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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 တြန္္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။

တူနီးရွားေတာ္လွန္ေရးသည္ တိုင္းျပည္တစ္ခုတည္းႏွင့္သာဆိုင္သည့္ ျဖစ္ရပ္မဟုတ္ပါ။ 

ေဒသတစ္ခုလုံး၏ အရွိတရားမ်ားကိုေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့သည့္ ႀကီးမားသည့္လႈိင္းလုံးႀကီး စတင္ရာ 

ေနရာျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ စင္စစ္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပရန္ တူနီးရွား 

ႏိငုင္သံားမ်ားက ဆုံးျဖတလ္ုကိၾ္ကၿပီး ၎တို႔၏ဂဏုသ္ကိၡာျပနရ္ေရးႏငွ္ ့ဒမီိကုေရစတီည္ေဆာက ္

ေ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 

ေတာ္လွန္ေရးမွ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းရလဒ္မ်ားေမွ်ာ္လင့္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားက ၎တုိ႔အေပၚယံုၾကည္ 

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 
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ပ့ဲကုိင္ေပးေနၾကသည့္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္လည္း ဤစာအုပ္ပါအေၾကာင္း 

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 

အလြန္တန္ဖုိးရိွေပသည္။ ဒီမုိကေရစီအေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ပတ္သက္လ်င္ အျမဲတမ္းတပမ္း႐ံႈးေနေလ့ 

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 အလိုဆႏၵကုိခုခံႏုိင္သည့္ သုိ႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ႏုိင္သည့္ယဥ္ေက်းမႈဟူ၍မရိွေခ်။ ႏုိင္ငံေပါင္းစံု 

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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ေဟာ့ဟဲ ဘာလာဒါရက္စ္

မစ္ရွင္အႀကီးအကဲ

International IDEA 

(ျမန္မာႏိုင္ငံ) 

 အတိတ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ပါခဲ့သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 

အၾကံဉာဏ္ႏွင့္ ထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ားမွေနၿပီး အက်ဳိးရွိခဲ့ၾကပုံကိုလည္း ဤစာအုပ္ပါ ေတြ႔ဆုံ 

ေမးျမန္းထားသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားသည္လည္း ဤ 

စာအုပ္မွ အသုံး၀င္ဖြယ္သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္ အားေပးတိုက္တြန္းမႈတို႔ကိုရရွိႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ 

မိသည္။

႐ိုလန္ကိုဘီးယား

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ

ဥေရာပသမဂၢ 

သံအမတ္ႀကီး

European Union 

ကာလို႔စ္ ၀က္စ္တန္ဒေရာ့ပ္

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

Club de Madrid
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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။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလမ်ား၏ ရလဒ္ကုိအဆံုးအျဖတ္ေပးရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ 

မ်ားက အဓိကေနရာမွပါ၀င္ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ ပါသင့္သူအားလံုးပါသည့္ လုပ္ငန္း 

စဥ္မ်ားလည္းျဖစ္သည္မွာမွန္ေသာ္လည္း ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားဆုိသည္ ထိပ္ဆံုးက 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားလက္ထဲတြင္ရွိသည့္  အေရးအႀကီးဆံုး ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားလည္းျဖစ္သည္ဟုဆို

ရပါမည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနတတ္သျဖင့္ ထိပ္  

ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏လက္ထဲတြင္ အေရးႀကီးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား က်ေရာက္ေနတတ္ျခင္း 

လည္းျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ စုေပါင္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈအတြက္ ရွိၿပီးသား 

မူေဘာင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္္နည္းမ်ားျဖင့္ 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၏ႏုိင္ငံေရးပါဝင္ပတ္သက္မႈကုိ အေျခခံထားသည့္တန္ဖုိးမ်ားကုိအေျခခံၿပီး ကုိယ္တိုင္ 

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 
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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
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အာဖရိက၊ အာရွ၊ ဥေရာပမွ ႏွစ္ဦးစီ၊ လက္တင္အေမရိကမွ သုံးဦးပါ၀င္သည့္ သမၼတ 

ေဟာင္းႏွင့္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ၁၃ ဦးက အာဏာရွင္မွ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈမ်ား မည္သုိ႔ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို ဤစာအုပ္တြင္ေဖာ္ျပထား 

သည္။1  ထိုအသြင္ကူးေျပာင္းေရးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားကို 

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 ပထမဦးဆုံးျပန္ေျပာင္းေျပာျပမႈ 

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 
ထည့္သြင္းႏုိင္ခဲဲ့ျခင္းမရွိပါ။
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သည့္ ဒီကလက္၊ ဟာဘီဘီႏွင့္ ဇီဒီယုိတို႔သည္ ၎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။ 

အာဏာရွင္စနစ္အဆံုးသတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုေပၚလာေစရန္အတြက္ပါ ထိေရာက္ 

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။

3    ၎တို႔၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရွင္းျပျခင္းႏွင့္ ၎းတိို႔၏လုပ္ရပ္မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို အကဲျဖတ္ 
ဆန္းစစ္ျခင္းတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားသည္ လုံး၀ဥႆုံတိက်သည္ဟုေတာ့ မဆိုႏုိင္ပါ။ 
အျပည့္အ၀႐ုိးသားမႈရွိရန္မည္မွ်ပင္ ထုိေခါင္းေဆာင္မ်ားက အမွန္တကယ္အားသြန္ႀကိဳးပမ္းသည္ျဖစ္ေစ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 
က ၎တု႔ိရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို အတိအက်မွတ္မိႏုိင္ဖြယ္မရွိပါ။ ထိုအခ်ိန္က အေျခအေနမ်ားကုိ မည္သည့္ 
အျမင္ႏွင့္ ထုိအခ်ိန္ကအေရးယူေဆာင္ရြက္ခ့ဲပံုတုိ႔ကုိ အတိအက်မွတ္မိႏိုင္ဖြယ္မရိွပါ။ ျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေနသည့္ အင္အားစု 
မ်ားကုိ မွားယြင္းစြာေ၀ဖန္အကဲျဖတ္မိသည္လည္း 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။



xiii

ထိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ဆက္လက္၍  အေရးပါေနဦးမည့္ပုစာၦမ်ားကို ေတြ႕ဆုံ 

ေမးျမန္းမႈမ်ားမႈမ်ားက  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 အာမခံခ်က္ကိုရေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲဲ့ပုံ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္  အတိတ္ဒဏ္ရာ 

အနာတရမ်ားေပ်ာက္ကင္းေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ တရားမွ်တမႈ လိုအပ္ခ်က္ကို 

ၿပိဳင္ဘက္ေဟာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးဟူသည့္အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ႏွင့္ ခ်ိန္ခြင္ 

လွ်ာမွ်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ပုံ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ရင္းျမစ္မ်ားကိုခြဲေ၀ျခင္းအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ 

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့့္တမႈမ်ားကိုုတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရင္း စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ယုံၾကည္မႈတိုးပြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ပုံ၊ အေျခခံဥပေဒ 

ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ပုံစသည့္  

အကဲအလြန္ဆတ္ေသာပုစာၦမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ၎တို႔၏ႏႈတ္ထြက္ 

စကား၊ အသုံးအႏႈန္းမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေလ့လာခ်က္အမ်ားစုတြင္ 

ေပ်ာက္ဆုံးေနသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္သည့္၀ါရင့္ႏိုင္ငံေရးအေျမာ္အျမင္ကို ယခုေခါင္းေဆာင္မ်ား 
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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 ေခါင္းေဆာင္မႈကုိလိုလားသည့္တင္ျပခ်က္မ်ားကို 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။ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔၏ အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ International IDEA က မန္ခ်က္ 

စတာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ Georgina Waylen ကို ထုိအမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားဆိုင္ရာ

အေၾကာင္းအရာအတြက္ သီးျခားအခန္းတစ္ခန္းပါ၀င္ေရးသားခုိင္းခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

အတြင္း သူမလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ား၊ အစိုးရထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အဆင့္ 

မဟုတ္ေသာ္လည္း အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑မွပါ၀င္ခဲ့သည့္ ထိုကိုးႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီး 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈအသစ္မ်ားတြင္ အေျခတည္ကာ 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 

မိမိိတို႔ ေ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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၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္၌ ခ်ီလီႏုိင္ငံ၏လူဦးေရသည္ ကိုးသန္းနီးပါးရွိၿပီး လက္တင္အေမရိကတုိက္ 

တြင္ တစ္ႏွစ္လူတစ္ဦး ခ်င္း၀င္ေငြအရ တတိယအျမင့္ဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ လက္၀ဲအုပ္စု၊ 

လက္ယာအုပ္စု၊ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္အုပ္စုဟူ၍ အုပ္စုသုံးစုအညီအမွ်နီးပါး ရွိေနသည့္ 

အျပည့္အ၀ဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္ရွိသည့္ ခ်ီလီႏုိင္ငံသည္ ဥေရာပ၏လႊမ္းမိုးမႈကို 

ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပသည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုုးတက္ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ လက္၀ဲအုပ္စုတြင္ 

မာ့က္စ္-လီနင္၀ါဒကိုကိုင္စြဲေသာ ပါတီႏွစ္ခုရွိသည္။ ထိုပါတီႏွစ္ခုအနက္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ပါတီ 

သည္ ဆိုဗီယက္လိုလားေသာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျဖစ္သည္။ အီတလီႏွင့္ျပင္သစ္ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

မ်ားၿပီးလွ်င္ ဤပါတီသည္ အေနာက္ကမာၻ၌  တတိယေျမာက္အႀကီးဆံုး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီျဖစ္သည္။ 

ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္အုပ္စုတြင္ လႊမ္းမိုးထားေသာအင္အားစုမွာ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ 

ျဖစ္သည္။ ဤခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီသည္ ဥေရာပရွိအလားတူပါတီမ်ားထက္ လက္၀ဲအုပ္

စုႏွင့္ပိုမိုနီးစပ္သည္။ အေရးပါအရာေရာက္မႈတြင္ အီတလီႏွင့္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတို႔ရွိ ခရစ္ယာန္ 

ဒီမိုကရက္ပါတီမ်ားႏွင့္ ဆင္တူသည္။ လက္ယာအုပ္စုတြင္ ဒီမိုကေရစီအစဥ္အလာရွိၿပီး ဤ 

အုပ္စုရွိပါတီမ်ားသည္ အျခားလက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားရွိ လက္ယာႏိုင္ငံေရးအုပ္စု၀င္ ပါတီ 

မ်ားထက္ ပိုၿပီးစနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ပါတီမ်ားျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔သည္ခိုင္

မာေသာ အရပ္ဖက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ဟိုးယခင္ကတည္းကရွိခဲ့သည္။

အထက္ပါေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ Popular Unity (လက္၀ဲႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕) 

လႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆယ္ဗာဒိုအာယြန္ဒီ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ အာယြန္ဒီ 

သည္ မဲအေရအတြက္စုစုေပါင္း၏ ၃၆ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ႔ပါတီ 

က ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အနည္းငယ္ကိုသာ ရရွိထား 

ျခင္းျဖစ္သည္။ အာယြန္ဒီ၏တကယ့္ ႏိုင္ငံေရးစီမံကိန္းသေဘာသဘာ၀ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့ 

လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက သေဘာထားထားကြဲလြဲေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ သူ႔ကိုအထင္အျမင္ေသး 

သူမ်ားက‘ အမွန္တကယ္တည္ရွိမည့္ ေနာက္တိုးဆိုရွယ္လစ္ႏုိင္ငံ’ တစ္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ရန္ 

ႀကိဳးပမ္းခ်က္ဟု ျမင္ၾကသည္။ သူ၏ဘက္ေတာ္သားမ်ားစြာကမူ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္သို႔ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈ၏ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံ ေရာယွက္တည္ရွိမႈကိုလိုလားေသာ (ဗဟု၀ါဒီ) သီးျခားပုံစံ 

တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္ ဦးဦးဖ်ားဖ်ားစီမံကိန္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။ 

ခ်ီလီႏုိင္ငံ၏ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးစမ္းသပ္ခ်က္သည္ ‘ပစၥည္းမဲ့လူတန္းစား 

Genaro Arriagada ေရးသည္။
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အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ ကာလကိုမလြဲမေသြျဖတ္သန္းရျခင္းအပါအ၀င္ ‘သိပၸံနည္းက်ဆိုရွယ္

လစ္စနစ္၏ဥပေဒသမ်ား’ကို ေရွာင္လြဲ၍ရႏုိင္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ 

အာယြန္ဒီ အစိုးရ၏ရည္ရြယ္ခ်က္မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ ခ်ီလီႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ မတူ 

ကြဲျပားမႈမ်ားကို သည္းမခံႏိုင္ေသာ က်ဥ္းေျမာင္းေသာအယူအဆအတြင္းသို႔ စတင္သက္ဆင္း 

ခဲ့သည္။  လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ (အၾကမ္းဖက္မႈ) တို႔ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈမ်ား 

သာမက လမ္းမမ်ားေပၚ၌ပါ ျမင့္တက္ေစခဲ့သည္။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စတင္ၿပိဳကြဲျခင္း

၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁၁ တြင္ အာယြန္ဒီကိုျဖဳတ္ခ်ခံရၿပီး ေသဆုံးမႈျဖင့္အဆုံးသတ္

ခဲ့သည့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပီႏိုေခ်းဦးေဆာင္သည့္ စစ္တပ္က၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈသည္ အလြန္ပင္ 

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ခ့ဲသည္။ လက္နက္ကုိင္ပုန္ကန္မ ႈလံုး၀မျဖစ္ေပၚခ့ဲေသာ္လည္း အေရးအခင္း 

အေစာပိုင္းေန႔ရက္မ်ားတြင္ လူ ၃၀၀၀ နီးပါးအသတ္ခံခဲ့ရၿပီး ၎တုိ႔အနက္ အမ်ားစုသည္ 

အက်ဥ္း႐ံုးတရားစီရင္ၿပီး ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသားမ်ားျပည့္သြားသည္။ ရဲဘက္စခန္းမ်ားစြာကို တည္ေထာင္လုိက္သည္။ ျပည္သူ 

၁၀၀၀၀၀ ထက္မနည္း အတင္းအၾကပ္ျပည္ႏွင္ခံရသည္။ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ အစိုးရ 

႒ာနမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ 

အလုပ္ထုတ္ခံခဲ့ရသည္။ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈသည္ ပီႏိုေခ်းအစိုးရအတြက္ အဓိကလက္နက္ 

ျဖစ္သည္။

ပီႏိုေခ်းအစိုးရက လႊတ္ေတာ္ကို၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို 

ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ မဲဆႏၵ ရွင္စာရင္းမ်ားကိုမီးတင္႐ႈိ႕သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားထဲသို႔ ၀င္ေရာက္ 

စြက္ဖက္ကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဆဲ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားကို  တကၠသုိလ္အဓိပတိမ်ားအျဖစ္ 

ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အစိုးရကိုခၽြင္းခ်က္မရွိ ေထာက္ခံမႈမေပးေလာက္ဟုထင္သည့္ သတင္းစာမ်ား 

ကို ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္။ စာနယ္ဇင္းႏွင့္စာအုပ္မ်ားကို စာေပစိစစ္ေရးတည္ေထာင္သည္။ ေန႔စဥ္ 

ထုတ္သတင္းစာသစ္မ်ား၊ မဂၢဇင္းမ်ားအားလုံးကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ 

ထုတ္ေ၀ရန္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ေန၀င္မီးၿငိမ္းအမိန္႔ကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာေအာင္ 

ျပ႒ာန္းခဲဲ့သည္။
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ဤသို႔ေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈအဆင့္မ်ဳိးျဖင့္ အာဏာသိမ္းမႈသည္ ခ်ီလီကဲ့သို႔ 

ဒီမိုကေရစီ သမုိင္းမွတ္တမ္းရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ဳိးတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ဆန္႔က်င္ျငင္းပယ္မႈကိုျဖစ္ပြား 

ေစခဲ့သင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုသို႔ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ ခ်ီလီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ အလြန္အမင္း ႏိုင္ငံ 

ေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ားအစြန္းတစ္ဖက္စီျဖစ္ေနသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ 

လူမႈေရးအမုန္းတရားမ်ားက လူမႈအေဆာက္အအုံတစ္ခုလုံးအတြင္း စိမ့္၀င္ပ်ံ႕ႏွံ႔လာသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္ အသီးသီးရွိသည့္သူမ်ားက ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားက်င္းပၾကသျဖင့္ လမ္းမမ်ားေပၚ 

တြင္ ႐ုတ္႐ုတ္သဲသဲေန႔တုိင္းျဖစ္သည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ား၊ ေျမယာမ်ားကို 

တုိင္းျပည္အစိုးရက သိမ္းပိုက္ေစလိုသည့္ သို႔မဟုတ္ တုိင္းျပည္အစိုးရ၏သိမ္းပိုက္မႈမွ ကာကြယ္ 

လိုသည့္သူမ်ားက ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ၾကသည္။ 

စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈသည္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈျပန္ရမည့္ ေျဖရွင္းခ်က္ဟု ျပည္သူအမ်ားစုက 

႐ႈျမင္သျဖင့္ အရမ္းကာေရာျဖင့္ မ်က္စိတစ္ဖက္ပိတ္ေထာက္ခံမႈ(ဆိုလိုသည္မွာ မ်က္စိတစ္ဖက္ 

က ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈႏွင့္ အျခားတစ္ဘက္က စိတ္ခ်ရေလာက္ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုျမင္ၿပီး၊ 

အျခားတစ္ဘက္ကမူ တျဖည္းျဖည္းသိသာလာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဆိုးသြမ္းရက္စက္မႈ 

မ်ားကို သတိမမူမိျခင္းျဖစ္သည္) ေပးခဲ့ၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ လူတန္းစားက အာဏာ 

သိမ္းမႈကိုေထာက္ခံခဲ့သည္။ အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သိမ္းထားသည့္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိမႈသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္လူတန္းစားအတြက္ ဦးစြာ 

အက်ဳိးရွိေစခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ အစဥ္အလာ နီယိုလစ္ဘရယ္စီးပြားေရးမူ၀ါဒကို 

က်င့္သုံးျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အျမတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔တုိင္ ဤေနရာတြင္ 

ပီႏိုေခ်းအစိုးရကို လူမႈေထာက္ခံမႈအားလံုး အဆံုးသတ္သြားသည္ဟုဆိုလ်င္ မွားလိ္မ့္မည္။ သူ႔ 

အတုိင္းအတာႏွင့္သူ လူထုလူတန္းစားအလႊာအားလုံးသို႔ လူမႈေရးအရေထာက္ခံမႈက ျပန္႔ႏွံ႔သြား 

ခဲ့သည္။

အတိုက္အခံအတြက္ ခရီးၾကမ္း

အာယြန္ဒီကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္တပ္ႏွင့္ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္မ်ားၾကားတြင္ 

မဟာမိတ္ဖြဲ႕ထားျခင္းသည္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ ၿပိဳကြဲသြား 

သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈပမာဏ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မုန္းတီးေသာ အာဏာရွင္စနစ္ 

တို႔က ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ပီႏိုေခ်းအစိုးရကို ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္တို႔က ဆန္႔က်င္ဖို႔ 

အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့သည္။ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ မ်ားကို မတရားအသင္းမ်ားအျဖစ္ေၾကညာျခင္း၊ 

၎တို႔၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ ႐ုံးမ်ားကိုသိမ္းျခင္းတို႔သည္ ပီႏိုေခ်း၏ တုံ႔ျပန္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔တိုုင္ 

ပီႏိုေခ်း၏အထက္ပါလုပ္ရပ္မ်ားက ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္  ဆိုရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္မဟာ

မိတ္အဖြဲ႕တို႔ၾကားမွ ပဋိပကၡကို ရပ္တန္းကမရပ္ေစခဲ့ပါ။ အုပ္စုႏွစ္ခုစလုံးက ဒီမိုကေရစီပ်က္သုဥ္း 

ခ့ဲရျခင္းသည္ သူ႔ေၾကာင့္ ငါ့ေၾကာင့္ဟူေသာ အဆိပ္သင့္ျငင္းခံုမႈကုိသာဆက္လုပ္ေနၾကေလသည္။
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သို႔ျဖစ္၍ စစ္အစိုးရလက္ထက္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားသည္ အတုိက္အခံတို႔၏စိတ္၀မ္းကြဲမႈ

လကၡဏာကိုျပသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီက အင္အားအႀကီးဆုံးျဖစ္ေန 

သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ႏွင့္ကြန္ျမဴနစ္မ်ားက ျပည္ပေရာက္ခ်ီလီႏိုင္ငံသားမ်ားၾကားတြင္ ေထာက္ခံမႈ 

ပိုရသည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရႏွင့္ အတိုက္အခံတို႔ၾကားတြင္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ထိပ္ 

တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈ စတင္ျဖစ္ပြားလာသည္။ ကိုယ္က်င့္တရားအရ သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေၾကာင္းအရ 

ႀကီးၾကပ္မႈလုံး၀မရွိပဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အစုိးရလက္ေအာက္ခံ စစ္ေထာက္လွမ္း 

ေရးအဖြဲ႕သည္ အလြန္ပင္ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ္လည္း ၎တုိ႔၏ျပစ္မႈမ်ားကို အေရအတြက္ 

တိုးပြားလာသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစီရင္ခံတင္ျပလာၾကသည္။ အစုိးရက 

တကၠသိုလ္မ်ားကို အဆုံးစြန္ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္ တဟုန္ထိုးပြားမ်ားလာသည့္ 

အတုိက္အခံ အေတြးအေခၚ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပညာတတ္အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ႀကီးမားေသာအစိ

တ္အပိုင္းကို တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး 

ေနာက္ ‘အလုပ္ရွင္ကဖြဲ႕စည္းသည့္သမဂၢလႈပ္ရွားမႈ’ ကိုဖန္တီးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုလႈပ္ရွားမႈသည္ 

လက္၀ဲအုပ္စု၊ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္တို႔ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ 

ၾသဇာကို နိဂုံးခ်ဳပ္ေအာင္မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေခ်။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တရားဝင္မႈကို ခ်ီလီတြင္ေရာ 

ျပည္ပတြင္ပါ အသိအမွတ္ျပဳထားရဆဲျဖစ္သည္။ ဖိႏွိပ္မႈျဖင့္ ထုသားေပသားက်လြန္းေနသည့္ 

တိုင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ၎တို႔၏ဖြဲ႕စည္းပုံအခ်ဳိ႕ကို ဆက္လက္ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ ကတ္သို 

လစ္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္က ဂုိဏ္းအုပ္၊ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏မ်က္စိမွိတ္ခြင့္ျပဳခ်က္ 

ျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးသမားေရွ႕ေနမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ကို အကာအကြယ္ 

ထီးရိပ္ေအာက္တြင္ ထားခဲ့သည္။

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အတိုက္အခံတို႔စနစ္တက် စုဖြဲ႕မႈရွိလာေစခဲဲ့သည့္ 

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားစြာရွိသည္။ ဒီမိုကေရစီပ်က္သုဥ္းရျခင္း၏ လက္သည္ဘယ္သူလဲဟူေသာ 

အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးမႈေနရာတြင္  ကိုယ့္ခၽြတ္ယြင္းခ်က္မ်ားကို ပါတီအသီးသီးက ၀န္ခံျခင္းက 

အစား၀င္လာသည္။ ထိုသို႔ခၽြတ္ယြင္းခ်က္ကို၀န္ခံသည့္ တိမ္းညြတ္မႈေပၚေပါက္လာေစရန္ 

ပညာတတ္အစုအဖြဲ႕အသီးသီးကလည္း အက်ဳိးျပဳခဲ့သည္။ အေရးအႀကီးဆုံးမွာ စစ္အစိုးရကို 

ဆန္႔က်င္ တုိက္ပြဲ၀င္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား၊ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္   

ႏိုင္ငံေရးရန္ဘက္မ်ား ျဖစ္ခဲဲ့ၾကသူမ်ားအတြင္း ေပါင္းစည္းမိလာျခင္းျဖစ္သည္။ လူ႔ဘ၀မ်ား 

ကယ္ဆယ္ေရး အလြဲသုံးစားမႈမ်ားကို႐ႈတ္ခ်ေရး၊ စစ္အစိုးရကိုကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲမ်ား က်င္းပ 

ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ား၏မိသားစုမ်ားကိုေကၽြးေမြးရန္ ရပ္ရြာပိုင္ဘံုစားဖိုေဆာင္မ်ားကို ဘ႑ာ 

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ကဲ့သုိ႔  နဖူးေတြ႕ဒူးေတြ႕လုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္လာရခ်ိန္တြင္ ဟိုတစ္ခ်ိန္ 

တုန္းက ႏိုင္ငံေရးအရ မတူကြဲျပားမႈမ်ားသည္ ရွိျမဲရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အေရးမႀကီးေတာ့ 

ေပ။
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မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ား၊ ၀ိုင္းဖြဲ႕ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ 

သိေအာင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ားမရွိသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕ျပင္ေလးရပ္ လက္နက္ကိုင္အေစာင့္မ်ားျဖင့္ 

၀န္းရံပိတ္ဆို႔ထား ျခင္းကိုဖယ္ရွားျခင္းမရွိဘဲ အေျခခံဥပေဒသစ္အတည္ျပဳေရးအတြက္ ဆႏၵ 

ခံယူပြဲကို ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္အစိုးရကက်င္းပသည္။ ဆႏၵခံယူပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးသည္ 

အေယာင္ေဆာင္ဟန္ျပသာျဖစ္သည္ဟု အတုိက္အခံက ႐ႈံ႕ခ်ခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ၏ဆႏၵခံယူပြဲ 

အစီအမံေၾကာင့္ဆိုရွယ္လစ္မ်ားပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္မ်ားၾကား ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းရသြားေစသည္။ ထုိကာလအေတာအတြင္း ႏုိင္ငံေရးအရျပည္လည္ 

ေပါင္းစည္းမႈ ျပည္တြင္းတြင္ေရာ ျပည္ပတြင္ပါျဖစ္ေပၚလာသည္။ ထိုႏိုင္ငံေရးေပါင္းစည္းမႈက 

အတိုက္အခံ၏သေဘာသဘာ၀ကိုေျပာင္းလဲပစ္လိုက္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၏ ပါတီ၀င္ 

အမ်ားစုဂိုဏ္းက ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာေပါင္းစည္းေရး၀ါဒီ 

ဆိုရွယ္လစ္ဂိုဏ္းႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့ကာ ဥေရာပဆုိရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရး 

ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ခ်ီလီကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားေရာ 

အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားအပါအ၀င္  ျပည္သူ႔စစ္လႈပ္ရွားမႈ၊ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈတို႔ျဖင့္ပါ တိုးတက္ 

သည့္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ပုံစံကိုတည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳတင္ျပသည့္လမ္းေၾကာင္းသို႔ ဦးတည္ 

သြားသည္။ တစ္ဖက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ 

ဆိုရွယ္လစ္မ်ားၾကား ဘုံရပ္တည္ခ်က္က်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းအသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈကိုတြန္းအားေပးရန္အလို႔ငွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လူထုကိုစည္း႐ုံးျခင္း၊ ပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔ျဖင့္ အစိုးရကိုအလဲထိုးသင့္သည္ဟု 

ခရစ္ယာန္ ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားက ေျပာဆိုတင္ျပၾကသည္။

အထက္ပါအေျခအေနသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚခ်ိန္တြင္ အတိုက္အခံမ်ားထဲမွ အလယ္အလတ္

သေဘာထားရွိသည့္အစိတ္အပိုင္းက ၎တို႔၏တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈကို ႏွစ္ဆတိုးလုပ္ေဆာင္ 

သည္။ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ ပါတီ၀င္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားစြာၾကားတြင္ ကတိက၀တ္ျဖစ္သည့္ Alianza Democrática ႏွင့္ ပညာသည္ 

အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းတူခ်င္း 

ေပါင္းထားသည့္ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားၾကား လူမႈေရးကတိက၀တ္ျဖစ္သည့္ Asamblea 

de la Civilidad တို႔ကိုခ်မွတ္လာၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ 

တစ္ခ်ိန္က အာဏာရွင္အစိုးရႏွင့္လက္တြဲခဲ့သည့္ လက္ယာအုပ္စုမွ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ပါ၀င္ 

သည့္ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးပြဲ (National Accord) ကို 

ဘုရားေက်ာင္းေတာ္က စီစဥ္က်င္းပေပးခဲ့သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးေထာက္ခံ

မႈကိုရရွိႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးအစီအမံတစ္ခုကို အားေပး 

ကူညီရာေရာက္ေအာင္ အထက္ပါေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ ‘တုိက္ပြဲ၀င္မႈပုံစံအားလုံး၏ စစ္မွန္ခုိင္မာမႈ’ကို အခိုင္အမာဆက္လက္ 
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ေျပာၾကားေနသည့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား၏ေထာက္ခံမႈရရွိဖို႔ေလာက္သာခ်န္လွပ္ခဲ့ရသည့္ ေဆာင္ရြက္ 

ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ပထမငါးႏွစ္တြင္ အတုိက္အခံသည္ ထင္သာျမင္သာေသာ 

ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ႀကီးက်ယ္ေသာ အားနည္းခ်က္ 

ႏွစ္ခုကို မဖုံးကြယ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ ပထမဆုံး အားနည္းခ်က္သည္ လက္ယာအုပ္စု၏ႀကီးမားေသာ 

အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္လုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတႏုိင္ငံအျဖစ္ 

ရွိခ်ိန္က ခ်ီလီႏုိင္ငံ၏သမုိင္းေၾကာင္းတြင္ ဆက္တိုက္အင္အားစုျဖစ္ခဲ့သည့္ သေဘာထား 

ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ လက္ယာအုပ္စုသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း အဖ်ား႐ႈး 

သြားခဲ့သည္။ ထိုလစ္ဘရယ္လက္ယာအုပ္စုေနရာတြင္ ဒီမိုကေရစီကို အယုံအၾကည္မရွိေသာ 

အရပ္သား စစ္၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ကက္သိုလစ္ေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရး၀ါဒီမ်ား၊ လစ္ဘရယ္၀ါဒကို 

စီးပြားေရးတြင္သာက်င့္သုံးမည့္ ေရွး႐ုိုးစြဲလက္သစ္၀ါဒီမ်ား ေရာေႏွာထားသည့္ အုပ္စုက 

၀င္ေရာက္ေနရာယူလာသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ Alianza Democrática ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားၾကား 

ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆုံမႈေၾကာင့္ အတိုက္အခံတို႔ အကြဲအျပဲျဖစ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ သေဘာထား 

ေပ်ာ့ေျပာင္းမႈ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားႏွင့္ အကြဲအျပဲပဋိပကၡကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းရန္ ဖိတ္ေခၚမႈတို႔ 

သည္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ဆက္တိုက္ဆန္႔က်င္ဖီလာျဖစ္ေနသည္။ အၾကမ္းဖက္မႈ 

လုပ္ရပ္မ်ားတြင္ အရမ္းကာေရာလမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပျခင္းမ်ားမွသည္  ဗို႔အားျမင့္ဓာတ္တိုင္ႀကီး 

မ်ားကို ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးျခင္း၊ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းမ်ား အထိပါ၀င္သည္။

အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ ဆန္႔က်င္ဖီလာျဖစ္မႈမ်ားသည္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္လာသည့္ 

တစ္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပေသာ protestas ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေန႔ခင္းဘက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲမ်ားက်င္းပကာ ေန၀င္ရီတေရာအခ်ိန္ေရာက္လွ်င္ လူေန 

ရပ္ကြက္ေပါင္းမ်ားစြာရွိ ေနအိမ္မ်ားမွအိုးခြက္မ်ားကို က်ယ္ေလာင္စြာတီးခတ္ၾကသျဖင့္ ၿမိဳ႕ 

တစ္ခြင္တစ္ျပင္လုံး နားအူစရာဆူညံပြက္ေလာ႐ိုက္ေနေလသည္။ သို႔ေသာ္ ညဘက္တြင္ 

အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕မ်ားက ရဲႏွင့္ရင္ဆုိင္တိုက္ခိုက္ၾကျခင္းေၾကာင့္ အဆင္းရဲဆုံးလူတန္းစားထဲမွ 

လူငယ္အမ်ားစုေသေၾကခဲ့ရၿပီးအႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ရဲသားမ်ား 

ကိုသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေျမေအာက္ရထားဘူတာမ်ားတြင္ ဗုံးေထာင္ျခင္း၊ လုယက္ဖ်က္ဆီးျခင္းလုပ္ 

ရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔တြင္ လက္၀ဲအစြန္းေရာက္အုပ္စုက ပါ၀င္ပတ္သက္လာသည္ဟု 

ယူဆရသည္။ အစိုးရ၏တုံ႔ျပန္မႈက ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လွသည္။ အလုပ္သမားသမဂၢ 

ေခါင္းေဆာင္ တူကာပယ္လ္ ဂ်ီေမးနက္ဇ္လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရျခင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါေမာကၡ သံုးဦး 

လည္လွီးအသတ္ခံရျခင္းစသည့္ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဆႏၵျပပြဲ ဒုတိယ 

ေျမာက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးကို ဓာတ္ဆီျဖင့္ပက္ျဖန္းကာ စစ္တပ္ကင္းလွည့္တပ္ဖြဲ႕က 

မီးေလာင္တိုက္သြင္းခဲ့သည္။ ဤသို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈအေျခအေနကို အစိုးရထဲမွ ရက္ဒီကယ္ 
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အုပ္စုမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။  ‘သံလက္သီးသုံးသည့္နည္းလမ္း’သည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုပ္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ 

ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈကိုရရွိေစသည့္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည္ဟု ထုေခ်တင္ျပသည္။ 

တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ကြဲကြဲျပားျပားပိုင္းျခားျခင္းမျပဳဘဲ အတုိက္အခံမ်ားသည္ မင္းမဲ့၀ါဒီ 

ဆန္ေသာအင္အားစုဟု သတ္မွတ္ရန္ႀကိဳးပမ္းလာသည္။ 

ဤသို႔ေသာ ၀န္းက်င္အေျခအေနရွိေနေစကာမူ က်ယ္ျပန္႔ေသာသဘာတူညီခ်က္မ်ား ပိုမို

ခ်မွတ္က်င့္သုံးႏုိင္ေရးႏွင့္ စည္းလုံးညီညြတ္ေရးတို႔အတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို သေဘာထား 

ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ အတိုက္အခံတို႔က ဆက္လက္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ 

မဟာဗ်ဴဟာသည္ကား အျဖစ္ဆိုးႏွင့္တုိးရေလသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ဒုတိယေျခာက္လတြင္ 

ခ်ီလီႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားကမ္းေျခတစ္ခုတြင္ ဧရာမလက္နက္တိုက္ႀကီးကိုရွာေတြ႕ 

သြားသည္။ ထုိလက္နက္မ်ားကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ FPMR က 

က်ဴးဘားႏုိင္ငံမွ ခိုးသြင္းလာျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္လအၾကာတြင္ FPMR က ပီႏိုေခ်းကိုလု

ပ္ၾကံရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ လုပ္ၾကံမႈမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ ပီႏိုေခ်း၏ သက္ေတာ္ေစာင့္ 

ေျခာက္ေယာက္ေသဆုံးခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အာဏာရွင္အစိုးရ အားေကာင္းလာျခင္း၊ စစ္တပ္ 

ကို ပီႏိုေခ်းက လုံး၀ဥႆုံထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဗ်ဴဟာ လက္မႈိင္ခ်လိုက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ 

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ကုန္လြန္သြားသည္။ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ား အစြန္းတစ္ဖက္စီျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ 

