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သဖြယ္ တူနီးရွား၏ဥပဓိကို ေၾကျငာေနခဲ့ခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ အလိမ္အညာသက္
သက္ဆိုသည္ကို သက္ေသျပလိုက္ေလသည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္မွသည္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၄ ရက္အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူထုအံုႂကြေပါက္ကြဲမႈသည့္ အလြယ္တကူ
မျမင္ႏိုင္သည့္ ဖိႏွိပ္မႈအေျခအေနတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ား တခ်ိန္လုံးရွိ
ေနမႈ၊ အလြန္အကန္႔အသတ္ရွိသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ ႏို္င္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ပ်က္စီးျခင္းငါးပါးဆိုက္ေနသည့္ ‘တရား၀င္’ အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးအုပ္စု တူနီးရွားႏုိင္ငံတြင္
ရွိေနသည္။ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာလအကန္႔အသတ္မရွိ တိုင္းျပည္မွ
ႏွင္ထုတ္ခံရသည့္ ‘တရားမ၀င္’ အတိုက္အခံအုပ္စုလည္း တူနီးရွားတြင္ရွိသည္။
တူနီးရွားအစိုးရမွာ

ရက္ပိုင္းအတြင္းျပဳတ္က်သြားသည္။

သို႔ေသာ္

၂၀၁၀

ျပည့္ႏွစ္

ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္ေနာက္ပိုင္း ခ်က္ခ်င္းျဖစ္ေပၚလာသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ လူ ၃၃၀
ေသဆုံးခဲ့ရသည္။

ထိုအခ်ိန္က

ယုတၱိမတန္ေသာ

အေျပာင္းအလဲမ်ားေရာ

အက်ဳိးသင့္

အေၾကာင္းသင့္ျဖစ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုပါေတာင္းဆုိသည့္ ေတာ္လွန္ေရးလူထုလႈိင္း
လုံးႀကီးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။
တူနီးရွားေတာ္လွန္ေရးသည္ တိုင္းျပည္တစ္ခုတည္းႏွင့္သာဆိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။
ေဒသတစ္ခုလုံး၏ အရွိတရားမ်ားကိုေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့သည့္ ႀကီးမားသည့္လႈိင္းလုံးႀကီး စတင္ရာ
ေနရာျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ စင္စစ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပရန္ တူနီးရွား
ႏိင
ု င
္ သ
ံ ားမ်ားက ဆုံးျဖတ္လက
ုိ ၾ္ ကၿပီး ၎တိ၏
႔ု ဂုဏသ
္ က
ိ ၡာျပန္ရေရးႏွင့္ ဒီမက
ို ေရစီတည္ေဆာက္
ေရးအတြက္ ျပတ္သားသည့္ေတာင္းဆိုမႈျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္
အာရပ္ေဒသ၌ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈလိႈင္းလ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚေနၿပီျဖစ္သည္။ တူနီးရွား
ၿပီးလွ်င္ အီဂ်စ္၊ လစ္ဗ်ားႏွင့္ ယီမင္ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ သက္ဆုိးရွည္လွသည့္အာဏာရွင္မ်ားကို
ျပဳတ္က်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ အခြင့္အလမ္းမရွိ၊ အခ်ီးႏွီးျဖစ္ရျခင္းတို႔ျဖင့္ ယူက်ဳံးမရ
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ျဖစ္ေနသည့္ လူငယ္ထုအတြက္ ထိုဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈလိႈင္းမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ရွိေစသည့္ကာလတစ္ခုကို လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ေလသည္။ သို႔တုိင္ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဏာရွင္စနစ္
မ်ားသည္ ၎တို႔၏ျပည္သူမ်ားက နားခ်ႏိုင္ဖို႔အဆင့္သင့္မျဖစ္ၾကေသးေၾကာင္း အစကတည္းက
သိသာထင္ရွားခဲ့သည္။ ခက္ထန္ၾကမ္းတမ္းသည့္ အာဏာဆက္လက္စြဲကိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား
ကို ထိုအာဏာရွင္မ်ားက ဆက္ၿပီးဆန္႔က်င္ၾကမည္သာျဖစ္၍ ႏို္င္ငံသားတို႔ေသေက်ပ်က္ဆီးမႈ
ႏွင့္ အတိဒုကၡေရာက္မႈမ်ား ပိုမိုတိုးပြားလာဖို႔သာရွိသည္။
လြတ္လပ္မႈကို

အာသာငမ္းငမ္းေတာင့္တသည့္

လူငယ္မ်ဳိးဆက္မ်ား

ခံစားခဲ့ရသည့္

ကနဦး ၀မ္းသာပီတိၿပီးဆုံးခ်ိန္တြင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ရျခင္းသည္ ၎တို႔ထင္ထားသည္
ထက္ ပိုၿပီးမ်ားေျမာင္႐ႈပ္ေထြးသည္၊ စိန္ေခၚမႈရွိသည္၊ မ်က္ႏွာစာေပါင္းစုံပါ၀င္သည္ဆိုသည္ကို
အာရပ္ေဒသတစ္ခုလုံးရွိ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားက

ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။

အာဏာရွင္မ်ားက်ဆုံးသြားသည့္အခါ ၎တို႔သည္ထင္ထားသေလာက္ အင္အားမေကာင္းၾက
ဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ားသေဘာေပါက္သြားသည္။ အာဏာရွင္မ်ားက အရာရာကိုထိန္းခ်ဳပ္ထား
သည္ဟု ထိုျပည္သူမ်ားယုံၾကည္ေအာင္ အေၾကာက္တရားကလုပ္ထားသည္ကို သေဘာေပါက္
သြားၾကသည္။ ျပည္သူတို႔၏ျပႆနာမ်ားအားလံုးသည္ အာဏာရွင္မ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္လာျခင္း
မဟုတ္သည္ကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့ၾကသည္။
အာဏာရွင္မ်ားကို ရာထူးမွဖယ္ရွားလုိက္ျခင္းသည္ တကယ့္အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္းသို႔
သြားရာ ခရီးရွည္တြင္ ပထမေျခလွမ္းသာျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို လမ္းခင္း
ေပးသည့္အရာမွာ အယူဆမ်ား၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ား၊ အမူအက်င့္မ်ားေျပာင္း
လဲျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္သည္ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးသည္။
ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားကို အေလးအနက္မထားပါက ျပည္သူတို႔၏ျမင့္မားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္
မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း၊ အားလုံးအတြက္အခြင့္အလမ္းေပးအပ္ျခင္း၊ သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ျဖင့္
ခိုင္မာ၊ အဓြန္႔ရွည္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ျခင္း အစရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
သည္ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္မႈသာျဖစ္သည္ဟု အာရပ္ေဒသမ်ားတြင္ အလြယ္တကူထင္ျမင္
သြားႏိုင္သည္။
ဤသို႔ေသာေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈသည္
လည္း အေရးႀကီးသည္။ ခက္ခဲသည့္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလတြင္ တိုင္းျပည္ကိုဦးေဆာင္ရာ
တြင္ပါ၀င္လာသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္ကို
ကာကြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခြင့္အေရးကိုအသုံးခ်ကာ အရွိကိုအရွိအတုိင္းေျပာဆိုရမည္ျဖစ္
သည္။ မိမိကိုယ္ကိုေ၀ဖန္ရန္ႏွင့္ မိမိ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုေ၀ဖန္ရန္ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ား
သည္ အသင့္ျဖစ္ေနသင့္သည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ခက္ခဲသည့္လူမႈေရးႏွင့္ လုံျခံဳေရးအေျခ
အေနကခ်မွတ္လိုက္သည့္ အေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ား၏လမ္းေၾကာင္းကို ပဲ့ျပင္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
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ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏အနာဂတ္ကို ျမင္ေယာင္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္၏
အက်ဳိးစီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္ရမည္။ ၎တို႔မည္သည့္အခက္အခဲမ်ားရင္ဆုိင္ရေစကာမူ ျပည္
သူတို႔၏ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈမ်ားကို အလြန္အကၽြံျဖစ္ တိုးပြားလာေစျခင္းမ်ဳိးကို ေရွာင္ရွားၾကရ
မည္။ အေၾကာင္းမွာ ထိုအခ်က္သည္ ၎တုိ႔၏ က်င့္၀တ္ပိုင္ဆုိင္ရာ တာ၀န္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး
ေတာ္လန
ွ ေ
္ ရးမွ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းရလဒ္မ်ားေမွ်ာ္လင္ၾ့ ကသည့္ ျပည္သမ
ူ ်ားက ၎တိအ
႔ု ေပၚယုၾံ ကည္
ကိုးစားမႈကို ထိန္းသိမ္းရန္ အေျမာ္အျမင္ရွိသည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
သို႔တိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားစြာ၏ စိတ္ထားေကာင္း၊ ႏွစ္ျမႇဳပ္လုပ္ကိုင္မႈ၊
စေတးေပးဆပ္မႈမ်ားသည္ မလုံေလာက္ေသးဟုယူဆရသည္။ ဒီမိုကေရစီဆန္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕
အစည္း၏ ခိုင္မာေသာေရေသာက္ျမစ္မ်ား ျဖစ္လာမည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္
သတ္မွတ္ရန္၊ စတင္မိတ္ဆက္ရန္ႏွင့္ လက္ေတြ႔အသုုံးခ်ရန္ စနစ္တက်လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈ
သည္ အေရးအႀကီးဆုံး မရွိမျဖစ္အရာျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ တူညီေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို
ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသူမ်ား၏ စုေပါင္းအေတြ႔အၾကံဳမ်ားမွ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈ ႀကီးႀကီးမားမားရရွိႏိုင္သည့္
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ နည္းနာနိသ်ေပါင္းမ်ားစြာကို အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ျခင္းတို႔ လိုအပ္
လာသည္။ အေရးႀကီးသည့္ ေနာက္ခံအေျခအေနကြဲလြဲမႈမ်ားကိုလည္း သတိခ်ပ္ထားရမည္ျဖစ္
သည္။
အေနာက္အာရွ၊ အေနာက္အာဖရိက (WANA) ေဒသမွ ဆက္တိုက္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
မ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းမ်ား။ ။ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ
သင္ယူျခင္း

စာအုပ္သည္

စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္စာအုပ္တစ္ခုျဖစ္မည္ဟု

မိမိယုံၾကည္ပါသည္။

၎တို႔၏တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ထိေရာက္ပီျပင္ေသာ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
၌

အဓိကအခန္းက႑မွပါ၀င္ခဲ့သည့္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

အေလးအနက္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ားကို ဤစာအုပ္တြင္ စုစည္းထားသည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ေလးဆယ္အတြင္းက ကမာၻ႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေခါင္းေဆာင္ ၁၃ ဦးကို ႏိႈက္ႏႈိက္
ခၽြတ္ခၽြတ္စူးစမ္းထားေသာ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားဤစာအုပ္တြင္ပါရွိသည္။ မည္သူသည္ ၎တို႔
ၾကံဳရသည့္အက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းခဲ့သည္၊ မည္သည္တို႔ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္၊ ၎တို႔၏
အေရးႀကီးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား၏

ဂယက္႐ိုက္မႈမ်ား၊

၎တို႔သတ္မွတ္သည့္

အႀကီးမားဆံုး

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
အာဏာရွင္စနစ္မွဒီမိုကေရစီသို႔

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို

မည္သို႔ျမႇင့္တင္

အားေပးမည္၊ မည္သို႔လႈံ႔ေဆာ္တိုက္တြန္းမည္၊ မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲမည္ဆိုသည္ကို လက္ရွိကာလ
တြင္ျငင္းခုံေဆြးေႏြးေနမႈမ်ားကိုလည္း ဤဆန္းသစ္တီထြင္မႈရွိသည့္ စာအုပ္က တမူထူးျခားစြာ
ႏွင့္ အခ်ိန္သင့္အခါသင့္ အက်ဳိးျပဳထည့္၀င္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး အသိုက္အ၀န္းကို
iii

