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အီဂ်စ္၊တူနီးရွား၊ယီမင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ကဲ့သို႔ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိႏိုင္ငံမ်ားမွ အာဏာရွင္
အစိုးရမ်ားကို ဒီမိုကေရစီကိုေတာင္းဆိုေလ့ရွိသည့္ အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈမ်ားက စိန္ေခၚခဲ့ၾက
သည္။ထိုႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအနက္အခ်ဳိ႕က ေတာင္းဆိုမႈကိုလက္သင့္ခံခဲ့ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕အစိုးရမ်ား
ကေနာက္ႏြားေျဖာင့္ေျဖာင့္လိုက္လာဖြယ္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ က်ဴးဘား၊ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္
အာဖရိက၊ ေျမာက္အာဖရိကႏွင့္ ဆာဟာရေအာက္ပိုင္းအာဖရိကေဒသတို႔မွ ဒီမိုကေရစီမဆန္
ေသာအစိုးရမ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ကိုယ္စားျပဳခြင့္တို႔အတြက္ ေတာင္း
ဆိုမႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ တိုး၍ရင္ဆိုင္လာရျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါအစိုးရမ်ားေနရာတြင္ ဒီမိုကေရစီကိုအစားထိုးတည္ေဆာက္ရျခင္းသည္ မလြယ္
ကူ၊ မျမန္ဆန္ခဲ့သလို လြယ္ကူျမန္ဆန္ဦးမည္လည္းမဟုတ္ပါ။ သို႔တုိင္ ကမာၻ႔ေနရာမ်ားစြာ၌
ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေျပာင္းအလဲလႈိင္းလုံးမ်ား၊ ရံဖန္ရံခါ

ေအာက္ေျခေရစီးေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း

လိုက္ပါေျပာင္းလဲခဲ့မႈမ်ားသည္ ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ၊ ျပည္သူအမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေသာ၊
ပို၍တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သို႔ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေရြ႕ေလ်ာသြားခဲ့သည္။ ပုဂၢလဘဝ
ပိုင္စိုးမႈႏွင့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈတို႔သည္ ၿမိဳ႕ျပမ်ားထြန္းကားလာျခင္း၊ ၀င္ေငြ၊ ပညာ
ေရး၊ စာတတ္ေျမာက္မႈတို႔ပိုမိုျမင့္မားလာျခင္းတို႔၏တြန္းအားေပးမႈကိုခံလာရသည္။ အဆိုပါတိမ္း
ညြတ္မႈမ်ားကုိ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ အတုိက္အခံလႈပ္ရွားမႈမ်ား စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားရန္ပိုမိုလြယ္
ကူေစသည့္ သတင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာသစ္မ်ားက အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေပးလိုက္
သည္။
ကမာၻအႏွံ႔မွျပည္သူမ်ားသည္

၎တို႔၏ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို

နားစိုက္ေထာင္ေစ

လိုၾကသည္။ ဤႏိုင္ငံေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္အတြက္ ျပင္းျပေသာဆႏၵသည္ အာဏာရွင္စနစ္မွ
ဒီမိုကေရစီသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားဟူသည့္ ပုစာၦကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း
သို႔ တိုက္႐ိုက္၀င္ေရာက္သြားေစခဲ့သည္။ လက္ဦးမဆြက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္
ကူးေျပာင္းမႈမ်ား မည္သို႔ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္ကိုလည္း အခ်ိန္ကိုက္ေလ့လာ မိေစခဲ့သည္။
လက္ဦးမဆြကရွိခဲ့ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ မလႊဲသာမေရွာင္သာျဖစ္ပ်က္ခဲ့ျခင္းမ
ဟုတ္ဘဲ မေမွ်ာ္လင့္ပဲျဖစ္ပ်က္လာသည္ကမ်ားသျဖင့္ အခ်ိန္ကိုက္ေလ့လာမႈသည္ အထူးအေရး
ႀကီးေပသည္။
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ဤေဆာင္းပါးတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္းကိုးႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ၁၃ ဦး (ယခင္သမၼေဟာင္း
၁၂ ဦးႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦး) ႏွင့္မိမိတို႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကိုအႏွစ္ခ်ဳပ္သုံးသပ္ေရး
သားထားပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ၁၃ ဦးသည္ ၎တု႔ိ၏ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၂၀ ရာစု၏
ေနာက္ဆုံး၂၅ ႏွစ္အတြင္း ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ေစရန္ကူညီခဲ့ၾကၿပီး ဒီမို
ကေရစီကို ႐ုပ္လုံးေပၚေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။1 အဆိုပါကိုးႏိုင္ငံစလုံးသည္ ဒီမိုကေရစီ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ တန္းတူညီတူရရွိခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္
ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တစ္လုံးတစ္၀တည္းရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေသာ္လည္း ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္း
မရွိခဲ့ေပ။
ဒီမိုကေရစီသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အျခားေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ
မရခဲ့ၾကသည့္တုိင္

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏စူးရွထက္ျမက္ေသာဉာဏ္ပညာကို

ဖမ္းဆုပ္မိေစရန္

အလို႔ငွာ ဤစာအုပ္ပါ ေအာင္ျမင္သည့္ ျဖစ္ရပ္ကိုးခုကိုအဓိကထားတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထို
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအနက္ အမ်ားစုသည္ ပါတီႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ားမွ အနားယူခဲ့သည္မွာၾကာျမင့္
ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏တုိင္းျပည္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီသို႔လမ္းျပရာတြင္ ဦးေဆာင္သည့္အခန္း
က႑မွပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

ေနာင္အနာဂတ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို

လိုလားသူမ်ားအတြက္

အေထာက္အကူရေစႏိုင္မည့္ မူ၀ါဒမ်ားထုတ္ႏုတ္ရရွိေအာင္ ရည္ရြယ္တင္ဆက္ထားပါသည္။2
အဆိုပါ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုးခု၏ေကာက္ေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ကိုတင္ျပမႈျဖင့္စတင္ထားၿပီး

၎တို႔၏ျမင္သာေသာ တူညီမႈမ်ား၊ကြဲျပားမႈမ်ားကိုကို မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပထားသည္။ ပုံသ႑ာန္
မ်ဳိးစုံေဆာင္ေသာ္လည္း

အႀကိမ္ႀကိမ္ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည့္

ခက္ခဲေသာကိစၥရပ္

မ်ားစြာကို မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပထားသည္။ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ
1

စာေရးသူတို႔သည္ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီမွ ၂၀၁၃ ဇြန္အထိၾကာသည့္ကာလတြင္ လူကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကို

ဘရာဇီးသမၼတ ကာဒိုဆို၊ ခ်ီလီမွ ပါထရီစီယို အဲလြင္ႏွင့္ရီကာဒိုလာဂို႔စ္၊ ဖိလစ္ပိုင္မွ ဖီဒယ္လ္ရာမို႔စ္၊ ပိုလန္မွ အာလက္
ဆန္းဒါး ခြာညဲ့ဗ္စကီႏွင့္ တာေဒး၀ုရွ္ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီ၊ ေတာင္အာဖရိကမွ အက္ဖ္၊ဒဗလ်ဴ၊ ဒီကလက္၊ သာဘို အမ္ဘီကီ၊
စပိန္မွ ဖိလစ္ဂြန္ဇာလက္တို႔ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
2

ဤအက္ေဆးကို ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသေဘာတရားအေနျဖင့္ ေရးသားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံသီ၀ရီအတြက္ အျခား

ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ရပ္မ်ားလုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္သည့္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို အေရးပါ
အရာေရာက္စြာအက်ဳိးျပဳခဲ့သည့္ ထင္ရွားေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေၾကာင္း ေလ့လာ
သင္ယူၾကရန္သာ ရည္ရြယ္ပါသည္။
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ျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေထာက္ခံအားေပးရန္ အသင့္ရွိသူႏိုင္ငံ
ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ထိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ရည္ရြယ္သည္
အတုိက္အခံလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွစိန္ေခၚသူႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းရွိသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္
မ်ားအားလုံးက ထပ္ျပန္တလဲလဲျဖစ္ေပၚသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို မည္သို႔ယူဆသည္၊ မည္သုိ႔ေျဖရွင္း
ခဲ့သည္ကိုေနာက္တစ္ဆင့္တြင္မိမိတို႔ျပသထားပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအေကာင္
အထည္ေဖာ္ခဲ့သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ၎တို႔ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ အတားအဆီးမ်ား၊ ၎တို႔၏အ
ေတြ႕အၾကံဳမွရယူႏုိင္သည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို မိမိတို႔က ဆန္းစစ္ေလ့လာထားပါသည္။ ၂၀ ရာစု
ေႏွာင္းပိုင္းက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ေနာင္အနာဂတ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ အေျခ
အေနမ်ားမည္သို႔ကြဲျပားျခားနားသြားမည္ အနာဂတ္တြင္ ထိုကြဲျပားမႈမ်ားက မည္သို႔ဂယက္႐ိုက္
မည္ကို စဥ္းစားသုံးသပ္ထားပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ အထင္ အရွားေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည့္
ထူးျခားထင္ရွားေသာႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းမ်ားကို နိဂုံးပိုင္းတြင္ ရွာေဖြေဖာ္
ထုတ္ျပထားသည္။ ထိုႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္တြင္ အလြန္ပင္လိုအပ္ေန
သည္။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းေအာင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကခ်ည္းမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၎
တို႔၏ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ားက အလြန္အေရးပါ ပါသည္။

ေအာင္ျမင္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုးခုတြင္
အေပၚစီးမွျမင္ရသည့္အခ်က္မ်ား
●

အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ဤအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအမ်ားစုသည္ တစ္ခါတည္း
ျဖစ္ပ်က္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ရွည္လ်ားေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမင္သာသည့္အေျပာင္း
အလဲမ်ား၏

ထူးျခားထင္ရွားအခိုက္အတန္႔

နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား

သမၼတျဖစ္လာျခင္း၊

မ်ားျဖစ္ၾကသည့္
ဖိလစ္ပိုင္တြင္

ေတာင္အာဖရိကတြင္

ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈ

၀ုန္းကနဲထြက္ေပၚလာျခင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ခ်ီလီလူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးေရး
အျပတ္အသတ္ေအာင္ပြဲခံျခင္း၊
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္

အျပည့္အ၀လြတ္လပ္ျခင္းမရွိသည့္

ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား

အံ့အားသင့္စဖြယ္

၁၉၈၉

ခုႏွစ္

႐ႈံးနိမ့္သြားျခင္းတို႔သည္

တစ္ကမာၻလုံး၏အာ႐ုံစိုက္မႈကို သိမ္းၾကံဳးရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဤအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
ကိုးခုႏွင့္ အျခားေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအမ်ားစုသည္ အလြန္ပင္ၾကာေညာင္း သည့္
ကာလအတြင္း တျဖည္းျဖည္းျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို
ထင္သာျမင္သာျဖစ္ေစသည့္ သို႔မဟုတ္ အရွိန္အဟုန္ျမင့္ေစသည့္ေနရာမွ ျပယုဂ္ျဖစ္ရပ္
မ်ား အဓိကပါ၀င္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီသို႔သြားသည့္ ခရီးလမ္းသည္ အဆိုပါျဖစ္ရပ္
မ်ားမတိုင္မီႏွင့္ (ယင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအၿပီးႏွစ္မ်ားစြာအၾကာ၌) လမ္းစေပၚလာေလ့ရွိသည္။ ဒီ
မိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသူ၊ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ သူလို
သူမ်ားသည္ ဤအခ်က္ကိုႏွလုံးသြင္းထားသင့္သည္။
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ဤစာအုပ္ပါ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ အာဏာရွင္စနစ္နိဂုံးခ်ဳပ္သြားသည့္ ေအာက္
ေမ့ဖြယ္အခုိက္အတန္႔မတုိင္မီက ကာလရွည္ၾကာစြာကတည္းက မူလအစမ်ားရွိေနသည္
ခ်ည္းသာျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုဦးတည္သည့္ ပထမေျခလွမ္းမ်ားသည္ မသိ
မသာျဖစ္ပြားတတ္သည့္အျပင္ ထင္သာျမင္သာပင္မရွိေပ။ ထိုပထမေျခလွမ္းမ်ားသည္
ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံအုပ္စုအတြင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ အာဏာရွင္အစိုးရအတြင္းတြင္
လည္းေကာင္း၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသို႔မဟုတ္ ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္လည္းေကာင္း
ထင္သာျမင္သာမရွိဘဲ မသိမသာေပၚေပါက္လာတတ္သည္။
အဆိုပါ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအႀကိဳကာလ အပိုင္းအျခားမ်ားတြင္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ေလ့
လာေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္အဖြဲ႕မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီး
မ်ားႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အျခားျပည္တြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕မ်ား
(NGOs) ပါ၀င္သည္။ အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္မူ အဆိုပါ အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈ
အႀကိဳကာလအပိုင္းအျခားမ်ားသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအဆက္အသြယ္မ်ားကို နက္႐ႈိင္းေစၿပီး
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအတုိက္အခံအုပ္စုမ်ားၾကားတြင္ယုံၾကည္မႈကိုျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အာဏာရွင္အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံဘက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ ထင္ရွား
သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားၾကား အျပန္အလွန္နားလည္မႈကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေစၿပီး အဆက္အသြယ္မ်ားကို
လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအႀကိဳကာလ အပိုင္းအျခားမ်ားက တိုးတက္ေစႏိုင္သည္။
●

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ စတင္ျဖစ္ပြားသည္ႏွင့္

အရွိန္အဟုန္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဆက္

လက္ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ တိုးတက္မႈမ်ားရွိသလို ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ တခါ
တရံ ေျမြလိမ္ေျမြေကာက္ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲေပၚလာသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ား
က ႀကီးက်ယ္သည့္သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ
သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္

အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈက

၎တို႔၏ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ဘရာဇီးသမၼတ တန္ခရီဒို နီဗက္စ္
သည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ၾကာအၿပီးပထမဆုံးအရပ္သားသမၼတအျဖစ္ တာ၀န္ယူ
သည့္ေန႔တြင္ပင္ ေသလုေမ်ာပါးနာမက်န္းျဖစ္ခဲ့သည္။ အတိုက္အခံ၏ ေရြးေကာက္ပြဲ
အႏုိင္ရေရးအလားအလာမ်ားကို တိုးျမင့္လာေစရန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာ
တူညီခ်က္ရလဒ္အျဖစ္

နီဗက္စ္ကြယ္လြန္ျခင္းက

ဒုတိယသမၼတ

ဟိုေဆးဆာေနကို

သမၼတ ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ ဟိုေဆးဆာေနသည္ စစ္အစိုးရမွ အရပ္ဘက္ေရွး႐ိုးစြဲ
ထင္ရွားသည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ထိုရာ ထူးအေျပာင္းအလဲက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုေႏွး
ေကြးသြားေစေသာ္လည္း တစ္နည္းတစ္ဖုံလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ သြားေစခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္
တြင္ ခ်ီလီ၌ ၾသဂတ္စတို ပီႏိုေခ်းကို လက္၀ဲအစြန္းေရာက္မ်ားက လုပ္ၾကံမႈမေအာင္မျမင္
ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္းက အၾကမ္းဖက္မႈနည္းလမ္း ကိုအသုံးျပဳလိုသူမ်ား ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီလိုလားသူ
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အတိုက္အခံတို႔ကို အၿပီးအပိုင္လမ္းခြဲသြားေစခဲ့သည္။ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ လူ၀စ္ကာရီယို
ဘလြန္ကိုလုပ္ၾကံခံရျခင္း၊ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ခရစ္ဟာနီ လုပ္ၾကံခံရျခင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္
တြင္ ဘင္နစ္ႏိုအကြီႏို လုပ္ၾကံခံရျခင္း (ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၌ မားကို႔စ္အစိုးရကိုဆန္႔က်င္သည့္
ႏိုင္ငံ့ေရးအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္၌ ျပည္ပတြင္တိမ္းေရွာင္ေနရာမွ
မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ျပန္လာစဥ္

ေလဆိပ္ခ်ဥ္းကပ္လမ္း၌

လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရသည္)

တို႔သည္ အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ ေပၚလာေစခဲ့သည္။
၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘာလင္တံတုိင္းကိုၿဖိဳဖ်က္လိုက္ ျခင္းႏွင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း
အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ၿပိဳကြဲသြားျခင္းတို႔သည္ ပိုလန္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက
တို႔တြင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚရန္ ေနာက္ခံအေျခအေနကိုေျပာင္းလဲေစခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၇-၉၈
အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းက အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဆူဟာတိုအစိုးရကို ခ်ိနဲ႔သြားေစခဲ့
သည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဆိုပါ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို လုံး၀မေမွ်ာ္လင့္
ထားၾကေပ။ အဆုိပါျဖစ္ရပ္အမ်ားစုသည္ ႀကိဳမျမင္ႏိုင္ေသာအတားအဆီးမ်ားကိုျဖစ္ေပၚ
လာေစသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သိမ္ေမြ႕က်င္လည္ေသာတုံ႔ျပန္မႈလိုသည္။ သို႔ေသာ္
ဒီမိုကေရစီရရွိေအာင္လုပ္ရန္ အလားအလာမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းလြဲမသြားေစခဲ့ေပ။
●

ျဖစ္ေတာင့္ျဖစ္ခဲ့အေျခအေနတြင္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ရင္ဆုိင္ရခ်ိန္တြင္ ၁၉၉၈
ခုႏွစ္က အင္ဒိုနီးရွားတြင္ျဖစ္ခဲ့သလို အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား ႐ုတ္တရက္ၿပိဳလဲသြားခဲ့ျခင္း၊
သို႔မဟုတ္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ မားကို႔စ္က်င္းပသည့္ မသမာမႈထူေျပာေသာ ၾကားျဖတ္
ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အကြီႏိုလုပ္ၾကံခံရျခင္းကဲ့သို႔ မီးေလာင္ရာေလပင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္
ျပည္သူမ်ားေဒါသူပုန္ထသြားေစကာ

အာဏာရွင္အစိုးရျပဳတ္က်ျခင္းတုိ႔

ျဖစ္ပြားေလ့ရွိ

သည္။ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ပင္ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္သည့္
3

က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထု စည္း႐ုံး လႈပရ
္ ွားမႈလပ
ု င
္ န္းစဥ္ေနာက္တင
ြ ္ လွ်ဳိ႕ဝွက္ေဆာင္ရြက္ေသာ
သို႔မဟုတ္ အမ်ားသိေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈက ဒီမိုကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလားအလာ ျဖစ္
ထြန္းေအာင္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားကို သေဘာတူညီမႈ
မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳေလ့ရွိသည္။ မည္မွ်ပင္ႀကီးက်ယ္ ေျပာင္
ေျမာက္သည္ျဖစ္ေစ လမ္းမေပၚကလူအုပ္မ်ားထံမွ ဒီမိုကေရစီသည္ တိုက္႐ိုက္ ထြက္ေပၚ
လာျခင္းမဟုတ္ေပ။

3

ဂရိ၊ေပၚတူဂီ၊အာဂ်င္တီးနားတို႔တြင္ျဖစ္ခဲ့သလို စစ္တပ္က်႐ႈံးသြားၿပီးေနာက္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား ၿပိဳလဲသြားျခင္းမ်ဳိး

ကို စာေရးသူတို႔က ေလ့လာသုံးသပ္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သစ္ (New People’s Army)
လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈ အင္အားေကာင္းလာျခင္းသည္ မားကို႔စ္အစိုးရကို အားနည္းလာေစခဲ့ၿပီး ‘လက္နက္ကိုင္တပ္
မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈ’ကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္ဟူေသာယူဆခ်က္သည္ မားကို႔စ္ကိုျဖဳတ္ခ်ရန္ အ
ေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။
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●

ဤစာအုပ္ပါအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအမ်ားစုသည္

ရင့္မာသည့္အဆင့္ႏွင့္

စနစ္တက်

က်င့္သားရေအာင္ လုပ္သည့္အဆင့္ (institutionalization) သို႔ ေရာက္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း
မ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရသည္။ ဘရာဇီး၊ ခ်ီလီ၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ပိုလန္၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္စပိန္ႏိုင္
ငံမ်ားအပါအ၀င္ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆုံးသတ္ရန္ အတိုက္အခံ
လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ

ေတာက္ေလွ်ာက္ဖိအားေပးဆန္႔က်င္မႈမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလုပ္ရန္လို

အပ္သည္။အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာရွိၿပီး ရံဖန္ရံခါက်႐ႈံးမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။ ေတာင္အာဖရိ
က၊ဂါနာ၊ပိုလန္ႏွင့္ဘရာဇီးတို႔တြင္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား (သို႔မဟုတ္ ယင္းတိုိ႔အထဲမွ
အစုအဖြဲ႕မ်ား) က ရပ္တည္ခ်က္ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ထိ
ေတြ႕ ဆက္ဆံလာၾကသည့္အေၾကာင္းအရင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တရား၀င္မႈျမင့္တက္
လာေစရန္ သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းမွဖိအားမ်ားကို တု႔ံျပန္ႏိုင္ရန္လည္းပါသည္။ ထို႔အျပင္
အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားဘက္က

တံခါးဖြင့္လာျခင္းကို

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရန္လိုလားသည့္

အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္

ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ရန္လည္းပါသည္။

ဥပမာ

စပိန္၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ပိုလန္တို႔တြင္ တစ္ဘက္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဘက္စလုံးက အခါ
အားေလ်ာ္စြာ

အားစမ္းမႈမ်ားႏွင့္အတူ

အီလစ္လူတန္းစားမ်ားၾကား

ဒိုင္ယာေလာ့ႏွင့္

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ အယူအဆမ်ားျဖစ္ေပၚေရး ရွည္ၾကာေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ရွည္
လ်ားေသာပဋိပကၡမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည္။ အဆိုပါ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက

စည္း

ေဘာင္ကလနားမ်ားကို ခ်မွတ္လိုက္ၿပီး ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးမႈ
က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရရွိေစကာ ေနာက္ဆုံး၌အျမစ္တြယ္ခိုင္မာသြားေစမည့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း
မႈ၏ ပင္မအေျခခံမူမ်ား၊ ဥပေဒသမ်ား တျဖည္းျဖည္းျဖစ္ထြန္းလာေစႏိုင္သည္။
●

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ဘုံလကၡဏာရပ္အခ်ဳိ႕ရွိသည့္တုိင္ အစပ်ဳိးမႈ၊ အဆင့္လိုက္
ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာမူ မတူၾကေပ။ ထိုအသြင္ကူးေျပာင္း
မႈမ်ားျဖစ္ေပၚထြက္လာခဲ့သည့္
ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္

အေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္

စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမႈရသည့္

စပိန္၊

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္

လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းက

ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ အာဏာရွင္စနစ္မ်ား၊ ဘရာဇီးႏွင့္ခ်ီလီတို႔တြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ
စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ဂါနာတြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးၾသဇာတိကၠမရွိသည့္ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ စစ္
တပ္ကတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ မကၠဆီကိုႏွင့္ပိုလန္တို႔၌ အလြန္ကြဲျပားသည့္ပုံစံျဖင့္
တစ္ပါတီထဲကလႊမ္းမိုးထားသည့္စနစ္၊ ေတာင္အာဖရိကတြင္ လူမ်ားစုလူမည္းမ်ားကို
ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာဖိႏွိပ္ခဲ့သည့္ လူျဖဴလူနည္းစုက ခြဲျခားဆက္ဆံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စသည့္ အေျခ
အေနမ်ားကိုေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။4

ပိုလန္ျဖစ္ရပ္တြင္

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုထံမွ

ေထာက္ခံအားေပးမႈက ကန္႔သတ္မႈေရာ၊ ေဖးမကူညီမႈပါေပးခဲ့သည္။
4

အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားအၿပီး သို႔မဟုတ္ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္မႈအၿပီး သို႔မဟုတ္ ဘုရင္စနစ္မ်ား၊ အ႐ိုက္

အရာဆက္ခံမႈျဖင့္တက္သည့္ အစိုးရမ်ားမရွိသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္ပြားသည္။ ေဖာ္ျပပါ အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခုစီသည္ ထူးျခားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုေဖာ္ျပေနၿပီး ဤေနရာတြင္ထည္သြင္း စဥ္းစားထားသည့္ ထပ္ခါ
တလဲလဲျဖစ္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာသည္လည္း ဆက္ႏႊယ္မႈွရွိေနသည္။
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ထိုအာဏာရွင္အစိုးရမ်ား နိဂုံးခ်ဳပ္ပုံႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအလားအလာမ်ားကို အေျခအေန
ေပးလာပုံကို လႊမ္းမိုးသည့္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ အာဏာရွင္အစိုးရတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု
ၾကံဳရပုံခ်င္းမတူေပ။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ေနာက္ခံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈ
အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေဒသတြင္းသစၥာခံအမ်ဳိးမ်ဳိး၏ သစၥာေစာင့္သိမႈကိုရယူႏိုင္စြမ္း၊ အာဏာရွင္မ်ား
က ၎တို႔၏တုိင္းျပည္နယ္နိမိတ္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းတို႔အေပၚမူတည္၍ အာဏာရွင္စနစ္
တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုကြဲျပားသည္။ ထိုကြဲျပားမႈမ်ားသည္ စပိန္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဂါနာ၊
အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို သိသိသာသာ လႊမ္းမိုး
ခဲ့သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သီးျခားရွိေနသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အုပ္စု
မ်ားက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္သယံဇာတခြဲေ၀မႈတို႔ကို ပိုမိုရရွိရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အင္အားႀကီးေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ လူမႈဖူလုံေရးကိုျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံႏွင့္
ႏုိင္ငံသားတို႔အား လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ ဆည္းေပးျခင္းအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတု႔ိ
ေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္ လက္ခံႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ေအာင္ျမင္ေသာ အာဏာ
ရွင္အစိုးရေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။

ေအာင္ျမင္ေအာင္မလုပ္ႏုိင္သည့္

အာဏာရွင္အစိုးရ

မ်ားလည္းရွိသည္။ လက္ခံႏိုင္သည့္အတုိင္းအတာထိ ေအာင္ျမင္ေသာ အစိုးရမ်ားထံမွ
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ဆိုးရြားစြာက်႐ံႈးခဲ့သည့္ အစိုးရမ်ားထံမွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား
သည္ ကြဲျပားေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားအတုိင္းသြားၾကၿပီး အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္သည့္အစိုးရ၏ ႏႈိင္းရပါ၀ါက ထိုလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုပုံေဖာ္သည္။ ႏိုင္ငံသား
တို႔ ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း (citizen security) ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ
တို႔ေပးအပ္ရာတြင္

တည္ဆဲအာဏာရွင္

အစိုးရ၏အမ်ားသိၿပီးသား

ေအာင္ျမင္မႈက

ဘရာဇီး၊ ခ်ီလီႏွင့္ စပိန္တို႔မွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည့္ သာဓကရွိ
သည္။
စစ္တပ္၊ရဲ၊ ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ အျခားလုံျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပည္သူလူထု၏
ေထာက္ခံမႈေရခ်ိန္ႏွင့္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပညာသည္ဆန္ေသာ

စည္းကမ္းရွိမႈႏွင့္

တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕ေပါင္းစည္းမႈရွိျခင္း အတိုင္းအတာကလည္း ဤအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား
ကိုပုံေဖာ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္
မ်ားႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ အရပ္ဘက္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏
ခိုင္မာအားေကာင္းမႈကလည္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ အေျခအေနေပး
သည္။