အၾကမ္းဖက္မႈလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီးသြားေနသည့္တိုင္ ဆိုရွယ္လစ္-ခရစ္ယာန္ ဒီမို 

ကရက္မဟာမိတ္အဖြဲ႕သည္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျပန္လည္အသက္၀င္လာသည့္ ႏိုင္ငံ 

ေရးပါတီမ်ား၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ၎တို႔၏လူထုစည္း႐ုံးေရးဗ်ဴဟာကိုဆက္လုပ္ရန္ ခိုင္မာအား 

ေကာင္းမႈရွိေနေသးသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအစ

အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၁၄ ႏွစ္ျပည့္သည့္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး႐ႈခင္းက ပိုၿပီးစုံလင္ 

႐ႈပ္ေထြးလာသည္။ အစိုးရႏွင့္ အတုိက္အခံတို႔က ယာယီအင္အားပါ၀ါအခ်ဳိးညီမွ်မႈသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ 

သည္။ ပီႏိုေခ်း၏အင္ အားကဆက္လက္ႀကီးမားလာသည္။ သူ၏အင္အားမွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ 

စစ္တပ္ႏွင့္တိုင္းႏုိင္ငံအာဏာပါ၀ါျဖစ္သည္။ ပီႏိုေခ်းသည္ ပံုမွန္လည္ပတ္ေနသည့္ တုိင္းႏုိင္ငံ 

တစ္ခု၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သလို စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔၏ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္ 

သည္။ ထိုလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအတြက္ ပီႏိုေခ်းထံတြင္အျမင့္ဆုံးအာဏာရွိေနသည္။ ထိုတပ္ 

မ်ားသည္ စည္းလုံးမႈ၊ အမိန္႔နာခံမႈရွိၿပီး ႏုိင္ငံေရးတြင္ေျခမ႐ႈပ္ၾကေခ်။ ၎တို႔၏ ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပက္ိ ုသစၥာခၾံကသည။္ ပီႏိုေခ်းကိ ုအထကတ္န္းလႊာႏငွ္ ့စီးပြားေရးလပုင္န္းရငွမ္်ားကလည္း 

ေထာက္ခံၾကသည္။

သို႔ေသာ္အတိုက္အခံမ်ားအတြက္ အေျခအေနက ထင္သေလာက္မဆိုးေပ။ အတိုက္အခံ 
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၏ သိသာထင္ရွားေသာ လကၡဏာရပ္တစ္ခုမွာ ယင္း၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံမ်ား၏ 

အားသာခ်က္ျဖစ္သည္။ ထိုအားသာခ်က္သည္ တစ္ဦးခ်င္းလႊမ္းမိုးမႈအားေကာင္းေသာ ကိုယ္ 

ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ားကို အေျခခံထားျခင္းမဟုတ္ဘဲ စုေပါင္းေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ 

အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ အတုိက္အခံ၏ပါ၀ါသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ပတ္သက္ 

ေနသည္။ ပါတီမ်ားသည္ တရားမ၀င္ေသ္ာလည္း လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို စည္း႐ုံးႏုိင္သည့္  

ဆႏၵျပပြဲမ်ားက်င္းပဖို႔ ေဆာ္ၾသရန္လုံေလာက္သည့္ စနစ္တက်စုဖြဲ႕မႈရွိသည္။  ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ 

သီးျခားရပ္တည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ အလုပ္သမား 

သမဂၢမ်ား၊ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာသည္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ား၊ 

ရပ္ေရးရြာေရးအသင္းမ်ားလို အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အတိုက္အခံက အားကိုးအားထားျပဳသည္။ 

ႏုိ္င္ငံတကာ၏ သေဘာထားအျမင္ႏွင့္ ဥေရာပ၊ ေတာင္အေမရိက၊ ေျမာက္အေမရိကတိုက္မ်ားမွ 

အစုိးရမ်ား၏ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္းနီးပါးျဖစ္ေသာ စာနာမႈတို႔၏ ေဖးမကူညီမႈကို အတုိက္အခံ 

တို႔က ရရွိခံစားၾကရသည္။ အတိုက္အခံတို႔ကိုေပါင္းစည္းရာတြင္ ပဓာနက်သည့္အခန္းက႑က 

ပါခဲ့သည့္ ၾသဇာဂုဏ္သေရႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိေနျခင္းသည္လည္း အတုိက္အခံကို 

အက်ဳိးခံစားရေစသည္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားက အတိုက္အခံ၏ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေရးဆြဲေပး 

သည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားထဲတြင္ ပါထရီဆီယို အယ္လ္၀င္၊ ရီကာဒိုလာဂို႔စ္တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ၎တို႔ 

ႏွစ္ဦးစလုံးသည္ ပီႏိုေခ်းကို အတိုက္အခံလုပ္ရာတြင္ အဓိကျပယုဂ္မ်ားအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာ 

သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္အုပ္စုႏွင့္ လက္၀ဲပါတီမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ 

ရြက္မႈတည္ေဆာက္ရန္ အကူအညီေပးခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ရရွိခ်ိန္တြင္ ခ်ီလီသမၼတ 

မ်ားျဖစ္လာခဲ့ၾကသည္။

၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏အေျခအေနသည္ ကပ္ေဘးဆိုက္ေရာက္မႈတြင္ 

မွ်ေခ်အျဖစ္ တည္တံံံ့ေနျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ပီႏိုေခ်းသည္ အာဏာဆက္လက္တည္ျမဲရန္ လုံ 

ေလာက္ေသာ အားေကာင္းမႈရွိေနေသာ္လည္း သူ၏ရန္သူမ်ားကို ေခ်မႈန္းရန္အထိေတာ့ 

အင္အား မေကာင္းေတာ့ေခ်။ ၿမိဳ႕ျပင္ေလးရပ္ေစာင့္ၾကပ္ပိတ္ဆုိ႔ထားျခင္း၊ အရပ္ဖက္ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ျပင္းထန္သည့္ဖိအားမ်ား ရွိေနသည့္တုိင္ 

အတိုက္အခံကေတာ့ အတန္ပင္အင္အားေကာင္းလာသည္။ သို႔ေသာ္အတိုက္အခံသည္ အစိုးရ 

အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေစေလာက္ေအာင္ အင္အားမေကာင္းဘဲျဖစ္ေနျပန္သည္။ 

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ဒုတိယငါးႏွစ္တြင္ အတိုက္အခံ၏ ကၽြမ္းက်င္ေသာႏုိင္ငံေရးေခါင္း 

ေဆာင္မႈက ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စိုက္လိုက္မတ္တတ္ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့သလို ၎တုိ႔၏ 

ဦးတည္ခ်က္မ်ားမွ ေသြဖည္ျခင္းမျပဳဟုျငင္းဆန္ခဲ့သည္။  အဆုံးအျဖတ္ေပးမည့္ ဆန္႔က်င္မႈ 

အျဖစ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ 

လူထုဆႏၵခံယူပြဲ၌ ကန္႔ကြက္ၾကရန္ အတိုက္အခံကဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေထာက္ခံမဲေပးျခင္းသည္ 
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အာဏာရွင္စနစ္ကို ေနာက္ထပ္ရွစ္ႏွစ္အသက္ဆက္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ကန္႔ကြက္မဲသည္ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပဖို႔ လိုအပ္လာေစလိမ့္မည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဆႏၵခံယူပြဲရက္ကိုလက္ခံေသာ္ 

လည္း ဆႏၵခံယူပြဲကို တားဆီးကန္႔သတ္မႈမရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖင့္အစားထိုးရန္ အတိုက္အခံ 

က အပူတျပင္း႐ုန္းကန္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲသာ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

အစိုးရက အခုိင္အမာေၾကညာသည့္အခါ အစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အတိုက္အခံက လက္ခံခဲ့ 

သည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၎တို႔အျပည့္အ၀ျပင္ဆင္မထားရေသး 

သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚလာေစမည္ကို စိုးရိမ္မႈျဖင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အတိုက္အခံက 

လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (ထိုစိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ တစ္ဦးတည္းေသာ သမၼတေလာင္း သို႔မဟုတ္ 

တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ကို သေဘာတူရျခင္းကဲ့သို႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည္။) 

ထို႔ေၾကာင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈအတြက္ အေကာင္းဆုံးအခြင့္အလမ္းသည္ ပီႏိုေခ်းအစိုးရ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ‘ကန္႔ကြက္’ မဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။ တရားမွ်တေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲျဖစ္ရန္ 

အနိမ့္ဆုံးအေျခအေနမ်ားမရွိပါက လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ႐ုတ္သိမ္းမည္ 

ျဖစ္ၿပီး ဆႏၵခံယူပြဲသည္ အေယာင္ေဆာင္ဟန္ျပသာျဖစ္သည္ဟု ျပည္တြင္းျပည္ပကသိရွိေအာင္ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမည္ဟု အတိုက္အခံက သတိေပးခဲ့သည္။

ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ‘ကန္႔ကြက္မဲေပးေရး’ (No) စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္မႈ အဖြဲ႕အစည္းကို 

ဖြဲ႕စည္းသည္။ ထိုအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕ရန္ ႏို္င္ငံံေရး လူမႈေရးအင္အားစုေပါင္းမ်ားစြာကို  တစုတစ္စည္း 

တည္းျဖစ္ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုသည္။ ထိုစည္း႐ုံးလႈံံ႔ေဆာ္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီသို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္

ကူးေျပာင္းေရး အယူအဆပါရွိသည္။ ထုိအသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ ေတာ္လွန္ေရး သို႔မဟုတ္ 

ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ား အစြန္းတစ္ဖက္စီျဖစ္ေနသည့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈ အယူအဆမွ 

ေရွာင္ဖယ္လာကာ လုံး၀ဥႆုံးေအာင္ပြဲခံရန္ မႀကိဳးပမ္းဘဲ  ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ 

တာ၀န္ရွိ သူမ်ားမွလြဲၿပီး) လူတုိင္းသည္ တူညီေသာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ မိမိဂုဏ္သိကၡာကို 

ေလးစားမႈရရွိသည့္ ‘ေနေရာင္ေအာက္ တြင္ေနစရာတစ္ေနရာရမည့္’   ‘အားလုံးအတြက္ဇာတိေျမ’ 

တည္ေဆာက္သြားရန္ကတိျပဳသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္တြင္ အတိုက္အခံတို႔ 

ေအာင္ပြဲခံသည္။ ‘ကန္႔ကြက္မဲ’ လႈပ္ရွားမႈက မဲဆႏၵစုစုေပါင္း၏ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏုိင္ရသည္။ 

အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏နိဂုံးမွာ အမွတ္စဥ္ေရတြက္ခံရၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ဒီဇင္ဘာတြင္ 

တုိင္းျပည္အႀကီးအကဲ၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွစ္ဦးရာထူးမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ 

ပဲြမ်ား က်င္းပသည္။ ပါထရီဆီယို အယ္လ္၀င္သည္ ခ်ီလီသမၼတႏုိင္ငံ၏ ေရြးေကာက္တင္ 

ေျမႇာက္ခံ သမၼတျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ႏွစ္အၾကာ၌ ရီကာဒိုလာဂို႔စ္ကသမၼတအျဖစ္ 

ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ 

ခက္ခဲေသာ္လည္ ေအာင္ျမင္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

ခ်ီလီႏုိင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေရွ႕ေနာက္မညီမႈမ်ားကိုျပသည္။ 
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အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အစပိုင္းသည္ အလြန္အမင္းခက္ခဲလွသျဖင့္ သိမ္ဖ်င္းေသာ ရလဒ္မ်ား 

ထြက္ေပၚလာမည့္ကိန္းဆိုက္ေနသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ ခ်ီလီ၏အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈသည္ အေအာင္ျမင္ဆုံး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု က်ယ္ျပန္႔ 

စြာလက္ခံလာၾကၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအရေျပာရလွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈစမွတ္သည္ အလြန္ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းခဲ့သည္။ 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပီႏိုေခ်း႐ႈံးသြားသည့္တိုင္ မဲအေရအတြက္အားလုံး၏ ၄၄ 

ရာခိုင္ႏႈန္းကို ပီႏိုေခ်းကရထားဆဲျဖစ္ေနသည္။ အာယြန္ဒီအစိုးရက အာဏာရွင္ေနာက္မွ 

စည္းလုံးမႈွရွိရွိျဖင့္ သစၥာခံမည့္ စစ္တပ္ျဖင့္ အာဏာကိုခ်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ပထမဆုံးအႀကိမ္ 

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ႏို္င္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုက မဲ 

အေရအတြက္အားလုံး၏ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ရရွိသည့္ အေျခအေနျဖစ္လာျပန္သည္။ လက္ယာ 

အုပ္စုသည္ စီးပြားေရးသမားလူတန္းစားအားလုံးနီးပါး၏ ေထာက္ခံမႈကိုရသည္။ ထိုစီးပြားေရး 

သမား လူတန္းစားသည္ လက္တင္အေမရိကတိုက္တြင္ ေရွး႐ိုးစြဲအျဖစ္ဆုံး လူတန္းစားတစ္ခုျဖစ္ 

သည္။ ဘက္ေတာ္သားမ်ားထံမွ အခိုင္အမာေထာက္ခံမႈရွိသည့္တိုင္ စစ္အစိုးရျပန္လာႏိုင္ခဲ့ 

သည္။စီးပြားေရးတြင္လည္း အႀကီးအက်ယ္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ ခ်ီလီႏုိင္ငံသည္ နီယိုလစ္ဘရယ္ 

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ နမူနာယူစရာျဖစ္လာေအာင္ စီမံကိန္းခ်လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့

သည္။

ခ်ီလီ၏ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံဆုိုင္ရာမူေဘာင္က ပို၍ပင္အေျခအေနဆိုးေန 

သည္။ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ပီႏိုေခ်းသည္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးတြင္ ေနာက္

ထပ္ရွစ္ႏွစ္ၾကာဆက္ရွိဦးမည္ျဖစ္သည္။ အဲလြင္၏သမၼတသက္တမ္းထက္ ႏွစ္ဆပိုၿပီးၾကာျမင့္ 

သည္။ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးသာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည့္‘အခ်ဳိးက် 

ကိုယ္စားျပဳစနစ္’ က်င့္သုံးသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္အတိုက္အခံၾကား 

ဆက္သြယ္ခ်က္(ပူးတြဲအႏုိင္ရမႈ)သည္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ေနရာစလုံးကို ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား 

အနက္ တစ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕က အျခားညႊန္႔ေပါင္းတစ္ဖြဲ႕ထက္ မဲအေရအတြက္ႏွစ္ဆ (ဆိုလိုသည္မွာ မဲ 

စုစုေပါင္း၏ ၆၇ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မနည္း) အႏုိင္ရသြားမွသာလွ်င္ ျပတ္ေတာက္ႏုိင္သည္။ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘက္ႏွစ္ဘက္ညီေနႏိုင္သည္။ သူ၏ဘက္ေတာ္သားမ်ားထဲမွ အထက္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရွစ္ဦးကို ပီႏိုေခ်းကတစ္သက္တာခန္႔အပ္ခြင့္ေပးထားေသာ ဖြဲဲ႕စည္းပံု 

ေၾကာင့္ ယခင္အစိုးရေဟာင္းအင္အားစုမ်ားကို အခြင့္သာေစရန္အလို႔ငွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ 

တြင္ ေဆာင္ရြက္ထားႏို္င္သည္။ ထို႔အျပင္ အေရးႀကီးသည့္ဥပေဒၾကမ္းတိုင္းကို အတည္ျပဳ 

ျပ႒ာန္းရန္ ေထာက္ခံမႈရရွိရန္လိုသည့္ အနည္းဆုံးကိုယ္စားလွယ္အေရးအတြက္အထူးျပ႒ာန္း

ခ်က္ကို အေျခခံဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ အတိုက္အခံ၏ သေဘာတူညီခ်က္မပါဘဲ 

ဥပေဒျပဳေရးကိုျပင္ဆင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေပ။ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈေနာက္ဆုံးႏွစ္ကာတြင္ တရား 
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႐ုံးခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ ၁၇ ဦးအနက္ ၁၄ ဦးကို စစ္အစိုးရကခန္႔အပ္ၿပီး စစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး 

ေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိဖာသာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အာမခံျပန္ေပးထားသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ မူေဘာင္ကခြင့္ျပဳထားသည့္ 

အေနအထားအတိငု္းသာ ႏိငုင္ံေရးရငွသ္နရ္မညဆ္ိပုါလ်င ္ခ်လီီႏိငုင္၏ံ အသြငက္ူးေျပာင္းမႈသည ္ 

မေမြးခင္ကပင္ ဇာတ္သိမ္းခဲ့ေပလိမ့္မည္။ အေမြခံခဲ့ရသည့္ အထက္ပါမူေဘာင္ကို ‘အထုံးျဖည္’ 

မည့္႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားမႈျပဳရာတြင္ ဒီမုိကေရစီအေရး ႏိုင္ငံေရးပါတီညႊန္႔ေပါင္းအဖြ႕ဲ(Concertación) 

၏အရည္အေသြး၊ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ ခြန္အားတုိ႔က ပဓာနက်လာမည္ျဖစ္သည္။ (Concertación) 

သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ႏိုင္ငံေရးလက္နက္ကိရိယာတစ္ ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ (Concertación) 

သည္ ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ ရာစုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာေတြ႕ျမင္ခဲ့ရျခင္းမရွိသည့္ ထူးျခားအေရးပါမႈ 

အရွိဆုံး ႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕ျဖစ္သျဖင့္ (Concertación) ကေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ 

သည္။ ပါထရီ ဆီယို အဲလြင္၊ ေအဒူယာဒို ဖ႐ိုင္း၊ ရီကာဒို လာဂို႔စ္၊ မီခ်ယ္ ဘာခ်ေလး ဟူသည့္ 

သမၼတေလးဦးကို တစ္ဆက္တည္းေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည့္ (Concertación) သည္ 

ခ်ီလီတြင္ သက္တမ္းအရင့္ဆုံး ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရျဖစ္သည္။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ 

ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအားလုံးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ 

(Concertación) ကပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္မွသည္ တုိင္းျပည္၏သမၼတအထိ 

(Concertación) ၏ေခါင္းေဆာင္မွန္သမွ်သည္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏုိင္ငံေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ယင္း  

စီမံကိန္းကိုခ်ဥ္းကပ္သည့္နည္းမ်ားကို တညီတညြတ္တည္းက်င့္သုံးၾကသည္။ ထိုသို႔က်င့္သုံးၾက 

ျခင္းေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ (ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ဒီမိုကေရစီရင့္က်က္ခိုင္မာ 

မႈ)ကို အစဥ္အဆက္အစိုးရမ်ားက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ 

တစ္ခ်ိန္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ယင္းတုိ႔ကို၀န္ခံျခင္း၊ ယင္း 

ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚခဲဲ့သည္ကို တရား၀င္၀န္ခံမႈရယူျခင္းသည္ ႀကီးက်ယ္ 

သည့္ ပထမဆုံးရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည္။ သမၼတ အဲလြင္ဖြဲ႕စည္းလုိက္သည့္ အမွန္တရားႏွင့္ျပန္

လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္မွာ အဓိကက်သည္။ ထုိေကာ္မရွင္က အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ 

အင္မတန္မ်ားျပားေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ကာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်ကို တစ္ႏုိင္ငံ

လုံးကသိရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ႏွစ္မ်ားစြာအၾကာ၌ သမၼတ လာဂို႔စ္တည္ 

ေထာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအရအက်ဥ္းခ်မႈႏွင့္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈဆိုင္ရာ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္က 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ အမႈတြဲ ၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါမွတ္တမ္း 

မွတ္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား၏ သက္ေရာက္မႈက လြန္စြာႀကီးမားပါသည္။ ထိုမွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားက 

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအတြက္ က်င့္၀တ္ေရးရာ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ခ်က္ကိုေပး

အပ္ခဲ့သည္။

အလားတူႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုကိုလည္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အစိုးရေဟာင္း၏အင္အားစု 
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မ်ားထက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပိုၿပီးေထာက္ခံမႈရရွိသည့္ (Concertación) ၏ အမ်ားစုအႏိုင္ရၿပီး

အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ကိုးလိုးကန္႔လန္႔လုပ္ရန္ ေျဗာင္က်က်ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဖန္တီးထားသည့္ 

‘အာဏာရွင္ဆန္ေသာ ေျခကုပ္မ်ား’ကို ဖယ္ရွားရန္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။ အဲလြင္၏ သမၼတ 

သက္တမ္းႏွင့္ သူ႔ကုိဆက္ခံသည့္ သမၼတ ဖ႐ိုင္းလက္ထက္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ အေျခခံ 

ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းသုံးခုကို စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထိုမူၾကမ္းသုံးခုစလုံး ပယ္ခ်ခံရ 

သည္။ လက္ယာအုပ္စုက အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္မူၾကမ္းသုံးခုကို ေရွ႕မဆက္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ 

ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အထက္ပါ ‘ေျခကုပ္’မ်ား၏ တရား၀င္မႈ အားေလ်ာ့လာသည္မွာ 

ထင္ရွားသြားသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို မတရားအသင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အေျခခံ 

ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကိုပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ဥပေဒအတည္ျပဳျပ႒ာန္းျခင္းအတြက္ ေထာက္ခံရန္လိုအပ္ 

သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေရသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ပီႏိုေခ်းလက္ထက္ အေျခခံ 

ဥပေဒအရ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲႏွစ္ဦးက သမၼတ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ပယ္ခ် 

ခြင့္ရွိေနသည့္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အခြင့္အာဏာမ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္းကန္႔သတ္ျခင္းတို႔မွာ 

၎တို႔ဘက္မွ မျဖစ္မေနလက္ခံလိုက္ရသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ ထူးျခားအေရး 

ပါမႈအရွိဆုံး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ သမၼတ လာဂို႔စ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ 

ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ေရြးေကာက္ တင္ 

ေျမႇာက္ခံမဟုတ္သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေရး 

ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရဲခ်ဳပ္တို႔ကို သမၼတမ်ားက ၎တို႔၏ေလးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း ရာထူးမွဖယ္ရွား 

ျခင္းမျပဳရဟူသည့္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ 

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ သမၼတပီႏိုေခ်းဆက္ရွိေနျခင္း 

သည္  အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားမွ်တမႈကို (Concertación) ကရရွိေအာင္လုပ္ရန္ခက္

ခဲသြားေစခဲ့သည္။ သမၼတအဲလြင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အရပ္ဖက္အာဏာပိုင္မ်ားကို ၿခိမ္း 

ေျခာက္ရန္လမ္းမ်ားေပၚ၌ တိုက္ပြဲ၀င္၀တ္စုံျပည့္ျဖင့္ စစ္သားမ်ားကို ပီႏိုေခ်းက တပ္ျဖန္႔ထား 

တတ္သည္။ (ပီႏိုေခ်း ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ရွိေနခ်ိန္တြင္) အာဏာရွင္စနစ္၏ အဖိႏွိပ္ 

ဆုံးႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲအဖြဲ႕အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မာႏူရယ္ ကြန္ထေရးရာ့စ္ကို 

အက်ဥ္းခ်ရန္ သမၼတ ဖ႐ိုင္းအစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္လည္း စိန္ေခၚခံခဲဲ့ရသည္။ 

သမၼတအဲလြင္၏ လက္ထက္မွစၿပီး အရပ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို 

စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတို႔ကနာခံရန္ (Concertación) ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရအဆက္ဆက္က အပူတျပင္းလုပ္ 

ေဆာင္ခဲ့သည္။ အတိတ္တုန္းက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ 

ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ စစ္အရာရွိမ်ား၏ ရာထူးတက္လမ္းကို (Concertación) အစိုးရ 

အဆက္ဆက္ကအေလးထားရန္ ဂ႐ုတစိုက္ရွိခဲ့သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအဖြဲ႕တို႔ကို ဘ႑ာေငြေၾကး 

အလုံအေလာက္ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ ႏိုင္ငံေရး၌ စစ္တပ္၏ပါ၀င္စြက္ဖက္ 
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မႈကို တားျမစ္ထားသည္။ ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ႏွစ္ခုသည္ တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ျဖစ္သည္။ 

စစ္မႈထမ္းအသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို အမွန္တကယ္ေလးစားျမတ္ႏိုုးပါက အရပ္ဖက္ႏိုင္ငံေရး 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို နာခံရန္လိုေပသည္ဟူေသာ သေဘာျဖစ္သည္။

ခ်ီလီ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားသည္လည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ပို႔ကုန္မ်ား၊ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရး မွ်တတည္ၿငိမ္မႈ၊ လူမႈေရးမူ၀ါဒမ်ား 

အားလုံးကို ေနရာတက်ျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ခဲဲ့သည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

မ်ားမွလည္း ခ်ီလီကသင္ခန္းစာယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

သည္ လြန္ကဲႀကီးမားသည့္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ေစခဲ့ေသာ လူထုႀကိဳက္မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ အား 

တက္သေရာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဲလြင္၏ရာထူးသက္တမ္း အေစာပိုင္းေန႔ရက္မ်ား 

မွသည္ (Concertación) ညႊန္႔ေပါင္း၏ ေနာက္ဆုံးသမၼတ ဘာရွေလး၏ လက္ထက္အထိ 

(Concertación) ၏ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒသည္ အာဏာရွင္လက္ထက္တြင္ တိုးပြားစုပုံလာခဲ့သည့္ 

အဆင္းရဲဆုံးလူတန္းစားမ်ား၏ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးရန္ အခိုင္အမာလုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို ေခ်ာေမြ႕ေအာင္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ ‘ညီမွ်မႈရွိသည့္ စီးပြားေရး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ’ အယူအဆကို အဲလြင္ကအေလးေပးခဲ့သည္။ ေနာက္တက္လာသည့္ လာဂို႔စ္၏သမၼတ 

ေလာင္းယွဥ္ၿပိဳင္ေရး မဲဆြယ္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ‘အခြင့္အလမ္း ညီမွ်မႈရွိသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ’ 

သည္ အဓိကေႂကြးေၾကာ္သံျဖစ္လာခဲ့သည္။ (Concertación) ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ၏ ႏွစ္ ၂၀ အုပ္ 

ခ်ဳပ္မႈကာလအတြင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္းေအာက္တြင္ရွိေနသူ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ၁၃ ဒသမ ၇ 

ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေလႇ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ႀကီးက်ယ္သည့္ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္သည္။ အဲလြင္အစိုးရက 

စီးပြားေရးမူ၀ါဒသစ္ကို ခ်မွတ္ က်င့္သုံးခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 

အတိအက်ဖြင့္ဆုိသတ္မွတ္ၿပီး စစ္တပ္၊ ရဲအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္မဟာမိတ္ျပဳရျခင္း မွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

အား ဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့သည္။ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို 

ျမႇင့္တင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ 

မ်ားျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ပို႔ကုန္ျမင့္တက္လာေစေရးကို 

ေခ်ာေမြ႕စြာျဖစ္ေပၚရန္ သြင္းကုန္ကင္းလြတ္ခြင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားစြာရရွိေအာင္ ညႇိႏႈိင္း 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေသာႏႈန္းထားျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အလုပ္ 

အကိုင္ရရွိမႈတို႔ တိုးပြားလာကာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေအာင္ျမင္ေရးကို အက်ဳိးျပဳခဲ့သည္။

၎တုိ႔အာဏာရျခင္းႏွင့္တပါတည္း ေပၚေပါက္လာသည့္ က်င့္၀တ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခိုင္မာ 

အားေကာင္းမႈကို ေစာင့္ထိန္းရန္ (Concertación) ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရက သတိထားလုပ္ေဆာင္ 

ခဲ့သည္။ သမူဟျဖစ္မႈႏွင့္တရားမွ်တမႈ၊ ခြင့္လႊတ္သေဘာထားႀကီးမႈႏွင့္ ဘက္အားလုံးသေဘာ 

တူညီမႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔ သက္၀င္ေနသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို (Concertación) ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ 

က အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ (Concertación) ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ 
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ခံယူခ်က္ကို သစၥာခံေစာင့္ထိန္းျခင္းထက္ တာ၀န္ယူမႈကိုသစၥာခံေစာင့္ထိန္းျခင္း (ethics of 

conviction vs ethics of responsibility) ကိုအျခခံခဲ့သည္။  ရလာဒ္မ်ားအေကာင္အထည္ 

ေပၚလာေရးကို အဓိကဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္လုံး 

၏ ေမြးရာပါလြတ္လပ္ခြင့္၊ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ၊ သာယာ၀ေျပာမႈတို႔အတြက္ အေထာက္အကူျပဳ 

လက္နက္ကိရိယာဟု  (Concertación) ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမင္သည္။ 

စိတ္၀ိဥာဥ္ကို ကယ္တင္ေဖးမျခင္း၊ စိတ္ႏွလုံးကိုကုစားေပးျခင္း၊ ေသာကဗ်ာပါဒေတြကို ကုစား 

ေပးျခင္းတို႔အတြက္ နည္းလမ္းဟုမျမင္ၾကေခ်။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈစတင္ၿပီး ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္အၾကာ (Concertación) ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ 

မ်ား၏နိဂုံးခ်ဳပ္ခ်ိန္၌ ခ်ီလီႏုိင္ငံသည္ လက္တင္အေမရိကတိုက္တြင္ အဖြံ႕ၿဖိဳးဆုံး၊ အတည္ၿငိမ္ဆုံး 

တိုင္းျပည္အသြင္ကိုေဆာင္ေနခဲ့သည္။ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြသည္ သုံးဆျမင့္တက္လာကာ ေဒသ 

တြင္း၌ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြအျမင့္ဆုံး ႏုိင္ငံျဖစ္လာသည္။ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၇ ႏွစ္တာအတြင္း 

ရရွိခဲ့သည့္ ပွ်မ္းမွ်စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈထက္ (Concertación) ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရေလးဆက္ကာလ 

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းက ႏွစ္ဆပိုျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ၎တို႔အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ျမင့္မားသည့္စီးပြား 

ေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏႈန္းထားသည္ ခ်ီလီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို အံ့အားသင့္စဖြယ္ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ 

သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္းေအာက္တြင္ ေနထုိင္ေနရသည့္ လူဦးေရရာခိုင္ႏႈန္းက အနိမ့္ဆုံးသို႔ 

ေရာက္လာသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕အစည္း၏ထုတ္ျပန္

ခ်က္အရ ခ်ီလီသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈအနည္းဆုံး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံထဲတြင္ပါလာ

ခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈအဖြဲ႕အစည္း Freedom House ၏အဆင့္ 

သတ္မွတ္ခ်က္အရ ဥ႐ုေဂြး၊ ေကာ္စတာရီကာႏုိင္ငံတို႔ႏွင့္အတူ ခ်ီလီက အျမင့္ဆုံးအဆင့္တြင္ 

ရပ္တည္ေနခဲ့သည္။ Freedom House ၏အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေရး ဆိုင္ရာအခြင့္ 

အေရးမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ လက္ေတြ႕ေစာင့္ထိန္းမႈကိုပါ 

ထည့္ သြင္းစဥ္းစားၿပီး အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (ဥပမာ 

ကမာၻ႔ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ Bertelsmann Foundation) တို႔လိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပိုမိုစုံလင္မ်ားျပား 

သည့္ တိုင္းထြာမႈမ်ားျဖစ္ေသာ ဥပေဒကိုလိုက္နာေစာင့္ထိန္းမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလည္ပတ္ႏုိင္စြမ္း၊ 

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ တိုင္းျပည္အစိုးရ၏ အရည္အခ်င္းတို႔ျဖင့္ ေလ့လာသုံးသပ္ 

မည္ဆိုပါကလည္း ခ်ီလီသည္ လက္တင္အေမရိကတိုက္တြင္ အေျခအေန အေကာင္းဆုံး 

တုိင္းျပည္ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။

အထက္ပါ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတိုင္း၏ 

ပဓာနက်ေသာအေၾကာင္း အခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို   ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေပၚခဲ့ 

ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမဦးဆုံးအေၾကာင္းအခ်က္မွာ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ 

ဆက္ဆံေရးသည္ အစကမေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာရွင္စနစ္အဆုံးသတ္သြားၿပီးေနာက္ 
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ပညာသည္ဆန္မႈ၊ တရား၀င္အရပ္ဘက္ အခြင့္အာဏာကို နာခံလိုက္နာျခင္း၊ ပါ၀င္စြက္ဖက္မႈ 

မရွိျခင္း၊ လိုက္ေလ်ာျခင္းဟူသည့္ အေျခခံမူမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအဖြဲ႕တို႔ကို 

ရပ္ဘက္၏အျပည့္အ၀ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ခ်ီလီတြင္ျပန္လည္ရရွိခဲ့သည္။ အျခားအေၾကာင္းမ်ားအနက္  

ပီႏိုေခ်းအရင္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ျမင့္ျမတ္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

ကာလို႔စ္ ပရက္စ္၏ စစ္တပ္ကိုျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

ေအာက္သို႔ စစ္တပ္ကိုျပန္လည္ထားရွိႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ပီႏိုေခ်းအစိုးရ၏ 

ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာရဲအဖြဲ႕က အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ၊ ဘြာႏိုဇာရက္စ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သူ႔ကိုလုပ္ၾကံသတ္ 

ျဖတ္ခဲ့သည္။ ပီႏိုေခ်း၏ ရန္ဘက္မ်ားမဟုတ္ၾကေသာ္လည္း ပီႏိုေခ်း သို႔မဟုတ္ ပီႏိုေခ်းအစိုးရ 

ႏွင့္ မပတ္သက္သည့္ စစ္အရာရွိမ်ဳိး ဆက္တစ္ဆက္ကို  စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းသို႔ ရာထူး 

တိုးေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္းကလည္း ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ပဓာနက် 

သည့္ ဒုတိယအေၾကာင္းအခ်က္မွာ  အတိတ္က လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္မႈ 

ျဖစ္သည္။ အဆိုပါျပစ္မႈမ်ား၏နာက်င္စရာမ်ားမွ နာလံထူေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ကုစားျခင္း၊ တရား 

မွ်တမႈ၊ အမွန္တရားတို႔ကိုရရွိေအာင္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ႀကီးက်ယ္သည့္ႀကိဳး 

ပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အေရာက္၌ ပီႏိုေခ်းအစိုးရလက္ထက္ 

က အာဏာရွင္စနစ္၏ လုံျခံဳေရး႒ာနစိတ္အႀကီးအကဲရာထူးမ်ားကိုရယူခဲ့ၾကသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

မ်ားအားလုံးအပါအ၀င္ စစ္မႈထမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို စြဲခ်က္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အာဏာရွင္ 

စနစ္၏သားေကာင္ဘ၀ က်ေရာက္ခဲ့သူမ်ားအတြက္ မည္သည့္ႏုိင္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္

မဆို တရားမွ်တမႈအျပည့္အ၀မရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေတာင္ဥေရာပႏွင့္ ဗဟိုဥေရာပတိုက္၊ အာရွ 

တိုက္၊ အာဖရိကတိုက္ႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတုိက္ရွိႏုိင္ငံမ်ားအားလုံးအနက္ တရားမွ်တမႈ

အျပည့္အ၀ရေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ခ်ီလီႏိုင္ငံ၏ အင္တိုက္အားတုိက္ႀကိဳးပမ္းမႈ 

သည္ ေျပာစမွတ္ျပဳစရာျဖစ္ခဲ့ေပသည္။
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ပါထရီဆီယို အဲလြင္သည္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ 

ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၾကာျမင့္စြာေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ၊ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ဥပေဒပညာရွင္၊ ဥပေဒ 