ပဲက
့ င
ုိ ေ
္ ပးေနၾကသည့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြကလ
္ ည္း ဤစာအုပပ
္ ါအေၾကာင္း
အရာမ်ားမွာ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိပါလိမ့္မည္။
လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈသည္

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို

အစျပဳမီးကူးေပးႏိုင္သည္မွာ

မွန္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးအကြဲအျပဲ ေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားကို ျပန္လည္သင့္ျမတ္
ရန္၊

အစိုးရအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏

စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုတည္ေဆာက္ရန္၊

အေရးႀကီးသည့္

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလတြင္ တိုင္းျပည္တစ္ခုကို လမ္းညႊန္ေပးရန္တို႔အတြက္ ေရရွည္တြင္
ကၽြမ္းက်င္လိမၼာေသာ၊ တည္ၿငိမ္ေသာ၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈလိုအပ္သည္
ဟူေသာ ဤစာအုပ္၏သတင္းစကားကို မိမိတန္ဖိုးထားမိပါသည္။
ဤစာအုပ္သည္ WANA ေဒသအတြက္ အထူးအေရးပါသည့္စာအုပ္ျဖစ္သည္။ ဒီမို
ကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊

ပါ၀င္သင့္သူအားလုံးပါ၀င္ေရးႏွင့္

ဂုဏ္သိကၡာအတြက္

အေျခခံစရာ

အေျခအေနမ်ားကို ထာ၀ရတည္ျမဲေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသူမ်ားအားလုံးအတြက္ ဤစာအုပ္တြင္
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ ေလ့လာဆည္းပူးရသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားသည္
အလြနတ
္ န္ဖးုိ ရွေ
ိ ပသည္။ ဒီမက
ုိ ေရစီအေတြ႕အၾကံဳႏွငပ
့္ တ္သက္လ်င္ အျမဲတမ္းတပမ္း႐ံးႈ ေနေလ့
ရွိျခင္း၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခံစားခဲ့ၾကရသည့္ အာရပ္ကမာၻမွမိမိတို႔အတြက္
လည္း ထိုသင္ခန္းစာမ်ားက တန္ဖိုးရွိလွသည္။ ထိုသင္ခန္းစာမ်ား၏ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားသည္
သက္ေရာက္မႈက်ယ္ျပန္႔လွသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုသင္ခန္းစာမ်ားသည္ ကမာၻ
တစ္၀န္းမွ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးသမားမ်ားကို အကူအညီေပးရန္ ရည္စူးထားသည္မွာ
လည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
လူ႔အခြင့္အေရးသည္ မိမိတုိ႔ေခတ္၏ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ။ အေျခခံလူ႔အခြင့္
အေရးမ်ားအားလုံးကို လူတုိင္းခံစားၾကရသည့္ ေလာကတစ္ခုသည္ လူသားတုိ႔၏လိုအပ္ခ်က္
ပင္ျဖစ္သည္ဟု မိမိယုံၾကည္ပါသည္။ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္းအရ မည္သို႔ပင္ကြဲျပားေစ
ကာမူ ျပည္သူမ်ားအားလုံးက ဒီမိုကေရစီသို႔သြားရာလမ္းကို ဖြင့္ေပးႏုိင္သည္ကို သက္ေသျပရန္
WANA ေဒသတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္သည္။ လူ႔သမိုင္းတြင္ WANA ေဒသက ေခတ္သစ္
တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီသို႔ဦးတည္ေျပာင္းလဲရန္ ျပည္သူတို႔၏ျပင္းျပ
ေသာ အလုဆ
ိ ႏၵကခ
ုိ ခ
ု ႏ
ံ င
ုိ သ
္ ည့္ သိမ
႔ု ဟုတ္ ျငင္းပယ္ႏင
ုိ သ
္ ည္ယ
့ ဥ္ေက်းမႈဟ၍
ူ မရွေ
ိ ခ်။ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ပါင္းစုံ
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံတြင္ ဖိႏွိပ္မႈသို႔မဟုတ္ မျဖစ္မေနလိုက္နာရန္ ျပ႒ာန္းမႈမရွိဘဲ ျပည္သူမ်ား
အားလုံးက မိမိတို႔အားအုပ္ခ်ဳပ္မည့္သူမ်ားကို တင္ေျမႇာက္ႏုိင္ရန္ရည္ရြယ္ၾက႐ိုးျဖစ္ပါသည္။

Mohamed Moncef Marzouki
တူနီးရွားသမၼတႏုိင္ငံ သမၼတေဟာင္း (၂၀၁၁- ၂၀၁၄)
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စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာၿပီးေနာက္ လာျခင္းေကာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီသို႔
သြားရာလမ္းအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံက လွမ္း၀င္လာခဲ့သည္။ ဤစာအုပ္တြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပ
ထားသလိုပင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးသည္ ေျဖာင့္ျဖဴးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုေတာ့
မဟုတ္ေပ။ ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ ထည့္ဝင္ေဆာင္ရြက္လိုၾကသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအျပင္ အေလး
အနက္သုံးသပ္မႈရွိၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈရွိမွသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး
ခရီးတြင္ၾကံဳရသည့္ အတားအဆီးမ်ားစြာကို ေအာင္ျမင္စြာပဲ့ကိုင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ ဤ 'ဒီမို
ကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းမ်ား ။

။ ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ သင္ယူျခင္း' စာအုပ္ကို

ျမန္မာစာဖတ္ပရိသတ္အတြက္ အထူးစီစဥ္ထုတ္ေ၀လိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ (၇)
ဦးက ၎တို႔၏တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိသည့္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚ
ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ ကိုယ္ေတြ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားကို မွ်ေ၀ေျပာ
ၾကားထားသည့္ စာအုပ္ျဖစ္သည္။
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟူသမွ်သည္ တမူထူးျခားသည့္ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမုိင္းေၾကာင္း ေနာက္ခံ
အေျခအေနအသီးသီးတြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ထိုေခါင္ေဆာင္မ်ားရင္ဆိုင္
ရသည့္ အေရးကိစၥမ်ားသည္ကား အံ့ၾသဖြယ္ရာတူေနသည္။ ခိုင္မာသည့္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ၏
အေရးပါမႈ၊ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ခက္ခဲ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား၊ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ကို
ေျပာင္းလဲရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအားလုံးသည္ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္တိုင္းတြင္
အထင္အရွားျမင္ရသည္။ ႏိုင္ငံတကာေထာက္ခံမႈ၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈ၊ တစ္ခ်ိန္က ရန္ဘက္
မ်ားႏွင့္ သေဘာတူမွ်မႈကို ေခါင္းခဲစရာမျဖစ္မေနတည္ေဆာက္ရျခင္းတို႔ကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ကိုယ္တုိင္သေဘာက္ေပါက္နားလည္ခဲ့ရသည့္ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ေျပာျပထား
သည္။
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အတိတ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ပါခဲ့သည့္