ခ်ီလီႏွင့္ဘရာဇီး

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္

ရွိၿပီးသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အစဥ္အလာမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိလာျခင္းႏွင့္ ယင္းတို႔တစ္စိုက္
မတ္မတ္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းေၾကာင့္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဂါနာ၊
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မကၠဆီကိုႏွင့္ စပိန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္ရွိထားၿပီးသား အေျခခံဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒ
စံႏႈန္းမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ားသည္လည္းေရးပါခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လတ္တေလာျဖစ္
ေပၚသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈအေတြ႕အၾကံဳ၊ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အဂတိလိုက္စားမႈတို႔ကို
ဆက္ဆုပ္ရြံရွာမႈ သို႔တည္းမဟုတ္ အတိတ္ကာလမွ တန္ဖိုးထားခံရေသာ ဝိေသသမ်ားကို
ျပန္လည္တမ္းတမႈတို႔သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ႐ိုက္ခတ္မႈရွိခဲ့သည္။
အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ဘာသာေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊
အမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕မ်ား အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (CSOs) ၏ ထင္ရွားေသာ အရည္
အေသြးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းရအားသာခ်က္မ်ားကလည္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အနည္းႏွင့္အမ်ား
လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္အစိုးရ၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊
စီးပြားေရးနယ္ပယ္မ်ား၏ ဆက္စပ္မႈရွိေနပုံကလည္း အေရးႀကီးသည္။ ေတာင္အာဖရိက
ႏိုင္ငံမွ အာဖရိကအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ (ANC)၊ ခ်ီလီႏိုင္ငံမွကန္႔ကြက္မဲေပးေရး ညြန္႔ေပါင္း
လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ေနာင္ ေပၚလာသည့္ Concertación ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔၊ စပိန္ႏိုင္ငံမွ ဆိုရွယ္
လစ္ပါတီ (PSOE) ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (PCE)၊ ပုိလန္ႏုိင္ငံမွ Solidarity သမဂၢလႈပ္ရွားမႈ
ႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားအျပင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ CSO မ်ားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္
အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားကို ဖိအားေပးရန္ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့
ၾကသည္။ အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ယင္း၏ဦးေဆာင္မႈကို စနစ္တက်ေထာက္ခံမႈ ပိုမို
က်ယ္ျပန္႔ေလေလ အာဏာရွင္အစိုးရႏွင့္ထုတ္မေျပာေသာ သို႔မဟုတ္ အမ်ားသိျဖစ္ေသာ
အေရးႀကီးသေဘာတူလိုက္ေလ်ာမႈမ်ားရရွိရန္ ပုိၿပီးျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေလေလျဖစ္သည္။
●

ဤအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားထဲမွအခ်ဳိ႕သည္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္
အစိုးရ၏ အဆင့္ျမင့္ရာထူးရွိသူ အစုအဖဲြ႕မ်ားၾကားတြင္ အျပန္အလွန္နီးစပ္ပတ္သက္မႈ
ေလာက္ျဖင့္လည္း စတင္ျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ ထိုသို႔ေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈစတင္
ျခင္းမ်ားကို ဘရာဇီး၊ စပိန္၊ မကၠဆီကို၊ ပိုလန္ႏွင့္ ဂါနာႏိုင္ငံတို႔တြင္ ေတြ႕ရသည္။ တစ္ဖက္
တြင္ ေအာက္ေျခတြင္စုဖြဲ႕လုပ္ကိုင္လာသည့္

လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈမွ ဖိအားမ်ားကို

အာဏာရွင္အစိုးရက အဓိကထားတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ပိုလန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ခ်ီလီ၊
ဖိိလစ္ပိုင္၊ ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင္ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ တည္ဆဲအစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔
၏ အင္အားစုမ်ားၾကားထုတ္မေျပာေသာ သို႔မဟုတ္ အမ်ားသိျဖစ္ေသာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ
မ်ားမွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ စပိန္၊ ဘရာဇီး၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ခ်ီလီ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊
မကၠဆီကိုႏွင့္ ပိုလန္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္
ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားသို႔ ဦးတည္သြားခဲ့သည့္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ
ဆုိင္ရာ မြန္ကိုလာပဋိဥာဥ္ကဲ့သို႔ အီလစ္လူတန္းစားမ်ားၾကား တရား၀င္သေဘာတူညခ
ီ ်က္
မ်ားပါ၀င္သည္အ
့ သြငက
္ းူ ေျပာင္းမႈ တစ္ခစ
ု ႏွစခ
္ စ
ု လည္းရွသ
ိ ည္။
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●

ဤအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအားလုံးသည္ ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းရွိလုပ္ငန္းစဥ္
မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္
ႏိုင္ငံျပင္ပမွ

အေရးပါသူအခ်ဳိ႕တို႔ကလည္း

သူတို႔နည္းသူတို႔ဟန္ျဖင့္

ဤအသြင္ကူး

ေျပာင္းမႈမ်ားကို သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ ေဒသဆုိင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈမ်ား၊ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုး
ေနေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္မ်ား၊ ေရွးကတည္းက အခိုင္အမာရွိခဲ့သည့္
ဒီမိုကေရစီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားသည္လည္း ဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။ တိုင္း
ျပည္တစ္ခုခ်င္းစီ၏

ကမာၻ့စီးပြားေရးအတြင္းသို႔

သေဘာသဘာ၀ကလည္း

ေပါင္းစည္းျခင္း

ဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။

5

အတုိင္းအတာႏွင့္

အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၊

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ NGO မ်ား၊ စီးပြားေရး၊ အလုပ္
သမားႏွင့္မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္ပသို႔အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ လြင့္စင္ ေရာက္ရွိ
သြားသည့္ အသိုက္အ၀န္းမ်ားအပါအ၀င္ ျပင္ပမွမူ၀ါဒေရးရာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား
သည္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ တိုင္းျပည္အမ်ားစုတြင္
ႏို္င္ငံကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရသည့္အခ်ိန္၌ၾကံဳခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပည္ပ
အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္အယူအဆမ်ား၊ အဆက္အသြယ္မ်ားက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ဆက္
စပ္ပတ္သက္ေနသည္ကို ကာဒိုဆို၊ လာဂို႔စ္၊ မက္ဘီကီႏွင့္ ဟာဘီဘီတုိ႔ႏွင့္

ေတြ႕ဆုံ

ေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။
(အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအားလုံးမဟုတ္ေသာ္လည္း) အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေရွ႕ကရွိႏွင့္ၿပီး
သား

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွေနၿပီး

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အျခားေသာပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ားက ေလ့လာနည္းမွီးၾကျခင္း၊ ႏိုင္ငံ
တကာႏွင့္အယူအဆမ်ား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ေတာင္အာဖရိကတြင္ ANC ၏ေတြးပုံေခၚပုံကို တန္ဇန္နီးယားသမၼတ ဂ်ဴလီယက္စ္
နီရီရီ၏အေျခ ခံဥပေဒသစ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ အၾကံျပဳခ်က္က မည္သို႔မည္ပုံလႊမ္းမိုးမႈ
ရွိခဲ့သည္ကို ေတာင္အာဖရိက သမၼတအမ္ဘီကီက အထူးျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္
အမွန္တရားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းမႈတြင္ ခ်ီလီ၏အေတြ႕အၾကံဳက
ေတာင္အာဖရိက၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားမွ်တမႈရရွိေရး ေတာင္အာဖရိက
ႏိုင္ငံ၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ားေပးအပ္ခဲ့ပုံကိုလည္း အမ္ဘီကီ
က အထူးျပဳေျပာခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ရဲႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားကို ခ်ီလီ
ႏုိင္ငံသားမ်ား မည္သုိ႔မည္ပုံကိုင္တြယ္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို စပိန္သမၼတ ဂြန္ဇာလက္
၏အၾကံျပဳခ်က္သည္ မည္သို႔မည္ပုံအေရးပါသည္ကို ခ်ီလီသမၼတ လာဂို႔စ္က မွတ္ခ်က္
5

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၊ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာ

ထားသည့္အျမင္မ်ားဖတ္႐ႈလိုလွ်င္ Stoner, K. and McFaul, M., Transitions to Democracy: A Comparative

Perspective [ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၊ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္] (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University
Press, 2013). ကိုဖတ္ပါ။
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ျပဳခဲ့သည္။

ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားႏွင့္

ဟန္ေဂရီကို

ဆိုဗီယက္က်ဴးေက်ာ္မႈသည္

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယာ႐ူဇဲစကီႏွင့္ ပိုလန္အတိုက္အခံမ်ား၏ လုပ္ပုံကိုင္ပုံမ်ားကို မည္သို႔သက္
ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္ကို ပိုလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီႏွင့္ သမၼတ ခြာညဲ့ဗ္စကီတို႔ႏွစ္ဦးစလုံး
က ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ၾကသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၾကား စစ္ေအးၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ စစ္ေအး
နိဂုံးခ်ဳပ္မႈတို႔သည္ ဤစာအုပ္ပါ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအားလုံးကို ေလးနက္စြာသက္ေရာက္
မႈရွိခဲ့သည္။ ထိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအား လုံးတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ မူ၀ါဒေရးရာလႈပ္ရွား
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသက္သက္ျဖင့္သာ
ေထာက္ခံအားေပးမႈ

မၿပီးျပတ္ဘဲ

အာဏာရွင္အစိုးရကို

႐ုပ္သိမ္းလုိက္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္

ျပည္ပက

ျပည္တြင္းအတိုက္အခံေဆာင္

ရြက္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာက အားျဖည့္ေထာက္ကူမႈတို႔သည္ ဤအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
အားလုံးတြင္ တကယ္ပင္အေရးႀကီးလွသည္။
ဖြဲ႕စည္းပုံဆုိင္ရာအရ၊

သမုိင္းေၾကာင္းအရ၊

ေနာက္ခံအေျခအေနအရ

ျဖစ္ပ်က္မႈမ်ား

သက္သက္က အာဏာရွင္စနစ္ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ဘယ္ပုံဘယ္နည္းအဆုံးသတ္မည္ကို၊
ဒီမိုကေရစီကုိ မည္သို႔မည္သို႔မည္ပုံ တည္ေဆာက္မည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ အဆုံးအျဖတ္
မေပးပါ။ အစိုးရမ်ား၊ ပါတီမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား
က လူႀကိဳက္မမ်ားလွသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားထဲမွေသေရးရွင္ေရး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို
ခ်မွတ္ရေလ့ရွိသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈေရာ ကံေဖးမမႈကပါ စကားေျပာ
သည္။
အဆိုပါႏိုင္ငံကိုးႏုိင္ငံစလုံးတြင္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအားလုံး
သည္ အေျခခံဥပေဒအရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီမ်ားသို႔ ဦးတည္သြားခဲ့သည္။ ပုံမွန္
က်င္းပသည့္ အမ်ားအားျဖင့္လြတ္လပ္ၿပီး လက္သင့္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ တရားမွ်တမႈရွိ
ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်က်င့္သားရေအာင္လုပ္ထားသည့္ ထိုဒီမိုကေရစီ
စနစ္မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ပီျပင္စြာထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ စု႐ုံးခြင့္၊ တစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ
အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို လက္ေတြ႕က်က်အာမခံမႈမ်ားအားေပါင္းစပ္ၿပီး က်င့္သားရ
ေအာင္စနစ္တက်လုပ္ထားသည့္ဒီမိုကေရစီမ်ားသို႔ ထိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကဦးတည္
သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။6 ထိေရာက္ပီျပင္သည့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ဒီဂရီ သို႔မဟုတ္
6

ဤႏွစ္မ်ားအတြင္း အျခားအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားက ကြဲျပားျခားနားေသာ ရလဒ္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ထိုရလဒ္

မ်ားထဲတြင္

ဒီမိုကေရစီလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို

ႀကီးေလးစြာဆက္လက္ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္

ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ

ေရြး

ေကာက္ပြဲမ်ားကို ေပါင္းစပ္က်င္းပသည့္ အာဏာရွင္စနစ္တစ္၀က္က်င့္သုံးသည့္ အစိုးရမ်ား၊ မ်ဳိးစပ္အစိုးရမ်ား၊ ေနာက္
ေၾကာင္းျပန္သြားခဲ့ရသည့္ ဒီမိုကေရစီမစုံလင္ေသာ အလြန္မတည္မၿငိမ္ျဖစ္သည့္ အစိုးရမ်ားကိုလည္း ထြက္ေပၚလာေစခဲ့
သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္သည္။ Levitsky, S. and Way, L.A., Competitive Authoritarianism: Hybrid
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သေဘာသဘာ၀ (သို႔မဟုတ္ ယင္းကိုကန္႔သတ္မႈမ်ား) ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ အေရးႀကီး
ကိစရ
ၥ ပ္မ်ားသည္ ထိႏ
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ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက

ေနရာတက်ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္

(သို႔မဟုတ္ထို႔ထက္ပိုၾကာသည့္ကာလ) အတြင္းအေျခခံဥပေဒအရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေနာက္
ေၾကာင္းမျပန္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီမ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ရရွိေအာင္ ထိုကိုးႏိုင္ငံ
စလုံးကလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္လ်င္ ထိုသမုိင္း၀င္
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို

လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ၾကသည့္

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ

လြန္စြာအသုံးတည့္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။
ဒီမိုကေရစီသို႔ အာဏာရွင္စနစ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ခဲ့သည့္ ထိုႏိုင္ငံကိုးႏုိင္ငံ၏
အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ လားရာလမ္းေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေထာက္႐ႈမည္ဆိုပါက ထိုသို႔
ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ ‘အေကာင္းဆုံးေသာက်င့္စဥ္မ်ား’ ၏ ‘အားလုံးႏွင့္
ကိုက္ညီေသာ’ နမူနာပုံစံ သို႔မဟုတ္ နားလည္လြယ္ေသာ လက္စြဲဟူ၍တစ္ခုမွ် ရွိႏိုင္မည္
မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ အဆိုပါအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ပုံေဖာ္ခဲ့ၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားထံမွအမ်ားႀကီးသင္ခန္းစာယူႏိုင္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ရပ္တုိင္းတြင္ တကယ္
ပင္ထြက္ေပၚလာသည့္ အဓိကအေရးကိစၥမ်ားကို ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားက မည္သို႔ ကိုင္
တြယ္ေျဖရွင္းသည္၊ သိျမင္နားလည္သည္ဆိုသည္ကို ေလ့လာစူးစမ္းျခင္း၊ ထုတ္ေဖာ္ျခင္း
တုိ႔ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားႀကီးေလ့လာသင္ယူႏုိင္ေပသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ထပ္ျပန္တလဲလဲျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား
သိသာထင္ရွားစြာေပၚထြက္လာသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာစိန္ေခၚမႈအေပါင္းအစု ေလးခုရွိပါ
သည္။ ယင္းတို႔မွာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ၾကျခင္း၊ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အဆုံးသတ္ျခင္း၊ အာဏာလႊဲေျပာင္းျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစျခင္းႏွင့္ ယင္းကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ထြန္းသစ္စ
ဒီမိုကေရစီကို တည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အသားက်ေအာင္ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ျဖစ္
သည္။ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ေျဖာင့္ျဖဴးသည့္ပုံစံျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အေျခခံက်က်ကာလစဥ္အတိုင္း
ေပၚေပါက္လာျခင္း မဟုတ္ေပ။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုးခုစလုံးတြင္ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ား ေပၚ
ထြက္လာခဲ့ၿပီး အနာဂတ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားထပ္ျဖစ္လာဖြယ္ရွိေန
သည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ျပင္ဆင္ၾကျခင္း
အာဏာရွစ္စနစ္ကို

အဆုံးသတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းၾကသည့္

ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားသည္

Regimes after the Cold War [ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ အာဏာရွင္စနစ္: စစ္ေအးေခတ္ေနာက္ပိုင္း မ်ဳိးစပ္အစိုးရမ်ား]
(New York: Cambridge University Press, 2010). တြင္ၾကည့္ပါ။
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အာဏာရွင္အစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးစြမ္းရည္ကို စိန္ေခၚရန္ႏွင့္ တိုင္းျပည့္အာဏာအတြက္ ယွဥ္
ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ

အလားအလာရွိသည့္

ၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္လာရန္

ေထာက္ခံအားေပးမႈ၊

က်ဳိး

ေၾကာင္းခိုင္လုံမႈ၊ တရား၀င္မႈ၊ႏွင့္အျခား အေထာက္အပံ့မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရဖို႔ မျဖစ္မေန
လိုအပ္ေလ့ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ထြက္ရပ္လမ္းမဟာ
ဗ်ဴဟာကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစမည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးကို လိုအပ္သည္ဟု သေဘာေပါက္
နားလည္ေသာ အာဏာရွင္အစိုးရအတြင္းကလူမ်ားအတြက္ ယင္းျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားသည္
အလုပ္ျဖစ္မည့္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ားျဖစ္လာရေပမည္။ တခါတရံတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို
ေထာက္ခံအားေပးလိုသည့္ ႏုိင္ငံတကာမွ မူ၀ါဒေရးရာလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားအတြက္ ယုံ
ၾကည္ကိုးစားႏုိင္သည့္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ေစရမည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္
လုပ္ျခင္းသည္ အာဏာရွင္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနသူမ်ားၾကားတြင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ မဟာ
ဗ်ဴဟာမ်ား၊

နည္းဗ်ဴဟာမ်ား၊ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍

အေလးအနက္သေဘာထား

မတုိက္ဆုိင္မႈမ်ားကို ေပါင္းကူးေပးျခင္းလိုအပ္တတ္သည္။ အာဏာရွင္အစိုးရကို ရင္ဆုိင္ရန္
အလို႔ငွာ ႀကီးက်ယ္သည့္ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို အေျဖထုတ္ႏုိင္ဖို႔ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေန
ေသာ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားကို နားခ်ရသည္မွာမလြယ္လွပါ။ အာဏာရွင္စနစ္ကိုျဖဳတ္ခ်ႏုိင္
စြမ္းရွိၿပီး ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးမ်ားကို အခိုင္အမာေစာင့္ထိန္းမႈရွိသည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာညြန္႔ေပါင္းတ
ည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အတိုက္အခံအတြင္း စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ားကိုေက်ာ္လႊားရန္ လုံ႔လ၀ီရီယရွိရွိ
ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈလိုေပသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အာဏာရွင္အစိုးရအတြင္း တိမ္ျမဳပ္
ေနေသာ သို႔မဟုတ္ သိသာေသာစိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ားကိုနားလည္ၿပီး အက်ဳိးရွိေအာင္အသုံးခ်ဖို႔
လိုေပသည္။ အတိုက္အခံကိုစုစည္းရန္ႏွင့္ တည္ဆဲအာဏာရွင္အစိုးရကိုၿပိဳကြဲေအာင္လုပ္ျခင္း
ကိုသိနားလည္ျခင္းသည္ အထက္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ကာဒိုဆို (ၾကံဳခဲ့ရေသာ) သာဓက
အတိုင္း အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားစြာ၏ ဗဟိုခ်က္တြင္ရွိေနေလသည္။ စစ္တပ္ကိုဖယ္ရွားရန္
မဟုတ္၊ စစ္တပ္၏ထြက္ရပ္လမ္းရွာေဖြသည့္ျဖစ္စဥ္ကို ပံံ့ပိုးကူညီေပးရန္သာျဖစ္သည္ဟူသည့္
၎၏ပင္မ မဟာဗ်ဴဟာကို ကာဒိုဆို (ဘရာဇီးသမၼတေဟာင္း) က အေလးအနက္ေျပာခဲ့သည္။
အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုအဆုံးသတ္ျခင္း
အာဏာစြန္႔လႊတ္ျခင္းသည္

မလိုလားအပ္ေသာ

ႀကီးေလးသည့္အက်ဳိးဆက္မ်ားကို

ေရွာင္လႊဲရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု အာဏာရွင္အစုိးရအတြင္းရွိ အေရးႀကီး
ေသာ အစုအဖြဲ႕တစ္ခုေလာက္က မျမင္မခ်င္း ၎တို႔အာဏာစြန္႔လႊတ္ေလ့မရွိေပ။ ထိုႀကီးေလး
သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားထဲတြင္ အမ်ားျပည္သူ၏ေထာက္ခံမႈ ဆိုးရြားစြာက်ဆင္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား
တြင္အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ျခင္း၊ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားသူတလူ ငါတစ္မင္းျဖစ္ကုန္ျခင္း၊ စီးပြားေရး
ခၽြတ္ျခံဳက်ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာမွ အဖက္မလုပ္ေတာ့ျခင္း၊ တိုင္းျပည္၏ပိုင္နက္ နယ္ေျမၿပိဳကြဲရန္
ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ရွိလာျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။ စစ္ဘက္က်႐ႈံးမႈ၏ အရွက္တကြဲအက်ဳိးနည္းျဖစ္ရ
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ျခင္း၊ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ခြက္ခြက္လန္ေအာင္႐ႈံးျခင္းတို႔သည္
အာဏာရွင္အစိုးရ

တစ္ရပ္၏ကယ္ေပါက္ကို

ေႏွာင့္ေႏွးသြားေစေလ့ရွိသည္။

အာဏာရွင္

အစိုးရ၏အစုအဖြဲ႕မ်ားက အတိုက္အခံ၏ဒီမိုကေရစီအတြက္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို သည္းခံလုိက္
ေလ်ာျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ အားေပးေထာက္ခံျခင္းမ်ားျပဳသည့္အခါမွသာလွ်င္ ကယ္ေပါက္ကို
ေႏွာင့္ေႏွးေစသည့္ တအုံ႔ေႏြးေႏြးဒဏ္ရာမ်ားက ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆီသို႔ ဦးတည္
သြားေလ့ရွိသည္။
အာဏာရွင္အစိုးရအတြင္း ထိုသို႔ေသာအင္အားစုမ်ားက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသို႔လမ္းဖြင့္
ေပးေစႏုိင္သည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ားက ႐ုပ္လုံးေဖာ္ေပးၾကရ
မည္။ ယခင္အုပ္စိုးသူမ်ားႏွင့္ သူတို႔ကိုအဓိကေထာက္ခံသူမ်ားအား စုျပံဳၿပီးလက္စားေခ်ျခင္းမ်ဳိး
ကို လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း (ေျပာင္းလဲမႈလုိ လားသည့္အာဏာရွင္အစိုးရအတြင္းက)
ထိုအင္အားစုမ်ားကို စိတ္ခ်လက္ခ်ရွိေအာင္လုပ္ဖို႔လုိသည္။ ရွိၿပီးသားပါ၀ါဗဟိုခ်က္မမ်ား၏ စီး
ပြားေရးႏွင့္အျခားအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ေလးစားသည့္အထာထားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျဗာင္
က်က် အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ အလြန္အမင္းအခြင့္ထူးခံမႈမ်ားကိုေတာ့ လက္သင့္ခံမည္မဟုတ္
ေၾကာင္း ထိုအင္အားစုမ်ားကို အေသအခ်ာေျပာျပထားရမည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူအသစ္
မ်ား အာဏာရယူသည္ႏွင့္ ယခင္အုပ္စိုးသူလူတန္းစားသစ္မ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းရပိုင္ခြင့္မ်ားကို
ဥပေဒအရ

အကာအကြယ္ေပးမည္ဆိုသည္ကို

အေသအခ်ာေျပာျပထားရမည္။

သို႔ေသာ္

အာဏာရွင္အစိုးရကိုတိုက္ပြဲ၀င္ရန္ ႀကီးမားေသာအႏၲရာယ္ကိုမမႈခဲ့ၾကသည့္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ
အပယ္ခံျဖစ္ခဲ့သည့္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား၏ ျပင္းျပသည့္ဆႏၵမ်ားကို နားလည္ႏိုင္ေသာ္
လည္း ယင္းဆႏၵမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားကို အာမခံေပးမႈမ်ားအၾကားတြင္ ၾကားခ်ေရး
မွာမူမလြယ္လွပါ။ ျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ရင္ၾကားေစ့ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ရင္ၾကားေစ့ေအာင္လုပ္ျခင္း
သည္ တည္ဆဲအစိုးရမ်ားႏွင့္

အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈႏွစ္ခုစလုံးမွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေခါင္း

ေဆာင္မ်ားအတြက္ မလႊဲမေရွာင္သာကိစၥျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်လည္းရွိသည္။
အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈလုပ္ျခင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း
ေအာင္ျမင္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အျပန္အလွန္
ယွက္ႏြယ္ေနေလ့ရွိေသာ တင္းမာမႈမ်ားႏွင့္ အက်ပ္အတည္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာကို ကိုင္တြယ္
ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္။

အာဏာရသြားသည့္သူမ်ားက

အရပ္ဘက္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈကို

ေျမ

ေတာင္ေျမႇာက္ေပးျခင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈနိဂုံးခ်ဳပ္ေစျခင္းတို႔ကို လုပ္ရမည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း
တြင္ အတိတ္တုန္းက ဖိႏွိပ္မႈမ်ားတြင္ဗဟိုခ်က္မွပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ သူအခ်ဳိ႕အပါအပါအ၀င္ လုံျခံဳ
ေရးႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအားလုံးသည္

ယခုအခ်ိန္မွစၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ

ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ၿပီး အသစ္တက္လာေသာ အရပ္သားအစိုးရ၏ ထိန္းကြပ္မႈကိုခံယူရ
မည္ျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာေအာင္ေျပာထားရမည္။
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အရပ္သားအစိုးရသစ္သည္ ျပည္တြင္းမွယုံၾကည္မႈကို ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္း ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး
အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ တရား၀င္မႈကိုရရွိေအာင္လုပ္ရမည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအမ်ားစုတြင္ ထို
သို႔လုပ္ေဆာင္ရာ၌

မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစု၏

အလိုဆႏၵကိုမွတ္တမ္းတင္ထားကာ

ေလးစားမႈရွိ

ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ေပၚထြက္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္
ျခင္းပါ၀င္သည္။ ထို႔အျပင္ (ထြက္ေတာ္မူ နန္းကခြာေတာ့မည့္ အာဏာရွင္အစိုးရႏွင့္ပတ္သက္
သည့္ သူအခ်ဳိ႕အပါအ၀င္) အဓိကက်သည့္ ႏုိင္ငံေရးလူနည္းစုမ်ား ကိုယ္စားျပဳခြင့္ရမည္ျဖစ္ၿပီး
၎တို႔၏အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကိုလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီအကာအကြယ္ေပးမည္ဆိုသည္ကိုပါအာမခံ
ေပးျခင္းပါ၀င္သည္။
တတိယလိုအပ္ခ်က္မွာ အသစ္တက္လာသည့္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လုပ္
နည္းလုပ္ဟန္ပိုင္းအရ ၎တို႔၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္သစ္မ်ားအတြက္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္
ထားၿပီးျဖစ္သည္ကို ေသခ်ာေစရမည္။ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္စြမ္းရည္မ်ား ေလ့လာ
ဆည္းပူျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္ရွိၿပီးသား အစိုးရအရာရွိမ်ားကို သိမ္းသြင္းျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္
ယခင္အစိုးရလက္ထက္က တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕ကို ဆက္လက္ခန္႔အပ္ျခင္းကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္
ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဂြန္ဇာလက္၊ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီ၊ အမ္ဘီကီတို႔ အေလးထားေျပာခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း
စနစ္တက်ျပင္ဆင္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ မာခ႐ိုစီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားမွသည္