သိပၸံပညာပါေမာကၡျဖစ္သည္။ သူ႔ပါတီ၏ ဥကၠ႒၊ စစ္တပ္အာဏာမသိမ္းခင္ ခ်ီလီအထက္ 

လႊတ္ေတာ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ (ဥကၠ႒) တစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ေဆာ္ဘာဒို 

အာယြန္ဒဲႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရသည့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈတြင္ အတိုက္အခံဘက္မွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ 

အတြက္ လူသိမ်ားထင္ရွားသည္။ အဆိုပါေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈပ်က္ျပားၿပီးမ်ားမၾကာမီ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပီႏို ေခ်းႏွင့္ခ်ီလီစစ္တပ္က အာယြန္ဒဲ၏ Popular Unity 

အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ကာ အာဏာသိမ္းလိုက္သည္။ ထိုသို႔အာယြန္ဒဲကို အတိုက္အခံလုပ္သည့္ 

အျငင္းပြားစရာ ရပ္တည္ခ်က္ရွိသည့္တိုင္ ပီႏိုေခ်းကိုဆန္႔က်င္သည့္ အလြန္အမင္း စိတ္၀မ္းကြဲ 

ေနေသာ အဓိကအတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားၾကားတြင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကို ေပါင္းစည္း 

ေအာင္လုပ္ရာတြင္ အဲလြင္သည္ အဓိကေနရာမွပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ 

ပီႏိုေခ်းကို အႏုိင္ရလုိက္သည့္ ‘ကန္႔ကြက္မဲ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕’ကို ဦးေဆာင္အကူအညီေပးခဲ့သျဖင့္ 

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္  အရပ္ဘက္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ 

လမ္းပြင့္သြားေစခဲဲ့သည္။

သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းၿပီး လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ေသာ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ပုံရွိသည့္ 

(Club de Madrid အဖြဲ႕ဝင္)

Patricio Aylwin, by Claudio Santana/Scanpix
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အဲလြင္သည္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္ အုပ္စု၊ ယင္းအုပ္စုႏွင့္နီးစပ္ေသာ လက္၀ဲအုပ္စု၊ လက္

ယာအုပ္စုတို႔ကိုေပါငး္စည္းေစခဲ့သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားအတြက္  

ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ ခ်ီလီ၏ အခ်ိန္ၾကာေညာင္းေသာ ဒီမိုကေရစီ 

ႏုိင္ငံေရးအစဥ္အလာမ်ားအတြက္ ခိုင္မာစြာအားစိုက္လုပ္ကိုင္ရန္ စီမံကိန္းခ်ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ 

ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ေနာက္ထပ္က်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲတိုင္းတြင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ 

အထိ အႏိုင္ရခဲ့သည့္ (Concertación por la Democracia) ႏိုင္ငံေရးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕၏ 

ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ပထမဆုံးသမၼတရာထူးရရွိခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူ၏သမၼတသက္တမ္းတြင္ ၁၉၈၀ 

ျပည္ႏွစ္က ပီႏိုေခ်းသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ 

ရင္ဆုိင္ေနရခ်ိန္ စစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္သို႔ေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ 

သည္။ ပီႏိုေခ်းျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားက စစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္ 

မႈေရာက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အင္မတန္ခက္ခဲေစခဲ့သည္။ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး 

စီးပြားေရးေလာက၏ ယုံၾကည္မႈကိုရရွိခဲ့သည္။ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈကို ပိုၿပီးအာ႐ုံစိုက္ခဲ့သည္။ 

အသင္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးလို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တတ္သည့္အဲလြင္သည္ သူယုံၾကည္ရ 

ေသာ အၾကံေပးမ်ား၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာမႈအျမဲရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ႏုိင္ငံေရး

အဖြဲ႕၏အၾကံျပဳခ်က္ကိုဆန္႔က်င္လ်က္ အာဏာရွင္စနစ္လက္ေအာက္ရွိစဥ္က ‘ေပ်ာက္ျခင္း 

မလွေပ်ာက္ဆုံးခဲ့သူမ်ား’ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ကြပ္မ်က္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျဖစ္မွန္ကို 

ဆုံးျဖတ္ေပးရန္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ၊တာ၀န္ရွိအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မရွင္ 

တစ္ခုကို တရားမွ်တမႈကို အျမင့္ဆုံးရရွိေအာင္ႀကိဳးပမ္းရန္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ 

ထိုေကာ္မရွင္ကိုတည္ေထာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ရလဒ္ျဖစ္သည့္ အမွန္တရားႏွင့္ 

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္ (Rettig Commission) တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း 

မႈအတြက္ တရား၀င္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္မႈကိုရရွိေစခဲ့သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားမွ်တမႈ 

ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာင္အနာဂတ္ကာလ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအလားအလာကို လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ေပ 

သည္။
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ပီႏိုေခ်းလက္ထက္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ
အဓြန္႔ရွည္ခဲ့တဲ့ကာလ ကို နမူနာယူစရာအျဖစ္ယူဆၾကပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးကုိ 
လမ္းညႊန္ဖို႔ခင္ဗ်ားခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြလုိ႔ 
ခင္ဗ်ားယူဆတဲ့ဟာ ႏွစ္ခုသုံးခုကုိ ေျပာျပလုိ႔ရမလား။

ပါထရီစီယို အဲလြင္။   ။ အဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

တိုင္းျပည္ရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ သိပ္ကိုအေရးပါခဲ့ပါတယ္ဆိုတာက 

စၿပီးေျပာရမွာပဲ။ ခ်ီလီက လြတ္လပ္ေရးရၿပီးတဲ့ေနာက္ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံေတြထဲမွာ 

ဒီမိုကေရစီရၿပီး တည္ၿငိမ္မႈအရွိဆုံးႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ပေပ်ာက္သြား 

တဲ့ေနာက္ ဒီမိုကေရစီျပန္ရဖို႔္လုပ္ေဆာင္ရတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္ 

လာတယ္။ ဒီမုိကေရစီကိုျပန္သြားဖို႔ ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ လက္၀ဲ 

အုပ္စုနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မွ်တသူအုပ္စု(အုပ္စုႏွစ္ခုစလုံးမွာ ကၽြန္ေတာ္ပါပါတယ္)ဆိုတဲ့ ဆုိရွယ္ 

လစ္နဲ႔ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္ေတြအျပင္ (ကၽြန္ေတာ္တို႔က ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တဲ့လက္၀ဲ

အုပ္စုလို႔ေခၚတဲ့) ရက္ဒီကယ္ေလာကအတြက္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေစခဲ့တာကေတာ့ ဒီမို 

ကေရစီကို အာသာငမ္းငမ္းေတာင့္တမႈဗ်။ ဒီေတာင့္တမႈက အေျပာင္းအလဲလိုခ်င္စိတ္နဲ႔ တရား 

မွ်တမႈပိုရွိတဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို ေဖြရွာမႈအလြန္မွာရွိခဲ့တာပါ။ 

စစ္တပ္ကိုအရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ထားရွိျခင္း

ခ်ီလီရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေၾကာင္းေျပာၾကတဲ့အခါ လက္တင္အေမရိက 

ႏုိင္ငံေတြအမ်ားစုနဲ႔ ခ်ီလီနဲ႔မတူတာရွိတယ္။ တျခားလက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံေတြမွာက စစ္တပ္ 

က ႏိုင္ငံေရးမွာထာ၀ရ ပါ၀င္စြက္ဖက္ခဲ့တယ္။ အရပ္ဘက္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ရွိသူေတြကို 

တစ္ခ်ိန္လုံးလိုက္ၿပီး စစ္တပ္ကကန္႔သတ္ေနၾကတာခ်ည့္ပဲ။ ခ်ီလီမွာကေတာ့ တပ္က အရပ္ 

ဘက္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူေတြရဲ႕ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္္ ျခြင္းခ်က္အနည္းငယ္္နဲ႔ရွိေနတယ္။ 

အဲဒီလိုရွိေနတဲ့ သမုိင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့အခ်က္ကေနၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အက်ဳိးရွိခဲ့တယ္ထင္ 

ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ အေရးတႀကီးအေျပာင္းအလဲေတြ ေပၚေပါက္တဲ့ကာလမွာေတာင္ 

အာဏာရွင္အစိုးရေတြကိုတည္ေထာင္ဖို႔ႀကိဳးစားမႈေတြဟာ ခ်ီလီလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ေထာက္ခံမႈ 

အခိုင္အမာ ေျခကုပ္မယူႏုိင္ခဲဲ့ပါ ဘူး။ 

အာဏာရွင္စနစ္ကို ပူးသတ္ျခင္း

ခင္ဗ်ားေမးခြန္းကို တည့္တည့္ေျဖမယ္ဆိုရင္ေတာ့ စစ္အစိုးရကို သူ႔ရဲ႕လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ 

ေတြသုံးၿပီး ျပန္အႏိုင္တိုက္ဖို႔ႀကိဳးစားတာက အေရးႀကီးတဲ့ဆုံးျဖစ္ခ်က္တစ္ခု ထင္ပါတယ္။ 
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ျခံဳေျပာရရင္ လက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတာက ေနာက္ထပ္အာဏာ 

သိမ္းမႈနဲ႔ အာဏာရွင္အစိုးရေတြကို တြန္းလွန္ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ အတိုက္အခံအင္အားစုေတြက ႀကိဳးစား 

တာပဲ။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ေနာက္ထပ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန တြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္ပစ္တာမ်ဳိးေလ။ 

ခ်ီလီႏုိင္ငံသားေတြၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးဆိုတဲ့အရာကို အရမ္းႀကီးအေျပာင္းအလဲ 

ျဖစ္မသြားေစဘဲ ဒါမွမဟုတ္ ထိခိုက္မသြားေစဘဲ ပီႏိုေခ်းရဲ႕ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံ 

မူေဘာင္ထဲကေနပဲ သူ႔ကိုအႏုိင္ရေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုႏိုင္ေအာင္လုပ္ခဲ့ရတာ မလြယ္ပါ 

ဘူး။ တကယ္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္႐ႈပ္႐ႈပ္ေထြးေထြးႏုိင္ပါတယ္။

ဒီလိုအႏိုင္ရေအာင္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရ 

မယ္ဆိုတာ သင္ယူခဲ့ရတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အ႐ႈံးႀကီး 

႐ႈံးခဲ့မွာပဲ။ ရန္ဘက္က ပီႏိုေခ်းတစ္ဦးတည္း မဟုတ္ဘူးဗ်။ သူကလည္းအ႐ူးမွမဟုတ္တာ။ 

သူက လိမၼာပါးနပ္တယ္။ သူ႔ကိုေထာက္ခံတဲ့လူေတြ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ တစ္ခ်ဳိ႕တစ္၀က္ရွိ 

တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္ေတြအားလုံးကေန ခၽြင္းခ်က္မရွိ ေထာက္ခံမႈကို 

ေတာင္ရထားတဲ့သူဗ်။ အာယြန္ဒဲကို တြန္းလွန္ျဖဳတ္ခ်ၿပီး ခ်ီလီႏုိင္ငံအတြက္ တာ၀န္ေက်ခဲ့ေအာင္ 

လုပ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ စစ္တပ္ကယူဆခဲ့ၾကတာ။ ခုထက္ထိေတာင္ အဲဒီလိုယူဆေနတုန္းပဲလား 

မသိဘူး။ အာဏာသိမ္းတုန္းကနဲ႔  ခ်ီလီမွာဒီမိုကေရစီျပန္ရေအာင္လုပ္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္တစ္ေလွ်ာက္ 

လုံးမွာ အဲဒီလိုမ်ဳိးစစ္တပ္က ယူဆခဲ့ၾကတာဗ်။

ျပည္သူၾကားမွာ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း

ခင္ဗ်ားက အေစာပိုင္းတုန္းကေတာ့ သမၼတ အာယြန္ဒဲကုိေတာ္ေတ္ေလးေ၀ဖန္ခဲ့တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြေရာက္ေတာ့ အာယြန္ဒဲကုိေထာက္ခံတဲ့သူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္မႈရ 
ေအာင္ခင္ဗ်ားလုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားနဲ႔ တေစာင္းေစးနဲ႔မ်က္ေခ်းျဖစ္ခဲ့တဲ့သူေတြနဲ႔ တြဲလုပ္ 
ႏုုိင္ေအာင္ ဘယ္လုိမ်ားလုပ္ခဲ့တာလဲဗ်။

အဲလြင္။   ။ ႏုိင္ငံေရးအကြဲအျပဲနဲ႔ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈေတြအႀကီးအက်ယ္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က မတည့္မ႐ႈျဖစ္ခဲ့ၾကတာပါ။ မၾကာေသးခင္ကအထိ တစ္ရန္တစ္ဆူျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ 

ႏုိ္င္ငံေရးပါတီေတြအတြက္ ဒီလိုသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ရေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုတာ သမိုင္းမွာ 

ေတာ့ ထူးျခားျဖစ္စဥ္ပဲေပါ့။ သမၼတ ေအဒူယာဒို ဖ႐ိုင္း မြန္တဲ ဘာ (၁၉၆၄ မွ ၁၉၇၀) အစိုးရ 

လက္ထက္တုန္းက ဆိုရွယ္လစ္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ တင္းမာတဲ့ၿပိဳင္ဖက္ေတြပဲ။ 

အာယြန္ဒဲအစိုးရ (၁၉၇၀ မွ ၁၉၇၃) လက္ထက္ေရာက္ေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္တည္ေထာင္ဖို႔ 

သူ႔ရဲ႕ Unidad Popular (လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕) အစိုးရထဲမွာ (တရားဝင္အခြင့္မရွိေသာ္ 

လည္း)  လက္ေတြ႕ႀကိဳးပမ္းမႈလုပ္လာတာကိုျမင္ရလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့ 

ၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ စစ္အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္လာတဲ့အခါ အစိုးရလုပ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ မလႊဲ 



21

မေရွာင္သာ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေျခကို ဆိုက္သြားခဲ့တာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲက 

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကယူဆၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ခ်ီလီက ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္မယ့္ကိန္းဆို

က္ေနတဲ့ တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ေထာက္ခံတယ္ဆိုၿပီး 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို စြပ္စြဲၾကတာေပါ့။ 

အာဏာရွင္စနစ္ကလည္း ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္လြန္းေတာ့ အေျခခံက်တဲ့တန္ဖိုးေတြကို 

ကာကြယ္ရာမွာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ရျခင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဇာတ္ေပါင္းခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ဇာတ္ေပါင္းခန္းက လူ႔အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္တာကေနစတယ္။

ဒီမိုကေရစီကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမယ့္နည္းလမ္းကို စိတ္ျဖာသုံးသပ္ၿပီး ခ်ီလီႏုိ္င္ငံ 

ထဲမွာေရာ ျပည္ပမွာပါရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုစုစည္းေပးခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း 

ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြထဲကတစ္ခုကေတာ့ Group of 24 ဆိုတဲ့၂၄ ဦးအဖြဲ႕ ဥပေဒ 

ေထာက္ကူအဖြဲ႕ပါ။ အဲဒီအဖြဲ႕မွာ ေရွ႕ေနေတြနဲ႔ တရားေရးကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္တဲ့လူေတြ 

အမ်ားစုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခ်ီလီရဲ႕ျပႆနာေတြကို စိတ္ျဖာသုံးသပ္ဖို႔နဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို 

ျပန္သြားဖို႔ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕လိုက္တယ္။ ဒီအဖြဲ႕က ေလ့လာေရးလုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ 

ေနရင္း အစိုးရကိုစိန္ေခၚခဲ့တယ္။ လစ္ဘရယ္ပါတီေဟာင္းကေနဆိုရွယ္လစ္ေတြအထိ သေဘာ 

ထားအျမင္မ်ဳိးစုံရွိၾကတဲ့သူေတြ ဒီ ၂၄ ဦး အဖြဲ႕မွာပါလာတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြေတာင္ပါတယ္။

၂၄ ဦးအဖြဲ႕ေနာက္ကြယ္က ဦးေဆာင္သူကေတာ့ အက္ဂါဒို ဘုိနင္ေယပဲ။ အစတုန္း 

ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အသိမိတ္ေဆြေတြ ကိုယ့္အိမ္သူ႔အိမ္၀င္ထြက္ၿပီး ေတြ႕ေနၾက။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲမွာ အားလုံးနီးပါးေလာက္က တကၠသိုလ္မွာမလုပ္ၾကေတာ့တဲ့ ပညာရွင္ေတြ။ 

တကၠသိုလ္္ကို စစ္တပ္က (လက္ေအာက္ခံအျဖစ္လုပ္ၿပီး) သိမ္းပိုက္လိုက္တာကိုး။ အဲဒီအဖြဲ႕မွာ 

ဇီ၀ေဗဒ႒ာနက လူ၀စ္ အစ္ဇကီယာဒို၊ အမ်ဳိးသားသမုိင္းဘာသာရပ္ ဆိုုင္ရာဆုရထားတဲ့ သမိုင္း 

ပညာရွင္ ဆာဂ်ီယို ဗီယာလိုဘို၊ အာယြန္ဒဲ အစိုးရလက္ထက္မွာ တရားေရး၀န္ႀကီး လုပ္ခဲ့တဲ့ 

မာႏ်ဴရယ္ ဆန္ဟြီဇာ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ညီအစ္ကိုေတာ္တဲ့ အဲဒီ 

ပါတီ၀င္ ဆာဂ်ီယို ေတတဲဘင္တို႔ပါတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေျခခံဥပေဒသစ္နဲဲ႔ အသစ္ေပၚလာမယ့္ ဒီမိုကေရစီဟာ ဘယ္လိုပုံစံမ်ဳိး 

ျဖစ္မလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကတယ္။ ဒီအဖြဲ႕က ေတာ္ေတာ္ပညာရပ္ဆန္တယ္။ ဆန္တီယာဂို 

ၿမိဳ႕ေတာ္ ၿမိဳ႕လယ္မွာ အစိုးရရဲ႕ပိတ္ပင္မႈမရွိဘဲ ထင္သာျမင္သာဖြင့္ထားတဲ့ ႐ုံးတစ္႐ုံးမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ၾကတယ္။ အပတ္တိုင္းကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ 

အေၾကာင္း လူတိုင္းသိပါတယ္။ သေဘာထားမတိုက္ဆုိင္သူေတြျဖစ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကားမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တု႔ိရဲ႕ေလ့လာေရးေၾကာင့္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရပ္တည္ခ်က္အသီးသီးနဲ႔ တာ၀န္ကိုယ္စီယူၾကတဲ့အခ်က္က အေရးႀကီး 
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တယ္လို႔လည္းထင္ပါတယ္။ အာယြန္ဒဲအစိုးရရဲ႕ အမွားအယြင္းေတြ၊ ဒီမိုကေရစီကို ျပန္လည္ 

တန္ဖုိးထားဖုိ႔စတာေတြကုိ ဆုိရွယ္လစ္ေတြေတာင္စၿပီး နားလည္လက္ခံလာၾကတယ္။ ခရစ္ယာန္ 

ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္ေတြလည္း အလားတူပါပဲ။

ဒီလိုနဲ႔ မိတ္ျဖစ္ေဆြျဖစ္ဆက္ဆံေရးက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေပါင္းစည္းမႈကို အေထာက္အကူူ 

ျပဳခဲ့တယ္။ သာဓကအေနနဲ႔ေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္ကေလးဘ၀ကတည္းက ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္ 

ေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ရင္းရင္းႏွီးႏွီးရွိတယ္။  ဥပမာ အာယြန္ဒဲအစိုးရအဖြဲ႕မွာ ႏုိင္ငံျခားေရး 

၀န္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ခလိုဒုိမီ႐ို အယ္ေမဒါနဲဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလး ရင္းႏွီးတယ္။ သူျပည္ပေရာက္ျဖစ္ေနရာက 

ျပန္လာေတာ့ သူနဲ႔ဟိုးအရင္ကတည္းက ရင္းႏွီးမႈေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေတြရဲ႕ အေကာင္ 

အထည္ေပၚစ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွာ သေဘာထားတင္းမာလွပါတယ္ဆိုတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္ 

ေတြ ပူးေပါင္းလာေအာင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့တယ္။

ရပ္တည္ခ်က္ေတြ အင္မတန္ကြဲလြဲတဲ့သူေတြၾကားထဲမွာ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ႔ 
ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ေစဖို႔ အဲဒီ ၂၄ ဦးအဖြဲ႕မွာ အတူတူတြဲလုပ္ျခင္းရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳက 
ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစခဲ့သလား။ ဘံုရပ္တည္ခ်က္ကို ခင္ဗ်ားဘယ္လိုမ်ားရခဲ့လဲ။

အဲလြင္။    ။ ဟုတ္တာေပါ့။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္က အၾကာႀကီးပဲ။ ‘ဒီမိုကရက္ေတြ ျပန္လည္ 

ဆုံစည္းျခင္း’ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒီေခါင္းစဥ္နဲ႔ပဲ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ 

ရေအာင္ရွာေဖြၾကရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္တစ္အုပ္ေရးခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ဆုံစည္းျဖစ္ၾကဖို႔ နည္းလမ္းေတြကအမ်ားႀကီးပဲ။ círculos de diálogo ဆိုတဲ့ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး 

ေရးစကား၀ိုင္းေတြလုပ္ျဖစ္တယ္။ ခ်ီလီမွာေရာ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြမွာပါ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြလုပ္ 

တယ္။ အဲဒီႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲေတြမွာ ျပည္ပေရာက္ေနသူေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို 

ေပါင္းစည္းေစတယ္။ အေျခအေနတစ္ခုကို အတူတူ စိတ္ျဖာသုံးသပ္တာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

အတြက္ အျမင္မွားေတြကိုနည္းပါးလာေစတယ္။ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ေစတယ္။ 

လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ျခင္းအတြက္ ၀ါဒသေဘာတရားေရးရာ ကြာဟမႈေတြကို 

ေက်ာ္လြန္ၿပီး တစ္စည္းတစ္လုံးထဲျဖစ္ေစတာ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒါက 

အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္၊ ရာဒီကယ္၊ 

လစ္ဘရယ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စသျဖင့္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးကလာၾကတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး 

ေရွ႕ေနေတြအေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနၾကတာဆိုေတာ့ တရား႐ုံးေတြမွာ အမႈေတြ ခုခံေလွ်ာက္လဲ 

ၾကရင္း ေတြ႕ၾကဆုံၾကတာေပါ့။ သူတို႔ကိုယ္စား ကၽြန္ေတာ္အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထုေခ်ေလွ်ာက္ 

လဲေပးဖူးတယ္။ (တရားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္းနဲ႔ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါ

တီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း) ေယမီ ကာစတီယို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပးခံရတဲ့အခါတုန္းက၊ တုိင္းျပည္ 

ျပင္ပကို အတင္းႏွင္ထုတ္ခံရတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္မိတ္ေဆြေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္အမႈလိုက္ေပးဖူး 
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တယ္။ အခုသိပ္မမွတ္မိေတာ့တဲ့အမႈတစ္ခုကို လိုက္တုန္းကေပါ့။ ၾကားနာစစ္ေဆးတဲ့႐ုံးခန္းက 

က်ဥ္းက်ဥ္းေလး။ ႐ုံးအျပင္မွာ အသံခ်ဲ႕စက္ေတြထားဖို႔ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ခြင့္ျပဳတဲ့အမႈပဲ။ ဒီေတာ့ 

တရား႐ုံးထဲမွာ ၾကားနာစစ္ေဆးတုန္္း အျပန္အလွန္ေလွ်ာက္လဲေနတာေတြကို စၾကၤန္ကေန 

ၾကားေနရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လိုက္ခဲ့တဲ့ အဲဒီအမႈေတြအားလုံးနီးပါးက ႐ႈံးတာခ်ည့္ပါပဲ။

ညြန္႔ေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္း

တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕က ပုံေပၚလာတယ္။ ပထမဆုံး  Alianza 

Democrática ေနာက္ေတာ့ Acuerdo Nacional နဲ႔ Asamblea de la Civilidad စတဲ့ညြန္႔ 

ေပါင္းအဖြဲ႕ေတြေပၚလာတယ္။ အဲဒီႏုိင္ငံေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕ေတြဟာ ဒီမုိကေရစီအေရးပါတီမ်ား 

၏ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ La Concertación ရဲ႕ ေရွ႕ေျပးမဟာမိတ္အဖြဲ႕ေတြပဲ။ ဒီမိုကေရစီ 

ေတာင္းဆိုမႈေတြကိုေထာက္ခံတဲ့ အႀကီးအက်ယ္လႈပ္ရွားမႈေတြရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီလႈပ္ရွားမႈေတြထဲ 

မွာ အလုပ္သမားနဲ႔ အလုပ္သမားသမဂၢ၀င္ေတြ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ 

ပါတယ္။ သူတို႔က လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးေတြကို တစ္စည္းတစ္လုံးတည္း 

ကာကြယ္တဲ့ေနရာက ပါ၀င္ခဲ့တယ္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းေတြက အင္မတန္တက္ၾကြလႈပ္

ရွားမႈရွိၾကပါတယ္။ အင္မတန္လည္း ရဲရဲရင့္ရင့္ရွိၾကတယ္။ လမ္းမေပၚထြက္ၿပီး တစ္စုတစ္စည္း 

ထဲ လႈပ္ရွားတဲ့အထဲမွာ သူတို႔ကအေစာဆုံးပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့ၾကတဲ့ 

ပါတီေတြက ပါတီ၀င္ေတြဗ်။

 လူမႈစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအေစာပိုင္းက စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းနဲ႔ နီယုိလစ္ဘရယ္ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးေတြေၾကာင့္  ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ ဆင္းရဲကုန္ၾကတဲ့သူေတြမ်ားလာတယ္။ 

မၿငိမ္မသက္ျဖစ္တာေတြ တိုးပြားလာေစခဲ့တယ္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၈၆ ခုႏွစ္အထိ 

အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကို တရား၀င္အပိတ္ခံထားရသည့္တိုင္ က်န္ရွိေနဆဲ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကေန ကူညီအားျဖည့္ခဲ့တယ္။  အဲဒီအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ စည္း႐ုံး 

လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ စစ္အစိုးရကိုေထာက္ခံမႈဟာ က်ဆင္းလာတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို 

သူတို႔ရဲ႕စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈက ေျခာက္လွန္႔လာလိုက္တာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ ပီႏိုေခ်းကို လုပ္ၾကံဖို႔ 

ႀကိဳးစားလာၾကတဲ့ အထိပဲ။ 

လူထုဆႏၵခံယူပြဲကေန အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆံုးခန္းတုိင္ေအာင္လုပ္ႏုိင္မယ့္ အလားအလာ 
ရွိသလားဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အႀကီးအက်ယ္ေဆြးေႏြးၾကတာရွိပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္ 
တုိက္ပြဲအပါအဝင္ က်ယ္ျပန္႔တဲဲ့ လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကေန အာဏာရွင္စနစ္နိဂုံးခ်ဳပ္မႈကုိ 
ျဖစ္ေပၚလာေစမယ္လုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တင္ျပခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိျမင္လဲ။
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အဲလြင္။    ။ လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကို ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေတြကပဲ ျမႇင့္တင္အားေပး 

ခဲ့တာဗ်။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လက္နက္ကိုင္တပ္ဦးက အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ တုိက္ပြဲ၀င္ 

ျခင္းပုံစံအားလုံးကိုသုံးတဲဲ့မဟာဗ်ဴဟာကို ေထာက္ခံခဲ့တယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေတြကေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုဖိႏွိပ္ခံရရင္ေတာင္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကိုပဲ ယုံၾကည္တယ္။  

တိုင္းျပည္ထဲကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ေတြက ေနာက္ေတာ့ေပၚသြားတဲ့ လက္နက္ေတြခိုးသြင္း 

လာၿပီး ပီႏိုေခ်းကိုလုပ္ၾကံဖို႔ႀကိဳးပမ္းမႈ မေအာင္ျမင္ဘဲျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္ဟာ အေရးအႀကီးဆုံး 

အခ်ိန္ပဲ။ ဖိႏွိပ္မႈေတြပိုၾကမ္းလာတယ္။ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေထာက္ခံမႈရဖို႔ရာ မၾကမ္းမဖက္တဲ့လမ္းကို 

လိုက္မွရမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ္ေတာ္ကို အေခ်အတင္ေဆြးေႏြးလိုက္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး 

က သံသယ၀င္ေနၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ အေျခအေနေတြေကာင္းလာ 

မွာပဲလို႔ တပ္အပ္မေျပာႏုိင္သည့္တုိင္ အၾကမ္းမဖက္တဲ့နည္းလမ္းက ခ်ီလီႏုိင္ငံရဲ႕သမုိင္းေၾကာင္း 

နဲ႔သာကိုက္ညီေန႐ုံမက ခ်ီလီႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔လည္း ကိုက္ေနတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔လူမ်ဳိးရဲ႕ တမူထူးျခားေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားနဲ႔လည္း ကိုက္ေနတယ္လို႔ 

ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ ေနာက္ေတာ့ Concertación အဖြဲ႕ျဖစ္လာတဲ့ပါတီေတြထဲမွာလည္း 

ဂိုဏ္းႏွစ္ဂိုဏ္းကြဲေနတယ္။ ပီႏို္ေခ်းအစိုးရက လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ တိုက္႐ိုက္ရလဒ္အရ 

ျပဳတ္က်ေတာ့မွာပဲလို႔ အခိုင္အမာေျပာတဲ့ဂိုဏ္းရွိတယ္။ ပီႏိုေခ်းေရးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ၊ 

အဲဒီအေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ ကန္႔ကြက္မဲထည့္တာ၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို 

ကန္႔ကြက္ၿပီး သူ႔ကို႐ႈံးသြားေအာင္လုပ္တာက ပိုၿပီးထိေရာက္ပီျပင္မယ္လို႔ ယူဆတဲ့ဂိုဏ္းရွိတယ္။ 

အဲဒီလိုယူဆတဲ့ဂိုဏ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္ပါတယ္။ အဲဒီလူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားေရး မဟာဗ်ဴဟာက စစ္ 

အစိုးရကိုတကယ္စတင္ယိုင္နဲ႔လာေစခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ေျခလူတန္းစားေတြကို စည္း႐ုံး 

လႈပ္ရွားျခင္းနဲ႔ လူမႈေတာ္လွန္ေရးကို ႀကိဳးစားၿပီးဆက္လုပ္တာဟာ အင္မတန္ေၾကကြဲစရာ 

ဇာတ္သိမ္းခန္းကိုေရာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိုးရိမ္မိတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ရဲအဖြဲ႕မွာက ဖိႏွိပ္ႏုိင္တဲ့စြမ္း

ရည္ရွိေနတာကိုး။ ဒီလိုႏွစ္မ်ဳိးကြဲတဲ့ အဆိုျပဳခ်က္ေတြထဲအဆိုျပဳခ်က္တစ္ခုခုကို ေထာက္ခံတဲ့ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာကိုေတာ့ လက္မခံၾကဘူး။ သို႔ေသာ္ 

သူတို႔ရဲ႕လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားေရးကို အရွိန္ျမႇင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းအားျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕အက်ဳိး 

စီးပြားေတြကို ေကာင္းေကာင္းအလုပ္အေကၽြးျပဳႏုိင္ခဲ့တယ္။

အာဏာရွင္စနစ္ကို ပူးသတ္ျခင္း

၁၉၈၀ အေျခခံဥပေဒကိုအတည္ျပဳဖို႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲလုပ္တဲ့အခါ လြတ္လပ္မႈမရွိတာ၊ 

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမရွိတာ စတဲ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတရားမ၀င္တာေတြအားလုံးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကတယ္။ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းက စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ မီးတင္႐ႈိ႕လိုက္လို႔မရွိေတာ့ 

ဘူး။ ဒီလိုကန္႔ကြက္တာက အေျခခံဥပေဒရဲ႕  တရားဝင္မႈကိုလည္း ကန္႔ကြက္ရာေရာက္တယ္။ 
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မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာ အေျခခံဥပေဒရဲ႕တရား၀င္မႈကို ေဆြးေႏြးတာကို 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာခိုင္းလိုက္ၾကၿပီ။ အေျခခံဥပေဒကိုမူအရ အရွိတရားအေနနဲ႔လက္ခံလိုက္ 

ၾကတယ္။ ပီႏိုေခ်းေရးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဆုိင္ရာဥပေဒအရ ပါတီေတြကိုမွတ္ပုံတင္ဖို႔၊ အေျခခံ 

ဥပေဒအတည္ ျပဳဖို႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာပါ၀င္ၿပီး စစ္အစိုးရျပဳတ္က်ေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ 

အယူအဆေပါ့။ အဲဒီႏုိင္ငံေရးပါတီ ဥပေဒေရာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကိုပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔မၾကိဳက္ပါဘူး။ 

ဒီမဟာဗ်ဴဟာက ေနာက္ဆုံးေတာ့ေအာင္ပြဲခံခဲ့ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ အာဏာ 

ရွင္အစိုးရရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးပါ တီဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီအေနနဲ႔ မွတ္ပံုတင္သင့္တယ္ဆိုတဲ့ရပ္ 

တည္ခ်က္ကို ကာကြယ္တဲ့ကၽြန္ေတာ္ဟာ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ ဥကၠ႒အျဖစ္ ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ခံထားရသူပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီထဲမွာ ပါတီကိုမွတ္ပုံမတင္ဘူးဆိုၿပီး ကန္႔ကြက္သူ 

ေတြရွိပါတယ္။ ပါတီကိုမွတ္ပုံတင္ၿပီးေနာက္မွာ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေတြအတြက္ ႐ုန္း 

ကန္ႀကိဳးပမ္းၾကတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ပါတီေတြ မွတ္ပုံတင္ၾကတယ္။ မဲေပးဖို႔မွတ္ပုံတင္မယ့္ 

ခ်ီလီႏိုင္ငံသား ၇ သန္းရတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ ကန္႔ကြက္မဲအတြက္ရယ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ 

အတြက္ရယ္ အေရးဆိုလႈပ္ရွားတယ္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ ပီႏိုေခ်း႐ႈံးသြားတယ္။

စစ္တပ္ကိုအရပ္ဘက္က ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

ခ်ီလီစစ္တပ္က အရပ္ဘက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူေတြကုိ နာခံတဲ့သမုိင္းေၾကာင္းရွိခဲ့
တာေၾကာင့္ စစ္တပ္ရဲ႕သမိုင္းအစဥ္အလာက အေထာက္အကူျပဳခဲ့တယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားေျပာပါတယ္။ 
ခ်ီလီမွာ သမၼတရာထူး ကေနထြက္သြားၿပီးေနာက္မွာေတာင္ အာဏာရွင္က ကာကြယ္ေရး 
ဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ရွစ္ႏွစ္ထပ္ရွိေနတာမ်ဳိးက တျခားဘယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာမွ 
မရွိေတာ့ကာ ခ်ီလီရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳက ထူးျခားေနတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ဒီလိုဆက္ဆံေရးမ်ဳိးဘယ္လုိ
လုပ္ၿပီးျဖစ္လာခဲ့ရတာလဲ။ စစ္တပ္နဲ႔ဘယ္လုိညႇိႏႈိင္းခဲ့လဲ။ သင္ခန္းစာေတြက ဘာေတြလဲ။ 
အခက္အခဲေတြက ဘာေတြလဲ။

အဲလြင္။    ။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံသမၼတအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ပီႏိုေခ်း ပထမဆုံး 

ေတြ႕ဆုံတဲ့အခါမွာ သူ႔အေနနဲ႔ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ရာထူးကဆင္းသြားတာ တုိင္းျပည္