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏

အၾကံဉာဏ္ႏွင့္ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ားမွေနၿပီး အက်ဳိးရွိခဲ့ၾကပုံကိုလည္း ဤစာအုပ္ပါ ေတြ႔ဆုံ
ေမးျမန္းထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသည္လည္း ဤ
စာအုပ္မွ အသုံး၀င္ဖြယ္သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အားေပးတိုက္တြန္းမႈတို႔ကိုရရွိႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္
မိသည္။

ေဟာ့ဟဲ ဘာလာဒါရက္စ္

႐ိုလန္ကိုဘီးယား

ကာလို႔စ္ ၀က္စ္တန္ဒေရာ့ပ္

မစ္ရွင္အႀကီးအကဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

International IDEA

ဥေရာပသမဂၢ

Club de Madrid

(ျမန္မာႏိုင္ငံ)

သံအမတ္ႀကီး
European Union
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ယခုႏွစ္သည္ International IDEA တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ (၂၀) ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္
သည္။ ပိုမိုခိုင္မာေသာ ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္း အေဆာက္အအုံမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို
ကမာၻတစ္၀ွမ္း ေထာက္ပံ့အားေပးလာသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ႏွစ္ခု ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ေလၿပီ။ ထိုႏွစ္
(၂၀) ကာလအတြင္း ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာဒီမိုကေရစီကို ကမာၻအ၀ွမ္းတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္း
ၾကသူမ်ားအတြက္

နည္းနာနိႆရဆုိင္ရာ

အဖိုးတန္

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို

International IDEA က ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား စီစဥ္က်င္းပျခင္းႏွင့္
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေၾကာင္း ယွဥ္ထိုးစဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္ေသာ အသိ
ပညာကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဓိကထားျဖန္႔ျဖဴးခဲဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲတည္ေဆာက္ျခင္း၊
ဒီမိုကေရစီ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာကိုလည္း
ျဖန္႔ျဖဴးေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အျပင္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကပါ ေရးသားထုတ္ေ၀ရျခင္း
မရွိေသးသည့္

အေၾကာင္းအရာမွာ

ထိပ္တန္းႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက

သူတို႔၏ႏုိင္ငံ

အသီးသီးမွ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား မည္သို႔ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို
ကိုယ္ေတြ႕တုိက္႐ိုက္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အဆိုပါဟာကြက္ကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ ဤ
စာအုပ္က ျဖည့္ဆည္းလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
အသြငက
္ းူ ေျပာင္းမႈကာလမ်ား၏ ရလဒ္ကအ
ုိ ဆုးံ အျဖတ္ေပးရာတြင္ ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးေခါင္းေဆာင္
မ်ားက အဓိကေနရာမွပါ၀င္ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ပါသင့္သူအားလုံးပါသည့္ လုပ္ငန္း
စဥ္မ်ားလည္းျဖစ္သည္မာွ မွနေ
္ သာ္လည္း ဒီမက
ုိ ေရစီအသြငက
္ းူ ေျပာင္းမႈမ်ားဆိသ
ု ည္ ထိပဆ
္ းံု က
ေခါင္းေဆာင္မ်ားလက္ထဲတြင္ရွိသည့္ အေရးအႀကီးဆံုး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားလည္းျဖစ္သည္ဟုဆို
ရပါမည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနတတ္သျဖင့္ ထိပ္
ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏လက္ထဲတြင္ အေရးႀကီးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား က်ေရာက္ေနတတ္ျခင္း
လည္းျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ စုေပါင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအတြက္ ရွိၿပီးသား
မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားျဖင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္အံမ၀င္သျဖင့္ ကေသာင္းကနင္း
ျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္ကၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရဖူးျခင္းမရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ
က ဆက္ႏႊယ္ေနတတ္သျဖင့္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္တတ္သည္။ အေျခအေန၊ စိန္ေခၚမႈတို႔၏
ေလးနက္မႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈတို႔က က်န္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ား တာဝန္ယူ၍မျဖစ္ေလာက္
ေအာင္ ကာဆီးထားသျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ကေသာင္းကနင္းျဖစ္တတ္သည္။ အေရး
အႀကီးဆုံးကေတာ့ သမုိင္းကိုလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲေနရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း အသြင္
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ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ကေသာင္းကနင္းျဖစ္တတ္သည္။
အဆိုပါအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

အက်ပ္အတည္းမ်ားႏွင့္

စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္

အသြင္

ကူးေျပာင္းေရး ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အား စံျပတာ၀န္ယူမႈႏွင့္ စံျပဦးေဆာင္မႈလိုသည့္ အေျခ
အေနထဲသို႔ ပစ္ထည့္လိုက္သလိုျဖစ္သြားသည္။ တုံ႔ျပန္မႈ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ၊ အေျခအေန၊
အလားအလာရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးပစ္မ်ားကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ခ်က္
ေကာင္းေကာင္းလုပ္ျခင္းကိုအေျခခံၿပီး ဦးေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ကိုလုပ္ရသည့္ အေျခအေနသို႔
ေရာက္သြားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္သည္ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေစ အမ်ဳိးသား
ျဖစ္ေစ သူ၏ႏိင
ု င
္ ေ
ံ ရးပါဝင္ပတ္သက္မက
ႈ ုိ အေျခခံထားသည္တ
့ န္ဖးုိ မ်ားကိအ
ု ေျခခံၿပီး ကိယ
ု တ
္ င
ို ္
အကဲျဖတ္ ဆန္းစစ္ခ်က္ကို အေရးတႀကီးေပးရသည္။
ထိုသို႔ေသာ စစ္မွန္သည့္ဦးေဆာင္မႈ၏ အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္ အခ်ိန္မ်ား၊ ကာလ
အခိုက္အတန္႔မ်ားတြင္ ေရွ႕ေရးကိုေမွ်ာ္ေတြးသည့္ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္၊ ဆန္႔က်င္မႈကိုရင္ဆုိင္
ရဲသည့္သတၱိ၊ ရလဒ္ေကာင္းမ်ားကိုစိတ္ရွည္ ရွည္ထားေစာင့္စားမႈ၊ မဆိုင္းမတြေဆာင္ရြက္
တတ္ျခင္းႏွင့္

