘရက္ဇညက္ဗ္က ကရင္မလင္မွာရွိေနတုန္းပဲ။ သို႔ေသာ္
ဒါကဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္တာ၊ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္တိုက္တာ၊ ဒီမိုကေရစီအတြက္ တိုက္
တာဆိုေတာ့ကာ

ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး

သက္သက္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

အျပည့္အ၀

ေျဖရွင္းမေပးလို႔ မရေတာ့ဘူး။ တကယ့္ေျဖရွင္းခ်က္ေတြကို ျပည္သူေတြကေတာင္းဆိုလာၿပီ။
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သူတု႔ိဒီလုိေတာင္းဆိုခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္က စီးပြားေရးအက်ပ္းအတည္းထဲမွာ စုံးစုံးျမဳပ္ေနၿပီ။

အာဏာရွင္စနစ္အင္အားခ်ိနဲ႔လာျခင္း
ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကခ်မွတ္ထားတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ေနာက္ခံအေျခအေနမွာ
အဆီးအတားမရွိ

ဒီမိုကေရစီရဖို႔နဲ႔ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္ တစ္ခဲနက္ေတာင္းဆိုမႈေတြကို

ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတုံ႔ျပန္ပုံကို ေျပာျပပါလား။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။
တယ္။

။ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒနိဂုံးခ်ဳပ္ဖို႔ အဆုံးအျဖတ္ေပးတဲ့ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုရွိပါ

ႏိုင္ငံေရးသေဘာနဲ႔

လူမႈေရးသေဘာအရအေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ခုပါ။

ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားႏုိင္ငံ

ပရာ့ဂ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ

ျဖစ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔

ပထမဆုံးက

တစ္ဆက္တည္း

ခ်က္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကတင္ျပတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို တုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ဆိုဗီယက္က
က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္လာတာပဲ။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ရဲ႕ သေဘာတရားေရးလမ္းစဥ္ စၿပီး
ယိုယြင္းပ်က္စီးလာတာပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေျပာတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္း
ေဆာင္ေတြရွိလာၿပီဆိုရင္

သူတို႔ကိုရပ္တန္းကရပ္ေအာင္လုပ္ဖို႔က

စစ္သားေတြလႊတ္လိုက္

တာကိုး။ ဒါဘာကိုျပလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရားလမ္းစဥ္ အလုပ္မျဖစ္တာကိုျပတာပဲ။
ကြန္ျမဴနစ္စနစ္နိဂုံးခ်ဳပ္ဖို႔

အဆုံးအျဖတ္ေပးတဲ့

ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းကေတာ့

Solidarity

ဆိုတဲ့ လူ ၁၀ သန္းပါတဲ့လႈပ္ရွားမႈပဲ။ အဲဒီလူ ၁၀ သန္းထဲက အမ်ားစုက ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို
ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ပိုလန္လူမ်ဳိးအလုပ္သမားေတြပါ။
၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ အဲဒီတုန္းက ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး-၁ (၁၉၈၁၈၉) ဗြိဳက္ခ်က္ခ္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီရဲ႕အေျဖက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာလိုက္တာပဲ။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေၾကညာလိုက္တာဟာ ပိုလန္ႏုိင္ငံသမိုင္းမွာ အဆိုး၀ါးဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြထဲကတစ္ခုပဲ။
ဒီေန႔ေခတ္ပိုလန္ႏိုင္ငံသားေတြကို

အဲဒီတုန္းက

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာတာ

ဘယ္လို

ေအာက္ေမ့လဲေမးၾကည့္ရင္ သူတို႔အျမင္ေတြကမ်ဳိးစုံပဲ။ အေျခအေနကအရမ္း အႏၱရာယ္ရွိေန
တာရယ္၊ ဆိုဗီယက္က်ဴးေက်ာ္မႈျဖစ္ဖို႔ အရမ္းအလားအလာရွိေနတာေတြရယ္ေၾကာင့္ စစ္အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာဖို႔လိုတယ္လို႔ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ေျဖၾကမွာပဲ။ က်န္တဲ့ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့
ေၾကညာဖို႔မလိုပါဘူး။ ယာ႐ူဇဲ့စကီက ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုရဖို႔ တျခားျဖစ္ႏိုင္ေျခေတြအားလုံးကို
မရွာၾကံခဲ့လို႔ပဲလို႔ ယူဆၾကမွာပဲ။

ကၽြန္ေတာ့္ကိုေမးလာရင္ေတာ့ ဆိုဗီယက္က်ဴးေက်ာ္မႈကို

ေၾကာက္စိတ္က တအားကိုႀကီးေနတယ္လို႔ပဲေျပာမွာ။ တကယ္လို႔ အဲဒီတုန္းက ပိုလန္ရဲ႕
အေျခအေနက ဆက္ၿပီးဆိုးေနမယ္ဆိုရင္ ေနာက္တစ္လေလာက္ၾကာတဲ့အခါ ဆိုဗီယက္တပ္
ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ၀ါေဆာစစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕တပ္ေတြက ၾကား၀င္စြက္ဖက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကေတာ့မယ္ဆို
တာ သိပ္ကိုျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီလို ‘က်ဴးေက်ာ္’ တယ္ဆိုတာက ထူးျခားျဖစ္စဥ္ပါ။
ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပိုလန္ေျမေပၚမွာ ဆိုဗီယက္စစ္သားႏွစ္သိန္းက တပ္စြဲထားၾကၿပီးသားေလ။
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ဟိုးဘက္က (တ႐ုတ္-ေျမာက္ကိုရီးယားနယ္စပ္အနီးမွ) ဗလာဒီဗိုစေတာ့ၿမိဳ႕ကေန ၀ါေဆာ
အထိ စစ္သားေတြပို႔စရာမလိုဘူး။ ၀ါေဆာၿမိဳ႕လယ္ကေန ကီလိုမီတာ ၂၀ ေ၀းတဲ့ ရမ္ဘာတိုး
ၿမိဳ႕မွာ စစ္သားေတြကိုတပ္စြဲထားလိုက္႐ုံပဲ။
၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြဟာ ယာ႐ူဇဲစကီနဲ႔ Solidarity အတြက္ တကယ့္ျပႆနာႀကီးေတြ
တက္တဲ့ကာလပဲ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက မၾကံဳဖူးေအာင္ စိတ္၀မ္းကြဲေနတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေၾကညာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ

ပိုလန္ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုက

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔

တုံဏွိဘာေ၀

ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔အစိုးရရဲ႕ အေျခအေနကလည္း အားနည္းေနတယ္။ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေပမယ့္လည္း တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက က်ျမဲက်ေနတယ္။ တုိင္းျပည္မွာ
ပိုက္ဆံကမရွိ၊ ေခ်းေငြမရွိနဲ႔ ပိုလန္ရဲ႕မိတ္ဖက္အေနာက္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ဆက္ဆံေရးကလည္း ပုံမွန္
အေျခအေနမွာမရွိေတာ့ဘူး။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေတာင္စုရဲ႕အေျခအေနကလည္း ယိုယြင္းပ်က္စီး
ေနတယ္။ ဒီေတာ့ ပိုလန္ကိုလည္း တစ္နည္းတစ္ဖုံ အကူအညီေပးမယ္ဆိုၿပီး သူလည္းမကမ္း
လွမ္းႏုိင္ဘူးေပါ့။

ဒိုင္ယာေလာ့ႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းအတြက္ အေျခခံတည္ေဆာက္ျခင္း
အေျခအေနက ေသေရးရွင္ေရးျဖစ္ေနေတာ့ကာ သူ႔အေနနဲ႔ တကယ္ကို ဘုရင့္ေနာင္
ေဖာင္ဖ်က္လုပ္ရေတာ့မယ္ဆုိတာ

ယာ႐ူဇဲစ္ကီက

ပိုပိုနားလည္လာတယ္။

အတိုက္အခံနဲ႔

ဒိုင္ယာေလာ့ေတာ့ သူလုပ္မွရေတာ့မယ္။ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ကေန ဒိုင္ယာေလာ့ကို
စလုပ္ေပးဖို႔ သူေတာင္းဆိုတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္
ေတြအစပိုင္းမွာ ပိုလန္ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ဆိုတာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ပဲ။
ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ သူကေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑နဲဲ႔အေနအထားကို လိုတာထက္ပိုတြက္
ခဲ့တယ္။

ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုထြက္ဖို႔

ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔အတူလုပ္ကိုင္

ေဆာင္ရြက္ရင္ရၿပီလို႔

ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ယူဆခဲ့တယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ သူနဲ႔ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ကလည္း ဆက္ဆံ
ေရးေကာင္းတယ္။

ဒါေပမယ့္

ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔အတူလုပ္ၾက႐ုံနဲ႔မရဘူးဗ်။

အဲဒီတုန္းက

ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံအုပ္စုေတြက အမ်ားႀကီးရွိတာကိုး။
ေဂၚဘာခ်က္ဗ္က ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔
အတူ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြဟာ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီး
တဲ့အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုေပါ့။

မွန္ပါတယ္။

၁၉၈၆

ခုႏွစ္မတုိင္မီအထိ

အတိုက္အခံနဲ႔

ပိုၿပီးပြင့္လင္းတဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားဖို႔ဆိုတာ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံ
အားလုံးအတြက္ သိပ္ကိုခက္တဲ့ကိစၥပဲ။ ၁၉၈၆ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ေဂၚဘာ ခ်က္ဗ္က
ယာ႐ူဇဲစ္ကီကို မီးစိမ္းျပလိုက္တာ။ ေဂၚဘာခ်က္ဗ္က ‘ေကာင္းၿပီ၊ ဆိုရွယ္လစ္အယူအဆေတြ၊
တန္ဖိုးေတြဘာေတြေလးစားလိုက္နာၿပီး ခင္ဗ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုဆက္လုပ္ခ်င္သပဆို
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လုပ္သာလုပ္ဗ်ာ’တဲ့။ စစခ်င္းတုန္းကဆို ေဂၚဘာခ်က္ဗ္က အရမ္းေရွ႕မတိုးခ်င္ဘူး။ တစ္ခုခု
လုပ္မွရေတာ့မယ္ဆိုတာ သူနားလည္ေပမယ့္ ႏို္င္ငံေရးစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္လဲမႈေတြနဲ႔ တျခား
အေျပာင္းအလဲေတြ မလုပ္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ကို ရွင္းျပဖို႔က် သူ႔မွာျပႆနာရွိေနတယ္။
၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြကုန္ခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ ပိုလန္ရဲ႕ျပႆနာေတြကို ဒိုင္ယာေလာ့နဲ႔ေျဖရွင္း
မွသာျဖစ္ႏုိင္ေတာ့မယ္လို႔ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ျပတ္ျပတ္သားသားယူဆလာတယ္။ ပိုလန္မွာေနာက္
လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲက ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာလုပ္မွာဆိုေတာ့ သူ႔အတြက္ (ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္ဖို႔)
အခ်ိန္ဇယားက သိပ္ၾကပ္တယ္။ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမင္ေနက် ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ
မဟုတ္တာအမွန္ပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ၀င္အေရြးခံတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အားလုံးက ကြန္ျမဴ
နစ္ပါတီကအတည္ျပဳထားတဲ့သူေတြခ်ည့္ပဲေလ။ တကယ့္ျပႆနာက မဲဆႏၵရွင္ေတြအားလုံး
ပါ၀င္ၾကဖို႔ပဲ။ မဲေပးတဲ့သူအေရအတြက္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီကိုေထာက္ခံတဲ့ပမာဏကိုျပတာ
ပဲ။

ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုမွာ

ျပည္သူေတြကိုထုတ္ျပန္တဲ့

မဲအေရအတြက္

ကိန္းဂဏန္းေတြက

လိမထ
္ ားတာေတြပဲ။ သိ႔ေ
ု သာ္ ေရြးေကာက္ ပြဲရဲ႕ တကယ္မ
့ ဲရလဒ္ေတြကို ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြက
ေကာင္းေကာင္းသိတာေပါ့။ ပါတီထဲမွာဆိုရင္ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးမယ့္သူအေရ
အတြက္ဟာ ၃၀ ကေန ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပိုႏိုင္မယ့္အလားအလာမရွိဘူးဆိုတာ လူတိုင္း
သိေနတယ္။ မဲေပးမယ့္သူ (မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအေရအတြက္) နည္းတယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို
လက္မခံဘူးဆိုတာ၊ အေျပာင္းအလဲကို ျပည္သူေတြငံ့လင္ေနတယ္ဆိုတာကို အခိုင္အမာျပ
လိုက္တာပဲေပါ့။
စီးပြားေရးအေျခအေန၊ သင္းကြဲလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္း
ကိစၥေတြအားလုံး ေပါင္းဆုံသြားေတာ့ကာ အတိုက္အခံနဲ႔စၿပီး စကားေျပာဖို႔ ယာ႐ူဇဲစ္ကီလည္း
ဆုံးျဖတ္လိုက္ရေတာ့တာပဲ။ သိုသိုသိပ္သိပ္နဲ႔ ပထမဆုံးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
မွာစပါတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီကေန ဧၿပီလအထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပထမဆုံးစားပြဲ၀ိုင္း
ေဆြးေႏြးပြဲေတြ တရား၀င္စလုပ္ၾကတယ္။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေတာ့ စနစ္ေျပာင္းသြားတယ္။

ပိုလန္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေအာင္ျမင္မႈကို ရွင္းျပျခင္း
ခင္ဗ်ားရဲ႕မူလေမးခြန္းကိုျပန္သြားရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေအာင္ျမင္မႈက ဘယ္မွာျမစ္ဖ်ားခံခဲ့
သလဲဆို အျခားႏုိင္ငံေတြထက္ ပိုလန္ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္အသင့္ျပင္ထားတာက ပိုၿပီး
ေကာင္းမြန္ေနတာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ပိုလန္ႏိုင္ငံမွာ ‘အေတာမသတ္’တဲ့ ေအာ္ဟစ္မႈ
ေတြက ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကိုေျပာင္းလဲပစ္လိုက္တာျဖစ္လို႔ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံေတြထဲမွာ အျခား
ႏိုင္ငံေတြထက္ တစ္နည္းတစ္ဖုံပိုၿပီး လစ္ဘရယ္ဆန္သြားေစတယ္။ ပိုလန္မွာ အတိုက္အခံက
အရမ္းအားေကာင္းတယ္။ ဟိုးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကရွိေနတဲ့ အစဥ္အလာ အတုိက္အခံ
လႈပ္ရွားမႈကလည္း ပိုလန္မွာရွိၿပီးသားေလ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထဲမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလိုလား
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တဲ့သူတခ်ဳိ႕ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာရွိလာေနၿပီ။ အဲဒီေနာက္မွာ ယာဆက္ကူရြန္ (အတိုက္အခံဒီမိုက
ရက္အပ
ု စ
္ ၏
ု ထင္ရွားသည့္ေခါင္းေဆာင္) နဲ႔ အျခားသူေတြဦးေတာင္န႔ဲ အလုပသ
္ မားကာကြယ္ေရး
ေကာ္မတီလို

အေတာ္ေလးခိုင္မာတဲ့ အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းေတြရွိေနၿပီ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

ေခါင္းေဆာင္ဂီယက္က ဒီအတုိက္အခံအုပ္စုေတြကို လက္သင့္ခံႏုိင္တဲ့အတုိင္းအတာထိ လစ္
ဘရယ္ဆန္တဲ့သူ။ ဒီအုပ္စုေတြဟာ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကုန္တဲ့အခ်ိန္မွာ တက္ၾကြလႈပ္ရွား
လာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အေတာ္ေလးအင္အားႀကီးၿပီး ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့အတိုက္
အခံအုပ္စုအျဖစ္ လက္ခ္ဗြယ္ဆာဦးေဆာင္တဲ့ Solidarity နဲ႔ အျခားအတိုက္အခံအုပ္စုေတြ
လည္းရွိေနတာအမွန္ပဲ။ ဒီေတာ့ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ ပိုလန္မွာ အကြဲအျပဲေတြေတာ္ေတာ္
ျဖစ္ေနတယ္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ၾကတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအစိတ္အပိုင္းက စနစ္တက်
စုဖြဲ႕ထားတယ္။ အထူးသျဖင့္ Solidarity လႈပ္ရွားမႈေပါ့။ သို႔ေသာ္ တျခားေသာ အတိုက္အခံ
အဖြဲ႕ေလးေတြကေတာင္ စနစ္တက်စုဖြဲ႕မႈရွိထားၾကတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ သင္းဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း
မႈအေျခခံအေဆာက္အအုံ ေကာင္းေကာင္းရွိၾကတယ္။ အစဥ္အလာမဟုတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕
အစည္းေတြကို အသိအမွတ္လိုက္တယ္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေပၚထြက္လာေစခဲဲ့
တယ္။ ေျပာင္းလဲလမယ့္အေျခအေနေတြမွာ ပိုလန္ႏိုင္ငံကိုဘယ္လိုအပ္ခ်ဳပ္သင့္သလဲဆိုတဲ့
ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈေတြ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးလုပ္တာကို ကိုယ္စားျပဳလာခဲ့တယ္။
ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္ရင္းကေတာ့
အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔

အေျပာင္းအလဲေတြကို

အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြရွိေနတာပဲ။

ဦးေဆာင္ဖို႔၊

သူတို႔ေတြက

ပိုလန္မွာ

ပညာေကာင္းေကာင္းသင္ခဲ့ရသူေတြ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံကေနလည္း အေတြ႕အၾကံဳအခ်ဳိ႕ရထားတဲ့
သူေတြ။ ေနာက္ၿပီးသူတို႔အသက္အရြယ္ေတြကလည္း အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ ၄၀ ေက်ာ္ေတြ
ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔နဲ႔ ဒီလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆုံး အသက္အရြယ္
ေတြေပါ့့။ သူတို႔က ႏုိင္ငံျခားမွာပညာသင္လာၾကတာ။ အမ်ားစုက အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ပညာ
သင္လာတာ။ သူတို႔မွာ အခုလိုအခြင့္အေရးရလာေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို တင္ျပဖို႔
အသင့္ျဖစ္လာၾကတယ္။ [ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး (၁၉၈၉-၉၁)၊ (၁၉၉၇၂၀၀၀) ျဖစ္ၿပီး၊ ဘားတဲလ္ေရာဗိရွ္ စီမံကိန္းဟုလူသိမ်ားသည့္ ‘ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံး’ စီးပြားေရးျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲမႈဗိသုကာ] လက္ရွက္ခ္ ဘားတဲလ္ေရာဗိရွ္က အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒။
သူလည္း အေမရိကန္မွာ ပညာသင္လာတဲ့သူ။
ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံးတက္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရျဖစ္တဲ့ မီရွက္ဆလက္ဗ္ ရာကိုးစကီးက
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမတိုင္ခင္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၉၈၈-၈၉) ေပါ့။ သူက ပိုလန္နာမည္ရသတင္းစာ
Polityka ရဲ႕နာမည္ႀကီး အယ္ဒတ
ီ ာခ်ဳပ္၊ ကြနျ္ မဴနစ္ပါတီမာွ အတြငး္ ေရးမွဴး-၁အျဖစ္ (၁၉၈၉-၉၀)
ေနာက္ဆုံးတာ၀န္ယူခဲ့တဲ့သူေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္လည္းပါခဲ့တဲ့ သူ႔အစိုးရအက အင္မတန္အေရးပါ
တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ဥပေဒေတြကို ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးခဲ့လို႔ ပိုလန္စီးပြားေရးကို အေတာ္
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အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီဥပေဒေတြထဲမွာ ၀ီလ္ဇက္ခ္ဥပေဒၾကမ္းလို႔ေခၚၾကတဲ့ ဥပေဒ
လည္းပါတယ္။ မီရွက္ဆလက္ဗ္ ၀ီလ္ဇက္ခ္က စက္မႈ၀န္ႀကီးပါ။ သူ႔အယူအဆက စြန္႔ဦးတီထြင္
စီးပြားေရးသမားေတြအတြက္ အေျခအေနေကာင္းဖန္တီးေပးဖို႔ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္
လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္က ၀ီလ္ ဇက္တင္ျပခဲ့တဲ့အရာေတြမွန္သမွ်ဟာ ဒီေန႔ေခတ္ပိုလန္အစိုးရတင္
ျပေနတဲ့ဟာေတြထက္

အမ်ားႀကီးသာပါတယ္။

ဒီေတာ့

အဲဒီတုန္းက

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ

အေကာက္အခြန္၊ ႒ာနဆိုင္ရာေတြဘက္မွာဆိုရင္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေနအထား
က တျခားကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေတြမွာထက္ ေတာ္ေတာ္သာပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီတုန္းကပိုလန္ရဲ႕
စီးပြားေရးအေျခအေနက

ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္ဆိုတာေတာ့

ထည့္ေျပာရမွာပဲ။

ဒီလိုဆိုးေန

သည့္တိုင္ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကိုလုပ္ဖို႔ သတၱိနဲ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားမႈကေတာ့ ကၽြန္
ေတာ္တို႔မွာရွိတယ္။

ဒိုင္ယာေလာ့ႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းအတြက္ အေျခခံတည္ေဆာက္ျခင္း
စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြလို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြကို မူ၀ါဒအေရးေဆာင္ရြက္တဲ့ အဓိက
က်သူေတြက ခ်ဥ္းကပ္ပုံအရေျပာရင္ သူတို႔ၾကားက အားသာခ်က္ေတြမွာမူတည္ေနတယ္။
တခ်ဳိ႕အခ်ိန္ေတြမွာ ခင္ဗ်ားတို႔မွာ ခိုင္မာတဲ့အစိုးရနဲ႔ အားနည္းတဲဲ့အတိုက္အခံရွိတယ္။ ဒါမွ
မဟုတ္ အဲဒီအေျခအေနရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ရွိတတ္တယ္။ ယာ႐ူဇဲ စ္ကီက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈကို
ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔

ခင္ဗ်ားေျပာပါတယ္။

သို႔ေသာ္

တစ္ဖက္မွာ

မူ၀ါဒေရးလႈပ္ရွားေနတဲ့

Solidarity ကရွိေနတယ္။ သေဘာထားတင္းမာသူေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြၾကား
က ဒီေဆြးေႏြးပဲြေတြ ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚလာခဲ့လဲ။ အားနည္းတဲ့အတိုက္အခံရွိရင္ အားေကာင္းတဲ့
အစိုးရရွိမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အားေကာင္းတဲ့အတိုက္အခံရွိရင္ အားနည္းတဲ့အစိုးရရွိမယ္။ ႏွစ္
ဘက္စလုံးမွာ အားနည္းတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရွိရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနပဲ။
ပိုလန္မွာ အဲဒီအေျခအေနျဖစ္ခဲ့တယ္။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြမလုပ္ခင္မွာ အားကိုးရတဲ့ႏွစ္
ဘက္စလုံးက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက ေတာ္ေတာ္အားနည္းေနတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက
ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စီမံကိန္းမရွိဘူး။ ထိေရာက္ပီျပင္တဲ့ စီးပြားေရးကို မစီမံႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့အား
နည္းေနတယ္။ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္တင္မကဘူး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ေတာင္ အင္မတန္
ေလးနက္တဲ့

ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔လိုေနတာ

လယ္ျပင္မွာဆင္သြားသလို

ထင္ရွားေနတယ္။ Solidarity ကလည္း ၁၉၈၀ နဲ႔ ၁၉၈၁ တုန္းကလို အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ သန္းရွိတဲ့
အဖြဲ႕ႀကီးမဟုတ္ဘူး။

ေနာက္ဆယ္ႏွစ္အၾကာမွာရွိေနတဲ့

Solidarity။

အေမာေဖာက္ေနၿပီ။

အရင္ကေလာက္ လူႀကိဳက္မမ်ားၾကေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ Solidarity ကလည္း ေတာ္ေတာ္
အင္အားနည္းေနတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထင္

ပိုလန္စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္သြားတာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အင္မတန္အားေကာင္းတဲ့ ေဆြးေႏြးဘက္အုပ္စုႏွစ္ခုရွိလို႔ပဲ။ သို႔ေသာ္ အုပ္စု
ႏွစ္ခုစလုံးက ေနာင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတာတစ္ခုကိုလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဆိုတဲ့ တာ၀န္ယူ
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စိတ္၊ ေလးနက္တဲ့ခံယူခ်က္ ရွိေနၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တုိင္းျပည္အေျခအေနက
ေရွ႕ဆက္သြားလို႔မရေတာ့ဘူးေလ။ ဒီအေျခအေနဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးအေရးပါတဲ့ အေၾကာင္း
ရင္းပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့ ကိုယ့္မွာအားေကာင္းတဲ့ ဘက္တစ္ဘက္နဲ႔ အားနည္းတဲ့
ဘက္တစ္ဘက္ရွိေနရင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီမႈရဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဥပမာ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးကို
ဒီေန႔ေခတ္ အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္း ပဋိပကၡမွာ ခင္ဗ်ားေတြ႕ႏိုင္တယ္။
ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ပါတီ၀င္ ၂ သန္းရွိတယ္။ အဲဒီပါတီ၀င္ေတြထဲမွာ တိမ္းညြတ္မႈ
ေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးပဲ။ သို႔ေသာ္ အုပ္စုႀကီးႏွစ္ခုပဲရွိတာ။ ‘ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား’အုပ္စုက
အေျပာင္းအလဲလိုအပ္တယ္၊ တကယ္ေလးနက္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြမရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔
သြားၿပီဆိုတာကို သေဘာေပါက္ထားတယ။္ အဲဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြထဲမွာ သတိ
ႀကီးႀကီးထားတဲ့သူေတြ၊ တုံးတိုက္တိုက္က်ားကိုက္ကိုက္ဆိုတဲ့သူေတြ၊ သတိၱေျပာင္တဲ့သူေတြ
လည္းရွိတာပဲ။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားအုပ္စုမွာ ေခါင္းေဆာင္က ယာ႐ူဇဲစ္ကီ။ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို

သူသာသေဘာမေပါက္ခဲ့ဘူးဆိုရင္

ဘာမွျဖစ္လာမွာ

မဟုတ္ဘူးဗ်။ ဒီအေရွ႕ ဥေရာပႏုိ္င္ငံေတြထဲက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ အီးရင္
ဟိုနက္ဟာ[ဂ်ာမနီဆိုရွယ္လစ္ညီညြတ္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး (၁၉၇၅-၈၉)] နဲ႔
ဂုစ တက္ဗ္ ဟူဆက္ [ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားသမၼတ (၁၉၇၅-၈၉)] ဆိုရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ
ေရးကို

လုံး၀လက္မခံတဲ့သူေတြ။

ယာေနာ့ခါဒါ[

ဟန္ေဂရီဆိုရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီ

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁၉၅၆-၈၈)] တစ္ေယာက္ပဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလက္ခံတာရွိ
တယ္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာတာ

၁၉၈၀

ျပည့္ႏွစ္ေတြအေစာပိုင္းမွာ

လိုအပ္တယ္လို႔

ယာ႐ူဇဲစ္ကီက သေဘာေပါက္တယ္။ သို႔ေသာ္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿပီးသြားေတာ့ သူ႔အတြက္တစ္ခု
တည္းေသာေရြးစရာက ဒိုင္ယာေလာ့ပဲရွိတယ္ လို႔သူျမင္လာတယ္။ အရင္ကထက္ ပိုၾကမ္းၿပီး
ပိုတင္းမာဖို႔ ဖိႏွိပ္ဖို႔ဘယ္နည္းနဲ႔မွမရေတာ့ဘူး။ ေရွ႕ဆက္ဖို႔တစ္ခုတည္းေသာလမ္းစက အလယ္
အလတ္လမ္းစဥ္ကိုပိုလိုက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႔ပဲ။ ဖိႏွိပ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္လုပ္လို႔ မရေတာ့ဘူး။
ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လက္မခံတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ေတြေတာ့ ရွိေနတာပဲ။ ျပဳျပင္ေျပာင္း
လဲမႈေတြကပ္ပါလာမယ့္ အႏၱရာယ္ကႀကီးတယ္လို႔သူတို႔ကေျပာတယ္။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ
ေရွ႕ဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ

အာဏာလက္လႊတ္လိုက္ရမယ္ဆိုတာက သူတုိ႔

အဓိကထားေျပာၾကတဲ့ ဆင္ေျခပဲ။ အခု ေနအခါကေနျပန္ၾကည့္ရင္ သူတို႔ေျပာ တာမွန္တယ္ပဲ
ေျပာရမယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြက ပါတီအနာဂတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမွန္မျမင္ခဲ့ၾက
ဘူး။ ေဂၚဘာခ်က္ဗ္က ဆိုဗီယက္မွာ၊ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ပိုလန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို စလုပ္
ၾကေတာ့ ပါတီဇာတ္သိမ္းဖို႔အစပ်ဳိးလိုက္တာပဲဆိုတာ သိလာရတယ္။

အေျပာင္းအလဲအတြက္ သေဘာတူမွ်မႈရေအာင္လုပ္ျခင္း
၁၉၈၀
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ျပည့္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းမွာ

စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလုပ္

ေဆာင္ေတာ့မယ္လို႔ ယာ႐ူ ဇဲစ္ကီကဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ေဂၚဘာခ်က္ဗ္က သူ႔ကိုေထာက္ခံအားေပး
ခဲ့တယ္။ ဒီလိုေထာက္ခံအားေပးတာ ယာ ႐ူဇဲစ္ကီအတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ အေျခအေနက
တင္းမာေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာေပါ့။ ျငင္းၾကခုံၾကတာ
ေတာ္ေတာ္ျပင္းထန္လာခ်ိန္မွာ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား တင္းမာသူေတြ
က စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တာမွားတယ္၊ ဒါပါတီကိုၿပိဳကြဲသြားေစလိမ့္မယ္ဆိုၿပီး ယာ႐ူဇဲစ္ကီကို
ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္မႈစလုပ္ၾကတယ္။ သူ႔ႏုိင္ငံေရးသမားဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး ပထမဆုံးအႀကိမ္
အၾကပ္ကိုင္တဲ့ နည္းသုံးဖို႔ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပဲြကိုဆန္႔
က်င္တဲ့ ရဲေဘာ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာသူကသိေတာ့ ႏုတ္ထြက္ဖို႔ျပင္တယ္။ ဒါဆိုသူတို႔
အတြင္းေရးမွဴး-၁ အသစ္ခန္႔လို႔ရၿပီ။ သူနဲ႔အနီးစပ္ဆုံး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကလည္း ႏုတ္
ထြက္ၾကမယ္ျဖစ္ကုန္တယ္။

ဒါနဲ႔ပဲ

ဗဟိုေကာ္မတီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို

လုိက္နာရမယ္ဆိုၿပီး

ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကေန ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္။ သူတို႔မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၾကတဲ့အခါ ယာ႐ူဇဲစ္
ကီရာထူးမွာဆက္ေနဖို႔၊

ပါတီရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုလားတဲ့

အေျခခံရပ္တည္ခ်က္ကို

လက္ခံတဲ့ဘက္က ႏုိင္သြားတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြမွာ ႏုတ္ထြက္တာေတြ၊ ပုန္ကန္တာေတြ
နဲ႔ၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ဳိးက ဒီလိုတင္းမာတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေရာက္လာရင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွိဘူး။
ႏုတ္ထြက္မယ္ေျပာလိုက္တာဟာ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေတြလုပ္ဖို႔ ယာ႐ူဇဲစ္ကီနဲ႔သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္
ကိုင္ဖက္ေတြ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အခုိင္အမာခ်ထားတယ္ဆိုတာကို အခ်က္ျပလိုက္တာပဲ။ ဒါ သိပ္
အေရးႀကီးတယ္။
ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီတုန္းက အသက္ ၃၁၊ ၃၂ ေပါ့။ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္မွာ လူငယ္နဲ႔
အားကစားေရးရာ၀န္ႀကီး