အတြက္ပိုေကာင္းလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ (အဲလြင္က တစ္ခ်က္ရယ္လိုက္ၿပီး 

ပီႏိုေခ်းမ်က္ႏွာေပးလုပ္ျပသည္။) ‘သမၼတႀကီး ခင္ဗ်ားေျပာတာမွားတယ္။ ခင္ဗ်ားကို ကၽြန္ေတာ့္ 

ထက္ပိုၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ့္သူ မရွိဘူးဗ်’တဲ့။ ပီႏိုေခ်းကို စစ္တပ္ထဲမွာ သိပ္ကို 

ၾကည္ညိဳေလးစားၾကတယ္။ သူကာကြယ္ေရးဦးစီခ်ဳပ္ရာထူးမွာဆက္ရွိေနရင္ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ 

ျဖစ္သလို ဗိုလ္မွဴးႀကီးေတြက ပုန္ကန္ထၾကြတာမ်ဳိးကို အဟန္႔အတားေတာ့ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာေပါ့။

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ပီႏိုေခ်းနဲ႔ဆက္ဆံေရးက ႐ႈပ္ေထြးတယ္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ သူ႔အႀကိဳက္ 

မဟုတ္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာမူေဘာင္ကို သူလက္ခံသြားတယ္။ အဲဒီမူ 
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ေဘာင္ကိုသူပဲ လုပ္ခဲ့တာဆိုေတာ့ သူေလးစားလိုက္နာတယ္ေလ။ သို႔ေသာ္ သူကအဆင့္ေတြ

အမ်ားႀကီးေက်ာ္ခ်င္တာလည္းရွိတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္ က်မ္းသစၥာဆိုၿပီး သမၼတ 

ရာထူးယူၿပီးၿပီးခ်င္း သမၼတနန္းေတာ္ လာမိုနီဒါမွာ သူနဲ႔ပထမဆုံးေတြ႕ၾကေတာ့ သူက သူ႔အေန 

နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို တိုက္႐ုိက္အစီရင္ခံမယ္တဲဲ့။ သူက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကို အစီရင္ခံမွာမဟုတ္ 

ဘူးလို႔ေျပာတယ္။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒကိုထုတ္ျပၿပီး ‘ဒီမယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ဗ်ားေရးခဲ့တဲ့ 

အေျခခံဥပေဒမွာ ခင္ဗ်ားက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေအာက္မွာရွိတယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတယ္။ 

ဒီေတာ့  ကြၽန္ေတာ္လည္းမတတ္ႏိုင္ဘူး။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကို ခင္ဗ်ားအစီရင္ခံရမယ္’လို႔သူ႔

ကိုေျပာလိုက္တယ္။ သူက ၾကားခံလူတစ္ေယာက္ခံၿပီး ဆက္သြယ္ေနရတာကိုမလိုလားေပမယ့္ 

ဒါကိုသူလက္ခံမွရမယ္ေလ။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီးသူက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးကေန တစ္ဆင့္ 

အစီရင္ခံတာပဲ။

မေအာင္ျမင္မႈမ်ား

ခင္ဗ်ားရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕လက္ထက္မွာ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ လက္ယာအုပ္စု 
ေခါင္းေဆာင္ ေယမီ ဂူစမန္လုပ္ၾကံခံရတယ္။ နာမည္ႀကီးသတင္းစာ El Mercurio ထုတ္ေ၀သူ 
ေအာ္ဂတ္စတင္ အက္ဒ၀ပ္ရဲ႕သား ျပန္ေပးဆြဲခံရတယ္။ အဲဒီလို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ လမ္းလြဲ 
သြားေစမယ့္ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္ေတြကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိတံု႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလဲ။ 

အဲလြင္။   ။ အဲဒီျဖစ္ရပ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရတဲ့  တင္းမာတဲ့ အေျခအေန 

တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ရင္ဆုိင္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘာျဖစ္လာမယ္မွန္းမသိတဲ့ အေျခ 

အေနထဲကို တိုး၀င္လိုက္ရတာဆိုေတာ့ ႀကီးမားတဲ့အႏၱရာယ္ေတြရွိတယ္။ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ 

ေတြရွိတယ္။ သူတုိ႔ေျပာပုံအရ ‘တလြဲဆံပင္ေကာင္း’ လုပ္ပုံကိုင္ပုံေတြနဲ႔ ဆက္ၿပီးအလုပ္လုပ္ေန 

တဲ့ စိမ့္၀င္ျပန္႔ႏွံ႔ေနတဲဲ့ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြ၊ လူပုဂၢိဳလ္ေတြရွိေနတယ္ဆို တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိပါ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ခပ္ေရးေရးေတာ့ မွတ္မိေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမၼတနန္းေတာ္နဲ႔ 

လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲအဖြဲ႕ အေဆာက္အအုံၾကားမွာ ဖုန္းလိုင္းေတြကို ၾကားကျဖတ္နားေထာင္တဲ့ အဆက္ 

အသြယ္ေတြရွိေနတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

တင္းမာမႈေတြအမ်ားႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ခါတုန္းက စစ္တပ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္က ေဒသတစ္ခုျဖစ္တဲ့ ပန္တာအရီနာဆိပ္ကမ္းမွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔

ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ခ်ီလီႏုိင္ငံသားအားလုံးရဲ႕ သမၼတတစ္ေယာက္အျဖစ္  

ကၽြန္ေတာ့္ဆႏၵကိုထုတ္ေဖာ္ျပသတဲ့အေနနဲ႔ စစ္ဘက္အရာရွိေတြ၊ အရပ္သားေတြ၊ စစ္တပ္ 

မိသားစုေတြကိုေတြ႕ခ်င္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကိုေျပာလိုက္တယ္။ အဲဒီမွာ သူတို႔က ကၽြန္ေတာ္ 
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အခက္ေတြ႕ေအာင္အကုန္လုပ္ၾကေတာ့တာပဲ။ သူတို႔ေတြအားလုံးကိုေနာက္တစ္ရက္မွာ ေတြ႕ 

ဖို႔စု႐ုံးတာက  အင္မတန္ခက္တယ္လို႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က “ဘယ္လိုေျပာလိုက္တယ္၊ 

စစ္ျဖစ္ၿပီေဟ့ဆုိရင္ နာရီပိုင္းအတြင္း အရာရွိေတြအားလုံးကို ခင္ဗ်ားမစု႐ုံးႏို္င္ဘူးေပါ့ဟုတ္လား” 

လို႔ ေမးလိုက္တာေပါ့။ အဲဒီက်မွပဲ အရာရွိေတြနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ရတယ္။ သူတို႔ကို  အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈအေၾကာင္းေျပာျပတယ္။ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္အားလုံးကအရာရွိေတြလာတက္တာ 

ေၾကာင့္ သူတို႔နဲ႔ေတြ႕ရတာ ေတာ္ေတာ္ေလးကိုယ္စားျပဳမႈရွိတဲ့ ေတြ႕ဆုံပြဲတစ္ခုပါ။ အဲဒီေတြ႕ဆုံ 

ပြဲက မဂါလိန္းျပည္နယ္မွာလုပ္ခဲ့တာ။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္နဲဲ႔ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေတြတုန္းက ပီႏိုေခ်းရဲ႕သားေၾကာင့္ျဖစ္ရတယ္ဆုိတဲ့ 
ဘ႑ာေရးလုပ္ထံုးလုပ္နည္း အလြဲေတြကုိ အစုိးရရဲ႕စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြရပ္တန္႔ပစ္ဖို႔ရည္ရြယ္ 
ၿပီး စစ္သားေတြက သိသိသာသာ ဖိအားေပးၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့တုန္းက ခင္ဗ်ားဘယ္လုိတံု႔ျပန္ခဲ့လဲ။ 
ပီႏိုေခ်းက စစ္တပ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားခဲ့တာလား။

အဲလြင္။    ။ အမိန္႔ေပးတဲ့အထဲမွာ ပီႏိုေခ်းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္က သူေျပာသမွ် 

လိုက္လုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တုန္းက ၾကည္းတပ္က အထူးခၽြန္ဆုံးအရာရွိ 

ေတြကို ဆုတံဆိပ္ခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနားလုပ္တဲ့ေန႔မွာ ပူးတြဲေလ့က်င့္မႈဆိုတာကိုလုပ္ၾကတယ္။ 

အဲဒီေန႔မွာပဲ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ပီႏိုေခ်းတက္ေရာက္တဲ့ ေန႔လည္စားပြဲကို သမၼတ 

နန္းေတာ္မွာလုပ္တာေပါ့။ ပီႏိုေခ်းျပန္မယ္လုပ္ေတာ့ သူ႔ကို La Segunda  တစ္ေစာင္ေပးလိုက္ 

တယ္။ အဲဒီသတင္းစာထဲမွာ စစ္အစိုးရလက္ထက္က လက္နက္၀ယ္ယူမႈအတြက္ သူ႔သား 

ကေနလက္မွတ္ထိုးထားတဲ့ ခ်က္လက္မွတ္တခ်ဳိ႕နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ခု သတင္း 

ပါလာတယ္။ အဲဒီေန႔လည္ခင္းမွာပဲ ၾကည္းတပ္ဟာ စစ္တန္းလ်ားေတြကိုျပန္ေရာက္သြားၿပီး 

လမ္းမေပၚကို တိုက္ခိုက္ေရး၀တ္စုံျပည့္နဲ႔ တက္လာၾကတယ္။ 

အဲဒီေန႔လယ္ခင္းမွာပဲ ကၽြန္ေတာ္က ကာရာဘီေန႐ိုအရာရွိ (ခ်ီလီရဲတပ္ဖြဲ႕အရာရွိမ်ား)

သင္တန္းဆင္းပြဲကိုေရာက္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီမွာေရာက္ေနတုန္း အေျခအေနကိုၾကား 

လိုက္ရတယ္။ အင္းဒါဆို ဘာျဖစ္လာမလဲဆိုတာ ဒီေနရာမွာပဲသိရမွာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ့္ဘာ

သာေျပာလိုက္မိတယ္။ သင္တန္းဆင္းပြဲကေတာ့ ပုံမွန္အတိုင္းပဲၿပီးသြားတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕အျခား 

ေသာ တပ္ခြဲေတြကေတာ့ သင္တန္းဆင္းပြဲကိုလာမတက္ၾကဘူး။ အစုိးရကေန သူ႔သားရဲ႕ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးတာရပ္ဖို႔ ပီႏိုေခ်းကရည္ရြယ္ခဲ့တာ။ ဒီသင္တန္းဆင္းပြဲ 

အျဖစ္အပ်က္ကိုၾကည့္ရင္ သူ႔ၾသဇာက ၾကည္းတပ္တစ္ခုမွာပဲရွိေနတာကိုျပတယ္။ ေရတပ္၊ 

ေလတပ္နဲ႔ ရဲအဖြဲ႕ေတြက သူ႔ၾသဇာကိုမနာခံၾကဘူးေလ။

ပီႏိုေခ်းက အလားတူသူ႔ၾသဇာျပၿခိမ္းေျခာက္ဖို႔လုပ္တာကက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ႏုိင္ငံျခား 

ခရီးစဥ္သြားေနတဲ့အခ်ိန္မွာ။ ျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကလည္း အတူတူပဲ။ ဒါေပမယ့္ 
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လူ႔အခြင့္အေရးအမႈတြဲေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးတဲ့ကိစၥကိုထပ္လုပ္တာ။ အဲဒီစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

ေၾကာင့္ သူတို႔ရတက္မေအးျဖစ္ၾကတာေပါ့။ ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္း ေရတပ္၊ ေလတပ္နဲ႔ ရဲအဖြဲ႕ 

ကေန သူ႔ကိုမေထာက္ခံၾကျပန္ဘူး။

ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ ၾကည္းတပ္ကေန ၿခိမ္းေျခာက္အၾကပ္ကိုင္ဖို႔ႀကိဳးပမ္းတာေတြက မေအာင္ 

ျမင္ဘူး။ တစ္တုိင္းျပည္လုံးမွာ ဒီမိုကေရစီကိုသြားကိုသြားမယ္ဆိုတဲ့စိတ္က အျမစ္တြယ္ေနၿပီကိုး။ 

ဒီေတာ့ကာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္ဖို႔မလြယ္ေတာ့ဘူး။ ခ်ီလီဟာ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ရရွိခဲ့ၿပီ

ဆိုတဲ့ အယူအဆက ခိုင္မာသြားခဲ့တယ္။

တရားမွ်တမႈႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

ပီႏိုေခ်းနဲ႔အျပင္းထန္ဆုံး တင္းမာမႈေတြျဖစ္ခဲ့တာကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးကိစၥရပ္ေတြပဲ။ 

အမွန္တရားနဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္ၿပီး အာဏာရွင္ေခတ္တုန္းက 

ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့တဲ့သူေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမယ္လုပ္ၾကေတာ့ ပီႏိုေခ်းက ‘စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ 

လုပ္ေတာ့မွာလား သမၼတႀကီး’တဲ့။ ‘ဒီလိုလုပ္တာက မိသားစုထဲမွာ ေအးေအးေဆးေဆးျဖစ္

သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ တစ္ေယာက္ကထေဖာက္ၿပီး အေမြခြဲေပးလို႔ေျပာတာေၾကာင့္ မိသားစုတစ္ခု 

လုံး ထသတ္ကုန္တာနဲ႔သြားတူေနတယ္’ ဆိုၿပီးေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုံစမ္း 

စစ္ေဆးေတာ့မွာ” လို႔ျပန္ေျဖခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အစီရင္ခံစာထုတ္လိုက္ခ်ိန္မွာ အရမ္းကို 

တင္းမာသြားတယ္။ သူတို႔က အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးေကာင္စီကို ဆင့္ေခၚစည္းေ၀းေပမယ့္ အဲဒီ 

အစည္းအေ၀းလုပ္လိုက္တာထက္ပိုၿပီး ဘာမွထပ္ျဖစ္မလာဘူး။

အမွန္တရားႏွင့္   ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္ကုိဖန္တီးဖို႔    ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဘယ္လုိ  
ခ်ခဲ့လဲ။ စစ္တပ္ကေန ဘယ္လိုတံု႔ျပန္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့လဲဗ်။

အဲလြင္။   ။ အမွန္တရားနဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္ကို အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ 

ျပစ္မႈေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ဖြဲ႕ခဲ့တာပါ။ အဲဒီအဖြဲ႕ကို ကၽြန္ေတာ့္သမၼတသက္တမ္းစစခ်င္းမွာ 

ဖြဲ႕ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဦးေဆာင္ၿပီးဖြဲ႕တာေပါ့။ ဒီလိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးလုိတယ္လို႔ေတြးမိတယ္။ 

သို႔ေသာ္ အရင္ဆုံး ကၽြန္ေတာ့္အၾကံေပးေတြကို သေဘာေပါက္နားလည္ေအာင္ေျပာျပရတယ္။  

ကၽြန္ေတာ့္ပင္တုိင္ႏုိင္ငံေရးအၾကံေပးေတြျဖစ္တဲ့ အက္ဂါဒို ဘိုေနေယေရာ အန္းရိခ္ ေကာ္ေရးရာ 

ေရာက ကၽြန္ေတာ့့္ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္က မေကာင္းဘူးလို႔ထင္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တံခါးေတြဖြင့္ 

ေပးလုိက္ဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲဆိုတာကို သေဘာေပါက္ေအာင္ေျပာျပရတယ္။ စစ္တပ္ကေန 

ေျဖရွင္း ခ်က္တစ္ခုကိုလမ္းဖြင့္ေပးေစလိုတယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ကဘြင္းဘြင္းလည္းေျပာတတ္

ရမယ္၊ ႏႈိင္းႏႈိင္းခ်ိန္ခ်ိန္လည္းရွိရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ‘တရားမွ်တမႈကို ျဖစ္ႏုိင္သမွ်အျမင့္ဆုံး 

အတုိင္းအတာထိရရွိေစဖို႔’ ႀကိဳးပမ္းတယ္ဆိုတဲ့ စကားစုကို ကၽြန္ေတာ္သုံးခဲ့တယ္။ အဲဒီစကားစု 

ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေ၀ဖန္လိုက္ၾကတာ အမ်ားႀကီးပဲ။ အဲဒီစကားစုဟာ ႏႈိင္းဆခ်င့္ခ်ိန္မႈ ဒီဂရီ 
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တစ္ခုကိုေပးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တရားမွ်တမႈကို လုံး၀ဥႆုံရဖို႔ဆိုရင္၊ အဲဒီလို ရဖို႔ဆို 

တာ ပီႏိုေခ်းနဲ႔ သူ႔လူေတြအားလုံးကို ႐ုံးတင္စစ္ေဆးဖုိ႔ဆိုရင္ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္သြားမွာပဲ။ ‘ျဖစ္ႏိုင္ 

သမွ် ပမာဏအထိ’ ဆိုတာက ျဖစ္ေအာင္လုပ္လို႔ရႏုိင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆုိရင္ 

႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈေတြလုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္နက္အာဏာ ဆက္ၿပီးရွိေနတဲဲ့သူေတြကို 

ဆန္႔က်င္ၿပီး ရန္လိုၾကမ္းတမ္းမႈရွိတာေတြ မလုပ္ဘူး။ ေခါင္းျဖတ္တာမလုပ္ဘူး။

ပီႏိုေခ်းက သူသတိနဲ႔ေနေနမယ္တဲ့။ သူ႔လူေတြတစ္ေယာက္မွ အထိမခံဘူးတဲ့။ ဒါေပမယ့္ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နဲ႔ စနစ္တက် က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ 

အခ်က္ကိုေတာင္ မယုံၾကည္သူေတြကအမ်ားႀကီး ရွိတုန္းဆိုေတာ့ကာ ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာက 

သက္ေရာက္မႈသိပ္ႀကီးတယ္။ ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာက တရား၀င္အတည္ျပဳခ်က္ေပးလိုက္ 

သလိုျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ တျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြျဖစ္ေပၚလာတယ္။ အျခားႏုိင္ငံ

မ်ားရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြထက္တာသြားတဲ့ အမွန္တရားနဲ႔တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ နဖူးေတြ႕ 

ဒူးေတြ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တိို႔ရရွိခဲ့တယ္။

ေကာ္မရွင္ကုိ ဘယ္လိုဖြဲ႕ခဲ့တာလဲဗ်။ အဖြဲ႕၀င္ေတြကို ခင္ဗ်ားကုိယ္တိုင္ေရြးတာလား။

အဲလြင္။    ။ ကၽြန္ေတာ့္အကဲျဖတ္ခ်က္အရ ဂုဏ္သေရရွိၿပီး သေဘာထားအျမင္မ်ဳိးစုံကို 

ကိုယ္စားျပဳမယ့္သူမ်ဳိးေတြကို တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ေခၚၿပီး တရား၀င္တဲ့ေကာ္မရွင္ျဖစ္ 

ေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒က လူသိမ်ားထင္ရွားတဲ့ တရားသူႀကီး ခ်ီလီရာဒီကယ္ပါ

တီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ရာအူးရက္တစ္ပဲ။ သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္က ပုဂၢိဳလ္ေရးရင္းႏွီးပါတယ္။ သူက 

၂၄ ဦးအဖြဲ႕မွာလည္းပါခဲ့တယ္။ သူကတျခားသူေတြထက္ထင္ရွားသြားတာက သူ႔ကိုလက္၀ဲ 

အုပ္စုက အင္မတန္တေလးတစားရွိသလို၊ လက္ယာအုပ္စုကလည္း သိပ္ေလးစားၾကတာ 

ေၾကာင့္ပါ။

ခ်ီလီေရွး႐ုိုးစြဲႏုိင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ ေလးစားၾကည္ညိဳဖြယ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဖရင္စစ္စကို 

ဘားနက္စ္ကို ေကာ္မရွင္မွာပါေအာင္စည္း႐ုံးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္သိပ္ကိုစိတ္၀င္တစားရွိခဲ့တာ မွတ္မိ 

ေနတယ္။ သူ႔ကို အစဥ္အလာလက္ယာ အုပ္စုထဲမွာေလးစားတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးရွိတာေၾကာင့္ 

ပါေစခ်င္တာပါ။ သူ႔အိမ္အထိေတာင္သြားၿပီး ေကာ္မရွင္မွာပါပါလားလို႔သြားေျပာေပမယ့္ မပါဘူး 

တဲ့။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ လက္ယာအုပ္စုဘက္က ပါမယ့္သူေတြရွာရတာ မလြယ္ပါဘူး။ 

ေနာက္ဆုံးက် သမုိင္းပညာရွင္ ဂြန္ဇာလို ဗိုင္ရယ္လ္က လက္ခံလိုက္တယ္။ သူကပီႏိုေခ်းအစိုးရ 

လက္ထက္တုန္းက ပညာေရး၀န္ႀကီး။ ဟိုေဆးဇာလာကတ္လို လူ႔အခြင့္အေရးနယ္ပယ္က 

ထင္ရွားသူေတြကိုလည္း ပါ၀င္လာေစခဲ့တယ္။ အဖဲြ႕၀င္အားလုံးကို ေလးစားတဲ့သူေတြ အမ်ား 

ႀကီးပါပဲ။
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အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ခင္ဗ်ားသမၼမျဖစ္ခင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ အာဏာရွင္အစိုးရနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကုိ 
ညႇိႏႈိင္းရတာ သိပ္ကုိအေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္တစ္ခုပဲ။ ရလာတဲ့ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြက သိပ္အေရး 
မပါဘူးလုိ႔ထင္ၾကတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ျပန္ေတြးၾကည့္ရင္ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိအကဲျဖတ္မလဲ။ 
အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ပိုၿပီးႀကီးက်ယ္တဲ့ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကုိ မရရေအာင္လုပ္လုိ႔မ်ားရခဲ့မလား။

အင္း၊ အမ်ားစုကမႀကိဳက္ၾကေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အရွိတရားနဲ႔သိပ္နီးစပ္တယ္လို႔

သေဘာထားတဲ့ ‘ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အျမင့္ဆုံးအတိုင္းအတာထိ’ဆိုတဲ့စကားစုက တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ 

ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို ထင္ဟပ္ေနတယ္။ အေျခခံဥပေဒ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ပထမေျခလွမ္းပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ခ်င္တာေတြအကုန္လုံးမဟုတ္ 

ေသးဘူး။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈရွိတာကိုေတာ့ျပပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ပီႏိုေခ်းက 

အာဏာရွင္ျဖစ္ေနတာရယ္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္တပ္အားလံုးရဲ႕ ဦးစီးခ်ဳပ္ 

ျဖစ္ေနတာေတြကိုထည့္တြက္ရင္ သူ႔မွာရွိတာ နည္းတဲ့အာဏာမဟုတ္ဘူး။

ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးၾကာခဲ့ၿပီဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မမွတ္မိေတာ့တာေတြလည္း အမ်ားႀကီး 

ရွိမွာပဲ။ သို႔ေသာ္ ငါ လုပ္တာဟုတ္ခဲ့လား၊ ငါလုပ္ခဲ့တာ မစြံဘူးလားဆိုၿပီး တစ္ခ်ိန္လုံးေတြးမေန

တတ္ဘူးဆိုတာေတာ့ေျပာရလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမယ့္ဟာကို လုပ္ခဲ့့ၾကတယ္။ ျဖစ္ခ်င္ 

ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့တာက ဟုတ္သြားတယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တာ တလြဲေတြ 

လည္း ျဖစ္သြားႏုိင္တာပဲ။ တခ်ဳိ႕အယူအဆေတြကို စြန္႔လႊတ္ ခဲ့ရတယ္။ တျခားအယူအဆေတြကို 

လက္ခံလိုက္ရတယ္။ ဥပမာ Concertación ရဲ႕အစိုးရစီမံကိန္းမွာ လြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဥပေဒကို 

ျပန္ျပင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေထာက္ခံတယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕ထဲလည္းေရာက္ 

ေရာ မဖ်က္သိမ္းႏိုင္ေတာ့ဘူးျဖစ္သြားတယ္။ အဲဒီျပ႒ာန္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို  

မဟာ့မဟာအမ်ားစုေထာက္ခံမႈ လိုတာကိုး။ အဲဒီလိုေထာက္ခံမႈေတာ့မရခဲ့ပါဘူး။ ပီႏိုေခ်းက 

(၁၉၈၀ အေျခခံဥပေဒအရ သူခန္႔အပ္တဲ့) ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံမဟုတ္ေသာ   အထက္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြခန္႔အပ္တာကိုမွတ္မိဦးမွာပါ။ ေနာက္ၿပီးအဲဒီအာဏာရွင္ ေျခကုပ္ 

ယူထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာေတြကိုဖ်က္သိမ္းဖို႔ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

မဲအေရအတြက္မရဘူးဆိုတာလည္း မွတ္မိဦးမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အမွန္တရားႏွင့္ ျပန္လည္ 

သင့္ျမတ္ေရးေကာ္မရွင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖြဲ႕ခဲ့တာေပါ့။ တရားမွ်တမႈရရွိေရးအတြက္ အေျခခံက် 

တဲ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးျဖစ္ထြန္းဖို႔အတြက္ ဒီအဖြဲ႕ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ေျခလွမ္းပဲ။ 

ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း

ခိုင္မာတဲ့ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္းဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေအာင္ျမင္ဖို႔ အဓိက 
က်တဲ့ ကိစၥရပ္ပါ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဆီက အခိုင္အမာေထာက္ခံမႈခင္ဗ်ားရခဲ့တယ္။ ညြန္႔ေပါင္း
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အဖြဲ႕မွာပါတဲ့ပါတီေတြၾကား သေဘာတူထားတဲ့ မူ၀ါဒစီမံကိန္းတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာေစေရးကုိ 
ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာအထိ ေထာက္ခံမႈရေအာင္ လုပ္ခဲ့ရလဲ။

အဲလြင္။   ။ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာတူထားတဲ့ စီမံကိန္းက လမ္းေၾကာင္းျပေျမပုံရယ္၊ အဲဒီ

လမ္းေၾကာင္းျပေျမပုံနဲ႔သြားမယ့္ စီမံကိန္းထဲမွာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ႀကိဳးစားတာပဲလို႔ 

ထင္တယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းအရာကို တျခားပါတီေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေဆြးေႏြးရတာကို 

ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္ၿခိဳက္တာ မွတ္မိေနေသးတယ္။ ‘တိုင္းျပည္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကတိေပးခဲ့တာနဲဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္မယ့္ဟာကို ဘယ္လိုျမင္သလဲ’ေပါ့။ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေတာ 

ေတြကေတာ့ အံံ့မခန္းပဲ။ သို႔ေသာ္ မွန္းခ်က္နဲ႔ႏွမ္းထြက္မကိုက္ျဖစ္လာမယ့္ မစားရ၀ခမန္းကတိ 

ေတြေတာ့ မေပးမိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ အဲဒီကာလအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးတဲ့ 

စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးစီမံကိန္းေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါရွိတာက 

က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္တယ္။ အဲဒီစီမံကိန္း ကိုတာ၀န္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္သူေတြက 

စီမံကိန္းဆြဲတဲ့အထဲမွာ ပါခဲ့တဲ့သူေတြပဲ။ သို႔ေသာ္ ဘယ္ေတာ့မွေက်နပ္မႈမရႏိုင္တဲ့ ရည္မွန္းခ်

က္ေတြကေတာ့ရွိခဲ့တာခ်ည့္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးကိစၥရပ္ေတြမွာ 

လိုက္ေလ်ာမႈေပးေအာင္ အတင္းအက်ပ္လုပ္တဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ပီႏိုေခ်း 

ခန္႔ထားတာကိုး။ အဲဒီလိုႏုိင္ငံေရးစနစ္ထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလုပ္ေနရတာေလ။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီးပြားေရးက႑ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

Concertación ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရဟာ ပီႏိုေခ်းလက္ထက္တုန္းက စီးပြားေရးမိုဒယ္ကုိပဲ 
ဆက္ၿပီးက်င့္သုံးေနတယ္လုိ႔ လက္ယာႏုိင္ငံေရးအုပ္စုကေျပာတယ္ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ အျပည္ 
ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြ၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္တာ၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ 
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ‘၀င္ေငြညီမွ်မႈရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ’ ရေအာင္ႀကိဳးပမ္းတာ စသျဖင့္ ခ်ီလီမွာလုပ္ခဲ့တာေတြ
ကုိေသခ်ာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕အစိုးရက ယူဆတဲ့အတုိင္း ျခားနားတဲ့လုပ္နည္းလုပ္ 
ဟန္ေတြလုပ္ခဲ့တာပဲလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရမလားပဲ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕စီးပြားေရးက႑ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္က 
ဘာမ်ားလဲ။ အစိုးရအဖြဲ႕ကုိတည္ျမဲဖို႔ စီးပြားေရးမူ၀ါဒက ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးသလဲ။

အဲလြင္။     ။နီယိုလစ္ဘရယ္စီးပြားေရးမူ၀ါဒကို ပီႏိုေခ်းက အျပည့္အ၀က်င့္သုံးခဲ့တယ္။ 

စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္တာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆက္ထိန္းထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပိုၿပီးေတာင္ 

အရွိန္ျမႇင့္လိုက္ေသးတယ္။ တာ၀န္ယူမႈရွိတဲ့ ဘ႑ာေရးမူ၀ါဒကိုက်င့္သုံးခဲ့တယ္။  ဒါေပမယ့္ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စီးပြားေရးမိုဒယ္က အာဏာရွင္ေခတ္စီးပြား ေရးမိုဒယ္နဲ႔ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ကြဲ 

လြဲပါတယ္။ ခင္ဗ်ားေျပာသလိုပဲ ၀င္ေငြညီမွ်မႈရွိတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမူ၀ါဒကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကအားေပး 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရလက္ထက္မွာ အလုပ္သမားေရးရာနဲ႔ အခြန္ေကာက္ခံမႈမူ၀ါဒေတြကို 

ျပဳျပင္အေရးႀကီးတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ သိသိသာသာလုပ္ခဲ့တယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ 
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မူ၀ါဒေတြခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ လုပ္ခ၊ လစာေတြတိုးလာေအာင္လုပ္တယ္။ က်န္းမာေရးနဲ႔ပညာေရးမွာ 

တုိင္းျပည္အစိုးရရဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တုိးျမႇင့္ခဲ့တယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဟာ ခ်ီလီရဲ႕ျပႆနာ 

ျဖစ္ေနတာကို ရပ္တန္းကရပ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ ျခံဳေျပာရရင္ Concertación အစိုးရအေနနဲ႔ 

ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္မွာလုပ္ခဲ့တဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔လူမႈေရးမူ၀ါဒမ်ားရဲ႕ရလဒ္ဟာ လယ္ျပင္မွာဆင္

သြားသလိုထင္ရွားေနတာပဲ။ ကိုယ့္ဘာသာဂုဏ္တင္ၿပီးေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟန္က်ေအာင္ 

လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ 

ခဲ့တာေတြမွာ ႀကီးေလးတဲ့အမွားေတြမရွိခဲ့ဘူးလို႔ယူဆတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ပုံကိုင္ပုံ မစြံတာ 

ေတာ့ရွိခ်င္ရွိမယ္။ သို႔ေသာ္ ျခံဳေျပာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရကေတာ္တယ္လို႔ထင္တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရေတြ ဆက္ၿပီးတက္လာတာက သက္ေသပဲေလ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရ 

လုပ္ပံုကည့ံရင္ ေနာက္သက္တမ္းက်အတိုက္အခံကတက္လာမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Concertación 

အစိုးရေလးဆက္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ ၾကာခဲ့တယ္။

ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔တည္ေဆာက္ျခင္း

ခ်ီလီရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ရပ္မွာ ျပည္သူေတြက ဥပမာ သူတို႔ရဲ႕လူမႈေရးေတာင္းဆုိ 
မႈေတြ၊ လစာတုိးေပးဖို႔၊ အလုပ္ခြင္အေျခအေနေတြတုိးတက္ဖို႔ေတာင္းဆုိတာေတြလုပ္ၾကတဲ့ 
အခါ အင္မတန္ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း လုပ္ၾကတယ္။ အဲဒီေတာင္းဆုိမႈေတြကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိ 
တံု႔ျပန္ၿပီး ဘယ္လုိညႊန္ၾကားခ်က္ေပးခဲ့လဲ။

အဲလြင္။   ။ ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ၊ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ခဲဲ့တဲ့ အစိုးရ 

ေတြရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကို ျခံဳၿပီးေျပာရရင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူေတြ ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့မူ၀ါဒေတြ  ခ်ည္းသက္ 

သက္ေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူးဗ်။ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက အသိုက္အ၀န္းကေန အႀကီးအက်ယ္ေထာက္ခံ

တာေၾကာင့္လည္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အတိုက္အခံက ကိုယ့္ထက္သာသြားမွာကို စုိးရိမ္ 

ေနတာမ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္လုံး၀မထင္ခဲ့ဖူးဘူး။  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အတိုက္အခံကုိ ေကာင္းေကာင္း 

ဆက္ဆံခဲ့တယ္။ တစ္နည္းေျပာမယ္ဆို အတိုက္အခံနဲ႔နားလည္မႈရေအာင္လုပ္ဖို႔ အေရးႀကီး 

တယ္။ သူတို႔ကိုထည့္တြက္ဖိုု႔အေရးႀကီးတယ္။ ဒီလိုအတိုက္အခံံကိုဆက္ဆံမွသာ သူတို႔ကို 

ေဘးခ်ိတ္ထားတယ္လို႔ မယူဆၾကမွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တာကိုင္တာေတြကို နားလည္ 

ေအာင္ေျပာျပဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ ဒီလိုအတုိက္အခံကိုဆက္ဆံတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္တဲ့ 

မူ၀ါဒေတြကို ေထာက္ခံမႈရခဲ့တာေပါ့။ တကယ္တမ္းေျပာမယ္ဆို ပထမဆုံးအေခါက္ ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔ ႏုိင္ငံတကာခရီးစဥ္သြားၾကတဲ့အခါ စီးပြားေရးအမႈေဆာင္အရာရွိေတြ၊ အလုပ္သမား 

ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အတိုက္အခံနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အတူသြားဖို႔ 

ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ သူတို႔တစ္ေတြ အစုအဖြဲ႕ျဖစ္လာမယ္။ ဒီလိုအစုအဖြဲ႕ရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ 

ေတြ႕ဆုံမႈေတြရွိလာမယ္။ ညပိုင္းက တစ္၀ိုင္းတည္းစားၾကေသာက္ၾကရင္း ပိုၿပီးရင္းႏွီးတဲ့ 

မိတ္ေဆြေတြျဖစ္လာမယ္။ ဒီေတာ့ ဒါဟာ ႏုိင္ငံႀကီးသားပီသတဲ့ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈကိုတည္ 
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ေဆာက္ဖို႔ နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာမယ္။

လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ

ခင္ဗ်ားရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဘယ္ေနရာကပါ၀င္ခဲ့လဲ။

အဲလြင္။    ။ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အမ်ဳိးသမီးေတြ ႐ုန္းကန္အားထုတ္ၾကတာ သိပ္ကိုအေရး 

ပါတယ္။ သူတို႔က အင္မတန္သတိၱေျပာင္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြကိုရွာေဖြတဲ့့၊ 

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို အစီရင္ခံတဲ့၊ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ တရားမွ်တမႈကို မရပ္မနား 

ေတာင္းဆိုတဲ့ Mujeres por la Vida နဲ႔ Mujeres de Detenidos Desaparecidos လို 

အဖြဲ႕အစည္းေတြရွိခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကို တုံ႔ျပန္ဖို႔ စုစည္းညီညြတ္မႈပုံ