လူမႈဝန္ေဆာင္မႈ

ေပးအပ္ျခင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားမွ်တမႈကိုရွာေဖြျခင္းတို႔အထိ ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္
အတိုက္အခံတို႔ ႏွင့္မတူသည့္႐ႈေထာင့္မ်ား၊ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးလုပ္ငန္းတြင္လိုအပ္လာသည္။ ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတို႔တြင္ လုပ္ရင္းကိုင္ရင္း ေလ့လာသင္ယူ
သြားရသည့္သေဘာသာျဖစ္သည္။
အတိုက္အခံမွျဖစ္လာေသာ အစိုးရမ်ားသည္ အစိုးရေဟာင္း၏လႊမ္းမိုးရန္ႀကိဳးစားမႈကို
ဟန္႔တားရင္း တစ္ဘက္တြင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ၊ တတ္သိ
ပညာရွင္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ကၽြမ္းက်င္မႈ
လိုအပ္ခ်က္တို႔ကို မွ်တေအာင္လုပ္ရမည္။ အဆင့္ဆင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္၊ လုံျခံံဳေရးႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕
မ်ားကို တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအား ႀကိဳးကိုင္ေနျခင္းမွ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အလုပ္အေကၽြးျပဳသူမ်ား
အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပးရမည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ယံုၾကည္
မႈျဖစ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ၾကာျမင့္စြာေနခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံသား
မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ (အစိုးရ) အား တရားမဝင္ပဲ ၎တို႔အေပၚရက္စက္ဖိႏွိပ္သည့္ ယႏၲရား
တစ္ခု အျဖစ္သာျမင္ခဲ့ၾကရာမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို စတင္လက္ခံယံုၾကည္လာေအာင္ ဒီမိုကေရစီ
အသြင္ေျပာင္းအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
ယခင္အစိုးရမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံခဲ့ရသည့္သူမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးရာ
တြင္လည္း ဆန္႔က်င္ဘက္တြန္းအားႏွစ္ခုကို ထိန္းညိႇေဆာင္ရြက္ရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဘက္
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တြင္ ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္က လူအ
႔ ခြငအ
့္ ေရးအႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္ခရ
ံ သူမ်ားအတြက္
တရားမွ်တမႈကို ရွာေဖြေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ႀကီးေလးေသာ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္သူမ်ား
အားတာ၀န္ခံေစျခင္း ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ (လုံျခံံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအနက္
အခ်ဳိ႕သည္ ထိုျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္) လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ သစၥာေစာင့္သိ
မႈကို ထိန္းသိမ္းထားရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ထိုလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္
မႈခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ခြဲထြက္ေရးႏွင့္ ပုန္ကန္ထၾကြေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို
ပီပီျပင္ျပင္ကိုင္တြယ္ႏုိင္သည္ဆိုသည္ကို ႏုိင္ငံသားမ်ားအား အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေခါင္ ေဆာင္
မ်ားကအာမခံရမည္။ တစ္ခ်ိန္က ခါးသီးသည့္ရန္သူမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖင့္ အျပန္အလွန္
လက္ခံမႈျဖစ္ ထြန္းလာေစရန္နည္းလမ္းမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားကရွာေဖြရမည္။ ထိုသို႔ရွာေဖြ
ျခင္းမွာ မလြယ္လွပါ။
အသစ္တက္လာသည့္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ အ႐ိုးစြဲေနသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေသာ္လည္း အေရးယူခံရေလ့မရွိသည့္ အစဥ္အလာဆိုးကို အေမြခံရေလ့ရွိသည္။
ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အျခားသူမ်ားကို တာ၀န္ခံေအာင္လုပ္ႏုိင္သည့္ လြတ္
လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္
ႏွင့္ အမွီအခိုကင္းပစြာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈတို႔ကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ တည္ေထာင္ေပး
ျခင္းတို႔ကို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေခါင္းေဆာင္မ်ားကျပဳလုပ္ေပးရန္လိုသည္။ အစုိးရသစ္၏ ဦး
ေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈမ်ားအားလုံးကို တားဆီးပိတ္ဆို႔ ေစမည့္ တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာ ဗဟိုခ်က္မ်ား
ဖန္တီးျခင္းကို ေရွာင္ရွားအပ္သည္။
စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ေပါမ်ားမႈ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္မႈတို႔ ေအာင္
ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုသလို အိမ္ယာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေခ်ာင္
ထိုးထားခဲ့သည့္

ဆင္းရဲသားမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည့္ဆည္းရန္

အစိုးရအသုံးစရိတ္မ်ားကို

တုိးခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းရာတြင္ အခြင့္ထူးခံမ်ားကိုသာ
လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခြင့္ေပးသည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို တုိးပြားလာေစျခင္းမရွိေစဘဲ ျပည္တြင္း
ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရက ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုသည္။ အသစ္တက္လာေသာ
အစုိုးရမ်ားသည္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈရရွိဖို႔ လိုအပ္ေလ့ရွိ
သည္။ ထိုမူ၀ါဒမ်ားသည္ ေရရွည္အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားထြက္ေပၚလာေစရန္ရည္ရြယ္ေသာ္လည္း
ေရတိုတြင္ အထိနာေစသည့္ ေပးဆပ္ရျခင္းမ်ားႏွင့္ မေရရာမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုးခုစလုံးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ကိုဦးတည္ေသာ လုပ္နည္း
လုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္

ႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ဳပ္တည္းေသာ ေငြေၾကးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒမ်ားကိုက်င့္သုံးခဲ့ၾက

သည္။ ထိုသို႔က်င့္သုံးမႈမ်ားသည္ ကမာၻအႏွံ႔ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာသည့္ စီးပြားေရးတြင္လိုအပ္သည့္
က်င့္သုံးမႈမ်ားျဖစ္သည္ကို မူလကသိပ္တိမ္းညြတ္မႈမရွိသည့္သူမ်ားပင္လွ်င္ လက္ခံခဲ့ၾကသည္။
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တန္းတူညီမွ်မႈပိုရွိသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုျဖစ္ေပၚေစသည့္ ခိုင္မာေသာလူမႈေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္
၎တို႔ကို ခ်ိန္ထိုးက်င့္သုံးရမည္ကို လည္းလက္ခံၾကသည္။
ထြန္းသစ္စဒီမိုကေရစီကို စနစ္တက်က်င့္သားရေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ျခင္း
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား အေျခခိုင္လာသည္ႏွင့္အမွ် အျခားေသာအခက္အခဲ
အမ်ဳိးအစားသစ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားရင္ဆုိင္ရေလ့ရွိသည္။ ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာ
၌ ျပည္သူလူထုက စီးပြားေရးသို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈမ်ားကို ျဖည့္
ဆည္းႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အျပစ္ျမင္လာၾကၿပီး ဒီမို
ကေရစီကိုပင္ တခါတရံအျပစ္ျမင္လာတတ္ၾကသည္။ အာဏာရွင္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ရာတြင္
စည္းလုံးညီညြတ္ခဲ့ၾကသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲျပားသြားတတ္ၿပီး အစိုးရမ်ား
အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ အခ်င္းခ်င္းဘုတ္က်ီးေျမႇာက္၊
က်ီးဘုတ္ေျမႇာက္လုပ္ေနျခင္း၊ ကိုယ့္ဘာသာအဟုတ္ႀကီးထင္ျခင္းအျဖစ္သို႔ အခ်ိန္ၾကာလာသည္
ႏွင့္အမွ် ယိုယြင္းပ်က္စီ သြားတတ္သည္။
အလားတူပင္ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရး အတိုက္အခံအုပ္စုကို အက်ဳိးျပဳရာတြင္ အေရးပါ
ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအပါအ၀င္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း
မ်ားသည္ တခါတရံတြင္ ေမွးမွိန္သြားတတ္သည္။ သို႔မဟုတ္ အထက္ျမက္ဆုံးႏွင့္ လက္ေတြ႕
အက်ဆုံးေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုက အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ပါတီႏုိင္ငံေရးသို႔၀င္ေရာက္သြားၿပီးေနာက္
အစြမ္းေရာက္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ အျပဳသေဘာလံုးဝမေဆာင္ေသာ အေႏွာက္အယွက္သမားမ်ားသာ
မင္းမူၿပီးက်န္ရစ္တတ္သည္။ ဤအေျခအေနမ်ားတြင္ တက္ၾကြလြတ္လပ္ေသာ အစိုးရမဟုတ္
သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ထိန္းထားႏုိင္ရန္ မလြယ္လွေပ။ အစိုးရသစ္ႏွင့္ အတိုက္အခံ
အင္အားစုအသစ္မ်ား (ရံဖန္ရံခါတြင္ ယခင္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ၀င္သည္) ၾကားတြင္ အျပန္
အလွန္အက်ဳိးရွိေသာဆက္ဆံေရးကို တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာလူမႈေရး အင္အားစု
မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ထိုသို႔ေသာဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ျခင္းသည္တုိ႔မွာ
ေထြျပားသည္။ ထိုသို႔တည္ေဆာက္ရာတြင္ အထူးသျဖင့္ ခံစားနားလည္မႈရွိေသာ ေရရွည္အက်ဳိး
ျဖစ္ထြန္းေစေသာ တူ႐ူခ်က္ရွိဖို႔လိုသည္။
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ သင္ယူေလ့လာျခင္း
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏

မေရရာေသာအေျခအေနတစ္ခုခ်င္းစီတြင္

ႏိုင္ငံေရးေခါင္း

ေဆာင္မ်ားသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုမလံုေလာက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္
မည္သည့္အက်ဳိးဆက္ျဖစ္လာမည္ကို အေသအခ်ာမသိရေသာ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္
မျဖစ္မေနခ်မွတ္ၾကရသည္။7
7

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလႏွင့္

(ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားမွအခ်ဳိ႕က)

Guillermo O’Donnell ႏွင့္ Philippe Schmitter တို႔၏ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အသြင္ကူး
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စိုးရိမ္မႈလြန္ကဲလွသည္ဟု ေ၀ဖန္ၾကသည့္ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူမႈမ်ားကို အဆုိပါ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားစြာတို႔က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္၎တို႔က ၎တို႔ၾကံဳရသည့္ မေရရာ/စိုးထိတ္
ရမႈမ်ားကိုအေျခခံ၍

အေပးအယူလုပ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလတရားမွ်တမႈ၊

အရပ္ဖက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး၊

(အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားအတြက္) သီးသန္႔ခ်န္ထား

ေပးသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကဲ့သို႔ ပုစာၦမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခက္ခက္ခဲခဲဆုံးျဖတ္ရျခင္းမ်ားကို
မည္သို႔လုပ္ခဲ့ရသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္လုပ္ခဲ့ရသည္ကို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလေခါင္းေဆာင္
မ်ား၏

၀န္ခံေျပာၾကားမႈမ်ားထဲတြင္

အထင္အရွားေတြ႕ႏိုင္သည္။8

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္း

သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈကို စိုးရိမ္မႈသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊
ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ား၊

စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားကိုေရးဆြဲသည့္ေနရာတြင္

လႊမ္းမိုးမႈရွိသည္။

အႏၲရာယ္မ်ား၊ မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား၊ ဆုံးျဖတ္ရခက္ျခင္းမ်ားကို မလႊဲမေရွာင္သာ ၾကံဳရမည္
ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေရွ႕မတုိးေနာက္မဆုတ္အေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားထိုးေဖာက္ႏိုင္သည့္
ေဆာက္ရြက္ခ်က္မ်ားလုပ္ရာတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တကယ္တမ္းတားဆီးႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။
တစ္လွမ္းခ်င္းေရွ႕ဆက္ျခင္း
(မေသခ်ာေသာ္လည္း) ပိုၿပီးႀကီးက်ယ္မည့္ အလားအလာရွိေသာ အေျပာင္းအလဲကို
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ တစ္လွမ္းခ်င္းလွမ္းရမည့္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို
ပစ္ပယ္ျခင္းထက္ မဆိုစေလာက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုပင္ အက်ဳိးရွိေအာင္အသုံးခ်ျခင္းသည္
အေရးႀကီးေၾကာင္း ကိုးႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလုံးက ယုံၾကည္ၾကသည္။ ၎တို႔၏ အႏၱိမ
ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဆီသို႔ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကို

ေႏွးေကြးေစသည့္ခက္ခဲလြန္းေသာ

အကန္႔အ

သတ္ မ်ား ပေပ်ာက္သြားေစလိုသည့္ သို႔မဟုတ္ တစ္ကေနစရန္ နည္လမ္းတစ္ခုကို စိတ္ကူး
ျခင္းထက္ အဆိုးထဲမွအေကာင္းကို တတ္ႏိုင္သမွ်ရွာေဖြရန္သာ အခိုင္အမာဆုံးျဖတ္ထားမႈကို
ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေလးထားေျပာၾကသည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ခ်ီလီလူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ပါ၀င္ျခင္းျပဳမျပဳႏွင့္ (မည္သည့္ေဘာင္အတြင္းက
ပါ၀င္မည္) ဆိုသည္ကို အတိုက္အခံအုပ္စုအတြင္း အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈအေၾကာင္းအဲလြင္
ေျပာင္းမႈမ်ား ေလ့လာခ်က္တြင္ ထိုသို႔ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ ထူးျခားေသာမေရရာမႈမ်ား၊ ထိုမေရရာမႈမ်ားသည္
‘စံကိုက္ႏုိင္ငံေရး’မွ မည္သုိ႔မည္ပုံကြာျခားသည္၊ ဘာေၾကာင့္ကြာျခားသည္ဆိုသည္ကို အေလးထားတင္ျပထားသည္။
O’Donnell, G. and Schmitter, P.C., Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about

Uncertain Democracies [အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၊ မေရရာသည့္ဒီမိုကေရစီမ်ားကို ယာယီ
ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကည့္ျခင္း] (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1986; republished with a new
preface by Cynthia Arnson and Abraham F. Lowenthal, Johns Hopkins University Press, 2013). ကိုၾကည့္ပါ။
8

သီးသန္႔နယ္ပယ္မ်ားသည္ ယခင္အာဏာရွိလူစုမ်ား ၎တို႔၏အခြင့္ထူးမ်ားထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ အထူးလိုက္ေလ်ာေပး

ထားမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုလိုက္ေလ်ာေပးထားမႈမ်ားထဲတြင္ စစ္ဘက္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ အသုံးစရိတ္ပမာဏမ်ားကို
အာမခံျခင္း၊ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ကို အခ်ဳိ႕အုပ္စုမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ေပးျခင္း၊ ခန္႔အပ္ခံပုဂိၢဳလ္မ်ား၊
အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အေရးဆိုလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးအရ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ အာမခံခ်က္ ေပးျခင္းတို႔ပါ၀င္
သည္။
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ကေဆြးေႏြးခဲဲ့သည္ကို သာဓကအျဖစ္ ၾကည့္ႏုိင္သည္။ ထိုလူထုဆႏၵခံယူပြဲသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္
တြင္ ပီႏိုေခ်းျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒအရ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းဆႏၵခံယူပြဲ၏ တရား
၀င္မႈကင္းမဲ့ျခင္းကို ဆက္ၿပီးမရမကေျပာမေနေတာ့ဘဲ အာဏာရွင္ အစိုးရ၏ဥပေဒမ်ားထဲမွပင္
အာဏာရွင္ကိုစိန္ေခၚရန္ကို

အဲလြင္ကေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းအား

သာဓကအျဖစ္ၾကည့္ႏိုင္သည္။

၎၏အယူအဆသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ေတာင္းဆိုမႈအသစ္မ်ား
အေၾကာင္းမေျပာမီ ‘လက္ရွိအက်ပ္အတည္းက ႐ုန္းထြက္ဖို႔’ (ဆိုလိုသည္မွာ အားသာခ်က္ႏွင့္
အခြင့္အေရးကိုအျပည့္အ၀အသုံးခ်ႏိုင္စြမ္း) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စပိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖိလစ္ ဂြန္ဇာ
လက္စ္ က သူႏွင့္သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို အၾကံျပဳခဲ့ပံုအေၾကာင္း ခ်ီလီသမၼတ လာဂို႔စ္က
ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေသာ တိုက္႐ိုက္သမၼတေရြး ေကာက္ပြဲ
ကို ေတာင္းဆိုေနမည့္အစား ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အစိုးရ၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတြင္းမွပင္
၀င္ ေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ သူ၏တိမ္းညြတ္မႈကို ဘရာဇီးသမၼတေဟာင္း ကာဒိုဆို က ရွင္းျပခဲ့သည္။
ထိုစဥ္က အႀကီးအက်ယ္ေ၀ဘန္႐ႈတ္ခ်ခံခဲ့ရေသာ အယူအဆျဖစ္သည္။
ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပည္လုံးကၽြတ္ ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတိုင္မီ ျပ႒ာန္းအေျခခံ
ဥပေဒတစ္ခုအတြက္

အေျခခံမူမ်ားကို

ေနာင္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရမည့္

ကြန္ဂရက္

လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ပိုေကာင္းေအာင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းတို႔ လုပ္ရန္
သေဘာတူညီခ်က္အေၾကာင္းကို ေတာင္အာဖရိကသမၼတေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဒီကလက္ႏွင့္
အမ္ဘီကီတို႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈကိုအာမခံႏိုင္ရန္ ကြန္ျမဴနစ္
မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားစုေပးျခင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယာ႐ူဇဲစ္ကီကုိ သမၼတ
အျဖစ္အတည္ျပဳျခင္းစသည့္ အာမခံခ်က္မ်ားေပးရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္
က်င္းပသည့္ အနည္းငယ္လြတ္လပ္ေသာ ‘ပဋိဥာဥ္ခံ’ေရြးေကာက္ပြဲအတိုင္း ဆက္လုပ္သြားၾက
ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ကို ပိုလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္သမၼတေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီ
ႏွင့္ ခြာညဲ့ဗ္စကီတို႔ႏွစ္ဦးစလုံးက အေလးအနက္ထားေျပာခဲ့ၾကသည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဂါနာ
ေရြးေကာက္ပြဲကို သူ၏ပါတီက သပိတ္ေမွာက္ျခင္းကို ပယ္ခ်ခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းရင္းကို ဂါနာ
သမၼတေဟာင္း ကူးေဖာ္က ရွင္းလင္းေျပာျပခဲ့သည္။ ၎သမၼတမျဖစ္မီ ေရွ႕ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
အတြင္း အာဏာရပါတီ PRI ကလက္ခံခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံပါတီ PAN ကအဆိုျပဳသည့္
ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားတြင္ တစ္ဆင့္ခ်င္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၏ အေရးပါမႈကို
ဘရာဇီးသမၼတ ဇီဒီယိုက အေလးထားေျပာျပခဲ့သည္။ ဇီဒီယိုသမၼတျဖစ္ခ်ိန္မတိုင္ခင္အထိ
အာဏာရပါတီ PRI သည္ တိုင္းျပည့္အာဏာကိုစြန္႔လႊတ္မည့္အလားအလာမ်ားကို လံုးဝမျမင္
ေတြ႕ ခဲ့ရေပ။
အဓိကဦးစားေပး

ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အခ်ဳိ႕အ၀က္သာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္သည့္အခ်ိန္၊

၎တို႔ကိုသက္ဆုိးမရွည္ႏုိင္ဟု အေရးပါသည့္ေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားက အခိုင္အ
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မာေျပာဆိုေနၾကခ်ိန္တြင္ပင္ အခြင့္သာသည့္ေနရာတိုင္းတြင္ ေျခကုပ္ရယူရန္ ကိုးႏိုင္ငံေခါင္း
ေဆာင္မ်ားက တစိုက္မတ္မတ္ဦးစားေပးခဲ့ၾကသည္။ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းေသာ္လည္း လက္ေတြ႕
မက်သည့္ အေျခခံမူမ်ားကို လိုက္နာေနျခင္းသို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္မႈရေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေနျခင္းထက္

အျမင့္ဆံုးေအာင္ျမင္မႈေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို စြန္႔လႊတ္သည့္ဆံုး

ျဖတ္ခ်က္သည္ ပိုမိုလက္ေတြ႕က်ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရသတိၱမ်ားစြာလိုအပ္သည္။
ဖိႏွိပ္မႈကိုတိုက္ဖ်က္ၿပီး အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ တြန္းအားေပးႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ အတိုက္
အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားျခင္း၊ တည္ဆဲ အခင္း
အက်င္းႏွင့္ဥပေဒမ်ားကို စိန္ေခၚျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသေဘာထားအျမင္ကြဲလြဲသူမ်ားကို နယ္ႏွင္ျခင္း၊
ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ေထာင္ခ်ျခင္းတို႔ကို႐ႈံ႕ခ်ျခင္း၊ အာဏာရွင္အစုိးရ၏ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ
တရား၀င္မႈကို တိုက္ဖ်က္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္အပ္ေပသည္။
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္

၎တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို

ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလုပ္ရန္အတြက္ေတာ့

ထို

အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက အျမဲအသင့္ျဖစ္ေနရသည္။ အတိုက္အခံဘက္ေတာ္သားမ်ား
အတြက္လည္းေနရာေပးလိုၿပီး ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုလမ္းဖြင့္ေပးၿပီး
တည္းတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္
အာဏာရွင္အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းက

တၿပိဳင္နက္

၎တို႔၏ အမာခံေထာက္ခံမႈမ်ားကို ဆက္ထိန္းထားရန္
လက္ရွိတာ၀န္ရွိသူမ်ားက

နည္းလမ္းမ်ားရွာၾကရသည္။

ထိုသို႔နည္းလမ္းမ်ားရွာရာတြင္ ထိုအာဏာရွင္အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက စြန္႔စားရန္လိုလိုလား
လားရွိဖို႔လိုသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ANC ပါတီႏွင့္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားအတြက္ သူ၏လုပ္နည္း
လုပ္ဟန္မ်ားကိုေထာက္ခံမႈရရန္

လူျဖဴသီးသန္႔

ဒီကလပ္ အႏုိင္ရသြားခဲ့ျခင္းကိုၾကည့္ႏုိင္သည္။

လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရးေတာင္းဆိုၿပီး

ဘက္ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

ႏွစ္ဦးသေဘာတူေျပၿငိမ္းမႈမ်ားထြက္ေပၚလာေအာင္လုပ္ရန္ တကယ့္စိတ္ေစတနာႏွင့္ တစိုက္
မတ္မတ္ဖိအားေပးမႈမ်ားက်င့္သုံးျခင္းကို ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္ရမည္ဆိုသည္ကို မာဇို ယဲ့ဗ္စကီ၊
ဂြန္ဇာလက္၊ ဒီကလက္၊ အမ္ဘီကီ၊ ကာဒိုဆို၊အဲလြင္၊ လာဂို႔စ္တို႔အားလုံးက ၎တုိ႔၏႐ႈေထာင့္
အသီးသီးမွ အေလးထားေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္လာေအာင္လုပ္ရျခင္းသည္
တရားေသဆန္ရမည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမဟုတ္ပါ။
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အျပည့္ရွိၿပီး အားလံုးပါဝင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟူေသာ အျမင္လိုအပ္ျခင္း
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ မည္သည့္အဓိပၸာယ္ေဆာင္မည္ကို က်ယ္ျပန္႔ၿပီးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ရွိေသာအျမင္ကို

တစိုက္မတ္မတ္တင္ျပရန္လိုအပ္ခ်က္ကို

ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလုံးက

နားလည္ၾကသည္။ တခါတရံ စိတ္ပ်က္ဖြယ္အေပးအယူမ်ားလုပ္ရသည္မွန္ေသာ္လည္း ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားက အထက္ပါအတုိင္းနားလည္မႈရွိၾကသည္။ အတိတ္ကာလက နစ္နာဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကို
အေလးထားျခင္းထက္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္နည္းလမ္းကို ၎တို႔က အေလးထားၾကသည္။ ပိုၿပီး
လက္ငင္းက်သည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအတြက္ ႏွိမ့္ခ်မႈရွိေသာ ကတိက၀တ္မ်ားႏွင့္ေပါင္းစပ္ၿပီး
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လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံး၏

ေနာင္ေရးအတြက္

ခြန္အားသတၱိျပည့္၀ေသာ

အျမင္သည္

အႏၲရာယ္မ်ား၊ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား၊ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ရျခင္းမ်ားပါ၀င္ေနသည့္ ခက္ခဲလွေသာ
ကာလမ်ားကို ျဖတ္သန္းႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို
စည္း႐ုံးမႈပ်က္ျပားေစႏုိင္ၿပီး ျပည္သူမ်ားကိုခ်ိနဲ႔သြားေစႏုိင္သည့္ အေၾကာက္တရားကိုတုိက္ဖ်က္
ရန္ ထိုသို႔ေသာအျမင္မ်ား လိုအပ္ေပသည္။ လာဂို႔စ္၊ ဒီကလက္၊မာဇိုယဲ့ဗ္စကီႏွင့္ ဂြန္ဇာလက္တို႔
အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း

ေခါင္းေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္

ႀကီးမား

သည့္စိန္ေခၚမႈသည္ သက္ဆိုးရွည္ေနေသာ အေၾကာက္တရားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးရပ္
တည္ခ်က္မ်ား အျပင္းအထန္ ကြဲလြဲမႈသို႔ျပန္မသြားႏုိင္ေစရန္အလို႔ငွာ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ကိုယ္
စားလွယ္ေလာင္းကိုမဲေပးရန္

ဆိုရွယ္လစ္ပါတီကို

ေထာက္ခံသည့္အမ်ဳိးသမီးႀကီးတစ္ဦးက

ခ်ီတုံခ်တုံျဖင့္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည့္အေၾကာင္း လာဂို႔စ္ေျပာျပသည့္ ကိုယ္ေတြ႕ဇာတ္လမ္းသည္
(ဤေနရာတြင္ထည့္ေျပာရန္) အထူးသင့္ေတာ္သည့္ျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။
ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ညြန္႔ေပါင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားၾကားတြင္ ညြန္႔ေပါင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ သေဘာတူမွ်မႈ
မ်ားရရွိေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ေပါင္းစည္းမႈကို အားေပးျခင္းတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတည္
ေဆာက္မႈအစပ်ဳိးျခင္းႏွင့္

ထိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွစ္ခုစ

လုံးအတြက္ အဓိကက်သည္။ အတိုက္အခံ၏အားလုံးကို လႊမ္းျခံဳႏုိင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေ
အာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အလုပ္သမားမ်ား၊
ေက်ာင္းသားမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ဘာသာေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအပါအ၀င္ လူမႈ
ေရးလႈပရ
္ ွားမႈမ်ားႏွင့္ အတိက
ု အ
္ ခံႏင
ုိ င
္ ံေရး လႈပရ
္ ွားသူမ်ားကို ခ်ိတဆ
္ က္ေပးရန္အေရးႀကီးသည္။
အတုိက္ အခံအင္အားစုမ်ားသာမက ဆန္႔က်င္ေနသည့္အင္အားစုမ်ားၾကား၊ အစိုးရအေျပာင္း
အလဲကို

ဆန္္႔က်င္သူအခ်ဳိ႕ၾကားတြင္ပါရွိေနသည့္

အီလစ္

လူတန္းစားအခ်င္းခ်င္းၾကားရွိ

အဆက္အသြယ္မ်ားက အေရးႀကီးသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားမႈ
မ်ားသည္ ပါ၀င္သင့္သူအားလုံး အမွန္ပင္ပါ၀င္ၿပီး သီးျခားလူတစ္ဦးခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ အစုအဖြဲ႕
တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္