ရာထူးကၽြန္ေတာ့္ကိုေပးလိုက္တာဆိုေတာ့

ပိုလန္အစိုးရထဲမွာ

ကၽြန္ေတာ္က အသက္အငယ္ဆုံး၀န္ႀကီးျဖစ္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကမာၻအႏွံ႔ခရီးဆန္႔ခဲ့တယ္။
၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္မွာ သုံးလေက်ာင္းသြားတက္ရတယ္။ ဆိုေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္၀ါနဲ႔ဆိုဗီ
ယက္ျပည္ေထာင္စုကို ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးအေနာက္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ရင္ ဘယ္လိုေနမယ္ဆိုတာ
ကို နားလည္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဘာမွမခက္ဘူး။ ဒီလိုႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္
လုံး၀စိတ္ပ်က္စရာ

ေလ့လာစူးစမ္းမႈပဲ။

အေနာက္ဂ်ာမနီမွာလည္း

အင္မတန္စိတ္ပ်က္ဖို႔ေကာင္းတဲ့

ကၽြန္ေတာ္ေက်ာင္းတက္ခဲ့ေသးတယ္။

အေျခအေနပဲ။

အဲဒီတုန္းကဆို

ပိုလန္နဲ႔

အေနာက္ဂ်ာမနီဆိုတာ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ ပိုလန္ကေတာ္ေတာ့္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနတာဗ်။
ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ဳိးဆက္အတြက္ေတာ့ ပိုလန္က အေျပာင္းအလဲလို႔ဖို႔လိုေနတယ္ဆိုတာ၊
ေခတ္မီစက္မႈႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆိုတာ အရမ္းသိသာေနတယ္။ ေတာ္ေတာ္တိုးတက္
ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ကမာၻ့အစိတ္အပိုင္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါခ်င္တယ္။ ျပႆနာက တိုးတက္ေအာင္
ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာပဲ။

ဘယ္လမ္းကိုလိုက္သင့္လဲေပါ့။

တကၠသိုလ္မွာတုန္းက

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေက်ာင္းေနဖက္ေတြက ေယဘုယ်အယူအဆ ႏွစ္ခုသုံးခုရွိခဲ့တယ္။ ပထမဆုံး
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ကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုေထာက္ခံအားေပးဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုတတ္ႏိုင္သမွ်ေျပာင္း
ဖို႔

အလားအလာရွိတာမွန္သမွ်လုပ္ဖို႔ပဲ။

ဒါေပမယ့္

အဲဒီလိုလုပ္ရင္းနဲ႔

၀ါေဆာစာခ်ဳပ္တို႔၊

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတို႔ဆိုတဲ့ ဒုတိယကမာၻစစ္ရဲ႕ရလဒ္ျဖစ္တဲ့ အကန္႔အသတ္ေတြအားလုံး
ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာရွိေနတာဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြဟာ ေျပာင္းလဲလို႔မရႏုိင္ဘူးဆိုတာကိုလက္ခံ
ထားဖို႔ပဲ။ ဒါကၽြန္ေတာ့္အယူအဆ။ အတိုက္အခံဘက္မွာရပ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ေက်ာင္းေနဘက္
ေတြရဲ႕အယူအဆကက်ေတာ့ (ႏိုင္ငံေရး) စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာပဲ။
(အတိုက္အခံမွာ ဤတစ္ႀကိမ္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းအထိ အေတာ္ပင္အားေကာင္းခဲ့
သည္။) တကယ္လို႔အမ်ားႀကီးေပးဆပ္ရသည့္တုိင္ (ႏိုင္ငံေရး) စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔
လိုတယ္လို႔ သူ႔တို႔ကေတြးၾကတယ္။
ကၽြန္ေတာ့္ေက်ာင္းေနဖက္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕တတိယေျမာက္ အယူအဆကက်
ခုနေျပာခဲ့တဲ့မဟာဗ်ဴဟာေတြအားလုံးက အလုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးတဲ့။ စနစ္ကိုအတြင္းထဲက
ေနျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔၊

အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔

ကၽြန္ေတာ္တို႔

အသင့္မျဖစ္ၾကေသးဘူးေပါ့။

ေနာက္ေပါက္ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြျဖစ္ဖုိ႔ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးသမားေတြအျဖစ္ ေထာင္ခ်
ခံရဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အမ်ားႀကီးစေတးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင့္မျဖစ္ၾကေသးဘူးေပါ့။ တစ္ခု
တည္းေသာေရြးစရာက တိုင္းျပည္ကထြက္သြားၾကဖို႔ပဲ။ တကယ္ပဲ အဲဒီေက်ာင္းေနဖက္ေတြ
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက

၁၉၈၀

ျပည့္ႏွစ္ေတြအစေလာက္မွာ

ပိုလန္ကထြက္သြားၾကတယ္။

အဲဒီလို ပိုလန္လူမ်ဳိးေတြ အလုံးအရင္းျပည္ပကိုထြက္သြားတာ အထူးသျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေၾကညာၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာထြက္သြားၾကတာ ေတာ္ေတာ္ကိုမ်ားပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတး
လ်၊ ေတာင္အာဖရိကနဲ႔ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြ ေတြအမ်ားစုမွာ ပိုလန္ႏိုင္ငံသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
အခုထိရွိေနတုန္းပဲ။
ကၽြန္ေတာ္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္၊ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ၀န္ႀကီးဆိုေတာ့ ၁၉၈၀ ျပည့္ေတြကုန္ခါနီး
စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမစခင္ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြမွန္သမွ်ဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဘ၀င္
က်စရာေတြခ်ည့္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အယူအဆနဲ႔နီးစပ္တဲ့အရာကိုလုပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးရၿပီေပါ့။ ဟိုး
အရင္ကတည္းက ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအားလုံးမွာ ကၽြန္ေတာ္ပါခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့
ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေျပာင္းလဲဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔ ရာကိုးစကီးရဲ႕ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ေတြထဲမွာ ပထမဆုံးက သင္းဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာဥပေဒသစ္ကို ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္
ရယ္၊ အတိုက္အခံရယ္နဲ႔ေဆြးေႏြးဖို႔ဗ်။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြကုန္ခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ ဒီဥပေဒသစ္က
ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အျပင္ကေန အသင္းအဖြဲ႕ေတြ ေပါင္းစုံဖြဲ႕စည္းခြင့္ေပးလိုက္တယ္။
ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္က ဥကၠ႒လုပ္တယ္။ ဂိုဏ္းအုပ္
ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ၊ သူတို႔အၾကံေပးေတြနဲ႔ အစည္းအေ၀းလုပ္ၾကတာ ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိေသး
တယ္။ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ လက္ေအာက္ခံအၾကံေပးတစ္ေယာက္ကယန္ အိုလ္ရွက္ဖ္
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စကီး [၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၉၉၁-၉၂)] ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕က တကယ့္လူငယ္လူရြယ္ေတြျဖစ္ေန
ေတာ့ သူတို႔ေတာ္ေတာ္အံ့အားသင့္သြားတယ္။ ရာကိုစကီးက ေပါ့ပ်က္ပ်က္လုပ္လိုက္တယ္လို႔
သူတို႔ကယူဆထားေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးဘက္ေတြရဲ႕

ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္းတုံ႔ျပန္

ပုံက

မ်က္ႏွာပ်က္စရာပဲ။ ဒီသင္းဖြ႕ဲ ဖြ႕ဲ စည္းမႈဆင
ို ရ
္ ာဥပေဒ ေဆြးေႏြးဖိ႔ု ဒီလမ
ို ႏူးမနပ္၀န္ႀကီးေပါက္စေတြ
ရာကိုစကီးက လြယ္လြယ္နဲ႔လႊတ္လိုက္တယ္လို႔ သူတို႔ကတြက္လိုက္တာကိုး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
မ်ဳိးဆက္အတြက္ေတာ့ ဒီလိုလႊတ္လိုက္တာ အံ့မခန္းအခြင့္အေရးပဲ။ ေခတ္သစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္
တို႔သက္တမ္းရင့္ပါတီႀကီးက တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔မလုပ္ႏုိင္မကိုင္ႏုိင္ေတာ့တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔
အတြက္ေတာ့ သိပ္ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိဦးတည္ေနတဲ့

အေျခအေနကို

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

ယာ႐ူဇဲစ္ကီးနဲ႔

သူ႔အဖြဲ႕က ဘယ္လိုနားလည္ ထားၾကလဲဗ်။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။

။စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးရဲ႕အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ျပည္ထဲေရး

၀န္ႀကီး ဂ်က္ဆြာဖ္ ကိရွ္တက္ခ္ (၁၉၈၁-၉၀) ပါ။ အတိုက္အခံဘက္ကၾကည့္ရင္ လူမုန္းအခံရဆုံး
ပုဂၢိဳက္က

အစိုးရေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနတာ

ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ့

စိတ္ကူးပဲ။ သူ႔ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြေပးႏုိင္တဲ့ေပးႏိုင္တဲ့လူလို႔ အတိုက္အခံကျမင္တာကိုး။
ယာ႐ူဇဲစ္ကီးရဲ႕အတြင္းလူအေနနဲ႔

ဖိႏွိပ္မႈေတြအမ်ားဆုံးလုပ္ခဲ့တဲ့လူက

ဒီမိုကေရစီနဲ႔

မူ၀ါဒ

ေျဖေလွ်ာ့ေရးအတြက္ အခုတာ၀န္ရွိတဲ့သူျဖစ္ေနတယ္ေလ။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔စိတၱေဗဒ ႐ႈ
ေထာင့္ကၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ သူ႔ကိုေခါင္းေဆာင္ေရြးလိုက္တာ သိပ္မွန္တဲ့ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ပဲ။သူ႔ရဲ႕ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕မွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဖလိုရီယန္ဆြစ္ဇ္ကီ၊ အဲဒီတုန္းက
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္ေနတဲ့ ရာကိုစကီး၊ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကအဖြဲ႕၀င္သုံးဦး (စတာနစ္လက္ဗ္
ရွ၀က္ခ္၊ ဗာလက္ဒ္စလက္ဗ္ ဘာကာ၊ ယာႏူ ရက္ေကာ့စကီး) နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္တုန္းကမွမပါခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကအစိုးရအဖြဲ႕
၀င္သက္သက္ပဲ။ ရာကိုစကီးအစိုးရမွာ ၀န္ႀကီးေပါ့။ သို႔ေသာ္ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပဲက အုပ္စု
သုံးခုထဲက အုပ္စုတစ္ခုရဲ႕ ပူးတြဲဥကၠ႒ျဖစ္တယ္။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပုံကို သေဘာ
ေျပာရရင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအကုန္လုံးက စားပြဲတစ္ခုမွာ၀ိုင္းထုိင္ၾကတယ္။ ဒီအစည္းအေ၀း
ေတြမွာ ကီရွ္တက္ခ္နဲ႔ ဗြယ္ဆာတို႔က ဥကၠ႒ေတြ။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ
အားလုံးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေကာ္မတီသုံးခုရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က မာဇုိယဲ့ဗ္စကီနဲ႔ ဒုတိ
ယဥကၠ႒လုပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အလုပ္သမားသမဂၢေတြနဲ႔ Solidarity ကိုတရား၀င္
အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေအာင္

ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း

ေဆြးေႏြးရတယ္။

ႏိုင္ငံေရး

ဦးေဆာင္အဖြဲ႕၀င္ ရက္ကိုစကီးနဲ႔ ပါေမာကၡ ဘေရာနိစ္လက္ဗ္ ဂီရီမက္တို႔က ႏိုင္ငံေရးေကာ္မတီ
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ရဲ႕ ပူးတြဲဥကၠ႒ေတြ။ တတိယေကာ္မတီက စီးပြားေရးကိုေဆြးေႏြးတယ္။ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္
အဖြဲ႕၀င္ [ဗာလက္ဒ္စလက္ဗ္] ဘာကာ၊ အတိုက္အခံအဖြဲ႕၀င္ ပါေမာကၡ ဗီတို ထရက္ဗ္ရွာ
ကိုးစကီးတို႔က ပူးတြဲဥကၠ႒တို႔ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးက သူ႔ေကာ္မတီသုံးခုနဲ႔အလုပ္
လုပ္တာေပါ့။ သူ႔ေနရာက လုံး၀အေရးအႀကီးအဆုံးေနရာေပါ့။
ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးရဲ႕ေတြးပုံေခၚမွာ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းေတြအမ်ားႀကီး
ရွိေနတယ္။ ပထမဆုံးက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿပီးသြားရင္ အရင္တုန္းကရွိတဲ့ခဲ့တဲ့ဟာမ်ဳိးကို ျပန္
ဖြဲ႕စည္းမယ္ဆို အကုန္ကေမာက္ကမေတြ ျဖစ္ကုန္မွာဆိုေတာ့ အေျဖတစ္ခုထြက္ဖို႔ အရမ္း
အေရးႀကီးတယ္။

အေျခအေနက

အရင္ကနဲ႔လုံး၀မတူေတာ့ဘူးေလ။

ဒီမိုကေရစီ

တည္

ေဆာက္ေရးနဲ႔ မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ေရးအယူအဆက ယာ႐ူေကာ့ဗ္စကီးအတြက္ အရမ္းအေရးႀကီး
တဲ့အယူအဆလို႔ထင္တယ္။ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ဒီမိုကေရစီကိုသူေတြးသလားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
ေသခ်ာမသိပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးကို သူကပိုအေလးထားတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
သူဘယ္လို ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ခဲ့ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ျပတ္သားတဲ့
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္အင္မတန္ေလးစားပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရးသမားဘ၀
ကိုစခဲ့ၿပီး ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္တယ္၊ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းအသြင္ကူးေျပာင္းသြားတယ္
ဆိုတာနဲ႔ အဆုံးသတ္ခဲ့ ရွားရွားပါးပါးႏုိင္ငံေရးသမားေတြထဲမွာ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးပါတယ္။ လူထုက
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ သမၼတတို႔က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာ လိုက္
တာ ဒါမွမဟုတ္ အင္မတန္ဖိႏွိပ္တဲ့တုံ႔ျပန္မႈလုပ္တာနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားတာမ်ဳိးက ပိုၿပီးျဖစ္ေလ့
ျဖစ္ထရွိတာမ်ဳိးေလ။ အာဏာရွင္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အာဏာရွင္တစ္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြထဲမွာ
ယာ႐ူဇဲစ္ကီးလိုလူမ်ဳိး ေတာ္ေတာ္ရွားမယ္ထင္တယ္။

စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြကို၀င္မယ္လုပ္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာက ဘာလဲ။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။

။ ေတာ္ေတာ္႐ုိးစင္းတဲ့မဟာဗ်ဴဟာပါ။ အတုိက္အခံကို ဖိတ္ေခၚမယ္၊

ၿပီးရင္ အာဏာနဲ႔တာ၀န္ယူမႈကို ခြဲေ၀မယ္ဆိုတဲ့မဟာဗ်ဴဟာေပါ့။ အစတုန္းကေတာ့ အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္က ေလးႏွစ္ထက္မနည္း ၾကာလိမ့္မယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ထင္ထားခဲ့တာ
မွားတာေပါ့။ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရမွာ။ ၁၉၈၉
ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲက တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီမဆန္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာ အတိုက္
အခံအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔သူ႔မဟာမိတ္ေတြ
အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးဖို႔ဆိုၿပီး တြက္ထားတာေပါ့။ ၿပီးရင္ သမၼတ
ေရြးေကာက္ပြဲလာမယ္။ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒါကို တရား၀င္မေဆြးေႏြးေပမယ့္) အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
ကာလမွာ သမၼတေလာင္းဟာ ယာ႐ူဇဲစ္ကီျဖစ္ရလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ အစကတည္းက လူတိုင္း
အပိုင္တြက္ထားၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေအာက္မွာ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္
ျဖစ္တဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုဖြဲ႕စည္းဖို႔အယူအဆကိုတင္ျပခဲ့တယ္။ အျပည့္အ၀ ဒီမိုကေရစီ
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မဆန္ဘဲ

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ပဲ

သူတို႔လက္ခံႏုိင္တာေၾကာင့္

အထက္လႊတ္ေတာ္ထပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းဖို႔ကို အတိုက္အခံက အေၾကာက္အကန္ကန္႔ကြက္ၾကတယ္။
သို႔ေသာ္ အဲဒီလိုအျပည့္အ၀ ဒီမိုကေရစီမက်တဲ့လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ႏွစ္ခုမ်ားသူတို႔
လက္ခံႏုိင္မွာမို႔လို႔လဲ။ ဒီေတာ့ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အျပည့္အ၀ဒီမို
ကေရစီဆန္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္အဆိုျပဳလုိက္ေတာ့ လက္ခံၾကတယ္။
အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ

ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြေရာက

အထက္လႊတ္

ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ္လို႔လက္ခံလိုက္တာကို အံ့အားသင့္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္း
ျပည္ကိုႏွစ္ေပါင္း

၅၀

နီးပါးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့

ပါတီဟာ

အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္

လုံး၀

လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနသင့္တယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္သူတို႔ကိုရွင္းျပလိုက္
တယ္။အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ အတိုက္အခံဘက္ကခ်ည့္ျဖစ္ေနရင္
ေတာင္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးကို သမၼတအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ဖို႔ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ အမ်ားစု
မဲကရွိေနမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္တင္ျပခ်က္က ႏိုင္ငံေရးၿငိလုံးပါသြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ‘ဒီမယ္ ဒီလို
ဘာမဟုတ္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေလးကိုေတာင္ ဒီပါတီက တာ၀န္ယူမေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္
ႏုိင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့သေဘာပဲ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ ဘာမွ
ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ ႏိုင္စြမ္းမရွိဘူးဆိုတာ ၀န္ခံရေတာ့မွာပဲ။ ဒါျဖင့္ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔
အသင့္ပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာႏုိင္ပါဦးမလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲကိုအေတြ႕အၾကံဳ
ယူဖို႔ စိတ္မ၀င္စားၾကေတာ့ဘူးလား။’ လို႔ေျပာလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကတအားအဆိုးျမင္ေန
တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ အထက္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အနည္းဆုံး
၃၀နဲ႔ ၃၅ေနရာေတာ့ရမွာပဲလို႔ကၽြန္ေတာ္တြက္ထားတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲက
လြတ္လပ္သည့္တိုင္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက သမၼတျဖစ္ေနရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုကိုယ္စားလွယ္ေနရာအ
မ်ားစုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရေနဦးမွာပဲ။ ေနာက္တစ္ဆင့္ (ေနာက္ေလးႏွစ္ၾကာရင္ လြတ္လပ္ေသာ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေရး) အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္ထဲကေန အလုပ္လုပ္ႏုိင္မွာ
ပဲေပါ့။
ဇြန္လေရြးေကာက္ပြဲလဲၿပီးေရာ အေျခအေနေတြအားလုံးေျပာင္းသြားတယ္။ အတိုက္အခံ
က

အမ်ားစုေထာက္ခံမႈရသြားတဲ့

ဒီတစ္ႀကိမ္မွာလည္း

ယာ႐ူဇဲစကီက

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြကို

မ်က္ကြယ္ျပဳလုိ႔မျဖစ္ဘူး။

အေတာ္တာ၀န္ယူမႈရွိတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီထဲမွာ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔အဆက္ရွိတဲ့ အုပ္စုေလးေတြအပါအ၀င္
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ညြန္႔ေပါင္းပါတီေတြက ေရြးေကာက္ပြဲတရားမ၀င္ဘူး၊ မခိုင္လုံဘူးလို႔ေၾကညာဖို႔
ယာ႐ူဇဲစ္ကီးကို ဖိအားေပးၾကတယ္။ သူကမေၾကညာဘူးပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုလက္ခံရမွာပဲ
လို႔သူကေျပာတယ္။ ဒီရလဒ္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမဟုတ္တာေၾကာင့္
အနာဂတ္အတြက္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာေျဖရွင္းမႈေတြကို စဥ္းစားၾကဖို႔လိုၿပီလို႔ သူကေျပာခဲ့
တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက အသြင္ကူေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ကို အရွိန္ျမႇင့္ေပးလိုက္တယ္။ သို႔ေသာ္
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ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးက ဘယ္နည္းနဲ႔မဆို သူ႔အခ်ိန္အခါနဲ႔ ျဖစ္လာမွာပဲ။ (ေရွာင္လႊဲလို႔ရႏိုင္မွာ
မဟုတ္ဘူး)

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ထြန္းေအာင္လုပ္ရာတြင္
အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အခန္းက႑
ဒီမိုကေရစီကိုရေအာင္လုပ္ရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့အခန္းက႑ကပါ၀င္ဖို႔ တစ္သက္လုံးဒီမို
ကေရစီလိုလားသူျဖစ္စရာမလိုပါဘူးဆိုတာကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယာ႐ူဇဲစ္ကီးက နမူနာေကာင္းျပ
လိုက္တယ္လို႔ေျပာရင္ ခင္ဗ်ားလက္ခံမလား။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။

။လက္ခံတာေပါ့ဗ်။ ဆိုဗီယက္အုပ္စု၀င္ႏုိင္ငံေတြအားလုံးထဲက ႏုိင္ငံ

ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ၾကည့္လုိက္ရင္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးက လိမၼာပါးနပ္သူ၊ ပညာတတ္၊ မြန္ရည္ၿပီး
ဂုဏ္သေရရွိတဲ့သူဆိုတာ ထင္းေနတာပဲ။ သူက ေတာ္ေတာ္ကိုလက္ေတြ႔က်က်လုပ္ကိုင္တတ္
တယ္။ ဒိုင္ယာေလာ့နဲ႔အေျပာင္းအလဲမရွိဘူးဆိုရင္ စီးပြားေရးအတြက္ ဘာမွလုပ္ေပးဖို႔အခြင့္
အေရးရမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သူေျပာခဲ့တယ္။ အတိုက္အခံရဲ႕အျမင္ေတြကိုလက္ခံ ေပါင္းစပ္ဖို႔
ဘယ္လိုမွ အခြင့္အေရးရမွာမဟုတ္ဘူးလို႔သူေျပာခဲ့တယ္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း
အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္မွေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္ပဲ။ သူနဲ႔ယာ႐ူေကာ့ဗ္စကီးက ေတာ္ေတာ္
ႀကီးကို အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးေကာင္းရွိၾကတယ္။သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကား ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကအင္
မတန္ေကာင္းတယ္။ ဆိုေတာ့ကာ ယာ႐ူဇဲစကီးနဲ႔ပိုလန္က ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္အတြက္ေတာ့ ဘယ္
လိုအလုပ္ျဖစ္တဲ့စမ္းသပ္မႈေတြလုပ္ႏုိင္မလဲဆိုတာကို လုပ္ၾကည့္လို႔ရတဲ့ ဓာတ္ခြဲခန္းပဲလို႔ကၽြန္
ေတာ္ထင္ပါတယ္။
ယာ႐ူဇဲစကီးဘ၀က နိမ့္ျမင့္တက္က်ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ပါ။ ေဆြႀကီးမ်ဳိးႀကီးမိသားစုက ေမြး
လာတဲ့သူ။ ဒုတိယကမာၻစစ္မတိုင္မီ သူတက္ခဲ့တဲ့ေကာင္းေတြက ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတြ။
ဒီ၀ါေဆာၿမိဳ႕ေတာ္က မာရီရန္းေနာ့ဗ္ ကက္သိုလစ္စာသင္ေက်ာင္းမွာလည္းသူတက္ခဲ့တယ္။
ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းမွာ သူ႔အေဖကြယ္လြန္သြားတယ္။ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက ပိုလန္ကို
၀င္တုိက္ေတာ့ သူတို႔မိသားစုကို ဆိုက္ေဘးရီးယားကိုနယ္ႏွင္လိုက္တာဆိုေတာ့ ဆိုဗီယက္
ျပည္ေထာင္စု တစ္ေနရာမွာသူကြယ္လြန္သြားတာပဲ။ စစ္အတြင္းမွာ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးက ဆိုဗီယက္
မွာပဲေနခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ပိုလန္စစ္တပ္ထဲ၀င္တယ္။ ပိုလန္စစ္တပ္ဆိုတာ ကြန္ျမဴနစ္
အစိုးရ နဲ႔အခ်ိတ္အဆက္ရွိတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္လာတယ္။ ကာကြယ္ေရး
၀န္ႀကီးျဖစ္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေပါ့။
လူတိုင္းအမွားနဲ႔မကင္းပါဘူး။

သူလည္းအမွားေတြလုပ္ခဲ့တာအမ်ားႀကီးပဲ။

သူ႔ဘ၀မွာ

အခြင့္အေရးကိုေခ်ာင္းေနခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ သို႔ေသာ္ကၽြန္ေတာ္အထူးအေလးထားေျပာ
ခ်င္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္တာပဲ။ ပိုလန္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ သူ႔ရင္ထဲမွာ
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ကိန္းေအာင္းေနတဲ့ျပည္ခ်စ္စိတ္ရွိတယ္။

သူလုပ္သမွ်

အရာတိုင္းကို

တာ၀န္ယူစိတ္ရွိတာ၊

မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိတာေတြက ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ သူ႔အတြက္ သူ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ
အတြက္ သိပ္အေရးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သူ႔အစိုးရသက္တမ္းေနာက္ဆုံးအခ်ိန္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြအတြက္ သိပ္အေရးပါတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေန
ေထာက္ခံမဲ တစ္မဲအသာနဲ႔ သမၼတျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ေနေတာ့ သူရာထူးကႏုတ္
ထြက္သြားတယ္။ သူ႔ေခတ္ကုန္သြားၿပီဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းနားလည္တယ္။ အၿငိမ္းခ်မ္းဆုံး
နည္းလမ္းနဲ႔ ပိုလန္သမၼတအျဖစ္ကေန သူႏုတ္ထြက္သြားတယ္။ သူႏုတ္ထြက္သြားလို႔ ၁၉၉၀
ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလို႔ရသြားတယ္။ ဗြယ္ဆာက ေနာက္တက္လာတဲ့ သမၼတအျဖစ္
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတယ္။ အဲဒီကာလေတြမွာ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးနဲ႔အလုပ္ လုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြ
ထဲက မာဇိုဗယဲ့စကီးလိုလူကိုေမးၾကည့္ရင္ သူဟာတြဲလုပ္တဲ့သူေတြကိုေတာ္ေတာ္သစၥာရွိတဲ့လူ
လို႔ လူတိုင္းကေျပာမွာပဲ။ စစ္တပ္ထဲမွာ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနမွာ သူေတာ္ေတာ္ၾသဇာ
ေညာင္းေနေသးတာေတာင္မွ သူ႔သေဘာနဲ႔သူလုပ္ဖို႔ မေလ်ာ္ၾသဇာမသုံးခဲ့ဘူး။ အသစ္တက္လာ
တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ သမၼတဗြယ္ဆာအေပၚ သိပ္ကိုသစၥာေစာင့္သိခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီးဒါဟာသူ႔ႏုိင္
ငံေရးသမားဘ၀ဇာတ္သိမ္းခန္းပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေနာက္တစ္ႏွစ္ေနေတာ့ သူရာထူးက
ႏုတ္ထြက္လုိက္တယ္။ အာဏာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးသမားဘ၀စခဲ့ၿပီး

အရမ္းကို

ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးသုခမိန္အျဖစ္ သူအဆုံးသတ္ခဲ့တယ္ေလ။

ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္း
ပါတီေဟာင္းကထြက္

ပါတီသစ္ေထာင္ၿပီး

ႏိုင္ငံေရးဆက္လုပ္သင့္တယ္လို႔

ခင္ဗ်ား

ဘာေၾကာင့္ဆုံးျဖတ္ခဲ့သလဲ။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။
ပါတီသစ္ေထာင္ဖို႔

။ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက သမုိင္းမွာက်န္ခဲ့ၿပီလို႔ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာေၾကာင့္
ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပဲ။

ဒီမိုကေရစီဥပေဒေတြမရွိပဲ

ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္မွာ

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရွိခဲ့တာ။ ဒီပါတီနဲ႔ (ပါတီရဲ႕ေတြးပုံေခၚပုံ) က လုံး၀ကို အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး။
ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္

ဒီမိုကေရစီရေနၿပီျဖစ္တဲ့ေခတ္မွာ

လက္မခံႏုိင္စရာျဖစ္သြားၿပီ။

အသစ္ေထာင္တဲ့ ပိုလန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ (SdRP) ကေန ပထမဆုံးထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္
တစ္ခုမွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေထာက္ခံမႈနဲ႔အခ်ဳိးက်တဲ့

ႏိုင္ငံေရးအရသက္ေရာက္မႈရွိဖို႔လိုလား

တယ္၊ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ဥပေဒသေတြကို ေလးစားတယ္ဆိုတာပါခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေထာက္ခံမဲ
၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရရင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၀င္လုပ္ၾကရမွာပဲ။ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရင္ ကၽြန္ေတာ္
တို႔ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုရသြားၿပီျဖစ္လို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာတာ၀န္ရွိသြားၿပီ။
ပထမဆုံး ကၽြန္ေတာ္ဖြဲ႕ခဲ့တဲ့ ညြန္႔ေပါင္းက ဗိုခ်ီမိေဂ်ာရွ၀စ္ရွ္ [၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္
သမၼတေလာင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၉၉၆-၉၇)] နဲ႔ လက္၀ဲဒီမိုကရက္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (SLD)။ ဒီ
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ညြန္႔ေပါင္းပါတီဟာ ပိုလန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါ တီညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာတယ္။
(ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ အစဥ္အလာႀကီးပါတီ
ျဖစ္လာသည္) ဒီ ၃၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီကိုျပႆနာတက္ေအာင္ ဘယ္တုန္း
ကမွမလုပ္ခဲ့တာကို ကၽြန္ေတာ္ဂုဏ္ယူမိတယ္။ ဒီပါတီဟာ ဒီမိုကေရစီအလိုလားဆုံးနဲ႔ အသန္႔
ရွင္းဆုံးပါတီတစ္ခုပဲ။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ၾကန္အင္လကၡဏာေတြအားလုံးကို ဒီပါတီကအျပည့္အ၀
လက္ခံခဲ့တယ္။

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြစတင္ခ်ိန္မွာ ပါတီသစ္ေထာင္မွရမယ္လို႔ ခင္ဗ်ားေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သလား။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။

။ဟာ မေမွ်ာ္မွန္းပါဘူး။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္တဲ့ကာလမွာ ပါတီသစ္