သ႑ာန္ေတြရရွိေအာင္ ေဒသခံအသိုက္အ၀န္းေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾက 

တယ္။ (အလုပ္လက္မဲ့မ်ားကိုေကၽြးေမြးေရး ဘံုစားဖိုေဆာင္မ်ား) Ollas Comunes ေတြမႈိလို 

ေပါက္လာတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အိမ္ေထာင္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈ၊ အလုပ္ခြင္မွာ၊ တရားမဥပေဒ 

ေတြေရးဆြဲရာမွာ တန္းတူညီမွ်မႈကင္းမဲ့ေနတာေတြလို သူတို႔နဲ႔ဆုိင္တဲ့အေရးကိစၥေတြကို တင္ျပ 

လာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရ လက္ထက္ကႏုိင္ငံေရးမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုယ္စားျပဳပါ၀င္မႈ 

မျမင့္မားသည့္တုိင္ National Women’s Service (၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးဖြဲ႕စည္းခဲ့

သည့္အဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ သမၼတလက္ေအာက္ရွိ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး 

၀န္ႀကီး႒ာန၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကင္းသည့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ ျဖစ္ 

သည္။ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား တန္းတူညီမွ်မႈကိုျမႇင့္တင္အားေပးရန္ရည္ရြယ္သည္။) လိုအဖြဲ႕ 

အစည္းကို တည္ေဆက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ရဲ႕ညႊန္မွဴးဟာ ၀န္ႀကီးအဆင့္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ 

ဖြဲ႕ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ တရားမမႈနဲ႔ ျပစ္မႈဥပေဒေတြေရးဆြဲျပ႒ာန္းရာမွာ အေျပာင္းအလဲေတြကိုျမႇင့္

တင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ အိမ္ေထာင္ေရးအၾကမ္းဖက္မႈ  ျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီလို 

အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့တာေၾကာင့္ ေနာက္တက္လာတဲ့အစိုးရေတြလက္ထက္မွာ အိမ္ေထာင္ေရးဆုိင္ရာ 

ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းထားျခင္းကုိ ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီေအာင္အမ်ားႀကီးလုပ္ႏိုင္ခ့ဲတယ္။ က်ား၊ မ ေရးရာ 

မတူကြဲျပားမႈေတြကို အဆုံးသတ္ေအာင္လုပ္ရာမွာ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈေတြရွိလာေစခဲ့တယ္။ 

ႏုိင္ငံတကာေထာက္ခံမႈ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ ႏုိ္င္ငံတကာရဲ႕အခန္းက႑ကုိ စိတ္ျဖာသံုးသပ္ၾကည့္ဖို႔အတြက္ 
ခ်ီလီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ရပ္ဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးၿပီး စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းပါတယ္။ 
ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာျပပါလား။

အဲလြင္။  ။ ခ်ီလီကုိ ႏိုင္ငံတကာက ေထာက္ခံအားေပးမႈအမ်ားႀကီးလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သိပ္အေရးႀကီးတယ္။ ေျပာရရင္ လက္တင္အေမရိက၊ ဥေရာပက 
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သမၼတေတြေရာ၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အေရးပါတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြေရွ႕ေမွာက္မွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အစုိးရကို စဖြဲ႕ခဲ့တာ။ စီးပြားေရးတံခါးဖြင့္ျခင္းရဲ႕အလြန္မွာ ခ်ီလီကိုႏုိင္ငံတကာ 

အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲေပါင္းစည္းသြားေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဆိုျပဳခဲ့တယ္။ အာဏာရွင္ေခတ္မွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္က ႏုိင္ငံေရးအရ အရမ္းအထီးက်န္ေနခဲ့တာကိုး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ 

ေတာ္ေတာ္ကို တစ္စည္းတစ္လုံးရွိခဲ့ပါတယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲအေျခအေနကေန တာထြက္လာခဲ့တဲ့ 

အစိုးရတစ္ခုအတြက္ ဒါကႀကီးက်ယ္တဲ့ ေထာက္ခံအားေပးမႈပါ။

ခ်ီလီရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ ရရွိေအာင္လုပ္ဖို႔ အရင့္အရင္အသြင္ကူူးေျပာင္းမႈေတြကုိ 
ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာထိ ထည့္တြက္ခဲ့သလဲ။ ဥပမာ ဘရာဇီးရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈက 
ေႏွးတယ္။ စစ္တပ္ကေနဦးေဆာင္ၿပီး စလုပ္ခဲ့တဲ့့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေပါ့။ အာဂ်င္တီးနားမွာဆုိ 
စစ္တပ္ကုိအယံုအၾကည္မရွိတာေၾကာင့္ သူ႔ကုိဖယ္ထုတ္လုိက္ရတာ ပိုလြယ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ထိုးတက္သြားတယ္။ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာတယ္။ ပထမဆံုးဒီမိုကေရစီ 
ေခတ္ သမၼတ ရာအူးလ္ အယ္ဖြန္ဆန္က မျဖစ္မေနႏုတ္ထြက္ရမယ္ျဖစ္လာတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ 
စိတ္ျဖာသုံးသပ္မႈအတြက္ အေရးပါတဲ့ တျခားလက္တင္အေမရိကႏုိင္ငံေတြရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳ 
ေတြက အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြမ်ားလား။

အဲလြင္။      ။ ခ်ီလီဟာ ေဟာဒီေဒသတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီကိုျပန္ရတဲ့ ေနာက္ပိတ္ဆုံး 

တုိင္းျပည္ဆိုေတာ့ကာ တျခားႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳကေန သင္ခန္းစာရတာေပါ့။ 

ဇာတ္သိမ္းမလွတဲ့ အယ္လ္ဖြန္ဆန္လက္ထက္ အာဂ်က္တီးနား ၾကံဳရတာေတြကိုၾကည့္ရင္ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္ဆုိင္ရႏုိင္တဲ့ အခက္အခဲေတြကိုျမင္ရတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ေတာ

င့္တမႈေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ေပၚလာတာဆိုေတာ့ အေျခအေနေတြကို ဗရမ္းဗတာျဖစ္မသြားေအာင္  

ေတာ္ေတာ္ေလးထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ဖို႔လိုတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး လက္တင္အေမရိကအစိုးရေတြနဲ႔ 

ဆက္ဆံေရးခိုင္မာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အထူးအေလးထားတယ္။ အထူးသျဖင့္ အာဂ်င္တီးနား 

နဲ႔ေပါ့။ သမၼတ ကာလို႔စ္ မီနမ္တ္ကလာခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕နယ္စပ္ျပႆနာေတြအားလုံးကို 

လက္ေတြ႕က်က်ေျဖရွင္းရာမွာ တုိးတက္မႈေတြရလာခဲ့တယ္။ ပထမဆုံး သြင္းကုန္ခြန္ ကင္း 

လြတ္ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္ကို မကၠဆီကိုနဲ႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့တယ္။

အာဂ်င္တီးနားၾကံဳရတာကိုၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြထဲက 

တစ္ခုကေတာ့ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ဖို႔ပဲ။ အဲဒီလိုတာယူ 

ေဆာင္ရြက္ရာမွာေတာ့ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္ေတြကို လမ္းဖြင့္ေပးဖို႔ အလုပ္သမားသမဂၢေတြနဲ႔ 

သေဘာတူညီခ်က္ေတြရေအာင္ႀကိဳးပမ္းတယ္။ အလုပ္သမားေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ သေဘာ 

တူညီခ်က္ရေအာင္ အကူအညီေပးရင္းနဲ႔လည္း လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္လာေအာင္ 

လုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီကိစၥေတြလုပ္တဲ့ေနရာမွာ  မာႏ်ဴရယ္ ဘက္စတိုလို သမဂၢေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ 

ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ သူဆိုရင္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ မ်ားေျမာင္ 
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႐ႈပ္ေထြးမႈကို နားလည္တဲ့သူပဲ။

အေျခခံမူမ်ား

သေဘာထားအျမင္ေပါင္းစုံနဲ႔ လူေတြအမ်ားႀကီး၊ အစုအဖြဲ႕ေတြကလည္း အမ်ားႀကီးနဲ႔ 
ဒီေလာက္မ်ားေျမာင္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီးခက္ခဲလွတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကုိရင္ဆိုင္ရခ်ိန္မွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕အာ႐ုံ 
စူးစိုက္မႈနဲ႔ ဘက္ညီေအာင္ထိန္းသိမ္းမႈ ကို ဘယ္လုိဆက္ထိန္းထားခဲ့လဲ။ 

အဲလြင္။    ။ ေမးခြန္းေကာင္းတစ္ခုပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္တဲ့အရာေတြကို 

စူးစူးစိုက္စိုက္ လုပ္တဲ့သူမ်ဳိး၊ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္တာကိုလုပ္တာက တျခားသူေတြအတြက္ 

အထူးအဆန္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနမယ္။ ‘သတိေတာ့ထား၊ ဂ႐ုစိုက္၊ ကိုယ့္ျဖစ္ခ်င္ေဇာေတြ၊ စိတ္အား 

ထက္သန္မႈေတြနဲ႔ ခ်ည့္စြတ္မလုပ္မိေစနဲ႔’ ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို စပရင္လိုမ်ဳိးျပန္ကန္ၿပီးေျပာေန

တဲ့ဟာမ်ဳိးရွိတယ္။ သေဘာကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးသမားဘ၀မွာ အဖြဲ႕လိုက္ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ခဲဲ့

တာခ်ည့္ပဲ။ ေကာင္းမြန္တဲ့ လူလူခ်င္းဆက္ဆံံေရးမ်ဳိး တိုးတက္ရရွိေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ 

ဥပမာေျပာရရင္ အက္ဂါဒို ဘိုနင္ေယနဲ႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ဆက္ဆံေရးပဲ။ သူက ခ်ီလီတကၠသိုလ္က 

ပါေမာကၡခ်ဳပ္။ အရင္တုန္းက ႏုိင္ငံေရးမွာ၀င္မပါခဲ့ေပမယ့္ အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ 

ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီကို ၀င္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပါင္းၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ 

တယ္။

ကၽြန္ေတာ္က ညဆိုေပ်ာ္ေအာင္အိပ္ၿပီး  ျပႆနာေတြနဲ႔ကင္းေအာင္ ေနတတ္တာက 

လည္း ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေကာင္းတယ္။ ဘ၀ကို႐ိုး႐ိုးစင္းစင္းပဲေနဖို႔၊ စာဖတ္ခ်ိန္ရဖို႔ႀကိဳးစား 

တယ္။ ကားကိုယ္တိုင္ေမာင္းရတာႀကိဳက္တယ္။ မွတ္မိပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္တဲ့ 

အခ်ိန္္မွာ ကားေနာက္ခန္းမွာ ကိုယ္ရံေတာ္ေတြကထိုင္ ကၽြန္ေတာ္ကကားေမာင္းၿပီးလာတုန္း 

ျဗဳန္းဆို ခ်ီလီရဲတပ္ဖြဲ႕ကတားပါေလေရာ။ ခ်ီလီရဲေတြက ပီႏိုေခ်းအတြက္ လမ္းရွင္းထားၾကတာဗ်။ 

သူ႔အတြက္ယူထားတဲဲ့ လုံျခံဳေရးက အေသးစိတ္လိုက္တာမ်ား ကၽြန္ေတာ့့္ထက္ ဆယ္ဆ 

ေလာက္သာတယ္ဗ်ား။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား

အာရပ္ကမာၻက ဒါမွမဟုတ္ တျခားေဒသက ကုိယ့္တိုင္းျပည္ကုိ အာဏာရွင္အစိုးရကေန 
ဒီမိုကေရစီအစိုးရကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းခ်င္တဲ့ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ 
တစ္ေယာက္အတြက္ဆုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိေယဘုယ်အၾကံျပဳခ်က္ေပးမလဲ။

အဲလြင္။    ။ အဲလိုမ်ဳိးဒီေနရာကေန လက္တန္းအၾကံမ်ဳိးေတာ့ မေပးရဲဘူးဗ်။ ကိုယ့္ 

တုိင္းျပည္မွာ ဘာလုပ္သင့္သလဲဆိုတဲ့ ရွင္းလင္းတဲ့အယူအဆတစ္ခုရဖို႔က ခက္တယ္။ တျခား

အေ၀းႀကီးမွာရွိတဲ့ႏုိင္ငံေတြက လူေတြကို သြားအၾကံေပးဖို႔ဆို ေ၀လာေ၀းေပါ့။ သို႔ေသာ္ စိတ္၀မ္း 
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ကြဲမႈေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ၿပီးတဲ့ကာလေတြၿပီးရင္ စိတ္၀မ္းကြဲမႈေစတဲ့ဟာထက္ စည္းလုံးေစတဲ့ဟာ 

ကိုပိုၿပီးရွာၾကံတာကို အေလးထားလုပ္ပါဆိုၿပီး ေယဘုယ်အၾကံျပဳလို႔ ေတာ့ရမလားပဲ။ ဒီလို 

နည္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုကိုရေအာင္လုပ္ႏုိင္သြားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ထဲမွာပဲ ဘက္မတူၾကတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ (အာယြန္ဒဲ အစိုးရအဖြဲ႕မွာပါခဲ့ၿပီး ျပည္ပေရာက္ 

သြားတဲ့) ၀န္ႀကီး ဘီတာလို၊ အာယြန္ဒဲကိုဆန္႔က်င္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြလို ဘက္မတူတဲ့သူ 

ေတြေပါ့။ ဘက္မတူသည့္တုိင္ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥေတြျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ႐ုန္းကန္ျခင္း၊ 

လူတစ္ဦးခ်င္းဂုဏ္သိကၡာစတာေတြကို ကာကြယ္ရာမွာ သေဘာတူညီခဲ့ၾကတယ္။ ပီႏိုေခ်းရဲ႕ 

ဘက္ေတာ္သားျဖစ္ခဲ့တဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔လည္း အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ေတြရခဲ့တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို စိတ္၀မ္းကြဲေစတဲ့အရာက စည္းလုံးေစမယ့္အရာထက္ အမ်ားႀကီးပိုၿပီးသိသာ

ထင္ရွားေနတဲ့ ႏွစ္ကာလေတြအမ်ားႀကီးကုန္လြန္သြားခ်ိန္မွာ စည္းလုံးမႈရေအာင္လုပ္ရတာ 

မလြယ္ပါဘူး။ ဒီေနရာမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္ကစတဲ့ Concertación အစိုးရ 

အဆက္ဆက္ဟာ အစိုးရနဲ႔အတိုက္အခံၾကား၊ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုေတြမ်ဳိးစုံၾကားမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ဆယ္စု 

ႏွစ္ေတြမွာရခဲ့တာထက္ပိုတဲ့ စုစည္းမႈဒီဂရီကိုရရွိခဲ့တယ္။

ေနာက္တစ္ခု အသားေပးၿပီးေျပာခ်င္တာက သုညကေနမစဖို႔ပဲ။ ရွိၿပီးသားအေျခအေန 

ကေန အေျပာင္းအလဲ ေတြလုပ္ရတာပိုေကာင္းတယ္။ ပီႏိုေခ်းကို သူေရးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ 

ထဲကေန အႏုိင္ရေအာင္လုပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဆိုျပဳတုန္းက အဲဒီအယူအဆနဲ႔ေပါ့။ ‘ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔က အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္မယ္’လို႔ေျပာၿပီး စခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ 

အယူအဆ (rules of the game) ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကအတြင္းထဲ ကေနေျပာင္းခဲ့ၾကတာ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕မူ၀ါဒကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုရာမွာ အင္မတန္လက္ေတြ႕က်ခဲ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီ 

ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအိပ္မက္၊ ခ်ီလီႏုိင္ငံသားေတြၾကားမွာ စည္းလုံးမႈရရွိဖို႔အိပ္မက္စတဲ့ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ႀကီးက်ယ္တဲ့အိပ္မက္ေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္ေတြက လက္ေတြ႕က်တယ္။ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမယ့္ဟာကို လုပ္ခဲ့ၾကတာလို႔ 

ထင္ပါတယ္။ ‘ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အရွိဆုံးအတုိင္းအတာအထိတရားမွ်တမႈ’လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာခဲ့ 

ၾကေပမယ့္ ခ်ီလီမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြအတြင္းရရွိခဲ့တဲ့ တရားမွ်တမႈေလာက္ ဘယ္အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈမွာမွ မရခဲ့ဘူးဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ေတြ႕က်က်လုပ္ခဲ့တာက စိတ္၀င္စားဖုိ႔ 

ေကာင္းေနတယ္။ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတဲ့ဟာဆိုတာ အခ်ိန္ၾကာလာတာနဲ႔အမွ် အေျပာင္းအလဲရွိတယ္။ 

အကုန္လုံးကို ခ်က္ခ်င္းၿပီးေအာင္လုပ္မရႏုိင္ဘူး။
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၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ခ်ီလီတကၠသိုလ္ ဥပေဒေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္း 

ေဆာင္ျဖစ္သည္။ ေဘာဂေဗဒကိုေလ့လာသင္ယူခဲ့သူ ရီကာဒိုလာဂို႔စ္သည္ ပညာရပ္နယ္ပယ္ႏွင့္ 

ႏုိင္ငံတကာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ က်င္လည္ခဲ့သည္။ ရာဒီကယ္ပါတီသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး 

အေစာဆုံးႏုိင္ငံေရးသို႔၀င္လာကာ ေနာင္တြင္ဆိုရွယ္လစ္ပါတီသို႔ေျပာင္းခဲ့သည္။ အာယြန္ဒဲက 

ရီကာဒိုကို ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုဆုိင္ရာသံအမတ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၇၃ 

ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္ေပၚသျဖင့္ ထိုရာထူးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရျခင္း မရွိေပ။ 

အာဏာသိမ္းမႈအၿပီးကာလမ်ားတြင္ အေမရိကန္္၌ ပထမဦးစြာေနထုိင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုလသမဂၢ 

ကေပးအပ္သည့္တာ၀န္ျဖင့္ ခ်ီလီသုိ႔ျပန္လာခဲ့သည္။ သူ၏ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ စိတ္ျဖာ 

သုံးသပ္မႈအတြက္ လူသိမ်ားသည့္ လာဂို႔စ္သည္ အမ်ားေလးစားသည့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ 

တစ္ဦးျဖစ္လာသည္။ ပါတီေပါင္းစုံပါ၀င္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ထုိးရာ 

တြင္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ လူသိမ်ားလာၿပီးေနာက္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္္၌ ပီႏိုေခ်းကို

လုပ္ၾကံသည့္ႀကိဳးစားမႈအၿပီးတြင္ ခဏတာဖမ္းဆီးခံရသည္။အထူးသျဖင့္ မေမ့ႏုိင္စရာ ႐ုပ္သံ 

႐ုိက္ကူးမႈတစ္ခုတြင္ ဟိုးယခင္ကတည္းက ဖိႏွိပ္ခံထားရသည့္ တုိင္းျပည္အတြက္ ေျပာေရး 

ဆိုခြင့္ရွိသူအျဖစ္ ပီႏိုေခ်းကို တည့္တည့္ႀကီးစိန္ေခၚလိုသည့္ဆႏၵေၾကာင့္ လူအမ်ားေလးစားမႈကို 

ရရွိခဲ့သည္။

(Club de Madrid အဖြဲ႕ဝင္)

Ricardo Lagos, by Toby Jorrin/Scanpix
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ဒီမုိကေရစီပါတီကိုတည္ေထာင္ရာတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းပါတီသည္ ႏုိင္ငံေရး 

သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ လက္၀ဲအုပ္စုႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္မ်ားၾကားတြင္ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ပီႏို 

ေခ်းကို႐ႈံးနိမ့္သြားေစခဲ့သည့္ ‘ကန္႔ကြက္မဲေပးေရးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕’ႏွင့္ မ်ားမၾကာမီေပၚလာသည့္ 

Concertación por la Democracia တို႔တြင္ ယင္းပါတီက အေရးႀကီးသည့္ ေနရာကပါခဲ့သည္။ 

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္၀င္ေရြးမခံလိုဟု ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ Con-

certación သည္ အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေနသည့္ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္သြားေစမည့္ အႏၱရာယ္ရွိေနၿပီး 

လက္၀ဲသမၼတေလာင္းတစ္ဦးအတြက္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးဟု ယုံၾကည္သည့္အတြက္ သမၼတ 

ေလာင္းအျဖစ္၀င္မၿပိဳင္ဘဲေနခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း

အျဖစ္၀င္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ Concertación အစိုးရသက္တမ္းႏွစ္ဆက္တြင္ ပညာေရး 

၀န္ႀကီးႏွင့္  ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သမၼတ

အျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ သမၼတရာထူးတြင္တာ၀န္ထမ္း 

ေဆာင္ခဲ့သည္။ သူ၏အစိုးရသည္ ခ်ီလီ၏အေျခခံအေဆာက္အအုံကို ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ 

ျပည့္ႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ၏ ဒီမိုကေရစီမဆန္ေသာ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်သည့္ 

အေရးႀကီးေသာ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးမႈ 

ျဖင့္အက်ဥ္းခ်ျခင္း၊ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ျခင္းတို႔အတြက္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကိုဖြဲ႕စည္းကာ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းေရးကာလ တရားမွ်တမႈကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။



39

အတိုက္အခံတို႔ၾကား ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း

ခ်ီလီႏုိင္ငံရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြအတြက္ 
အင္မတန္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိတဲ့ အေရးကိစၥေလးခုရွိပါတယ္။ ပထမဆုံးက ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရးအင္
အားစုေတြေပါင္းစည္းသြားတာေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္အဆံုးသတ္ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံေတြမွာ 
ေရရွည္အခံဆံုး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ကုိတည္ေဆာက္ႏုိင္တဲ့ အလားအလာရရွိခဲ့တယ္။ ဒုတိယက 
စစ္တပ္ကုိ စစ္တန္းလ်ားကုိျပန္ဖို႔စည္း႐ုံးႏုိင္ေအာင္၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကုိတံု႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေအာင္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းခဲ့တာပဲ။ တတိယက အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကုိ 
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းနဲဲ႔ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းလုပ္ခဲ့တာ။ စတုတၳက ဒီမုိကေရစီနည္းတက်နဲ႔ တန္းတူ 
ညီမွ်ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ရေအာင္ႀကိဳးပမ္းတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျမင့္မားလာၿပီး ဆင္းရဲ 
မြဲေတမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လာတာပဲ။ ဒီလုိေနာက္ခံအေျခအေနမွာ ပီႏိုေခ်းအစုိးရကုိဆန္႔က်င္ၿပီး 
ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ေတြ သိပ္ကုိဖီလာဆန္႔က်င္ျဖစ္ေနတဲဲ့ အျပန္အလွန္ရန္လုိေနတဲဲ့ 
အင္အားစုေတြကုိ ေပါင္းစည္းလာေအာင္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာေအာင္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးပီႏိုေခ်း 
ကုိအႏုိင္ယူၿပီး ဖယ္ရွားပစ္လုိ႔ရေအာင္ ဘယ္လုိမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပါသလဲ။

လာဂို႔စ္။    ။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တုန္းက ခ်ီလီမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ေတြ အစြန္း 

တစ္ဖက္စီျဖစ္ေနတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရးအင္အားစုေတြဟာ ေနာက္ဆုံးမွာ 

က်ယ္ျပန္႔တဲ့နားလည္မႈနဲ႔ ဘယ္လိုေပါင္းစည္းသြားသလဲဆိုတာကို အရင္ဆုံးရွင္းျပရမွာပဲ။ 

ခ်ီလီရဲ႕ ဒီမိုကေရစီၿပိဳကြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုစိတ္၀မ္းကြဲေစခဲ့တဲ့ 

အေရးကိစၥေတြဟာ အာဏာရွင္စနစ္အသက္ဆက္ေနခ်ိန္မွာ သူတို႔နဲ႔ မပတ္သက္ေတာ့ဘူးလို႔ 

ခ်ီလီႏုိင္ငံသားေတြ သေဘာေပါက္လာၾကတယ္။ 

ဒီလိုျဖစ္ေနတာကို ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အၾကံဳကို ကိုးကားၿပီးေျပာျပႏုိင္တယ္။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ 

မွာေပါ့။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေျမာက္ကယ္႐ိုလိုင္းနားတကၠသိုလ္က ခ်ာပယ္ေဟးလ္မွာ 

ကၽြန္ေတာ္ပို႔ခ်ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တကၠသိုလ္ကို ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီဥကၠ႒ေဟာင္း 

သမၼတ အက္ဒူ ယာဒို ဖ႐ိုင္း မြန္တာလ္ဘာ လာလည္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာ ပါေမာကၡ ဖီဒီရီကို 

ဂီလ္ကို ‘မနက္ျဖန္က်ရင္ ကၽြန္ေတာ္ ေနမေကာင္းလို႔ခြင့္ယူမယ္စာသင္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး’ လို႔ 

ေျပာခဲ့တယ္။  ကၽြန္ေတာ္ ဖ႐ိုင္း ကြန္တာလ္ဘာနဲဲ႔စကား မေျပာခ်င္ဘူး။ အဲဒီတုန္းက အာဏာ 

သိမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္ခြဲအၾကာ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ေပါ့။

၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလလမွာ ကၽြန္ေတာ္ခ်ီလီကိုျပန္ေရာက္တယ္။ အရာရာေျပာင္းလဲေနၿပီ။ 

ခရစ္ယာန္ဒီမိုုကရက္ပါတီနဲဲ႔ သမၼတေဟာင္း ဖ႐ိုင္းမြန္တဲလ္ဗာတို႔အေပၚသေဘာထားကလည္း 
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ေျပာင္းလဲလာၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ပထမဆုံးလုပ္တာက ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္ ထူးခၽြန္တဲ့ လူမႈေရးေဗဒ 

ပညာရွင္ အန္ဇို ဖာလက္တိုနဲ႔အတူ ေမေဒးဆႏၵျပပြဲကို သြားတာပဲ။ သိတဲ့အတိုင္း ဘယ္ေနရာမွာ 

ဆႏၵျပပြဲလုပ္မယ္ဆိုတာကို ဖာလက္တိုကသိတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လည္းလမ္းေပၚေရာက္ေရာ 

အမ်ဳိးသားတစ္အုပ္ကို သြားေတြ႕တယ္။ အဲဒီလူေတြကပီႏိုေခ်းရဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြဆိုတာ 

ကၽြန္ေတာ္ သိပ္သိတာေပါ့။ ဘာဆႏၵျပပြဲမွ လမ္းေပၚမွာမေတြ႕ခဲ့ဘူး။ ဆႏၵျပပြဲက တျခား 

တစ္ေနရာမွာ လုပ္ သြားတယ္ဆုိတာကုိ ညက်တီဗီြမွာၾကည့္ရတယ္။ သတင္းအတိအက်ရထားတဲ့ 

ဖာလက္တိုေတာင္ ဘယ္ေနရာမွာဆႏၵျပမယ္ဆိုတာကို မသိဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လူေတြ 

သိသြားရင္ ပီႏိုေခ်းကေစာင့္ၿပီး ႏွိပ္ကြပ္ပစ္လိုက္မွာေပါ့။ ဒီလို ကူကယ္ရာမဲ့ေနတဲ့အေျခအေနမွာ 

ေရွ႕ဆက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာလုပ္ႏုိင္မလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြနဲ႔

သြားေပါင္းတာ အေကာင္းဆုံးပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာေပါက္သြားတယ္။

ရွင္းရွင္းေျပာပါရေစ။  ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြနဲ႔ အာယြန္ဒဲတို႔ၾကား 

ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ခဲ့သလို ဒိုင္ယာေလာ့တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ ေအာင္ 

ျမင္မႈရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြတင္မကဘဲ မေအာင္ျမင္ရင္ျဖစ္လာမယ့္ အက်ဳိးဆက္ေတြကိုပါ 

ေသခ်ာနားလည္ထားဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ေျခာက္လၾကာလို႔ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္လာခဲ့ရင္ သူတို႔ 

အာဏာျပန္ရမယ္လို႔ေတြးၿပီး အာယြန္ဒဲနဲ႔ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြက ဒိုင္ယာေလာ့ လုပ္ခဲ့ၾက 

တာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒိုင္ယာေလာ့မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုရင္ အာဏာရွင္စနစ္သက္ဆိုး ရွည္သြား 

မယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲေတြလည္းျဖစ္လာမယ္လို႔ေတြးၿပီး ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္ခဲ့တာ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ 

ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့သမွ်က သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရဖို႔ မလုံေလာက္ေသးဘူး။ ဒါဟာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ 

မွာ အေျခအေန ေတြျဖစ္ေပၚလာပံုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ပါ။ အဲဒီအေျခအေနေတြက 

စစ္အာဏာသိမ္းမႈအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစခဲ့တာေတြေပါ့။ 

အာဏာရွင္စနစ္ဟာ ေတာ္ေတာ္သက္ဆိုးရွည္လာေတာ့မယ္လို႔ သေဘာေပါက္သြာၿပီးတဲ့ 

ေနာက္မွာမွ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္ပုံကို စတင္သုံးသပ္လာၾကတယ္။ 

ပီႏိုေခ်းေျပာသလို အာဏာရွင္အစိုးရဟာ ‘ရည္မွန္းခ်က္ေတြသာရွိၿပီး၊ ပုံေသသတ္မွတ္ထားတဲ့ 

အခ်ိန္ကာလေတြမရွိဘူး’ဆိုတာကို သူတို႔သေဘာေပါက္သြားတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့။ သူတို႔အတြက္ 

ေနစရာရွိမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတာကို ခရစ္ယာန္ဒီမိုုကရက္ေတြက သေဘာေပါက္သြားတယ္ 

ေလ။

၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ ခ်ီလီကိုကၽြန္ေတာ္ျပန္တဲ့အခါ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီမွာ သိပ္လူသိမ်ား 

တဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း တိုမာရီယက္စ္က ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေရာက္ေရာက္ 

ခ်င္းပဲ ညစာစားဖို႔ဖိတ္တယ္။ သူကပါတီမွာ လက္၀ဲအုပ္စုနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ တာ၀န္ယူရတဲ့ 

သူ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနာက္ပိုင္းမွာ ပုံမွန္ေတြ႕ျဖစ္ၾကတယ္။
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၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ ‘ေရွး႐ိုးဆန္စြဲျခင္း၏ အဖိုးအခ’ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ 

ကၽြန္ေတာ္ေရးပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးမွာ ၁၉၂၉ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းက ခ်ီလီကိုရစရာ

မရွိေအာင္ျဖစ္သြားေစခဲ့တာကို သုံးသပ္ထားတယ္။ အဲဒီဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းကို သုံးသပ္ 

ရင္း တကယ္ေတာ့ ၁၉၈၁-၈၂ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းကို ပီႏိုေခ်းအစိုးရက ကိုင္တြယ္ပုံကို 

ကၽြန္ေတာ္က ေျဗာင္က်က်ေ၀ဖန္ထားတာ။ ကၽြန္ေတာ့္ေဆာင္းပါးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခ်ီးက်ဴးပါတယ္ 

လို႔ သမၼတေဟာင္း ဖ႐ိုင္းက ဖုန္းလွမ္းဆက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အံ့ၾသသြားတယ္။ သူမၾကာခင္ 

ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူၿပီးရင္ မၾကာမၾကာေတြ႕ဆုံစကားေျပာၾကဖို႔ သေဘာတူလိုက္တယ္။ သူနဲ႔ 

မေတြ႕ခ်င္ဘူးဆိုၿပီး ေျပာခဲ့တဲ့ေန႔ကျပန္တြက္ရင္ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ သူဆုံးသြား 

လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုံး၀မေတြ႕ ျဖစ္ၾကေတာ့ဘူး။ ခ်ာပယ္ေဟးလ္မွာတုန္းက သူနဲ႔မေတြ႕ျဖစ္ခဲ့တာ 

ကို တစ္သက္လုံးေနာင္တရေနမိတယ္။

ျပည္ပေရာက္အေတြ႕အၾကံဳ

အခုေျပာသြားတာကုိၾကည့္ရင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးယံုၾကည္မႈရဖို႔၊ ႏုိင္ငံေရးအရေပါင္းစည္းဖို႔ 
ဆိုတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရတာကုိျမင္ရတယ္။ ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ေတြ အစြန္းတစ္ 
ဖက္စီျဖစ္ေနတဲ့ကာလၿပီးသြားေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လိုတည္ေဆာက္ 
ရတယ္ဆိုတာရွင္းျပဖို႔ အျခားအေၾကာင္းအခ်က္ေတြက ဘာျဖစ္မ်ားျဖစ္မလဲ။

လာဂို႔စ္။     ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕စည္းပုံကို မ်က္ႏွာသာေပးခဲ့တာကေတာ့ သံ 

ကန္႔လန္႔ကာ (Iron Curtain) ေနာက္မွာ ျပည္ပေရာက္သြားၾကတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္အမ်ားစုက အဲဒီ 

သံကန္႔လန္႔ကာေနာက္က ႏုိင္ငံေရးစနစ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ကူးယဥ္ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ 

ပါလားဆိုတာ သေဘာေပါက္သြားၾကတာပဲ။ အေရွ႕ဂ်ာမနီမွာဆိုရင္ အစိုးရထိပ္တန္းအႀကီး 

အကဲေတြေလာက္ပဲ တုိင္းျပည္ကေန အ၀င္အထြက္ရွိၾကတယ္။ သူတို႔ကလြဲၿပီး ျပည္ပေရာက္ 

ခ်ီလီေတြအပါအ၀င္ က်န္တဲ့သူေတြက ခြင့္ျပဳမိန္႔ေတာင္းဖို႔လိုတယ္။ အဲဒီခြင့္ျပဳမိန္႔ကို ႏုိင္ငံ 

ေရးၾသဇာႀကီးတဲ့သူတစ္ေယာက္က ကိုင္ထားတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်ီလီမွာ အဲဒါမ်ဳိးမရွိဘူးဗ်။

အဲဒီတုန္းက ခ်ီလီမွာရွိေနတဲ့သူေတြကေတာ့ ခ်ီလီသားေဘာဂေဗဒပညာရွင္ အာနီဘာ 

ပင္တိုေျပာတဲ့အတိုင္းဆို ရပ္တည္ခ်က္ႏွစ္ခုအတြက္ပဲ ႏိုင္ငံေရးမွာေနရာရွိတယ္။ habeas 

corpus (ဥပေဒနဲ႔မညီတဲ့ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းကေန ျပန္လႊတ္ေပးျခင္းကိုရရွိခြင့္နဲ႔ ႐ုံးတင္တရားစြဲဆို 

ျခင္းမရွိဘဲ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္က်ခံရျခင္းမရွိေစေရး) ကို ေလးစားလိုက္နာဖို႔ေတာင္းဆိုတဲ့ 

သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူေတြရယ္၊ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကို ေတာင္းဆိုတဲ့ အစြန္း 

ေရာက္ေတြရယ္ေပါ့။ အာဏာရွင္စနစ္မွာ habeas corpus သာရွိတယ္ဆိုခင္ဗ်ား၀မ္းသာ 

ေပေတာ့။ ဒါေၾကာင့္ ‘ဒီမိုကေရစီဆိုတာ တို႔ေတြ႐ႈေနတဲ့ေလလိုပဲ၊ ဒီမိုကေရစီရွိေနလို႔ ၀မ္းသာ 

ရတယ္’ လို႔ကၽြန္ေတာ္ေျပာ ေျပာေနတာေပါ့။ အင္း၊ ကၽြန္ေတာ္ ကေလးဘ၀တုန္းကေတာ့ 
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ခ်ီလီမွာ ႐ႈရတဲ့ေလက သန္႔စင္ေနတာေပါ့။ ဒီမိုကေရစီကလည္း အဲဒီလိုပဲ။ ခင္ဗ်ားဒီမိုကေရစီကို