အသုံးေတာ္ခံမႈသက္သက္မဟုတ္ဆိုသည္ကို

လူထုႀကီးတစ္ရပ္လုံးက

သိျမင္နားလည္မႈသည္လည္း အဓိကက်သည္။ အာဏာရွင္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္မႈအား စည္း႐ုံး
ၿပီးေနာက္ အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ကာကြယ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္
အရပ္ဖက္လူ႔အ ဖြဲ႕အစည္းကိုတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပည္သူ႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏
ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို အေျခတည္သြားရန္ အေရးႀကီးသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေတာ္ေတာ္မ်ား
မ်ားတြင္ အထက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေစေရးအတြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ဟာဘီဘီ၊ အမ္ဘီကီ၊
ကာဒိုဆို၊ ေရာလင္းစ္၊ လာဂို႔စ္ႏွင့္ ရာမို႔စ္တို႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ၾကသလို၊ ပါေမာကၡ
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ေဂ်ာ္ဂ်ီယားနား ေ၀လင္းေရးသားသည့္ အခန္းတြင္လည္း အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားသည္။
အဲလြင္၊ဂြန္ဇာလက္စ္ႏွင့္

အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ား

အေလးထားေျပာၾကသည့္အတုိင္း

ျပည္သူမ်ားကို စိတ္၀မ္းကြဲေစမႈအေပၚတြင္တည္ေဆာက္ျခင္းထက္ ျပည္သူမ်ားကိုညီညြတ္ေစ
သည့္အရာေပၚတြင္ အေလးထားျခင္းက ပိုမိုလိုအပ္သည္။ သို႔ေသာ္ အၾကမ္းဖက္မႈကိုစြန္႔လႊတ္
ရန္လက္မခံေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ၊ လူမ်ဳိးစုဆုိင္ရာ၊ လူတစ္စုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
အတြက္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း၍မရေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို မရမကေတာင္းေနသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားကို
ဖယ္ခ်န္ရန္ခက္ခဲေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ဖို႔လည္း ေပါင္းစည္းမႈေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ရာတြင္
လိုသည္။

အဆိုပါအုပ္စုမ်ားကို ႀကိဳတင္ဖယ္ထုတ္ထားႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက စပိန္၊ ေတာင္

အာဖရိက၊ ခ်ီလီ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ေအာင္ျမင္ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္း
မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္းကို မ်ားစြာထိခိုက္သြားေစႏိုင္သည္။ အာဏာရွင္အစိုးရကို အတူတကြ
ဆန္႔က်င္ေလ့ရွိသူမ်ားၾကားတြင္ အျပန္အလွန္လက္သင့္ခံမႈ ပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္ႏွင့္ တည္ဆဲ
အစုိးရႏွင့္သူ႔ကိုေထာက္ခံသူမ်ားထံမွ အျပန္္အလွန္သေဘာထားႀကီးသည္းခံမႈအတြက္ အေျခခံ
ခ်မွတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကြဲျပားေနေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိုသင့္ျမတ္ေစျခင္းတို႔အတြက္နည္း
လမ္းမ်ားရရွိရန္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက လုပ္ေဆာင္အပ္သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္
ဘက္ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ ေခါင္းမာေနဆဲသူမ်ားကို သီးျခားထားရစ္ဖို႔လည္း ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္
မ်ားက လုပ္ေဆာင္ရမည္။
အစိုးရေဟာင္းအတြင္းက သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕
အစည္းအတြင္းရွိ ပါ၀ါဗဟိုခ်က္မမ်ား အထူးသျဖင့္ အဓိကက်ေသာစီးပြားေရးဆုိင္ရာအက်ဳိးစီး
ပြားမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေပါင္းကူးဆက္သြယ္မႈမ်ားလုပ္ေပးၾကရသည္။ အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈအမ်ားစုတြင္ တိုင္းျပည္အတြင္း စုဖြဲ႕ထားသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ (သို႔မဟုတ္
လတ္တေလာျပန္ေရာက္လာသည့္) အတိုက္အခံအဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ အျမင္မ်ားကို ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း
ေပးရန္ႀကိဳးစားဖို႔လည္း လိုအပ္ခဲ့သလိုတစ္ခါတရံ အျမင္တစ္ခုကိုသာ ေရြးခ်ယ္ရသည္လည္း
ရွိသည္ဟု မက္ဘီကီ၊လာဂို႔စ္၊ ကာဒိုဆို၊ ဂြန္ဇာလက္တို႔၏ သုံးသပ္ေျပာၾကားမႈမ်ားတြင္ ေတြ႕
ရသည္။
သေဘာတူမွ်မႈမ်ားတည္ေဆာက္ရာတြင္ တစ္ဦးခ်င္းအမူအက်င့္ႏွင့္ ညႇာတာေထာက္
ထားစိတ္တို႔ကလည္း

အေရးပါခဲ့သည္။

ဆူဟာတိုျပဳတ္က်သြားၿပီးၿပီးခ်င္း

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ

လႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈရရန္ ဟာဘီဘီက လႊတ္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္သြားခဲ့သည္။ ဆူဟာတို
ေပးအပ္ခဲ့ထားခဲဲ့သည့္ အေရးေပၚကာလအထူးအခြင့္အာဏာမ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀ီရန္တိုက
ဆက္လက္ကိုင္စြဲထားရန္ ဟာဘီဘီက အခြင့္အာဏာေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ ၀ီရန္တုိ၏ သစၥာခံမႈကို
ရသြားခဲ့သည္။ မူ၀ါဒေရးဆြဲရာတြင္ ရာမို႔စ္သည္ အလြန္ညႇိႏႈိင္းတုိင္ပင္မႈရွိၿပီး အေလးအနက္
သုံးသပ္တတ္သည့္ လုပ္ပုံကိုင္ပုံကိုက်င့္သုံးခဲ့သည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ စစ္ဗိုလ္
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ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကိုဖယ္ရွားၿပီး အရပ္သားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးခန္႔အပ္မႈကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္
ရာတြင္ လိုအပ္လာမည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးရင္းႏွီးမႈခိုင္မာေစရန္ ဘရာဇီးစစ္ဘက္အရာရွိမ်ား၏ ရာထူး
တိုးအခမ္းအနားသို႔ ဇနီးသည္ႏွင့္အတူ ဘရာဇီးသမၼတ ကာဒို ဆိုကတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ခ်ီလီ
ႏုိင္ငံ၏ အမွန္တရားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားကို နယ္ပယ္အသီးသီး
တြင္ ယုံၾကည္ကိုးစားခံရသူမ်ားျဖင့္ ခ်ီလီသမၼတ အဲလြင္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ကိုယ္တိုင္ ၎တို႔၏
ေနအိမ္မ်ားသို႔

ရံဖန္ရံခါသြားေရာက္ခဲ့သည္။ သူ၏အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ သေဘာတူမွ်မႈတည္

ေဆာက္ေရး အစည္းအေ၀းမ်ားကို ညဥ့္နက္သည္အထိ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီကျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သူ၏
အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္သင့္သူအားလုံးပါရန္ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံ
၏ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုေျပာင္းလဲရန္ အတိုက္အခံ PAN ႏွင့္
PRD ပါတီမ်ားထံမွ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို သမၼတ ဇီဒီယိုက လက္ခံခဲ့သည္။ အထက္ပါဦးေ
ဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈမ်ားအားလုံးတြင္ မိမိကုိယ္ကို ယုံၾကည္မႈ၊ အေျမာ္အျမင္၊ စိတ္ရွည္မႈ၊ ဇြဲ
ေကာင္းမႈ၊ တန္ဖိုးရွိသည့္အခ်ိန္ကို အသုံးခ်မႈတို႔ပါ၀င္ခဲ့သည္။ အစိုးရသစ္တြင္ ၎တို႔၏အက်ဳိး
စီးပြားမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္းကိုဘက္ၿပိဳင္အင္အားစုမ်ားကိုအခ်က္ေပးရန္သတိရွိရွိျဖင့္ အေလး
အနက္စဥ္းစားထားေသာ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။
ဒိုင္ယာေလာ့အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကိုကာကြယ္ေပးျခင္း
အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားၾကား၊ အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား တိုက္႐ိုက္
ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ အ
ေရးႀကီးသည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ အတိုက္အခံအုပ္စု
မ်ားၾကား မယုံၾကည္မႈကို အခိုက္အတန္႔ဆုိးရြားသြားေစတတ္သည့္ လွွ်ဳိ႕၀ွက္သိုသိပ္မႈရံဖန္ရံခါ
တြင္လုိအပ္သည္။ အေစာပိုင္းက အာဏာရွင္အစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း
ေနာင္တြင္ ၾကားေနရန္သာမက ဘက္ေျပာင္းလိုက္ရန္ပင္ အသင့္ျဖစ္ေနသည္ဟုထင္ရသည့္
စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ သက္ေမြးပညာအလိုက္ဖြဲ႕ထားသည့္အဖြဲ႕မ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အျခားက႑မ်ား
ၾကားတြင္ ေပါင္းကူးဆက္ သြယ္မႈမ်ားလုပ္ေပးဖို႔သည္လည္း အဓိကက်သည္ကိုေတြ႕ရသည္။
အတိတ္ကာလႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းျခင္းထက္ အနာဂတ္ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္
သည့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းက ပိၿု ပီးအေရးႀကီး သည္ဟု ကိုးႏိင
ု င
္ ံေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔အနာဂတ္ကိုဦးတည္သည့္ ဒိုင္ယာေလာ့မ်ားသည္ အတုိက္အခံတို႔၏
အေျမာ္အျမင္ႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ပိုမိုထက္ျမက္ေစၿပီး သေဘာတူမွ်မႈမ်ားကို အစျပဳေစသည္။
ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစသည္။
ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းရန္ အခက္ခဲဆုံးျဖစ္မည့္အေရးကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္လည္း အေထာက္အကူျပဳ
သည္။ အယူအဆမ်ားႏွင့္ စိတ္ျဖာသုံးသပ္မႈမ်ားကို ထိုဒိုင္ယာေလာ့မ်ားက ေပးအပ္သည့္အျပင္
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ေနာက္ဆုံးတြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဒီမုိကေရစီအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္
အယူအဆမ်ား၊

စံႏႈန္းမ်ားကိုပုံေဖာ္ရန္

တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္

အေထာက္အကူျပဳသည္။

ဤအခ်က္ကို

အစိုးရ

ANC ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ က်င္းပ

ေသာ ‘ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးျခင္း’ လွ်ဳိ႕၀ွက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားတြင္ အထင္အရွားေတြ႕ရ
သည္။ အလားတူ ANC ႏွင့္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္ သေဘာတူမွ်မႈတည္ေဆာက္ရန္
National Party ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ‘ ခ်ဳံပုတ္အတြင္း အနားယူမႈ’ ဟုတင္စားရသည့္ ေဆြးေႏြး
ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းတြင္လည္း

အထင္အရွားေတြ႕ရသည္။

အျခားသာဓကမ်ားအျဖစ္

ခ်ီလီမွ

‘Group 24’ ‘Center for Christian Humanism’ ‘CIEPLAN’ ‘ Vector’၊ ဘရာဇီးတြင္ CEBRAP
ႏွင့္

အျခားစင္တာမ်ား

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးေနရာ႒ာနမ်ား၊ ပိုလန္တြင္

Solidarity

ႏွင့္

ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရတို႔ ၀ါေဆာၿမိဳ႕ေတာ္ Magdalenka အရပ္တြင္ သီးသန္႔ေတြ႕ဆုံသည့္ စားပြဲ
၀ိုင္းေဆြးေႏြးမႈ၊ စပိန္ႏုိင္ငံတြင္ အဒိုဖိုလ္ ဆြာရက္ဇ္ (ေနာင္တြင္စပိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသူ) ႏွင့္
Committee of Nine တို႔ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီေတြ႕ဆုံျခင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားမွ
အစၥလာမ္မစ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္းက႑၊ ဂါနာမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒ
ပညာရွင္မ်ားအသင္း (Lawyers’ Association) တို႔၏ အခန္းက႑တို႔တြင္ ဒိုင္ယာေလာ့
အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းႏွင့္ ယင္းကိုကာကြယ္ေပးျခင္းတို႔ကို ထင္ရွားစြာေတြ႕
ရသည္။ ညြန္႔ေပါင္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ သေဘာတူမွ်မႈမ်ားကို ပုံေဖာ္ေပးျခင္းတို႔အတြက္
ရွည္ၾကားေသာေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ေရာက္သည့္ေနရာတြင္ ရပ္ပစ္လိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမရွိေအာင္လုပ္ျခင္းတို႔ မျပဳမိရန္အေရးႀကီးသည္။
အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္း
အေျခခံဥပေဒသစ္ကို မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ရွိၿပီးသားအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္
ျခင္းသည္ မရွိမျဖစ္လို အပ္တတ္ေသာ္လည္း ခက္ခဲသည့္အျပင္ အႏၲရာယ္ပင္က်ေရာက္
တတ္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အေျခခံအေရးကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရး
ရပိုင္ခြင့္မ်ားမွသည္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို အေသးစိတ္ေရးဆြဲျခင္းထိကိစၥရပ္မ်ား၊ စစ္တပ္၏
အခန္းက႑မွသည္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအထိ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အခ်ဳိ႕အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ေတြ႕ရသည့္ ေဒသဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိစၥရပ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
အေရးပါေသာ အေျခအေနေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ မျဖစ္
မေန လမ္းဖြင့္ေပးရသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အလြန္အမင္းအျငင္း
ပြားရသည့္ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ အလားတူ

ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ေသာ လမ္းစဥ္က်င့္

သံုးသည္ဟု အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားက သတ္မွတ္သည့္ ယခင္ပိတ္ပင္ထားေသာ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕
အစည္းမ်ားကို တရား၀င္ရပ္တည္ခြင့္ေပးျခင္းသည္လည္း အလြန္အျငင္းပြားရသည့္ ကိစၥျဖစ္
တတ္သည္။
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အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲေရး တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊
လႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးတာ၀န္ေပးအပ္သည့္ အထူးေကာ္မရွင္

သို႔မဟုတ္

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ထြက္ေပၚလာသည့္အေျခခံဥပေဒကို လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္
အတည္မျပဳမီ

ျပည္သူလူထုထံတင္ျပျခင္းတို႔သည္

အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲျခင္းရာတြင္

က်င့္သုံးခဲ့ၾကသည့္ ေရြးခ်ယ္ဖြယ္ရာနည္းလမ္းမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ခ်င္းစီ
သည္

သက္ဆိုင္ရာေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ အသုံးတည့္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။

မည္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုေရြးခ်ယ္သည္ျဖစ္ေစ အေျခခံဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးဆြဲရာတြင္ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားစြာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေလး
ထားေျပာၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အဓိကက်သည့္ ၿပိဳင္ဘက္အုပ္စုမ်ား၏ ပဓာနက်ေသာ ေတာင္းဆို
မႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္လုပ္ရန္ အင္တိုက္အားတုိက္ႀကိဳးပမ္းမႈ၏ အေရးပါပုံကို
လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အေလးထားေျပာၾကသည္။
ခ်ီလီ၏ ဒီမိုကေရစီမဆန္ေသာ အေျခဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ ၀န္ေလးစရာ လုပ္ထုံး
လုပ္နည္းမ်ားကို (ယာယီပင္ျဖစ္ေစ) ေအာင့္သက္သက္ျဖင့္လက္ခံထားရသည့္သေဘာပင္ျဖစ္
ေစကာမူ

အေျခခံံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ အထက္ပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက အေရးႀကီးသည္။

ခ်ီလီအေျခခံဥပေဒအရ ပီႏိုေခ်းခန္႔အပ္သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အထူး
သျဖင့္ သူ၏သမၼတသက္တမ္းကုန္ၿပီးေနာက္တြင္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ရွစ္ႏွစ္ၾကာတာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ရန္ႏွင့္ ရာသက္ပန္အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းခ်က္တို႔သည္
ပီႏိုေခ်းေခတ္ အေျခခံဥပေဒ၏ ဒီမိုကေရစီမက်ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒသစ္အတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာေထာက္ခံမႈတည္ေဆာက္ျခင္း
သည္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္မည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ
အစြဲအလမ္းမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းဖို႔လိုအပ္သည္ဟု အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဘရာဇီး ၁၉၈၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ပါရွိသည့္ အထင္ႀကီးစရာ
ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘ႑ာေရးအရေရရွည္တြင္ တြက္ေခ်မကိုက္သည့္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္အာ
အာမခံခ်က္မ်ားသည္လည္း

အထက္ပါအစြဲမကၽြတ္သည့္

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။

ဘရာဇီးအေျခခံဥပေဒတြင္ အလားတူျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုမွာ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ စစ္တပ္ေပါင္းစုံမွ
ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ခန္႔အပ္ခြင့္ျပ႒ာန္းထားၿပီး ထိုျပ႒ာန္းခ်က္ကို ကာဒိုဆို၏သမၼတသက္တမ္းတြင္
ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။
တခါတရံ၌

အဆင့္ေပါင္းမ်ားစြာကိုျဖတ္ၿပီး

ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔လိုအပ္သည္။

စပိန္ႏိုင္ငံတြင္ ဆြာရက္ဇ္ ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရသည္ အာဏာရွင္ေဟာင္းဖရန္စစၥကို ဖရန္ကို
အား ေထာက္ခံသူမ်ားလႊမ္းမိုးထားဆဲျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္မွ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ ေရြးေကာက္
ပြဲမ်ားက်င္းပရန္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳခ်က္ရေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး အေျခခံဥပေဒသစ္
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ေရးဆြဲျခင္းကို ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားၿပီးခ်ိန္အထိေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့သည္။ ပိုလန္၌က်င္းပဆဲလႊတ္ေတာ္
မွအတည္မျပဳသည့္ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအဆုိျပဳခ်က္မ်ားကို သမၼတ ခြာ ညဲ့ဗ္စကီ
က ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းတက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ေနာက္
လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတြင္တင္ျပၿပီး (အတည္ျပဳ) ခဲဲ့သည္။ ေတာင္အာဖရိက အေတြ႕အၾကံဳက
အ႐ႈပ္ေထြးဆုံးဟု ဆိုႏုိင္သည္။ ဒီကလက္အစိုးရႏွင့္ ANC တို႔က အခ်က္ ၃၄ ခ်က္ ပါ၀င္သည့္
မူ၀ါဒမ်ားေပၚတြင္အေျခခံကာ ယာယီအေျခခံဥပေဒကို ညႇိႏႈိင္းေရးဆြဲႏုိင္ခဲ့သည္။ ပထမဆုံး
အႀကိမ္ ဒီမိုကေရစီနည္းတက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကအေျခခံဥပေဒ
ေရးဆြဲေရးတုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အျဖစ္ဖြဲ႕စည္းၿပီးမွသာ အၿပီးသတ္အေျခခံဥပေဒကိုမူၾကမ္း
ေရးဆြဲရန္ ၎တို႔က အခ်ိန္ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ထိုအၿပီးသတ္အေျခခံဥပဒေဒသည္
မူ၀ါဒ ၃၄ ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီျခင္းရွိမရွိ ေသခ်ာေစရန္ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံး၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ
ခဲ့သည္။
အေျခခံဥပေဒအေရးအသားသည္ ရာသက္ပန္ တကယ္တည္ျမဲျခင္းရွမ
ိ ရွဆ
ိ သ
ုိ ည္အ
့ ခ်က္
သည္ ဥပေဒကိေ
ု ရးဆြသ
ဲ မ
ူ ်ားက အေျခခံဥပေဒပါ အဓိကသတ္မတ
ွ ျ္ ပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တရား
၀င္မအ
ႈ တြက္ က်ယ္ျပန္သ
႔ ည့္ ‘ေထာက္ခအ
ံ ားေပးမႈ’ရရွျိ ခင္းရွမ
ိ ရွဆ
ိ သ
ုိ ည္အ
့ ခ်က္ေလာက္ အေရး
မႀကီးဆိသ
ု ည္ကုိ

ကိးု ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ခါင္းေဆာင္မ်ားအားလုးံ က

သေဘာေပါက္နားလည္ခၾ့ဲ ကသည္။

ထိအ
႔ု ျပင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ခုင
ိ လ
္ သ
ံု ာြ းသည္အ
့ ဆင့၌
္ အေျခခံဥပေဒကို လြယလ
္ ည္းမလြယလ
္ န
ြ း္
လက္ေတြ႕တြငလ
္ ည္း

မခက္ခလ
ဲ န
ြ း္ သည္န
့ ည္းလမ္းျဖင္ျ့ ပင္ဆင္ရန္

ယင္းကိေ
ု ရးဆြသ
ဲ မ
ူ ်ားက

သေဘာတူျခင္းရွမ
ိ ရွ၊ိ ေရွ႕ဆက္သာြ းရန္ မူေဘာင္တစ္ရပ္အတြက္ သေဘာတူမ်ွ မႈရေအာင္လပ
ု ္
ႏုင
ိ ျ္ ခင္းရွမ
ိ ရွဆ
ိ သ
ုိ ည္အ
့ ခ်က္ေလာက္ အေရးမႀကီးဆိသ
ု ည္ကလ
ုိ ည္း ကိးု ႏုင
ိ င
္ ေ
ံ ခါင္းေဆာင္မ်ား
က သေဘာေပါက္နားလည္ခၾ့ဲ ကသည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ အေရးအသားႏွင့္ အသုးံ အႏႈနး္ တစ္ခု
ခ်င္းစီကအေရးႀကီးသည္မာွ အမွနပ
္ င္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒကို မည္သက
႔ုိ ်င္သ
့ းံု သည္၊
မည္သည္အ
့ ခ်ိနတ
္ င
ြ ္ မည္သတ
ူ က
႔ုိ က်င္သ
့ းံု သည္တသ
႔ုိ ည္လည္း အေရးႀကီးသည္။9
ယခင္အစိုးရကိုေထာက္ခံသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရ၏အင္အားစုမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းဆုိင္ရာ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအျပင္ တစ္ဦးခ်င္းရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း အကာအကြယ္ေပး
မည္ဟု အာမခံခ်က္ေပးအပ္ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကက်
သည့္အခ်က္ျဖစ္တတ္သည္။ ယင္းအာမခံခ်က္မ်ားသည္ ယခင္က (ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရဖူးၿပီး) အပယ္ခံ
ျဖစ္ခဲ့ရသည့့္သူမ်ားၾကားတြင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္လႈံ႔ေဆာ္မည္ကို ႀကိဳျမင္ႏိုင္သည့္တိုင္
ထိုသို႔အာမခံခ်က္မ်ားကိုေပးအပ္ျခင္းက အေရးႀကီးသည္။ အထက္ေပၚျပပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္
အညီ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ထပ္မံသုံးသပ္မႈအလားအလာ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အလို႔ငွာ အဆိုပါ
9

‘ႏုိင္ငံေရးအင္ဂ်င္နီယာအတတ္ပညာကို နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ အသုံးခ်မႈမ်ား၊ အေျခခံဥပေဒကိုလုိက္နာလုပ္ေဆာင္ေစ

ျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္း’ဟူသည့္ မထုတ္ေ၀ျဖစ္သည့္ စာမူ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၁) တြင္ Philippe Schmitter
ဤအခ်က္ကို အေလးေပးေျပာခဲ့သည္။
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အာမခံခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး ပြင့္လင္း
ျမင္သာမႈ ရွိသင့္သည္ဟူေသာအခ်က္သည္ အေရးႀကီးသည့္ အေျခခံမူျဖစ္သည္။ အကူး
အေျပာင္း ကာလတရားမွ်တမႈႏွင့္ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကဲ့သို႔ေသာ ကိုင္တြယ္ရ
ခက္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို တစ္ဆင့္တည္းျဖင့္ မျဖစ္မေနေျဖရွင္းရမည္မဟုတ္ဘဲ အခ်ိန္ယူၿပီး
ေျဖရွင္းသြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သာဓကအားျဖင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ခ်ီလီ၌ အမွန္တရားႏွင့္
ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္းေၾကညာစဥ္က ‘ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ပမာဏအထိ’
သာ တရားမွ်တမႈရရွိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမယ္လို႔ သမၼတအဲလြင္က ကတိေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ‘ျဖစ္ႏိုင္
သမွ် ပမာဏအထိ’ သည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ခ်ဲ႕ထြင္လာႏုိင္မည့္ အလားအလာရွိ
သည္ဟု အဲလြင္ကေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၿပီး သူေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလိုပင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးအာဏာကိုရရွိႏုိင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကိုစိန္ေခၚႏိုင္သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
မ်ားကိုသေဘာတူညီမႈရရွိရန္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းသည္ႏိုင္ငံေရးအရကိုယ္စားျပဳမႈဆုိင္ရာ အေသး
စိတ္အခ်က္မ်ားကို အတိအက်ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ျခင္းထက္ ပိုမိုအေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံေရး
ျဖစ္စဥ္တြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရရွိျခင္းသည္

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အစိုးရ

တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ေလ်ာ့က်ေစကာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား
ထပ္လုပ္ရန္လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္တိုင္ ထိုပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကိုရရွိေအာင္ ႏွစ္ဘက္
သေဘာတူေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းမႈမ်ား လိုအပ္ေလ့ရွိသည္။
အဆိုပါႏွစ္ဘက္

ေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းမႈမ်ားသည္

လိုသည္ထက္ပိုသြားျခင္းရွိမရွိဆိုသည္ကို

ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ယေန႔တုိင္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ သာဓကအေနျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ခ်ီလီ လူထု
ဆႏၵခံယူပြဲအၿပီး ပီႏိုေခ်းလက္ထက္တြင္ က်င့္သုံးခဲ့သည့္ ဒီဟြန္႔ပုံေသနည္းျဖင့္ေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္သည့္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္သည္ Concertación အတိုက္
အခံညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ
ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။

အာဏာမရမီ

၂၀၀၅

ခုႏွစ္

ထိုေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အရ

အေျခခံဥပေဒေလ့လာသုံးသပ္မႈတြင္

ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္တြင္

မဲဆႏၵနယ္

ကိုယ္စားျပဳရာ၌ ေထာက္ခံမဲအားလုံး၏ သုံးပုံတစ္ပုံရသည့္ ပါတီသည္လည္း ေထာက္ခံမဲ ၆၀
ရာခိုင္ႏႈန္းရသည့္ လူမ်ားစုေထာက္ခံေသာပါတီ၏ မဲဆႏၵနယ္ကိုယ္စားျပဳခြင့္ႏွင့္ တန္းတူျဖစ္သြား
ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒျပဳရာ၌ မည္သည့္သမၼတမွ လြယ္လြယ္ႏွင့္
အမ်ားစုေထာက္ခံမႈမရႏိုင္ေတာ့ေပ။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္
ျခင္းသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ခ်ီလီ၏လက္ရွိႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အေရးႀကီး
ကိစၥရပ္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အထက္ပါက်ယ္ျပန္႔ေသာပူးေပါင္းပါ၀င္မႈရရွိေရး ႏွစ္ဘက္
သေဘာတူေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းမႈမ်ားသည္ ရပ္တည္ခ်က္အျပင္းအထန္ကြဲလြဲေနသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား
ကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ ဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းဆီသို႔ဆြဲေခၚရန္အေထာက္အကူျပဳသည္
မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အေထာက္အကူျပဳသျဖင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚ

421

တုိးတက္မႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚရန္လမ္းဖြင့္ေပးသည့္ တည္ၿငိမ္ေသာဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ရာ
တြင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ
၁၉၉၇-၉၈ ခုႏွစ္ အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းသည္ ဆူဟာတိုအစုိးရကို၀ုန္းကနဲ
ျပဳတ္က်သြားေစခဲ့ၿပီး

အင္ဒိုနီးရွား၏

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

ဘရာဇီး၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ပိုလန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေရရွည္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမရွိျခင္း၊ ေရတို
စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္းႏွင့္ သု႔ိမဟုတ္