ေတြေထာင္ဖို႔ ဘယ္သူမွမဟပါဘူး။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္က အရမ္းသိမ္ေမြ႕တာကိုးဗ်။
ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးသမားေကာင္းေတြေလ။ ပေရာဟိတ္ေတြမွမဟုတ္တာ။ ဆိုဗီ
ယက္ျပည္ေထာင္စုက်ဆုံးသြားမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲကတစ္ေယာက္မွ ေဟာကိန္း
မထုတ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဂ်ာမနီႏွစ္ႏိုင္ငံျပန္ေပါင္းမယ္၊ ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဖ်က္သိမ္းလိုက္ရမယ္လို႔
ဘယ္သူမွ ေဟာကိန္းမထုတ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ေတာ့ အဲဒီလိုေဟာကိန္းမ
ထုတ္ႏုိင္တာကပဲ ခပ္ေကာင္းေကာင္းေျပာရမယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ေနတုန္း
ကၽြန္ေတာ္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြတအားမ်ားေနရင္ အလုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ အေျပာင္းအလဲက
ဘာမ်ားအဓိပၸာယ္ရွိေတာ့မွာလဲဗ်ာ။
ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔မေဆြးေႏြးမိခဲ့လို႔ ေတာ္ေသးတယ္။
ပိုလန္ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးစနစ္နဲ႔ စီးပြားေရးစနစ္ကိုဘယ္လိုေျပာင္းလဲၾကမလဲပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကတာဗ်။ အတိုက္အခံေတြနဲ႔ အရမ္းကိုၾကာေညာင္းၿပီး ေျခကုန္လက္ပမ္းက်ေအာင္ေဆြးေႏြး
ရတဲ့တစ္ေခါက္တုန္းကေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ကေန ‘ဒီမယ္၊ အာဏာရဖို႔တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္တိုက္ရ
ခိုက္ရတာ မလြယ္ဘူးဆိုတာကၽြန္ေတာ္နားလည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔က်
ေတာ့ ဘာလို႔မ်ားဒီေလာက္ထိခက္ေနရတာတုန္း’လို႔ အတိုက္အခံေတြကိုေျပာခဲ့တယ္။ ကြန္ျမဴ
နစ္ပါတီနဲ႔ အတုိက္အခံဒိုင္ယာေလာ့လုပ္တယ္ဆိုတာ အာဏာနဲ႔တာ၀န္ယူမႈေတြေတာ့ခြဲေ၀ရ
မယ္ဆိုတဲ့သေဘာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းသိထားတယ္။ အတိုက္အခံက ႏုိင္ငံေရးမွာ
၀င္လာတယ္။ ဒါအေရးႀကီးတယ္။ ၁၉၈၉ ဇြန္လေရြးေကာက္ပြဲမွာ Solidarity က အျပတ္အသတ္
ႏုိင္သြားတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၀၀ မွာ ၉၉ ေနရာႏုိင္သြားတယ္။
ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာသမိုင္းမွာက်န္ခဲ့ၿပီ၊ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ပိုလန္ႏုိင္ငံသစ္မွာ ထိေရာက္
ပီျပင္တဲ့ ေလးစားခံရတဲ့အင္အားစုမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကျပလိုက္တာ
ပဲဗ်။
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စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
၁၉၈၉

ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းကာလက

ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္

အေရးအပါဆုံး

ေအာင္ျမင္မႈပဲ။ တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ [ပထမဆုံးကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၉၈၉၉၁)] အစိုးရက တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရး
ပါတီအားလုံးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထိုင္ေနၾကတာကိုး။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မယ့္ ဒီလႊတ္ေတာ္ဟာ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲက
ေပၚလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအားလုံးကိုလုပ္ဖို႔ အင္မ
တန္္မွကို တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ကိစၥရပ္တုိင္းမွာ သူ႔ရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္မႈဟာ အတိုက္အခံ
ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ အႏုိင္ရပါတီကုိယ္စားလွယ္ေတြပါ ညီညီညြတ္ညြတ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾက
တယ္။
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈရဲ႕

အျပဳသေဘာအေျခအေန၊

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔

အျပဳသေဘာ

ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈေတြ ၀ုန္းကနဲေပၚလာတာကို စီးပြားေရး ‘ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံး’ အေကာင္
အထည္ေဖာ္ရာမွာ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီနဲ႔ ဘားတဲလ္ေရာဗိရွ္ရဲ႕အစိုးရကအသုံးခ်ခဲ့တယ္။ ေရွာ့႐ိုက္
ကုထုံးဆိုတာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ အင္မတန္တြန္းတြန္းတိုက္ တုိက္လုပ္ရတဲ့အစီအမံေတြ
ဆိုေတာ့ ေငြပင္ေငြရင္းဆုံးတဲ့သူကဆုံး ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အလုပ္ေတြျပဳတ္ျဖစ္ကုန္
ၾကတယ္။ စက္႐ုံႀကီးေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိတ္ပစ္လုိက္ရတယ္။ အလုပ္
လက္မဲ့က အရမ္းမ်ားလာတယ္။ သို႔ေသာ္ ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံးလုပ္ခ်င္လို႔ရွိရင္ ခ်ိန္ဆတတ္မွရမယ္။
မခ်ိန္ဆတတ္ရင္ ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံးက ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံးအစီအမံေတြကို
ဒီမိုကေရစီစနစ္ျပန္က်င့္သုံးလို႔ ႏွစ္ႏွစ္ကေန သုံးႏွစ္ရွိတဲ့ခါ တစ္ခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာအေကာင္အ
ထည္ေဖာ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပိုလန္မွာတုန္းကက်ေတာ့ အရမ္းေနာက္က်သြားၿပီ။
ျပည္သူေတြက အရမ္းစိတ္အားထက္သန္မႈမရွိေတာ့ဘူး။ ေပးဆပ္ဖို႔အသင့္မျဖစ္ၾကေတာ့ဘူး။
အေရးႀကီးတဲ့

လူမႈေရးအေၾကာင္းအခ်က္ေတြလည္းရွိခဲ့တယ္။

အသစ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့

အေျခအေနမွာ ပိုလန္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕စြန္ဦးတီထြင္စိတ္ဓာတ္အရမ္းအားေကာင္းတာကို ျမင္လို္က္
ရတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္အံ့ၾသသြားတယ္။ တကယ္မယုံႏုိင္စရာပါပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက
ပိုလန္ဟာ ဥေရာပမွာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အားေပးမႈအရွိဆုံးလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု
ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အေသးစားနဲ႔အလတ္စားလုပ္ငန္း ၂ သန္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူက ၇
သန္းကေန ၈ သန္းအထိရွိတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြက အေျခအေနနဲ႔လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္
ေအာင္လုပ္တတ္ၾကတယ္။ ဒီလိုလုပ္တတ္လို႔ပဲ တေလာက ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းမွာ
အေျခအေနကို ပီပီျပင္ျပင္ထိန္းကြပ္ႏုိင္ခဲ့တာပဲ။ တိုင္းျပည္မွာကုမၸဏီႀကီး သုံးေလးခုရွိတယ္၊
ကုန္သြယ္ေရးနဲဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခင္ဗ်ားမွာ ျပႆနာရွိတယ္ဆိုရင္ အေျခအေနကိုထိန္းကြပ္ဖို႔
အစိုးရအတြက္ခက္တယ္။ တုိင္းျပည္မွာ ကုမၸဏီေလးေတြ ၂ သန္းေလာက္ရွိတယ္ဆိုရင္
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ခင္ဗ်ားအဲဒီလုပ္ငန္းေတြက ဘာေတြထုတ္လုပ္ေနလဲမသိရင္ေတာင္မွ ဒီလုပ္ငန္းေတြက သူ႔တို႔
ထုတ္တာကို စြံေအာင္ေရာင္းလို႔ရတဲ့ေစ်းကြက္ကေတာ့ရွိတယ္။ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ လုပ္ငန္လုပ္တဲ့
စြန္႔ဦးတီထြင္သမားေတြမ်ားလာတာ ပိုလန္အတြက္အရမ္းေကာင္းတယ္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
အေျပာင္းအလဲကိုေနာက္ထပ္အက်ဳိးျပဳခဲ့တာကေတာ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်လိုက္တာ
ပါ။ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕တကယ့္အမွားတစ္ခုက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ
လုပ္ဖို႔ျပႆနာတက္ၾကတာပဲ။ စနစ္ေျပာင္းဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ေဒသဆုိင္ရာ၊
ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြကို

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြပိုၿပီး

ေပးအပ္ခဲ့တယ္။

၁၉၉၀

ျပည့္ႏွစ္ေမလမွာ ပထမဆုံးဒီမိုကေရစီအျပည့္အ၀ရွိတဲ့ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ
ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီေရြးပြဲအၿပီး ၁၁ လအၾကာမွာ အနည္းငယ္လြတ္လပ္တဲ့ ပိုလန္လႊတ္ေတာ္
ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလမွာ ပိုလန္ႏုိင္ငံဟာ ျပည္နယ္နဲ႔
တိုင္း၊

ခ႐ိုင္ေတြအတြက္

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအသစ္၊

ဘက္ဂ်က္အသစ္နဲ႔

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

အာဏာကို အရင္ထက္ပိုၿပီးခြဲေ၀ထားတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီ။
ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်လိုက္လို႔ျဖစ္လာတဲ့ သက္ေရာက္မႈကဘာလဲ။ ပထမဆုံးက ေဒသ
ဆုိင္ရာအဆင့္မွာ လုပ္အားကိုင္အားပိုရွိလာတယ္။ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ လုပ္ႏုိင္
ကိုင္ႏုိင္သြားတာကိုး။ သူတုိ႔မွာအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းေတြရွိသြားတယ္။ရန္ပုံေငြေတြရွိသြား
တယ္။ ဒုတိယအခ်က္က ေဒသဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ေတြကို ျပည္သူေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္
ခြင့္ရသြားတယ္။ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္က ရပ္မိရပ္ဖေတြ၊ လူသိမ်ားထင္ရွားတဲ့သူေတြကိုေရြး
ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရသြားတာေပါ့။ သူတို႔မွာကိုယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္တို႔၊ ေကာင္စီ
ေခါင္းေဆာင္တို႔ရွိလာတယ္။ အဂတိလုိက္စားမႈျပႆနာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ပိုၿပီး
ထိန္းခ်ဳပ္လာႏုိင္တယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈဟာ ေနရာတိုင္းမွာရွိတဲ့ျပႆနာဆိုတာမွန္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံရွိလာၿပီဆိုရင္ အဂတိလိုက္စားမႈကိုထိန္း
ခ်ဳပ္ရတာပိုလြယ္သြားတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားက

အရင္ကလုိ

မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတာ

ပထမဆုံးထည့္ေျပာရမယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်ဖို႔ဆိုရင္ ႐ုံးေတြတစ္႐ုံးၿပီးတစ္႐ုံး၊ ၀န္ထမ္းအ
ႀကီးအကဲအဆင့္ဆင့္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈက ျပည္သူ
ေတြ၊ ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ပိုနီးကပ္သြားတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ေဒသဆိုင္ရာ အသိုက္အ၀န္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္
အဲဒီ ေဒသေတြက အာဏာပိုင္ေတြဘာလုပ္ေနၾကသလဲဆိုတာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လို႔ရတယ္။
ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဒီႏွစ္မွာ တစ္ပတ္ရစ္ကားေလးစီးေနရာက ေနာက္ႏွစ္က်ေတာ့ အရမ္းလန္းတဲ့
ကားေျပာင္းစီးတယ္ဆိုရင္ လြယ္လြယ္နဲ႔သိႏုိင္တယ္။ ဒါကအ႐ုိးရွင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ေျပာျပတာပါ။
သို႔ေသာ္အခုေျပာျပတာ အစိုးရယႏၱရားအလုပ္လုပ္ပုံကို နားလည္ေအာင္ရွင္းျပႏုိင္တယ္။
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အေျပာင္းအလဲအတြက္ သေဘာတူမွ်မႈ
ပိုလန္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းအရင္းေတြကိုစာရင္းခ်ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကနဦး
ႏွစ္ ၂၀ မွာ ပိုလန္ႏုိင္ငံေရးရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အဓိက အေၾကာင္းရင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
သိပ္ကိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူမွ်မႈကိုရွာေတြ႕သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းရင္း
ေတြထဲမွာ ၁၉၈၉-၉၁ ခုႏွစ္ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ဘားတဲလ္ ေရာဗိရွ္ စီမံကိန္း၊ ကၽြန္
ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာတာေတြပါတယ္။ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာျခင္းဟာ ပိုလန္ႏုိ
င္ငံလုံျခံဳေးအတြက္အေရးႀကီးတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီးျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့
အေျခခံဥပေဒအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာတူမွ်မႈရရွိခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ အီးယူ
အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာေရး လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေရး
ဘက္ကႏိုင္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီ ဆႏၵခံယူပြဲဟာ သေဘာတူမွ်မႈနဲ႔ အတိုက္အခံ၊ အစိုးရႏွစ္ဖက္
စလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ရခဲ့တာလို႔ေျပာရမလားပဲ။

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွန္သမွ်မွာ

ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုက

ဦးေဆာင္ၾကတယ္။

အသြင္

ကူးေျပာင္းမႈရဲ႕ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအေပၚ မူ၀ါဒေတြရဲ႕သက္ေရာက္မႈကိုၾကည့္ၿပီး စီးပြား
ေရးမူ၀ါဒေတြကိုဆုံးျဖတ္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာက်ေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုျပည္သူ
ေတြကတုံ႔ျပန္မႈကိုေရွာင္ရွားလိုတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲေတြကိုတျဖည္းျဖည္းလုပ္
ၾကတယ္။ ပိုလန္မွာ ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံးကိုသုံးခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံးကိုေရြးခဲ့
ရတာလဲ။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။

။ ခ်ိန္သားကိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ျဖစ္ပါလိမ့္

မယ္။ ေနရာတကာမွာျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ အေျဖရယ္လို႔ေတာ့မရွိဘူး
ဆိုတာကို ထပ္ၿပီးေျပာကိုေျပာရဦးမွာပဲ။ က်ဴးဘား၊ ျမန္မာနဲ႔တျခားႏုိင္ငံေတြအတြက္ (ျပႆနာ
ေတြကုစားဖို႔ဆိုၿပီး) ေဆးညႊန္းႏွစ္ခု သုံးခုရွိတယ္ဆိုတာက ေကာင္းတာေပါ့။ သို႔ေသာ္ ဒါက
မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ပိုလန္ရဲ႕ျဖစ္ရပ္ကိုခင္ဗ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္
တို႔စီးပြားေရးအေျခအေနဟာ အရမ္းကိုဆိုးရြားေနတာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ေတြ ခ်မိေစမယ့္အခြင့္က မ်ားသြားေတာ့တာပဲဆိုတာကို မေမ့ဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ အလြန္အကၽြံ
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီေတြကလည္း အမ်ား
ႀကီး။ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ပိုမိုေကာင္းမြန္လာတဲ့အေျခအေနကို
ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ဖို႔လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။ စီးပြားေရးအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာမျဖစ္မေနလုပ္မွရေတာ့
မယ္လို႔ အစိုးရကဆုံးျဖတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ကံသီသြားတယ္ပဲေျပာရမယ္။ သူတို႔က ေခါင္းေဆာင္
ေကာင္းနဲ႔ေနာက္လိုက္ေကာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ဘားတဲလ္ ေရာဗိရွ္ရဲ႕နဲ႔သူ႔လူေတြ တစ္အုပ္ႀကီးကို
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ေတြ႕သြားခဲ့တယ္။ ဘားတဲလ္ ေရာဗိရွ္တို႔လူစုဟာ အသိပညာရွိရွိ ပညာသည္ပီပီ စီးပြားေရး
အေျခအေနကို ဆြဲတင္ဖို႔အသင့္ရွိေနခဲ့ၾကတယ္။ တခါတေလမွာ အရမ္းျပင္းထန္မယ့္ ခြဲစိတ္
ကုသမႈမ်ဳိးလုပ္ကိုလုပ္မွရမယ္။ သို႔ေသာ္ ဆရာ၀န္ေကာင္းေတြမရွိရင္ေတာ့ ကိုယ္က်ဳိးနည္းမယ့္
ရလဒ္ပဲထြက္လာမွာ။ ပိုလန္မွာ ‘ဆရာ၀န္ေကာင္း’ ေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ရလိုက္တယ္။ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္အင္မတန္ျပတ္သားတဲ့

အထူးကုေတြေပါ့။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕

အေစာပိုင္းလေတြမွာ

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနဟာ အျပန္အလွန္နားလည္မႈေတြ အျပည့္အ၀ရွိေနတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္
ပါတီေဟာင္းက

ကိုယ္စားလွယ္ေတြ

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတယ္။

ႏိုင္ငံေရးပတ္၀န္းက်င္မွာ

အနာဂတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေနရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို အျပည့္အ၀နားလည္မႈ၊ အျပည့္အ၀
တာ၀န္ယူမႈရွိေနတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဒီမိုကေရစီအျပည့္အ၀နဲ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့
တဲ့ လႊတ္ေတာ္ေပါင္းမနည္းေတာ့ဘူး။ သို႔ေသာ္ ဘယ္လႊတ္ေတာ္ကအေကာင္းဆုံးလဲလို႔ ခင္
ဗ်ားလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုေမးမယ္ဆိုရင္ ၁၉၈၉-၉၁ ခုႏွစ္ကာလ လႊတ္ေတာ္က ပဲလို႔ေျပာၾက
လိမ့္မယ္။ ပထမဆုံးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအျပည့္မ၀မရွိဘဲ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္
ေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီတုန္းက နားလည္မႈနဲ႔ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ ထူးျခားတဲ့
စိတ္ဓာတ္ကိန္းေအာင္းေနခဲ့တာကိုး။
ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ အေရးႀကီးတဲ့အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးခက္ခဲတဲ့ ဆုံးျဖတ္
ခ်က္ေတြကို စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေပါင္းစပ္လိုက္တာက အေစာပိုင္းႏွစ္ႏွစ္မွာလုပ္လို႔ရ
တယ္။ ေနာက္ေတာ့ လုံး၀လုပ္လို႔မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ပထမဆုံး ဒီမိုကေရစီအျပည့္အ၀ရွိတဲ့
၁၉၉၁ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ (ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အခ်ဳိးက်တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရရန္ အနိမ့္
ဆံုးမဲအေရအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္) ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုမထည့္ဘဲက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္
ပါတီမဆို ေထာက္ခံမဲ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရခဲ့ရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ဖို႔အခြင့္အေရးရွိသြားတယ္။
ရလဒ္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၃၂ ပါတီရွိလာတယ္။ တခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ
အလုပ္ ေတြျပဳတ္တာ၊ ဆင္းရဲတြင္းနက္ကုန္တာေတြျဖစ္ေမယ့္ အင္မတန္နားလည္ရခက္ၿပီး
အခံရခက္တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ ခုကိုေထာက္ခံဖိုပ အဲဒီ ၃၂ ပါတီစလုံးကသေဘာတူတယ္လို႔မ်ား
ခင္ဗ်ားစိတ္ကူးၾကည့္လို႔ရပါ့မလား။ အဲဒီလိုသေဘာတူဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီေန႔ေခတ္
ေျမာက္အာဖရိကတုိက္က ဒါမွမဟုတ္ တျခားေဒသေတြက လမ္းမေတြေပၚက လူထုဟာ လြတ္
လပ္ခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အရာရာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတယ္။ စနစ္ေျပာင္းသြားၿပီ
ဆိုရင္ေတာ့ လူထုကအာဏာရသြားတာပဲ။ ပထမဆုံးတုံ႔ျပန္မႈက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြမ်ားလာမယ္။
ပဋိပကၡမ်ားလာၿပီး ဒိုင္ယာေလာ့နည္းလာမယ္။ မျဖစ္မေနလုပ္ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ အခံရခက္မယ့္
စီးပြားေရးျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္

႐ုတ္တရက္ေပၚလာတဲ့

ဒီအခြင့္အေရးကေလး

ကိုရွာေတြ႕ဖို႔က သိပ္ကိုခက္ပါတယ္။ ဒီစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ လက္ေတြ႕ပိုင္းအရ
ေရာ သေဘာတရားေရးအရပါ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈေတြ
ကို ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။
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ဒါဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္သစ္နဲ႔ (တခါတရံမွာ ေလထဲအိမ္ေဆာက္တဲ့) ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တ
မႈေတြ ၀ုန္းကနဲေပၚလာတာေတြကို အရမ္းလက္ေတြ႕က်တဲ့ စီးပြားေရးမူ၀ါဒနဲ႔ ဘယ္လိုေပါင္းစပ္
မလဲ။ အသစ္တက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္ေတြအမ်ားႀကီး၊ လမ္
းေပၚက ဆႏၵျပျပည္သူေတြဆီကေန ဒီလိုခက္ခဲတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္ နာလည္မႈနဲ႔
ေထာက္ခံမႈရေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ႏိုင္မလဲ။
ဒီအေရွ႕ဥေရာပက တျခားႏုိင္ငံေတြကေန ကၽြန္ေတာ္သိလာရတာက ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံးကို
မသုံးပဲ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ ဆင့္သြားဖို႔အဲဒီႏိုင္ငံေတြကဆုံးျဖတ္ၾကတဲ့အခါ (သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ
အမ်ားစုက အဲဒီမူ၀ါဒေတြကို အဆင့္တိုင္း အဆင့္တိုင္းမွာ ကန္႔လန္႔တိုက္ၾကတယ္) ျပႆနာ
ေတြအမ်ားႀကီးၾကံဳရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ သူတို႔ဆီမွာလည္း အခံရခက္မယ့္ဆုံး
ျဖတ္ခ်က္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးကိုေပးေနရတုန္းမို႔လို႔ပဲ။ ဒါကခြဲစိတ္ကုသ
မႈအတိုင္းပဲ။ အရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ခက္ခက္ခဲခဲလုပ္ရတဲ့ ခြဲစိတ္ကုသမႈကိုေတာင္ ခြဲစိတ္
ခန္း၀င္ ခ်ိန္အတိအက်ထဲ လက္ခံလို႔ရတယ္။ သို႔ေသာ္ လတိုင္းလတိုင္း ဒါမွမဟုတ္ ငါးႏွစ္
သို႔မဟုတ္ ခုႏွစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ သိပ္အခံရမခက္ေသာ္လည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာေကာင္းတဲ့ခြဲစိတ္ကုသ
မႈအတြက္ ခြဲခန္း၀င္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သည္းညည္းခံႏုိင္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ အဲဒီလို
အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ နဲနဲတူတဲ့အေနအထားကို ဂရိႏုိင္ႏုိင္မွာ ျမင္ရလိမ့္မယ္။

အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြအမ်ားစုမွာ

အေျခခံဥပေဒသစ္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔

လူမႈေရး

ကတိက၀တ္က အေရးအႀကီးဆုံးပဲ ပိုလန္မွာဆိုရင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္
ခ်က္အခ်ဳိ႕လုပ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ‘ပဏာမအေျခခံဥပေဒ’ကိုျပ႒ာန္းၿပီး ေနာက္
ထပ္ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြထပ္လုပ္တယ္။ ဗြယ္ဆာက သူ႔သမၼတ သက္တမ္းမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့
အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရလာေအာင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိခဲ့ဘူး။ ခင္ဗ်ားကေတာ့
၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာလုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ပိုလန္ႏုိင္ငံမွာ အေျခခံဥပေဒသစ္ကိုျပ႒ာန္းဖို႔ သေဘာတူညီ
ခ်က္ရေစခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္က ဘယ္လုပ္ငန္းစဥ္လဲ။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။

။အေျခခံဥပေဒသစ္ကိုျပ႒ာန္းျခင္းဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးၿပီး ေတာ္

ေတာ္လည္းခက္ပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ပိုလန္ဟာ ခ်ီလီလိုအေျခမ်ဳိးနဲ႔ေတာ္ေတာ္
နီးစပ္တဲ့ အေနအထားကိုေရာက္ခဲ့တယ္။ [ခ်ီလီတြင္ ပီႏိုေခ်းေခတ္ အေျခခံဥပေဒကိုအစားထိုး
ရန္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူမွ်မႈမရွိခဲ့ေပ။] ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြမ်ားသထက္
မ်ားလာတဲ့

ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္ေဟာင္းက

အေျခခံဥပေဒရွိထားေနတယ္။

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ

လႊတ္ေတာ္မွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္သုံးပုံႏွစ္ပုံရဲ႕ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈကိုရႏုိင္
ဖို႔ရာ

သိပ္ကိုခက္ခဲတာေၾကာင့္

ေခတ္ေဟာင္းအေျခခံဥပေဒဆက္ရွိေနရတာပဲ။

ပိုလန္မွာ
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အေျခခံဥပေဒသစ္ျပ

႒ာန္းဖို႔တိုက္ပြဲ၀င္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက

သိပ္သိသာထင္ရွားတယ္။

အေျခခံဥပေဒအေဟာင္းက ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြကတည္းက ျပ႒ာန္းထားတာေလ။ အဲဒီ
အေျခခံဥပေဒကို ေမာ္စကိုကိုလွမ္းပုိ႔ၿပီး စတာလင္ကသုံးသပ္ဖတ္႐ႈခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ပိုလန္
ျပည္သူေတြအတြက္ စတာလင္ေခတ္ အေျခခံဥပေဒလို႔ယူဆရတဲ့ဟာကို ျပင္ကိုျပင္ရမယ္
ဆိုတာ သိပ္ကိုသဘာ၀က်တယ္ဗ်။ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဖို႔က ႏုိင္ငံေရးအရအေရးပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕အႏွစ္သာရေၾကာင့္လည္း ျပင္ဖို႔လိုအပ္ေနတာေပါ့။
လႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာေကာ္မတီမွာ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕က ဥကၠ႒လုပ္သြားတဲ့
သူက ပါေမာကၡ ဂီရီမတ္ေလ။ အင္မတန္ထက္ျမက္ၿပီး လူအမ်ားေလးစားခံရတဲ့သူ။ လႊတ္ေတာ္
မွာ သေဘာထားအျမင္ေပါင္းစုံနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအမ်ားႀကီးရွိေနေတာ့ ၁၉၉၁-၉၃ လႊတ္ေတာ္
ေတြရဲ႕သက္တမ္းမွာ သူ႔အလုပ္ကိုၿပီးဆုုံးေအာင္လုပ္ဖို႔ ခက္ခဲ့တာေၾကာင့္ သူမေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။
၁၉၉၃ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာေတြရဖို႔ အနည္းဆုံး
ေထာက္ခံမဲလိုအပ္ခ်က္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြလက္ခံၾကမွျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္
တို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။

ဒီေထာက္ခံမဲ

လိုအပ္ခ်က္သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္မွာ

လက္ယာႏုိင္ငံေရး

အုပ္စုက အင္အားစုေတြ စည္းလုံးမႈပ်က္ျပားသြားတာေၾကာင့္ ဘယ္လက္ယာစြန္းႏုိင္ငံေရးပါတီမွ
လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္မလာေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွာပါတဲ့ SLD နဲ႔အတူ
ပိုလန္လယ္သမားပါတ ီ(PSL) က Sejm ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအမ်ားစုရ
သြားတယ္။ (SLD ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔) ကၽြန္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒေရးရာေကာ္မရွင္ကို
ဦးေဆာင္ရတယ္။ ဒါနဲ႔အတိုက္အခံဘက္ကေန အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးလိုလုိလားလားရွိ
တဲ့ပါတီတစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္းဖိတ္ေခၚလိုက္တယ္။ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီနဲ႔ ဂီရီမက္တို႔ ဦးေဆာင္တဲ့
Freedom Union ပါတီပါ။ အဲဒီပါတီနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အမ်ားစုကိုယ္
စားလွယ္ေတြေပါင္းဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္တာပါ။ ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္တြဲလုပ္ၾကတယ္။
ဥပေဒမူၾကမ္းေတြကို သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီကေလးမွာ လႊတ္ေတာ္ကစဥ္းစားသုံးသပ္တဲ့
အခါ ေနာက္တက္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသစ္က်ရင္ အဲဒီဥပေဒမူၾကမ္းေတြကို
လွည့္ေတာင္ၾကည့္မွာမဟုတ္ဘူးဗ်။ အရင္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတုန္းက ဥပေဒမူၾကမ္းေတြကို
အသစ္တက္လာတဲ့လႊတ္ေတာ္က မျဖစ္မေနေဆြးေႏြးစရာမွမလိုတာကိုး။ အေျခခံဥပေဒသစ္
ကိစၥဆိုလည္း အဲဒီလိုျဖစ္မွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဆြဲထားတဲ့အေျခခံဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းေျခာက္ခု
ခုႏွစ္ခုေလာက္ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က လႊတ္ေတာ္အသစ္မွာပါမလာေတာ့တဲ့ ေရွး႐ိုးစြဲပါတီေတြက
ေနျပင္ဆင္ထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒေတြပါ။ သို႔ေသာ္ ဒီအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ၊ မူၾကမ္း
ေတြအကုန္လုံးကို ကိုင္ၿပီးလုပ္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ့္အယူအဆက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအစီအမံေတြအားလုံးနဲ႔ အဆိုျပဳခ်က္
ေတြအားလုံးကို
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ေဆြးေႏြးၾကမယ္ေပါ့။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အခ်ိန္အၾကာႀကီးယူခဲ့ရတာ

အမွန္ပဲ။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအမ်ားစုရထားေတာ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိန္းကြပ္
ထားႏိုင္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ မူ၀ါဒေရးရာမွာ အေရးႀကီတဲ့ သူျဖစ္တဲ့ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔
စၿပီးေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ ဒိုင္ယာေလာ့ေကာင္းေကာင္းလုပ္ၿပီး
သြားတဲ့အခါမွာ

အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းထြက္လာခဲ့တယ္။

၁၉၉၅

ခုႏွစ္မွာ

သမၼတအျဖစ္

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ အဲဒီအေျခခံ
ဥပေဒမူၾကမ္းကို မဲဆႏၵခံယူခဲ့တယ္။ ေထာက္ခံမႈရခဲ့တယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ပိုလန္မွာဘယ္တုန္း
ကမွမရွိခဲ့ဖူးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သာ အဲဒီ ၁၉၉၃-၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကာလမွာ အေျခခံဥပေဒသစ္ကိစၥ
ကိုမလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ အေျခခံဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းဖို႔ ေတာ္ေတာ္ကိုခက္လိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္း
ဆိုေတာ့ ေနာက္တက္လာမယ္လ
့ တ
ႊ ္ေတာ္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တက
႔ို ကိယ
ု စ
္ ားလွယ္ေနရာအမ်ားစု
မရေတာ့ဘူးေလ။

အစိုးရဖြဲ႕စည္းပုံ
ပိုလန္ဟာ အေရွ႕ဥေရာပမွာ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ) သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က်င့္
သုံးတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံလို႔ ယူဆရပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔အစိုးရထဲမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယက္
ယာဘူးဇက္ခ္ (၁၉၉၇-၂၀၀၁) တက္လာတဲ့အခါ ‘တူယွဥ္ႏႊဲ’ဆိုတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္သြား
တယ္။ (သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔သည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ သီးျခား
ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ

တက္လာသည့္သေဘာျဖစ္ပါသည္။)

သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ပိုင္း

(သမၼတက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုခန္႔အပ္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္
ကိုတာ၀န္ခံရသည္ျဖစ္၍ ၎တို႔အား လႊတ္ေတာ္ကအယုံအၾကည္မရွိအဆိုျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္
သည္) က်င့္သုံးတာကို ခင္ဗ်ားဘယ္လို သေဘာရလဲ။ အဲဒီစနစ္ကို ဒီေန႔ေခတ္မွာ ခင္ဗ်ား
ႏွစ္သက္ေသးရဲ႕လား။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။

။ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ သမၼတ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုႏွစ္သက္ရတာလဲ။ ေျပာရရင္အရွည္ႀကီးပဲ။ လိုရင္းေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
တုိ႔မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွစ္ခုရွိတယ္။ ပထမေရြးစရာနည္းလမ္းက လႊတ္ေတာ္ကေနအစုိးရအဖြဲ႕ကို
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့စနစ္ဖြဲ႕စည္းတာေပါ့။ သို႔ေသာ္ ဒီစနစ္ကို အခိုင္အမာဆန္႔က်င္တဲ့
ေျပာဆိုတင္ျပမႈေတြရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပိုလန္မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္က အကြဲကြဲအျပား
ျပားျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့တင္ျပခ်က္ေပါ့။