ရေနတုန္းကေတာ့ အဲဒါကိုသတိေတာင္မရဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ပီႏိုေခ်းအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ကာလေၾကာင့္ 

ျပည္ပပဲေရာက္ေရာက္၊ ခ်ီလီမွာ ဖိႏွိပ္ခံၿပီးေနေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 

ဒီမိုကေရစီကို ျပန္ၿပီးတန္ဖိုးထားတတ္လာၾကတယ္ဗ်။

အဲဒီအေျခအေနေတြေၾကာင့္ ‘ေလာေလာဆယ္ရွိေနတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္’ အသြင္မူယာ 

မ်ဳိးစုံကို ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္လာေစခဲ့တယ္။ ဆုိရွယ္လစ္ေတြေသြးသစ္ေလာင္းတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္  အ 

ေၾကာင္း အတြင္းႀကိတ္ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု ၁၉၇၈-၇၉ မွာစတယ္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေရာက္ေတာ့ 

အရင္တုန္းကမလုပ္ဖူးတဲ့ အစည္းအေ၀းေတြ ဆက္တိုက္က်င္းပလာတယ္။ ရွစ္လ ဒါမွမဟုတ္ 

ဆယ္လေလာက္ၾကာေအာင္ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ေသြးသစ္ေလာင္းတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေဆြးေႏြးပြဲ

မွာပါ၀င္ဖို႔ ေန႔လယ္ သုံးနာရီကေန ည ၁၀ နာရီထိ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ၾကတယ္။ ပထမဆုံး 

အႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ၾကတာက Schoenstatt ဘာသာေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ရိပ္သာမွာလုပ္ၾကတာ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္ေတြ ၁၀ ေယာက္ ၁၂ ေယာက္ရွိမယ္။ အဲဒီေခတ္တုန္းက 

ဆုိရွယ္လစ္ပါတီေတြျဖစ္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ/အယ္ေမဒါ၊ အသစ္ျပန္ဖြဲ႕ထားတဲဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ 

ပါတီ၊ ခရစ္ယာလက္၀ဲအုပ္စု၊ ျပည္သူ႔ညီညြတ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (MAPU) က 

ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္အသီးသီးနဲ႔ လူေတြစသျဖင့္လာၾကပါတယ္။ အစည္းအေ၀းအေသးစိတ္ 

မွတ္တမ္းကို (အဲဒီတုန္းက အယ္လ္ေမဒါဆုိရွယ္လစ္ပါတီအဖြဲ႕၀င္၊ ေနာက္ေတာ့ ဆုိရွယ္လစ္ပါ 

တီ ဥကၠ႒နဲ႔ အဲလြင္အစိုးရရဲ႕ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ဖ႐ိုင္း ႐ူအစ္-တာဂယ္တို႔ရဲ႕ အစုိးရမွာ 

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးျဖစ္တဲ့) ေယမန္း ေကာ္ရီယာ ကလိုက္ေရးတယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀း 

မွတ္တမ္းေတြကို ေနာက္လုပ္တဲ့အစည္းအေ၀း က်ရင္လိုက္ေ၀တယ္။ ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

အတည္ျပဳၾကတယ္။ ၁၉၈၀တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔စၿပီးနာမည္ေပးထားတဲ့ ဆုိရွယ္လစ္ေတြ 

ေပါင္းစည္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စာရြက္စာတမ္းတစ္ခုကိုေပါင္းလုပ္ၾကတယ္။  အဲဒီလူမသိ သူမသိ 

အစည္းအေ၀းေတြမွာ ေဆြးေႏြးၾကရတာ တစ္ခါတစ္ေလက် ရယ္ရတယ္။ ဥပမာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

အာဏာရရင္ ဘဏ္ေတြကိုဘာလုပ္ၾကမလဲလို႔ေဆြးေႏြးၾကတာမ်ဳိး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဘဏ္ေတြ 

ကို ႏိုင္ငံပုိင္လုပ္မလား၊ ပုဂၢလိကဘဏ္ေတြအေနနဲ႔ လက္ခံမလားေပါ့။ အဲဒီလိုကိစၥေတြမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အခ်င္းခ်င္း အေသအေက် ျငင္းၾကခုံၾကနဲ႔ တစ္ေယာက္တစ္ေပါက္ေပါ့။

အတုိက္အခံတို႔၏ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား

ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔တဲ့ မဟာမိတ္တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆုိရွယ္လစ္အုပ္စုေတြထဲမွာ ဆက္ၿပီးရွိေနတဲ့ 
အကင္းေသေအာင္လုပ္ရမယ့္ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြကုိ ရွင္းျပလို႔ရမလား။

လာဂို႔စ္။   ။၁၉၇၈ ခုႏွစ္ ေမမွာ ကုလ၀န္ထမ္းအေနနဲ႔ ခ်ီလီကိုျပန္လာခဲ့တယ္။ ႏုိင္ငံေရး 

ကိုပိတ္ထားၿပီး ခုိးေၾကာင္ခိုး၀ွက္လုပ္ေနရတာဆိုေတာ့ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးမွာ၀င္လုပ္ေနတာ 
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ကုလရဲ႕ဘယ္စည္းမ်ဥ္းကိုမွ ခ်ဳိးေဖာက္ရာမေရာက္ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ညေန 

ကၽြန္ေတာ္အလုပ္ဆင္းၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေရးသြားလုပ္ေနတယ္ဆိုတာဘယ္သူမွမသိဘူးေလ။ ဒီေတာ့ 

ဆိုရွယ္လစ္ေတြကြဲတဲ့ကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးထဲ၀င္လာတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ကိုမူတည္ၿပီး 

Altamirano Socialist ပါတီ၀င္ေတြနဲ႔ Almeyda Socialist ပါတီ၀င္ေတြဆိုၿပီး အုပ္စုႏွစ္ခုရွိ 

တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ေယာက္စလုံးက ႏုိင္ငံျခားမွာေနၾကတာ။ Altamirano ဆိုရွယ္လစ္ပါ 

တီကို အလ်င္အျမန္ဖြဲ႕စည္းလိုက္တယ္။ Almeyda ဆိုရွယ္လစ္ပါတီကေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

(PC)နဲ႔ဆက္ၿပီး ညီညြတ္ေရးရေနတယ္။ ပါတီကြဲေတာ့ VECTOR ဆိုတဲ့ အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္ 

အဖြဲ႕က ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုတစ္ခုမွာ ကၽြန္ေတာ္ကအဖြဲ႕၀င္ေပါ့။ အဲဒီအဖြဲ႕က လက္၀ဲအုပ္စုနဲ႔ 

ပတ္သက္ၿပီးစဥ္းစားဖိုု႔ ေနရာတစ္ခုရေအာင္တည္ေထာင္ထားတဲ့ အဖြဲ႕ေလး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ 

ဆိုေတာ့ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီနဲ႔ဆက္ႏႊယ္တဲ့ CIEPLAN ဆိုတဲ့အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ 

လည္းရွိေနတာကိုး။ အဲဒီအဖြဲ႕ကို (အဲလြင္အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ၁၉၉၀-၉၄ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးလုပ္သြား 

တဲ့ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္) အလက္ဂ်န္ဒ႐ုိ ေဖာက္စေလက ဦးစီးေနတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 

႐ုံးခန္းက်ဥ္းက်ဥ္းေလးရွိတယ္။ ထက္ျမက္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ ၀င္ပညာတတ္ေတြျဖစ္တဲ့ 

အန္ဇိုဖာလက္တို၊ ေအဒူယာဒို ထရာဘူကို၊ ေအဒူယာဒို ေအာ္တစ္ဇ္၊ ႐ိုဒရီဂို အယ္လ္ ဗာေရး၊ 

ေအရာလ္ဒိုမြန္ဇိုတို႔ ႐ုံးကိုလာၾကတယ္။ တစ္ေန႔ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီညီလာခံရွိတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔အျမင္ေတြကိုေဆြးေႏြးဖို႔ရွိတယ္ဆိုၿပီး ယာမန္း ေကာ္ရီယာေပါက္ခ်လာတယ္။ အေျခအေနကို 

ကၽြန္ေတာ္တို႔သူ႔ကို ေျပာျပလိုက္တယ္။ သူေျပာတဲ့သတင္းဟာ သိသင့္တဲ့ေနရာကိုေရာက္သြား 

ၿပီလို႔ေျပာလိုက္တယ္။ ေနာက္ သုံးလၾကာေတာ့ ညီလာခံက်င္းပအၿပီးမွာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ 

ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားတယ္လို႔ ေကာ္ရီယာကလာျပန္ေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီအကြဲအျပဲက ဘာေတြ 

ဂယက္႐ိုက္မလဲဆိုတာ ရွင္းျပဖို႔သူ႔ကိုေမးၾကည့္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီလိုသာ စိတ္၀မ္းကြဲေနရင္ 

ပီႏိုေခ်းကို ဘယ္လုိတိုက္မလဲေပါ့။ သူက Almeyda ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုရဲ႕ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ 

ကိုလက္ခံသလား လို႔ေမးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း သူတို႔တစ္ေတြ စိတ္၀မ္းကြဲေနသမွ် 

ကာလပတ္လုံး ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကို လက္မခံႏုိင္ပါဘူးလို႔ေျပာလိုက္တယ္။ ဒီအျမင္ကို 

VECTOR အဖြဲ႕ကလူေတြကလက္ခံၾကတယ္။

ေနာက္လအနည္းငယ္အၾကာ ကုလက အလုပ္ကိစၥနဲ႔မကၠဆီကိုသြားေတာ့ ဆုံးသြားတဲ့့ 

အာယြန္ဒဲရဲ႕ ဇနီးသည္ မုဆိုးမ ေဟာ္တန္ဆီယာ ဘူဆီကို ဖုန္းဆက္တာကၽြန္ေတာ့္ပထမဆုံး 

အလုပ္ပဲ။ သူ႔အိမ္မွာ ခ်ီလီႏုိင္ငံသားေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ေန႔လည္စားစားဖို႔ ဖိတ္တယ္။ သူက 

မိတ္ဆက္ေပးၿပီးတာနဲ႔ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို ေျပာျပခိုင္းတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဆုိရွယ္

လစ္ပါတီအကြဲအျပဲအေၾကာင္းေမးတယ္။ ဒါနဲ႔ Almeyda ဆိုရွယ္လစ္ပါတီက လူေတြေျပာ 

လိုက္တာကို သူ႔ကိုျပန္ေျပာျပလိုက္တယ္။ VECTOR အဖြဲ႕ကဆိုရွယ္လစ္အကြဲအျပဲကိုလက္မခံ

တဲ့ အေၾကာင္း၊ ဘယ္ဂိုဏ္းဘက္ကိုမွလိုက္မွာမဟုတ္ေၾကာင္းေျပာလိုက္ပါတယ္။  ဒီေတာ့သူက 

ကၽြန္ေတာ္က ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံလိုပဲ ျခံစည္း႐ိုးခြထိုင္ေနတာနဲ႔တူတယ္လို႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 
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ကေတာ့ ခြထိုင္တယ္ဆိုတာေတြ ဘာေတြမေတြးမိပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကြဲလို႔ျပဲလို႔မရဘူးဆို

တာပဲေျပာတာ။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး (ကြဲသြားတဲ့ဆို ရွယ္လစ္ဂိုဏ္းကိုေခါင္းေဆာင္သူေတြကို 

အသိအမွတ္မျပဳတဲ့) ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ‘ဆြစ္ေတြ’ဆိုၿပီး ေခၚၾကေတာ့တာပဲ။

ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲ့အခါ ‘ဆြစ္ေတြ’ လို႔အေခၚခံရတဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ 

ျဖစ္သြားတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီရဲ႕ ကၽြန္းေပါင္းမ်ားစြာထဲက ကၽြန္းေလးတစ္ကၽြန္းျဖစ္လာၿပီး 

ဇာတ္သိမ္းသြားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ညီညြတ္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးေကာ္မတီ (Comite Politico 

de Unidad, CPU) ကိုဖြဲ႕လိုက္တယ္။ တစ္ခုတည္းေသာ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီကို ဂိုဏ္းေျခာက္ 

ဂိုဏ္းနဲ႔ ဖြဲ႕လိုက္ဖို႔သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီဂိုဏ္းေတြက ႏ်ဴေနးရဲ႕ renovados ဂိုဏ္း၊ 

Almeydaရဲ႕ဂိုဏ္း၊ ရာ၀ူးလ္ အမ္ပူရီယိုေနာက္လိုက္ဂိုဏ္း၊ ေဒသဆိုင္ရာအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္အဖြဲ႕ေနာက္လိုက္ဂိုဏ္း၊ ေနာက္တစ္ဂုိုဏ္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (ဆြစ္ေတြ)ရဲ႕ဂိုဏ္းပဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္ CPU မွာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗဟိုေကာ္မတီဖြဲ႕မယ္ဆိုၿပီး သေဘာ 

တူခဲ့တယ္။ အဲဒီဗဟိုေကာ္မတီမွာ ဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္းစီက ကိုယ္စားလွယ္ဆယ္ဦးစီခန္႔ထားမယ္ 

ေပါ့။ ဆြစ္အုပ္စုမွာက်ေတာ့ ျပႆနာရွိတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တင္ျပရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က 

ခုႏွစ္ေယာက္ပဲရွိတာ။ ေနာက္ဆုံးက် ဗဟိုေကာ္မတီမွာ ေျခာက္ဦးပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 

ပညာတတ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့ အန္ဇို ဖာလက္တိုက ‘ဗဟိုေကာ္မတီရယ္လို႔ရွိလာရင္ အဲဒီ 

ေကာ္မတီမွာ အာဏာရွိလာမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဘုိးေဘး ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀ါဒီ 

(anarchist) ေတြကိုေလးစားတဲ့အေနနဲ႔ အာဏာကိုင္ထားတဲ့ ရာထူးတစ္ခုကိုလက္ခံမွာမဟုတ္

ဘူး’တဲ့။ ဒီေတာ့ ဆြစ္အုပ္စုကိုကိုယ္စားျပဳ ေျခာက္ေယာက္နဲ႔ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၃၆ ဦးထဲမွာ 

တစ္ဂိုဏ္းကို ေျခာက္ေယာက္က်စီနဲ႔ ဖြဲ႕ျဖစ္သြားတယ္။ 

၁၉၈၂-၈၃ မွာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွစ္ခုေပၚေပါက္လာတယ္။ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီေတြေပါင္းစည္း 

ျခင္း (MAPUရဲ႕အုပ္စု ႏွစ္ခုနဲ႔ ခရစ္ယာလက္၀ဲအုပ္စုတို႔ေပါင္းစည္းျခင္း)၊  ဖ႐ိုင္းမြန္တယ္လ္ဘာ

ဆုံးသြားၿပီးေနာက္မွာ ဂါဘရီယဲ ဘာလ္ ဒက္စ္ဦးေဆာင္တဲဲ့ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြရဲ႕ 

ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားမႈေတြပဲ။ ဗာလ္ဒက္စ္က ဟူဂိုဇီပီဒါနဲ႔ အာမန္ဒို ဂ်ာယာမီ႐ိုတို႔လို လက္၀ဲအုုပ္စုက 

လူေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ဖို႔ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားတယ္။ ပထမဆုံး ရာဒီကယ္ပါတီက လူအစ္ ဘိုေဆး၊ 

ေနာက္ေတာ့ အန္းရိ ဆီလ္ဘာ၊ ၿပီးေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ေတြကို ဖိတ္ေခၚတယ္။

ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း

တျခားႏုိင္ငံေရးအုပ္စုေတြကလည္း အာဏာရွင္စနစ္အဆံုးသတ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကတယ္။ 
အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကုိ စုစည္းၿပီး၊ တစ္ခုတည္းေသာပလက္ေဖာင္းမွာ သူတို႔ကုိဘယ္လုိ 
စုစည္းခဲ့သလဲ။

လာဂို႔စ္။       ။၁၉၈၃ ၾသဂုတ္လမွာ ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို Círculo Español 
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မွာ ဂါဘရီယဲ ဘာလ္ဒက္စ္ရဲ႕မိန္႔ခြန္႔နဲ႔အတူ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ (ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕သည္ 

ပီႏိုေခ်းကိုဆန္႔က်င္သည့္ ပါတီအားလုံးႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ လက္နက္ 

ကိုင္တိုက္ပြဲကိုလက္မခံေပ။ ဤမဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို အေစာပိုင္းက ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္မ်ား၊ 

ရာဒီကယ္မ်ား၊ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕၊ MAPU၊ ခရစ္ယာန္လက္၀ဲအုပ္စု၊ လက္ယာအုပ္စုမွ 

ထင္ရွားသူမ်ားပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။) ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဆိုရွယ္လစ္ညီညြတ္ေရး ႏုိင္ငံေရး 

ေကာ္မတီက  ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို  Almeyda ဂိုဏ္းကကိုယ္စားလွယ္ေတြ (ဂ်ဴလီ 

ယို စတူယာဒိုနဲ႔ အာကင္ဆိုတို) နဲ႔ ႏ်ဴေနးဂိုဏ္းက (ဟာနန္ ဗြန္ဒါႏိုဗစ္) တို႔ကိုခန္႔တယ္။ ဒီ 

ကိုယ္စားလွယ္ေတြခန္႔လိုက္လို႔ Almeyda ဂိုဏ္းထဲမွာ ျပႆနာတက္သြားတယ္။  ခ်ီလီႏုိင္ငံ 

ျပင္ပေရာက္ေနသူေတြက ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို လက္မခံၾကဘူး။ ဒီအဖြဲ႕ဟာ 

ပီႏိုေခ်းနဲ႔ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းခ်င္ေနၾကတာလို႔ သူတို႔ကျမင္ၾကတာေလ။ မွန္္ကန္တဲ့လမ္းေၾကာင္း 

ကေတာ့ တိုက္ပြဲဆက္၀င္ၿပီး PC နဲ႔နားလည္မႈယူဖို႔ပဲလို႔ သူတို႔ကယူဆၾကတယ္။ PC ဟာ 

အၾကမ္းဖက္မႈသုံးတာကို ေထာက္ခံတာေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကိုပူးေပါင္းဖို႔ PC 

ကိုမဖိတ္ေခၚခဲ့ဘူး။ ေနာက္ဆုံး Almeyda ဂိုဏ္းက မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွာမပါေတာ့ဘူးလို႔ဆုံးျဖတ္

လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီဂိုဏ္းက ဂ်ဴလီယို စတူအာဒိုနဲ႔ အန္ကင္ဆိုတုိတို႔က အဖြဲ႕မွာဆက္

ရွိေနမယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ၿပီး CPU ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ရွိေနခဲ့ၾကတယ္။ တျခားသူေတြကေတာ့ 

ေကာ္မတီ ျပင္ပမွာဆက္ရွိေနၾကတယ္။

ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ဟာ အဲဒီေန႔ရက္ေတြမွာ သူ႔ရဲ႕အေစာဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ 

ကိုခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ အဖြဲ႕ဥကၠ႒ကို လစဥ္အလွည့္က်သတ္မွတ္ထားတယ္။ စစခ်င္း ဂါဘရီယဲ 

ဘာလ္ဒက္စ္က ေအာက္တိုဘာလ ဥကၠ႒၊ ႏို၀င္ဘာက် ရာဒီကယ္ပါတီရဲ႕ဥကၠ႒အလွည့္ကို 

အန္းရစ္ ဆီလ္ဘာကလုပ္တယ္။ ဒီဇင္ဘာမွာေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီက ဥကၠ႒ရဲ႕အလွည့္ပဲ။ 

Almeyda ဂိုဏ္းက အာကင္ဆုိတိုနဲ႔ ဂ်ဴလီယို စတူအာဒိုက ဆိုရွယ္လစ္ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ 

အျဖစ္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွာဥကၠ႒လုပ္မလားလို႔လာေမးတယ္။ ဟင့္အင္းလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျဖလိုက္ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ကုလမွာအလုပ္လုပ္ေနေတာ့ ခိုးေၾကာင္ခုိး၀ွက္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနရတာ 

ေလ။ ေနာက္ေတာ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီထဲက renovados အပိုင္းကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ ပါတီ၀င္ႏွစ္ဦး 

ျဖစ္တဲ့ ဂ်ဴလီယို စတာဒူ႐ိုနဲ႔ ဟာနန္ဗိုဒါႏိုဗစ္တို႔ကလာေတြ႕ၿပီး မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို

ဥကၠ႒လုပ္ဖို႔ေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ရေတာ္ေတာ္ခက္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစု 

ကို ကုလအလုပ္ကေနထြက္ေတာ့မယ္လို႔ ေျပာလုိက္ရတယ္။ ဒီဇင္ဘာလမွာ ကၽြန္ေတာ္ 

မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္လာပါတယ္။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာ ၄ ရက္ (ဒီရက္မွာ ဆာဘာဒို အာယြန္ဒဲနဲ႔ တျခားခ်ီလီသမၼတ 

ေတြအားလုံးကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တာျဖစ္လို႔ အဲဒီေန႔ဟာ အထိမ္းအမွတ္ေန႔တစ္ေန႔ပဲ)

မွာ အဖြဲ႕၀င္ ၃၆ ဦးနဲ႔ဗဟိုေကာ္မတီတစ္ခုမွာ ဆုိရွယ္လစ္ေတြေပါင္းစည္းသြားၿပီဆိုတာကို 
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တုိင္းျပည္ကသိေအာင္ေၾကညာခဲ့တယ္။ ‘ေသြးသစ္ေလာင္း’ လိုက္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီေၾကာင့္ 

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ႀကီးမားတဲ့အာ႐ုံစိုက္မႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အံ့အားသင့္ သြားတယ္။ သတင္းစာေတြ 

မဂၢဇင္းေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္အင္တာဗ်ဴးေတြေျဖရတယ္။ တီထြင္ဖန္တီးမႈရွိတဲ့ႏုိင္ငံေရးဟာ စုေပါင္း

လုပ္ေဆာင္မႈကေနေပၚထြက္လာတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ျမင္စျပဳလာတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစည္း 

အေ၀းေတြမွာ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အယူအဆေတြကို ကၽြန္ေတာ္ကေနထုတ္ေျပာတာကိုုး။ 

ဆုိရွယ္လစ္ပါတီဟာ ေျပာင္းလဲလာၿပီဆုိတာ သိသာထင္ရွားလာတယ္။  ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ 

က ဆိုရွယ္လစ္ပါတီေတြရဲ႕လည္း လႊမ္းမိုးမႈရွိလာတယ္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ကစၿပီး ဖီးလစ္ ဂြန္ဇာလက္ 

က စပိန္မွာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာတယ္။ မီးထေရာင္းက ျပင္သစ္မွာေအာင္ပြဲခံခဲ့တယ္။

ႏုိင္ငံတကာေထာက္ခံအားေပးမႈ

အာဏာရွင္စနစ္နိဂုံးမခ်ဳပ္ခင္ ကာလအရွည္ႀကီးဟာ ျပည္ပေရာက္ေနတုန္း ခ်ီလီမွာျဖစ္ခဲ့ 
တာေတြကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ဖို႔ တျခားႏုိင္ငံေတြရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကေန သင္ခန္းစာယူဖို႔ 
အခ်ိန္ရသြားေစခဲ့တယ္။ အသစ္ေပၚေပါက္လာတဲ့ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕နဲ႔ သူ႔ရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာကုိ 
ဥေရာပေရာက္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္ေတြက ဘယ္လုိျမင္လဲ။ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ကုိ ခရစ္ယာန္ 
ဒီမိုကရက္ေတြကလည္း ေထာက္ခံၾကတာပဲ။

လာဂို႔စ္။   ။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ေမမွာ ျပင္သစ္သမၼတအျဖစ္ မီးထေရာင္းရာထူးလက္ခံေတာ့ 

ပန္သီယြန္နန္းေတာ္ကို သြားေလသူအာယြန္ဒဲရဲ႕ဇနီးသည္နဲ႔အတူ ၀င္လာခဲ့တာမွတ္မိေနတယ္။ 

အာယြန္ဒဲနဲ႔ သူ႔ဆီကေန စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းလိုက္ျခင္းက ဥေရာပလက္၀ဲႏုိင္ငံေရးေလာက

ကိုသက္ေရာက္မႈကို ကၽြန္ေတာ္အေလးေပးၿပီးေျပာခ်င္တယ္။ အိုလက္ဖ္ ပယ္လ္မီ(ဆီြဒင္ 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္)၊ ဂဲဟက္ရွ႐ိုးဒါး (ဂ်ာမနီအဓိပတိ)၊ တိုနီဘလဲ(ယူေက၀န္ႀကီးခ်ဳပ္) တို႔နဲ႔စကားေျပာ 

ၾကည့္ရင္ အာယြန္ဒဲရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳက လႈံ႔ေဆာ္လို႔ ႏုိင္ငံေရးထဲကို၀င္လာတယ္ဆိုၿပီး သူတို႔ 

ေျပာၾကမွာပဲ။ ခင္ဗ်ားဆုံခဲ့ရတဲ့ ဥေရာပသားေတြအားလုံးက ခ်ီလီအတြက္ဆႏၵျပဖို႔ လမ္းေပး 

ထြက္ၾကမွာပဲလို႔ ေျပာၾကလိမ့္မယ္။ ခ်န္တီယီနဲ႔ေဘာ္ဒိုးၿမိဳ႕ေတြေရာက္တုန္းက ျပည္ပေရာက္ 

ဆုိရွယ္လစ္ေပါင္းစည္းမႈဆိုင္ရာ အစည္းအေ၀းႏွစ္ခုလုပ္တာမွတ္မိပါေသးတယ္။ အဲဒီအစည္း 

အေ၀းေတြမွာ ျပည္ပေရာက္ခ်ီလီႏုိင္ငံသားေတြက  တေလးတစားနဲ႔နားေထာင္တတ္ၾကတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ခ်ီလီမွာေနတဲ့သူေတြကိုး။ အဲဒီမွာ ဆီြဒင္မွာ၊ မီလန္မွာ၊ ပါရီမွာေနၾကတဲ့သူေတြ

နဲ႔သြားေတြ႕တယ္။ တစ္ေယာက္က သူ႔တို႔ေနထုိင္ရာပတ္၀န္းက်င္က လႊမ္းမိုးမႈကို ေျပာတယ္။ 

အီတလီကေန တိုက္႐ိုက္လာၾကတဲ့ ရီေနးဆန္အာ႐ံုဝင္စားမႈေတြနဲ႔ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ 

စကင္ဒီေနဗီးယန္း စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔လာတဲ့ ဆီြဒင္ကလူေတြစသျဖင့္ေပါ့။ တကယ့္ကိုမယုံႏုိင္ 

စရာပါ။ ျပည္ပေရာက္အေတြ႕အၾကံဳဟာ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကို ဘယ္လိုသက္ေရာက္သလဲ 

ဆိုတာ ဘယ္သူမွမေရးဖူးဘူး။ ခ်ီလီကႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေတြ နားလည္မႈရသြားတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ 

ဟာ ရင္းျမစ္ေပါင္းစုံကေပၚထြက္လာတဲ့ ေျပာင္းလဲေနတဲ့အယူ အဆေတြနဲ႔ေနာက္ခံ အေျခ 
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အေနမွာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာဗ်။

၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ အာဂ်င္တီးနားသမၼတ အယ္လ္ဖြန္ဆန္ ရာထူးလက္ခံတဲ့ 

အခမ္းအနားကို ကၽြန္ေတာ္ တက္ခဲ့တာမွတ္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္ 

အဖြဲ႕ရဲ႕ ဥကၠ႒အေနနဲ႔ သြားတက္တာ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္း 

အဲဒီဒီဇင္ဘာလမွာ ဆိုရွယ္လစ္ေတြဥကၠ႒လုပ္ရမယ့္ အလွည့္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အတူ 

ဘာလ္ဒက္စ္၊ ဆီလ္ဘာ ဆင္မာ၊ အာမန္ဒို ဂ်ာယာမီယိုတို႔လိုက္လာၾကတယ္။ စပိန္အစိုးရရဲ႕ 

သမၼတ ဖီးလစ္ဂြန္ဇာလက္စ္၊ ျပင္သစ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖဲမိုဟြား၊ အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဘက္တီႏို 

ကရာစီတို႔နဲ႔အတူ အစည္းအေ၀းလုပ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္တဲ့စီမံကိ

န္းကိုတင္ျပခဲ့တယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းက ၾကားျဖတ္အစုိးရဖြဲ႕မယ္။ ပီႏုိေခ်းထြက္ရမယ္။ တိုင္းျပဳ 

ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က်င္းပမယ္၊ အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးမယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ 

စီမံကိန္းေပါ့။ ဖီးလစ္ဂြန္ဇာလက္စ္ကို ဒီစီမံကိန္းရွင္းျပၿပီးတဲ့ေနာက္ သူက ‘ဒါကစီမံကိန္းမဟုတ္ 

ဘူးဗ်၊ ဒီစီမံကိန္းအတိုင္းဆို ပညာရပ္နယ္ပယ္မွာ အၾကာႀကီးဆက္ေနရလိမ့္မယ္။ ၾကားျဖတ္ 

အစိုးရတဲ့လားဗ်ာ၊ ပီႏိုေခ်းလားထြက္သြားမွာ၊ ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး ၾကားျဖတ္အစုိးရကိုခန္႔မွာတဲ့ 

တုန္း။ ထားပါေတာ့။ ခင္ဗ်ားအၾကံေအာင္ျမင္သြားၿပီး ပီႏိုေခ်းက ႏုတ္ထြက္စာတင္ပါၿပီတဲ့။ 

ခင္ဗ်ားမွာ ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေျပာစရာမက်န္ေတာ့ဘူး။ ခင္ဗ်ာ့စီမံကိန္းေတြတစ္ခုမွ မလုပ္ရေသးခင္ 

ကိုယ့္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းဖုိ႔ိုတယ္’ ဆိုၿပီး ေျပာပါေလေရာ။ ဒီအစည္းအေ၀းက ေတာ္ေတာ္ေလးကို 

သက္ေရာက္မႈရွိတယ္။ သိပ္ကိုလင္းပြင့္မႈရတဲ့ အသုံး၀င္တဲ့အစည္းအေ၀းေပါ့့။

အဲဒီတုန္းက ျဖဲမိုဟြားနဲ႔ေတြ႕သူက ‘ခင္ဗ်ားကို တိုက္ပြဲ၀င္ဖက္အေနနဲ႔၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ 

အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔တာ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ပိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္အမ်ားႀကီးလုပ္ေပးလို႔ေတာ့ 

မရဘူး။ ဆက္ဆံေရးက အစိုးရခ်င္းဆက္ဆံေရးေလ၊ ျပင္သစ္ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြား၊ ခ်ီလီရဲ႕အက်ဳိး 

စီးပြားစတာေတြေပါ့။ ခင္ဗ်ားကို ရဲေဘာ္ရဲဘက္အေနနဲ႔ ကၽြန္ ေတာ္အျပည့္အ၀ေထာက္ခံတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔က်ေတာ့ဘာမွလုပ္မေပးႏုိင္ဘူးဗ်ာ။’ လို႔ေျပာတယ္။ 

သူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးကနားေတာ့ မိုဟြားက ကၽြန္ေတာ့္ဆီဖုန္းဆက္တယ္။ ‘အခု ကၽြန္ေတာ့္ကို 

ခင္ဗ်ားအားကိုးလို႔ရၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ခ်ီလီကိုလာရင္ ခင္ဗ်ားနဲ႔အတူလုပ္မယ္။’ တဲ့။ ပီႏိုေခ်း႐ႈံးသြား 

တဲ့ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲမတိုင္ခင္နဲ႔ အဲဒီကာလအတြင္းမွာ သူေျပာတဲ့အတိုင္းလည္း တကယ္လာၿပီး 

လုပ္ေပးခဲ့တယ္။  တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အားလံုးဟာ ႏုိင္ငံေရးကိုေလ့လာသင္သူေနရ

သူေတြခ်ည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကရာစီနဲ႔အစည္းအေ၀းကို 

တက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေျပာစရာရွိတာ ေျပာၿပီးေတာ့ သူက ‘ ဒါလြယ္လြယ္ေလးပါ။ 

ပထမဆုံးဆက္သြယ္ေရး  လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလိုတယ္။ အခု အာဂ်င္တီးနား ေရာက္ေနေလ 

ေတာ့ ေနာက္တစ္ရက္က် အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံထဲက အန္းဒီးစ္ေတာင္တန္းေပၚမွာ ေနရာတစ္ေန 

ရာေပးဖို႔ အယ္လ္ဖြန္ဆင္ကိုေတာင္းမယ္။ ဧရိယာတုိင္အႀကီးႀကီးေဆာက္ဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ပိုက္ဆံ 
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ထုတ္ေပးမယ္။ အဲဒီကေန ခ်ီလီကိုအသံလႊင့္မယ္’တဲ့။ ေနာက္တစ္ေန႔က် ကရာစီက အဲလ္ဖြန္ 

ဆင္နဲ႔သြားေတြ႔တာေပါ့။ အယ္လ္ဖြန္ဆင္က သူ႔အဖို႔ ဧရိယာတုိင္ႀကီးေဆာက္ဖို႔ဆိုတာ ေတာ္ 

ေတာ္ခက္တယ္လို႔ ကရာစီကိုရွင္းျပဖို႔ႀကိဳးစားတယ္။  အဲဒီဧရိယာတိုင္ႀကီးေကာက္ေဆာက္ 

လိုက္ရင္ ေနာက္ဆုံး ပီႏိုေခ်းနဲ႔ လက္သီးလက္ေမာင္းတန္းရေတာ့မွာေလ။ အဲဒီအေတြ႕အၾကံဳ 

ေတြကိုၾကည့္ရင္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္သုံးေယာက္ရဲ႕ သိပ္ကိုကြဲျပားတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားသုံး 

မ်ဳိးကိုေတြ႕ရမယ္။

အယ္လ္ဖြန္ဆင္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ခ်ီလီမွာရွိတဲ့သူတို႔ရဲ႕ 

မိတ္ေဆြေတြ (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ) က ဘာတစ္ခုမွ ႐ူး႐ူးမိုက္မိုက္ေတြမလုပ္ဖို႔အေရး က်ဴးဘားေတြ 

တာဝန္ယူေပးေအာင္ အယ္လ္ဖြန္ဆင္ ကိုၾကား၀င္ေစ့စပ္ခိုင္းခဲ့တယ္။ က်ဴးဘားကတစ္ဆင့္ 

သူတို႔ေတြ  ဗုံးလာေထာင္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးဇတ္သိမ္းကုန္မွာေပါ့။  အယ္ ဖြန္ဆို 

က ၀င္ၿပီးညႇိေပးပါတယ္။ ပီႏိုေခ်းကိုအႏုိင္တိုက္မယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဗ်ဴဟာကို က်ဴးဘား 

ေခါင္းေဆာင္ပုိင္း နားလည္ေအာင္ ကားလိပ္ေနာက္ကြယ္ကရွင္းျပန္ဖို႔ အသုံးက်တဲ့ေနရာကေန 

အယ္ဖြန္ဆင္လုပ္ေပးခဲ့တယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ရင္ လူထုစည္း႐ုံးေရး၊ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပေရးကို ေခါင္းတပ္ထားတဲ့ ကြၽန္္ေတာ္တို႔ 

တသိုက္ရယ္ အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ ‘တိုက္ပြဲမွန္သမွ် ဆင္ႏႊဲၾက' ဆိုသူေတြရဲ႕ဘက္ေတာ္ 