ဘ႑ာေရးလိုေငြျပျခင္းမ်ား၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္

တက္ျခင္းမ်ားက အာဏာရွင္လက္ထက္တြင္ႀကီးပြားခဲ့ၾကသည့္ အေရးပါေသာ စီးပြားေရးအုပ္စု
မ်ားအတြက္

ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲလိုအပ္ၿပီဟုမဆိုႏုိင္လွ်င္ေတာင္မွ

လက္ခံရေတာ့မည္

ဆိုသည္ကို သေဘာေပါက္သြားေစခဲ့ေၾကာင္း ကာဒိုဆို၏ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈတြင္ျမင္ခဲ့ရသည္။
အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း၊ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈမ်ားႏွင့္ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတို႔က
အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားကို ဆန္႔က်င္ရန္ျပည္သူမ်ားစြာကို စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို

ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းျဖစ္ေပၚေစေသာ

အေကာင္အထည္သိသာျခင္းမရွိဘဲ

ႏိုင္ငံေရးပိုဆန္ေလ့ရွိသည္။

အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္
သို႔ေသာ္

ဆိုးက်ဳိးသက္

ေရာက္မႈရွိသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားသည္ အာဏာရွင္အစိုးရအခ်ဳိ႕ကို အင္အားခ်ည့္နဲ႔
ေစသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမည္သို႔ပင္စတင္သည္ျဖစ္ေစ အစိုးရသစ္တက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္
စီးပြားေရးကိစၥရပ္မ်ားက ဦးစားေပးစရာမ်ားျဖစ္လာသည္။ ပိုလန္ႏုိင္ငံႏွင့္ (အျခားကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံ
မ်ား၏ စီးပြားေရးစနစ္မ်ား) တြင္ အစိုးရအသုံးစရိတ္တြင္ ေၾကြးၿမီႏွင့္ပိုင္ဆိုင္မႈျခားနားခ်က္မွ်တ
ေစရန္အလို႔ငွာ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္ လူမႈဖူလုံေရး အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ထပ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားျမႇင့္တင္
ေပးရန္အလုိ႔ငွာ ေရရွည္ဘ႑ာေရးအေျခအေနေကာင္းရန္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ
ေခ်ာေမြ႕ေအာင္ အစုိးရ၏လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ခ်မွတ္ရန္လို
အပ္ခ်က္ႏွင့္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းမ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္အလိုအပ္ခ်က္တို႔သည္
ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ဟု အမ္ဘီကီ၊ ဟာ ဘီဘီႏွင့္အျခားသူမ်ားက အေလးထားေျပာၾကား
ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဇီဒီယိုႏွင့္ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီတို႔ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည့္အတုိင္း ဘ႑ာေရးအသုံး
စရိတ္ၿခိဳးျခံေခၽြတာျခင္းသည္ ျပင္းထန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေစ
မည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ ခုိင္မာေသာ လူထုေထာက္ခံမႈရွိေန
ခ်ိန္တြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္
ရြက္ရန္ အလ်င္အျမန္လုပ္ဖို႔လိုအပ္ခ်က္ကို ဟာဘီဘီ၊ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီႏွင့္ ဂြန္ဇာလက္စ္တုိ႔က
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ေဇာင္းေပးေျပာျပခဲဲ့ၾကသည္။ Concertación ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရက ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္
‘အခြင့္အလမ္းညီမွ်သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ’ ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေရာ အလုပ္သမားမ်ားကပါ ေထာက္ခံခဲ့ၾကခ်ိန္တြင္ အစိုးရ အေနႏွင့္လည္း ဥပမာၾသဇာရွိသည့္
သတၱဳတြင္းအလုပ္သမားသမဂၢမွ

လုပ္ခလစာေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို

ထိန္းခ်ဳပ္ရန္လိုအပ္ပုံကို

အဲလြင္ႏွင့္လာဂို႔တုိ႔က ေျပာျပခဲ့သည္။10 အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အမ်ားစုတြင္ လက္ထဲျခဴးတစ္ျပား
မရွိသည့္သူမ်ားခံစားရသည့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ အထူးလူမႈေရးအစီ
အမံမ်ား လိုအပ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏အေရးပါမႈ
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုးခုစလုံးနီးပါးတြင္

ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္၊

အဓိကက်သည့္ေနရာမွ ပါခဲ့ၾကသည္။ ယင္းပါတီမ်ားသည္

ပါတီေဟာင္းမ်ားသည္

လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အရပ္ဖက္

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ကြန္ရက္မ်ား
ကိုတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းသည္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တိုက္ဖ်က္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကိုအ
ေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေစၿပီး ႏုိင္ငံတကာ၏ေထာက္ခံအားေပးမႈကို စည္း႐ုံးႏုိင္ေစသည္။ ေရြး
ေကာက္ပြဲမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားလုပ္ရန္ႏွင့္စုဖြဲ႕ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုေရြးျခင္း၊ ေရြး
ေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကိုျပင္ဆင္ျခင္း၊
ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းအျဖစ္ အျမဲတမ္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္သူမ်ားကို သင္တန္းေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး
မဟာမိတ္မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးေအာင္လုပ္ေပးျခင္း၊ ့ ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္ အစိုးရ
ကင္းကြာမႈမရွိေစရန္ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။
အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားက ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ အားနည္းေအာင္၊ ပ်က္စီး
သြားေအာင္လုပ္ျခင္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ ခၽြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ဘရာဇီးႏွင့္အင္ဒိုနီးရွား
၌ အာဏာရွင္အစုိးရကိုေထာက္ခံမႈရရွိရန္ ‘တရား၀င္’ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဖြဲစည္းခြင့္ေပးထား
ခဲ့သည္။ တခါတရံတြင္ အာဏာရပါတီ၏လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးမႈကို တရား၀င္မႈရွိေစရန္ ပိုလန္ႏွင့္
မကၠဆီကိုကဲ့သို႔ႏုိင္ငံမ်ား၌ တရား၀င္ ‘အတိုက္အခံ’ ပါတီလႈပ္ရွားမႈကို အကန္႔အသတ္ျဖင့္
အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားက ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုတရား၀င္အတုိက္အခံပါတီမ်ား၏ မဲဆြယ္
စည္း႐ုံးမႈ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရး၊ မီဒီယာႏွင့္ထိေတြ႕ခြင့္တို႔ကို အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားက ကန္႔သတ္
ထားသည္။ တခါတရံတြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ၿခိမ္းေျခာက္
ျခင္းမ်ားရွိသည္။ ၎တို႔သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို အေႏွာက္
10 ေစ်းကြက္ကို တံခါးဖြင့္ေပးသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေဘာဂေဗဒကို ပညာယူဖြယ္ေဆြးေႏြးတင္ျပထား
သည့္ Besley, T. and Zagba, R., eds, Development Challenges in the 1990s: Leading Policymakers Speak

from Experience [၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ဖြံ႕ၿဖိဳးုေရးစိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ဦးေဆာင္မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက ၎တို႔ အေတြ႕
အၾကံဳကိုေျပာျပျခင္း] (Washington, D.C. and New York: World Bank and Oxford University Press, 2005).
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အယွက္ေပးျခင္း၊ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ေအာင္လုပ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။
အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ား အဆုံးသတ္ေစၿပီး ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပ်ဳိးေထာင္ရန္
လုပ္ေဆာင္သည့္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတည္ေထာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ျပန္လည္အသက္သြင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသည္။ ၎တို႔
က ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုတရား၀င္ေစရန္ႀကိဳးပမ္းၾကၿပီး မီဒီယာႏွင့္တရားသျဖင့္ထိေတြ႕ခြင့္၊ မဲ
ဆြယ္စည္း႐ုံးမႈရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးတို႔ကိုရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေသး
သိမ္သြားျခင္း၊

စိတ္၀မ္းကြဲျခင္းႏွင့္

အပယ္ခံျဖစ္ရျခင္းတို႔ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္

ထိုႏုိင္ငံေရးေခါင္း

ေဆာင္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာမွ တစ္စည္းတစ္လုံးျဖင့္ အထက္ပါရည္ရြယ္
ခ်က္မ်ားအားလုံးကိုေထာက္ခံမႈရရန္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာက စည္း႐ုံးလႈပ္
ရွားၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားႏွင့္

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စိတ္၀မ္းကြဲမႈကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပါတီမ်ား၏

ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ၿပီး

ၾသဇာႏွင့္ အေရးပါမႈကို

စနစ္တက်က်င့္သားရေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ျပန္႔ပြားေစျခင္းတို႔အတြက္ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ကိုင္
ၾကသည္။ အဲလြင္၊လာဂို႔စ္၊ကာဒိုဆို၊ေရာ လင္းစ္၊ ကူးေဖာ္၊ အမ္ဘီကီ၊ ဒီကလက္၊ ဂြန္ဇာ လက္စ္၊
ရာမို႔စ္ႏွင့္ ဟာဘီဘီတို႔အားလုံးသည္ ပါတီတည္ေဆာက္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အင္တိုက္အား
တိုက္ပုံေအာခဲ့ၾကသည္။ (တိုေတာင္းေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သက္တမ္းတြင္ မာဇို ယဲ့ဗ္စကီသည္
ပါတီတည္ေဆာက္ေရးရည္မွန္းခ်က္ကို ဦးစားမေပးခဲ့ျခင္းသည္ သူ႔အမွားျဖစ္သည္ဟု ျပန္လည္
သုံးသပ္ၾကည့္သည့္အခါ ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။) ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အာဏာရပါတီျဖစ္ခဲ့သည့္
Institutional Revolutionary Party (PRI) မွ ဇီဒီယိုသည္ အတိုက္အခံပါတီမ်ားအတြက္ ပို
အခြင့္သာေစသည့္အေျခအေနမ်ားကိုဖန္တီးေပးသည့္

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို

ေထာက္ခံ

အားေပးျခင္းျဖင့္ မကၠဆီကိုႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ အေရးႀကီးသည့္ေနရာမွပါခဲ့သည္။
ဇီဒီယိုသည္ PRI ပါတီ၏သမၼတေလာင္းကိုေရြးခ်ယ္သည့္ နည္းလမ္းအျဖစ္ ပဏာမေရြးေကာက္
ပြဲကိုစတင္က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမႈေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ၾကာ ရာထူး
ဆက္ခံမည့္သူကို ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က်ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည့္ မကၠဆီကိုသမၼတမ်ားက်င့္ သုံးခဲ့ေသာ
(အာဏာကိုစိတ္ထင္တုိင္းက်င့္သုံးျခင္း) dedocracia

ကိုအဆုံးသတ္ေစရန္ ‘ေျခမမေကာင္း

ေျခမ လက္မမေကာင္း လက္မျဖတ္ပစ္ရသည့္’လုပ္ရပ္ကို လုပ္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
အင္ဒိုနီးရွား၊ဂါနာ၊ပိုလန္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးတြင္ အင္အားႀကီးပါတီမ်ား မဖြံ႕ၿဖိဳး
သည့္အခါ၌ ဒီမိုကေရစီက ၾကံဳရသည့္ျပႆနာမ်ားကိုျမင္ရသည္။ ရင့္က်က္ခုိင္မာၿပီးသား ဒီမို
ကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ယုံၾကည္ကိုးစားႏုိင္စြမ္းႏွင့္ အင္အားက်ဆင္း
သြားခဲ့ၾကၿပီး အင္အားႀကီးပါတီမ်ားကသာ လႊမ္းမိုးထားသည့္အစိုးရမ်ားကို ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္မႈ
မ်ား ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ အသားက်ေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရအထင္
ကရပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ ၎တို႔၏ခ႐ိုနီမ်ားအတြက္ အသုံးခ်ခံသက္သက္မဟုတ္ပါက အျပဳ
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သေဘာေဆာင္သည့္အခန္းက႑မွ ပါ၀င္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ပါတီမ်ားကို စနစ္တက်က်င့္သား
ရေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ အခ်ိန္ယူရႏုိင္ၿပီး စိုက္လုိက္မတ္တပ္ အာ႐ုံစိုက္မႈရွိရသည္။ သို႔ေသာ္
ေရရွည္အက်ဳိးရွိမည့္ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္မႈမ်ား ေစာစီးစြာလုပ္ေဆာင္ပါက အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား တပုံ
တေခါင္းရႏုိင္သည္။
စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားကို ဒီမိုကေရစီ အရပ္သားအစိုးရက ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအားလုံးနီးပါးတြင္

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္

အျခားလုံျခံဳေရး

အင္စတီက်ဴးရွင္း အေဆာက္အအုံမ်ားကို အရပ္သားလုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေအာက္သို႔သြင္းျခင္း
သည္ အေရးႀကီးသည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ ထိုတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ တရား၀င္အခန္းက႑မ်ား၊ အတိုင္း
အတာတစ္ခုအထိ သင့္ေလ်ာ္ေသာအေထာက္အပံ့ကို ယင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားကေတာင္းဆိုမႈ၊ ယခင္
အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားက လက္စားေခ်မႈမွ၎တို႔ကိုအကာ အကြယ္ေပးခံရရန္ လိုအပ္ခ်က္
တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းေတာ့ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။11 ဤအေရးကိစၥမ်ားကို ျဖစ္ ရပ္တစ္ခုႏွင့္
တစ္ခု သီးျခားစီကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ရက္စက္ေသာ
ဖိႏွိပ္မႈ မ်ားအတြက္တာ၀န္ရွိသည့္ ထိပ္တန္းတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ရာထူးမွဖယ္ရွားျခင္း သို႔မဟုတ္
အၿငိမ္းစားေပးျခင္း၊ ထိပ္တန္းစစ္ဘက္အရာရွိမ်ားကို အရပ္သားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးမ်ား၏
တိုက္ ႐ိုက္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေအာက္သို႔ထားရွိျခင္း၊ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္အရာရွိမ်ားႏိုင္
ငံေရးစကားမ်ားေျပာျခင္းႏွင့္ ဘက္ေတာ္သားအျဖစ္ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈတို႔မွ လုံးလုံးလ်ားလ်ား
ေရွာင္က်ဥ္ၾကရန္ အခိုင္အမာတိုက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ထားျခင္းတုိ႔ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ လုပ္ခဲ့ရ
သည္။ ဤသို႔ေသာအေရးႀကီးသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အလြန္စုံလင္ကြဲျပားေသာ အေျခအေန
မ်ားအတြင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္မည္သို႔လုပ္ခဲ့ၾကရသည္ကို အဲလြင္၊ လာဂို႔စ္၊ ကာဒိုဆို၊ ဂြန္ဇာ
လက္စ္၊ ဒီကလက္၊ အမ္ဘီကီ၊ ကူးေဖာ္၊ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီ၊ ခြာညဲ့ဗ္စကီ၊ဟာဘီဘီ၊ ရာမို႔စ္တို႔က
အတိအလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ

အင္မတန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ဆက္ဆံေရး
အေၾကာင္း ကိယ
ု ္ေတြ႕ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ ဤအရပ္ဘက္က စစ္ဘက္ကထ
ို န
ိ ္းခ်ဳပ္ျခင္းကိစအ
ၥ ား
စီမံခန္႔ခြဲရန္ လိုအပ္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ားအေၾကာင္းကို အမ်ားႀကီးေျပာျပႏုိင္ပါသည္။ ရာထူး
ရာခံရွိသည့္

အရာရွိတစ္ေယာက္ကိုမည္သည့္အခ်ိန္တြင္

ျဖဳတ္မည္၊

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္

မျဖဳတ္ဘဲ တျခားနည္းလမ္းေရြးမည္ဆိုသည္ႏွင့္ ပိုၿပီးေယဘုယ်က်က်ေျပာရလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခိုင္မာအားေကာင္းေစရန္ စစ္ဥပေဒမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအား အေကာင္းဆုံး
11

ဒီမိုကေရစီၾကံ့ခုိင္ေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ၎တို႔၏

အေရးပါပုံကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မၾကာေသးမီက ေလ့လာခ်က္တစ္ခုမွာ Barany, Z., The Soldier and the Changing

State: Building Democratic Armies in Africa, Asia, Europe and the Americas [စစ္သားႏွင့္ ေျပာင္းလဲလာေသာ
ႏုိင္ငံေတာ္၊ အာဖရိက၊အာရွွႏွင့္ အေမရိကတိုက္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစစ္တပ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း] (Princeton, N.J.:
Princeton University Press, 2012) ျဖစ္သည္။
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ျဖစ္ေအာင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္တို႔ကို ဆုံးျဖတ္ရန္ခ်င့္ခ်ိန္မႈႏွင့္ သတၱိတို႔လိုအပ္
သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ပညာသည္ဆန္မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုတန္ဖိုးထားမႈအား ျမႇင့္တင္
အားေပးျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔လိုအပ္သည္။ ျပည္တြင္းလုံျခံဳေရးထက္ ျပည္ပရန္ကာ
ကြယ္ေရးကို အာ႐ုံစိုက္ရန္ ၎တို႔အားကူညီေပးဖို႔လိုသည္။ ၎တို႔လိုအပ္သည့္ ပစၥည္းကိရိယာ
မ်ားႏွင့္ အသုံးအေဆာင္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔လိုအပ္သည္။ ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒကို ႀကီးၾကပ္
ကြပ္ကဲရန္ တာ၀န္ေပးအပ္ထားသည့္ အရပ္ဘက္အဆင့္ျမင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ လုံျခံဳေရး
ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုသုတရွိရမည္ျဖစ္ကာ မိမိတို႔နည္းတူတုိင္းျပည္တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ေနသည့္ စစ္မႈထမ္းမ်ားကို ေလးစားမႈရွိျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ဤအခ်က္
သည္ ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားက လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ ထိပ္တုိက္
ေတြ႕မႈမ်ားရိွခဲ့ၿပီး အျပန္အလွန္မယုံၾကည္မႈအျပင္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ျခင္းပင္အားေကာင္းေနသည့္ ႏုိင္ငံ
မ်ားတြင္မူ ထင္သေလာက္မလြယ္ခဲ့ပါ။
ရဲႏွင့္ ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရးုလုပ္ငန္းမ်ားကို စစ္တပ္မွခြဲထုတ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္အား
ဟာဘီဘီ၊ ရာမို႔စ္၊ဂြန္ဇာ လက္စ္ႏွင့္ အမ္ဘီကီတို႔အားလုံးက အေရးႀကီးေၾကာင္းေျပာခဲ့ၾကသည္။
ျပည္သူလူထုအေပၚ သေဘာထားအျမင္သစ္မ်ားကို ႏွလုံးသြင္းေစျခင္း၊ ဖိႏွိပ္မႈေနရာ၌ ကာ
ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကို အစားထိုးျခင္းတုိ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏အခန္းက႑ကို
ကန္႔သတ္ျခင္း၊ အဓိပၸာယ္ျပန္လည္ဖြင့္ဆုိျခင္း၊ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔လုပ္ရန္အေရးႀကီးသည္။
ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရင္း အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၿဖိဳခြင္းသည့္ ရဲဲတပ္ဖြဲ႕၏စြမ္းရည္အား
အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳရန္လည္း အေရးႀကီးသည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း

အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔

ထားရွိသြားရမည္ျဖစ္သည္ကို

ေတြ႕ရသည္။ အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ထားရွိျခင္းမွာ လုံး၀လြယ္ကူသည္ေတာ့ မဟုတ္
ပါ။ အရပ္သားမ်ားကို ယခင္ကေလ်ာ္ကန္သည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္အကိုင္ဟု
မျမင္ၾကသည့္

ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲသို႔

၀င္ေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

အားေပးရမည္ဟု ဂြန္ဇာလက္စ္ကလည္း အေလးထားေျပာျပခဲ့သည္။
အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားအားလုံးကို ျပန္႔ပြားေအာင္လုပ္ျခင္း၊ က်ဳိးေၾကာင္းညီညြတ္စြာ
သိသာထင္ရွားေစျခင္း၊ သိရွိနားလည္ျခင္းတို႔သည္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတည္ေဆာက္ရန္အ
တြက္

အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။

လုံျခံဳေရးႏွင့္

ေထာက္လွမ္းေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားအားလုံး

အရပ္ဘက္၏ အခိုင္အမာထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ထားရွိလိုက္ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီတိုင္းျပည္
သစ္မ်ားၾကံဳရသည့္ အခ်ိန္အယူရဆုံးစိန္ေခၚမႈမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ တခါတရံတြင္
အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အခုိင္အမာတည္ေဆာက္ရန္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ သို႔မဟုတ္
ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ ရဲ႒ာနမ်ား၏ တခါတရံတြင္ ထင္သာျမင္သာရွိၿပီး တခါတရံ မသိသာသည့္
426

အထပ္ထပ္အခါခါ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ား ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာ ေအာင္ျဖစ္ေပၚလာေလ့ရွိသည္။
ဥပမာ ၎၏ကိုယ္ပိုင္ေထာက္လွမ္းေရးစြမ္းရည္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ဂြန္ဇာလက္ထံမွ အဲလြင္
က အစတြင္ အၾကံဥာဏ္မယူခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဂြန္ဇာလက္၏အေျမာ္အျမင္ရွိမႈမွ
သင္ယူေလ့လာခဲ့ရသည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားမွ်တမႈရရွိေရး
လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ သိသာထင္ရွားသည့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားအတြက္
အာဏာရွင္အစိုးရ ေဟာင္း၏အဖြဲ႕၀င္မ်ားက တာ၀န္ခံေစရန္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးအရ ဖိအား
ေပးမႈမ်ား အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတိုင္းတြင္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာကိုစြန္႔လႊတ္သြားသူမ်ားကို
လုံျခံဳေရးႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားေပးရန္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အမွန္တရားႏွင့္တရားမွ်တမႈအတြက္ လို
အပ္ခ်က္တို႔ၾကားတြင္ မွ်တမႈရွိေအာင္လုပ္ဖို႔ေတာ့အေရးႀကီးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳိ႕ျဖစ္
ရပ္မ်ားတြင္ ထိုသို႔မွ်တမႈရွိေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
အမွန္တရားကို(အျဖစ္ႏုိင္ဆုံးပမာဏအထိ)ထြက္ေပၚလာေစရန္၊ ဓားစာခံျဖစ္ရသူမ်ားကို အသိ
အမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ နစ္နာမႈကိုကုစားေပးရန္တို႔အတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ဥပေဒေရးရာ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားပါ၀င္သည္။ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္အခါမ်ဳိးတြင္ ႀကီးေလးသည့္ျပစ္မႈက်ဴး
လြန္သူမ်ားကို ႐ုံးတင္စစ္ေဆးရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဥပေဒေရးရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္လာ
ခဲ့သည္။ ယခင္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အစုလိုက္အျပံဳလုိက္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈရွိလိမ့္မည္
မဟုတ္ဆိုသည္ကို အာဏာစြန္႔လႊတ္သြားေတာ့မည္သူမ်ားကို အာမခံရန္အေရးႀကီးသည္။
ဤသို႔ေသာ မ်ားေျမာင္႐ႈပ္ေထြးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ လြယ္ကူသည့္
ပုံေသနည္းဟူ၍မရွိပါ။ ဤစာအုပ္ပါေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားသည္ ထိုအေရးကိစၥမ်ားကို ပြင့္လင္း
စြာ

ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊

နစ္နာဆံုး႐ံႈးရသူမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ရင္ၾကားေစ့ျခင္း

မရွိသည့္တိုင္ အျပန္အလွန္ ခြင့္လႊတ္သေဘာထားႀကီးျခင္းႏွစ္ခုစလုံးကို အေလးထားျခင္းတုိ႔
သည္

မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း

ျမင္သာေအာင္ျပသေနသည္။

ဘရာဇီးႏွင့္စပိန္တို႔တြင္

လြတ္လပ္စြာႏုိင္ငံေရးအရ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအတြင္းသို႔၀င္ရန္ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ရ
သည့္ ဒီမိုကေရစီလုိလားသည့္ အတိုက္အခံအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္မ်ားေပးအပ္
ခဲ့သည္။ ခ်ီလီ၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ဂါနာတို႔တြင္ အမွန္တရားႏွင့္ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး
ေကာ္မရွင္မ်ား၊ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔သည္ အေရးႀကီးသည့္
ေျခလွမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ (မာဇိုယဲ့ဗ္စကီႏွင့္ ခြာညဲ့ဗ္စကီတို႔ အေရးလုပ္ၿပီးေျပာခဲ့သလို) အတိတ္
ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ၾကားတင္းမာမႈကို ‘စည္းထူထူ’ တားလိုက္ျခင္း၊ ယခင္ကျဖစ္ခဲ့သည့္ မသမာမႈမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ ေအာက္ေမ့သတိရျခင္းအားျဖင့္ ေနာက္ေနာင္ထုိသို႔ထပ္မံမျဖစ္ေစရန္
လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔သည္ (အဲလြင္၊ လာဂို႔စ္၊ ဒီကလက္ႏွင့္ အမ္ဘီကီတို႔အေရးတယူေျပာခဲ့သည့္
အတိုင္း) လြယ္လြယ္ႏွင့္ေျဖရွင္း၍ရႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထိုေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္ အထက္
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ပါရည္မွန္းခ်က္ႏွစ္ရပ္စလုံးကို ရင္ၾကားေစ့ရန္ႏွင့္ ေလးစားမႈရွိေစရန္ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾက
ရသည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ေခ်ာင္ထုိးပစ္ခဲ့ၾကသည္။ မေျဖရွင္း
ဘဲထားထားသည့္ အေရးကိစၥမ်ားသည္ ျပႆနာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။
ျပည္ပမွေထာက္ခံအားေပးမႈကို စုေဆာင္းစည္း႐ံုးျခင္း
အစိုးရမ်ား၊ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ႏုိင္ငံစုံအင္စတီက်ဴးွရွင္းမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၊ အလုပ္
သမားသမဂၢမ်ား၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ အျခားအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စသည့္ ျပည္ပမွမူ၀ါဒေရးရာလႈပ္ရွား
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအမ်ားစုကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕
ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အတိုက္အခံအုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးၾကား၊ အတိုက္အခံႏွင့္ အာဏာရွင္အစိုးရ ကိုယ္စား
လွယ္မ်ား၊ အျခားလူမႈေရးအင္အားစုမ်ားၾကားတြင္ ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အေျခ
အေနမ်ားႏွင့္ အခင္းအက်င္းမ်ားကို ၎ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေပးအပ္ၾကသည္။ ထိုအ
ေထာက္အပံ့မ်ားကိုေတာင္အာဖရိကတြင္အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ရသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္
အႀကီးစားသတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက ANC ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏
လွ်ဳိ႕၀ွက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပည္ပတြင္လုပ္ေဆာင္ရန္ လုံျခံဳေသာေနရာမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာ
ေငြေၾကးမ်ားကိုပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကသည္ဟု မက္ဘီကီ၏ေဆြးေႏြးမႈ တြင္ပါရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထို
အေထာက္အပံ့မ်ားကို စပိန္ႏွင့္ခ်ီလီတို႔တြင္လည္း သိသာထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။
ျပည္ပမွ၀ိုင္း၀န္းပံံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ ကၽြမ္းက်င္မႈကိုမွ်ေ၀ျခင္းႏွင့္ အားေပးလႈံ႕
ေဆာ္ျခင္း၊ ေထာက္ခံအားေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အားျဖည့္ေပးသည္။
ရံဖန္ရံခါတြင္ အာဏာရွင္အစိုးရကို စိန္ေခၚမႈျမင့္တက္မလာမီ သို႔မဟုတ္ အာဏာရွင္အစိုးရ
ျပဳတ္က်သည့္အခ်ိန္က်ေရာက္သည့္အခါ ၎တို႔ကပံ့ပိုးကူညီၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီဖြဲ႕စည္း
ျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္မ်ားႏွင့္က်င္းပပုံ၊ ညြန္႔ေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲ
ျခင္း၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ားကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံ
ေပါင္းစုံမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ျပည္ပမွမူ၀ါဒေရးရာ
ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက

လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္း၊

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္

သတင္းအခ်က္အလက္၊ လူထုသေဘာထားအျမင္စစ္တမ္းေကာက္ျခင္း၊ မဲထည့္ၿပီးသူမ်ားကို
ေတြ႕ဆုံၿပီး မဲရလဒ္ခန္႔မွန္းျခင္း၊ လုပ္အားေပးရာ ဂဏန္းမွေထာင္ဂဏန္းသုံးကာ မဲ႐ုံေစာင့္ၾကည့္
ျခင္းႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီ
တည္ေဆာက္ျခင္း၏ လက္ေတြ႕က်ေသာ အျခားမ်က္ႏွာစာမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား၏ ယုံၾကည္ကိုးစားႏုိင္စြမ္းကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ႏုိင္ငံတကာ
ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ားက ကူညီခဲ့ၾကသည္။ အတုိက္အခံေကဒါမ်ား
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ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ အစိုးရ၏လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ၾကရန္အေထာက္အကူျပဳမည့္
လက္ငင္းျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးႏွင့္ကြန္ရက္ဖြဲ႕ျခင္းဆုိင္ရာ
အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပံ့ပိုးခဲ့ၾကသည္။ ဤေဆာင္ရြက္ခ်က္
မ်ားမွာ အေရးပါခဲ့သည္။ သာဓကအားျဖင့္ အစိုးရကဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျဖင့္သြားသည့္ စီးပြားေရးကို
မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားကို ျမႇင့္တင္အားေပးရန္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္
ၿပီး ပိုလန္ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ဳိးဆက္တစ္ခုကို ျပည္ပတြင္ပညာသင္ယူေစခဲ့ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။
ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးကိုတည္ေဆာက္ရန္ မူ၀ါဒဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုပိုလန္တြင္ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္
လည္း ယင္းကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအား ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ႏုိင္ငံတကာ၏ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ
က အကူအညီေပးခဲ့သည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေစတတ္သည့္ အဖန္တလဲလဲျဖစ္ေပၚသည့္
အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ယခင္ကရရွိထားသည့္အေတြ႕အၾကံဳကို အသုံးခ်ခြင့္အား ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ားက ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကသည္။ အဆုိပါအေရးကိစၥမ်ားမွာ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံ
ေရး၊

အသြင္ကူးေျပာင္းကာလ

တရားမွ်တမႈ၊

ယုံၾကည္ေလာက္ေသာ

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား

က်င္းပျခင္း၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားကို
ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီကို ရန္လိုသည့္ေစာင့္ၾကည့္မႈႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးလႈပ္ရွားမႈကြန္
ရက္မ်ားကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အေသးစိတ္စီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ကို ဂြန္ဇာလက္စ္က
အေသးစိတ္ေျပာျပခဲ့သည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕
မ်ား၊ သက္ေမြးပညာသည္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားက႑မ်ားမွ အဆင့္တူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္
အုပ္စုဖြဲ႕ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို

ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္း

မ်ားက ျမႇင့္တင္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္
အျပဳအမူမ်ား အထက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ခုိင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္အကူ
ျပဳသည္။ ထိုျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထပ္မံအာမခံေပးမႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အၾကံျပဳခ်က္
အျပင္ ရံဖန္ရံခါအေသးစိတ္လက္ေတြ႕ အၾကံျပဳခ်က္ကိုေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။12
လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္
12

လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္တို႔အပါအ၀င္

လူ႔အခြင့္

ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေနာင္တြင္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ အာဏာရွင္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို

ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားက ဒုကၡသည္ခိုလႈံခြင့္လည္းေပးခဲ့သည္။ (ဖိလစ္ပိုင္မွ မားကို႔စ္ကို ခိုလႈံခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။)
အဆင့္ျမင့္ မဲေပးစက္မ်ားႏွင့္ မည္သူမည္၀ါမွတ္ပုံတင္သည့္ နည္းပညာမ်ားကို (ဥပမာဂါနာတြင္) သန္႔ရွင္းေသာေရြး
ေကာက္ပြဲမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ (၁၉၈၈ ခ်ီလီလူထုဆႏၵခံယူပြဲ
တုန္းကလို) အတိုက္အခံသည္ မီဒီယာႏွင့္လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ခြင့္ရရွိေရး ျပည္တြင္းအာဏာပိုင္မ်ားက
အာမခံရန္ ႏုိင္ငံျခားအစိုးရမ်ားက ဖိအားေပးခဲ့သည္။ (အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဂ်ာမန္ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကး
ရန္ပုံေငြအဖြဲ႕တို႔မွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သလို) စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက နည္းပညာအကူ
အညီမ်ားေပးခဲ့ၾကသည္။ (ဂါနာႏွင့္မကၠဆီကိုတြင္)လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ ျပည္
တြင္း ဖိအားေပးမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။
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အေရးမ်ားကို ေလးစားျခင္းႏွင့္ ဖိႏွိပ္မႈကိုတားဆီးျခင္းတို႔အတြက္ ျပည္ပမွစုေပါင္းဖိအားေပးမႈ
သည္ အေရးပါေလ့ရွိခဲ့သည္။ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ပိုလန္တို႔တြင္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မႈ
မ်ားက အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္ေရး၊ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အကူအညီႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္
ရြက္ေရး စီမံခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ပိုလန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂါနာႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္
ထူးျခားအေရးပါမႈရွိခဲ့သည္။ ဖိအားေပးမႈအျပင္ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲ၊ လက္ခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္
တရားမွ်တမႈရွိသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ သမၼတသက္တမ္း ကန္႔သတ္ခ်က္
တို႔ကို ဂါနာသမၼတေရာလင္းကလက္ခံခဲ့ျခင္းကို ႏုိင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ထို
အခ်က္ေၾကာင့္ ဂါနာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေရာလင္းက အက်ဳိးျပဳမႈမ်ား
အတြက္ ခိုင္မာအားေကာင္းေစခဲ့သည္။
အခ်ဳပ္ေျပာရလွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလမ်ားအတြင္း အေရးႀကီးသည့္ လူမႈေရးႏွင့္
စီးပြားေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ
မ်ား၊ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္ အစုိးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္ေနရာ
မ်ားမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ စပိန္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဂါနာႏွင့္ ပိုလန္တို႔တြင္ ေရွာင္လႊဲ
မရသည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ လူမႈေရးအရ (ဆိုးက်ဳိး) သက္ေရာက္မႈ ကို ေလ်ာ့ပါး
သက္သာေစရန္ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။
အေျခ ခံအေဆာက္အအုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္တည္ေဆာက္ေရးတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾက
သည္။ အျခားေသာ ဘ႑ာေရးႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာအေထာက္အကူမ်ားကိုေပးအပ္ခဲ့ၾက
သည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီသို႔ေျပာင္းလဲသြားၾကသည့္ ပိုလန္ႏွင့္ (အျခားဗဟိုႏွင့္
အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား) ကို အကူအညီေပးရာတြင္ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ အေမရိကန္အစိုးရတို႔သည္
အလြန္အေရးပါခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးအကူအညီသည္ ျပည္တြင္းလုိအပ္
ခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ေပးအပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား
ႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္းေကာင္း

အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး

ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး

ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မူ၀ါဒအရေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ေပးအပ္သည္။
ဆႏၵျပင္းျပစြာျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုလုပ္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
သည္ ျပည္ပမွပါ၀င္ပတ္သက္မႈ၏ ႏုိင္ငံေရးအရထည့္၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ အကန္႔အသတ္
မ်ားႏွစ္ခုစလုံးကို သိရွိနားလည္မႈလုိသည္။ ဒီမိုကေရစီသည္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္
ရန္ လက္ခံႏုိင္ဖြယ္အရွိဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္လာမွသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္
ႏုိင္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စိတ္ရွည္စြာ၊ ၿငိမ္သက္စြာႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အ
စည္းမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈအရသာ ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္ ေရးလမ္းေၾကာင္းအတုိင္း လုပ္ေဆာင္
ႏုိင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ေနရာကိုမူ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက
၀င္မယူႏုိင္ၾကပါ။ ရင္ဆိုင္ၾကရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္
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ေရးအေျခခိုင္ရန္ အခ်ိန္အၾကာႀကီးယူရႏုိင္သည္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္မႈရွိထားပါက
စိတ္မရွည္ေသာ၊ ထိေရာက္ပီျပင္မႈမရွိေသာ၊ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာေစေသာ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈ
မ်ားကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကူညီ
သင့္သည္။ ေရရွည္တြင္ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီႏုိင္ရန္သာ ႏုိင္ငံ
တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကအေထာက္အကူျပဳသင့္သည္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီးရလာသည့္ အေတြ႕
အၾကံဳမွထြက္ေပၚလာေသာေမးခြန္းမ်ားကို
ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္

ေမးျမန္းျခင္း၊

ထိေရာက္ပီျပင္မႈ

နားေထာင္ျခင္းတုိ႔ျပဳသည့္အခါ

အရွိဆုံးျဖစ္လာတတ္သည္။

ႀကိဳတင္

ေဖာ္ျမဴလာထုတ္ထားသည့္ အေျဖမ်ားကို ကိုင္စြဲျခင္းထက္စာလ်င္ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွထြက္
လာသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကရန္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အားေပး
တိုက္တြန္းသင့္သည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း
၂၀ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ေနာက္ခံအေျခအေန
မ်ားသည္ လက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို

စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ ေနာက္ခံအေျခ

အေနႏွင့္ သိသိသာသာကြဲျပားျခားနားသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ကမာၻႀကီးက မရပ္မနားေျပာင္းလဲေန
သည္မွာ ပို၍ပင္ျမန္ဆန္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲျခင္း
စစ္ေအးေခတ္တုန္းကရွိခဲ့ေသာ လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ပုဂၢလပိုင္ဆုိင္
မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာပထ၀ီႏုိင္ငံေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အေပၚအေျခခံၿပီးမွာ ျပည္တြင္း
ႏိုင္ငံေရး အစီအမံမ်ားကို ဆုံးျဖတ္သတ္မွတ္ျခင္းတို႔မွာ ယခုအခ်ိန္တြင္မရွိေတာ့ေပ။ စစ္ေအးၿပီး
ဆုံးခ်ိန္မွစ၍ ကမာၻ့အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ားသည္ အာဏာရွင္မဟာမိတ္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး
အေျပာင္းအလဲျဖစ္ျခင္းသည္

ၿခိမ္းေျခာက္မႈအျဖစ္

မျမင္ၾကေတာ့သျဖင့္

ဒီမိုကေရစီတည္

ေဆာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို လမ္းဖြင့္ေပးလာခဲ့သည့္အျပင္ ထို
အာဏာရွင္အင္အားစုမ်ားကို

အခ်ဳိ႕အေျခအေနမ်ားတြင္

ႏုိင္ငံတကာေထာက္ခံအားေပးမႈ

ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းလည္း လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။
လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ လူသားမ်ဳိးႏြယ္
ကိုက်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားကို တရားစြဲဆိုရန္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္း
မ်ားကို

ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျပစ္မႈတရား႐ုံးကို

တည္ေထာင္ျခင္းတို႔သည္ ၀ိုင္းပယ္ခံရျခင္း၊ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ခံရျခင္းအလ်င္းမရွိပဲ ေျဗာင္က်က်
ဖိႏွိပ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္မည့္အလားအလာကို အေတာ္အတန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ရက္စက္
ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ္လည္း ထိုလုပ္ရပ္မ်ားကို အေတာ္
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အတန္ ဟန္႔တားေပးသည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားေတာ့ ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ ဆိုဗီယက္
ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲသြားျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံတကာတြင္လႊမ္းမိုးထားႏိုင္မႈမၾကာေသးမီ
ႏွစ္မ်ားက က်ဆင္းသြားျခင္းသည္ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတစ္ခုတည္းက ႀကီးစိုးျခင္းမရွိေတာ့ေသာ
ႏိုင္ငံတကာအခင္းအက်င္းကိုျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီနည္းတက် တံခါးဖြင့္မႈမ်ားကို
ျပင္ပမွစြက္ဖက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့ၿပီ။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အလြန္ ဆိုးရြား
ေသာ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ၏ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ ၾကား၀င္အေျဖရွာေပးႏုိင္စြမ္း
တို႔သည္လည္း ေလ်ာ့ပါးလာခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအပါအ၀င္ အခ်ဳိ႕အခြင့္
အေရးမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံလာခဲ့ၾကသည္။
ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏

စီးပြားေရးစနစ္ၿပိဳလဲသြားျခင္းႏွင့္

ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး

နယ္ပယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏိုးထလာမႈသည္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား၊ ေစ်းကြက္ကိုဦးတည္
သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ပုဂၢလိကျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈ၊ ကမာၻ႔ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ဘ႑ာေရး
ႏွင့္ကုန္သြယ္မႈကမာၻျပဳျဖစ္စဥ္တို႔ဆီသို႔ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာအခ်ဳိး အေကြ႕ကို ပိုၿပီးအားေကာင္းလာ
ေစသည္။

ယေန႔ေခတ္အစိုးရအမ်ားစုသည္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးကိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္

ႀကိဳးပမ္းလာၾကၿပီး အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စံႏႈန္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း
မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာလာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တံခါးပိတ္စီးပြားေရးမ်ား၊ အထူးသျဖင့္
(စီးပြားေရးအင္အားအရ) ေသးငယ္ေသာ၊ အလယ္အလတ္ရွိေသာ တံခါးပိတ္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္
ကမာၻ့စီးပြားေရးတြင္ ေနရာမရွိျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအနည္းငယ္က ေစ်းကြက္
ကိုလက္၀ါးႀကီးအုပ္ထားျခင္း (economic concentration) ကိုေရွာင္ရွားျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းဂ်ီဒီပီ
အခ်ဳိးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ေဒသဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အားေပးျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္
၀န္းက်င္ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ကိုခုိင္မာအားေကာင္း
ေအာင္ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအတြက္ တရား၀င္မႈအရွိဆုံး အထိုင္
အျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ပိုၿပီးက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လက္ခံလာခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီက
မည္သည္ကိုျဖစ္ေပၚေစသနည္းဆို သည္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတြင္ ဘာကိုလိုအပ္သည္ဆိုသည္ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ကြဲျပားေသာအယူအဆမ်ားရွိေနသည္။ (ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
က်င္းပေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီကို အလြဲသုံးမႈမ်ားရွိသည့္) ‘ၿပိဳင္ဆိုင္ႏုိင္စြမ္းရွိေသာ အာဏာရွင္’
အစိုးရမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီၾကန္အင္လကၡဏာမ်ား မျပည့္စုံေသးသည့္ သို႔မဟုတ္ ဒီမိုကေရစီ
ဆုတ္ယုတ္ေနသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားစြာတြင္ တည္ျမဲခဲ့ၾကသည္။ ထိုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လက္ခံႏုိင္
ေလာက္ သည့္လြတ္လပ္မႈရွိေသာ (အစိုးရအေျပာင္းအလဲအတြက္) လူထုဆႏၵခံယူပြဲဆိုင္ရာ
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ကိုေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုက
ေရစီမဟုတ္ေသာ
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အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္းျပရန္ရည္

ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္

ေဆာင္ၾကသည္။13 ကမာၻျပဳျဖစ္စဥ္၏ ဖိအားေပးမႈ၊ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ၏လႊမ္း
မိုးမႈကိုတံခါးဖြင့္ေပးျခင္း ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခုိင္မာအားေကာင္း
လာျခင္းတုိ႔သည္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ က်င့္စဥ္မ်ားကို စနစ္
တက် ထိန္းသိမ္းထားဖို႔၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးအပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဖိႏွိပ္ထားဖို႔
အခ်ိန္ၾကာလာသည့္ႏွင့္အမွ် ခက္ခဲသြားေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္မူ ေျပာရ
ေလာက္ေအာင္မျဖစ္ေသးေခ်။
ယခင္ ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၏ အေမြ
၁၉၇၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားစြာႏွင့္
၁၉၉၀

ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက

အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအခ်ဳိ႕တို႔သည္

အေျခခံဥပေဒအရ

အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေရွးဦးအေတြ႕အၾကံဳရွိခဲ့သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားခဲ့
ၿပီျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအမ်ားစုတြင္ ဒီမိုကေရစီ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား တရား၀င္အထုိင္က်သြားခဲ့ၿပီ
ျဖစ္သည္။ ထိုႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ လိုက္ေလ်ာသေဘာတူညီမႈမ်ား ပုံေဖာ္
ျခင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔တြင္ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ ကြန္ရက္မ်ားရွိခဲ့ၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီ
ဥပေဒမ်ားအတြင္းတြင္

ထိေရာက္ပီျပင္စြာၿပိဳင္ဆုိင္ႏုိင္သည္ဟု

ယုံၾကည္မႈရွိထားၾကသည္။

အာဏာရွင္စနစ္မွ ေနာင္တစ္ခ်ိန္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ထိုကနဦးဒီမိုကေရစီ အေတြ႕
အၾကံဳ အနည္းအက်ဥ္းရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ လုံး၀မရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။
ထိုႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဟိုးအရင္ကတည္းက ႏုိ္င္ငံေရးသေဘာထားကြဲလြဲသူ
မ်ားကို ဖိႏွိပ္ခဲ့သည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားရွိေနသည္။ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရက လူထုအလို
ကိုတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးတတ္သည့္ အစဥ္အလာ ဥပမာေဒသဆုိင္ရာအဆင့္မ်ားတြင္ ရွိသည္
ဆိုပါက

အာဏာရွင္ျဖဳတ္ခ်ရာတြင္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္

အားလုံးပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အားလံုးက ေတာင္းဆိုမႈသည္ ၀င္ေငြအဆင့္မ်ားလာျခင္းႏွင့္
ႏိုင္ငံေရးအရထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈအခြင့္အေရး ျမင့္မားမ်ားျပားလာျခင္း တို႔ႏွင့္ အၿပိဳင္ျဖစ္ေပၚပါက
အားေကာင္းတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေရး၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို
ပ်ဳိးေထာင္ရန္မွာမူ အခ်ိန္၊ လုပ္အား၊ ကၽြမ္းက်င္လိမၼာမႈတို႔အေတာ္ၾကာသုံးရမည္။14
13 ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအားလုံးအတြက္ Levitsky, S. and Way, L.A., Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes

after the Cold War [ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ အာဏာရွင္စနစ္: စစ္ေအးေခတ္ေနာက္ပိုင္း မ်ဳိးစပ္အစိုးရမ်ား] (New York:
Cambridge University Press, 2010). တြင္ၾကည့္ပါ။
14

ဥေရာပ၏ ေတာ္လွန္ေရးကို ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၾကည့္ျခင္း - ၀ါေဆာၿမိဳ႕ေတာ္မွ အမ်ဳိးေကာင္းသားတစ္ဦးထံပို႔မည္ဟု

ရည္ရြယ္ထားသည့္ စာတစ္ေစာင္မွ ‘Reflections on the Revolution in Europe: In a letter intended to have been
sent to a gentleman in Warsaw’ တြင္ ကြယ္လြန္သူ ဥေရာပသား လူမႈသိပၸံပညာရွင္ Ralf Dahrendorf ေရးသား
ခဲ့သလိုပင္ျဖစ္သည္။ ‘အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး တရား၀င္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေျခာက္လထက္မနည္း ၾကာတတ္
သည္။ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ရလဒ္အျဖစ္ အေျခအေနမ်ားေကာင္းလာသည္ဟု အမ်ားကယူဆမႈ ေျခာက္ႏွစ္တာ
ကာလ မေက်ာ္လြန္မီ ပ်ံ႕ႏွံ႔မည့္အလားအလာမရွိပါ။ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္ကို အေပၚယံက်သည့္ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းမ်ားအျဖစ္မွ အက်ပ္အတည္းဆိုက္ခ်ိန္တြင္ ဒူေပနာေပခံႏိုင္သည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေပး
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လူမႈစီးပြားေရး၊ လူတန္းစားႏွင့္ လူဦးေရကြာျခားခ်က္မ်ား
၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၊ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ ၁၉၉၀
ျပည့္ႏွစ္က အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအခ်ဳိ႕တို႔ျဖစ္ပြားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပညာတတ္လူလတ္တန္း
စားတိးု ပြားလာျခင္းႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးအရ ထုတေ
္ ဖာ္ေျပာဆိမ
ု က
ႈ ်ယ္ျပန္လ
႔ ာျခင္းတိေ
႔ု ၾကာင္လ
့ ည္းေကာင္း၊
ထိုလူတန္းစားသည္ ဥပေဒ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေဘာဂေဗဒတို႔ကို ေလ့က်င့္သင္ယူမႈရွိ
ထားျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း အဓိကအားျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုပညာရပ္မ်ားေလ့လာသင္ယူထားသူလူတန္းစားရွိျခင္းသည္ထိေရာက္ပီျပင္ေသာဒီမိုကေရစီ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုတည္ေဆာက္ရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ ၀င္ေငြႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အဆင့္နိမ့္ပါး
ျခင္း၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမခိုင္မာျခင္း၊ လူ လတ္တန္းစား
နည္းပါးျခင္း၊ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လုံျခံဳသာယာေရးကို ေပးအပ္ႏုိင္ျခင္း
မရွိသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္တို႔ရွိေနသည့္ တုိင္းျပည္မ်ားတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚရန္ ပိုၿပီး
ခက္ခဲတတ္သည္။ အဆိုပါႏုိင္ငံေတာ္မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔စီမံခန္႔ခြဲမႈ တတ္ေျမာက္သူနည္းပါးသျဖင့္
အေျခခံလုပ္ခလစာကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရးအရေအာင္ျမင္မႈမ်ား အျမန္ျပန္ရလိုသည့္ လူထုဖိအားႏွင့္
ရင္ဆိုင္လာရျခင္းကို စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သူနည္းပါးတတ္သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ ေျမာက္အာဖရိက
ႏွင့္ ပင္လယ္ေကြ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ၀င္ေငြျမင့္မားၿပီး လူလတ္တန္းစားမ်ားျပားသည့္ သယံဇာ
တေပါၾကြယ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အျခားအသြင္ေျပာင္းေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။
အဆိုပါတိုင္းျပည္မ်ားအမ်ားစုသည္လည္း လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အဂတိ
လိုက္စားမႈတို႔ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျမင့္မားေနၿပီး အႏွစ္သာရမရွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္မ်ားရွိတတ္
သည္။

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တည္ေနရာတြင္ရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ သယံဇာတမ်ားရွိေနျခင္းႏွင့္ဆ

က္ႏႊယ္သည့္ ပထ၀ီ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းအတရားအရမူ ထိုတုိင္းျပည္မ်ား၏ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကိုတံ
ခါးဖြင့္ရန္ ေရရွည္ျပည္ပဖိအားေပးမႈ မၾကံဳဖူးၾကေပ။ ထိုသို႔ေသာအာဏာရွင္အစိုးရမ်ားသည္
အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို

အေပးအယူျဖင့္သိမ္းသြင္းျခင္းသို႔မဟုတ္

ရပ္တည္မရေအာင္

လုပ္ျခင္းတို႔ ပိုလုပ္ႏုိင္ၾကသည္။
ယေန႔ေခတ္ အာရွႏွင့္ အာဖရိကမွ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္
အားေကာင္းေသာ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ေဒသဆိုင္ရာ စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ားႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ
မရွိျခင္းမ်ားရွိေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ အျပင္းအထန္ကြဲလြဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။
အလုပ္အကိုင္ရွာမရသည့္ ပညာတတ္ၿပီးေနရာမရသည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားတုိးပြားလာသည့္
ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရန္ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈရွိေနျမဲျဖစ္သည္။လမ္းေပၚကဆႏၵျပပြဲမ်ား
တြင္သာမကဘဲ

ႏိုင္ငံေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ပါတီမ်ား၊ အျခား အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတြင္ပါ

သည့္ လူမႈေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားေပးအပ္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္မႈသို႔သြားရာလမ္းအတြက္ တတိယေျမာက္လိုအပ္ေသာ
အေျခအေနျဖစ္သည္။

ထိုအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကိုခ်ရန္

ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေလာက္ေတာ့လိုသည္။’

Dahrendorf ကေရးသားခဲ့သည္။ (New York: Times Books, 1990) pp. 99-100
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လူငယ္လူရြယ္မ်ား ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာေစျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္ၿပီးသား တိုင္းျပည္
မ်ားအပါအ၀င္တိုင္းျပည္မ်ားစြာရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္လာသည္။ယေန႔ေခတ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက်ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လူငယ္မ်ား၏
ဒီမိုကေရစီဆန္စြာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကို အားေပးၾကရမည္။
အင္အားႀကီးရာဇဝတ္ဂိုဏ္းအုပ္စုမ်ားရွိလာျခင္းႏွင့္
ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား

ရွိေနျခင္းအပါအ၀င္

ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္

အစြန္းေရာက္

အထက္ပါအခက္အခဲမ်ားက

မခုိင္မာေသာ

ႏုိင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ျပင္းထန္သည့္ဖိအားမ်ားရွိလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္နည္း
လုပ္ဟန္မ်ား အေသးစိတ္ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ ဒိုင္ယာေလာ့၊ ေပါင္းစည္းမႈကို အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစမည့္

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတည္ေဆာက္သင့္သည္။

ထိုအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားတည္

ေဆာက္မႈသည္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈႏွင့္ တာ၀န္ခံမႈနည္းလမ္းမ်ားကို တည္ေထာင္ေပး
သည္။ လြတ္လပ္ေသာတရားစီရင္ေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တည္ေဆာက္ေပးသည္။
လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ေရာက္ရွိေစသည့္အျပင္ ဒီမိုကေရစီ၏
အျခားေသာ အုတ္ျမစ္မ်ားကိုလည္းခ်ေပးသည္။ ခိုင္မာအားေကာင္းျခင္းမရွိသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္
မ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုရရွိရန္ ပိုမိုခက္ခဲမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း ဂါနာအေတြ႕အၾကံဳကျပဆိုေနသည္။
ႏိုင္ငံတကာမွ ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
စပိန္၊ ပိုလန္ႏွင့္ အျခားဗဟိုႏွင့္အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား အပါအ၀င္ ဥေရာပႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္
မ်ားမ်ား၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုမူတည္ၿပီး

အီးယူသို႔အဖြဲ႕၀င္ေရးအလားအလာမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး

အီးယူႏွင့္အေမရိကန္က

ကမ္းလွမ္းခဲ့ၾကသည့္

စီးပြားေရး

အေထာက္အပံ့မ်ားမွ အလြန္ပင္အေထာက္အကူျပဳမႈရရွိခဲ့သည္။ ခ်ီလီအပါအ၀င္ လက္တင္
အေမရိကႏုိင္ငံမ်ားစြာ၏ ဒီမိုကေရစီသို႔လမ္းဖြင့္ေပးျခင္းသည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္း
(ဂ်င္မီကာတာလက္ထက္) တြင္ အေမရိကန္အစိုးရက လူ႔အခြင့္အေရးကို စတင္အေလးထား
လာျခင္းေၾကာင့္ ဦးစြာလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွစ္လယ္တြင္
ရီဂင္ ဒုတိယသမၼ တသက္တမ္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကိုတစ္ေက်ာ့ျပန္တက္ၾကြ
စြာျမင့္တင္လာသည့္ အေမရိကန္၏မူ၀ါဒေၾကာင့္လည္း လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံမ်ား၏ အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီကိုလမ္းဖြင့္ေပးမႈမ်ားကို အေမရိက
ေဒသႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႕ (Organization of American States) က ေရးဆြဲအတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့သည့္
ႏိုင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးသေဘာတူမွ်မႈမ်ားႏွင့္အေမရိကတိုက္ခ်င္းျဖတ္ေက်ာ္
လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျပစ္မႈတရား႐ုံးတို႔အပါအ၀င္ အျပည္ျပည္ဆုိင္
ရာတရားေရးစံႏႈန္းမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားခိုင္မာအားေကာင္းလာျခင္းတို႔ကအေထာက္အကူ
ျပဳခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ မကၠဆီကိုတုိ႔၏လုပ္သားေစ်းကြက္မ်ား၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း
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စဥ္မ်ား၊ လူထုႀကိဳက္ယဥ္ေက်းမႈတို႔ လႊမ္းျခံဳေပါင္းစည္းလာမႈက မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ
တည္ေဆာက္ေရးကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီကိုလမ္းဖြင့္ေပးျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ
အတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္မကၠဆီကိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အန္ဂ်ီအိုမ်ားကပံ့ပိုးျခင္းအားေျမာက္
အေမရိက သြင္းကုန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ သေဘာတူညီမႈမ်ားကလည္း
အားျဖည့္ေပးခဲ့သည္။
ယေန႔ေခတ္ႏွင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ေဒသဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအနက္ ပင္လယ္ေကြ႕
ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာင္စီကဲ့သို႔ အင္စတီက်ဴရွင္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို
ေထာက္ခံမႈေလ်ာ့နည္းလာမည္ျဖစ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ အျခားအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကမူ ေထာက္ခံမႈ
တုိးလာဖြယ္ရွိသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ ႐ိုးသားေျဖာင့္မွန္ကို အားေပးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ အထေႏွးေသာ္
လည္း ပိုမိုပါ၀င္လာၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အာဖရိကသမဂၢ
ေၾကညာစာတမ္းသည္

အျပည့္အ၀အသက္၀င္လာၿပီျဖစ္သည္။

အာဆီယံ၏

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္

လုံျခံဳေရးအေျခခံမူမ်ားတြင္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း
ျဖစ္ေစေရးပါရွိလာသည္။ ထို႔အျပင္ အာဆီယံအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္႐ုံးက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔
ေသာ ေဒသဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေခါင္းေဆာင္မ်ား ရရွိႏုိင္
သည့္ အေရးႀကီးအေထာက္အပံ့မ်ားျဖစ္သည္။
ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈကြဲျပားျခင္းမ်ား
ဘာသာေရးအေျခခံ၀ါဒီမ်ားႏွင့္ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ အစၥလာမ္ဘာသာေရး
ဝါဒီမ်ားၾကား တင္းမာမႈမ်ား သိသာထင္ရွားေနသည့္အေျခအေနတြင္ မြတ္ဆလင္အမ်ားစုရွိ
သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ အရပ္ဘက္တရားဥပေဒစိုး
မိုးမႈရွိသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ လူထုေထာက္ခံေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ
တို႔အားလုံးသည္ အလြန္အမင္းၿပိဳင္ဆိုင္ေနသည့္အခ်ိန္တြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႀကိဳးပမ္းခ်က္
မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ကမာၻ႔မြတ္ဆလင္ဦးေရးအမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသည္ ၿပီးခဲဲ့
သည့္ မ်ဳိးဆက္တြင္ ထိေရာက္ပီျပင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တုိး၍တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး
ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားက အျခားမြတ္ဆလင္အမ်ားစုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပိုၿပီးၾသဇာ
ရွိလာၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ေတာ့ ဥပေဒသည္ ရွာရီယာဘာသာေရးဥပေဒမွ အဓိက
သို႔မဟုတ္ လုံး၀ဆင္းသက္ရမည္၊ ဘာသာေရးအရ အစဥ္အလာယုံၾကည္လက္ခံထားမႈ၊ အစဥ္
အလာ က်ား၊မလူမႈေရးရာ မတူကြဲျပားမႈတို႔ကို ႏုိင္ငံေတာ္ကအားေကာင္းေအာင္လုပ္ရမည္ဆို
သည္ကို ေတာင္းဆိုေသာ ၾသဇာရွိေသာေရွး႐ုိးစြဲအစုအဖြဲ႕မ်ားရွိၾကသည္။ ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္း
သည့္ ေရွး႐ိုးစြဲမ်ားႏွင့္ လူ၀တ္ေၾကာင္လစ္ဘရယ္မ်ားသည္ ဘာသာေရးဥပေဒ၏အခန္းက႑
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ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏အခြင့္အေရးကို အလြဲသုံးစားလုပ္ျခင္းသည္ လက္မခံႏုိင္သည့္ ကိစၥအျဖစ္
ျမင္လာၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူမ်ားသည္ အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို လက္ခံ
သည့္တိုင္ ကြဲျပားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္အေၾကာင္းအရင္းမ်ားအတြက္ လက္ခံ
ထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ား၏ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ မ်ားေသာ
အားျဖင့္ဘာသာေရးႏွင့္သီးျခားကင္းေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုသစၥာခံထားၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔
ကို

ဒီမိုကရက္မ်ားေရာ၊ ဘာသာေရးအေျခခံ၀ါဒီမ်ားကပါ ယေန႔ေခတ္တြင္ စိန္ေခၚလာၾက

သည္။ ႏိုင္ငံတကာ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ လက္ရွိ
ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စစ္ဘက္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈကို အေထာက္
အကူအျပဳႏုိင္ဆုံးျဖစ္မည့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္က်င့္စဥ္မ်ားကို အာ႐ုံစိုက္အပ္ပါသည္။
ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား၏ တံတုိင္းမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္
ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိခဲ့ေသာ္လည္း

၂၀

ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္

ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးကို

အေထာက္အကူျပဳမႈ တခါတရံတြင္ရွိလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ႐ိုမန္ကက္သိုလစ္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾက
သည့္ စပိန္၊ဘရာဇီး၊ခ်ီလီ၊ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ပိုလန္တို႔တြင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးကို ဘာသာ
ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပံ့ပိုးေပးခဲ့သည္။ ခ်ီလီတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရာအူးဆီလ္ဗာ ဟင္းနရိႏွင့္
ဘုန္းေတာ္ႀကီး ယူအန္း ဖရန္စစၥကို ဖရက္စႏို၊ ဘရာဇီးတြင္ ေပၚလို ေအဗာရီစတို အန္း၊
စပိန္တြင္ ဗန္းဆင့္ အန္းရိ တာ န္ကြန္၊ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ေယမီ ဆင္း၊ ပိုလန္ဇာတိ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး
ဂၽြန္ေပါလ္-၂တို႔၏

အခန္းက႑မ်ားအားလုံးမွာ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္

အေရးပါခဲ့သည္။

ေတာင္အာဖရိကတြင္ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဒက္စမြန္တုတု၊ အင္ဂလီကန္ ပ႐ိုတက္စတင့္
ေက်ာင္းေတာ္၊ ဒတ္ခ်္ကယ္လ္ဗင္နစ္ ဓမၼဆရာအခ်ဳိ႕ အပါအ၀င္ အျခားေက်ာင္းေတာ္မ်ားမွ
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကလည္း ပါ၀င္သင့္သူအားလုံးပါ၀င္သည့္ ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
ကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားမြတ္ဆလင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊
ပါတီမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားက ၎တို႔တိုင္းျပည္တြင္ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းမႈမရွိေသာ ဒီမိုကေရစီ
ကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္အကူအညီေပးခဲ့သည္။ အဗၺဒူရာမန္၀ါဟစ္ (Gus Dur) ၏အခန္းက႑
သည္ အထူးသတိျပဳမွတ္သားဖြယ္ျဖစ္သည္။
မြတ္ဆလင္ဘာသာေရး

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူမ်ားသည္

အျခားေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္

အေရးႀကီးသည့္အခန္း က႑မ်ားမွပါ၀င္ဦးမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အာရပ္ႏွင့္အာရပ္
ကမာၻမဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ တူညီလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အလားတူပင္
တုိင္းျပည္တစ္ခုရွိ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးအသုိင္း အ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါငး္ေဆာင္မ်ား၏
ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွအခန္းက႑သည္လည္း ကြဲျပားျခားနားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုသို႔
ေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားမွ အက်ဳိးရႏိုင္သည္။ ထိုႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကိုျမႇင့္တင္
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ၿပီး အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အေရးေတာ္ပုံမ်ားကိုေထာက္ခံသည့္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အစြန္း
ေရာက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ျခင္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္မည္ကို ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြး
မႈမ်ားကဲ့သို႔ ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတာ္လွန္ေရး
သတင္းအခ်က္အလက္္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာမ်ား (ICT) ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေပၚ
ျခင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္စြမ္းအား တိုက္စားပစ္ခဲ့သည္။
ကြဲလြဲသည့္အျမင္မ်ားႏွင့္

သတင္းမ်ားကိုမွ်ေ၀သည့္

ကုန္က်စရိတ္ကို

ေလွ်ာ့ခ်ေပးသည္။

လူႀကိဳက္မ်ားေသာ စုဖြဲ႕မႈကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ ျပည္ပ၏စာနာနား လည္မႈႏွင့္ေထာက္ခံအားေပးမႈကို
အက်ဳိးရွိေအာင္အသုံးခ်ရန္

ပိုလြယ္လာသည္။ မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သူမဆို မိုဘုိင္းဖုန္း

ကင္မရာမ်ားျဖင့္ မတရားသည့္အမူအက်င့္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ားကို
ႏိႈးေဆာ္ႏုိင္သည္။ လူဦးေရအမ်ားစု အထူးသျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ စမတ္ဖုန္းမ်ားႏွင့္
ဘ ေရာ့ဒ္ဘန္းအင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးတို႔ကို အသုံးခ်ႏုိင္လာၿပီျဖစ္၍ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
က အရွိန္အဟုန္ ျမင့္လာမည္။ ထိုနည္းပညာမ်ားကိုသုံးသည့္ လူမႈကြန္ရက္မ်ားသည္ ႏုိုင္ငံေရး
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအစား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ မ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားကို
လႈပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကသျဖင့္ ႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္
ေအာင္မလုပ္ႏုိင္ပါက အလြန္ပင္ယိုင္နဲ႔လာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ICT နည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ တီထြင္မႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးအတြက္
အျမဲေကာင္းသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒီမိုကေရစီအေရး စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆက္တုိက္
စနစ္တက် ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားမရွိဘဲ

ယာယီေက်နပ္အားရမႈကိုသာျဖစ္ေစသည့္ လူထု၏

ေကာက္႐ိုးမီးပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကို ထို ICT နည္းပညာမ်ားက ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။ ထုိ႔အျပင္
အစြန္းေရာက္မ်ား ၎တို႔ကိုေထာက္ခံမႈရရွိေရးကို ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ICT နည္းပညာမ်ားကအေထာက္
အကူျပဳသည္။ တခါတရံတြင္ ကိုင္းျဖားကိုင္းနားအုပ္စုမ်ားအား အဓိကလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ
မ်ားဟူေသာအျမင္ကို ICT နည္းပညာထြန္းကားမႈက ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။ နည္းပညာအရ
ေရွ႕ေရာက္ၿပီး ႏိုင္ငံစုံကုမၸဏီမ်ား၏အကူအညီကို ရံဖန္ရံခါရသည့္ အစိုးရမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသား
မ်ားကိုဖိႏွိပ္ရန္ တူညီေသာနည္းပညာမ်ားကိုပင္ အသုံးခ်ႏုိင္သည္။ ယခုအခါ အီလက္ထေရာနစ္
ဆက္သြယ္ေရးကို အစိုးရမ်ားက ၾကားျဖတ္ဖမ္းယူႏုိင္ၿပီး လုံျခံဳေရးကင္မရာမ်ားတြင္ မွတ္တမ္း
တင္ထားသည့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို မည္သူမည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္လာၾကသည္။ အတိုက္
အခံအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ျခင္းလုပ္ႏုိင္လာၾက
သည္။
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးလိုသည့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္
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လုိသည့္သူမ်ားသည္ သတင္းနည္းပညာမ်ားကို က်င္လည္ႏွံ႔စပ္ရန္ သင္ယူၾကရမည္။ ထိုနည္း
ပညာမ်ားကို အေလးအနက္စဥ္းစားသုံးသပ္ျခင္း၊ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းျခင္း၊ ညြန္႔ေပါင္းတည္ေဆာက္
ျခင္း၊ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူေစ့စပ္ေျပၿငိမ္းျခင္း၊ သေဘာတူမွ်မႈတည္ေဆာက္ျခင္းဟူသည့္ အခ်ိန္
မ်ားစြာယူရေသာ္လည္း

အေရးႀကီးသည့္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္

ေပါင္းစပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆန္႔က်င္ေရး အစြန္းေရာက္အင္အားစုမ်ားက ICT နည္း
ပညာႀကိဳးကိုင္ထိန္းခ်ဳပ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းမွ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားကို မည္သို႔ကာကြယ္ရမည္ ဆို
သည္ကို ၎တို႔ေလ့လာသင့္ယူအပ္သည္။
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္း
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ‘ပုံစံခြက္ေဖာ္
ထားသည့္’

နမူနာပုံစံဟူ၍မရွိပါ။

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္

ကိုးႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္

အတိုက္အခံ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး တည္ဆဲအာဏာရွင္အစိုးရတြင္ တာ၀န္ထမ္း
ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္မ်ား၊
အႀကီးတန္းစစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္၊

အငယ္တန္းစစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္၊

ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာ

တစ္ဦး၊ ပညာရပ္နယ္ပယ္မွ လူမႈေဗဒပညာရွင္တစ္ဦးႏွင့္ ေလေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးတို႔
ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၎တို႔တြင္ ကြဲျပားေသာဘာသာေရးယုံၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားရွိၾက
သည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းသူမ်ားမွသည္ ဘာသာမဲ့မ်ားထိပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီး ကက္
သိုလစ္မ်ားပ႐ိုတက္စတင့္မ်ားႏွင့္ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးပါ၀င္ခဲ့သည္။ ႐ုပ္လကၡဏာ
ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းဟန္ပန္မ်ားမွာ သိသိသာသာကြဲျပားျခားနားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
စင္စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲမွ အခ်ဳိ႕သည္ ပင္ကိုယ္စိတ္အရ၊ ခံယူခ်က္အရ၊ အေတြ႕အၾကံဳ
သို႔မဟုတ္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈအရ ဒီမိုကရက္မ်ားမဟုတ္ၾကေပ။ ဂ်ယ္ရီေရာလင္းသည္ ဂါနာ
ႏိုင္ငံကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာေအာင္ အာဏာရွင္အျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ
ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္ ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲကိုလမ္းဖြင့္ေပးရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ လွ်ဳိ႕၀ွက္
သေဘာထားစစ္တမ္းမ်ားတြင္

သူေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္မည္မွာေသခ်ာသည္ဟု

ျပသည့္အခါမွ

ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သူႏွင့္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ ကိုယ္စား
ျပဳခြင့္ရွိေသာ၊ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္

မရွင္းလင္းသည့္ သေဘာထားမ်ား

ေရာလင္းစ္တြင္ ရွိေနေသးသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အက္ဖ္၊ ဒဗလ်ဴ၊ ဒီကလက္သည္ လူမ်ဳိးေရး
ခြဲျခားမႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာလက္ခံခဲ့ၿပီး ေတာင္အာဖရိက၏ လူမ်ားစုလူမည္းမ်ားကို ေဘးဖယ္
ထုတ္ထားျခင္းသည္ စီပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးအရ အက်ဳိးမမ်ားႏုိင္သည္ကို ေနာက္ဆုံးတြင္
သေဘာ ေပါက္နားလည္လာခဲ့သည္။ ဘီ၊ေဂ်၊ ဟာဘီဘီသည္ အင္ဒိုနီးရွား၏သက္ေတာ္ရွည္
အာဏာရွင္ ဆူဟာတိ၏
ု အနီးကပ္လူျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီႏင
ို င
္ တ
ံ င
ြ ္ ေလေၾကာင္းအင္ဂ်င္နယ
ီ ာအျဖစ္
ႏွစ္ ၂၀ ၾကာေနထုိင္သည့္ကာလအတြင္း ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္း
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မ်ားကို

ဟာဘီဘီ၏ေလးစားမႈသည္

ဆူဟာဆိုျပဳတ္က်သြားၿပီး

၎အာဏာရသည့္အခ်ိန္

မတိုင္ခင္အထိ သိသာထင္ရွားမႈမရွိခဲ့ပါ။ ႏုိင္ငံေရးအထုိင္၊ သို႔မဟုတ္ သိသာထင္ရွားသည့္
ေထာက္ခံမႈမရွိဘဲ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ပြက္ေလာ႐ိုက္ေနေသာ အတိုက္အခံဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖင့္
တည့္တည့္တိုးခဲ့ရေသာ ဟာဘီဘီသည္အေရးႀကီးသည့္ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး ေျခလွမ္း
မ်ားစြာျဖင့္ တရား၀င္မႈကို လ်င္ျမန္စြာရေအာင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သည္။
ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ အငယ္တန္း၀န္ႀကီးျဖစ္သည့္ အာလက္ဆန္းဒါး ခြာညဲ့ဗ္
စကီသည္ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။
ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကိုတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအၿပီးတြင္
သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ပိုလန္၏ဒီမိုကေရစီ အင္စတီ
က်ဴးရွင္းအသစ္မ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ခုိင္မာအားေကာင္းေအာင္ကူညီခဲ့သည္။ ပိုလန္
ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အဆက္ဆက္သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ ေျပာင္းလဲေနေသာ စိန္ေခၚမႈ
မ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာအရည္အေသြးမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းေပးခဲ့သည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူထု
ေထာက္ခံမႈကို

စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားျခင္းႏွင့္

ရဲရင့္ေသာေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္

အလုပ္သမားသမဂၢေခါင္းေဆာင္ လက္ခ္ဗြယ္ဆာသည္ ေနာင္တြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဏာမ်ားပိုမို
ရယူလာရန္ ႀကိဳးစားမိခဲ့ၿပီး တရား၀င္မႈမ်ားစြာ ဆုံး႐ႈံးသြားခဲ့ရသည္။ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီက စည္းကမ္း
ႀကီးေသာ ႏုိင္ငံေရး၊စီးပြားေရးမူ၀ါဒနည္းလမ္းမ်ား၊ ပါသင့္သူအားလုံးပါသည့္ ရင္ၾကားေစ့မႈကို
ဦးတည္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အဓိကထားခဲ့ၿပီး ဗာတီကန္ႏွင့္ ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏အေရးႀကီးေသာ
အခ်ိတ္အဆက္ကိုထိန္းေက်ာင္းအသုံးခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပီး

ဆုိဗီယက္ယူနီယံႏွင့္သိမ္ေမြ႕ေသာဆက္ဆံ

ေရးကိုလည္း ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ခြာညဲ့ဗ္စကီက ထိေရာက္ပီျပင္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္
အင္စတီက်ဴးရွင္း တည္ေဆာက္ေရးကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။
ငယ္စဥ္ကတည္းက ဒီမိုကေရစီကို တိမ္းညြတ္မႈရွိေသာ္လည္း အာနက္စတို ဇီဒီယိုသည္
မကၠဆီကို အာဏာရပါတီက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို
ထိန္းခ်ဳပ္ထားခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ ရာထူးမ်ားကိုရယူခဲ့သည္။ အရင့္အရင္ေရြးေကာက္ပြဲ
လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း သူ၏ပါတီလႊမ္းမိုးႀကီးစိုးမႈအဓြန္႔ရွည္ရန္ အာမခံမည့္ပုံစံအျဖစ္
ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲ
လုပ္ရန္ သမၼတအေနျဖင့္ ဇီဒီယိုကလိုလားခဲ့ျခင္းသည္ မကၠဆီကိုတြင္ အာဏာအေျပာင္းအလဲ
ျဖစ္ရပ္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ဇီဒီယိုက ‘စံကိုက္ဒီမိုကေရစီ’ ဟုေခၚသည့္ ထိေရာက္ပီျပင္ေသာ
ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္္ေရး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈကိုလမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။
ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈရေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၊ အေျခခံဥပေဒအကန္႔အသတ္မ်ား
ကိုအေျခခံသည့္ အစိုးရမ်ားသည္ ၎တို႔၏တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အတြက္ အျခားနည္းလမ္း
မ်ားထက္ ပိုေကာင္းသည့္လမ္း ေၾကာင္းျဖစ္သည္ဟု အာဏာရွင္ သမုိင္းေၾကာင္းေနာက္ခံရွိသည့္
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ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ ဤေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလုံးက ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕
ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ ခုိင္မာေသာဒီမုိကေရစီအေျခခံမူမ်ားရွိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား
က ျဖစ္ေပၚလာသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္ လူမႈေရးဖိအားမ်ားကိုတုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ဒီမို
ကေရစီအေရး တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ သို႔မဟုတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေအာင္လုပ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးအရအျမတ္ထြက္သည္အခ်ိန္မွသာ
ဒီမိုကေရစီကို လမ္းဖြင့္ေပးသည့္နည္းလမ္းမ်ားကို က်င့္သုံးၾကသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားထဲတြင္
သူေတာ္စင္တစ္ဦးတစ္ ေယာက္မွ်မပါပါ။ ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈကို
ထိန္းထားရန္ သို႔မဟုတ္ရရွိရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာၾကံခဲ့ၾကသည့္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ႏုိင္ငံ
ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားခ်ည့္ျဖစ္ၾကသည္။ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္ဘက္
မွ ေလာင္းေၾကးထပ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည္။ ၎တို႔၏တုိင္းျပည္မ်ားကို ဒီမိုကေရစီသို႔ ေရွ႕႐ႈေအာင္
လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
၎တို႔၏

ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားႏွင့္

စိတ္ေစတနာမ်ားမည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ

ဤ

ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔ကိုေအာင္ျမင္မႈရေစခဲ့သည့္ တူညီေသာအရည္အခ်င္းမ်ားရွိေန
သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
●

ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးခ်င္းစီအနက္ အခ်ဳိ႕က မူလကတည္းကသို႔မဟုတ္ အခ်ဳိ႕က အခ်ိန္
ၾကာျမင့္လာသည့္ႏွင့္အမွ် ပါသင့္သူအားလုံးပိုမိုပါ၀င္ေသာ၊ တာ၀န္ခံမႈပိုရွိေသာအုပ္ခ်ဳပ္
ေရးသို႔ဦးတည္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သိရွိနားလည္မႈရွိၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ အသြင္
ေျပာင္းလဲမႈကို (အၾကမ္းဖက္မႈ သို႔မဟုတ္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားဖြယ္မျဖစ္ေစဘဲ) အေျခခံ
က်က် ပိုမိုႏွစ္ၿခိဳက္မႈရွိၾကသည္။

●

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ကိုဖမ္းဆုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္
လူမႈေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားက ဒီမိုကေရစီသို႔ဦးတည္သြားရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့
ၾကသည္။

●

၎တို႔ကိုေထာက္ခံသည့္ အေျခခံမ်ားကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ၾကၿပီးပြားမ်ားလာေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့
ၾကသည္။ အစုိးရတြင္းကသာမက အတိုက္အခံဘက္က ေခါင္းမာေသာ အင္အားစုမ်ား
ကိုပါ အားေလ်ာ့ပ်က္ျပယ္သြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ပါ၀ါဗဟိုခ်က္မမ်ားစြာႏွင့္
မူ၀ါဒေရးရာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၏ လႊမ္းမုိုးမႈႏွင့္အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထိုေခါင္း
ေဆာင္မ်ားက အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ႏုိင္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈႏွင့္
ညီညြတ္မႈတို႔ဆီသို႔သြားရာလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

●

သႏၷိ႒ာန္ႏွင့္သတိၱကုိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာက ျပသခဲ့ၾကသည္။ တခါတရံတြင္ ရပ္တည္
ခ်က္မ်ား

အလြန္အမင္းအစြန္းတစ္ဖက္စီ

ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္၊

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား
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အသက္ပါသြားခဲ့ရသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔၏အသက္ကိုရင္း၍ပင္
ေဆာင္ရက
ြ ခ
္ ၾဲ့ ကသည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္။ ရံဖန္ရခ
ံ ါတြင္ ဤေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္
အတိုက္အခိုက္မ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား၊ က်႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရခ်ိန္တြင္ စိတ္ရွည္မႈ၊ဇြဲရွိမႈ၊
ၾကံ့ၾကံ့ခံႏုိင္မႈတို႔ကို အံ့မခန္းစုစည္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျခားသူမ်ား
ယုံၾကည္မႈႏွင့္သတၱိမဆုံး႐ႈံးေအာင္ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။
●

ခက္ခဲၿပီး အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ အခ်ိန္ကိုက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တည္ၿငိမ္ေသာခံယူခ်က္
ျဖင့္ခ်မွတ္ရန္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားသည္ နဂိုကတည္းက အလြန္ဆန္းစစ္ေလ့လာတတ္သူမ်ား၊ အေလးအနက္
ေတြးေတာတတ္သူမ်ားျဖစ္သည့္တိုင္ ယခင္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုျပန္ေတြးၾကည့္ကာ
တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးမရွိၾကဘဲ ေရွ႕ေရးကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ အျမဲတေစလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾက
သည္။

●

ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္ ခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ
သက္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတန္ဖိုးမ်ား တူညီစြာရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည့္ အရည္
အခ်င္းျပည့္၀ေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို အလြန္အမင္းအားထားၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
၎တို႔က အဓိကက်သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ကိုယ္တိုင္လုပ္ခဲ့ႏုိင္ေသာ္လည္း ေခါင္း
ေဆာင္အမ်ားစုသည္ သေဘာတူမွ်မႈတည္ေတာက္ျခင္း၊ ညြန္႔ေပါင္းမ်ား အင္တုိက္အား
တိုက္ပုံေဖာ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးေပါင္းကူးဆက္သြယ္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း၊ အမာခံ ေထာက္
ခံသူမ်ားအပါအဝင္ လူထုတစ္ရပ္လုံးႏွင့္ အစဥ္အျမဲထိေတြ႕ျခင္းကို အဓိကထားသူမ်ား
ျဖစ္သည္။

●

၎တို႔သည္ အျခားသူမ်ားအား ၎တို႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုလက္ခံရန္ သိမ္းသြင္းစည္း႐ုံး
ႏုိင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အာ၀ဇၨန္းရႊင္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ၾသဇာ
တိကၠမရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္လည္း၎တို႔၏ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ား သို႔မဟုတ္
ေစလိုရာေစႏုိင္ျခင္းကို အဓိကမထားဘဲ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအပါအ၀င္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူ
အမ်ဳိးမ်ဳိး၏

ပင္မအက်ဳိးစီးပြားကိုနားလည္မႈႏွင့္

တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတို႔ရွိျခင္းေၾကာင့္

ၾသဇာတိကၠမရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။
●

၎တို႔သည္ သက္ဆုိင္ရာတိုင္းျပည္၏လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတြင္ နက္႐ႈိင္းစြာအေျခ
တည္ထားၾကၿပီး ျပည္တြင္းဆက္ဆံေရးမ်ားကို အဓိကအားျပဳထားသူမ်ားျဖစ္သည့္တိုင္
ႏုိင္ငံျခားၾသဇာခံဘ၀သို႔ မေရာက္ေစဘဲ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကို စည္း
႐ုံးလႈံေဆာ္ပုံလႈံ႔ေဆာ္နည္းကို ေခါင္းေဆာင္တုိင္းက သိရွိနားလည္ၾကသည္။