ပထမဆုံး ဒီမိုကေရစီ

အျပည့္အ၀နဲ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၃ ခုရွိေနတယ္
ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအားလုံးကို ဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြအားလုံး ဘယ္လို
လုပ္ေပးႏိုင္မလဲဗ်ာ။ ေျခာက္လၾကာတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕မွာ အၾကပ္အတည္းေပၚလာ
ရတတ္တယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေျပာင္းခဲ့ရတယ္။ ဒီစနစ္အရ
ေတာ္ေတာ္ တာ၀န္မဲ့သလိုျဖစ္သြားခဲ့လိမ့္မယ္။
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ဒီေတာ့ ဘာေၾကာင့္မ်ားသမၼတက (လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအျပည့္ရွိတဲ့) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို
က်င့္သုံးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဆုံးျဖတ္ခဲ့တာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္သမုိင္းေၾကာင္း၊ အိမ္နီးနား
ခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းကိုသိထားတာေၾကာင့္ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေၾကာက္တယ္။ ဒီစနစ္က ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအရမ္းမ်ားတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ မစၥတာ
ဗြယ္ဆာရဲ႕သမၼတသက္တမ္းမွာ အင္မတန္မွားယြင္းတဲ့နမူနာရွိခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့
သူ႔ရဲ႕သမၼတသက္တမ္းမွာ အရည္အခ်င္းလုံး၀မရွိဘူး။ သမၼတကို အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ အာ
ဏာေတြအပ္ႏွင္းတာ အႏၱရာယ္ရွိလာလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယူဆတယ္။
၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ၁၉၉၅ ခုႏွစ္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကိုမူတည္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
ဦးေဆာင္ေသာ သမၼတစနစ္ကိုအဆိုျပဳဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒီစနစ္အေၾကာင္း လုံး၀
သိမထားတာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ ျပင္သစ္နဲ႔ဖင္လန္မွာ ဒီစနစ္ကအေျခတက် ျဖစ္ေနၿပီ။
ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့

ဒီစနစ္ကအိုေကတယ္။

ဒီစနစ္ဟာ

ပိုလန္အတြက္အဆုိျပဳဖို႔အ

ေကာင္းဆုံးစနစ္ပဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဒီနစ္ကိုျပင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုရင္
ေတာ့ ေတာ္ေတာ္သတိထားမွာပဲဗ်။ မစၥတာဘူဇက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေလးႏွစ္ၾကာ ‘အတူယွဥ္ႏႊဲ’ၿပီး
အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။

သူနဲ႔တြဲလုပ္ရတာ

ထိေရာက္ၿပီး

ထိန္းကြပ္ရေတာ္ေတာ္လြယ္တယ္။

တကယ္တမ္းေျပာရရင္ေတာ့ တခါတေလ ကိုယ့္အစိုးရအဖြဲ႕မဟုတ္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ တြဲလုပ္
ရတာက ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ဖြဲ႕တဲ့အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ တြဲလုပ္ရတာထက္ ပိုလြယ္ပါလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္
ေတြးမိတယ္။ လက္ရွ္ခ္ ကာတီနီစကီး [သမၼတ (၂၀၀၅-၂၀၁၀)] နဲ႔ ေဒၚနာလ္တုစ္ခ္ [၀န္ႀကီးခ်ဳပ္
(၂၀၀၇-လက္ရွိ)] တို႔ၾကား ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြအပါအ၀င္ ကၽြန္ေတာ္
တို႔မွာ တကယ့္ပဋိပကၡေတြရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီျပႆနာေတြက အေျခခံဥပေဒေရးရာ ျပႆနာေတြမ
ဟုတ္ဘူး။ လူပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးၾကားက ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အၾကံဳအရ ႏုိင္ငံေတာ္
ရဲ႕အျမင့္ဆုံးရာထူးေတြမွာ တာ၀န္ယူတတ္တဲ့ လူႀကီးလူေကာင္းေတြရွိရင္ သုံးမရတဲ့အေျခခံ
ဥပေဒသည္ပင္လွ်င္ အလုပ္ျဖစ္မွာပဲလို႔ေျပာရလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ ခင္ဗ်ားမွာ အေကာင္းဆုံးအ
ေျခခံဥပေဒေတာ့ရွိပါရဲ႕၊ အဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြမွာ မေကာင္းတဲ့လူေတြရွိေနရင္ေတာ့ အလုပ္ျဖစ္
မွာမဟုတ္ဘူး။ အေျခခံဥပေဒရဲ႕အရည္အေသြးက အေရးႀကီးတာအမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္အေျခခံ
ဥပေဒေကာင္း႐ုံနဲ႔ေတာ့မရပါဘူး။

တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့သူေတြၾကားမွာ

အျပဳသေဘာ

ေဆာင္တဲ့ဆက္ဆံေရးရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတို႔တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်မယ္ဆိုတဲ့
စိတ္ရွိေနၾကရင္ အေကာင္းဆုံးဆိုတဲ့အေျခခံဥပေဒလည္း မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔က အေျခခံ
ဥပေဒကို လိုရာဆြဲၿပီးအသုံးခ်ၾကမွာေလ။
ပိုလန္ႏုိင္ငံမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ သမၼတစနစ္ဟာ ေတာ္ေတာ္ဟန္က်ပါတယ္။
အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြဖန္တီးေပးတယ္။ အစိုးရ ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္တစ္ဘက္
တည္းကေန
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ထိန္းေက်ာင္းတဲ့စနစ္ေတြထက္ပိုပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ

ကိုယ္စားလွယ္

ေနရာအမ်ားစုနဲ႔ အားေကာင္းတဲ့အစိုးရတက္ေနတယ္ဆုိရင္ သမၼတဟာပါတီတစ္ခုထဲကေန
မဟုတ္ရင္ပိုေကာင္းတယ္။ အစိုးရကတင္ျပတဲ့ အယူအဆအလြဲေတြကို ပိတ္ပင္ဖို႔အျပန္အလွန္
ထိန္းေက်ာင္းျခင္းဆိုတဲ့အေျခခံက

တစ္ခါတစ္ေလက်လိုအပ္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ

ဆိုရင္ အစိုးရကေတာ္ေတာ္ေလးအာဏာရွိတာကိုး။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတဦးေဆာင္ေသာ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ႏွစ္ခုစလုံးက အားေကာင္းတယ္။
ဥပမာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အယုံအၾကည္မရွိအဆုိတစ္ခုတည္းနဲ႔ မဲခြဲဆုံးျဖတ္လို႔မရပါဘူး။ အစိုးရ
အဖြဲ႕ကိုျဖဳတ္မခ်ခင္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္ (အယုံအၾကည္မရွိအဆိုတင္သူေတြ) က သူတုိ႔
ရဲ႕ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ဖို႔ေထာက္ခံ
မဲရဖို႔လိုတယ္ဗ်။ အဲဒီလိုေထာက္ခံမဲရဖို႔က မလြယ္ဘူး။ အစိုးရအသုံးစရိတ္ဟာ အစိုးရနဲ႔ ကိုယ္
စားလွယ္အမ်ားစုေထာက္ခံတဲ့လႊတ္ေတာ္မွာပဲ

တာ၀န္ရွိတယ္။

သမၼတနဲ႔ဘက္ဂ်က္နဲ႔ဘာမွ

မဆိုင္ဘူး။ သမၼတက ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာနဲ႔ပယ္ခ်ႏုိင္တယ္။ သို႔ေသာ္
အဲဒီတစ္ခ်က္ လႊတ္အာဏာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ငါးပုံသုံးပုံရဲ႕ ေထာက္ခံမဲနဲ႔လႊမ္းမိုး
အႏိုင္ယူလို႔ရတယ္။ အေျခခံဥပေဒရဲ႕အခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြကိုျပင္လို႔ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြ
ျပင္သင့္တယ္ပဲထားပါေတာ့။ သို႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒဟာ အရမ္းကိုအသက္၀င္ေနၿပီ။ ပိုလန္
ႏုိင္ငံရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ေပးထားၿပီ။
လႊတ္ေတာ္ထဲကုိအခုအသစ္ေရာက္လာတဲ့

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအမ်ားႀကီး

ကိုေျပာခ်င္တာကေတာ့ အေျခခံဥပေဒမွာတစ္ခုခုျပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္
တာပိုေကာင္းလား ဆက္လက္တည္ရွိမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ရတာပိုေကာင္းမလား
ဆိုတာ စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကပါဆိုတာပဲ။ ခ်ဳပ္ရရင္ အေျခခံဥပေဒတစ္ၿငိမ္ေရးဟာ အေျခခံဥပေဒရဲ႕
ပင္ကိုယ္တန္ဖိုးပဲ။ ဥပမာ ယူကရိန္းမွာဆိုရင္ သုံးလတစ္ခါ ေလးလတစ္ခါ အေျခခံံဥပေဒ
ကိုျပင္ေနၾကတယ္။ အဲဒါအေျခခံဥပေဒမဟုတ္ေတာ့ဘူးဗ်။ စကၠဴသက္သက္ပဲ။ အေျခခံဥပေဒကို
ေလးစားလိုက္နာၾကဖို႔အေရးႀကီးတယ္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာလို

အေျခခံဥပေဒပ်ဳိး

ေထာင္မႈမ်ဳိးရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏွစ္တုိင္းႏွစ္တိုင္း အစိုးရသက္တမ္းတစ္ခုေရာက္တုိင္း
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေနတာမ်ဳိးကို ေရွာင္ႏုိင္မွသာ အေျခခံဥပေဒကိုပ်ဳိးေထာင္မႈရွိလာမွာေပါ့။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလႊမ္းမိုးမႈ
ပိုလန္ကို ေနတိုးနဲ႔အီးယူအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာေအာင္ခင္ဗ်ားလုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလိုအဖြဲ႕၀င္မျဖစ္
ခင္က ဖီလစ္ဂြန္ဇာ လက္ဇ္ (၁၉၈၂-၉၆) က [ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ေရွ႕ေျပး]

ဥေရာပစီးပြားေရး

အသိုက္အ၀န္းမွာစပိန္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာေအာင္ရယ္ ေနတုိးအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအျဖစ္ဆက္ရွိေနေအာင္
ရယ္ ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ စပိန္ရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳက ခင္ဗ်ားအတြက္ နမူနာပုံစံရခဲ့သလား။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။

။ ဖီလစ္ဂြန္ဇာလက္ေပးတဲ့အၾကံဉာဏ္ေတြက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္အရမ္း

အသုံး၀င္ပါတယ္။ ပိုလန္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံရဲ႕ေနာက္ဆုံးေန႔မ်ားမွာ ရာကိုစကီးနဲ႔အတူ ဂြန္ဇာ
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လက္ကို ပထမဆုံးေတြ႕ဆုံခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထင္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ေနာက္ေတာ့ ၁၉၈၉
ခုႏွစ္မွာတစ္ႀကိမ္ စပိန္အစိုးရသမၼတျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ သူ႔ဆီသြားေတြ႕ဖူးတယ္။ သူနဲ႔စကားေျပာရ
တာ လမ္းညႊန္ၾသ၀ါဒေတြအမ်ားႀကီးရခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ
ဥကၠ႒ျဖစ္ခ်ိန္နဲ႔ေနာက္ပိုင္း သမၼတျဖစ္လာခ်ိန္မွာ သူနဲ႔ခဏခဏေတြ႕ျဖစ္ပါတယ္။ စပိန္ႏိုင္ငံဟာ
အင္မတန္ စိတ္အားထက္သန္ေစတဲ့နမူနာပါပဲ။ သူတို႔နဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ရပ္နဲ႔က တူတာေတြ
အမ်ားႀကီးရွိေနတာကိုး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံး

အာဏာရွင္စနစ္ကိုျဖတ္သန္းခဲ့ရတယ္။

ေနာက္ေတာ့ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းအသြင္ ကူးေျပာင္းခဲ့တယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဒီမိုကေရစီ
ရွိေနၿပီ။ အဲဒီ ဒီမိုကေရစီကလည္း အင္မတန္ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ လက္စားေခ်မႈေတြမရွိဘဲ
ျဖစ္ထြန္းေနတယ္။ စပိန္မွာ အဲဒီလိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့ရတယ္ဆို
တာ ဂြန္ဇာလက္ကရွင္းျပတယ္။ ဥပမာ မြန္ကလိုရာပဋိဥာဥ္အေၾကာင္းေျပာျပတယ္။ (ထို
ပဋိဉာဥ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ေငြေၾကး
ေဖာင္းပြမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ကိစၥ၊ အရင္းအႏွီးမ်ားျပည္ပသို႔ စီးထြက္ျခင္းကိုေျဖရွင္းၿပီး အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။) ရီပတ္ဗလီ
ကန္ေတြနဲ႔အျခားသူေတြၾကားမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြကိုျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီး သမုိင္းရဲ႕
ဖုံးကြယ္ထားတဲ့အခ်က္ေတြကိုေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္သူ စိတ္မ၀င္စားသလဲဆိုတာကိုလည္း
ဂြန္ဇာလက္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။
အီးယူ၀င္ဖို႔ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ စပိန္ကို
ေလးစားရတဲ့အေၾကာင္းရင္းရွိပါတယ္။ ဒီဘက္ေခတ္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ စပိန္ဟာ ဥေရာပ
မွာအေကာင္းဆုံးတိုင္းျပည္ပဲ။ ဂြန္ဇာလက္ကအေရးႀကီးတဲ့အၾကံတစ္ခုေပးသြားတယ္။ အဖြဲ႕၀င္
ဖို႔ေလွ်ာက္ထားတဲ့တုိင္းျပည္ေတြအကုန္လုံး အဖြဲ႕၀င္ခြင့္ရဖို႔ဆုိရင္ လုပ္ရမယ့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ေတြ အီးယူအေခၚ ‘အိမ္စာေတြ’ အေၾကာင္းလည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ တယ္။ တစ္ခ်ိန္လုံး
‘အိမ္စာ၊ အိမ္စာ၊ အိမ္စာ’နဲ႔ၾကားေနရေတာ့ ကေလးတစ္ေယာက္လိုခံစားရတယ္။ အိမ္စာလို႔
ေျပာတာကိုမုန္းလာတယ္။ တစ္ခါတုန္းက ဂြန္ဇာလက္ကိုကၽြန္ေတာ္က ‘ဒီမယ္ ဖိလစ္ ငါတုိ႔
အားလုံးဒီအိမ္စာေတြ လုပ္ရတာၿပိဳင္းေနၿပီ။ လူတိုင္းက အိမ္စာအေၾကာင္းပဲေျပာေနၾကတာပဲ။’
လို႔ ဂြန္ဇာလက္ကိုေျပာလိုက္တယ္။ ဒါနဲ႔သူက အရမ္းအေရးႀကီးတာတစ္ခုေျပာသြားတယ္။
‘သိပ္ဟုတ္တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ခင္ဗ်ားကို နားလည္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားၿပိဳင္းမွာပဲ။ သို႔ေသာ္ ဒီမယ္
ခင္ဗ်ားသာ ဒီအိမ္စာကိုေကာင္းေကာင္းလုပ္ထားမယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားဆီကို အက်ဳိးရလဒ္ေတြ
မၾကာခင္

ေရာက္လာမယ္။

အီးယူအဖြဲ႕၀င္ခြင့္ရၿပီးရင္

ေနာက္ထပ္အက်ဳိးရလဒ္ေတြထပ္ရ

လာဦးမွာပဲ။ ခင္ဗ်ားဒီအိမ္စာကိုျဖစ္ကတတ္ဆန္းလုပ္ထားရင္ ရန္ပုံေငြေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေငြေၾကး
ေထာက္ပံ့မႈေတြစတဲ့ အီးယူဆီကရလာမယ့္အရာေတြအားလုံးကိုရယူသုံးစြဲရာမွာ ျပႆနာေတြ
အမ်ားႀကီးတက္လာလိမ့္မယ္။’လို႔

သူေျပာသြားခဲ့တယ္။

အီးယူ၀င္ၿပီးတဲ့အခါ

သူေျပာတာ

သိပ္မွန္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဒီေန႔ေခတ္ပိုလန္ဟာ အဆင္ေျပေနတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
242

လုပ္ရမယ့္အိမ္စာကို ဟာကြက္မရွိေအာင္လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီေလ။ အဖြဲ႕၀င္ၿပီး ေျခာက္ႏွစ္အတြင္းမွာ
ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ယူ႐ိုေငြ ၃၀ ဘီလီယံနီးပါးရရွိခဲ့တယ္။ အခုေနာက္ထပ္ ယူ႐ုိေငြဘီလီ ယံ ၃၀
ထပ္ရဖို႔ေစာင့္ေနတယ္။ ဒီေငြပမာဏဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္အတြက္၊ ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံ
တည္ေထာင္ေရးအတြက္၊ အရာရာအတြက္ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးအကူေငြပါပဲ။
ဒီအၾကံဥာဏ္ဟာ

ဂြန္ဇာလက္ရဲ႕အေကာင္းဆုံးအၾကံဥာဏ္ေပါ့။

ဂရိမွာျဖစ္ေနတာက

ျဖစ္

ကတတ္ဆန္းအိမ္စာလုပ္လို႔ အဆင့္ေတြက်ကုန္တာရဲ႕ရလဒ္ပဲေပါ့။ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္လုပ္
မထားဘူးဆိုရင္ တုိင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးစနစ္က လိုအပ္တာေတြကိုအလိုက္သင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္
ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ အီးယူမွာ ထိေရာက္ပီျပင္တဲ့အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ဖို႔လည္း အခြင့္ရွိေတာ့မွာ
မဟုတ္ဘူး။

ပိုလန္ရဲ႕ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အီးယူအဖြဲ႕၀င္ျခင္းက ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈ
ရွိခဲ့သလဲ။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။ ။ အီးယူအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျခင္းကအရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီးခ်ိန္
ေနာက္မွာ ပိုလန္ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး၊ ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံတည္ေထာင္ေရး၊ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္း
ေတြဖြင့္ျခင္းနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးတို႔အတြက္ အက်ဳိးဆက္ေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္လာတယ္။ သို႔ေသာ္
ႏုိင္ငံေရး႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္ေတာ့ အီးယူ၀င္ခြင့္ရျခင္းဟာ ပိုလန္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာမွာ
ဥေရာပရဲ႕အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သြားတယ္ဆိုတဲ့သေဘာပဲ။ အဲဒီလိုျဖစ္လာဖို႔ အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားခဲ့ရ
ပါတယ္။ အီးယူအဖြဲ႕၀င္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါ တယ္။
၂၀၀၃ မွာ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပတယ္။ အဲဒီဆႏၵခံယူပြဲမွာ မဲဆႏၵရွင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အီးယူ၀င္ဖို႔
ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကတယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေမလမွာ အီးယူအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံတရား၀င္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။
အဲဒီလိုအဖြဲ႕၀င္လိုက္ျခင္းဟာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဒီမိုကေရစီ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြကို

ခိုင္မာအားေကာင္းေစခဲ့တယ္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသ

တြင္းရပ္တည္ခ်က္ပဲ။ ပိလ
ု န္ႏင
ုိ င
္ ရ
ံ ဲ႕ ပတ္ပတ္လည္ႏင
ို င
္ ံေတြအားလုံးမွာ ေျပာင္းလဲကန
ု ၾ္ ကၿပီေလ။
အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံသုံးႏုိင္ငံရွိေနရာကေန ခုႏွစ္ႏုိင္ငံရွိလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ေက်ာခ်င္းကပ္ေန
တဲ့ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသမွာ အင္မတန္ျပင္းထန္တဲ့ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အယူအဆက
အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံေတြအားလုံးနဲ႔

အေကာင္းဆုံးဆက္သြယ္မႈေတြကို

ဘယ္လိုဖန္တီးမလဲ၊

ဘယ္လိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ၾကမလဲ။ နားလည္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြရွိတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသေသာ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို
လုပ္မလဲဆိုတာ ေတြးပါတယ္။
ဂ်ာမနီ၊ လစ္သူေယးနီးယား၊ ယူကရိန္းနဲ႔တျခားႏိုင္ငံေတြအပါအ၀င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အိမ္
နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဒီလိုေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ
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လို႔ေျပာရမွာပဲ။ ႐ုရွားနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ျပႆနာေတြရွိေနတုန္းပဲ။ သို႔ေသာ္ ဒါကတစ္ျခားကိစၥပါ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေနာက္ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုက ေဒသတြင္းမွာ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေျခအ
ေနကိုဘယ္လို ကိုင္တြယ္ၿပီး ဘယ္လိုထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြလုပ္မလဲ၊ တျခားမွာတည္ၿငိမ္မႈရွိေ
အာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာပဲ။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအၿပီး ပထမဆုံးကာလမွာ ဒိုင္ယာေလာ့၊
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔တည္ၿငိမ္မႈမွာ အေကာင္းဆုံးဥပမာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသပဲ။ သို႔ေသာ္
ဒါက

လြယ္လြယ္နဲ႔သူ႔အလုိလိုျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါဘူး။

၀ါေဆာကေန

ဘဲလ္ဂရိတ္ကို

ေလယာဥ္စီးသြားရင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအစ ေဘာ္လကန္စစ္ပြဲမွာ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စစ္ဒဏ္သင့္ခဲ့ရသူေတြကို ေတြ႕ရမွာပဲ။ ဒါဆိုရင္ အရမ္းနီးကပ္ေနတဲ့
ေဒသႏွစ္ခု ဆုိဗီယက္အုပ္စုမွာအရင္တုန္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးပါခဲ့ဖူးတဲ့ ေဒသႏွစ္ခုကိုေတြ႕ရမွာပဲ။
ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးဟာ

လားလားမွ်မဆုိင္တဲ့အေျခအေနေတြရွိေနတာကိုေတြ႕ရမွာပဲ။

ပိုလန္မွာ

တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းကိုေတြ႕မယ္။ ေဘာ္လ္ကန္မွာ စစ္မက္နဲ႔ေၾကကြဲဇာတ္ကို
ေတြ႕ရမယ္။

ပိုလန္အတြက္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အင္မတန္အေရးပါခဲ့တဲ့ လႊမ္းမိုးခဲ့တဲ့ ပထမဆိုဗီယက္
ျပည္ေထာင္စုေနာက္ေတာ့ ႐ုရွားက ပိုလန္ရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ဘယ္လိုမ်ားဆက္ၿပီးလႊမ္း
မိုးခဲ့သလဲ။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။

။ေဂၚဘာခ်က္ဗ္က မဟာဗ်ဴဟာအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္အေရးပါတဲ့

အေၾကာင္းရင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ပထမဆုံးက လုံျခံဳေရးေပါ့။ ပိုလန္သမုိင္းကိုၾကည့္ရင္
စစ္ပြဲေတြခ်ည့္ပဲဆိုေတာ့

လုံျခံဳေရးျပႆနာက

အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း

ေျပာရရင္ ဂ်ာမနီနဲ႔႐ုရွားႏိုင္ငံႏွစ္ခုၾကားက ႏုိင္ငံျဖစ္ေနတာ တယ္မလြယ္လွပါဘူး။ ၁၉၉၀
ျပည့္ႏွစ္ေတြအစပိုင္းမွာ ဖင္လန္လိုၾကားေနလုပ္မလား၊ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္လုပ္မလားဆိုၿပီး ဘယ္
ဟာက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ပိုေကာင္းသလဲ ဆိုတာကိုေဆြးေႏြးၾကတာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီ
တုန္းက

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကရွိေနတုန္းပဲ။

ပိုလန္က

ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သြားမွာကို

႐ုရွားကလုံး၀ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။ အဲဒီျပႆနာက ပိုၿပီးေတာင္႐ႈပ္ေထြးသြားခဲ့တယ္။ ဂ်ာမနီျပန္္
လည္ေပါင္းစည္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြက

၁၉၈၉-၉၀

ခုႏွစ္ကာလမွာ

ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ေနတိုးအဖြဲ႕ကိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီးမဖြဲ႕ပါဘူးလို႔ မာဂ ရက္သက္ခ်ာ၊ ဖြန္ဆြာ မီးထရြန္း၊
ေဂ်ာ့၊ အိတ္ခ်္၊ဒဗလ်ဴဘုရွ္နဲ႔ အျခားေခါင္းေဆာင္ေတြက ကတိျပဳခဲ့ၾကတာကိုးဗ်။ ဒါေပမယ့္
အေျခအေနေတြကေျပာင္းသြားၿပီး ၾကားေနေရးနဲ႔ ေနတိုးအဖြဲ႕ၾကားမွာ ဘယ္ဟာကိုေရြးခ်ယ္မလဲ
ဆိုတာကို

ပိုလန္မွာ

အမ်ားစုေထာက္ခံမဲေပးမႈနဲ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔

အာမခံခ်က္ေတြတို႔ မဟာမိတ္တို႔ဆိုတာေတြမရွိဘဲ ဒီကမာၻတစ္ဘက္ျခမ္းက မီးခိုးေရာင္နယ္
ေျမလုိေနရာမ်ဳိးမွာ ဘက္မလိုက္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ေနေနဖို႔ဆိုရင္ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ဖို႔ ေတာင္းဆို
သင့္တယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဟိုးအရင္ကတည္းက ဖင္လန္ကေတာ့ တျခားကိစၥေပါ့။ သူ
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ကဒီေလာက္မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ေနရာမွာမရွိဘူးေလ။ ၾကားေနႏိုင္ငံဆို ၿပီး ဖင္လန္နဲ႔ၾသစႀတီးယား
ဆိုဗီယက္ေတြအတြက္ေရာ အေမရိကန္ေတြအတြက္ပါ သိပ္အသုံးတည့္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ ၾကားေန၀ါဒဆိုတာ ဘာမ်ားအဓိပၸာယ္ရွိသလဲဗ်ာ။
ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္မယ္ဆိုၿပီး ဆုံးျဖတ္ၾကေတာ့ မစၥတာ ယဲ့ဆင္နဲ႔ အေျခအတင္ေဆြးေႏြး
ၾကရေတာ့တာပဲ။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲသြားတာေၾကာင့္ ေနတိုးအဖြဲ႕ကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း
တာလုပ္လို႔ရႏုိင္ပါတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္ကတင္ျပတယ္။ ေနတိုးကိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီးမဖြဲ႕ဘူးဆို
တဲ့ကတိက ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကိုပဲေပးခဲ့တဲ့ကတိကိုး။ အခုဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမရွိေ
တာ့ဘူး။ ေနတိုးအဖြဲ႕ကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းတာကို ေျပာလို႔ဆိုလို႔ရသြားၿပီေလ။ ဒါကို ႐ုရွားကလုံး၀
လက္မခံတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ အေမရိကန္နဲ႔ဥေရာပႏို္င္ငံေတြကေတာ့ ေနတိုးကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလို႔
ရႏုိင္တယ္၊ ဖြဲ႕စည္းဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုၿပီး အခိုင္အမာရပ္တည္ၾကတယ္။ ပိုလန္က အဖြဲ႕၀င္သစ္
ေတြျဖစ္တဲ့ ဟန္ေဂရီ၊ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံတို႔နဲ႔အတူ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာတယ္။
၁၉၉၇

ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့

ကရင္မလင္နန္းေတာ္မွာ

အစည္းအေ၀းတစ္ခုလုပ္တယ္။

ကရင္မလင္မွာ အခန္းက်ယ္ႀကီးေတြရွိတယ္။ ယဲ့လ္ဆင္ရဲ႕စကားေျပာသံကလည္း ဟိန္းေနတာ
ပဲ။ သူက ႐ုရွားဘာသာနဲ႔ ‘ခင္ဗ်ား ဘာလို႔ေနတိုးအဖြဲ႕ထဲ၀င္ခ်င္တာတုန္း၊ ခင္ဗ်ား၀င္စရာမလိုပါ
ဘူးဗ်၊ လိုအပ္တဲ့အာမခံခ်က္ေတြအားလုံး ကၽြန္ေတာ္ေပးမွာေပါ့၊ ဘာလို႔မ်ား ေနတိုးထဲ၀င္ခ်င္ရ
တာလဲ’ ဆိုၿပီးေျပာတာေပါ့။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပရတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးပြဲက

ေတာ္ေတာ္ခဲရာခဲဆစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ေနာက္ဆုံး ကၽြန္ေတာ္က

‘ဘာရစ္နီကိုလိုင္ဗစ္ခ်္၊ ခင္ဗ်ားနဲ႔ဂ်ာမနီဆက္ဆံေရးကဘာလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာဗ်ာ’ လို႔
ေမးလိုက္တယ္။
‘ေကာင္းပါ့ဗ်ာ’
‘ဒါဆို အီတလီနဲ႔ေရာ’
‘ေကာင္းမွေကာင္း’
‘ယူေကနဲ႔ေရာ’
‘အရမ္းေကာင္း’
‘ေဟာ္လန္၊ ဒိန္းမတ္ တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ေရာ’
‘အရမ္းကိုေကာင္းဗ်ာ’
‘ပိုလန္၊ခ်က္၊ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံေတြနဲ႔ေရာ’
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‘မေကာင္းဘူးဗ်၊ ခင္ဗ်ားတို႔အားလုံးက ေနတိုးထဲ၀င္ခ်င္ေနၾကတာကိုး။ ဘာလို႔မ်ားေနတုိး
ထဲ၀င္ခ်င္ၾကတာလဲ။’
ဒါနဲ႔ကၽြန္ေတာ္က ‘ဒီမယ္ မစၥတာယဲ့ဆင္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံေတြအားလုံးက ေနတိုး
အဖြဲ႕၀င္ေတြခ်ည့္ပဲ။ ခင္ဗ်ားနဲ႔သူတို႔ ဆက္ဆံေရးက အရမ္းေကာင္း၊ ေကာင္းမွေကာင္း၊ အရမ္း
ကိုေကာင္းလို႔ေျပာၿပီး ပိုလန္၊ ဟန္ေဂရီနဲ႔ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံေတြနဲ႔က် ျပႆနာရွိေနတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာရင္ အလားတူအရမ္းေကာင္း၊ ေကာင္းမွေကာင္း၊အရမ္း
ကိုေကာင္းဆိုတဲ့ဆက္ဆံေရးရွိလာမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ကတိေပးတယ္ဗ်ာ’လို႔ ေျပာခ်လိုက္
တယ္။ သူကတဟားဟားနဲ႔ရယ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးပမ္း
မွာကို လက္ခံလိုက္တယ္။
ကၽြန္ေတာ္

ယဲ့ဆင္ကိုအင္မတန္ေလးစားမိပါတယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့

တကယ့္

ဒီမိုကရက္တစ္ဉာဥ္ရွိတဲ့ ႐ုရွားေခါင္းေဆာင္အနည္းအက်ဥ္းထဲမွာ သူပါလို႔ပဲ။ သူကအရမ္းကို
က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲကိုေရာက္ေနခဲ့တာ။ ဒီမိုကေရစီ ပိုဆန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုသြားမလား မသြား
ဘူးလားဆုံးျဖတ္ရေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို

လိုက္ဖို႔ပဲေရြးခဲ့တာမ်ား

ပါတယ္။ ေနတိုးကိစၥမွာဆိုရင္ သူအမ်ားႀကီးအကူအညီေပးခဲ့တယ္။
ဒီေတာ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ ပိုလန္က ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာတယ္။ ဒါဟာကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္
အင္မတန္အေရးႀကီးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းသုံးခုရွိပါတယ္။ ပထမဆုံးက လုံျခံဳေရး။ ဘာျဖစ္လို႔
လည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သြားျခင္းဟာ ကမာၻေပၚက အင္အားအႀကီးဆုံး
ႏုိင္ငံေတြဆီကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔လုံျခံဳေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရလိုက္လို႔ပဲ။ ဒုတိယက ႏုိင္ငံ
တကာအလယ္မွာ ပိုလန္ႏုိင္ငံရဲ႕ဥပဓိေပါ့။ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး
ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို

ပိုၿပီးဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။

တတိယေျမာက္က

ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ရဲ႕သမုိင္း၀င္

အေၾကာင္းအခ်က္က ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ပိုလန္နဲ႔ဂ်ာမနီတို႔
ဟာ

တူညီတဲ့စစ္ေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕တစ္ခုတည္းမွာအဖြဲ႕၀င္ေတြျဖစ္သြားၾကတယ္။

သမိင
ု ္းကိုျပန္ ၾကည္ရ
့ င္ ပိလ
ု န္နဂ
ဲ႔ ်ာမနီၾကားမွာ စစ္ပြဲေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ၊ က်ဴးေက်ာ္သမ
ိ ္းပိက
ု မ
္ ႈေတြ၊
ခက္ခဲတဲ့ျပႆနာေတြ အားလုံးရွိေနခဲ့တယ္ေလ။ ဒီီအခ်က္က အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္ဗ်။

ပုိလန္ရဲ႕ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အေမရိကန္ရဲ႕အခန္းက႑က ဘာလဲ။
ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲသြားၿပီး

စစ္ေအးတိုက္ပြဲ

အဆုံးသတ္သြားတဲ့ေနာက္မွာ

အေမရိကန္ကတစ္ႏို္င္ငံတည္းက တစ္ဖက္သတ္ဦးေဆာင္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္လာတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕
ထင္ရာစိုင္း၀ါဒနဲ႔ ေသြးနားထင္ေရာက္ ေနတဲ့မူ၀ါဒေတြ၊ အီရတ္နဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ စစ္ေရး
လႈပ္ရွားမႈေတြစသျဖင့္ သူ႔ကိုေ၀ဖန္တာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။
သို႔ေသာ္ ဗဟိုနဲ႔အေရွ႕ဥေရာပအျမင္ကၾကည့္ရင္ ဒီေခတ္ကာလဟာ အင္မတန္အျပဳသေဘာ
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ေဆာင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြက အရင္တုန္းက Solidarity နဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဒီမိုကေရစီ
ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အားေပးေထာက္ခံခဲ့ဖူးတယ္။ ေနာက္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအၿပီး ပိုလန္မွာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလာလုပ္ၿပီး ေနတုိးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာေအာင္ကူညီခဲ့တယ္။ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြ
ထဲက အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ယူေက၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္တို႔လိုႏုိင္ငံေတြကို အီးယူတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းဖို႔
အင္တိုက္အားတိုက္ပဲ အေမရိကန္က တိုက္တြန္းခဲ့တယ္။ အီးယူကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းဖို႔ဆိုတာ
သိပ္ေတာ့မလြယ္ဘူးဗ်။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီတုန္းက အဖြဲ႕၀င္ဆယ္ႏိုင္ငံကေနတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕
စည္းရမွာ။ အဲဒီ၁၀ႏုိင္ငံထဲမွာ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံက ဆိုဗီယက္အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ ေဟာင္းေတြေလ။
ေဘာလ္တစ္ႏိုင္ငံေတြက အေျခအေနက ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ႐ႈပ္ေထြးေနတယ္။ ပိုလန္က ကြန္
ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ႏိုင္ငံျဖစ္ေပမယ့္ လစ္သူေယးရီးယား၊ လတ္ဗီးယားနဲ႔ အက္စတိုးနီးယားႏုိင္ငံ
ေတြက ဆိုဗီယက္ေခတ္လြန္ သမၼတႏုိင္ငံေတြ။ အရင္တုန္းက သီးျခားႏုိင္ငံေတြအျဖစ္မရွိခဲ့တဲ့
ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုအစိတ္အပိုင္းေတြ။ အဲဒီႏုိင္ငံေတြကို ႐ုရွားဘက္က အခိုင္အမာကန္႔
ကြက္ေနခ်ိနမ
္ ွာ ေနတိုးနဲအ
႔ ီးယူထဲမွာ၀င္ခြင့္ေပးတယ္ဆတ
ို ာ အေမရိကန္လုံး၀ေအာင္ျမင္မရ
ႈ သြား
တာပဲဗ်။ သမၼတတစ္ဦးအေနနဲ႔ ဘီလ္ကလင္တန္ဟာ အင္မတန္အား ေပးေထာက္ခံခဲ့တယ္။
သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕မွာပါတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မက္ဒလင္းေအာဘ႐ိုက္က ဒီေဒသအေၾကာင္း
ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ သူ႔အခန္းက႑က အရမ္းကိုအေရးႀကီးတယ္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား
ဆိုပါစို႔ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ က်ဴးဘား၊ ေဂ်ာ္ဒန္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္လူရြယ္ေခါင္းေဆာင္
သုံးေယာက္ကို

ေတြ႕ဆုံရမယ္ေပါ့။

ခင္ဗ်ားက

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုျဖတ္သန္းခဲ့တယ္။

ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ၿပီး အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ ဖီလစ္ ဂြန္ဇာလက္လိုလူစားမ်ဳိးဆိုၿပီး နာမည္ႀကီးလို႔
သူတို႔က တစ္ေယာက္ခ်င္းစီခင္ဗ်ားကိုလာေတြ႕ၾကမယ္ေပါ့။

သူတို႔က ခင္ဗ်ားနဲ႔ေတြ႕ေတာ့

ဒီလိုေျပာတယ္ ‘ခင္ဗ်ားက က်ဴးဘား၊ ေဂ်ာ္ဒန္ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္း
က်င္ႏွံ႔စပ္သူမဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြမွာေတာ့ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္တယ္။ ကၽြန္
ေတာ္တို႔က ေယဘုယ်အက်ဆုံးအဆင့္ကို သိခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္
လမ္းမွာ ခင္ဗ်ားဘာ အၾကံညာဏ္ေတြေပးခ်င္လဲ။’လို႔ေမးၾကတယ္ထားပါေတာ့။ ခင္ဗ်ားသူတို႔ကို
ဘာေျပာမလဲ။ သုံးေယာက္စလုံးကို တစ္ပုံစံတည္းေျပာမွာလား။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။

။ကၽြန္ေတာ္ပထမဆုံးေျပာမွာကေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြအားလုံး

အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေဖာ္နည္းကားနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းရယ္လို႔ လုံး၀
မရွိဘူးဆိုတာ ထပ္တလဲလဲေျပာရမွာပဲ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကလာတဲ့သူေတြက ‘ဒါကေတာ့ ပိုလန္မွာ
ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီအတိုင္းလုပ္ၾကည့္လိုက္ပါလား။ အကုန္
အဆင္ေျပသြားမယ္’လို႔ေျပာၾကတာ လြဲေနတယ္ဗ်။ ျပည္တြင္းေရးအေျခအေနေတြ၊ အေၾကာင္း
ျခင္းရာေတြကို နားလည္ေနဖို႔က အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီလာ ေတြ႕ၾက
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တဲ့ အဲဒီလူငယ္သုံးေယာက္ဟာ သူတုိ႔ႏိုင္ငံေတြအေၾကာင္းကိုေတာ့့သိၾကမွာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္
နားလည္ထားတယ္။ သူတို႔ႏုိင္ငံမွာဘာျဖစ္ေနလဲဆိုတာ နားလည္ဖို႔ သူတို႔မွာတာ၀န္ရွိတယ္လို႔
ကၽြန္ေတာ္နားလည္ထားတယ္။
ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ‘ခင္ဗ်ားတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနကိုၾကည့္ၾကရေအာင္။ ဘာအခြင့္
အလမ္းေတြရွိလဲ။ အကန္႔အသတ္ေတြကဘာေတြလဲ။ အက်ပ္အတည္းေတြကဘာေတြလဲ။’
လို႔ေမးမယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ သူတို႔ကိုထပ္ေျပာရရင္ ‘ခင္ဗ်ားတို႔မွာ မဟာဗ်ဴဟာရွိဖို႔လိုတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရွိကိုရွိရမယ္။ အာဏာ
လိုခ်င္တာတို႔ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္တာတို႔ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေလာက္နဲ႔မရဘူး။ အဲဒါေတြနဲ႔
ပတ္သက္ေနတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းတရားကေတာ့ပါေနတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒါကအဓိကေမွ်ာ္မွန္း
ခ်က္ ျဖစ္္လို႔မရဘူး။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က လြတ္လပ္မႈျဖစ္ရမယ္။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ရမယ္။ လူမႈေရး
တရားမွ်တမႈျဖစ္ရမယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျဖစ္ရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ရမယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ
ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းရွိရမယ္ စတာေတြပဲ။’လို႔ေျပာမွာပဲ။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔မဟာဗ်ဴဟာ
ဆိုတာ သိပ္ကိုအေရးႀကီးတယ္။ ပိုလန္ႏုိင္ငံ ကံစြပ္သြားတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာမဟာဗ်ဴဟာရွိလို႔
ပဲ။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုတည္းရဲ႕

မဟာဗ်ဴဟာမဟုတ္ဘူး။

ျပည္သူေတြအမ်ားစု

အတြက္

မဟာဗ်ဴဟာက လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုံျခံဳေရး၊ ဥေရာပစံတန္ဖိုးေတြကိုလက္ခံက်င့္သုံးလာေအာင္
လုပ္တာ၊ ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ၊ ဒီမိုကေရစီရေအာင္လုပ္တာေတြပဲ။
တတိယေျမာက္

ကၽြန္ေတာ္ေပးခ်င္တဲ့အၾကံကေတာ့

နည္းလမ္း။

ဒိုင္ယာေလာ့ဟာ

ႏိုင္ငံေရးမွာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းပဲ။ ၿပိဳင္ဘက္ေတြ၊ ရန္သူေတြနဲ႔ဆိုရင္ေတာင္မွ ဒိုင္ယာ
ေလာ့ရွိမွရမယ္။ ဒိုင္ယာေလာ့အယူအဆက အတိုက္အခံအတြက္ပဲ လက္သင့္ခံဖို႔လြယ္တာ
ေတာ့အမွန္ပဲ။ အာဏာရွင္အစိုးရထဲကလူေတြအတြက္ လြယ္တဲ့အလုပ္မဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္
ဒိုင္ယာေလာ့ဟာ ကိစၥအားလုံးနီးပါးအတြက္ အေျခခံပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒိုင္ယာေလာ့မရွိရင္
ဘယ္လို႔မွေရွ႕ဆက္ဖို႔အခြင့္မသာေတာ့ဘူးေလ။
စတုတၳေျမာက္ေပးခ်င္တဲ့ အၾကံဉာဏ္က ကိုယ္ဆက္ဆံပတ္သက္ေနရတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္
ေပါင္းစုံကို နားလည္ထားပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕အုပ္စုအတြင္းမွာေတာင္အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ကအျခားသူ
မ်ားနဲ႔ေျပာရဆိုရေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေတြးပုံေခၚပုံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အေတြ႕အၾကံဳအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အကဲဆတ္ပုံ
အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေတြ႕မွာပဲဆိုတာ နားလည္ထားဖို႔လိုတယ္။ ဒီလိုဗဟုသေဘာေဆာင္တဲ့ ကမာၻႀကီးမွာ
ကၽြန္ေတာ္တု႔ိဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မတူၾကပါဘူး။ အဲဒီမတ ကြဲျပားမႈေတြအားလုံးကို
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေလးစားဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ္က ငါနဲ႔မတူပါလားဆိုၿပီး အံ့အားသင့္ဖုိ႔ စိတ္ပ်က္
သြားဖို႔မလုိပါဘူး။
လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ က်ဴးဘားႏုိင္ငံရဲ႕ျဖစ္ရပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ပိုၿပီးနား
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လည္တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ကေန အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကဘာလဲဆတ
ို ာ ကၽြန္ေတာ္သိတယ္ေလ။
အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ က်ဴးဘားက ဥေရာပႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ၾကံဳခဲ့ရတဲ့

အေျခအေနနဲ႔တူမယ္ထင္တယ္။

အတိုက္အခံအတြက္က

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့

ပထမဆုံးစိန္ေခၚမႈက

ပိုၿပီးစည္းစည္းလုုံးလုံးရွိဖို႔နဲ႔မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုေဖာ္

ေဆာင္ဖို႔ျဖစ္ေန

လို႔ပဲ။ ကက္စထ႐ိုရဲ႕ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္က အရမ္းစိတ္အားတက္ၾကြဖို႔ေကာင္းေတာ့ကာ က်ဴးဘား
ႏိုင္ငံသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုတင္ စိတ္အားတက္ၾကြေစတာမဟုတ္ဘဲ တစ္ကမာၻလုံးကျပည္
သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုပါ ႏႈိးေဆာ္အားရွိတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီေန႔ေခတ္မွာ
ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္က ဘာဗလာသက္သက္နီးပါးျဖစ္သြားၿပီ။ က်ဴးဘားႏုိင္ငံရဲ႕ေရွ႕ေရး
ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားအုပ္စုေတြအေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္
မူတည္ေနတယ္။

ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္

ေနာက္လာမယ့္ႏွစ္

အနည္းငယ္အတြင္း က်ဴးဘားႏုိင္ငံမွာျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ကိစၥရပ္တိုင္းဟာ ပါတီနဲ႔ အတိုက္အခံ
ဆက္ဆံေရးကေနထြက္လာမယ့္ရလဒ္ထက္

ပါတီတြင္းမွာဘာျဖစ္ေနလဲဆိုတာရဲ႕

ရလဒ္က

အဓိကပုိက်လာလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမာၻျခမ္းကအေတြ႕အၾကံဳအရေျပာရရင္ အသြင္ကူး
ေျပာင္းမႈကိုအခ်ဳိ႕အတြက္ ပိုပြင့္လင္းၿပီး အဆင္သင့္ပိုျဖစ္ေနသူ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ပါတီအတြင္းက
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ အုပ္စုေတြနဲ႔ အတူတူလုပ္ကိုင္ဖို႔လိုတယ္။ ကက္စထ႐ိုကိုဆက္ခံသူေတြ
ဟာ အရြယ္ေကာင္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္ေနရင္ သိပ္မအံ့ၾသသြားပါနဲ႔။ အဲဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးသမားျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္။ က်ဴးဘားႏုိင္ငံက ျပည္ပကိုအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ထြက္
သြားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြကလည္း အခန္းက႑တစ္ခုအေနနဲ႔ပါႏိုင္တယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီျပည္ပ
ေရာက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့

သိပ္သတိထားတယ္။

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ တုိင္းျပည္အတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ျပည္သူေတြက အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမွာကိုး။ ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံသားေတြက တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းစဥ္
ေတြကို ေထာက္ခံအားေပးႏုိင္တယ္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းမွာရွိ သူေတြရဲ႕ေနရာမွာေတာ့ သူတို႔
ကိုထားၾကည့္လို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။

စစ္တပ္၏အခန္းက႑
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအမ်ားစုမွာ စစ္တပ္ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာကပါခဲ့တာမ်ားပါတယ္။
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ စစ္တပ္တို႔ ရဲအဖြဲ႕တို႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုလန္အေတြ႕အၾကံဳကေန ဘာေတြ
သင္ယူႏိုင္မလဲ။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။ ။စစ္ဘက္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံေတြဆိုတာ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့
အစိတ္အပိုင္းပဲ။ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္အရ၊ စီးပြားေရးအရ အစိုးရတစ္ရပ္အားနည္းလာၿပီဆိုရင္
လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕အာဏာေပါ့ အထူးသျဖင့္လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲအဖြဲ႕ (ေထာက္လွမ္းေရး) ရဲ႕လုပ္ပိုင္
ခြင့္အာဏာက ႀကီးလာတတ္တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕လို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
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အဖြဲ႕ေတြအားလုံးထဲမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕အေရအတြက္က မ်ားသထက္မ်ားလာတာေပါ့။ စီး
ပြားေရးအေျခအေနဆိုးရြားလာတာနဲ႔ ျပည္သူေတြၾကံရာမရျဖစ္ကုန္တာကလည္း အေၾကာင္း
တစ္ခ်က္ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္ဗ်။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပရမ္းပတာျဖစ္လာ
တာရွိမယ္၊ စစ္တပ္ ဒါမွမဟုတ္ တျခားလုံျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပုံကက် ဆန္႔က်င္
ဘက္အေနအထားျဖစ္ေနတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြဆိုတာ အမိန္႔နာခံမႈနဲ႔စည္းကမ္း
ေသ၀ပ္မႈရွိတယ္။ အလုပ္ကိုအလုပ္နဲ႔တူ ေအာင္လုပ္ရတယ္။ စစ္တပ္ဟာ (ႏိုင္ငံေရး) စနစ္ရဲ႕
ေထာက္တိုင္၊ အရာရာတိုင္းရဲ႕ေထာက္တိုင္ျဖစ္တဲ့ တုိင္းႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေထာက္တိုင္ပါဆိုၿပီး ျမင္
ေအာင္လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခခံအေၾကာင္းတရားရွိတယ္။

အႏၱရာယ္အႀကီးဆုံး

က ေထာက္လွမ္းေရးပဲ။ သူတုိ႔က စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ၿပီး လစာလည္းေကာင္းတဲ့အျပင္
အေျပာင္းအလဲကိုတင္းခံဖို႔ မက္လုံးကလည္း သူ႔မွာရွိတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္တိုင္းမွာ ေထာက္
လွမ္းေရးက အသြားလက္မွတ္ပဲျဖတ္ထားတဲ့သူေတြ။ သူတို႔လက္ေတြမွာစြန္းေနတဲ့ ေသြးက
နည္းတာမွမဟုတ္တာကိုး။ ပိုၿပီးတရားလက္လြတ္လုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္သာ သူတို႔ အဓြန္႔ရွည္ႏိုင္
မွာေလ။
စစ္တပ္က်ေတာ့

လုံး၀ကြဲျပားျခားနားတဲ့အေျခအေနမွာရွိတယ္။

စစ္တပ္ေတြဆိုတာ

နည္းတဲ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီးေတြမွ မဟုတ္တာ။ စစ္သည္ေတာ္ေကာင္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့
စစ္တပ္ေတြမွာဆိုရင္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုလိုလားတဲ့အေတြးအေခၚရွိတဲ့သူ
ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သူတို႔လိုလူမ်ဳိးေတြက အတိုက္အခံကိုဆန္႔က်င္တဲ့ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ
ေတြမွာ၀င္ပါရတာ ကသိကေအာက္ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ေနာင္ေရးနဲ႔လုံျခံဳေရး
အတြက္ေတာ့ သူတို႔မွာတာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာမ်ဳိးယူဆၾကတယ္။ တိုင္းျပည္အမ်ားစုမွာ စစ္တပ္
ထဲကလူေတြအမ်ားစုက

သာမန္ေတာသူေတာင္သားမိသားစုေတြက

လာၾကတဲ့သူေတြဗ်။

သူတို႔က အစိုးရအရာရွိႀကီးေတြရဲ႕သားသမီးေတြမဟုတ္ဘူး။ အလုပ္သမားေတြ၊ ေတာင္သူလ
ယ္လုပ္ေတြ၊စာေရးစာခ်ီေတြဆိုတဲ့ သာမန္မိသားစုေတြကလာၾကတဲ့ ခ်ာတိတ္ေတြ။ အက်ဳိး
ဆက္က သာမန္ျပည္သူလူထုရဲ႕ဘ၀နဲ႔ စစ္တပ္ကနီးစပ္မႈရွိတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ေတြမွာ
စစ္တပ္က အင္မတန္ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕စရာေနရာကေနပါရႏိုင္တယ္။ စစ္တပ္ကအဲဒီ လိုေနရာမ်ဳိးက
ပါဖို႔ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက ဆုံးျဖတ္ရင္ေပါ့။ ပိုလန္အေတြ႕အၾကံဳမွာက်ေတာ့ ျပဳျပင္
ေျပာင္းလဲေရးေတြနဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီး စစ္တပ္
ထဲမွာရွိေနတာပဲ။
အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္

အၾကံေကာင္းဉာဏ္ေကာင္း

ေပးရမယ္ဆိုရင္

ပိုလန္မွာ နည္းလမ္းႏွစ္ခုရွိခဲ့တယ္။ အတုိက္အခံဘက္က ကိုယ္စားလွယ္က တစ္ေန႔မွာတုိင္းျပည္
ရဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္တို႔၊ သမၼသစ္တို႔ျဖစ္လာခဲ့ရင္ စစ္တပ္ရဲ႕အခန္းက႑ကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေျပာင္း
ပစ္လို႔မရဘူးဗ်။ သူကေနကဲ အခုေတာ့ အရင္တုန္းက စစ္တပ္ဆိုတာမရွိေတာ့ဘူး။ စစ္တပ္
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အသစ္ဖြဲ႕ရေတာ့မယ္ဆိုၿပီး သြားေျပာလို႔မရဘူး။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုလည္း တစ္ဖြဲ႕လုံးျဖဳတ္ၿပီး ေနာက္ရဲ
အဖြဲ႕သစ္ဖြဲ႕မယ္ေျပာလို႔မရဘူး။ စနစ္ေဟာင္းနဲ႔စနစ္သစ္ၾကားမွာ မွ်ေျခတစ္ခုကိုရွာတာ အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈရဲ႕သေဘာပဲ။ သို႔ေသာ္ဒါကမလြယ္ပါဘူး။ စကတည္းက အခုလိုမ်ဳိးေျပာထားဖို႔ေတာ့
လိုတယ္။ ‘ဒီမယ္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလုံးထံက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကၽြန္မတို႔ေမွ်ာ္လင့္တာက
အစိုးရသစ္ကို သစၥာခံဖို႔၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ သမၼတသစ္ကိုသစၥာခံဖို႔ပဲ’လို႔ေျပာထားဖို႔လို
တယ္။ ၿပီးရင္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အဲဒီအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ အသြင္
ေျပာင္းဖို႔လုပ္လို႔ရသြားမယ္။ ပိုလန္မွာဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္အားေကာင္းတဲ့ႏုိင္ငံေရးသမားအုပ္စုရွိ
တယ္။ ဥပမာ ကာတင္စကီးနဲ႔သူ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြေပါ့။
စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ

ဒီလို အုပ္စုေတြရွိတာေၾကာင့္

ေတာ္လွန္ေရးမျဖစ္ဘူးလို႔

ပိုလန္အသြင္

ကူးေျပာင္းမႈမွာ အပိုင္တြက္ခဲ့တဲ့မွားသြားတယ္။ ဘယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာမဆို ေတာ္လွန္ေရး
အင္အားစုကေတာ့ရွိတယ္။ လက္စားေခ်မယ့္အင္အားစုေပါ့။ တကယ့္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္
တယ္လို႔ ခံစားရေအာင္ အစိုးရ ေဟာင္းကို ကိုယ္စားျပဳတဲဲ့သူေတြကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ဖို႔ဆႏၵေပါ့။
ဒီလိုေတြးပုံေခၚပုံမ်ဳိးကို ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လုံး၀လက္မခံဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့
အခ်ိန္ပိုၾကာၿပီး

တခါတေလမွာ

ေပးဆပ္ရမွာမ်ားသည့္တိုင္ေအာင္

ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔စာရင္

ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈက ပိုေကာင္းတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီေန႔ေခတ္လို ေခတ္မီဆက္
သြယ္ေရးနည္းလမ္းေတြရွိလာခ်ိန္မွာ ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈက ေတာ္ေတာ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္
မယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို တကယ္ကိုထိန္းသိမ္းရလြယ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔
လိုခ်င္တဲ့ အင္မတန္အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ရလဒ္ေတြကို ျဖစ္ေပၚလာေစလိမ့္မယ္။

ဒီမိုကေရစီ၏အဓိပၸာယ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ႏွစ္ၿခိဳက္မႈ
ပိုလန္၊ ခ်ီလီ၊ စပိန္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဘရာဇီး စတဲ့ႏုိင္ငံေပါင္းစုံက ဒီမို
ကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြကို တြန္းအားေပးခဲ့တဲ့အရာက ဘာလို႔ခင္ဗ်ားထင္သလဲ။
ခြာညဲ့ဗ္စကီ။ ။ သူ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမူ၀ါဒက အရမ္းႀကီးက်ယ္တဲ့
အယူအဆျဖစ္တယ္၊ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုဟာ ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမယ္လို႔ သူယုံၾကည္
ေနဆဲမွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္
စုကိုယုံၾကည္တဲ့သူေတြထဲမွာ

သူကေနာက္ဆုံးပုဂၢိဳလ္ပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ကသူ႔ကိုေျပာပါတယ္။

‘မီေခးလ္ေရ၊ ခင္ဗ်ားသာျပည္သူေတြနဲ႔စကားေျပာၾကည့္ရင္ ျပႆနာက ဒီမိုကေရစီရဲ႕လြတ္
လပ္ခြင့္၊ လူသားဂုဏ္သိကၡာရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားလက္ခံသြားမွာပဲဗ်၊ (သူ၏ဘက္စုံ
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူ၀ါဒ perestroika တြင္ ထိုတန္ဖိုးမ်ားအားလုံးပါသည္။) အေျခအေနတစ္ခု
မွာ တံခါးေတြပိတ္ထားတယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက တံံခါးေတြဖြင့္ထားတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနႏွစ္ခုပဲ
ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕အယူအဆက ဒီတန္ဖိုးေတြအားလုံးကို ဒီေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈေတြအားလုံး
ကို ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြအားလုံးကို တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္ခ်င္တာဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတဲ
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ဒီတံခါးကို က်ယ္က်ယ္လြင့္လြင့္ဖြင့္ရလိမ့္မယ္။ တံခါးကို ဟတယ္ဆို႐ုံးေလး လုပ္လို႔မရဘူး။
သိပ္မၾကာခင္ ခင္ဗ်ားအဲဒီတံခါးကို အျပည့္အ၀ဖြင့္ရင္ဖြင့္ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ျပည္သူေတြ
က တံခါးကိုတြန္းထိုးၿပီးအတင္းထြက္လာၾကမွာပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီတန္ဖိုးေတြက
အရမ္းခိုင္မာတယ္ေလ။ အဲဒီတန္ဖိုးေတြက ျပည္သူေတြကိုလႈပ္ရွားသက္၀င္ေစတယ္။ အထူး
သျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္ေတြကိုေပါ့’လို႔ ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကိုေျပာခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔
ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ကပ္ဆိုက္တဲ့ကာလေတြအေၾကာင္း ေျပာၾကဆိုၾကတာ အခ်ိန္ေတာ္
ေတာ္ၾကာတယ္။

ပိုလန္ႏုိင္ငံမွာ

ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးပိုၿပီး

လုပ္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာတူခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ဒီေလာက္နဲ႔မရပါဘူး။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တုန္းက ပိုလန္
လူမ်ဳိးေတြနဲ႔ တျခားသူေတြကေျပာတာရွိတယ္။ ‘ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးအေၾကာင္း လာ
မေျပာၾကပါနဲ႔ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိကၽြန္မတို႔က ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ကိုလိုခ်င္တာ ဆိုရွယ္လစ္ဒီမို
ကေရစီတို႔

တျခားဒီမိုကေရစီတို႔ကိုလိုခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။

တကယ့္ဒီမိုကေရစီကိုလိုခ်င္တာ’

တဲ့။ သူတို႔တစ္ေတြဟာ ပညာအတတ္ ႀကီးမဟုတ္သည့္တိုင္ ဒီမိုကေရစီကဘာလဲဆိုတာ ပင္
ကိုယ္အသိနဲ႔ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားၾကတာဗ်။ ငါတို႔မဲေပးႏိုင္မယ္၊ ဒီမိုကေရစီဆန္တဲ့
ဥပေဒေတြကို ငါတို႔လက္ခံႏုိင္တယ္။ ငါတို႔မွာ လြတ္လပ္တဲ့မီဒီယာရွိလာမယ္။ မီဒီယာကို
လြတ္လပ္စြာအသုံးခ်လာႏုိင္မယ္စတဲ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓိပၸာယ္ေတြကိုသူတို႔သိထားၿပီးသားဗ်။
ခင္ဗ်ားလမ္းေပၚက ျဖတ္သြားျဖတ္လာတစ္ေယာက္ကိုေတာင္ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဘာလဲလို႔
လွမ္းေမးရင္ သူကသိၿပီးသားျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။
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(Club de Madrid အဖြဲ႕ဝင္)

Tadeusz Mazowiecki, by Janek Skarzynski/Scanpix

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီသည္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒက်ဆုံးသြားသည့္
၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ ပိုလန္ ကက္သိုလစ္အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ အေရးႀကီးသည့္
အခန္းက႑မ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ စစ္ၿပီးေခတ္ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္သည့္ ပထမဆုံး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္
သည္။ ဥပေဒပညာကိုေလ့လာခဲ့ေသာ္လည္း ကက္သိုလစ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏွင့္ အယ္ဒီတာ
အျဖစ္ အသက္ေမြးခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ပိုလန္ႏုိင္ငံ၏ မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားအၿပီးတြင္ Znak
လူ၀တ္ေၾကာင္

ကက္သိုလစ္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕အစည္းကို

တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆႏၵျပ
သေဘၤာက်င္း

အလုပ္သမားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈကို

စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ေတာင္းဆိုခ်ိန္အထိ

လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းရန္
ကူညီခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီက ကက္သိုလစ္ႏွင့္ ကက္သိုလစ္မဟုတ္သည့္အတိုက္အခံပညာ
တတ္မ်ားကိုစုစည္းၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဖိအားေပး
ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ Gdansk သေဘၤာက်င္းဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ပြားစဥ္ လက္ဗြယ္ဆာကို
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အၾကံေပးလုပ္ခဲ့ၿပီး Solidarity ၏အၾကံေပးႏွင့္ ယင္းသမဂၢမွထုတ္ေ၀သည့္ အပတ္စဥ္စာေစာင္
အယ္ဒီတာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာသည့္အခါ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီသည္ လေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းခံံခဲ့ရၿပီး
အဆိုပါ အပတ္စဥ္စာေစာင္သည္လည္း အပိတ္ခံခဲ့ရသည္။
ေနာက္ရွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီသည္ Solidarity ၏ကိုယ္စားလွယ္၊
စားပြဲ၀ိုင္းေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအပိုင္းတြင္ Solidarity ဦးေဆာင္
ညႇိႏႈိင္းသူျဖစ္လာသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲတြင္
ကြန္ျမဴနစ္တို႔အား အံ့အားသင့္ဖြယ္အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ဗြယ္ဆာ၏ေထာက္ခံမႈျဖစ္ ပိုလန္
ႏုိင္ငံ၏ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေသာ ပထမဆုံး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ
ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေစ်းကြ
က္စီးပြားေရးစနစ္အတြက္လိုအပ္ေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္
ေနတုိး အဖြဲ႕သို႔ပိုလန္၀င္ေရာက္ရန္ မ်က္ႏွာမူျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ကနဦး
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္
စားလွယ္ေနရာမ်ားအႏိုင္ရခဲ့သည့္ အုပ္စုအားလုံးမွ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕၀င္
ပါ၀င္ေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္၀န္ႀကီးမ်ားကို ကာကြယ္
ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္သည္။ Solidarity မွ တက္ၾကြ
လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ခန္႔အပ္သည္။ အျမင္အမ်ဳိး
မ်ဳိးကို တေလးတစားနားေထာင္ၿပီးေနာက္ ခက္ခဲေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရျခင္းတို႔သည္
သူ၏ေခါင္းေဆာင္မႈ နည္းနာတြင္ပါ၀င္ေနသည္။
စီးပြားေရးမူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့မႈေၾကာင့္ လက္ငင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ပိုလန္ႏိုင္ငံ
သားမ်ားစြာကို သက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းက မာဇိုဗယဲ့စကီကိုလူႀကိဳက္မ်ားမႈ က်ဆင္းလာေစခဲ့သည္။
၁၉၉၀ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗြယ္ဆာကို႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အျပစ္
ေပးျခင္းထက္ အတိတ္ကာလႏွင့္ ‘စည္းထူထူ’ တားလုိက္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ျခင္းသည္ ဆိုဗီယက္
အုပ္စု၀င္ႏုိင္ငံမ်းာအနက္ ပထမဆုံး ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕လာေစခဲ့
သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသုိ႔စည္းထူထူတားလိုက္ျခင္းက အတိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးျပန္ လွန္စြပ္စြဲမႈမ်ား
သည္ ပိုလန္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေျခာက္လွန္႔ေနဦးမည္ဆိုသည့္သေဘာလည္းျဖစ္ေန
သည္။ မာဇိုဗယဲ့စကီသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အထိ Sejm ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္
တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ယခင္ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံအတြက္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စား
လွယ္အျဖစ္အမႈထမ္းခဲ့ၿပီး