သားေတြ  ရယ္ႏွစ္ဘက္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲကလူေတြၾကားမွာ အေျခအတင္ေဆြးေႏြး

မႈေတြရွိခဲဲ့တယ္။  ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္လာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ 

ေတာ့ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္က အဆုံးအျဖတ္ေပးမယ့္ႏွစ္ပဲ။

အာဏာရွင္စနစ္ကို ပူးသတ္ျခင္း

ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕က အေရးႀကီးတဲ့ေျခလွမ္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ပီႏိုေခ်းနဲ႔ 
သူ႔ရဲ႕အာဏာရွင္စနစ္က ေတာ္ေတာ္နဲ႔မၿပိဳလဲဘူး။ ဒီအာဏာရွင္စနစ္ကို နိဂုံးခ်ဳပ္ေအာင္ ခင္ဗ်ား 
ဘယ္လိုအစီအစဥ္ဆြဲခဲ့လဲ။ ၿပီးေတာ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကဘာေတြလဲ။

လာဂို႔စ္။     ။၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ ပီႏိုေခ်းကိုျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားသင့္တယ္ဆိုၿပီးကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ေတြးခဲ့တယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ပီႏိုေခ်းရဲ႕ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္အေျခခံဥပေဒမွာ ပါရွိတဲ့အတုိင္း 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာလုပ္မယ့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ သူနဲ႔ထိပ္တိုက္ေတြ႕ခဲ့မွာပဲ။ ပီႏိုေခ်းဆက္ၿပီး 

အုပ္ခ်ဳပ္မလား မအုပ္ခ်ဳပ္ဘူးလားဆိုတာကို အဆုံးအျဖတ္ေပးဖို႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပမွာ။ 

ပီႏိုေခ်းက ေနာက္ထပ္ ၁၆ ႏွစ္ဆက္ၿပီးအာဏာရယူထားဖို႔ စီမံကိန္းခ်ထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သူ႔ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဆာဂ်ီယို ဖာနန္ဒက္က ‘ေနာက္ထပ္ ၁၆ ႏွစ္ကအမ်ားဘူးလားဗ်။ အဲဒီ 

၁၆ ႏွစ္ထဲမွာ ၈ ႏွစ္ေျမာက္က် လူထုဆႏၵခံယူပြဲမလုပ္ေတာ့ဘူးလား။ ဒါဆို ေနာက္ထပ္ ၈ ႏွစ္ 

ထပ္ၿပီးအာဏာရႏုိင္တာေပါ့။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္က ခင္ဗ်ားတစ္ေယာက္ထဲပဲရွိ
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မွာ’ဆိုၿပီး ပီႏိုေခ်းကိုေျပာျပတယ္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေလးဦးပါတဲ့ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုကေန ဒါကို 

အတည္ျပဳလုိက္တယ္လို႔ ပီႏိုေခ်းကေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ပီႏိုေခ်းကို သမၼတ 

ေလာင္းအေနနဲ႔ခန္႔အပ္ဖို႔ စစ္အာဏာရွင္အုပ္စု သေဘာတူၾကတယ္။ 

၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ အေျခခံဥပေဒေလ့လာသုံးသပ္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ Group 24 ကို ဖြဲ႕ဖို႔ 

အဲလြင္က အကူအညီေပးတယ္။ ပီႏိုေခ်းက အေျခခံဥပေဒသစ္ဆြဲမယ္လို႔ေျပာေနတဲ့ကာလမွာ 

G24 ကေန သူတုိ႔ရဲ႕အေျခခံဥပေဒကိုဆြဲၿပီးသြားၿပီ။ ပီႏိုေခ်းက သူ႔အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ၁၉၈၀ 

ေအာက္တိုဘာမွာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ ဇြတ္အတည္ျပဳတယ္။ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္မွာ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ 

အဲလြင္နဲ႔လူပုံအလယ္မွာ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ Konrad Adenauer Foundation 

ကပံ့ပိုးတဲ့ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္အဖြဲ႕အစည္း Instituto Chileno de Estudios Humanísticos 

ဆိုတဲ့ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားတက္ၾကတယ္။  အဲလြင္က ေနာင္မွာျပင္ဆင္ဖို႔ 

ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ခံရမွာပဲလို႔ေျပာတယ္။ အေျခခံဥပေဒက တရား 

မ၀င္ပါဘူးဆိုတာကို ေသတဲ့အထိေျပာသြားရမွာပဲတဲ့။ ဥပေဒေပၚေပါက္လာတဲ့မူလအစေၾကာင့္ 

တရားမ၀င္ဘူးေပါ့။ အေျခခံဥပေဒကတရား၀င္ပါတယ္ဆိုၿပီးေျပာ ၾကတဲ့့သူေတြ ရွိေနတာကို 

လည္း လက္ခံခဲ့တယ္လို႔ေျပာတယ္။ အေျခခံဥပေဒက တရား၀င္ပါတယ္လုိ႔ ပီႏိုေခ်းက သူ႔ကို 

မေျပာခိုုင္းထားဘူးတဲ့။ အေျခခံဥပေဒတရား၀င္တယ္လို႔ ပီႏိုေခ်းမွာ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိတယ္တဲ့။ 

ပီႏိုေခ်းနဲဲ႔သူ႔ၾကားမွာ စစ္တပ္အင္အားရွိတာနဲ႔မရွိတာပဲကြာတယ္ဆိုၿပီးေျပာတယ္။ အေျခခံဥပေဒ 

က တရား၀င္လား မ၀င္လားဆိုတာကို အဲလြင္ကမေဆြးေႏြးခ်င္ဘူး။ အဲဒါကိုေဆြးေႏြးလို႔ရွိရင္ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ၾကားမွာ နားလည္မႈဘယ္ေတာ့မွ ရမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သူကအခိုင္အမာေျပာတယ္။ 

ကာရာဘိုင္နီယို (ခ်ီလီရဲတပ္ဖြဲ႕) ကေန အရွိန္လြန္ေမာင္းလို႔ ဒဏ္႐ိုက္တဲ့ျဖတ္ပိုင္းလာေပးရင္ 

ပီႏိုေခ်းအေျခခံဥပေဒနဲဲ႔စၿပီး အရွိန္လြန္ေမာင္းရင္ ဒဏ္႐ိုက္တဲ့ျဖတ္ပိုင္းေပးပိုင္ခြင့္နဲ႔ အဆုံးသတ္ 

တဲ့ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆုိင္ရာ အခင္းအက်င္းကို သူလိုက္နာေနတာပဲဆိုတာ နားလည္ၿပီး 

သားလိုု႔ အဲလြင္ကေျပာတယ္။ ပီႏိုေခ်းအေျခခံဥပေဒက တကယ္ရွိေနတဲဲ့ အရွိတရား။ အသက္ 

၀င္ေနၿပီ။ ဒီေတာ့ ဒါဟာ (တရားဝင္မဟုတ္ေသာ္လည္း) မူအရရွိေနတဲ့ အေျခအေနဆိုရင္ 

အေျခခံဥပေဒကို တရား၀င္ေၾကာင္းသေဘာတူစရာမလိုေတာ့ဘဲ ျပင္ဖို႔ႀကိဳးစားလို႔ရၿပီေပါ့။

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔သူ အႀကီးအက်ယ္ သေဘာထားကြဲလြဲၾကတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ သူက ပီႏိုေခ်းရဲ႕ အေျခခံဥပေဒဟာ တရားမ၀င္ဘူးဆိုၿပီး ဆန္႔က်င္ေနသည့္တုိင္ 

လက္ခံထားတယ္ဆိုတာခ်ည့္ပဲေျပာေရာ။ ၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒဟာ အင္အားသုံးၿပီးျဖစ္ေပၚလာတဲ့ 

ဥပေဒျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒါကိုသူလိုက္နာရတယ္တဲ့။ ဒါကလက္ရွိ ရွိေနတဲ့အရွိတရားဆိုၿပီး ေျပာ 

တယ္။
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လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ

လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြလုပ္ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေအာင္ 

လုပ္ခဲ့တဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ပါတယ္။ လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ၁၉၈၃ 

ခုႏွစ္ ေမမွာ ေၾကးနီအလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေနလုပ္တဲ့ ပထမဆုံးဆႏၵျပပြဲျဖစ္တယ္။ လူငယ္ 

သမဂၢေခါင္းေဆာင္ ႐ိုဒိုလ္ဖိုဆီဂယ္ကဦးေဆာင္တာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္သိုက္ ဆန္တီယာဂိုၿမိဳ႕ 

လယ္က Carlos V တိုက္မွာေတြ႕ၾကတယ္။ အဲဒီတုိက္မွာ ခရစ္ယာန္ဒီမိုက ရက္ပါတီက ဥပေဒ 

လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ႐ုံးဖြင့္ထားတာ။ သူတုိ႔ဆႏၵျပရင္ျပလို႔ရတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကလြဲၿပီး တျခား 

ဘယ္သူကမွ ဆႏၵထြက္ျပၾကမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ေၾကးနီတြင္းအလုပ္သမားေတြကိုေျပာျပရ

တယ္။  ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွာပါတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေၾကးနီ    

မိုင္းအလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ပိုၿပီးသိမ္ေမြ႔တဲ့ဆႏၵျပပြဲလုပ္တာ ပိုေကာင္းတယ္လို႔ 

သေဘာေပါက္လာၾကတယ္။ ဆႏၵျပဖို႔ေဆာ္ၾသတဲ့့အထဲမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေန႔ေရာက္ရင္  

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သားသမီးေတြကို ေက်ာင္းကိုမပို႔ဘူး။ အလုပ္သမားေတြက ေန႔လယ္စာ 

ဆင္းမစားဘူး။ အလုပ္ကိုစိတ္မပါ့တပါနဲ႔လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ေၾကညာလိုက္တယ္။ ဒီလိုဆႏၵျပမယ့္ 

အၾကံကို အာဂ်င္တီနားကေနရတယ္။ စိတ္မပါလက္မပါနဲ႔ အလုပ္ဆက္လုပ္ေနၾကတာမ်ဳိး။  

အာဂ်င္တီးနားမွာေတာ့ ‘ေဘာင္ထဲကအလုပ္လုပ္တယ္’လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဥပမာ ခင္ဗ်ားက 

ဘဏ္မွာသြားၿပီး ခ်က္လက္မွတ္နဲ႔ေငြထုတ္တယ္ထားပါေတာ့။ အဲဒီခ်က္လက္မွတ္က အထင္

ကရအဖြဲ႕အစည္းႀကီးတစ္ခုရဲ႕ရန္ပုံေငြကေနထုတ္ရမွာ။ ဒီေတာ့ ဘဏ္က ‘ရန္ပုံေငြလက္က်န္ရွိ

မရွိသြားၾကည့္လိုက္ဦးမယ္ေနာ္’ ဆိုၿပီးခင္ဗ်ားကိုေျပာမွာပဲ။ ၿပီးရင္ အဲဒီခ်က္လက္မွတ္ေပၚက 

လက္မွတ္ကို  သံသယရွိေၾကာင္းေျပာလိမ့္မယ္။ ေနာက္ ၁၅ မိနစ္ေလာက္ၾကာေတာ့ ခင္ဗ်ား    

ခ်က္လက္မွတ္အတြက္ ေငြထုတ္ေပးလိမ့္မယ္။ လူတုိင္းကိုဒါမ်ဳိးသူတို႔ကလုပ္မွာပဲ။ စိတ္ပ်က္ 

စရာ။

ဒီေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္က ညက်ရင္ အိုးေတြခြက္ေတြတီးမယ္ဆိုတဲ့အၾကံကိုေျပာ

တယ္။ အရင္ကလက္၀ဲ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုဘက္ကိုပင္းတဲ့ အထက္တန္းလႊာရပ္ကြက္ကလူေတြက 

အဲဒီလိုသံပုံးေတြေခါက္ဖူးတယ္။ အာယြန္ဒဲအစိုးရလက္ထက္တုန္းက ကုန္ပစၥည္းေတြျပတ္လတ္ 

သြားလို႔ဆိုၿပီး သံပုံးေတြတီးၾကတာ။ ၁၉၈၃ ေမလ ည ၈ နာရီမွာ La Reina ရပ္ကြက္ဘက္က 

လူလတ္တန္းစားေတြေနတဲ့ အေဆာက္အအုံေတြမွာ နားအူသြားေလာက္ေအာင္ အိုးေတြခြက္ 

ေတြ တီးသံေတြနဲဲ႔ ဆူညံသြားတယ္။ ေတာ္ေတာ္အံ့ၾသဖို႔ေကာင္းတယ္။ ခ်ီလီမွာ  တစ္ခုခုေတာ့ျဖစ္ 

ၿပီေဟ့ဆိုတဲ့ခံစားမႈ၀င္လာတယ္။ ပီႏိုေခ်းက သံခ်ပ္ကာကားေတြ လမ္းေပၚလႊတ္လိုက္တယ္။ 

ဆႏၵျပပြဲကိုဦးေဆာင္တဲ့သူေတြကို ေထာင္ထဲထည့္လိုက္တယ္။ ေနာက္ထပ္လုပ္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲမွာ 

ျပည္သူေတြ လမ္းေပၚထြက္လာေအာင္ ဂါဘရီယဲ ဘာလ္ဒက္စ္က ပိုစတာေတြ႐ုိက္တယ္။ 

ပိုစတာေတြကိုေတြ႕သြားၿပီး ဂါဘရီယဲနဲ႔တျခားသူေတြအဖမ္းခံလိုက္ရတယ္။ 



51

၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွာ  ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလးစားၾကည္ညိဳရတဲ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရာ၀ူးလ္ဆာလီဘာ 

အန္းရိမ်က္ကြယ္ျပဳသြားတယ္။ သူ႔ေနရာမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဖရက္စ္ႏိုကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက 

ခန္႔အပ္လုိက္တယ္။ အစိုးရနဲ႔အတုိက္ အခံၾကား ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ သိသိသာသာအစြန္း 

တစ္ဖက္စီျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးဖရက္စ္ႏိုက ရိပ္မိတယ္။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 

သေဘာတူညီခ်က္ (National Accord) ကိုလက္မွတ္ေရးဖို႔ သူကအဆိုျပဳတင္ျပလာတယ္။ 

အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္မွာ ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕က လက္၀ဲနဲ႔လက္ယာအုပ္စုကိုယ္ 

စားလွယ္ေတြကို ေပါင္းစည္းေပးဖို႔ပါတယ္။  ခရစ္ယာန္လက္၀ဲပါတီအုပ္စုက လူအစ္မိုင္ယာပါဖို႔ 

ဖိတ္ေခၚလိုက္တယ္။ သူက MDP လက္၀ဲညီညြတ္ေရးအဖြဲ႕မွာပါတယ္။ ပီႏိုေခ်းအစိုးရထဲမွာပါတဲ့ 

လက္ယာအုပ္စုကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တဲ့ ဖာန္ဒိုလီနစ္ဇ္တို႔ကိုလည္းဖိတ္ေခၚလုိက္တယ္။ MDP 

ဟာ PC, PS Almeyda  နဲ႔ အျခားအုပ္စုေတြကိုဖြဲ႕ထားတဲ့  ႏုုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ေပါ့။   ‘တုိက္ပြဲ၀င္မႈ  

ပုံသ႑ာန္မွန္သမွ်’ကို လက္ခံတဲ့သူေတြေပါ့။

ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္က ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ထက္ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔

တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေျဖ ထုတ္ဖို႔ႀကိဳးစားျခင္းပဲ။ ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒမွာ ဘာကိုျပင္ရမလဲဆိုတာ 

ပထမဆုံးအႀကိမ္စိတ္ျဖာသုံးသပ္ၾကတာဆိုတာ့ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကအေရးႀကီးတယ္။ ဒီလုိ 

စိတ္ျဖာသုံးသပ္ၾကတာ အဲဒီအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံတယ္ဆိုတဲ့ သြယ္၀ိုက္အဓိပၸာယ္လည္း 

ထြက္တယ္။

ဘုရားေက်ာင္းေတြအမ်ားႀကီးထဲမွာ အထူးသျဖင့္ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္က အေရး 

အႀကီးဆုံးေနရာကေနပါခဲ့တယ္။ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းတဲ့ေနရာေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ၾက 

တယ္။ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္က အကာကြယ္ပဲ။ အမ်ဳိးသမီးေတြက သိပ္ကိုအေရးပါတယ္။ 

‘က်ားမ တန္းတူညီမွ်မႈ’ ဆိုတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ၾကတဲ့ 

အထဲမွာ သူတို႔ကတစ္တပ္တစ္အားပါပဲ။ ‘ေမြးရာပါလြတ္လပ္ခြင့္ဟာ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာပဲ’ ဆုိတဲ့ 

အယူအဆကိုသူတို႔က စြဲကိုင္တယ္။ အဲဒီအယူအဆက သိပ္မွန္တယ္။ သူတို႔ရဲ႕အယူအဆဟာ 

ထူးျခား အေရးပါတဲ့အင္အားတစ္ရပ္ပဲ။ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာက ပါခဲ့ 

တယ္ဆိုတာ ျငင္းလို႔မရဘူး။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ သမဂၢေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ဆရာမ်ားအသင္းတို႔၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာအသင္း 

တို႔လို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းကိုအေျခတည္ၿပီးဖြဲ႕ထားတဲ့အသင္းအဖြဲ႕ေတြကေန (ႏိုင္ငံသား 

အစည္းအ႐ုံး) Asamblea de la Civilidad ကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္တာသိပ္ကိုအေရးပါတယ္။ ဒီအ 

စည္းအ႐ုံးမွာဆရာ၀န္ေတြပါလာတဲ့ေနာက္မွာ ျပင္းထန္လာတယ္။ ကုန္တင္ကားေမာင္းတဲ့သူ 

ေတြလည္းပါလာတယ္။ ဒီအစည္းအ႐ုံးကို ေဒါက္တာ ယူအန္း လူအစ္ ဂြန္ဇာလက္က ဖြဲ႕ခဲ့တာ။ 

ဂြန္ဇာလက္က ေဆးပညာအသင္းဥကၠ႒။ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီအဖြဲ႕၀င္။ လူတုိင္းဒီအစည္း

အ႐ုံးမွာပါ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။
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မေအာင္ျမင္မႈမ်ား

၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ နိဂုံးခ်ဳပ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ဒီမုိကရက္တစ္မဟာမိတ္ 
အဖြဲ႕ကလည္း စီမံကိန္းတစ္ခု ဆြဲခဲ့တယ္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ကုိ အဆံုးအျဖတ္ေပးမယ့္ႏွစ္ဆိုၿပီး 
ေျပာၾကတယ္ေလ။ အဲဒီႏွစ္မွာဘာျဖစ္လဲ။

လာဂို႔စ္။ ။ အဲဒီႏွစ္ ၁၉၈၆ က တကယ့္အဆုံးအျဖတ္ေပးမယ့္ႏွစ္။ ဒါေပမယ့္ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္ထားသလိုျဖစ္လာတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ကာရီဇယ္ကမ္းေျခေဒသမွာ ခိုး

သြင္းလာတဲ့လက္နက္ေတြဖမ္းမိလိုက္တာဟာ ‘တိုက္ပြဲ၀င္နည္း လမ္းမွန္္သမွ်’ (ဆိုလိုတာက 

အၾကမ္းဖက္မႈသုံးတာ) ကိုသုံးၿပီး ပီႏိုေခ်းကိုျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတုန္းပဲဆိုတာကို ျပတယ္ေလ။ 

အဲဒီလက္နက္ေတြမိသြားတာ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္တဲ့ သက္ေရာက္မႈျဖစ္လာခဲ့တယ္။ တကယ္ 

ေတာ့ မေအာင္ျမင္တဲ့ အဲဒီစစ္ဆင္ေရးက ပိုက္ဆံေတြအမ်ားႀကီးသုံးၿပီးလုပ္ခဲ့တာ။ ငါးဖမ္း 

လုပ္ငန္းတစ္ခုက သေဘၤာႏွစ္စင္း၊ မိုင္းတြင္းအေဟာင္း တစ္ခုကိုသုံးဖို႔ မိုင္းတြင္းလုပ္ငန္းတစ္ခု 

စသည္ျဖင့္လုပ္ငန္းေတြတည္ဖို႔ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့တာေတြအမ်ားႀကီးရွိလိမ့္မယ္။ လက္နက္ 

ေတြက ဟိုးပင္လယ္ဘက္ကေန သယ္လာတာေပါ့။ အဲဒီငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔ မုိင္းတြင္းလုပ္ငန္းက 

မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႔ တရား၀င္လုပ္ကိုင္ေနၾကတာပါ။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ သူတို႔ဆီကေန လက္နက္ေတြ 

မိလာတယ္။ ဒီလိုဖမ္းမိဖို႔ ပီ႐ူးႏုိင္ငံကေန သတင္းရတယ္လို႔ေျပ တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိရတာက 

ကာရီဇယ္ကမ္းေျခမွာ လက္နက္ေတြဖမ္းမိတယ္။ အဲဒီလက္နက္ေတြကို အရမ္းႀကီးမားတဲ့ 

ပမာဏနဲ႔ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခုအသြင္ တိုင္းျပည္ထဲကိုသယ္လာတယ္ဆိုတာပဲ။

အဲဒီလက္နက္ေတြမိသြားေတာ့ မာႏ်ဴရယ္ဟိုဒရီေဂးရဲ႕တပ္ဦးက သူ႔ရဲ႕အရန္ဆြဲထားတဲ့

အစီအစဥ္ျဖစ္တဲ့ ပီႏိုေခ်းကို လုပ္ၾကံဖုိ႔စတယ္။ ၁၉၈၆ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္မွာ သူ႔ကိုလုပ္ၾကံ 

တယ္။ ဒီတစ္ခါလည္း မေအာင္ျမင္ျပန္ဘူး။ သက္ေတာ္ေစာင့္ေတြအမ်ားႀကီးေသသြားေပမယ့္ 

ပီႏိုေခ်းက လြတ္သြားတာကိုး။ လုပ္ၾကံမႈကို အေသးစိတ္စီစဥ္ထားတာျဖစ္ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ 

ခဲ့ဘူး။ ဒါ့အျပင္ ကာရီဇယ္အေရးအခင္းကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ဟာ အဆုံးအျဖတ္ 

ေပးတဲ့ႏွစ္အျဖစ္ ကုန္ဆုံးသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အတုိက္အခံကိုက အသာစီးရသြားတဲ့ႏွစ္ေတာ့ 

မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္လည္း တျခားသူေတြလိုပဲ ေထာင္ထဲေရာက္သြားတယ္။ ေထာင္က် 

သြားတဲ့သူေတြထဲမွာ PC နဲ႔မဟာမိတ္အျဖစ္ဆက္ရွိေနတဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ဂိုဏ္းက ေယမန္း 

ေကာ္ရီယာပါတယ္။ လုပ္ၾကံမႈကိုသိမသိသူ႔ကို ေမးၾကည့္ေတာ့ သူမသိဘူးတဲဲ့။ ဒီေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္က သူ႔လူေတြ သူ႔ကိုမေျပာပဲလုပ္တာေတာ့ မတရားဘူးလို႔ေျပာတာေပါ့။ သူ ေဒါသူပုန္ 

ထသြားတာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာ ၇ ရက္ေနာက္ပိုင္းမွာ ခ်ီလီ ႏုိ္င္ငံသား 

ေတြအမ်ားႀကီး ပီႏိုေခ်းရဲ႕လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲအဖြဲ႕လက္ခ်က္နဲ႔ ေသြးေျမက်ခဲ့ရတယ္ေလ။

ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕မွာ အထူးႏုိင္ငံေရးေကာ္မတီကုိဖြဲ႕လိုက္တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ 
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မွာ ခရစ္ယာန္ ဒီမိုကရက္နဲ႔ ရာဒီကယ္ပါတီကလူေတြပါတယ္။ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီကလူေတြ 

လည္းပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ MDP နဲ႔ တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကတယ္။ 

ဥပမာ ဖိႏိွပ္ဖို႔အေၾကာင္းျပခ်က္ရသြားေစတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္ေတြမပါဘဲ ေနာက္ထပ္ဆႏၵ 

ျပပြဲဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာမ်ဳိးေပါ့။ ျပည္သူေတြမ်က္ႏွာေအာက္ခ် ၿပီးမေနရေအာင္ဘယ္လို 

လုပ္ၾကမလဲ၊ ကားတာယာေတြမီး႐ိႈ႕တာမ်ဳိးလုံး၀မရွိေအာင္၊ လမ္းေတြပိတ္တာ၊ ဒါမွမဟုတ္ 

တျခားအဟန္႔အတားေတြမျဖစ္ေစဖို႔ ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ့။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ပီႏိုေခ်းကုိေနာက္ထပ္သက္တမ္းတစ္ခု အာဏာရယူခြင့္ေပးမေပးဆံုးျဖတ္ 
မယ့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကုိ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဘယ္လုိ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသလဲ။ 

လာဂို႔စ္။    ။ ပီႏိုေခ်းရဲ႕ေနာက္သက္တမ္းအတြက္ ၁၉၈၈ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ မဲဆႏၵရွင္ 

စာရင္းမွာပါဖို႔ ေရြးေကာက္ပြဲအာဏာပိုင္ေတြဆီမွာ မွတ္ပုံတင္ရတယ္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ 

ဖို႔ဆိုရင္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းတုန္းက ဖ်က္ဆီးခံလိုက္ရတဲ့ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းကို္အစားထိုးဖို႔ မဲ

ဆႏၵရွင္မွတ္ပုံတင္ျခင္းထပ္လုပ္သင့္တယ္လို႔ အေျခခံဥပေဒ ခုံ႐ုံးကဆုံးျဖတ္လိုက္တာ သိပ္ကို

အေရးႀကီးတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပဲ။ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ မဲဆႏၵရွင္ေတြမွတ္ပံုတင္ ဖို႔လိုအပ္လာ 

တယ္။ ေနာက္ေတာ့ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေရးေကာ္မရွင္၊ လြတ္လပ္ေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေရး လက္၀ဲအုပ္စုေကာ္မတီေတြဖြဲ႕ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္၀ဲဒီမို 

ကရက္ေတြကေတာ့ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မရွင္မွာ မပါၾကဘူးဆိုေတာ့ 

လက္၀ဲအုပ္စုေကာ္မတီဖြဲ႕ရတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ထင္သာျမင္သာရွိေအာင္ အဖြဲ႕ဖြဲ႕ရတယ္။ 

လူထုဆႏၵခံယူပြဲကိုေထာက္ခံတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုေတြရဲ႕ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကိုအားျဖည့္ေပးရတယ္။

ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း

လူထုဆႏၵခံယူပြဲၿပီးသြားတဲ့အခါက်မွ ပုဒ္မ ၈1ကိုဖ်က္သိမ္းလုိက္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

က ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ  အေနနဲ႔ဆႏၵခံယူပြဲမွာေတာ့ ဝင္မပါႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ဒီမိုကေရစီပါတီအျဖစ္ မွတ္ပုံ 

တင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးက် ဒီမိုကေရစီပါတီဟာ စင္စစ္အသစ္ဖြဲ႕လိုက္တဲ့ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီျဖစ္ 

လာတယ္။ ရာဒီကယ္ပါတီကထြက္လာတဲ့ အုပ္စုတစ္ခုရယ္၊ ရီပတ္ဗလီကန္လက္ယာအုပ္စုက 

လစ္ဘရယ္ပါတီ၀င္အုပ္စုနဲ႔ တျခားတစ္သီးပုဂၢလေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီထဲမွာ ပါလာတယ္။ 

Almeyda  ပါတီက မွတ္ပံုမတင္ရေသးဘူးဆုိေတာ့ အဲဒအုီပ္စုေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပါတီကုိလာေပါင္း 

တာ။

1    ပီႏိုေခ်း၏ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္အေျခခံဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၈ တြင္ျပ႒ာန္းထားခ်က္အရ ‘အမ်ဳိးအႏြယ္ကုိဆန္႔က်င္ျခင္း၊ အၾကမ္း 
ဖက္မႈကို အားေပးျခင္း၊အၾကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္အယူအဆမ်ားကို အားေပးျခင္းျပဳလုပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ 
အေျခခံဥပေဒကို ေသြဖည္ရာေရာက္သည္’ဟုျပ႒ာန္းထားရာ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္သည္ဟု၎တို႔ ယူဆသည့္ပါတီမ်ားသည္ 
‘ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သည္ဟုမွတ္ယူႏုိင္သည္’ဟု ပါရွိသည္။ ထိုျပ႒ာန္းခ်က္အရ တရားစီရင္ေရးကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး အစိုးရက ဖိႏိွပ္ 
မႈျပဳရန္ အေၾကာင္းျပခ်က္ရသြားေစသည္။
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ဆိုရွယ္လစ္ပါတီနဲ႔အျခား လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးအုပ္စုေတြရဲ႕ Almeyda ဂိုဏ္းကေနဖြဲ႕လိုက္တဲ့ 

MDP က ‘ပါတီမွတ္ပုံတင္ရင္ သစၥာေဖာက္’ ဆိုတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံကိုကိုင္စြဲလာတယ္။ ဒီမိုကရက္

တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ပ်က္သြားၿပီး သူ႔ေနရာမွာ Concertación က 

အစား၀င္လာေတာ့မွာ။ အဲဒီအဆင့္မွာ MDP ကနာမည္ ေျပာင္းလာတယ္။ ညီညြတ္ေသာ 

လက္၀ဲအုပ္စုဆိုၿပီး MDP ကိုနာမည္ေပးထားတယ္။ Almeyda ဆိုရွယ္လစ္အုပ္စုနဲ႔ PC၊ ေတာ္ 

လွန္ေရးလက္၀ဲလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕စတာေတြကို တြဲထားဖို႔ႀကိဳးပမ္းတဲ့အေနနဲ႔ နာမည္ေျပာင္းလိုက္ 

တာပဲ။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုုတ္လ ၁၅ ရက္မွာ ပလက္ေဖာင္းေစ်းတစ္ခုကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံေရး 

သိပၸံပညာရွင္ အာတူ႐ို ဗာလန္ေဇြလာနဲ႔အတူသြားခဲ့တာမွတ္မိေသးတယ္။ ပလက္ေဖာင္းေစ်းကို 

သြားၿပီး ေစ်းသည္ေတြမဲေပးဖို႔ မတွပ္ုတံငၾ္ကပါဆိၿုပီးသြားေျပာၾကတာ။ ကၽြန္ေတာတ္ို႔ေနာက္မွာက 

‘မွတ္ပုံတင္ရင္ သစၥာေဖာက္’ လို႔ေအာ္ေနၾကတယ္။ PC ကလူေတြဗ်။ ဒီေတာ့ သူတို႔ထဲက 

ကၽြန္ေတာ္သိတဲ့သူတစ္ေယာက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ႏုိင္တာ လုပ္ေနၾကတာလို႔သြားေျပာလိုက္ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မလႈံ႔ေဆာ္ၾကပါနဲ႔၊ ခင္ဗ်ားတို႔ေနရာယူခ်င္ရင္ ေဟာဟိုက ပလက္ 

ေဖာင္းမွာ ေနရာယူၾကပါလို႔ေျပာလိုက္တယ္။ ဒါနဲ႔သူတို႔ကေန႔လည္က်ရင္ မွတ္ပုံတင္တာနဲ႔ပတ္ 

သက္ၿပီး သူတို႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရေအာင္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘုရားေက်ာင္းထဲ

မွာေတြ႕ၾကတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ရဲေဘာ္တစ္ေယာက္ကေန မွတ္ပုံတင္တာဟာ ဘာေၾကာင့္ သစၥာ 

ေဖာက္ျဖစ္ရသလဲဆိုတာကို ရွင္းျပတဲ့မိန္႔ခြန္းကိုေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာရမယ့္ အလွည့္ 

ေရာက္ေတာ့ ပီႏိုေခ်းအာဏာဆက္ၿပီးကိုင္ထားမယ့္လမ္းေၾကာင္းက ဘယ္လိုမ်ဳိးျဖစ္လာမလဲ

ဆိုတာသိၾကရဲ႕လားလို႔ သူတုိ႔ကိုေမးလိုက္တယ္။ အရင္တုန္းက အင္အားသုံးၿပီး အာဏာကို 

ကိုင္ခဲ့တယ္။ အခု လူထုဆႏၵခံယူပြဲကိုသူႏုိင္ေအာင္လုပ္ရေတာ့မွာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မဲ႐ုံေစာင့္ 

ၾကည့္တဲ့သူေတြရွိရင္ မဲေပးဖို႔မွတ္ပုံတင္တဲ့ျပည္သူေတြရွိေနသမွ် ပီႏိုေခ်း ႐ႈံးသြားေအာင္ လုပ္ 

ႏုိင္မွာပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္လိုတြက္ခ်က္ၾကသလဲဆိုေတာ့ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ ခ်ီလီႏုိင္ငံသားက 

ရွစ္သန္း၊ ပီႏိုေခ်းရတဲ့မဲ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမေက်ာ္မွျဖစ္မယ္။ သူ႔ကိုေထာက္ခံတဲ့သူေတြအားလုံးက 

မဲေပးဖို႔မွတ္ပုံတင္ၾကမွာပဲ။ တကယ္တမ္းေတာ့ အားလုံးထက္ဦးေအာင္ မွတ္ပုံသြားတင္တာ 

ပီႏိုေခ်းဗ်။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔က မဲ ၃ ဒသမ ၂ သန္းရသြားတယ္။ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ရွစ္သန္းရဲ႕ 

ေလးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အႏုိင္ရဖို႔ဆိုရင္ ခ်ီလီမွာ မဲေပးဖို႔မွတ္ပုံ တင္တဲ့သူ ၇ 

သန္းထက္မနည္းရွိရမယ္။ တစ္ခါတုန္းက ရီကာဒို ႏ်ဴေနးလူသိရွင္ၾကားေျပာခဲ့တာကို မွတ္မိ 

ေသးတယ္။ ‘ဒီေန႔ ၇ သန္းေျမာက္ျပည္သူက မဲေပးဖို႔မွတ္ပုံတင္လိုက္ၿပီဆို ပီႏိုေခ်းကို အႏုိင္ 

ရေတာ့မွာပဲ။’တဲ့။ ဒါက သခၤ်ာနည္းနဲ႔တြက္တာပါ။ ဒါေပမယ့္ သပိတ္ေမွာက္လုိက္ၾကၿပီး ျပည္သူ 

ေတြမွတ္ပုံလာမတင္ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔႐ံႈးသြားႏုိင္တယ္။ ဒါနဲဲ႔ ဒီမိုကေရစီပါတီ (PPD) က 

ပါတီမွတ္ပုံတင္လိုက္တယ္။ အစိုးရက ကလိုဒိုမီ႐ို အယ္လ္မီဒါကို ခ်ီလီခ်ီကို ၿမိဳ႕ကေန ဆန္တီ 

ယာဂိုကေထာင္ကို ေျပာင္းထားလိုက္ၿပီး ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒလာ ပုဒ္မ ၈ အရ တရားစြဲ 
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တယ္။ သူ႔ကို ကာပူခ်ီႏိုအက်ဥ္းေထာင္မွာ ကၽြန္ေတာ္သြားေတြ႕ပါတယ္။ သူနဲ႔ေတြ႕ေတာ့ 

‘မဂၤလာသတင္း ေျပာရဦးမယ္။ MDP က ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ မွတ္ပုံတင္ေတာ့မယ္’လို႔သူက 

ေျပာတယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီေထာင္မွရေတာ့မယ္လို႔ေျပာလိုက္တယ္။ PPD 