တိုင္းသူျပည္သားမ်ားႏွင့္သူတို႔၏ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို

တာ၀န္ခံျခင္းဟူသည့္

အေျခခံမ်ားကိုမူတည္သည့္ ရလဒ္မ်ားလုိအပ္သည္။
ထိုသို႔ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကိုရင္ဆုိင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ၁၃ ဦးထံမွ သင္ခန္းစာ
မ်ားကို ဖမ္းဆုပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ကိုထုတ္ရျခင္းအတြက္ International IDEA
မွ ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ဤဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းမ်ား။

။ 'ကမာၻ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္

စကားေျပာျခင္း' (Democratic Transitions: Conversations with World Leaders) စာအုပ္
တြင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔
လုပ္ၾကရာတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အခန္းက႑ကို သုံးသပ္ေဖာ္ျပ
ထားပါသည္။ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအတြင္း အေရးအႀကီးဆုံး
ျဖစ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္စဥ္းစားၾကည့္ႏုိင္သည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို မ်က္ေမွာက္ေခတ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဖတ္႐ႈရပါလိမ့္မည္။
ဤစာအုပ္တြင္ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ ထူးခၽြန္ေျပာင္ေျမာက္သည့္
ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ၎တုိ႔တမူထူးျခားသည့္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို မွ်ေ၀ခဲ့ၾကသည့္ပံုစံျဖင့္ ထည့္၀င္
ထားပါသည္။ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ကူညီလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ကမာၻ႔
ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို

မွ်ေ၀သင့္သည္ဟု

ယုံၾကည္ခဲ့သည့္

မိမိအရင္က

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္သြားသည့္ Vidar Helgesen အား သူ၏အျမင္ႏွင့္
ခံယူခ်က္အတြက္ အလြန္ပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္လုပ္
ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ယခုစာအုပ္စီမံခ်က္ကို တြန္းအားေပးရန္လိုအပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ

viii

ထိုးထြင္းသိျမင္မႈႏွင့္

အေတြးအေခၚထက္ျမက္မႈတို႔

ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းအတြက္လည္း

အထက္

လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဘီတာႏွင့္ ပါေမာကၡ လိုဝန္ေသာ္ တို႔ကိုေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။ ၎တို႔၏
အားထုတ္လုပ္ကိုင္မႈ၊ အင္အားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္မႈတို႔ကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ မ်ားစြာတန္ဖိုးထား
ေလးစားမိပါသည္။
အေတြ႕အၾကံဳမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ ႂကြယ္ဝေနသည့္ ဤစာအုပ္သည္လာမည့္
ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္ လူတစ္ခုကိုယ္စားျပဳေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွသည္ ဒီမို
ကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကမည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္
ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္

လမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ဆင္ျခင္သုံးသပ္မႈ၊

ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္းမႈတို႔၏

အရင္းအျမစ္အျဖစ္ အသုံးျပဳႏုိင္လိမ့္မည္ဟု International IDEA မွေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

Yves Leterme
အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
International IDEA

ix

အာဖရိက၊ အာရွ၊ ဥေရာပမွ ႏွစ္ဦးစီ၊ လက္တင္အေမရိကမွ သုံးဦးပါ၀င္သည့္ သမၼတ
ေဟာင္းႏွင့္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၁၃ ဦးက အာဏာရွင္မွ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ကူး
ေျပာင္းမႈမ်ား

မည္သုိ႔ေအာင္ျမင္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို

ဤစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထား

သည္။ ထိုအသြင္ကူးေျပာင္းေရးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို
1

မည္သို႔မည္ပံု ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားခဲ့သည္ စသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လက္ေတြ႕ထိုးထြင္းသိျမင္
မႈမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းႏိႈင္းခ်ိန္ခ်ိန္ သံုးသပ္မႈမ်ားကို သိရွိရန္အတြက္ဆိုလ်င္မူ ယခုစာအုပ္ပါေခါင္းေဆာင္
ေဟာင္းမ်ားမွလြဲၿပီး အျခားႏိႈ္င္းယွဥ္ေလာက္စရာ လူမရွိေပ။
၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လအတြင္း လူကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈ
မ်ားကို ဘရာဇီးသမၼတ ကာဒိုဆို၊ ခ်ီလီမွ ပါထရီစီယို အဲလြင္ႏွင့္ရီကာဒိုလာဂို႔စ္၊ ဖိလစ္ပိုင္မွ
ဖီဒယ္လ္ရာမို႔စ္၊

ပိုလန္မွ

အာလက္ဆန္းဒါး

ခြာညဲ့ဗ္စကီႏွင့္

တာေဒး၀ုရွ္

မာဇိုယဲ့ဗ္စကီ၊

ေတာင္အာဖရိကမွ အက္ဖ္၊ ဒဗလ်ဴ၊ ဒီက လက္၊ သာဘို အမ္ဘီကီ၊ စပိန္မွ ဖိလစ္ဂြန္ဇာလက္တို႔
ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သမိုင္း၀င္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအတြင္း ၎တို႔၏အခန္းက႑ကို ထို
ေခါင္းေဆာင္မ်ားက

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔

ဖြင့္ဆိုရွင္းျပၾကျခင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔အထဲတြင္

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခုအတြက္ သက္ဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္က ပထမဦးဆံုးျပန္ေျပာင္းေျပာျပမႈ
တစ္ခုပင္ပါဝင္သည္။
ဤေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမႈရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္အထိ ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္
သည့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ဦးတည္သြားခဲ့သည့္ အာဏာရွင္စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာလႊမ္းျခံဳေဖာ္ျပထားသည္။2 အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတိုင္းသည္ တမူ
ထူးျခားမႈရွိေနသျဖင့္

ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏

ပါ၀င္ခဲ့ေသာအခန္းက႑က

သီးျခားစီ

ဝိေသသရွိၾကသည္။ မတူညီသည့္ အာဏာရွင္စနစ္ပုံစံတစ္ခုစီမွ အဓိကထင္ရွားသူမ်ားျဖစ္ၾက
1

ဤအမွာစာသည္ မူရင္းအဂၤလိပ္မူအတြက္ေရးသားထားသည့္ အမွာစာျဖစ္ပါသည္။ ယခု ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္

ေ၀သည့္ ဤစာအုပ္၏ အက်ဥ္းခ်ဳပ္မူတြင္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈအရွိဆုံး ျဖစ္ရပ္အလိုက္ေလ့လာမႈမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္
ထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (ခ်ီလီ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ပိုလန္ႏွင့္ စပိန္) ႏုိင္ငံငါးႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္ငါးဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ
ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
2

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ဤစာအုပ္စီမံခ်က္ကို မစတင္ရေသးသျဖင့္ ထိုႏုိင္ငံေပါင္း ကိုးႏုိင္ငံမွ သမိုင္း၀င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾက

သည့္ နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား၊ ကိုရာဇန္အကြီႏို၊ ဗြိဳက္ခ်က္ခ္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီ၊ ယူလိုက္ဆက္ ဂီမာေရးရပ္စ္တို႔ကိုေတြ႕ဆုံေမးျမန္း
ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ယခုေခတ္တြင္ထင္ရွားမႈရွိသည့္ အျခားဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္
ဗားကလက္ဗ္ ဟာဗဲလ္ သို႔မဟုတ္ ရာအူးလ္ အယ္လ္ဖြန္ဆင္တို႔ကဲ့သို႔ ထူးခၽြန္ထင္ရွားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း
ထည့္သြင္းႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

xi

သည့္ ဒီကလက္၊ ဟာဘီဘီႏွင့္ ဇီဒီယိုတို႔သည္ ၎တို႔၏တုိင္းျပည္မ်ားကို တရား၀င္မႈရွိေသာ
ဒီမုိကေရစီသို႔ ကူးေျပာင္းရန္ကူညီခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အဲလြင္၊ ကာဒိုဆို၊ ဂြန္ဇာလက္စ္၊
ကူးေဖာ္၊ လာဂို႔စ္၊ မာဇို ယဲ့ဗ္စကီႏွင့္ အမ္ဘီကီတို႔သည္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို နိဂုံးခ်ဳပ္ေစခဲ့
သည့္ အတုိက္အခံလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ထင္ရွားလာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ၎တို႔
တိုင္းျပည္တြင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးကို ကူညီခဲ့ၾကသည္။ ခြာညဲ့ဗ္စကီ၊ ရာမို႔စ္ႏွင့္
ေရာလင္းစ္တို႔သည္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတို႔ၾကားမွ အကြဲအျပဲၾကားတြင္
ရပ္တည္ကာ ေပါင္းကူးေပးခဲ့ရသည့္ ျပယုဂ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္ ၁၃ ဦးစလုံးသည္
၎တို႔တုိင္းျပည္မ်ား၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ထူးျခားအေရးပါသည့္ ထည့္၀င္
ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည္။
ထိုအစိုးရထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏
အေၾကာင္းရင္းကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္မီးေမာင္းထုိးေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ပီျပင္သည့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ မူလအစႏွင့္ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားက
ေဆြးေႏြးထားသည္။ ၎တုိ႔ရင္ဆုိင္ရသည့္ အဓိကျပႆနာမ်ားကို မည္သို႔ရင္ဆိုင္ၿပီး နားလည္
သေဘာေပါက္ခဲ့သည္၊ မည္သည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ၎တို႔ေအာင္ျမင္ေအာင္ ရည္မွန္းခဲ့ရ
သည္၊ မည္သည့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္၊ ထိုမဟာ
ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား မည္သို႔ေျပာင္းလဲသည္၊ ဘာေၾကာင့္ေျပာင္းလဲသည္ဆိုသည္ကို
လည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။ တခါတရံတြင္ ေနာင္တရဖြယ္ျဖစ္ေသာ
အေရးႀကီးသည့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၎တို႔ခ်မွတ္ခဲ့ရသည့္အေၾကာင္း ျပန္ေျပာင္းေျပာျပၾက
သည္။3 လက္ရွိႏွင့္အနာဂတ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားမွ ရရွိ
ႏုိင္သည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို ၎တို႔က ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျပခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္ ဒီမိုကေရစီ
တည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏မ်ဳိးဆက္တုန္းက အခြင့္အလမ္းမ်ား
ၾကား ကြဲျပားမႈမ်ားကိုလည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆင္ျခင္သုံးသပ္ျပခဲ့ၾကသည္။
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က ၎တု႔ိရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို အတိအက်မွတ္မိႏုိင္ဖြယ္မရွိပါ။ ထိုအခ်ိန္က အေျခအေနမ်ားကို မည္သည့္
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မ်ားကို မွားယြငး္ စြာေ၀ဖန္အကဲျဖတ္မသ
ိ ည္လည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။ ျခံဳေျပာရလွ်င္ ဤေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္မ်ားသည္ စစ္မွန္မႈ
ကိုေပါင္းစုထားၿပီး အျခားရႏိုင္စရာ ရင္းျမစ္မရွိသည့္ တန္ဖိုးရွိေသာ႐ႈေထာင့္မ်ားကိုေပးအပ္မည္ဟု မိမိတုိ႔ယုံၾကည္ပါသည္။
အမွားအယြင္းမ်ားကိုဖုံးဖိၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုအသားေပးၿပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာခ်င္ေျပာမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း
အျခားစိတ္ျဖာသုံးသပ္မႈ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ေမွးမွိန္သြားႏိုင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦးခ်င္း ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုမူ သိျမင္နားလည္ေအာင္ ၎တို႔ကေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ တမူထူးျခားသည့္ ဤ
အရင္းအျမစ္ကို နက္႐ႈိင္းစြာသိရွိနားလည္ဖို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားထက္ ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းမရွိပါ။
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ထိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ဆက္လက္၍
ေမးျမန္းမႈမ်ားမႈမ်ားက