ေဘာ့စနီးယားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို

ႏုိင္ငံ တကာ၏တုံ႔ျပန္မႈအားနည္းမႈအား ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ရာထူးမွႏုတ္
ထြက္ခဲ့သည္။
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အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား
အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔အကူးအေျပာင္းကာလျဖတ္သန္းေနရတဲ့တုိင္းျပည္
တစ္ခုက လူငယ္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳ၊ ပိုလန္ႏုိင္ငံရဲ႕
အေတြ႕အၾကံဳေတြကေန ဘာသင္ခန္းစာမ်ားယူႏို္င္မလဲ။ သူတို႔ႏိုင္ငံေတြရဲ႕သမုိင္းမွာ အက်ဳိးျပဳ
တဲ့အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြကေန ႏိုင္ငံ့
ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘာေတြနားလည္ထားသင့္သလဲ။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။

။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳကေန ေလ့လာသင္ယူခ်င္သူ

ေတြဟာ သူတို႔အတြက္ ဘာအေရးႀကီးလဲဆိုတာဆုံးျဖတ္ရမွာေပါ့။ အဲဒီလိုအသြင္ကူးေျပာင္း
ကာလျဖတ္သန္းရတဲ့ လူငယ္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ကိုေျပာမွာက ကိုယ္ျဖဳတ္ခ်လိုက္တဲ့ေခါင္း
ေဆာင္ရဲ႕ေနရာကို၀င္ယူလိုက္႐ုံနဲ႔မၿပီးဘူးဆိုတာပဲ။

အာဏာယူလိုက္ၿပီး

အရင္လူေတြလုပ္

သလိုဆက္လုပ္သြားလို႔မရဘူး။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုတာ အစိုးရတစ္ခု
ဆင္းသြားၿပီး ေနာက္အစိုးရတက္လာတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလိုလုပ္တာ ေျဖရွင္းခ်က္မဟုတ္ဘူး
ေလ။ သမုိင္းရဲ႕လားရာကိုေျပာင္းလဲဖို႔ရည္စူးလုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္တယ္။ အာရပ္ေႏြဦးျဖစ္တဲ့
ႏိုင္ငံေတြကျပည္သူေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔စကားေျပာဖူတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈပုံ
သ႑ာန္တစ္မ်ဳိးကို အျခားတစ္မ်ဳိးနဲ႔အစား ထိုးလုိက္တာသက္သက္ပဲ။ အဲဒါမ်ဳိးကို ေျပာင္းလဲ
ပါတယ္လို႔ေတာ့ ေခၚလို႔ရမယ္မထင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ကိုယ့္ရဲ႕ေရွ႕ကအစိုးရေနရာကိုေရာက္
သြားတာ သက္သက္မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ။ သမုိင္း၀င္အေျပာင္းအလဲလုပ္ခ်င္
တယ္ဆိုရင္

အဲဒီအေျပာင္းအလဲဟာ

အေျခခံက်တဲ့အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရမယ္။

ပိုလန္ဟာ

ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကလည္း ဒုတိယေျမာက္
အေရးႀကီးတဲ့သင္ခန္းစာပါ။

လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ
ဒီေလာက္အေရးႀကီးတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလုပ္ေဆာင္
ႏိုင္ခဲ့တာလဲ။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။

။ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေတာ့ျဖစ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာမ်ားေျမာင္

႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ။ ပိုလန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲဖို႔ႀကိဳးပမ္းၾကတာအမ်ားႀကီး
ရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီထဲက အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွာ Solidarity (Solidarnoś) ကို
ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့တာပဲ။ Solidarity ကို လြတ္လပ္ေသာ (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလက္ေအာက္ခံမဟုတ္
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ေသာ) အလုပ္သမားသမဂၢအေနနဲ႔သာမက အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ပါဖြဲ႕
စည္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဆိုဗီယက္အုပ္စုထဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကို အုံနဲ႔က်င္းနဲ႔ေတာ္လွန္မႈကို စုဖြဲ႕
ႏုိင္တဲ့ပထမဆုံးႏုိင္ငံဟာ
ရပါ့မလား။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အင္အားသုံးၿပီး

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတင္ခဲ့ေသာ္လည္း

နည္းလမ္းမ်ားသက္သက္နဲ႔သာ

Solidarity

အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို

က

ကတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္။

အႏိုင္ယူလို႔
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေအာင္ပြဲခံဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းပဲ။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘရက္
ဇညက္ဗ္ (ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)
အာဏာရေနတုန္းမွာ Solidarity ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ ပိုလန္မွာဆုိဗီယက္စစ္တပ္ရဲ႕ၾကား၀င္စြက္
ဖက္မႈက တကယ့္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ ၁၉၈၁ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာကေန ၁၉၈၃ ဇူလိုင္အထိ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယာ႐ူဇဲစ္ကီက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ Solidarity
ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတာကို ကြန္ျမဴနစ္အာဏာပိုင္ေတြက မျမင္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ သို႔ေသာ္ စားပြဲ၀ိုင္း
ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား (၁၉၈၈-၈၉) မွာ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖိ႔ု ႀကိဳတင္သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္ကေတာ့ Solidarity
ကိုတရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ထူေထာင္ေရးပဲ။ မဟုတ္ရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ
မွာ ၀င္ထုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ျပန္ဖြဲ႕စည္းဖို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က သတ္မွတ္ခ်က္ပဲ။ ဒါကို
လက္ခံဖို႔က အစုိးရအတြက္ခက္ေနတယ္။ အဲဒီကိစၥကို ေရွာင္လႊဲဖို႔အစိုးရဘက္က အခ်ိန္
အေတာ္ၾကာႀကိဳးစားၾကတယ္။ ဒါကိုသူတို႔လက္မခံခ်င္ဘူး။ သို႔ေသာ္ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္း
ျဖစ္ဖို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အဓိက်တဲ့ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ပဲ။

အာဏာရွင္စနစ္ကို ပူးသတ္ျခင္း
စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ရလဒ္အျဖစ္

ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းနဲ႔

Solidarity

ကို

တရား၀င္ျပန္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္ရ
သြားတယ္။ Sejm ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ‘ပဋိဥာဥ္အရသေဘာတူေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ’
လို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကင္ပြန္းတပ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ခံခဲ့တယ္။ အာဏာရ
ပါတီနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လက္ေ၀ခံပါတီေတြက အမ်ားစုရဖို႔အာမခံခ်က္ရထားၿပီးသား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က
ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရမယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ အ
ျပည့္အ၀လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပမယ္ေပါ့။ အဲဒီအထက္လႊတ္ေတာ္က ကြန္ျမဴနစ္
ေခတ္တုန္းကမရွိခဲ့ဘူး။ အခုမွျပန္ထားမယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အတိုက္အခံအေနနဲ႔ပဲ ဆက္
ေနမယ့္လို႔ခံယူထားေပမယ့္ အျဖစ္အပ်က္ေတြက အရွိန္အဟုန္ျမန္လာတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ
ဟာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိဆိုရြားေနတဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေနကေန ပိုလန္ကိုဆြဲတင္ဖို႔ ကြန္ျမဴ
နစ္ပါတီက အစိုးရမဖြဲ႕ႏုိင္ဘူးဆိုတာထင္ရွားေနၿပီ။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက အရမ္းျမင့္မားေန
တယ္။ စီးပြားေရးအေျခအေနကလည္း ရစရာမရွိေအာင္ျဖစ္ေနၿပီ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အစိုးရ
မဖြဲ႕ႏုိင္ဘူး။
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သူတုိ႔ရဲ႕လက္ေ၀ခံပါတီႏွစ္ခုကလည္း

ခြဲထြက္သြားခဲ့တယ္။

အက်ဳိးဆက္က

လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအမ်ားစုအႏိုင္ရဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသြားတာပဲေပါ့။
Solidarity ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ လက္ခ္ ဗြယ္ဆာက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ကၽြန္ေတာ့္ကိုကမ္းလွမ္း
တဲ့အခါ ခင္ဗ်ားပဲရာ ထူးယူပါလို႔ကၽြန္ေတာ္ေျပာတယ္။ သို႔ေသာ္သူက ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာကို
လက္မခံဘဲ သူ႔ဘာသာဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ သူ႔ကိုကၽြန္ေတာ္က အားေပးကူညီဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတာ၊
Solidarity ဟာ အစိုးရအတြက္အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ထီးရိပ္ျဖစ္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတာလို႔
ေျပာတာပဲ။ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳးဆြဲရာကမွာမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ တကယ့္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္
ကိုထမ္းေဆာင္မွာလို႔သူ႔ကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါကအေရးႀကီးတယ္ဗ်။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထဲမွာဆိုရင္
တကယ့္အာဏာက ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕မွာပဲရွိတာကိုး။ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း
လည္ပတ္မႈ သက္သက္ပဲေလ။ ကၽြန္ေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ယူၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္
အေနနဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့အေျပာင္းအလဲေတြကိုလုပ္ရေတာ့မယ္ဆိုရင္ အာဏာရဲ႕ဗဟိုခ်က္မသည္
အစိုးရျဖစ္ရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုအစိုးရမ်ဳိးဆိုတာ ဆိုဗီယက္အုပ္စုထဲမွာ
ပထမဆုံးေပၚလာတဲ့အစိုးရေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္က ႐ုပ္ေသး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မလုပ္ဘူးေနာ္ဆိုတဲ့ သ
ေဘာက

ေနာက္ကေနႀကိဳးကိုင္မယ့္

ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕

မထားနဲ႔ေတာ့၊

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ေတာင္ မထားနဲ႔ေတာ့ဆုိတဲ့သေဘာပဲ။ အစိုးရ
ဟာ တကယ့္အစိုးရစစ္စစ္ျဖစ္လာတဲ့ပုံစံအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္စစ္စစ္ျဖစ္လာ
ရလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုလည္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ဗြယ္ဆာလည္း
အခ်ိန္က်ေတာ့ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြစျဖစ္လာတယ္။ သို႔ေသာ္ အခုေျပာခဲ့တဲ့ ကနဦး
အဆင့္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို သူအမ်ားႀကီးပ့ံပိုးကူညီခဲ့တယ္။
လအနည္းငယ္ၾကာတဲ့အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ဟာ ဆိုဗီယက္အုပ္စု၀င္ႏိုင္ငံေတြထဲ
မွာ ဒီလိုႀကီးက်ယ္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံ
ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ တျခားႏုိင္ငံေတြပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနာက္လိုက္လာတယ္။ အဲဒီတျခား
တိုင္းျပည္ေတြက ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အေျပာင္းအလဲေတြက သက္ေရာက္
မႈရွိမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိတာေပါ့။ သို႔ေသာ္ အဲဒီေလာက္ အရမ္းျမန္မယ္မထင္ခဲ့ဘူး။
တျခားႏုိင္ငံေတြက အေျပာင္းအလဲေတြကလည္း အရမ္းေလးနက္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္ခဲ့
ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာ ဆိုဗီယက္အုပ္စုမွာ အဲဒီလိုအေျပာင္းအလဲေတြကို အေကာင္
အထည္ေဖာ္တဲ့

တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံအျဖစ္

အခ်ိန္တစ္ခုၾကာတဲ့အထိ

ရွိေနဦးမယ္လို႔ပဲ

ကၽြန္ေတာ္ေတြးခဲ့တာ။
အဲဒီကာလတုန္းက ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ပါတီ၀င္အင္္အား ၂ ဒသမ ၅ သန္းရွိတယ္၊
လက္ေ၀ခံပါတီေတြက

ပါတီ၀င္ငါးသိန္းေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကို

ကၽြန္ေတာ္တို႔သတိရသင့္

တယ္။ ဒီေတာ့ ပါတီေတြအားလုံး လႊတ္ေတာ္မွာပါ၀င္လို႔ရေအာင္ အစိုးရကလုပ္ရမယ္လို႔
ကၽြန္ေတာ္ေတြးခဲ့တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အတိုက္အခံလုပ္လို႔မရဘူး။ ဒီကိစၥကေရြးခ်ယ္ခြင့္
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မရွိဘူး။ သူတို႔က လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔စစ္တပ္ကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား လႊမ္းမိုးထားတာ
ေလ။ စစ္တပ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ အတိုက္အခံဆိုတာကို ေတြးၾကည့္ပါလား။ ဘယ္တုန္းကမွ
ဒါမ်ဳိးမရွိ ခဲ့ဖူးဘူး။ဒါေၾကာင့္ပဲ သူတို႔လည္းအစိုးရအဖြဲ႕မွာပါသင့္တယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ယူဆခဲ့
တာပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ ပါ၀ါေတြအားလုံးက အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕အစိတ္အပိုင္း
ျဖစ္ရမယ္ေပါ့။ အစိုးရဟာ အဓိကနယ္ပယ္သုံးခုမွာ ပဓာနက်တဲ့အေျပာင္းအလဲလုပ္ရမယ္ဆို
တာ တစ္ခါမွာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီနယ္ပယ္သုံးခုကေတာ့ ဒီမို
ကေရစီႏိုင္ငံတည္ေထာင္တာ၊ စီးပြားေရးစနစ္ကိုျပင္ဆင္တာနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ တူ႐ူခ်က္ကို
ျပင္ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို တံခါးဖြင့္ေပးတာေတြပဲ။ စီးပြားေရးစနစ္ကိုျပင္ဆင္တာမွာ လက္ရွိ
ထိ ေရာက္ပီျပင္မႈမရွိဘဲ ဗဟိုဦးစီးစနစ္နဲ႔သြားေနတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ကိုျပင္ဆင္မလား၊ ေစ်းကြက္
စီးပြားေရးစနစ္ကို ေျပာင္းမလားဆုိတဲ့ျပႆနာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္ဆုိင္ရတယ္။ (ေစ်းကြက္စီးပြား
ေရးစနစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခိုင္အမာေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္)

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ဒိုင္ယာေလာ့အတြက္အေျခခံတည္ေဆာက္ျခင္း
ကြဲျပားတဲ့တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္ (ရပ္တည္ခ်က္ေတြ) ၾကား ယုံၾကည္မႈရဖို႔အခြင့္အလမ္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္လုပ္တာ၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးနားလည္လာေအာင္လုပ္တာေတြက ေအာင္ျမင္တဲ့
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားစြာမွာေတြ႕ရတဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါ။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ ယုံၾကည္
မႈနဲ႔ ဒိုင္ယာေလာ့အတြက္ အဲဒီအေျခအေနေတြကို ဘယ္လိုမ်ားဖန္တီးခဲ့လဲ။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။
တုိင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရး

။အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က Solidarity တရား၀င္ျပန္ဖြဲ႕တာနဲ႔

အေျခအေနေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္တာကို

ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မွသာလွ်င္

အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သိထားတယ္။ ယုံၾကည္မႈ
အေၾကာင္းေျပာရခက္ပါတယ္။
ဆိုတာကို

ယုံၾကည္မႈလုံး၀မရွိခဲ့ဘူးဗ်။

အာမခံခ်က္ေပးတာ

အတိုကအခံၾကား

ေက်ာင္းေတာ္တစ္ခုပဲရွိတယ္။

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ

တစ္ေယာက္ရွိေနတာ

မသမာမႈလုံး၀ရွိမွာ

ေက်ာင္းေတာ္လို

ကၽြန္ေတာ္တို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ရပ္မွာ

မဟုတ္ဘူး

အာဏာရထားတဲ့သူေတြနဲ႔
မူ၀ါဒေရးရာေဆာင္ရြက္သူ
သိပ္ကိုအေရးႀကီးတယ္။

စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးမႈေတြအၿပီး သတ္ခ်ိန္မေရာက္ခင္အထိ Solidarity ကုိတရား၀င္ျပန္ဖြဲ႕လု႔ိမ
ရႏုိင္မယ့္စည္းမ်ဥ္းေတြသူတို႔ဘက္က လုပ္မလား မလုပ္ဘူးလားဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေသခ်ာ
မသိဘူး။

အဲဒီစည္းမ်ဥ္းေတြဟာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္မခံႏိုင္မယ့္

စည္းမ်ဥ္းေတြလားဆိုတာ

ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာမသိဘူး။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာထိုင္တဲ့အခါ ေဆြးေႏြးဘက္က ကိုယ့္အရည္အခ်င္း
ကိုသိသြားၿပီ။ သူတို႔ဘာလုပ္ႏုိင္သလဲ၊ သူတို႔ဘာမလုပ္ႏိုင္ဘူးလဲဆိုတဲ့သူတို႔ရဲ႕အရည္အခ်င္းကို
လည္း ကိုယ္ကသိသြားၿပီ။ တစ္ေယာက္ရဲ႕အရည္အခ်င္းကိုတစ္ေယာက္သိလာတာက တျဖည္း
ျဖည္းနဲ႔အေရးႀကီးလာတယ္။
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တရားမွ်တမႈႏွင့္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ
ခင္ဗ်ား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ လုပ္ကိုင္တဲ့သက္တမ္းမွာ အဓိကဦးစားေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳ
ျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ဘာေတြလဲ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က ဘာလဲ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕အစိုးရနဲ႔
ခင္ဗ်ားကလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။

။အေျပာင္းအလဲေတြကို လူတုိင္းကလက္ခံေစခ်င္တယ္ဆို

တာကေန စေျပာရမယ္။ ဒီေတာ့ အတိတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔စည္းထူထူတားမယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္
ကေျပာခဲ့တယ္။ အခုေရာက္ေနတဲ့ကာလကေနကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ကိုင္တာအတြက္ပဲ ကၽြန္ေတာ္
တို႔မွာ တာ၀န္ရွိမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ အတိတ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္မွာ ဖိဖိစီးစီရစ္၀ဲေန
တယ္ဆိုတာ သိေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ပဲ တာ၀န္ယူခ်င္တယ္။ ဒါကို
အစပိုင္းမွာ

လူတိုင္းကသေဘာတူခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ

ကၽြန္ေတာ္ေဇာင္းေပးေျပာရမွာပဲ။

ေနာက္ေတာ့ ဒီကိစၥက ကၽြန္ေတာ့္ကိုေ၀ဖန္ျပစ္တင္ဖို႔ ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖစ္လာတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္
ေတြဟာ

သူတို႔ရဲ႕

အတိတ္တုန္းကလုပ္ရပ္ေတြအတြက္

တာ၀န္ခံရမယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္က

မေတာင္းဆိုခ်င္တဲ့သူပါဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို ေ၀ဖန္ၾကေတာ့တာ။ ကနဦးမွာ လူတုိင္းက ဒီကိစၥ
ကိုလက္သင့္ခံခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ ထည့္ကိုေျပာမွရမယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကိုအဲဒီလို တာ၀န္ခံရဖို႔
ကၽြန္ေတာ္မေျပာဘူး။ သို႔ေသာ္ဒါက သမိုင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့အျငင္းအခုံအတြက္ ကိစၥရပ္လို႔ကၽြန္ေတာ္
ယူဆတယ္။ က်ဴးလြန္တဲ့ျပစ္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ တရား႐ုံးကလုပ္ရမယ့္ကိစၥလို႔ကၽြန္ေတာ္
ယူဆတယ္။ ဒါကအစိုးရကလုပ္ရမယ့္ကိစၥရပ္မဟုတ္ဘူးလို႔ပဲထင္တယ္။ အစိုးရရဲ႕အခန္းက႑
ဆိုတာ ျပည္သူအားလုံးဒီမိုကေရစီရဖို႔ပဲ။
ကၽြန္ေတာ္ခုနကေျပာခဲ့သလိုပဲ ကိုယ့္ေရွ႕ကရွိခဲ့တဲ့အစိုးရေနရာကို ၀င္မယူသင့္ဘူးဆိုတာ
ကၽြန္ေတာ္တျခားသူ

ေတြကိုမွ်ေ၀ေပးခ်င္တဲ့

အေရးအႀကီးဆုံးအေတြ႕အၾကံဳပဲ။ဒါက

အခု

ေဆြးေႏြးမႈရဲ႕ပင္မကိစၥပဲ။ အရင္စနစ္ေဟာင္းတုန္းက ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းတဲ့ ကက္သိုလစ္
မ်ားျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္

ကၽြန္ေတာ္တို႔က

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္

ဒုတိယတန္းစား

ႏိုင္ငံသားေတြအျဖစ္ သေဘာထားခံရတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ေတြကို
ဒုတိယတန္းစားႏိုင္ငံသားေတြအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မဆက္ဆံခ်င္ေတာ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္
ဒီမိုကေရစီက အားလုံးနဲ႔သက္ဆိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယုံၾကည္လို႔ပဲ။ လြတ္လပ္ခြင့္ဟာ
အားလုံးနဲ႔ဆုိင္တယ္လို႔ ယုံၾကည္လို႔ပဲ။ ဒီဥပေဒသေတြကိုလုိက္နာမွသာလွ်င္ သမုိင္းတြင္မယ့္
ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ ေပၚေပါက္လာမယ္လို႔ ယုံၾကည္လို႔ပဲ။ အဲဒီအေရးအႀကီးဆုံးနဲ႔ အေျခခံက်
တဲ့ယူဆခ်က္မွာမူတည္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို

အေကာင္အထည္

ေဖာ္ခဲ့တယ္။ လိုရင္းေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာ (အတိတ္ကို အတိတ္မွာထားခဲ့တဲ့)
အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ကန္႔လန္ကာအသစ္ပြင့္လာမယ္။ လူတိုင္းဟာ ဒီမိုကေရစီမွာ အနာဂတ္
တစ္ခုရလိမ့္မယ္ဆိုတာက ပိုၿပီးေလးနက္တဲ့အဓိပၸာယ္ပါပဲ။ ဒါဟာ အဲဒီတုန္းကမူ၀ါဒေတြရဲ႕
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အေရးႀကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းပါပဲ။ ေနာက္ေတာ့ အျငင္းပြားစရာေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေပ
မယ့္လည္း ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚတိုးတက္တဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုေတာ့ ေသခ်ာေစခဲ့တယ္။

ဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း
မလုပ္မျဖစ္လုပ္ရမယ့္ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ ဘက္ေပါင္းစုံမွာ
အားလုံးကိုအေျပာင္း

အလဲလုပ္ဖို႔လိုအပ္ေနတာအမွန္ပဲလို႔ေျပာရမွာပဲ။

ဥပမာ

တကၠသိုလ္

ေတြဆိုပါစို႔။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက သူတုိ႔အတြက္ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔
လြတ္လပ္မႈေပးေစခ်င္တယ္။ သို႔ေသာ္ ပညာေရးလြတ္လပ္မႈကိုလည္းေပးဖို႔လိုေနတယ္။ ဥပမာ
စာသင္ေက်ာင္းေတြကို သက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ သမုိင္းကိုသင္ၾကားျခင္းမွာ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့
အေျပာင္းအလဲေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လိုတယ္။ အေျပာင္းအလဲမလိုအပ္္ တဲ့နယ္ပယ္
ရယ္လို႔ တကယ္ကိုမရွိတာ။ နယ္ပယ္တိုင္းကိုပါေစခ်င္တယ္။
ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရအဖြဲ႕ကလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြထဲမွာ အေရးအႀကီးဆုံးတစ္ခုက
ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပဲ။ ေဒသဆုိင္ရာဒီမိုကေရစီကို မိတ္ဆက္တဲ့
သေဘာေပါ့။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏြဦးမွာ အျပည့္အ၀လြတ္လပ္တဲ့ ပထမဆုံးဒီမိုကေရစီေရြးေကာ
က္ပြဲေတြက်င္းပတယ္။ ေဒသဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ ရွည္လ်ားတဲ့အစဥ္အလာကို ကြန္ျမဴနစ္
စနစ္က ေခ်ဖ်က္ပစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီစနစ္မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ကေနျပန္စ
ရတယ္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးအခြင့္အေရးမ်ား
ဒုတိယေဆာင္ရြက္ခ်က္က

လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္နဲ႔

လြတ္လပ္စြာစု႐ုံးခြင့္။

ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ေနခ်ိန္မွာ အတိုက္အခံဘက္က ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံက
တရားမ၀င္အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းေတြလိုပဲ
ကၽြန္ေတာ္ေျပာဆိုဆက္ဆံတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ကို လက္ေတြ႕မွာတရား၀င္ေအာင္
လုပ္ေနတာလို႔ေျပာလို႔ရတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အထိ အေျခခံဥပေဒကိုမျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ၁၉၉၇
ခုႏွစ္မတိုင္မီက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္တာမွားေကာင္းမွား
မယ္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံက်တဲ့အေျပာင္းအလဲက အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တယ္လို႔၊ အေျခခံဥပေဒ
အေျပာင္းအလဲက

ကၽြဲကူးေရပါရလဒ္ျဖစ္လာမယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ေတြးခဲ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔

လုပ္ခဲ့တဲ့ အေျခခံက်ေသာအေျပာင္းအလဲကေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆန္ပါတယ္။

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့နယ္ပယ္ကေတာ့ စီးပြားေရးပါ။ ေနရာအႏွံ႔မွာျဖစ္ေနတဲ့ ေငြ
ေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုေျဖရွင္းရမယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ စီးပြားေရးစနစ္ကို အေျခခံက်က်ေျပာင္းလဲ
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ပစ္မယ့္ ဥပေဒေတြကိုေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမယ္။ အဲဒီလိုျပ႒ာန္းဖို႔ ဥပေဒေတြဆက္တိုက္ျပ႒ာန္းေပး
ခဲ့တယ္။ စီးပြားေရးစနစ္အတြက္ အေျပာင္းအလဲေတြကို ၁၉၈၉ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ၾကားမွာ
ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္းေပးခဲ့တယ္။

ႏိုင္ငံတကာ၏လႊမ္းမိုးမႈ
ခင္ဗ်ားရဲ႕ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမဟာဗ်ဴဟာက ဘာလဲ။ ပိုလန္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ျပင္ပ
က မူ၀ါဒေရးရာ ေဆာင္ရြက္သူေတြနဲ႔ ျပင္ပအေျခအေနေတြက ဘယ္လိုလႊမ္းမိုးခဲ့သလဲ။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။

။ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြ

ဆီကို တူ႐ူခ်က္လွည့္ လိုက္တာအင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေရွ႕ဘက္က
အိမ္နီးခ်င္းကို ထည့္တြက္ရမွာျဖစ္သည့္တုိင္ အေနာက္ကိုတူ႐ူခ်က္လွည့္ခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက
ပိုလန္မွာရွိတဲ့ စစ္အေျခစိုက္စခန္းေတြမွာ ဆိုဗီယက္စစ္သား ၂၀၀၀၀၀ ေလာက္ရွိေနတယ္။
ေခတ္ကေတာ့ေျပာင္းသြားၿပီ။ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္နဲ႔ ဘက္စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခတ္ကိုေရာက္
ေနၿပီ။ KGB (ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ ပင္မလုံျခံဳေရးေအဂ်င္စီျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး
ေကာ္မတီ) အႀကီးအကဲ မစၥတာ ဗလာဒီမာ ခ႐ူးရွေကာ့ဗ္က ျဗဳန္းစားႀကီး ၀ါေဆာကိုေရာက္လာ
တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က ၀န္္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕ေတာ့ မဖြဲ႕ရ
ေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္သူနဲ႔ေတြ႕ လိုက္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ေျပာၾကတယ္။ သူေရာက္လာတာ ႀကိဳ
ၿပီးလုပ္မယ့္အေပးအယူတစ္ခုအတြက္လာတာ

ဆိုၿပီးေျပာၾကလို႔

ကၽြန္ေတာ္သူနဲ႔ေတြ႕လိုက္

ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ဟာ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကေတာ့
ပိုလန္အစိုးရကလုပ္မွာဆိုတဲ့

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ႕ဆုံမႈမွာေျပာျဖစ္တဲ့အႏွစ္သာရကို

ေဂၚဘာ

ေခ်ာ့ဗ္ဆီေရာက္သြားေစမွာျဖစ္လို႔ ေတြ႕ဆုံမႈကအေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီအႏွစ္သာရက အဓိက
သတင္းစကားပဲ။
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပထမဆုံးႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္-၂နဲ႔ေတြ႕ရမွာမို႔
စိတ္အားထက္သန္ေနခဲ့တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အံ့မခန္းအေရးပါတဲ့ခရီးစဥ္ပါ။ ကြန္ျမဴနစ္
ေခတ္တုန္းက ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေမာ္စကိုပဲသြားေလ့သြားထရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္
ကေတာ့ ေရာမကိုသြားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ေမာ္စကိုမသြားေတာ့ကာ ေရာမခရီးစဥ္ကျပယုဂ္
ေတာ့ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကိုသြားေတြ႕မွာဆိုေတာ့ ဒီခရီးစဥ္က ပိုၿပီး
ေတာ့ေတာင္အေရးပါလာၿပီ။ ဒါ့အျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးကေန ကၽြန္ေတာ္ပထမဆုံးဖုန္းဆက္တာ
ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီးပဲ။ လႊတ္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ့္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔လိုက္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္
အစိုးရမဖြဲ႕ရေသးခင္စပ္ၾကားမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကို ဖုန္းဆက္ခဲ့တာ။ (ပိုလန္သာသနာပိုင္
ဂိုဏ္းခ်ဳပ္) မြန္ဆီေညာ္ ဇစ္ဗစ္က အရင္ဖုန္းကိုင္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကဖုန္း
လာကိုင္တယ္။ သူဖုန္းလာကိုင္တာ ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္အံ့ၾသလိုက္တာ။ ဒီေန႔ေခတ္ ပုပ္ရဟန္း
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မင္းႀကီးေတြမ်ား တြစ္တာသုံးေနၾကတာမို႔လား။ ဒါေပမယ့္အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ဆန္း
ေနတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗြာတီ၀ါ (ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္-၂) အရင္က ပုပ္ရဟန္းမင္း
ႀကီးက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆာဖီဟာပါ။ သူဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွဖုန္းမကိုင္ဘူးေလ။ ဒီေတာ့
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗြာတီ၀ါ ဖုန္းလာကိုင္တာ အံ့အားသင့္တာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ကို
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔လိုက္တာ သူသိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခဏပဲဖုန္းေျပာလိုက္ရေပမယ့္ အင္မတန္
လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ရွိၾကတယ္။
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ

ေက်ာင္းေတာ္က

အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ေနရာကပါခဲ့တယ္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ကဆို ေဒသနာေတြကို ဘုရားေက်ာင္းအေဆာက္အအုံထဲမွာနာခဲ့ရတာ
ေပါ့။ စားပြဲ၀ိုင္းေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြေရာက္လာေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြက
လာတက္ခဲ့တယ္။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲသူတို႔လာတက္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သိပ္အေရး
ႀကီးတယ္ဗ်။ သူတုိ႔တက္လာတာေၾကာင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြကို တစ္နည္းတစ္ဖုံ ယုံၾကည္
ကိုးစားမႈတိုးပြားေစတာကိုး။ သူတို႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာရွိေနတာ တစ္နည္းတစ္ဖုံကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္
အာမခံ ခ်က္ရေစတယ္ေလ။ ဒီေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑က အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ
အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။
Solidarity ကိုပိတ္ပင္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေပါ-၂က ေထာက္ခံအားေပးခဲ့
တယ္။ ကမာၻ႔တိုက္ႀကီးေပါင္းစုံက ႏိုင္ငံေပါင္းစုံမွာ ေဒသနာေဟာၾကားတဲ့အခါ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ
ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုသူထည့္ၿပီးေဟာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔
အစိုးရအတြက္၊ ပိုလန္ႏုိင္ငံအတြက္ သူ႔ရဲ႕အခန္းက႑က အေရးႀကီးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔
တုိင္းျပည္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္က ဘာလဲလို႔ ျပည္ပ
စာနယ္ဇင္းသမားေတြကေမးၾကတဲ့အခါ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕အခန္းက႑၊ ေရာ္နယ္လ္ရီဂင္၊
ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္၊ Solidarity တုိ႔ပါတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေျဖခဲ့တယ္။ ဒီအေၾကာင္းတရားေတြ
အားလုံးက

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္လာတဲ့

သမုိင္း၀င္အခိုက္အတန္႔ကို

အက်ဳိးျပဳခဲ့တယ္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ စတာလင္ရြဲ႕ေျပာခဲ့တဲ့ နာမည္ေက်ာ္
ေထ့လုံးကိုပဲ နမူနာျပရမယ္။ စတာလင္က ‘ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးလုပ္ခဲ့တဲ့ စိတ္၀မ္းကြဲမႈေတြ ဘယ္
ေလာက္မ်ားရွိသလဲ’တဲ့။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွာ

စိတ္၀မ္းကြဲမႈလုံး၀မရွိပါဘူး။

ျမင့္ျမတ္လွတဲ့

စာရိတၱဗလပဲရွိတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ပိုလန္လူမ်ဳိးျဖစ္ေနတဲ့အခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တိုင္း
ျပည္ကို စာရိတၱဗလသန္စြမ္းေစတယ္။ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနေစတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕စိတ္အား
တက္ၾကြမႈကို ထိန္းသိမ္းေပးတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀တယ္လို႔ ျပည္သူ
ေတြယုံၾကည္သြားေစတယ္။ စာရိတၱခြန္အားေပးအပ္ရာမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ
ေနာက္မတြန္႔ခဲ့ဘူး။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွာ ကၽြန္ေတာ္အထိန္းသိမ္းခံေနရတုန္း ပုပ္ရဟန္း
မင္းႀကီးဆီ တရားမ၀င္စာလွမ္းေရးဖူးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနတုန္းပဲ ပုပ္ရဟန္း
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မင္းႀကီးပို႔လိုက္တဲ့ ပို႔စကတ္တစ္ေစာင္ကို ကူးထားတာရွိတယ္။ အဲဒီကတ္မွာ ‘သားေတာ္ရဲ႕
စာကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ဖတ္ပါတယ္။ သားေတာ္ရဲ႕အေတြးအျမင္ေတြနဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ်ရွိပါတယ္’လို႔ေ
ရးထားတယ္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးျပန္မရဘဲ သိ
သာထင္ရွားတဲ့အေျပာင္းအလဲလုံး၀မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္သူ႔ဆီစာေရးခဲ့တယ္။ ပုပ္ရဟန္း
မင္းႀကီးက တျခားဂိုဏ္းအုပ္ေတြလိုမဟုတ္ဘူး။ Solidarity ကိုေထာက္ခံမႈကို သူဘယ္ေတာ့မွမ
႐ုပ္သိမ္းခဲ့ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ထည့္ေျပာရမယ္။ သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အားကိုးအားထားျပဳလို႔ရ
တယ္ဆိုတာသိတယ္။ သူဟာေက်ာက္ေဆာင္ပမာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ေထာက္ခံအားေပးမႈဟာ
သိပ္ကိုအေရးပါတယ္။
နည္းပညာၿပိဳင္ဆုိင္မႈမွာ သမၼတရီဂင္ (၁၉၈၁-၁၉၈၉) ကႏိုင္သြားတယ္။ ဆိုဗီယက္
ျပည္ေထာင္စုက အမွီမလိုက္ႏိုင္ဘူးလို႔ ခင္ဗ်ားေျပာလို႔ရပါတယ္။ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္က သိပ္ကို
အေရးပါတယ္။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြျမင့္မားေနခ်ိန္၊

ႀကီးက်ယ္တဲ့အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနခ်ိန္၊

ဘက္စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနခ်ိန္ေပါ့။

အဲဒီေခတ္ဟာ

ေတာ့ဘူး။

အေျခအေနသစ္ကိုဖန္တီးေပးလိုက္တယ္။

ဘက္စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက

ဘရက္ဇ

ညက္ဗ္ေခတ္မဟုတ္
အဲဒီ

ေခတ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပထမဆုံးဆိုဗီယက္ခရီးစဥ္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္
ၿပီးေနာက္ထပ္တစ္ခ်က္ထည့္ေျပာရမယ္။ ဘက္စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဆန္႔က်င္တဲ့သူေတြ
အမ်ားႀကီးပဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခဲ့ရတယ္။ Solidarity မရွိရင္ ဘာမွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။
Solidarity ဟာ ပိုလန္ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ဒီအေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္။ ဘက္
စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈကို အဓြန္႔ရွည္ေစခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ
အားလုံးဟာ ႐ိုက္ခတ္မႈွရွိခဲ့တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာပါ။
ဒီေတာ့

အေျပာင္းအလဲကိစၥဆီကို

ျပန္သြားရေအာင္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တု႔ိႏွစ္ႏုိင္ငံဟာ

မိတ္ေဆြေတြပါ။သို႔ေသာ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ပိုလန္မွာပဲခ်မွတ္မယ္လို႔ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု
ကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀ါေဆာအဖြဲ႕မွာပါေနတုန္းပဲ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕
ပထမဆုံးမိန္႔ခြန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကို အတိအလင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္
တို႔ရဲ႕ျပည္တြင္းေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ လိုသလိုကစားဖို႔ ၀ါေဆာ စာခ်ဳပ္ဟာ အသုံး
ခ်စရာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ မိန္႔ခြန္းမွာထည့္ေျပာခဲဲ့တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ၀ါေဆာ စာခ်ဳပ္
က ရွိေနတုန္းပဲ။ ဥေရာပဟာ ေျပာင္းလဲသြားမွာပဲလို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ယုံၾကည္ခဲ့တယ္။ ပိုလန္က
ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ ဥေရာပကိုေျပာင္းလဲသြားေစမွာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယုံၾကည္
ခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ဒါဟာ တဆင့္ခ်င္းသြားတဲ့ျဖစ္စဥ္လို႔လည္းယုံၾကည္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ အ
ေရွ႕ဘက္အိမ္နီးခ်င္းဆိုဗီယက္နဲ႔ဆက္ဆံေရးဟာ

ျပႆနာတကေစမွာမဟုတ္ဘူးလို႔

ယူဆ

တာပဲ။ ကာလေရြ႕ေလ်ာလာတာနဲ႔အမွ် ပိုလန္ရဲ႕ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒဟာ ေမာ္စလိုနဲ႔သံတမန္
ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ႏုိင္တဲ့ရလဒ္ထြက္လာ႐ုံမက ဗီလင္ႏု (လစ္သူေယးနီးယား)၊ တားလင္း
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(အက္စတိုးနီးယား)၊ ရီဂါ (လတ္ဗီးယား)၊ ကိယက္ဗ္ (ယူကရိန္း) တို႔နဲ႔ပါ သံတမန္ဆက္ဆံေရး
ထူေထာင္လာႏိုင္ခဲ့တယ္။

ေနာင္မွာလြတ္လပ္ေရးရလာတဲ့

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၀င္ႏုိင္ငံ

ေတြနဲ႔ သံတမန္ဆက္ဆံေရး တျဖည္းျဖည္းထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
အေနာက္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က ဥေရာပဟာ ေပါင္းစည္း
ညီညြတ္မႈဆီကို ဦးတည္ၿပီးသြားေနတာျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္တဲ့
အလားအလာလို႔ ျမင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းကဆို အီးယူ၀င္ဖို႔ကို ဟေတာင္မဟခဲ့ၾကဘူး။ ဥေရာပ
ကိုဘယ္လိုပုံေဖာ္ၾကမလဲဆိုတာအတြက္ အယူအဆေတြ၊ စိတ္ကူးေတြကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့
ေလ။ အေနာက္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပရိယာယ္ကင္းကင္း ဆက္ဆံ ေရးျပန္တည္ေဆာက္ခဲ့
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ဒီမိုကေရစီျပည့္၀တဲ့စနစ္ကိုဖန္တီးဖို႔ပဲဆိုတာ သူတို႔
ျမင္ေအာင္ျပခဲ့တယ္။

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
အဲဒီတုန္းကကာလကိုျပန္ေတြးၾကည့္ရင္ ခင္ဗ်ားခ်မွတ္ခဲ့ရတဲ့ အခက္ခဲဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္
ေတြကဘာေတြလဲ။ ဘာေၾကာင့္ခက္ခဲတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြျဖစ္ခဲ့တာလဲ။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။

။အင္မတန္ေယဘုယ်က်သလို တိလည္းတိက်တဲ့ ဆုံးျဖတ္

ခ်က္ေတြကို ခက္ခက္ခဲခဲ ခ်ခဲ့ရတာရွိတယ္။ ေယဘုယ်က်တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြဆိုရင္ေတာ့
လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုဦးတည္ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းသြားဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ
အင္မတန္အေရးႀကီးၿပီး ခက္ခဲတဲဆ
့ ုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္တာေတာ့ အမွနပ
္ ဲ။ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခလ
ု ုံးကို
လုံး၀ဥႆုံေျပာင္းလဲပစ္ရမွာဗ်။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ယုံၾကည္ခ်က္ေတြက လူသားပဓာန ဆိုရွယ္လစ္
ေျဖရွင္းခ်က္ေတြဆီကိုတြန္းပို႔တယ္။

အဲဒီမွာပဲ

အရင္းရွင္စနစ္ကိုျပန္က်င့္သုံး

ဖို႔စိန္ေခၚမႈနဲ႔

ရင္ဆိုင္ရလိုက္ရတာ။ ဘယ္သူမွ အဲဒီလိုအရင္းရွင္စနစ္ကိုျပန္ က်င့္သုံးတဲ့ဆီကိုမသြားဘူးေလ။
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အၾကံေပးေတြကေတာ့ စမ္းသပ္ၿပီးသား လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္
ကိုဦးတည္ၿပီး

အေျခခံက်တဲ့အေျပာင္းအလဲလုပ္ရမယ္လို႔

ကၽြန္ေတာ့္ကို

နားခ်ၾကတယ္။

အေျပာင္းအလဲကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္လာတာက ဒီအံ့မခန္း
ဆိုရွယ္လစ္လူ႔ေဘာင္ေတြ၊ အံ့မခန္းစက္မႈလုပ္ငန္း အလုပ္ခြင္ေတြဟာ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္
စြမ္းမရွိတာေၾကာင့္ ေဒ၀ါလီခံရမွာပဲဆိုတာပဲ။ သို႔ေသာ္ အဲဒီဆိုရွယ္လစ္လူ႔ေဘာင္နဲ႔လုပ္ငန္းခြင္
ေတြဆိုတဲ့

အုတ္ျမစ္ေပၚမွာ

Solidarity

ေစာင့္စည္းစရာေတြကိုထည့္တြက္ၿပီး

ကိုေတာ့တည္ေဆာက္ခဲ့တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဖို႔က

ကၽြန္ေတာ့္အတြက္

အဲဒီ

ေတာ္ေတာ္

ေခါင္းေျခာက္ရပါတယ္။ စီးပြားေရးစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး စနစ္ကိုျပင္ဆင္ႏုိင္လာၿပီဆိုရင္ လူမႈေရး
ကိစၥရပ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုၿပီးအာ႐ုံစိုက္မယ္လို႔ ခံယူခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အသြင္ကူးေျပာင္း
မႈမွာ စေတးေပးဆပ္ရတာေတြကေတာ့ မျဖစ္မေနၾကံဳရမွာပဲ။ အခုေျပာတာ ေယဘုယ် ဆုံးျဖတ္
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ခ်က္အတြက္ ဥပမာပါ။ တစ္ခါမွာ ဆႏၵျပပြဲေတြျဖစ္လာလို႔ ႏိုင္ငံတကာလမ္းမႀကီးကို ပိတ္ဆို႔သြား
တယ္။ ဆႏၵျပပြဲကို ရဲအင္အားသုံးၿပီး ကၽြန္ေတာ္ရွင္းလင္းလိုက္ရတယ္။ ဆိုးဆိုးရြားရြား ဘာမွ
မျဖစ္ေပမယ့္ ရဲအင္အားသုံးဖို႔ ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားၿပီး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရတယ္။

ခင္ဗ်ားသာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လုပ္ရမယ္ဆိုရင္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္လုပ္ရင္လုပ္ျဖစ္မယ့္
ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔ရွိခဲ့ဖူးလား။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။

။ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့ရတဲ့ အခက္ခဲဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု

ကေတာ့ ႏိုင္ငံပိုင္လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြကို ပိတ္သိမ္းဖို႔ပဲ။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြက သက္ဆိုးရွည္
ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္ကေန အမေတာ္ေၾကးေပးထား
ရတာကိုး။ အဲဒီအမေတာ္ေၾကးေတြကလည္း ေရရွည္ေထာက္ပံ့ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီလုပ္ငန္းေတြ
ကို

ပိတ္ကိုပိတ္ရမွာပဲ။

စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားေတြဟာ

ေျမပိုင္ယာပိုင္ျဖစ္ခ်င္မွာပဲလို႔

ကၽြန္ေတာ္တု႔ိေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေျမကိုမလိုခ်င္ဘူးဆိုတာ သိလိုက္ရတယ္။
ေျမယာကို

သူတို႔မပိုင္ဘူးလို႔ပဲယူဆထားၾကတယ္။

သူတုိ႔ကိုယ္သူတို႔

သူရင္းငွားေတြလို႔ပဲ

သေဘာထားေနၾကတာ။ သူတို႔မွာ လယ္သမားခံစားခ်က္မရွိၾကေတာ့ဘူး။ အလားတူအျဖစ္မ်ဳိး
ခ်က္ကိုစလုိဗက္ကီးယားမွာ လည္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ လယ္သမားမိသားစုေတြအတြက္
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈက ေတာ္ေတာ္အထိနာေစတယ္။ အဲဒီလယ္ယာလုပ္ငန္းေတြရွိတဲ့ ပိုလန္
ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေနာက္ပိုင္းေဒသေတြက ျပည္သူေတြကုိ ေတာ္ေတာ္အထိနာေစခဲ့တယ္။
ဒီေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ခုနေျပာတဲဲ့အေတြ႕အၾကံဳကေနရလာတဲ့ အသိကို အက်ဳိးရွိေအာင္
အသုံးခ်ခြင့္ရလုိက္ခ်င္တာ တကယ္ပါ။ အဲဒီလယ္သမားေတြကို ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့ စီမံကိန္း
မ်ဳိးကၽြန္ေတာ္တို႔မွာမရွိခဲ့ဘူး။ သို႔ေသာ္လုပ္ရကိုင္ရတာအားလုံးခက္ခဲတာပါပဲ။ နာက်င္ခံစားရတဲ့
ေနာင္တေတြရွိ ေနတုန္းပဲဗ်ာ။

စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပုိလန္အေတြ႕အၾကံဳကေန ဘာသင္ခန္းစာ
ေတြယူႏုိင္မလဲ။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။

။စီးပြားေရးကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေျပာင္းအလဲေတြ

လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ပထမဆုံးအဆင့္မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ျမန္ျမန္ထက္ထက္
ခ်မွတ္ရတယ္။ အဲဒီအေျပာင္းအလဲေတြကို ေန႔ေရႊ႕ညေရႊ႕လုပ္ေလေလ အေျပာင္းအလဲေတြ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ခက္ခဲေလေလပဲ။ ဒီေတာ့ အဲဒီ အေျပာင္းအလဲေတြကိုဆုံးျဖတ္ေပးရတာ
မလြယ္ပါဘူး။ အဲဒီအေျပာင္းအလဲေတြကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ အေစာပိုင္းအဆင့္မွာ
ရင္ဆုိင္မွကိုျဖစ္မယ္။
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အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား
တခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက

သူတို႔အၾကံေပးေတြရဲ႕ေျပာတာကို

ကိစၥအမ်ားစုမွာလိုက္

လုပ္ၾကတယ္။ အၾကံေပးေတြက သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွာ ပိုကၽြမ္းက်င္ၾကတာကိုး။ တခ်ဳိ႕
ေခါင္းေဆာင္ေတြက်ေတာ့ အင္မတန္ ခဲရာခဲဆစ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်ရၿပီဆို တျခားသူေတြနဲ႔
သိပ္တိုင္ပင္တာမ်ဳိးမရွိဘူး။ လြယ္လြယ္နဲ႔ခ်လို႔မရတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြက်ရင္ ခင္ဗ်ားသုံတဲ့နည္း
လမ္းကိုေျပာျပပါလား။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။

။ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေနတဲ့ အခ်က္

ႏွစ္ခုရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ယုံၾကည္ခ်က္ေတြရယ္၊ သေဘာထားအျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို နားေထာင္ဖို႔
ဖြင့္ထားတဲ့စိတ္ရယ္ပဲ။ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈကိုေျပာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကက္သိုလစ္
ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းေတြမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေစာင္မမႈခံရျခင္း (state of grace) ဆိုတာရွိ
တယ္။ သေဘာက အၾကင္သူသည္ အေရးႀကီးေသာတာ၀န္တစ္ခုကိုထမ္းေဆာင္ရအံ့။ ထိုသူ
သည္ ကူညီေစာင္မမႈတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ရလတၱံ႔ဆိုတဲ့သေဘာပဲ။ အဲဒီကူညီေစာင္မမႈမ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္ရ
ခဲ့တယ္လို႔

ခံစားမိတယ္ေျပာရမွာပဲ။

႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာခံစားမႈသက္သက္အျဖစ္လည္း

ကူညီ

ေစာင္မမႈရခဲ့ဖူးတယ္။ အရင္တုန္းက ေန႔ခင္းဘက္တစ္ေရးရတာမ်ဳိး၊ တစ္မိနစ္ေလာက္အေညာင္း
ဆန္႔တာမ်ဳိးလုပ္ၿပီးရင္

အလုပ္စားပြဲျပန္ထိုင္ဆိုတာမ်ဳိး

တစ္ခါမွလုပ္လို႔မရဘူး။

ကၽြန္ေတာ္

ႏြမ္းနယ္သြားတဲ့အထိ အလုပ္ပဲဆက္တိုက္ လုပ္မိေနတတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဘ၀
ေရာက္ေတာ့ နာရီ၀က္ေလာက္အိပ္ေပ်ာ္သြားၿပီး အပန္းေျပသြားတယ္။ၿပီးရင္ လန္းလန္းဆန္း
ဆန္းနဲ႔အလုပ္ျပန္လုပ္တယ္။ ဒါဟာ ေလာကီဆန္တဲ့ဥပမာလို႔မ်ားေျပာရမလားပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္
အတြက္ေတာ့ အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္။
ကၽြန္ေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းထုိင္ရင္ တေမ့တေမာၾကာတတ္လို႔ ခဏခဏေစာင္း
ေျမာင္းၿပီးအေျပာခံရတတ္တယ္။

အစည္းအေ၀းေတြက

ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ထိေရာက္သြား

တတ္တာကိုး။ တနလၤာေန႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္အျမဲအစည္းအေ၀းေတြလုပ္တယ္။ ေန႔ခင္းဘက္ဆို
အစည္းအေ၀းေတြစတယ္။ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္အထိ ၾကာတတ္တယ္။ အစည္းအေ၀းေတြက
ၾကာမွာေပါ့။

၀န္ႀကီးေတြကို

သူတို႔သေဘာထားေတြေျပာခြင့္ေပးထားတာကိုး။

သူတို႔ကို

ကၽြန္ေတာ္အပ္ႏွင္းထားတဲ့ တာ၀န္ယူမႈေတြကို သူတို႔တကယ္ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစ
ခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အေရးပါတဲ့အၾကံေပးအဖြဲ႕ေလးရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕မွာ စီးပြားေရး
အၾကံေပး၊

ႏိုင္ငံေရးအၾကံေပးနဲ႔

ႏိုင္ငံျခားေရးအၾကံေပးဆိုၿပီးပါတယ္။

ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္

ဘာတဲလ္ေရာဗိခ်္၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ယာဆက္ ကူရြန္တို႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔က ရင္းႏွီးတယ္။
အလုပ္သမား၀န္ႀကီးက ျပည္သူေတြနဲ႔အင္မတန္အဆက္အသြယ္ေကာင္းတာေၾကာင့္ ေတာ္
ေတာ္အေရးပါတဲ့သူပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုလုံးက သူတို႔ရဲ႕တာ၀န္၀တၱရားကို သိရွိနားလည္ထားရ
မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းေတြဆိုတာ မိန္႔ခြန္းေျပာ႐ုံေလာက္နဲ႔
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ၿပီးလို႔မရဘူးဗ်၊ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ သေဘာတူမွ်မႈေတြကိုလည္း အစည္းအေ၀းကေနထြက္ေပၚ
လာေစရမယ္။ ဒါသိပ္အေရးႀကီးတယ္။ သို႔ေသာ္ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္
ေပးရတာေပါ့ဗ်ာ။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား
Solidarity က အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔ သိပ္ကိုအေရးႀကီးတဲ့ေနရာက ပါခဲ့တယ္။
ေနာက္ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြရွိလာတယ္။ ဗြယ္ဆာရဲ႕ေထာက္ခံမႈကိုအရင္က
ခင္ဗ်ားရခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ခင္ဗ်ားသမၼတေလာင္း လည္း၀င္ၿပိဳင္ေရာ ကြဲၾကျပဲၾကပါေလေရာ။
အတုိက္အခံလႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔အလုပ္လုပ္တာနဲ႔ အစိုးရအေနနဲ႔အလုပ္လုပ္တာမွာ ျခားနားခ်က္
ကဘာလဲ။ Solidarity နဲ႔ ဗြယ္ဆာတုိ႔ဟာ အတိုက္အခံရဲ႕အခန္း က႑ကေန အစိုးရတစ္ရပ္
တည္ၿငိမ္ဖို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ညြန္႔ေပါင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ကို ဘာေၾကာင့္မေျပာင္းလဲ ႏိုင္ၾကရ
တာလဲ။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။

။ခုနကေျပာခဲ့သလိုပဲ Solidarity က အလုပ္သမားသမဂၢ

သက္သက္မဟုတ္ဘူး။

ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့

Solidarity

သေဘာထားအျမင္ေတြ

အဖြဲ႕ထဲမွာ

ႏိုင္ငံလုံးခ်ီလြတ္ေျမာက္ေရး
ကြဲလြဲေနတာဒုနဲ႔ေဒးပဲလို႔

လႈပ္ရွားမႈပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔

သေဘာေပါက္ထားၿပီးသားပါ။ အဖြဲ႕ထဲမွာ လက္၀ဲစြန္းေရာ၊ လက္ယာစြန္းအုပ္စုေတြပါရွိတယ္။
Solidarity ရဲ႕ၾသဇာက အရမ္းက်ယ္ျပန္႔တယ္ဆိုတာသိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ေစာေစာ
ေထာင္ရမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္အေလးမထားမိခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ
မေထာင္ခဲဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြေပၚလာတယ္။ ကာလ
တစ္ခုၾကာတဲ့အထိ ႏို္င္ငံေရးပါတီေတြအျဖစ္ အစဥ္အလာအရကြဲထြက္တာမ်ဳိး ေတာ္ေတာ္နဲ႔
ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ထားခဲ့တယ္။ ကာလတစ္ခုအထိ Solidarity ဟာ သမူဟ
ျဖစ္တဲ့လႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔ဆက္ရွိေနမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီကြဲျပားမႈေတြဟာ
စၿပီးေပၚေပါက္လာတယ္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚထြက္လာခဲ့တယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ တိုင္း
ျပည္တစ္ခုလုံးေကာင္းစားဖို႔ပဲ။

တိုင္းျပည္ေကာင္းစားဖို႔ကိ

ဦးစားေပးစဥ္းစားပါတယ္။

ပါတီ

ေကာင္းစားဖို႔မစဥ္းစားဘူး။ ပါတီစနစ္မထူေထာင္မိခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေျပာ
လို႔ရသလို အားသာခ်က္ဆိုလည္းဟုတ္တယ္။ ပါတီရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားထက္ တိုင္းျပည္ရဲ႕အက်ဳိး
စီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္တာေၾကာင့္ အားသာခ်က္ရွိတယ္။
ကိုယ့္တိုင္းျပည္

ဘယ္ေလာက္ခ်ိနဲ႔ေနတယ္ဆိုတာ၊

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔

တိုင္းျပည္ကို

အင္အားႀကီးလာေအာင္

လုပ္ရမယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္တယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားက ပါတီေပါင္းစုံရဲ႕အက်ဳိးစီး
ပြားထက္ ပိုအေရး ႀကီးတယ္ဆတ
ို ာကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီတ႐ႈခ်က္အတိင
ု ္း
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မမွိတ္မသုန္သြားဖို႔ဆႏၵရွိခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးစီမံကိန္းကိုသာ သူမတိုက္ခိုက္
ခဲ့ဘူးဆိုရင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဗြယ္ဆာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္၀င္ၿပိဳင္မိခဲ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ၀င္ၿပိဳင္
တဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ခ်ီတုံခ်တုံျဖစ္ခဲ့ရတယ္။သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို သူဖ်က္လိုဖ်က္
ဆီးလုပ္လိုက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္ခဲ့တယ္။ အစိုးရရဲ႕စီမံကိန္းကိုကာကြယ္ခ်င္တာေၾကာင့္
သမၼတရာထူးအတြက္ကၽြန္ေတာ္၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္။ အစိုးရစီမံကိန္းဆိုတာ တစ္
ႏုိင္ငံလုံးအတြက္လုပ္တာ၊

ႏိုင္ငံေရးဂိုဏ္းက႑တစ္ခုအတြက္လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။

ဒါ့အျပင္

ဗြယ္ဆာက ျပည္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးေခါင္းေဆာင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္သေဘာထားတယ္။
သမၼတ႐ုံးအတြက္အေကာင္းဆုံးပုဂၢိဳလ္လို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မထင္ဘူး။ ဗြယ္ဆာက ျပႆနာ
ရွိေနတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ သူပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ႀကီးက်ယ္တဲ့အခန္း က႑ကိုေတာ့ ဘယ္သူမွမျငင္းႏုိင္ဘူး။
သူနဲ႔အံ၀င္မယ့္ေနရာကို ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသစ္မွာရွာရတာက ျပႆနာႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာ
တယ္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈပ်ဳိးေထာင္ရာတြင္ အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္၏အခန္းက႑
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္း

အေျပာင္းအလဲေတြ၊

ယာ႐ူဇဲစကီရဲ႕အခန္းက႑ကို

ခင္ဗ်ား

ဘယ္လို အကဲျဖတ္မိသလဲ။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။

။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယာ႐ူဇဲစ္ကီဟာ သမၼတအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ့္အေပၚ

သစၥာရွိတဲ့လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္ပါ။ ပိုလန္ကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာဖို႔ သူဆုံးျဖတ္
ခဲ့တာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လုံး၀သေဘာမတူဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊သူကသမၼတအေန
နဲ႔ေတြ႕ၾကတုန္းက အဲဒီစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥကို သူထည့္ထည့္ေျပာတတ္တယ္။ သူဒီကိစၥကို
ထည့္ေျပာခ်င္ရတာက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္တာသူ၊ အက်ယ္ခ်ဳပ္အဖမ္းခံရတာက ကၽြန္ေတာ္
ျဖစ္ေနလို႔ဆိုၿပီးေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျမင္ေတြမတူၾက ဘူးလို႔
ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုက္တယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုေရွာင္လႊဲဖို႔ တျခားလုပ္လို႔ရတာေတြအမ်ားႀကီးရွိ
တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ေနတုန္းမို႔လို႔ပါ။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈ
ကိုေတာ့

သူစိုးရိမ္တာအမွန္ပဲ။

သမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲဲ႔ေတာ့

ကၽြန္ေတာ့္ကိုသစၥာရွိတဲ့

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ပါ။ သူ႔သေဘာထားေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး ဒီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြရဲ႕သေဘာ
ကိုနားလည္လာခဲ့တယ္။ သူကေတာ္ေတာ္သစၥာရွိတဲ့သူဗ်။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီၿပိဳကြဲသြားၿပီး အရင္
ပါတီ၀င္ေဟာင္းေတြက ပါတီသစ္ေထာင္ၾကတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းတြင္းက ေလးနက္တဲ့အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈေတြက

အခ်ိန္အေတာ္ၾကာယူရတယ္။

ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ပါတီတစ္ခုမွာ

အဲဒီလိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြဟာ

အျမဲအေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္တာမ်ဳိး

မဟုတ္ဘူး။

သို႔ေသာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈရဲ႕ ထူးျခားအေရးပါမႈကို အဲဒီပါတီ၀င္ေဟာင္းေတြက သေဘာ
ေပါက္တာေတာ့ အမွန္ပဲ။ သူတို႔လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ တာ၀န္ကိုယူခဲ့တယ္။
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လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း
ပိုလန္မွာ အာဏာရွင္အစိုးရတက္လာေတာ့ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြက အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့
အခန္းက႑ကေနပါခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ပြင့္လင္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ပိုလန္ႏုိင္ငံဟာ
အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ဒီမိုကေရစီမွာလည္း လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြကလိုတာပဲ။
လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့ရလဲ။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။