●
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ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အထူးသျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္

လ်င္ျမန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈကို ဆုပ္ကိုင္ဖို႔ ႐ုတ္တရက္
ေပၚလာေသာ အခ်ဳိးအေကြ႕မ်ားကို အသုံးခ်ခဲ့ၾကသည္။ လႈိင္းႀကီးေလထန္ခ်ိန္တြင္ ပဲ့ကိုင္
ေပးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေရစီးေၾကာင္းအတြင္းလိုက္ျခင္း၊ ဘယ္ညာဟန္ခ်က္ထိန္းျခင္း၊ ေရွ႕
တိုးေနာက္ဆုတ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ေရစီးသန္သည့္ေနရာအလိုက္ ပဲ့ကိုင္ေပးခဲ့သူ ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေရစီးေၾကာင္းမ်ား၏ လားရာႏွင့္အဟုန္ကို၎တို႔က ဆုံးျဖတ္သ
တ္မွတ္ေပးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ေသာ္လည္း ပိုၿပီးတည္ၿငိမ္ေသာေရျပင္၊ ေပၚေပါက္လာသည့္ ဒီမို
ကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ဆီသို႔ ၎တို႔၏တုိင္းျပည္မ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ဤေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္
မ်ားမပါဘဲ ဤမွ်ေအာင္ျမင္ခဲ့လိမ့္မည္ဟု စိတ္ကူးၾကည့္၍ပင္မရႏုိင္ပါ။ ဤကိုးႏိုင္ငံမွ အသြင္ကူး
ေျပာင္းမႈဦးေဆာင္ခဲ႔သူမ်ားႏွင့္ အျခားေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေတာင္အာဖရိကမွ နယ္လ္
ဆင္မင္ဒဲလား၊ ဆိုင္ေရးလ္ ရာမာဖိုဆာ၊ အိုလီဗာ တန္ဘို၊ ႐ိုလက္ဖ္ေမယာ၊ဒက္စမြန္တုတု၊
ဖိလစ္ပိုင္မွ ကိုရာဇန္အကြီႏို၊ ပိုလန္မွ လက္ခ္ဗြယ္ဆာ၊ ဗြိဳက္ခ်က္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီ၊ အဒမ္မစ္ခ်္နစ္၊
ရက္ဆြာ့ဖ္ ကိရွ္တက္ခ္၊ ဘရာဇီးမွ တန္ခရီဒို နီဗက္စ္၊ ယူလစ္ဆက္ ဂီမာေရးစ္၊ လူး၀စ္
အီနာစီယို(လူလာ) ဒါလ္ေဆးလ္ဗား၊ ဂ်င္နရယ္ဂိုဘရီ ဒို ကူတို အာ ေဆးလ္ဗား၊ အာနက္စတို
ဂ်ီဆယ္၊ ဟိုယို ဖီကူရီရာဒို၊ ခ်ီလီမွ အန္ဒေရး ဇာလ္ဒီဗာ၊ ကလိုဒို မီယို အယ္လ္မီဒါ၊ မာႏ်ဴရယ္
ဘက္စ္တို၊ ဂါဘရီရယ္လ္ ဘားဒက္စ္၊ မကၠဆီကိုမွ မာႏ်ဴရယ္ကလူသီေရ၊ ေပၚဖီရီယို မန္ဇို လီဒို၊
ေကာ္တီေမာ့ ကာဒီနက္စ္၊ အာနက္စတို ရက္ဖို၊ ဗင္းဆင့္ေဖာက္စ္၊ စပိန္ႏုိင္ငံမွ ဂ်ဴအန္ကားလို႔စ္
ဘုရင္မင္းျမတ္၊ အဒိုဖို ဆြာရက္ဇ္၊ မာႏ်ဴရယ္ ဖရာဂါ၊ ဆန္တီယာဂို ကာရီယိုစသည့္ ေခါင္းေဆာင္
မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီသုိ႔သြားေရာက္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ အကူအညီေပးခဲ့ၾကသည္။15
ထိပ္တန္းႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ ၎တို႔ခ်ည္းသက္သက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား မဟုတ္
ၾကပါ။ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အရပ္ဘက္အင္အားစုမ်ားမရွိဘဲ ၎တုိ႔ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲေရာက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ား
အတြင္း အရွိတရားသစ္မ်ားတည္ ေဆာက္ရန္ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိရွိ၊ အျပဳသေဘာေဆာင္မႈရွိရွိျဖင့္
အျခား သူမ်ားစြာႏွင့္ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။
ယေန႔ေခတ္ႏွင့္ေနာင္အနာဂတ္ကာလတြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေ
ရးအလားအလာမ်ားသည္ အလားတူေခါင္းေဆာင္မ်ား၏စြမ္းေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ထိုသို႔ေသာ ေခါင္း
ေဆာင္မ်ားေပၚထြက္လာျခင္းအေပၚတြင္ အတိုင္းအတာႀကီးမားစြာ မူတည္ေနသည္။ ဆင္ျမဴ
ရယ္ ဟန္တင္တန္က ‘ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမ်ားက ေနရာေပးလိုက္ျခင္း
မဟုတ္ပါ။ လူထုကေနရာေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီကို အေရးေတာ္ပုံမ်ားက ျဖစ္ေပၚ
15

သာဓကအားျဖင့္ ‘ရာထူးစြန္႔လႊတ္ျခင္းသည္ စပိန္ႏုိင္ငံကို ဘုရင္ကေနာက္ဆုံးေက်းဇူးဆပ္သည့္ လက္ေဆာင္ေပး

ျခင္းျဖစ္သည္’ ‘Abdication is the King’s final gift to a grateful Spain’, Financial Times, 4 June 2014 ေဆာင္းပါးတြင္
စာေရးသူ Charles Powell က စပိန္ဘုရင္မင္းျမတ္ ယူအန္ကားလို႔စ္၏ အခန္းက႑ကို လိုရင္းမီးေမာင္းထိုးျပထားသည္။
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လာေစျခင္းမဟုတ္။ အေရးေတာ္ပံုဖန္တီးသူမ်ားက ျဖစ္ေပၚလာေအာင္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္
သည္။’i ဟုေျပာခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ပါ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားက ႀကီးမား
ေသာ သက္ေသျပခ်က္ျဖစ္သည္။
ေရွ႕ေရး ကိုေတြးေျမႇာ္ၾကည့္ျခင္း
၎၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ အေလးထားဖြယ္ရာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ဖိလစ္ ဂြန္ဇာလက္
က ေျပာျပခဲ့သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာကို တကၠသိုလ္သင္႐ိုးမ်ားထဲတြင္ သင္ယူခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ
နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕အေျခအေနမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာမူမ်ားကို အသုံးခ်ျခင္းျဖင့္ လက္ေတြ႕
ေလ့လာသင္ယူခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု

ဂြန္ဇာလက္က

မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ကြယ္လြန္သူ

၀တၳဳေရးဆရာ ဂါဘရီရယ္ ဂါစီယာ မာကြစ္ကိုကိုးကား၍ လူတို႔သည္က်ယ္ျပန္႔ေသာ နိယာမ
မ်ားကို ပုဂၢလအေတြ႕အၾကံဳ၊ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ သင္ယူေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု
ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္သည္ ဤစာအုပ္ကတင္ျပသည့္ အဓိကအဆိုျဖစ္သည္။
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈ
မ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား အသစ္အသစ္ေပၚထြက္လာသည္။ ေနာင္တြင္ေပၚထြက္လာၾကဦးမည္
မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ျမန္ဆန္
စြာေျပာင္းလဲသြားေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈတို႔၏ မရွိ
မျဖစ္အရာမ်ားမွာ မေျပာင္းမလဲရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ စည္း႐ုံးလႈပ္
ရွားျခင္း၊

ဒိုင္ယာေလာ့အတြက္

သေဘာတူမွ်မႈတို႔ကို

အခြင့္အလမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊

တည္ေဆာက္ျခင္း၊

ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္

ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး၏စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊

လုပ္ထုံး

လုပ္နည္းမ်ားကိုပုံေဖာ္ျခင္း၊ ပဓာနက်ေသာအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည္ဟု ဆန္႔က်င္
ဘက္အုပ္စုမ်ားအား

အာမခံျခင္းစသည္တို႔သည္

အဓိကဦးစားေပးစရာမ်ားျဖစ္ေနဦးမည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ေအာက္ေမ့သတိရမႈဆုိင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားကို
ေျဖရွင္းရန္၊ စစ္တပ္၊ ရဲႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးတို႔ကို အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ ေရာက္
ရွိေစေရး၊ အရပ္ဘက္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းတို႔ကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမည့္ ယႏၱရားမ်ားတည္ေထာင္ျခင္းသည္ အဓိက
က်ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ အာဏာရွင္
အစုိးရမ်ားကို နိဂုံးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းသူမ်ားအတြက္မွန္သည္။ တရားမွ်တစြာျဖင့္ ေရြးေကာက္
တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ၏ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း
သို႔မဟုတ္ အားနည္ေအာင္လုပ္ေဆာင္သည့္ အစိုးရမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီအေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ား
ကိုေနာက္ေၾကာင္းျပန္မႈကို တန္ျပန္ထုိးသတ္ရန္ႀကိဳးစားသူမ်ားအတြက္လည္း မွန္ကန္သည့္
အခ်က္ ျဖစ္သည္။
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အီလက္ထေရာနစ္ကြန္ရက္ဖြဲ႕မႈျဖင့္ အားျဖည့္ေပးထားသည့္

လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္

အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အျခားအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို ဖိအားေပး
လာမည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏နည္းနာမ်ားသည္ အေထာက္အကူေတာ့ျပဳပါသည္။
သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူလူထု၏ေထာ
က္ခံမႈရရွိေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားေရးဆြဲျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူ
ေကာင္းစားေရးအတြက္ ေပးဆပ္ရန္ေဆာ္ၾသျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီသည္ အဓြန္႔ရွည္ မည္ျဖစ္ၿပီး ထိေ
ရာက္ပီျပင္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္သည္ဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ားယုံၾကည္ရန္ ႏႈိးေဆာ္ျခင္း စသည့္ ခက္ခဲ
ေသာတာ၀န္မ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လူမႈဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ
မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ေနရာကို၀င္မယူႏုိင္ပါ။ သို႔ျဖစ္၍ အေျမာ္အျမင္၊ စိတ္ရွည္မႈ၊ ဇြဲရွိမႈ၊ ေစ
စပ္ညႇိႏႈိင္းရန္ဖြင့္ထားျခင္းတို႔သည္ ဆက္ၿပီးအေရးပါအရာေရာက္ေနဦးမည္။
အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္္မ်ားသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ေရွးဦးအေတြ႕အၾကံဳမ်ား၏ မည္သည့္
႐ႈေထာင့္သည္

ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနမ်ားတြင္

ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည္ကို

ေသေသခ်ာခ်ာ

သုံးသပ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ရင္ဆုိင္ရသည့္ အေရးကိစၥမ်ားစြာသည္ ယခင္ကေတြ႕ၾကံဳခဲ့
ၾကရၿပီးျဖစ္သည္ကိုသိရွိျခင္း၊ ထိုအေရးကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့သည့္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး
ကို သိရွိနားလည္ျခင္းတို႔သည္ အတိုင္းအထက္အလြန္ အကူအညီရႏုိင္သည္။ ဤစာအုပ္တြင္
အသားေပးေဖာ္ျပထားသည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြး
မ်ားက ေနာင္လာေနာက္သား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းမႈျဖစ္လိမ့္မည္ဟု စာေရး
သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။

i

Huntington, Samuel P., The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century [တတိယလႈိင္းႏွစ္ဆယ္ရာစုေႏွာင္းပိုင္းကာလ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စာ-၁၀၇] (Norman: University of Oklahoma
Press, 1991), p. 107.
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ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း

International IDEA
ဒီမိုကေရစီႏွင့္
(International

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ

IDEA)

သည္

အကူအညီေပးေရး

ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား

ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း
ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေရးႏွင့္

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ကမာၻႏွင့္အ၀န္းပံ့ပိုးကူညီလ်က္ရွိသည့္

ႏိုင္ငံစံုအဖြဲ႕အစည္း

တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အသိပညာရင္းျမစ္မ်ား၊ မူ၀ါဒအဆိုျပဳ
ခ်က္မ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ တစ္စုံတစ္ခုေသာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာတင္ျပေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို တု႔ံျပန္
သည့္အေနျဖင့္

ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို

ေထာက္ခံအားေပးျခင္းတို႔အတြက္

International IDEA က အေျပာင္းအလဲအေထာက္အကူအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ဒီမို
ကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးနယ္ပယ္တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ အစုိးရ
မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႒ာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း
လုပ္ကိုင္ေနသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအကူအညီေပးေရး ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း
International IDEA သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းစတင္ခဲ့သည္။
ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ႏိုင္သည့္အသိပညာႏွင့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုမွ်ေ၀ျခင္း၊

အင္စတီက်ဴး

ရွင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားအေၾကာင္း ပါသင့္
သူတိုင္းပါ၀င္သည့္ အသိပညာေပး ဒိုင္ယာေလာ့လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္
ေပးလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ မူ၀ါဒေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား၊
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒေရးရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးပါဝင္ စြက္ဖက္မႈ
အလ်င္းမရွိပဲ သတင္းအခ်က္အလက္ျပည့္၀ေသာ၊ ၾကားေနေသာ၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ေသာ႐ႈေထာင့္
မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွစၿပီး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (UEC)၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အေရးပါအရာေရာက္သူ
မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရည္ပံ့ပိုးမႈေပးျခင္းျဖင့္ ပါ၀င္သင့္သူအားလုံးပါသည့္ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာ
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ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ပံ့ပိုးျခင္းကို International IDEA က လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏
ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုင္ရာ ဒိန္းမတ္ အင္စတီက်ဴ (DIPD)၊ ႏိုင္ငံ
တကာဒီမိုကေရစီ အစီအရင္ခံမႈအဖြဲ႕အစည္း (DRI)၊ ဖရက္ဒရစ္ ေနာ္မန္ေဖာင္ေဒးရွင္း (FNF)၊
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ

အဖြဲ႕အစည္းေလးခုတို႔ႏွင့္

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္

ေရြးေကာက္ပြဲ

လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီကူညီပံ့ပိုးမႈစီမံခ်က္ (STEP Democracy) ၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။

Club de Madrid
Club de Madrid (CdM) သည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထား
သည့္ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး လြတ္လပ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
ႏွင့္

ၾကံ့ခိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကို

အေျပာင္းအလဲလုပ္ႏိုင္သည့္ေနရာတြင္

အစဥ္တစိုက္ ေျဖရွင္းေပးေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္မွ ဒီမိုကေရစီ
ျဖင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည့္ သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က အဖြဲ႕၀င္
အျဖစ္ပါ၀င္ျခင္းႏွင့္ ထိုသမၼတမ်ား၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားသည္ ကမာၻတစ္၀န္းလုံး ဒီမိုကေရစီ
တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဆန္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈကို ေထာက္ခံအားေပးရာတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊
အေတြ႕အၾကံဳ၊ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးမွ်ေ၀ႏိုင္ၾကၿပီး၊ မွ်ေ၀လိုစိတ္ရွိသူမ်ားျဖစ္ေနျခင္း
သည္ CdM ၏အဓိကထပ္တိုးတန္ဖိုးျဖစ္သည္။ CdM အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ရာထူးလက္ကိုင္ရွိသူ
မ်ားမဟုတ္ၾကေတာ့သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ကန္႔သတ္မႈမရွိၾကေတာ့ဘဲ ၎တို႔၏အေတြ႕အၾကံဳကို
မွ်ေ၀ရန္္၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အၾကံဥာဏ္ေပးရန္ ပိုမိုလြတ္လပ္မႈရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။
အဖြဲ႕၀င္မ်ား၏အေတြ႕အၾကံဳ၊

စု႐ုံးမႈစြမ္းပကားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မႈတို႔ကိုမူတည္ကာ

CdM

သည္ အဓိကနယ္ပယ္ႏွစ္ခုတြင္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည္။ ယင္းနယ္ပယ္ႏွစ္ခုမွာ ဒီမိုကေရစီ
႐ႈေထာင့္မွ ကမာၻ႔စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းျခင္းႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ
ၾကံ့ခိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။
CdM ၏လုပ္နည္းလုပ္ဟန္သည္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ရလဒ္ကိုဦးတည္သည္။ အဖြဲ႕၀င္မ်ား
ႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား ခိုင္မာေသာ တိုက္႐ိုက္ႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈမ်ားကို အေျခခံ
သည္။ ဤသို႔ေသာ အဝန္းအဝိုင္းတြင္ အစိုးရမ်ား၊ အစိုးရခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ထားေသာအဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရပ္နယ္ပယ္၊ စီးပြားေရးက႑တို႔ႏွင့္ CdM ကအတူလုပ္
ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အတြက္ အဓိကက်သည့္
ဒိုင္ယာေလာ့ပ်ဳိးေထာင္ေရး၊

ေပါင္းကူးဆက္သြယ္မႈတည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို

လုပ္ေဆာင္ေန

သည္။
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ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ Club de Madrid ၏လုပ္ငန္းမ်ား
ဖက္ဒရယ္စနစ္နမူနာမ်ား၊

ျပည္သူ႔ရပိုင္ခြင့္မ်ားသတ္မွတ္ေပးအပ္ျခင္းအတြက္

မူ၀ါဒ

ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကြဲျပားျခားနားေသာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕က်င့္သုံး
မႈမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားတစတစ ထိေတြ႕လာေစျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထိုင္ေ
ရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈကိုတည္ေဆာက္ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရး
ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို Club de Madrid (CdM) က ပံ့ပိုးကူညီေနသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၆
ခုႏွစ္တို႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ CdM အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္ခ်င္း
အၾကံေပးျခင္း၊ ပါ၀င္သင့္သူအားလုံးပါ၀င္ၿပီး ပြင့္လင္းေသာ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အေျခအတင္
ေဆြးေႏြးမႈ ပ်ဳိးေထာင္ေရးႏွင့္ အသိပညာေပးေရး၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံေရးဒိုင္ယာေလာ့
လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေရးပါအရာေရာက္သူမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး
ညႇိႏႈိင္းမႈ ဒုတိယအဆင့္အတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဤစီမံခ်က္
သည္ အစုိးရအပါအ၀င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုသူေရာ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရန္ တြန္႔ဆုတ္သူမ်ားပါ
ပါ၀င္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ အေရးပါအရာေရာက္သူမ်ား၊ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္ဘက္
အထက္တန္းလႊာ၊

ေရြးခ်ယ္ထားသည့္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊

ဘာသာေရးေခါင္း

ေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မီဒီယာတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံသြားမည့္ စီမံခ်က္ျဖစ္သည္။

ဥေရာပ သမဂၢ (European Union)
ဥေရာပသမဂၢဆိုသည္မွာ အေရးႀကီးေသာ မူ၀ါဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို အတူတကြ ပိုမို
နီးကပ္စြာ ေပါင္းစြာေပါင္းစည္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဥေရာပႏုိင္ငံေပါင္း (၂၈) ႏိုင္ငံတို႔က ဖြဲ႕စည္း
တည္ေထာင္ထားေသာ

သီးျခားဝိေသသထူးျခားသည့္

ႏိုင္ငံေရးစီမံခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ဥေရာပသမဂၢကို ကမာၻစစ္ႀကီးႏွစ္ခုအၿပီးတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး အနာဂတ္တြင္ အလားတူ
ပဋိပကၡမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပူး
ေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအားျဖင့္

ဒီမိုကေရစီအေရးျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

စတင္တည္ေထာင္ၿပီးသည္မွစ၍ အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့မ်ားမွသည္
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အထိ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္
ရြက္ႏိုင္ခဲ့ေသာအဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အဆင့္ဆင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။
ဥေရာပသမဂၢသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေပၚတြင္အေျခခံၿပီး၊ သမဂၢ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
အားလံုးသည္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လြတ္လပ္ေသာသေဘာဆႏၵျဖင့္ ရရွိလာေသာ ဒီမိုကေရစီ
နည္းက် သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားအေပၚတြင္ အေျခတည္ပါသည္။ ထိုတည္ဆဲသေဘာတူစာခ်ဳပ္
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မ်ားသည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလံုးအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို
သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးသည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္
ေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ရာစုႏွစ္တစ္၀က္ေက်ာ္အထိ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ထိုသို႔ကာလရွည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေနခဲ့မႈမွာ ယခင္က ဥေရာပတိုက္၏သမိုင္းတြင္ မရွိခဲ့ဖူးပါ။
ဥေရာပတိုက္၏ အတြင္းႏွင့္အျပင္ဘက္ထိတိုင္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တုိးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ကိုလည္း မ်ားစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
ဥေရာပသမဂၢ၏ အဓိကေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္သာမက ကမာၻ
တစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကိုျမႇင့္တင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ၊
လြတ္လပ္မႈ၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကို
ေလးစားလိုက္နာျခင္းတို႔သည္ ဥေရာပသမဂၢ၏ အေျခခံစံႏႈန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံရပိုင္ခြင့္
မ်ားဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢေၾကညာစာတမ္းတြင္ ယင္းအခြင့္အေရးမ်ားအားလံုးကို တစ္စုတစည္း
တည္း သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးထားသည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားအားလံုးသည္
ထိုေၾကညာစာတမ္းပါရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ အစိုးရမ်ားက
လည္း ဥေရာပသမဂၢဥပေဒမ်ားကို လက္ခံက်င့္သံုးသည့္အခါတိုင္းတြင္ ထိုျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို
ေလးစားလိုက္နာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ဥေရာပသမဂၢ
၂၀၁၁

ခုနွစ္တြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ေရာ

ေဒသတြင္း

ႏို္င္ငံမ်ားအတြက္ပါ သမိုင္းတြင္မည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါ
သည္။ ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ဘ႑ာေရး
အရသာမက ႏိုင္ငံေရးအရပါ ပထမဦးဆံုးတက္ႂကြစြာ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား
ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစာမ်က္ႏွာသစ္၏ အမွတ္သေကၤတအျဖစ္ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသမဂၢကိုယ္စားလွယ္႐ံုးကို အဂၤါအစံုအလင္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္
ခ်က္မွာ တရားဥပေဒႏွင့္ညီေသာ အရပ္ဖက္အစိုးရတစ္ရပ္သည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္
လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ေရွ႕႐ႈဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးရန္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္
တည္းမွာပင္ လူ႕အခြင့္အေရးကိုေလးစားလုိက္နာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွ
ပံရ
ု ပ
ိ က
္ ို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏင
ို ္ေစရန္လည္း ရည္ရြယပ
္ ါသည္။ ႏိင
ု င
္ ံေရးအကူအညီမ်ားအျပင္
ဥေရာပသမဂၢသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုးပံ့ပိုးေငြအလွႈရွင္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရည္မွန္း
ခ်က္မ်ားေပါက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၀၁၄ မွ ၂၀၂၀ အတြင္း
ယူ႐ို ၁ ဘီလီယံ နီးပါးကိုထည့္ဝင္လွဴဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
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စာတည္းမ်ား
Sergio Bitar
Sergio Bitar သည္ အင္ဂ်င္နီယာ၊ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္သည္။
ခ်ီလီသမၼတ အာယြန္ဒဲ၏အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ၀န္ႀကီးတာ၀န္ယူခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္
ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားျဖစ္သြားခဲ့ၿပီး ျပည္ပေရာက္ျဖစ္သြားသည္။ ထို႔ေနာက္ အထက္လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ Party for Democracy ကိုဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ခ်ီလီသမၼတ လာဂို႔စ္ႏွင့္
ဘာရွေလးတို႔၏ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သည္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံမွ Foundation for
Democracy ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ Inter-American Dialogue တြင္ Global Trends and Latin
America’s Future စီမံကိန္းဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သည္။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ ျပည္သူ႔ေရးရာမူ၀ါဒ
ဘာသာရပ္မဟာဘြဲ႕ရခဲ့သည္။

Abraham F. Lowenthal
Abraham F. Lowenthal သည္ ေတာင္ကယ္လီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာ
ဆက္ဆံေရး ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပါေမာကၡျဖစ္သည္။ Woodrow Wilson Center’s Latin America
စီမံခ်က္၊ Inter-American Dialogue မူ၀ါဒေလ့လာေရးအဖြဲ႕၊ Council on International
Policy တို႔ကိုတည္ေထာင္သူျဖစ္သည္။ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံေရး၊ အေမရိကႏိုင္ငံခ်င္း
ဆက္ဆံေရး၊ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္
စာတမ္းမ်ားေရးသားခဲ့သည္။ ဟားဗတ္တကၠသိုလ္မွ ပါရဂူဘြဲ႕ရခဲ့သည္။
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၀ိုင္းေတာ္သားမ်ား
Genaro Arriagada
Genaro Arriagada သည္ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸပညာရွင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္သည္။ သမၼတ
ေအဒူယာဒို ဖ႐ိုင္း ႐ူအစ္ တာဂါလက္ထက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕ၾကားဆက္ဆံေရး
အၾကံေပး၀န္ႀကီးျဖစ္ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ခ်ီလီသံအမတ္ျဖစ္လာသည္။ ခရစ္
ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ၏ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့သည္။ ပီႏိုေခ်း ႐ႈံးနိမ့္
သြားသည့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ခ်ီလီ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ အမႈေဆာင္
အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံႏွင့္ လက္တင္အေမရိက ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း စာအုပ္မ်ားစြာ
ေရးသားထုတ္ေ၀ၿပီးျဖစ္သည္။

Jane L. Curry
Jane L. Curry သည္ ဆန္တာကလယ္ရာတကၠသိုလ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပါေမာကၡျဖစ္
သည္။ ပိုလန္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေလ့လာသူပညာရွင္ျဖစ္ၿပီး ဗဟိုႏွင့္အေရွ႕ဥေရာပ စာနယ္ဇင္း
ေလ့လာမႈပညာႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဘာသာရပ္တို႔ကို အထူးကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္သူျဖစ္သည္။
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of Democracy, 24/2 (2013), pp. 15–29
Stoner, Kathryn and McFaul, Michael (eds), Transitions to Democracy: A Comparative

Perspective [ဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား- ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ ႐ႈေထာင့္မ်ား]
(Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 2013)
461

Svolik, Milan W., The Politics of Authoritarian Rule [အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ႏိုင္ငံေရး]
(New York: Cambridge University Press, 2012)
Teorell, Jan, Determinants of Democratization: Explaining Regime Change in the

World, 1972–2006

[ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးကို အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္အရာ

မ်ား- ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွ -၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ကမာၻေပၚမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို
ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း] (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2010)
Welzel, Christian and Inglehart, Ronald, ‘The Role of Ordinary People in
Democratization’, [တြင္ပါရွိသည့္ ‘ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးတြင္ သာမန္ျပည္သူမ်ား
၏ အခန္းက႑’] Journal of Democracy, 19/1 (2008), pp. 126–40
Whitehead, Laurence (ed.), The International Dimensions of Democratization:

Europe and the Americas [ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး ႏိုင္ငံတကာ ႐ႈေထာင့္မ်ားဥေရာပႏွင့္အေမရိကတိုက္] (Oxford, UK: Oxford University Press, 1996)
Whitehead, Laurence, Democratization: Theory and Experience [ဒီမိုကေရစီ တည္
ေဆာက္ေရး-သေဘာတရားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ] (Oxford, UK: Oxford University
Press, 2002)

462