အေရးပါေနဦးမည့္ပုစာၦမ်ားကို ေတြ႕ဆုံ

ရွင္းလင္းထင္ရွားသြားေစသည္။ ထိုပုစာၦမ်ားမွာ စိတ္၀မ္းကြဲေနသည့္

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးအင္အားစုမ်ားကို အာဏာရွင္အစိုးရတစ္ရပ္ကိုရင္ဆုိင္ရန္ မည္သို႔ညီညြတ္
ေအာင္၊ စုဖြဲ႕မႈရွိေအာင္လုပ္မည္၊ အာဏာရွင္ အစုိးရအတြင္း ႏိုင္ငံေရးတံခါးဖြင့္ရန္ လႈပ္ရွားမႈကို
မည္သို႔အားျဖည့္မည္၊ အတိုက္အခံအုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အစိုးရေဟာင္း၏အင္အားစု
မ်ားၾကားတြင္ပါ အလုပ္ျဖစ္မည့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ား တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ မည္သို႔လုပ္မည္၊
ဒီမိုကေရစီ

အင္အားစုမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ခိုင္မာအားေကာင္းရန္

ဘာေၾကာင့္လုပ္သင့္သည္၊ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္ ပုစာၦမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ အရပ္ဘက္
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခန္း
က႑ကို ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားကိုလည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီး ေျပာၾကားခဲ့
ၾကသည္။
စစ္တပ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္
ထားရွိေရး အာမခံခ်က္ကိုရေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပုံ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္

အတိတ္ဒဏ္ရာ

အနာတရမ်ားေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ တရားမွ်တမႈ လိုအပ္ခ်က္ကို
ၿပိဳင္ဘက္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးဟူသည့္အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ႏွင့္ ခ်ိန္ခြင္
လွ်ာမွ်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ပုံ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကိုခြဲေ၀ျခင္းအတြက္ ျပည္သူလူထု၏
ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈမ်ားကိုတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရင္း စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတိုးပြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ပုံ၊ အေျခခံဥပေဒ
ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ပုံစသည့္
အကဲအလြန္ဆတ္ေသာပုစာၦမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ႏႈတ္ထြက္
စကား၊

အသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

ေလ့လာခ်က္အမ်ားစုတြင္

ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္သည့္၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးအေျမာ္အျမင္ကို ယခုေခါင္းေဆာင္မ်ား
က ေဖာ္ျပေပးေနသည္။
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(ဖီဒယ္လ္ ရာမို႔စ္ႏွင့္ ဘီ၊ ေဂ်၊ ဟာဘီဘီတို႔၏) ေတြ႕ဆုံေမးျမန္မႈမ်ားတြင္ပါရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို
ပိုၿပီးျပည့္စုံစြာတင္ျပႏုိင္ရန္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးေရးသားထုတ္ေ၀ထားၿပီးသား စာအုပ္မ်ားမွ သက္ဆုိင္
ရာစာပိုဒ္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားထဲတြင္ သံခိပ္ေဖာ္ျပထားသည္။ စာဖတ္သူ၏သုံးသပ္
ခ်က္ျပဳလုပ္မႈလြယ္ကူေစရန္ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားႏွင့္ စာလုံးမည္းမ်ားကိုထည့္သြင္းျခင္း၊ အတိုခ်ဳပ္
ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ကြင္းစကြင္းပိတ္ျဖင့္ေဖာ္ျပျခင္း၊ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ ဆက္လက္
The Myth of the Strong Leader: Political Leadership in the Modern Age (London: Bodley Head and New
York: Basic Books, 2014). ကိုလည္းၾကည့္ပါ။ အဆိုပါ ‘ျပန္လည္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ေသာ’ သို႔မဟုတ္ ‘အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈတြင္ပါ၀င္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္ Brown ကသတ္မွတ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးျပယုဂ္မ်ားသည္ မူအရခၽြင္းခ်က္
ထားေျပာရမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ နက္႐ႈိင္းသည့္ျခားနားမႈကိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကသည္။ အင္အားသုံး
အုပ္ခ်ဳပ္သူကို ယုံၾကည္ျခင္း၏အႏၲရာယ္မ်ားကို အေလးထားေျပာထားေသာ္လည္း ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ၿပီး ပါသင့္သူအားလုံး
ပါသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကိုလိုလားသည့္တင္ျပခ်က္မ်ားကို စာေရးသူကေရးသားခဲ့သည္။ မိမိတို႔ႏွင့္စာေရးဆက္သြယ္ရာတြင္
ထိုသို႔ေသာေခါင္းေဆာင္မႈမ်ဳိးသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလတြင္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း Brown ကမွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။
ထိုစူးစမ္းေလ့လာမႈကို ဤစာအုပ္ပါေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားတြင္ စနစ္တက်ျပဆိုထားပါသည္။ ေနာက္ထပ္႐ႈ႕ေထာင့္တစ္ခုကို
Marshall Ganz ေရးသားသည့္ ‘အေျပာင္းအလဲကိုေခါင္းေဆာင္ျခင္း-ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူမႈေရး
လႈပ္ရွားမႈ’ ဟူသည့္စာတမ္းကို Handbook of Leadership and Practice စာအုပ္ by Marshall Ganz in ‘Leading
Change: Leadership, Organization and Social Movements,’ in Nitin Nohria and Rakesh Khurena (eds),