။ အသစ္တက္လာတဲ့အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ႒ာနႏွစ္ခုအရင္အတုိင္းပဲဆက္ရွိေနတယ္။ (ထို၀န္ႀကီး႒ာနမွ ၀န္ႀကီးမ်ား
သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအလယ္အထိ ၎တု႔ိ၏ရာထူးတြင္ ဆက္ၿပီးရွိေနခဲ့ၾကသည္။) သို႔ေသာ္
အဲဒီ၀န္ႀကီး႒ာနေတြမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိခ်င္တယ္။ ကနဦးအၾကံက အရပ္
သားေတြပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေကာ္မတီတစ္ခုကိုဖြဲ႕ဖို႔ပဲ။ သို႔ေသာ္ အဲဒီေကာ္မတီဟာ ဟန္ျပေကာ္
မတီပဲျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ခ်က္ခ်င္းနားလည္သြားတယ္။ ဒီေတာ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္
ေႏြဦးမွာ

အဲဒီ၀န္ႀကီး႒ာနတစ္ခုစီကို

ဒုတိယ၀န္ႀကီးေတြခန္႔လိုက္တယ္။

ခရစ္ေတာ့ဖ္

ကို

ဆြာ့ဖ္စကီးကို ျပည္ထဲေရးမွာ၊ ယာႏု အိုနစ္ကီဗစ္ရွ္နဲ႔ (လက္ရွိသမၼတ) ဘေရာ္နစ္ဆြာ့ဖ္
ကိုမိုေရာ့ဖ္စကီးတို႔ကို

ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးမွာ

သူတို႔သုံးေယာက္စလုံးက

အဲဒီနယ္ပယ္ေတြမွာ

ဒုတိယ၀န္ႀကီးေတြအျဖစ္ခန္႔လိုက္တယ္။
ဘာအေတြ႕အၾကံဳမွရွိၾကတာမဟုတ္ေတာ့

သူတို႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္နဲ႔အသားမက်ႏုိင္ဘူးေပါ့။ သူတို႔ဘာသာျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္လုပ္သင့္
တာေတြ၊ ျဖစ္ေနတာေတြကိုေဖာ္ထုတ္ဖို႔၊ တျဖည္းျဖည္းအေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ဖို႔ ေယဘုယ်
လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြေလာက္ပဲ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က အကူအညီအေနနဲ႔ေပးႏိုင္တာရွိတယ္။
လုံျခံဳေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး

ခဏေလာက္ကၽြန္ေတာ္အဓိကထား

ေျပာပါရေစ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂ်က္ဆြာဖ္ ကိရွ္တက္ခ္ [ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး (၁၉၈၉-၉၀)] ကတင္ျပတဲ့ အေျပာင္း
အလဲေတြက ဟန္ျပေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေက်နပ္ေလာက္စရာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီတင္ျပ
ခ်က္ေတြကို

အစိုးရအဖြဲ႕ကပယ္ခ်လိုက္တယ္။

၁၉၉၀ျပည့္

ႏွစ္အလယ္မွာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး

ကိရွ္တက္ခ္ထြက္သြားတယ္။ ခရစ္စေတာ့ဖ္ ကိုဆြာ့ဖ္စကီးက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္လာတယ္။
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာနက အဲဒီအခ်ိန္မွာ လုံး၀ေျပာင္းလဲသြားၿပီ။ ကိုဆြာ့ဖ္စကီးေရာက္လာေတာ့
လက္ရွိလုံျခံဳေရးလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး႐ုံး (UOP) နဲ႔ အစားထိုးလိုက္ၿပီး၊
အရာရွိေတြကို အရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပြဲေျဖခိုင္းတယ္။ အရာရွိ ၆၀၀၀ ေလာက္ျပဳတ္သြားတယ္။
တခ်ဳိ႕ကို အၿငိမ္းစားေပးလိုက္တယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အရည္အခ်င္းစစ္မွာ က်လို႔ထြက္သြား
ရတယ္။ UOP ရဲ႕ရာထူးအဆင့္ဆင့္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္က လုံျခံဳေရးလုပ္ငန္းမွာ၀င္ခဲ့သူေတြ၊
လုပ္ငန္းအေၾကာင္းခဏနဲ႔နားလည္လာတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳမရွိတဲ့လူသစ္ေတြရွိေနတယ္။ ဒီလိုနဲ႔
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာနမွာ အေျပာင္းအလဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔စတင္ခဲ့တယ္။
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စစ္တပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာရရင္

ဆိုဗီယက္စနစ္ပုံစံအတိုင္းရွိေနတဲ့

ႏိုင္ငံေရးအရာရွိ

ေတြအုပ္စုကို ဖယ္ရွားလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အင္မတန္အစဥ္အလာဆန္တဲ့အေျခခံ
ေတြကို ျပန္လည္ထားရွိခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္၊ စစ္တပ္ရဲ႕စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္ေစာင့္စည္းမႈေတြ
နဲ႔လုံး၀ခြဲမရတဲ့ ပိုလန္စစ္တပ္အစဥ္အလာေတြကိုရည္ညႊန္းၿပီး စစ္တပ္ကို တျဖည္းျဖည္းေျပာင္း
လဲယူခဲ့တယ္။ စစ္တပ္ကို အရပ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္ေအာင္ တျဖည္းျဖည္းလုပ္ခဲ့
တယ္။ စစ္အရာရွတ
ိ စ္ေယာက္ကို ေနာက္တစ္ေယာက္န႔ဲ အစားထုိးလုက
ိ တ
္ ာမ်ဳိးေလာက္လပ
ု တ
္ ာ
မဟုတ္ဘူး။

အရပ္ဖက္ကထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုမိတ္ဆက္ရတာ

ဘယ္တုန္းကမရွိခဲ့ဖူးေတာ့

ေတာ္

ေတာ္ခက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေနတယ္။ ကမာၻစစ္ႀကီးႏွစ္ခုအတြင္းမွာ စစ္တပ္ကို ဘယ္အရပ္
သားကမွ မထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ စစ္တပ္က ထင္ရွားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက ကိုယ့္လမ္းကိုယ္
ဆက္မေလွ်ာက္ၾကေတာ့ပဲ ႏုိင္ငံေရးထဲ၀င္လာၾကေရာ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ဘက္ကိုအရပ္ဘက္ထိန္း
ခ်ဳပ္မႈေအာက္ပို႔ရတာ ထင္ထားတာထက္ပိုၾကာတယ္။
ေယဘုယ်ေျပာရရင္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြကို အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးတဲ့နည္းလမ္းကိုသုံးခဲ့
တယ္။ အသုံးမက်တဲ့သူေတြ အထူးသျဖင့္ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ အတိုက္အခံကိုတုိက္ခိုက္ၿပီး ကိုယ့္
အရွက္ကိုယ္ခြဲတဲ့သူေတြကို ရာထူးကထုတ္ပစ္ခဲ့တယ္။ လူသစ္ေတြကိုခန္႔ခဲ့တယ္။

ခင္ဗ်ားရဲ႕အစိုးရမွာ စစ္တပ္က၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မွာမ်ဳိးကို စိုးရိမ္ခဲ့မိလား။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။

။မစိုးရိမ္ဘူး။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္

မိတာက လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြလုပ္လာမွာကိုပဲ။ အရင္ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္တုန္းက သိပ္ေၾကာက္စရာ
ေကာင္းတဲ့ျပစ္မႈတစ္ခုက်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ယာဇီေပၚပီလက္ဗ္စကိုဟာ ျပန္ေပး
ဆြဲခံရၿပီး လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ထဲက အရာရွိႏွစ္ေယာက္က သူ႔ကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္ပစ္လိုက္
တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီလို လႈံ႔ေဆာ္လာမွာမ်ဳိးကိုစိုးရိမ္တာ။ အဲဒီလႈံ႔ေဆာ္မႈက ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒါမွ
မဟုတ္သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ပစ္မွတ္ထားေကာင္းထားႏုိင္တယ္။ သူတို႔ဘက္က ေခါင္း
ေဆာင္ ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာထိုင္ေနၾကၿပီေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ကိရွ္ တက္ခ္ကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ဆက္ထားခဲ့တာ။ အဲဒီလိုဆက္ထားတာ
ရန္စ လႈံ႔ေဆာ္မႈကိုကာကြယ္ဖို႔ အာမခံခ်က္မ်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ ဒါဆိုခင္ဗ်ား
ကလည္း- ‘အင္း ဟုတ္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကၿပိဳလဲသြားၿပီပဲဥစၥာ’လို႔ေျပာမယ္။
ဟုတ္တယ္။ ၿပိဳလဲသြားၿပီ။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္ထဲမွာပါတီရဲ႕ၾသဇာက အရမ္းႀကီးေနတုန္းပဲ။
ကၽြန္ေတာ္တို႔အဲဒါကို ထည့္တြက္ရမယ္။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအတြက္
သူတုိ႔ကိုယ္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိရွ္တက္ခ္ကတာ၀န္ယူခ့ဲတယ္။ သို႔ေသာ္ သူ႔၀န္ႀကီး႒ာနကို
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္မယ္လို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလုပ္ရမွာ၊ ကၽြန္ေတာ့္လူေတြကလုပ္ရမွာလုို႔သိထားၿပီးသား
ေလ။ တကယ္လည္း အဲဒီအတုိင္းပဲ ျဖစ္လာတာပဲ။
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အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
အေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဘယ္လိုလုပ္ခဲ့လဲ။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။

။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ၾကားမွာ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္

ေျပာင္းလဲမႈေတြကို စတင္ခဲ့တယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာျပ႒ာန္းထားတဲ့ အာဏာရွင္ေခတ္ ျပ႒ာန္း
ခ်က္ေတြအားလုံးကို ဖယ္ရွားခဲ့တယ္။ တစ္ခုနားလည္ထားဖို႔က ဆိုဗီယက္အုပ္စု၀င္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕
အေျခခံဥပေဒေတြက စာရြက္ေပၚမွာေတာ့ အင္မတန္ေကာင္းတယ္။ အင္မတန္ဒီမိုကေရစီ
ဆန္တယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕နဲ႔ေတာ့ ျပဒါးတစ္လမ္းသံတစ္လမ္းပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပို
ၿပီးသာလြန္တဲ့အင္အားစုေတြကရွိေနတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ သူ႔အထက္က ‘ဆရာ
ႀကီး’ျဖစ္တဲ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုရွိတယ္ေလ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီမိုကေရစီမဆန္တဲ့
ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၉ ဒီဇင္ဘာလကုန္မွာ စတာလင္၀ါဒ လကၡဏာ
ရပ္ေတြျဖစ္ေနတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ဒီမိုကေရစီမဆန္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္
ေတြအားလုံးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ပယ္ဖ်က္ၿပီးသြားၿပီ။ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လက္ငင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့
တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစီအစဥ္ေတြရွိေပမယ့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့
ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အေျခခံဥပေဒကို ကတိုက္က႐ိုက္မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီ
တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္မရွိေသးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကေန အေျခခံဥပေဒသစ္ကိုျပ႒ာန္းလိုက္မယ္ဆိုရင္
အဲဒီအေျခခံဥပေဒဟာ သင့္ေတာ္အပ္စပ္တဲ့အေျခခံဥပေဒမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး တစ္ခ်ိန္လုံးေစာဒ
ကေတြတက္ေနၾကမွာကို ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကတိုက္က႐ုိက္မလုပ္ခဲ့တာ။
အေျခခံဥပေဒသစ္ကိုေရးတာ၊

ျပ႒ာန္းတာေတြအတြက္

ဒီမိုကေရစီအျပည့္နဲ႔

ေရြးေကာက္

တင္ေျမႇာက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ေပၚလာၿပီးခ်ိန္အထိ ေရႊ႕ဆုိင္းထားသင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတြးခဲ့
တယ္။

အစိုးရဖြဲ႕စည္းပုံ
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရစနစ္ကို လႊတ္ေတာ္စနစ္နဲ႔ သမၼတဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရစနစ္
တို႔အစား ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာနဲဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တျခားစနစ္ကိုေရြးခဲ့ရင္ေကာင္းမွာလို႔ စဥ္းစားမိတာ
ရွိခဲ့လား။
တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။

။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က်င့္သုံးတဲ့စနစ္က အစုိးရကိုအခြင့္အေရးေပး

ထားတယ္။ သမၼတရဲ႕လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြနဲ႔ အစိုးရရဲ႕လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြၾကားမွာ မွ်ေျခတစ္ခု
ရွိေတာ့ရွိတယ္။ ဒီစနစ္ကိုတခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ၾကေပမယ့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစိတ္ဓာတ္ရွိမယ္ဆို
ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ထင္တယ္။ အဲဒီစိတ္ဓာတ္မ်ဳိးမရွိရင္ေတာ့ ဘယ္ဥပေဒ
ျပ႒ာန္းမႈကမွ

သူ႔ေနရာမွာအစား၀င္လို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။

ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္

ႏုိင္ငံေတြမွာ
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လုပ္ခဲ့တဲ့ သမၼတဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရစနစ္တုိင္းဟာ သိပ္ေတာင့္မခံလိုက္ႏိုင္ဘဲ လူနည္းစုက
အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့စနစ္အျဖစ္ကို သက္ဆင္းသြားေတာ့တယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္
ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရွာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အခုဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဒီမိုကေရစီအုတ္ျမစ္ေတြ အခိုင္အမာ
ခ်ထားၿပီးၿပီ။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ဒီမိုကေရစီအေဆာက္အအုံေတြျဖစ္တဲ့ အီးယူတို႔၊ ေနတိုး
တု႔ိမွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔

ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္၀င္ခဲ့ၿပီ။

အဲဒီအဖြဲ႕ေတြမွာ

အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ခဲ့တာ

ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္မွာမဟုတ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္တုန္းက အေနာက္ဒီမိုကေရစီ
ႏိုင္ငံေတြကို တံခါးဖြင့္ေပးရမယ္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုဖန္တီးရမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆရိွခဲ့တယ္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြနဲ႔ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္ရဲ႕ ဘက္
စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုသြားရာလမ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကန္႔လန္႔ခံေနမွာကိုအေနာက္ ႏိုင္ငံ
ေခါင္းေဆာင္ေတြက စိုးရိမ္ၾကတယ္။ ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့စိုးရိမ္မႈေတြထဲကတစ္ခုပဲ။ ေဂၚဘာ
ေခ်ာ့ဗ္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုလိုလားလားႀကိဳဆုိခဲ့တယ္။ သူတို႔သြားတဲ့
လမ္းမွာ ကန္႔လန္႔ခံမေနခဲ့ေပမယ့္ သူလုပ္တဲ့အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြက သူ႔အတြက္မႏုိင္မနင္း
ျဖစ္လာတာသိလာရတယ္။
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ပိုလန္အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း
ဒီဇင္ဘာ ၁၉၇၀။ သေဘၤာက်င္းအလုပ္သမားမ်ားက အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း
မ်ားတက္လာျခင္းေၾကာင့္

ဆႏၵျပၾကသည္။

ပိုလန္အလုပ္သမားညီညြတ္ေရးပါတီ

(PZPR)

အစိုးရ၏အမိန္႔ျဖင့္ ရဲကဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းသည္။
ဇြန္ ၁၉၇၆။ အလုပ္သမားမ်ားက စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထပ္တက္လာျခင္းေၾကာင့္
ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ သည္။ ဖမ္းဆီးခံရေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ကူညီရန္ ၀ါေဆာၿမိဳ႕ေတာ္မွ
ပညာတတ္မ်ားက

အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီကို

ဖြဲ႕စည္းသည္။

ထို႔ေနာက္ ေျမေအာက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ခ်ဲ႕ ထြင္လာခဲ့သည္္။
ေအာက္တိုဘာ

၁၉၇၈။

ပိုလန္ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး

ကားလ္

ဗြာတီ၀ါသည္

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္-၂ ျဖစ္လာသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္-၂ သည္ ႏွစ္ေပါင္း
၄၄၅ ႏွစ္အတြင္း အီတလီလူမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ ပထမဆုံး ပုုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္လာသည္။
ပိုလန္ႏွင့္ ကမာၻ့အျခားေနရာမ်ားမွ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ၾကရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အေရး
ဆိုခဲ့သည္။
ဇြန္ ၁၉၇၉။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ဂၽြန္ေပါလ္-၂ သည့္ပိုလန္သို႔ ပထမဆုံးၾကြလာသည္။
ထိုခရီးစဥ္ကို ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားကစီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္း
မင္းႀကီးကို ဧရာမလူအုပ္ႀကီးမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္လည္း ေဒသနာနာၾကား
သူပရိသတ္မ်ားစြာရွိလာသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ပိုလန္ျပည္သူေပါင္းမ်ားစြာက အစုိုးရ
ဦးေဆာင္မႈမပါဘဲ စနစ္တက်စုဖြဲ႕ႏိုင္စြမ္းကို ယုံၾကည္မႈွရွိသြားေစခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္ ၁၉၈၀။ အစိုးရက ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတိုးျမႇင့္လိုက္သည္။ Gdansk ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ရွိ
လီနင္သေဘၤာက်င္းကို ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္သည့္ သပိတ္မ်ားကို အလုပ္သမားတက္ၾကြလႈပ္ရွား
သူ လက္ခ္ဗြယ္ဆာကဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္သည္။ အနီးအနားရွိလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား
လည္း ပါ၀င္လာၾကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္အၾကံေပးမ်ားက ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားခ်ေပးရန္၊ အက်ဳိး
ခံစားခြင့္မ်ားပိုမိုေပးအပ္ရန္၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢ (Solidarity) ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊
လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာတုိ႔ကို ေတာင္းဆိုၾကသည္။ အစိုးရက Gdansk သေဘာတူညီ
ခ်က္ကိုလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အလုပ္
သမားမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား၊ ေနာင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ လာ
မည့္ ကက္သိုလစ္ပညာတတ္ႏွင့္ မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ တာေဒး၀ုရွ္ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီအပါအ၀င္ အၾကံ
ေပးမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကိုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
စက္တင္ဘာ ၁၉၈၀။ Solidarity အဖြဲ႕ခြဲမ်ား ပိုလန္ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ေပၚလာသည္။
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အဖြဲ႕၀င္ဦးေရအလ်င္အျမန္ တိုးပြားလာသည္။ ေဆာင္းဦးေပါက္ခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရ ၁၀
သန္းအထိရွိလာသည္။ Solidarity မွထုတ္ေ၀သည့္စာအုပ္၊ စာေစာင္မ်ားထြက္ရွိလာသည္။
ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာတြင္ ၎တို႔၏သတင္းကိုေဖာ္ျပခံရသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပ္
သမားသမဂၢမ်ားကို

တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ားေပၚထြက္လာျခင္း

ေၾကာင့္ Solidarity ကဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵျပပြား၊ သပိတ္မ်ားျဖစ္ပြားလာသည္။ PZPR
ေခါင္းေဆာင္ အက္ဒ၀ပ္ဂီယက္ ရာထူးမွဖယ္ရွားခံလုိက္ရသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၉၈၁။ သပိတ္မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ႏွင့္ Solidarity ကို ပိတ္ပင္
ရန္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက ဖိအားေပးေနခ်ိန္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ယခင္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလစ္
ခ်ဳပ္ႀကီး ဗြိဳက္ခ်က္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီသည္ PZPR ၏ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရသည္။ ယာ႐ူဇဲစ္ကီ
က Solidarity ႏွင့္ ေက်ာင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည္။ သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ား
ဆက္လက္ျဖစ္ပြားသည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၁။ ဆိုဗီယက္၏ဖိအားေပးမႈေအာက္တြင္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
ေၾကညာသည္။ Solidarity အပိတ္ခံရၿပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားထိမ္းသိမ္းခံရသည္။ တိုင္းျပည္
အတြင္းႏွင့္ ျပည္ပသို႔ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအားလုံးကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္သည္။
ယင္းကိုတု႔ံျပန္သည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္က ပိုလန္ကို စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္
သည္။
ဇြန္ ၁၉၈၃။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပိုလန္သို႔လာေရာက္သည္။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနၾကရန္
ေတာင္းဆိုသည္။ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗြယ္ဆာတို႔ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးေတြ႕ဆုံသည္။
ဇူလိုင္ ၁၉၈၃။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆုံးသတ္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ အတိုက္အခံေခါင္း
ေဆာင္မ်ားစြာကို ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္သည္။ PZPR က ေက်ာင္းေတာ္ကိုပိတ္ပင္ကန္႔သက္မႈ
မ်ားေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းအပါအ၀င္ စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္သည္။
မတ္ ၁၉၈၅။ မီေခးလ္ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္သည္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာ
သည္။ ဆိုဗီယက္၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးစနစ္ကို မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ဗဟို
ဥေရာပတို႔ကို ဆိုဗီယက္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းတို႔ကို ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္က
ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
စက္တင္ဘာ ၁၉၈၆။ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ႏိုင္က်ဥ္းမ်ားအားလုံးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး
သည္။ Solidarity ေခါင္းေဆာင္မ်ားျပန္ေပၚလာေသာ္လည္း တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းမျဖစ္ေသး
ေပ။ အစိုးရက ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ဦးတည္သည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအသစ္
မ်ားကို စတင္သည္။
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ေမ ၁၉၈၈။ ၁၉၈၁ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အုံၾကြမႈအရွိဆုံး သပိတ္ေမွာက္မႈ
မ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ ပြားသည္။ ေႏြရာသီတစ္ရာသီလုံး ဆက္တက
ုိ ဆ
္ ႏၵျပမႈမ်ားဆက္ျဖစ္သည္။
ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ဟူ၍ တိတိပပမရွိေပ။
ၾသဂုတ္ ၁၉၈၈။ အစိုးရက Solidarity ႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေက်ာင္းေတာ္က
ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ဗြယ္ဆာႏွင့္ေတြ႕ဆုံဥည္။
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဂ်က္ဆြာ့ဖ္ ကိရွ္တက္ခ္က ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္
ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဦးေဆာင္က်င္းပသည္။
ဇန္န၀ါရီ ၁၉၈၉။ ယာ႐ူဇဲစ္စကီ၊ ကိရွ္တက္ခ္ႏွင့္ PZPR ၏အေရးပါေသာ၀န္ႀကီးမ်ားက
ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို မေထာက္ခံလွ်င္ ၎တို႔ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ကာ PZPR
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိအားေပးသည္။
ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၈၉။ အစိုးရအာဏာပိုင္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ Solidarity တို႔ၾကား
“စားပြဲ၀ိုင္းေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား’’စတင္သည္။ အစိုးရပထမဆုံးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ Solidarity
ကိုတရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။
ဧၿပီ ၁၉၈၉။ Solidarity ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို Sejm ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၅ ေနရာ
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီး က်န္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၅ ေနရာကို PZPR ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ႏွင့္လက္ေ၀ခံပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္

ခ်န္လွပ္ရန္၊

လြတ္လပ္စြာေရြးေကာက္တင္

ေျမႇာက္ခြင့္ရွိမည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တည္ေထာင္ရန္္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးမွကိုယ္စားလွယ္
မ်ားက ဘက္ေတာ္သားစိတ္မရွိသည့္ သမၼတေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈတို႔ျပဳႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳ
လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ Solidarity ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ခြင့္ကို အၿပီးသတ္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္
စားပြဲ၀ိုင္းေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား

ၿပီးဆုံးသည္။

စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္

စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥရပ္အမ်ားစုကို လာမည့္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရက ေျဖရွင္းရန္အတြက္
ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။
ဇြန္ ၁၉၈၉။ ပိုလန္တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းလြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။
Solidarity မွ၀င္ ေရာက္အေရြးခံေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရသည္။
အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၀၀ အနက္ ၉၉ ေနရာ၊ Sejm လႊတ္ေတာ္တြင္
ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္ပါတီမ်ားတြင္

၀င္မၿပိဳင္ဖူးသည့္-

ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ

၃၅

ေနရာတို႔ကို

Solidarity ကအႏိုင္ရသြားသည္။
ၾသဂုတ္ ၁၉၈၉။ PZPR ၏လက္ေ၀ခံပါတီမ်ားက ပါတီေလာင္းရိပ္မွထြက္ကာ Solidarity
ႏွင့္ပူးေပါင္းသည္။ PZPR က ၾသဇာႀကီးေသာ ညႊန္႔ေပါင္းမဖြဲ႕မႏုိင္ေသာအခါ ဗြယ္ဆာႏွင့္
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Solidarity ၏အၾကံေပး၊ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေခါင္းေဆာင္ တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီသည္ ၀ါ
ေဆာစစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ပထမဆုံး ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ကနဦးကတိမ်ားႏွင့္အညီ Solidarity က ယာ႐ူဇဲစ္ကီကို
သမၼတျဖစ္ရာထူးေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီအစိုးရလက္ထက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔
ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။
ႏို၀င္ဘာ

၁၉၈၉။

ဘာလင္တံတိုင္းၿဖိဳဖ်က္လိုက္ၿပီး

ဂ်ာမနီႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္းစည္းသည္။

မီေခးလ္ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္က ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုသည္ မဟာမိတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရမ်ားကို
ေထာက္ခံအားေပးဖို႔အတြက္ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မည္မဟုတ္ဟု အတိအလင္းေျပာသည္။ ယင္း
ႏွစ္အကုန္တြင္ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၌ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆုံးသတ္သြားသည္။
ဇန္န၀ါရီ

၁၉၉၀။

ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး

လက္ရွက္ခ္

ဘားတဲလ္ေရာဗိရွ္ဦးေဆာင္ကာ

စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေစေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရန္ျပင္ဆင္သည့္ (ဘားတဲလ္ေရာဗိရွ္ စီမံကိန္း
ဟုေခၚသည့္) ေစ်းကြက္ကိုဦးတည္ေသာ မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျဖင့္ ‘ေရွာ့႐ုိက္ကုထုံး’က ပိုလန္
ႏုိင္ငံသုံးေငြေၾကးတန္ဖိုးကို သိသိသာသာက်ဆင္းသြားေစၿပီး တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ခလစာတန္ဖိုးမ်ား
ကို က်ဆင္းသြားေစသည္။
ဇန္န၀ါရီ ၁၉၉၀။ PZPR ကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ ယခင္ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို
ေခါင္းေဆာင္သူ အာလက္ဆန္းဒါးခြာညဲ့ဗ္စကီဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ လက္၀ဲမဟာ
မိတ္ (SLD) သို႔ PZPR ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကလာေရာက္ပူးေပါင္းသည္။
ေမ ၁၉၉၀။ လြတ္လပ္ေသာ ေဒသဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ Solidarity ၏ ကိုယ္စား
လွယ္ေလာင္းမ်ားတစ္ခဲနက္အႏိုင္ရသည္။ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီႏွင့္ ဗြယ္ဆာတို႔ၾကား တင္းမာမႈမ်ား
ျဖစ္ပြားကာ Solidarity ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ အကြဲအျပဲစတင္ျဖစ္ပြားသည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၀။ ယာ႐ူဇဲစ္စကီႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ တိုက္႐ိုက္သမၼတေရြးေကာက္
ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။ Solidarity အကြဲအျပဲျဖစ္သည္။ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီႏွင့္အျခားသူမ်ားကို အလြယ္
ျဖတ္ေက်ာ္ကာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဗြယ္ဆာအႏုိင္ရသြားသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၁။ ပထမဆုံးလြတ္လပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပ
သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၉ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားအႏိုင္ရသည္။ ေရွး႐ိုးစြဲလူထုေကာင္း
စားေရး၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္(စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ေရး)၀ါဒီမ်ား အႏိုင္
ရခဲ့သည္။
ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၁။ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ယန္ အိုရွက္ဖ္လ္စကီးကို
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္သည္။ စစ္ဘက္ရာထူးမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း၊ အတိတ္အကာလက
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အလြဲသုံးစားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္တြင္ အိုရွက္ဖ္စကီးရာထူးမွ
ႏုတ္ထြက္သြားသည့္အခ်ိန္အထိ ဗြယ္ဆာႏွင့္ အိုရွက္ဖ္လ္စကီးတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။
ၾသဂုတ္ ၁၉၉၂။ အုိရွက္ဖ္လ္စကီးႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ Sejm ေအာက္လႊတ္ေတာ္က
‘ပဏာမ အေျခခံဥပေဒ’ကိုျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းအေျခခံဥပေဒတြင္ သမၼတႏွင့္၀န္္ႀကီးခ်ဳပ္၏အခြင့္
အာဏာမ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာရရန္
(အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အရ) အနိမ့္ဆုံးေထာက္ခံမဲရရွိရမည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္
မွတ္ခ်က္ကို တိုးျမႇင့္လိုက္သည္။
စက္တင္ဘာ ၁၉၉၃။ SLD ႏွင့္ ယခင္လက္ေ၀ခံပါတီျဖစ္ခဲ့သည့္ ပိုလန္လယ္သမားပါတီ
(PSL) က ပထမအေက်ာ့ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ Solidarity
ေခတ္လြန္ လက္ယာအုပ္စုအတြင္း အုပ္စုမ်ားကြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသို႔အႏိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။
SLD ေလာက္မႀကီးသည့္ အျငင္းပြားမႈနည္းသည့္ PSL ပါတီေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာ
သည္။
ႏို၀င္ဘာ ၁၉၉၅။ SLD ပါတီမွ ခြာညဲ့ဗ္စကီက ဗြယ္ဆာကို သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္
မဲကြာခ်က္အနည္းငယ္ျဖင့္ အႏိုင္ရသြားသည္။
ဧၿပီ ၁၉၉၇။ အေျခခံဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းသည္။ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အသစ္အရ
တည္ဆဲႏိုင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းအမ်ားစုကို ဆက္လက္ထားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္တစ္
ႏုင
ိ င
္ လ
ံ ုံးအတုင
ိ ္းအတာကိအ
ု ေျခခံၿပီး ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရသည့္ လႊတ္ေတာ္ကယ
ို စ
္ ားလွယ္
ေနရာမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ကာ သမၼတ၏အခြင့္အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ
ျဖစ္သည္။
ဇူလိုင္ ၁၉၉၇။ ေနတိုးအဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ရန္ ပိုလန္ကိုဖိတ္ေခၚသည္။ ခြာညဲ့ဗ္စကီက ေနတိုး
အဖြဲ႕၀င္ရန္ အခိုင္အမာေထာက္ခံသည္။ ပိုလန္က ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ရန္ကမ္းလွမ္းမႈကိုလက္ခံၿပီး
ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီး ပိုလန္ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၀။ အုပ္စုကြဲအလြန္မ်ားျပားေနသည့္ အတိုက္အခံကိုအႏုိင္ရကာ
ခြာညဲ့ဗ္စကီ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။
ေမ ၂၀၀၄။ အဖြဲ႕၀င္ေရးလူထုဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္အၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ပိုလန္သည္
အီးယူအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းအၿပီး
ဥေရာပတြင္ ႐ုတ္တရက္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္ႏိုင္ငံမွာ ပိုလန္တစ္ႏုိင္ငံတည္းသာျဖစ္သည္။
စက္တင္ဘာ ၂၀၀၅။ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ SLD ၿပိဳကြဲသြား
သည္။ Solidarity ေခတ္လြန္သေဘာထားအျမင္မွ်တသည့္ လက္၀ဲႏွင့္ လက္ယာႏုိင္ငံေရး
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ပါတီမ်ား ေထာက္ခံမႈရလာသည္။
ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၅။ ၀ါေဆာၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္း လက္ရွိကာတီနီစကီး သမၼတအျဖစ္
ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ သမၼတသက္တမ္းကန္႔သန္႔ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခြာညဲ့ဗ္စကီ
၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။
ဧၿပီ ၂၀၁၀။ တာတီနီစကီး၊ အျခားအဆင့္ျမင့္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈတြင္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ရာထူးဆက္ခံသူမ်ားကို
လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ခန္႔အပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ကို ရက္သတ္မွတ္သည္။
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