Handbook of Leadership and Practice (Boston: Harvard Business Press, 2010) မွ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္
မႈဟူသည္ ‘မေရရာမႈႏွင့္ရင္ဆုိင္လာရခ်ိန္၌ တူညီသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ အျခားသူမ်ားကလည္းလုပ္
ေဆာင္ႏုိင္ေစသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ဖန္တီးေပးရန္တာ၀န္အား လက္သင့္ခံျခင္း’ ဟု Ganz က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုပါသည္။
ဤစာအုပ္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္ အထက္ပါေခါင္းေဆာင္မႈဖြင့္ဆုိခ်က္၏ သ႐ုပ္
သကန္ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။
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ဖတ္႐ႈရန္ စာအုပ္အညႊန္း၊ အေထာက္အကူအျပဳႏုိင္ဆုံးဟု စာေရးသူမ်ားကယူဆသည့္ ႏႈိင္းယွဥ္
ေလ့လာႏို္င္ေသာ သေဘာတရားေရးရာ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို အၾကံျပဳထည့္သြင္းေဖာ္ျပထား
သည္။ သက္ဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပါတီမ်ား၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ရည္ညႊန္း
ကိုးကားရန္ရွာေဖြရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ
ထားသည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကိုလည္း ထည့္သြင္းထားပါသည္။
ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားမတိုင္မီ အေျခအေနေနာက္ခံ အက္ေဆးမ်ားကိုဦးစြာေဖာ္ျပထားပါသည္။
ထိုအက္ေဆးမ်ားကို

တိုင္းျပည္တစ္ခုခ်င္းစီကို

အထူးျပဳသည့္ပညာရပ္ဆုိင္ရာ

ထိပ္တန္္း

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေရးသားထားျခင္းျဖစ္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးခ်င္းစီ
၏ အခန္းက႑တို႔ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားသည့္ အက္ေဆးမ်ားျဖစ္သည္။
ျဖစ္ခ်င္ေတာ့

ထိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားထဲမွ

သက္ရွိထင္ရွားအမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္

တစ္ဦးမွ်မရွိေတာ့ေပ။ မိမိတို႔ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကလည္း ထိုအသြင္
ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ားစြာ
ကို ေပးအပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ International IDEA က မန္ခ်က္
စတာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ Georgina Waylen ကို ထုိအမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားဆိုင္ရာ
အေၾကာင္းအရာအတြက္ သီးျခားအခန္းတစ္ခန္းပါ၀င္ေရးသားခုိင္းခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
အတြင္း သူမလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ အစိုးရထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အဆင့္
မဟုတ္ေသာ္လည္း

အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွပါ၀င္ခဲ့သည့္

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္

ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအသစ္မ်ားတြင္

ထိုကိုးႏုိင္ငံမွ
အေျခတည္ကာ

အမ်ဳိးသမီး
ပါေမာကၡ

Georgina Waylen က သူ၏အက္ေဆးကို ေရးသားထားသည္။
စာေရးသူတို႔ႏွစ္ဦးေရးသားခဲ့ၾကသည့္ နိဂုံးခ်ဳပ္အက္ေဆးတြင္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး
မည္သို႔နိဂုံးခ်ဳပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး မည္သို႔တည္ေဆာက္ပုံအေၾကာင္း အဓိကအေျခခံမ်ား
ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ အခါခါျပန္ေပၚလာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုရင္ဆုိင္ရသည္။ ကိုးႏုိင္ငံစလုံး၏
ျဖစ္ရပ္မ်ားက ရရွိေသာသင္ခန္းစာမ်ားသည္ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ
မ်ားႏွင့္ လြန္စြာသက္ဆုိင္ေနသည္။ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတည္ေထာင္ရန္ အားသြန္ခြန္စိုက္
ႀကိဳးပမ္းေနဆဲ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္
ဤစာအုပ္သည္ အဖိုးတန္စာအုပ္ျဖစ္သည္။ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွား
သူမ်ားအတြက္၊ မီဒီယာႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းအတြက္၊ ဒီမိုကရက္တစ္ အသြင္ကူး
ေျပာင္းမႈမ်ားကိုပံ့ပိုးရန္၊ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ရန္၊ နားလည္သိရွိရန္ လိုလားသူမ်ား
အားလုံးအတြက္ ဤစာအုပ္သည္ အဖိုးတန္စာအုပ္ျဖစ္ပါ သည္။
ဤစာအုပ္ပါ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကို မိမိတို႔ႏွစ္ဦးအတူတကြ လုပ္ေဆာင္ရျခင္းႏွင့္
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မိမိတုိ႔ေလ့လာသိရွိရသည္ကို ပူးတြဲသုံးသပ္ဆင္ျခင္ၾကည့္ရျခင္းသည္ အံ့မခန္းအေတြ႕အၾကံဳျဖစ္
သည္။ အထူးသျဖင့္ မိမိတို႔စူးစမ္းေလ့လာခဲဲ့သည့္ေမးခြန္းမ်ား၏ ဆက္လက္အေရးပါေနမႈႏွင့္
မိမိတို႔ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္သူမ်ား၏ အံ့ၾသဖြယ္အရည္အခ်င္းမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္
မိမိတုိ႔အတြက္ အံ့မခန္းအေတြ႕အၾကံဳျဖစ္ရျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔စာေရးသူႏွစ္ဦး၏ တူညီေသာ
တန္ဖိုးမ်ား၊

ကြဲျပားေသာဘ၀အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကိုအေျခတည္ကာ

ဤစာအုပ္ေရးသားမႈကို

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ၾကရင္း မိမိတို႔ႏွစ္ဦး၏ေရရွည္ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ပိုၿပီးနက္႐ႈိင္းလာခဲ့
သည္။
ဤအစီအစဥ္ကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳျခင္းႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းတို႔အတြက္ International
IDEA ကို အလြန္ပင္ တန္ဖိုးထားေလးစားမိျခင္းႏွင့္ ၎တု႔ိ၏ျပန္ေျပာင္းေျပာျပခ်က္မ်ားကို
စူးစမ္းေဖာ္ထုတ္ခြင့္ေပးခဲ့ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုလည္း ေလးနက္စြာေက်းဇူးတင္ရွိျခင္း
ႏွင့္အတူ စာဖတ္သူမ်ားအားလည္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္အတူတကြ ၎တို႔အားပူးေပါင္းေလ့လာသင္
ယူၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
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