ကိုဖြဲ႕မွရမယ္။ တကယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပါတီမဖြဲ႕ႏုိင္ရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တေအာင္၊ 

မဲေရတြက္တာ တရားမွ်တေအာင္ ဘယ္သူကလုပ္မွာလဲေပါ့။ ခရစ္ယာန္ ဒီမိုကရက္ေတြခ်ည့္ 

ပဲလုပ္ၾကမွာလား။ ပါတီေတြကေန မဲ႐ုံေစာင့္ၾကည့္တဲ့သူေတြကိုခန္႔ထားမွာပဲ။ မဲ႐ုံေတြကို 

ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြက ခ်ည့္ေစာင့္ၾကည့္မွာမ်ဳိးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မလိုလားဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ 

လည္း မဲေတြေရၾကည့္ခ်င္တာေပါ့။ PPD မွာပါဖို႔ အယ္လ္မီဒါကို ဘယ္လိုမွနားခ်လို႔မရဘူး။ 

လက္၀ဲအုပ္စုမွာ Humanist  ပါတီၿပီးရင္ PPD ပါတီပဲ မဲေရတြက္မယ့္ မဲ႐ုံေစာင့္ၾကည့္သူေတြ 

ရွိတာ။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ႐ႈံးသြားေတာ့ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရကေန ေရြးေကာက္ပြဲမျဖစ္မေန 

က်င္းပေပးလိုက္ရတယ္။ အယ္လ္မီဒါနဲ႔ လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးအုပ္စုက လက္၀ဲစြန္းဆိုရွယ္လစ္ပါတီ

ကိုေထာင္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ၀င္ၿပိဳင္ဖို႔လုပ္ၾကတယ္။

ကၽြန္ေတာ္အဲဒီျဖစ္ရပ္ကို ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိတယ္။ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အဲလြင္ 

၀င္ၿပိဳင္တဲ့အခါ သမၼတေလာင္းသည္သာလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြနဲ႔ မဲ႐ုံေစာင့္ၾကည့္

သူေတြကိုခန္႔အပ္လို႔ရတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိလာရတယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီက 

လူေတြကုိတာ၀န္ယူမႈနဲ႔ အခြင့္အာဏာကို လႊဲအပ္ေပးပါဆိုၿပီး အဲလြင္ကိုပန္ၾကားၾကရတာေပါ့။ 

ေနာက္ဆုံး အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြအတြက္ မဲ႐ုံ 

ေစာင့္ၾကည့္သူေတြထားဖို႔ တာ၀န္နဲ႔အခြင့္အာဏာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရသြားတယ္။

ဒီလို Concertación ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ႏုိင္တာဟာ အခ်ိန္အၾကာႀကီး အင္အားစုေတြ တစ္ခုၿပီး 

တစ္ခုေပါင္းစုလာၿပီး ကာမွျဖစ္ေပၚလာတဲ့ရလဒ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ထိုင္တည္းဆုံးျဖတ္ၿပီးျဖစ္လာတာ 

မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုေျပာခ်င္လို႔ အခုလိုရွည္ရွည္ေ၀းေ၀းေျပာရတာပါ။

အတိုက္အခံတို႔၏ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း

အတုိက္အခံလႈပ္ရွားမႈဟာ အတူတကြအလုပ္လုပ္ႏုိင္ၾကဖို႔ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့မႈနဲ႔ 
အတြင္းစည္းႏုိင္ငံေရး သေဘာထားကြဲလြဲမႈကို ေက်ာ္လႊားခဲ့ရတယ္။ ပီႏိုေခ်းကုိေနာက္ဆံုးမွာ 
အႏုိင္ယူတဲ့လမ္းေၾကာင္းေပၚကုိ အတုိက္အခံကုိေရာက္သြားေစတဲ့ အဓိကအခုိက္အတန္႔နဲ႔ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကဘာေတြမ်ားလဲ။

လာဂို႔စ္။    ။ပထမဆုံးက ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီနဲ႔ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီကို ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့တာပဲ။ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြဆိုတာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွာ 

စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းဖို႔ စစ္တန္းလ်ားကို တံခါးသြားေခါက္တဲ့သူေတြဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔က 

ျမင္ထားတဲ့သူေတြ။ တကယ္အာဏာသိမ္းျဖစ္ေအာင္သူတို႔လုပ္ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး 
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ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူ႔ညီညြတ္ေရးညြန္႔ေပါင္းမွာပါတဲ့သူေတြက ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြဟာ 

စစ္အာဏာသိမ္းတာကိုလိုလားတဲ့သူေတြ အကူအညီေပးခဲ့သူေတြဆိုၿပီး ယူဆထားၾကတယ္။ 

ဒီလိုယူဆထားတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ အတားအဆီးျဖစ္ေနတာေပါ့။ ဒီမို 

ကေရစီရည္မွန္းခ်က္ေတြေအာင္ျမင္ဖို႔ နက္႐ႈိင္းတဲ့အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့မႈေတြကို ေက်ာ္လႊားမွ 

ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ခဲ့တယ္။

အာဏာရွင္စနစ္ကိုပူးသတ္ျခင္း

လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိပါမလား မပါဘူးလား၊ ၿပီးရင္ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာမယ့္ 
ပီႏိုေခ်းရဲ႕ အေျခခံဥပေဒကိုလက္ခံမလား လက္မခံဘူးလား။ ေနာက္ဆံုးမွာ တပါတည္းမသမာမႈ 
ေတြကို အျဖစ္ခံမလားဆိုတာေတြက ဒုတိယအေရးကိစၥ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာပါမယ္ဆုိတာကုိ 
၁၉၈၆ နဲ႔ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းမွာ ခ်မွတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီႏွစ္ေတြမွာ စစ္အစုိးရကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္   
ေအာင္လုပ္ဖို႔တျခားနည္းနဲ႔ႀကိဳးစားေတြ မေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ မဲဆႏၵခံယူပြဲက  အလြန္နီးကပ္ေနၿပီ 
ဆုိတာ ျပည္သူေတြသိလုိက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ရတာပါ။

၁၉၈၇ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ [ဆိုရွယ္လစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္တ့ဲ] ကလိုဒိုမီ႐ို 

အယ္ေမဒါ ခ်ီလီကိုျပန္ေရာက္လာတယ္။ ပါတာဂိုနီးယားျပည္နယ္က အရမ္းေခါင္တဲ့ ခ်ီလီခ်ီကို 

ၿမိဳ႕ေလးမွာ သူ႔ဆီကို ကၽြန္ေတာ့္ေယာက္ဖနဲ႔အတူသြားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဆိုရွယ္လစ္ 

ပါတီက မွတ္ပုံတင္ဖို႔လိုတယ္လို႔သြားေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သန္းေခါင္ယံမွာ ဘယ္လ္မာ 

ဆီဒါကိုေရာက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔စီးလာတဲ့ အေ၀းေျပးကားက ရဲကင္းတစ္ခုကိုေရာက္ေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကားေပၚကဆင္းခိုင္းတယ္။ အဲဒီလိုရဲကင္းေတြမွာ ရဲကေမးတာျမန္းတာ၊ ရွာေဖြ 

တာေတြလုပ္တတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ဆန္တီယာဂိုၿမိဳ႕ေတာ္ကို ျပန္ပို႔မလားဆိုတာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္းမေျပာတတ္ဘူး။ အဲဒီတုန္းက တစ္ေနရာကတစ္ေနရာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 

သြားခြင့္မရွိဘူးေလ။

ပီႏိုေခ်းရဲ႕ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖို႔ မွတ္ပုံတင္မယ္ဆိုၿပီးဆုံးျဖတ္တာဟာ 

အေရးႀကီးဆုံးျဖတ္ခ်က္ပဲ။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ ႐ႈံးသြားလို႔ဆိုၿပီး ပီႏိုေခ်းကၿငိမ္ေနမွာပဲလို႔ 

ဘယ္သူကမ်ားေတြးမွာလဲ။ အေျခအေနေတြ ပိုေကာင္းလာေအာင္ အယ္လ္မီဒါ ပါ၀င္ေဆာင္   

ရြက္သင့္တယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္နားလည္ထားတယ္။ သူသာခ်ီလီကို ေအာက္လမ္းကေနလာတာ 

ဆိုရင္ သူဘာလုပ္မွာလဲ။ ျပည္ႏွင္ဒဏ္မခံရေအာင္ တရား႐ုံးမွာရင္ဆိုင္ရမွာပဲ။ ဒီလို ရင္ဆိုင္မယ္ 

ဆိုရင္ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အင္စတီက်ဴးရွင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ မူေဘာင္ကို တကယ္ေတာ့ 

သူ လက္ခံလိုက္တာပဲဗ်။ အဲဒီအင္စတီက်ဴးရွင္းဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံမူေဘာင္အရဆိုရင္ သူ႔

ကုိသတ္ပစ္ၾကမွာေတာ့မဟုတ္ဘူးလုိ႔ အယ္မီဒါကေတြးထားတယ္။  တကယ္တမ္းက်ေတာ့လည္း 

သူ႔ကိုအက်ဥ္းခ်လိုက္ၿပီး ဆန္္တီယာဂုိနဲ႔ ကီလိုမီတာ ၁၄၀၀ ေ၀းတဲ့ေနရာကိုပို႔လိုက္ၿပီး သူ႔ကို
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ဘာလုပ္ၾကရင္ေကာင္းမလဲေတြးေနၾကတယ္။ အယ္လ္မီဒါက ဆိုရွယ္လစ္ပါတီရဲ႕ အမ်ား 

သိေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေပမယ့္ ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒအရ ဆိုရွယ္လစ္ေတြကို တရားမ၀င္ဘူး 

ေၾကညာထားတယ္။ ဒီေတာ့ အယ္လ္မီဒါကိုဘာလုပ္ပစ္ရမလဲ အစုိးရကဆုံးျဖတ္ရေတာ့မယ္။ 

အလြယ္ဆုံးက ျပည္တြင္းမွာပဲ နယ္ႏွင္ထားဖို႔။ သူနဲ႔ေတြ႕ခ်င္တဲ့သူသြားေတြ႕ၿပီး စကားေျပာလို႔ 

ရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူ႔ကိုအဲဒီၿမိဳ႕ေလးထဲမွာပဲ လႈပ္ရွားသြားလာခြင့္ေပးထားတာ

ကိုး။ ဒါေပမယ့္ ၿမိဳ႕ကေနေတာ့ ထြက္သြားလို႔မရဘူးဗ်။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အယ္လ္မီဒါဂိုဏ္းက 

မွတ္ပုံတင္တာ၊ သူတို႔ဂိုဏ္းကိုေထာက္ခံမႈရဖို႔ဆိုတာ အေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီ လိုမွတ္ပုံတင္မယ္ 

ဆိုတဲ့ကတိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔သြားတဲ့ ခရီးမွာမရခဲ့ဘူး။ ‘ပါတီထဲမွာ အဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔    

ကၽြန္ေတာ္အခ်ိန္ထပ္လိုခ်င္ေသးတယ္’တဲ့။

ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း

ဒုတိယဆုံးျဖတ္ခ်က္ရလဒ္ျဖစ္တဲ့ တတိယဆုံးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ PPD ပါတီေထာင္ဖို႔ပါ။ 

၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွာ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီထဲမွာ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေနရာအတြက္ ပဏာမ 

ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ေတာ့ ပါထရီဆီယို အဲလြင္ႏိုင္သြားတယ္။ အဲလြင္က အေရးႀကီးတဲ့ကတိႏွစ္ခု 

ေပးတယ္။ ပထမဆုံးေပးတဲ့ကတိက ဆိုရွယ္လစ္ေတြမပါဘဲ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ငယ္တစ္ခုဖြဲ႕မယ္

ဆိုတာပဲ။ အဲဒါက (ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီက ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ) အဒိုလ္ဖို 

ဇယ္ဒီဘာရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈပါ။ ဆိုရွယ္လစ္ေတြမပါဘူးဆိုမွ အဲလြင္ကိုသူကေထာက္ခံမယ္လို႔ 

အဒိုလ္ဖိုကေျပာထားတာေလ။ ဒုတိယကတိက ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ မွတ္ပုံတင္မယ္ 

ဆိုတာပဲ။ အဲဒီအေျခအေနႏွစ္ခုကိုကၽြန္ေတာ္သိလိုက္ရေတာ့ အဲလြင္နဲ႔စကားသြားေျပာရတယ္။ 

‘ခင္ဗ်ား ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ငယ္ေလးဖြဲ႕လို႔ကေတာ့ ခင္ဗ်ားက အဒိုလ္ဖို ဆြာရက္၊ ကၽြန္ေတာ္က ဖီ

လစ္ဂြန္ဇာလက္ျဖစ္သြားမယ္’လို႔ကၽြန္ေတာ္ သူ႔ကိုေျပာလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီလိုေျပာလို

က္တာအေၾကာင္းရွိတယ္။ တစ္ခါတုန္းက အစည္းအေ၀းၿပီးလို႔ ျပန္ခါနီး ဂါဘရီယဲဘာလ္ဒက္စ္ 

က ကၽြန္ေတာ့္ကို ‘ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဒိုလ္ဖို ဆြာရက္ဇ္အျဖစ္ခံမွာမဟုတ္ဘူး၊ ဒါဆိုခင္ဗ်ားက 

ဖီလစ္ဂြန္ဇာလက္လုပ္လို႔ရၿပီေပါ့ဗ်ာ၊ ခက္ခဲတဲ့အစီအမံေတြအမ်ားႀကီး ေရးဆြဲၾကရာမွာကိုေတာ့ 

ကာ အစိုုးရအဖြဲ႕ထဲကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ တူတူသြားၾကတာေပါ့’ လို႔ေျပာဖူးတယ္။ [ထိုစဥ္က 

ဂြန္ဇာလက္သည္ စပိန္သမၼတျဖစ္ၿပီး၊ ဆြာရက္သည္ အာဏာရွင္ဖရန္ကိုေခတ္အလြန္ ပထမဆုံး 

ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ 

ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့သည္။ သူႏႈတ္ထြက္သြားသျဖင့္ စပိန္ပါလီမာန္က လီယိုပိုိဒိုလ္၊ ကာဂို၊ ဆိုတီ 

လိုကို ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပမည့္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္အထိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဂြန္ဇာလက္၏ပါတီ PSOE က မဲအမ်ားအသာျဖင့္ 

အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။]

ဒါေၾကာင့္ အဲလြင္ကို ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ေလးမဖြဲ႕ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ မကန္႔ကြက္ခဲ့ေပမယ့္ သူ႔ပါတီ 
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မွတ္ပုံတင္တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္က မွတ္ပုံတင္တာကို

လက္ခံမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သူ႔ကိုေျပာခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒက 

ဆိုရွယ္လစ္ပါတီကို ပိတ္ပင္ထားကတည္းက ပါတီကိုမွတ္ပုံတင္လို႔မရဘူးေလ။ သူ႔ပါတီမွတ္ပုံ 

တင္ေတာ့မယ္လို႔ အဲလြင္ကေျပာေတာ့ ရာဒီကယ္ပါတီက အန္းရိ ဆီလ္ဘာကို သူတို႔ပါတီေရာ

မွတ္ပုံတင္မလားသြားေမးၾကည့္တယ္။ သူက ‘ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြ မွတ္ပုံတင္မယ္ဆုိ 

သူလည္းမွတ္ပုံတင္မယ္’တဲ့။ ဒါေၾကာင့္ ခ်ီလီက ဒီမိုကရက္တစ္စိတ္ထားရွိတဲ့ျပည္သူေတြကို 

ဆိုရွယ္လစ္ပါတီနဲ႔ တညီတညြတ္တည္းရွိၾကပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ အဲဒီကာလမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံးကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး PPD ဆိုတဲ့ပါတီထီးရိပ္ေအာက္၀င္ၾကရေအာင္လို႔ 

ကၽြန္ေတာ္အဆုိျပဳခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ PPD ကိုမွတ္ပုံတင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၇ 

ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွာ El Mercurio သတင္းစာနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာ ပါတီအားလုံးကိုစုစည္းေပးမယ့္ 

ပါတီႀကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ PPD ကိုေတာ့ဖြဲ႕စည္းဖို႔လိုေနၿပီလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ PPD ပါတီကို 

မွတ္ပုံတင္ေတာ့မွာမို႔ အဲဒီအယူအဆကိုေျပာတာ။ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရဖို႔ ခရစ္ယာန္ 

ဒီမိုကရက္ပါတီကို မွတ္ပုံတင္မယ္လို႔  အဲလြင္ကေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ပုဒ္မ ၈ ကိုမဖ်က္သိမ္း 

သေရြ႕ ပါတီမွတ္ပုံတင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာစိတ္ခ်ပါလို႔ အဲလြင္က ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာတယ္။ 

ပုဒ္မ ၈ ကိုဖ်က္လုိက္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး မွတ္ပုံတင္လို႔ရၿပီေပါ့။ မဖ်က္ရင္ေတာ့ 

ပါတီတစ္ခုတည္း ေပါင္းလိုက္လို႔ရတယ္ေလ။

စစ္တပ္ကိုအရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ထားျခင္း

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ ယခင္အာဏာရွင္ေဟာင္းက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ 
ေနာက္ထပ္ ရွစ္ႏွစ္ဆက္ရွိေနတာမ်ဳိးက ခ်ီလီမွာပဲရွိတယ္။ ဒီလိုဆက္ရွိေနတာက လူ႔အခြင့္ 
အေရး ခ်ဳးိေဖာက္မႈေတြေျဖရွင္းဖို႔နဲ႔ စစ္တပ္ကုိစစ္တန္းလ်ားျပန္ခိုင္းဖို႔ အတားအဆီးပဲ။ စစ္တပ္ 
ကုိ ကုိင္တြယ္ရာမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကေန ဘာသင္ခန္းစာမ်ားရမလဲ။

လာဂို႔စ္။   ။စစ္တပ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့မူ၀ါဒေတြကို ရွင္းလင္းတဲ့အေျခခံမူေတြမွာ အေျခခံ 

ရရမယ္။ အဲဒီအေျခခံမူေတြကေတာ့ ၁- စစ္တပ္နဲ႔လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြဟာ သမၼတႏုိင္ငံရဲ႕ 

ထာ၀ရတည္ေသာ အေဆာက္အအုံေတြျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ 

အာဏာပိုင္ေတြရဲ႕ အျပည့္အ၀ေထာက္ခံအားေပးမႈကို သမၼတ ႏုိင္ငံရဲ႕အေဆာက္အအုံမ်ား 

အျဖစ္ရရွိမွာျဖစ္တယ္။ 

၂- ခုနေျပာခဲ့တဲ့မူအရ စစ္တပ္နဲ႔လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ အင္အားကိုသူတို႔ကသာ 

သုံးစြဲႏုိင္တာေၾကာင့္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ၊ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ စစ္အင္အားကို အသုံးျပဳမယ္ဆိုတာကို 

အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေလာကထဲမွာသာ ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္။

၃- အတုံ႔အလွည့္အေနနဲ႔ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေလာကဟာ အင္အားအသုံးျပဳမႈကို 
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စစ္တပ္တစ္ခုတည္းက လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားရမယ္။ တိုင္းျပည္ကို ျပည္ပရန္ကေနကာကြယ္တဲ့ 

စစ္တပ္ရဲ႕အလုပ္ကိုလုပ္ႏုိ္င္ေစရန္အလို႔ငွာ နည္းပညာနဲ႔ ဘ႑ာေရးလုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည့္မီ 

ေစဖို႔ အာမခံေပးထားရမယ္။ 

၄-အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိစဥ္က စစ္တပ္ကရရွိထားတဲ့ အျခားေသာအားသာခ်က္ 

သို႔မဟုတ္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ေတြကို ရပ္တန္႔ေစရမယ္။ ခ်ီလီသမၼတႏုိင္ငံရဲ႕အေဆာက္အအုံမ်ား

အားလုံးကို တုိင္းျပည္တစ္ခုလုံးကပိုင္တယ္။ အာဏာရွင္က စစ္တပ္ကိုေပးထားတဲ့ အထူး 

ခံစားခြင့္ေတြကို အဆုံးသတ္ေစရမယ္။

၅-ပိုၿပီးအေရးႀကီးတာကေတာ့ စစ္တပ္မွာလက္နက္ေတြပိုင္ဆုိင္တာေၾကာင့္ တပ္ဟာ 

ႏုိင္ငံေရးမွာ မပါ၀င္အပ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးမွာပါ၀င္ဖို႔ဆႏၵရွိတဲဲ့သူတစ္ေယာက္ဆိုရင္ ယူနီေဖာင္းခၽြတ္ 

ပါ၊ လက္နက္မပါဘဲ အရပ္သားလို၀တ္ၿပီး တီဗြီကင္မရာေတြေရွ႕ကိုသြားပါ။ ဘယ္သူကမွန္သလဲ 

ဆိုတာကိုျမင္ရဖို႔ အေျခအတင္ေဆြးေႏြးပါ။

ဒါေတြကေတာ့ တာထြက္ၿပီဆိုကတည္းက လိုက္နာရမယ့္ အေျခခံမူေတြပဲ။ အခုေတာ့ 

အဲဒီမူေတြကိုေျပာရတာလြယ္လိုက္တာ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီမူေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံေရးပါတီ 

ေတြရဲ႕ ဗဟိုေကာ္မတီေတြကို သေဘာေပါက္ေအာင္ေတာ္ေတာ္ကိုေျပာယူရတယ္ဗ်ာ။ လူ႔အခြင့္ 

အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္လို႔ဆိုၿပီး တခ်ဳိ႕စစ္အရာရွိေတြကို အျပစ္ေပးေစခ်င္တဲ့ 

သူေတြအမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီမူေတြသေဘာေပါက္ေအာင္ေျပာရတာ မလြယ္ပါဘူး။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရာထူးကို ပီႏိုေခ်းယူလိုက္ေတာ့ သူ႔ရာထူး 

သက္တမ္းက အကန္႔အသတ္ရွိတယ္လို႔သိထားၾကတယ္။ အရင္တုန္းကဆို ေရတပ္နဲ႔ေလတပ္

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြကို ပီႏိုေခ်းကခန္႔တာဆိုေတာ့ ပီႏိုေခ်းကအမိန္႔ေတြေပးတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ 

သမၼတျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ပီႏိုေခ်းက လန္ဒန္ကေနျပန္ေရာက္ေနၿပီ။ သူ႔ကိုလန္ဒန္မွာ ဖမ္းမိ 

တာေလ။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ သူ႔ကိုခ်ီလီမွာ႐ုံးတင္စစ္ေဆးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 

သမၼတရာထူးလက္ခံၿပီး သီတင္းပတ္နဲနဲအၾကာတစ္ေန႔မွာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေလးေယာက္စလုံးက 

ပီႏိုေခ်းနဲ႔တစ္စည္းတစ္လုံးနည္းရွိေၾကာင္းျပတဲ့အေနနဲ႔ ဆန္တီယာဂိုၿမိဳ႕လယ္က စားေသာက္ 

ဆုိင္တစ္ခုမွာ လူအမ်ားေရွ႕မွာပဲ ေန႔လည္စာသုံးေဆာင္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ေဒါသမႊန္ 

သြားတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ သမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူတို႔ကိုရာထူးကဖယ္ရွားဖို႔ အခြင့္အာဏာ 

ကၽြန္ေတာ့္မွာမရွိဘူးဗ်။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ပထမဆုံးေမးရတာက အဲဒီေန႔လည္စာစားပြဲမွာ 

အားလုံးအတြက္ ဘယ္သူကေငြရွင္းတာလဲဆိုတာပဲ။ ေငြရွင္းတာ ကာရာဘင္နီ႐ို(ခ်ီလီအမ်ဳိး

သားရဲတပ္ဖြဲ႕)ရဲခ်ဳပ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ရဲခ်ဳပ္ဆီဖုန္းဆက္ေတာ့လည္း ေငြရွင္းတာသူပါလို႔ ေျပာ 

တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ရဲခ်ဳပ္ရယ္ က်န္တဲ့စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သုံးေယာက္ရယ္ကို တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ 

ေခၚေတြ႕ၿပီး - ‘အိမ္ျဖဴေတာ္ကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြအားလုံးသြားၾကတာေတြ႕ဖူးလား။ ဒါမွမဟုတ္  
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ေနာ္ေဝးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သုံးေယာက္က သြားေတြ႕တာမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ နယ္သာလန္ 

မဟုတ္ရင္လည္း ဘယ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္မွာမ်ား စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြက သူတို႔သေဘာနဲ႔သူတို႔ သြား 

ေတြ႕တာျမင္ဖူးလား ။ ဒီေန႔လည္စာစားပြဲနဲ႔ ကမာၻေပၚမွာ ခ်ီလီရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကို ခင္ဗ်ားတို႔ 

ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္တာပဲ။ ဒီလိုအခ်ဳိးမ်ဳိးကၽြန္ေတာ္ ဘယ္ေတာ့မွလက္မခံဘူး။ ေနာက္တစ္ေခါက္ 

က်ရင္ေတာ ့ခငဗ္်ားတို႔အားလုံး ရာထူးကေနႏတ္ုထြကဖ္ို႔ ေဟာဒသီမၼတနန္းေတာ္ေလသာေဆာင ္

ကေန ကၽြန္ေတာ္ေတာင္းဆိုရလိမ့္မယ္။ အဲဒီက်ရင္ ဘယ္သူ႔မွာ ရာဇသံရွိလဲဆိုတာသိရမယ္။ 

ေနာက္ၿပီး အခြင့္ရတုန္း ေျပာလိုက္ဦးမယ္။ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးေကာင္စီ အစည္းအေ၀းကို 

ခင္ဗ်ားတို႔သေဘာနဲ႔ခင္ဗ်ားတို႔ ေခၚတဲ့ေန႔၊ အဲဒီေန႔က်ရင္ ခင္ဗ်ားတို႔ေတြ႕ဖို႔ေနရာေတာ့ရွာရမွာ

ပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သမၼတျဖစ္တဲ့ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီအစည္းအေ၀းကိုတက္မွာမဟုတ္ဘူး

ဆိုေတာ့ သမၼတနန္းေတာ္မွာေတာ့ လာလုပ္လို႔မရေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တက္မွာမဟုတ္ဘူး’ 

လို႔ေျပာခ်လိုက္တယ္။အဲဒီလိုအျပန္အလွန္ေျပာဆိုၾကၿပီးေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေယာက္ 

နဲ႔တစ္ေယာက္ တျဖည္းျဖည္းနားလည္လာၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ကို 

သူ႔ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမွတ္တမ္းေၾကာင့္ ႏုတ္ထြက္ခိုင္းဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရတယ္။ သူက 

ကၽြန္ေတာ့္ကို စိန္မေခၚပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မွာလည္း သူ႔ကိုရာထူးကဖယ္ရွားဖို႔ အေျခခံဥပေဒအရ 

ျပ႒ာန္းထားတဲ့ အခြင့္အာဏာမရွိပါဘူး။  ‘ကၽြန္ေတာ့္ကိုရာထူးက ႏုတ္ထြက္ခိုင္းလို႔မရဘူး’ဆို 

ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ့္ကိုမေျပာပါဘူး။ အေျခအေနက ေျပာင္းသြားၿပီေလ။ ဒါေပမယ့္ ၾကာ 

လာေတာ့ ႏုတ္ထြက္ခိုင္းတာကျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ဆုံး စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ေလးႏွစ္ 

သက္တမ္းမွာ သမၼတကရာထူးကဖယ္ရွားခြင့္မရွိဘူးဆိုတဲ့ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဖ်က္ 

သိမ္းဖို႔ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ လက္ယာအုပ္စုအတုိက္အခံက မဲေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီျပ႒ာန္း 

ခ်က္ဟာ လက္ေတြ႕မွာ အတိတ္ကာလကအရာပဲဆိုတာ အားလုံးကသိေနၾကပါၿပီ။

တရားမွ်တမႈႏွင့္ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး

ယခင္စစ္အာဏာရွင္က ၾကည္းတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေနာက္ထပ္ရွစ္ႏွစ္ဆက္ၿပီးရွိေန 
ေပမယ့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားမွ်တမႈမွာ ခ်ီလီကျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈအရွိဆံုးလုပ္ႏုိင္
ခဲ့တာကုိ ဘယ္လုိမ်ားရွင္းျပလုိ႔ရႏုိင္မလဲ။

လာဂို႔စ္။    ။လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကိုထည့္တြက္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ 

တရားမွ်တမႈရေအာင္ လုပ္ပုံလုပ္နည္းကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုသတ္မွတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ 

အမွန္တရားနဲ႔ တရားမွ်တမႈကိုရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းတာဟာ လက္စားေခ်တာမဟုတ္ဘူးလို႔စစ္

တပ္ကို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ႏုိင္ငံသားေတြကို ဘယ္လိုရွင္းျပမလဲ။ ‘ခ်ဳိးေဖာက္မႈကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ 

၀န္ခံလိုက္တာေၾကာင့္' ဒါကိုဆက္ၿပီး ရင္ထဲမွာသိမ္းဆည္းထားစရာမလိုေတာ့ဘူးလား။’ လက္ 

စားေခ်လုိတဲ့ဆႏၵမရွိဘူးဆိုတာကို စစ္တပ္ကိုေျပာျပရမယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒါကိုဘယ္ေတာ့မွျပန္ 

ၿပီးမေတြ႕ၾကံဳရဖို႔ေတာ့ ေသခ်ာရမယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို 
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မျငင္းပဲေနၾကပါစို႔။ [တရားမွ်တမႈ နဲ႔ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး] လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံ

ဥပေဒကိုေနာက္ဆုံးမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုက္တဲ့  လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို က်င္းပႏုိင္ေစခဲ့တယ္။  ဒီ 

လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ တစ္ခါတစ္ရံ ေႏွးေကြးသြားေပမယ့္ ပုံမွန္ႏႈန္းထားနဲ႔ ဆက္လက္တုိးတက္ 

ျဖစ္ထြန္းခဲ့ပါတယ္။

ဖ႐ိုင္းဟာ Mesa de Diálogo သို႔မဟုတ္ ဒိုင္ယာေလာ့စားပြဲ၀ိုင္း(၁၉၉၉-၂၀၀၁)ဆိုတဲ့ 

ေအာင္ျမင္တဲဲ့ နည္းလမ္းကိုသုံးခဲ့တယ္။ အဲဒီစားပြဲ၀ိုင္းက ေလးပြင့္ဆိုင္လူေတြပါတယ္။ ၾကည္း 

တပ္က အဆင့္အျမင့္ဆုံးလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကတစ္ဘက္၊ 

သူတို႔နဲ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္မွာ လူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေနေတြ၊ ေနာက္ေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ 

အျခား တုိင္းျပည္ရဲ႕က်င့္၀တ္ေရးရာအေဆာက္အအုံေတြ၊ ေနာက္ဆုံးကေတာ့ ခ်ီလီက ႏုိင္ငံေရး 

ေလာကကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ဆိုၿပီး ေလးပြင့္ဆိုင္ေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မွ်တ တဲ့အုပ္စု၊ 

လက္ယာ၊ လက္၀ဲအုပ္စုအသီးသီးကေန သူတို႔ပါတီေတြကေန စားပြဲ၀ိုင္းကိုသြားဖို႔ ခန္႔အပ္တာ 

မဟုတ္ဘဲ၊ သမၼတကခန္႔အပ္တဲ့သူေတြပါမယ္။ အဲဒီလူေတြပါတဲ့စားပြဲ၀ိုင္းမွာ ဒိုင္ယာေလာ့စမယ္။ 

ဒိုင္ယာေလာ့ စားပြဲ၀ုိင္းကို သေကၤတဆန္ဆန္အျပဳအမူနဲ႔စတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူေပ်ာက္ဆုံးသြား 

ခဲ့တဲ့ ေရွ႕ေနပါမီလာ ပီေရးယာဆီ ၾကည္းတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကေရာက္လာၿပီး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္ 

မယ္။ ပီေရးယာက သူ႔လက္ကိုကမ္းမေပးဘူး။ အဲဒီလိုလက္ကမ္းမေပးဘဲ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

ဒိုင္ယာေလာ့ၿပီးရင္ ကြၽန္မ ရွင့္ကိုလက္ဆြဲႏုတ္ဆက္ပါ့မယ္’လို႔ ေျပာလိုက္တယ္။ တစ္နည္းေျပာ 

ရရင္ ဒီဒိုင္ယာေလာ့အစည္းအေ၀းက ခုိင္မာတဲ့အရာတစ္ခုကို သေဘာတူဆုံး ျဖတ္ေပးလိုက္တဲ့ 

ေနာက္မွာ ႏႈတ္ဆက္မယ္ေပါ့။ အစည္းအေ၀းမၿပီးခင္မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ တကယ္ပဲ 

သူတို႔လက္ဆြဲႏုတ္ဆက္ၾကတယ္။ အဲဒီ Mesa de Diálogo ကိုကၽြန္ေတာ္ဆက္လုပ္ခဲ့တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရလက္ထက္မွာ အဲဒီဒိုင္ယာေလာ့စားပြဲ ၀ိုင္းအၿပီးသတ္ခဲ့တယ္။ စစ္ဘက္အရာရွိ 

ေတြက စားပြဲ၀ုိင္းမွာ၀င္ထိုင္ေနတဲ့သေဘာက သူတို႔ဟာ တာ၀န္တစ္ခ်ဳိ႕ေတာ့ ယူရတယ္ဆိုတဲ့ 

သေဘာပဲ။ ဒါကိုနားလည္ေအာင္လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ယူခဲ့ရတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြဆိုရင္ အဲဒီစားပြဲ၀ိုင္း 

ကို ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြဓာတ္ပုံကိုကိုင္ၿပီး သြားၾကမွာပဲ။

နာမည္ႀကီး လက္တင္အေမရိကန္ ႏုိင္ငံေရးကၽြမ္းက်င္သူ မြားေဆးနာအင္က ကၽြန္ေတာ့္ 

ကို ေမးဖူးတယ္။ ‘ခင္ဗ်ားရဲ႕အစိုးရလက္ထက္မွာ အခက္ခဲဆုံးခ်တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကဘာလဲ’တဲ့။  

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အက်ဥ္းက်ခံမႈနဲ႔ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈေတြကိုအစီရင္ခံစာတစ္ခုထုတ္ဖို႔ဆုံးျဖတ္

ခ်က္က အခက္ခဲဆုံးပါပဲ။ ဒီအစီရင္ခံစာကိုထုတ္ျပန္လိုက္တာဟာ အတိတ္ကိုတူးဆြတာနဲ႔ လူ႔

အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြအေၾကာင္း ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းရဲ႕ ႀကိဳမျမင္ႏုိင္တဲ့ အက်ဳိးဆက္ 

ေတြကိုစတင္လိုက္တာေၾကာင့္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ေရြးေကာက္ပြဲအဆက္ဆက္ႏိုင္လာတာ ၁၃ 

ႏွစ္ၾကာခဲ့ၿပီ။ အမွန္တရားနဲ႔ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္ကို အဲလြင္တည္ေထာင္ခဲ့ 

တာ ၁၁ ႏွစ္ ရွိၾကာခဲ့ၿပီ။  အဲဒီေကာ္မရွင္ဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ဆက္ႏႊယ္ၿပီးေသဆံုးမႈေတြ၊ ေပ်ာက္ဆုံး 
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သြားတာေတြကို စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ ‘ရစ္တစ္အစီရင္ခံစာ’ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ 

အဲဒီေကာ္မရွင္ဟာ ေနာင္အခါ မင္ဒဲလားအတြက္နမူနာယူစရာ အစီရင္ခံစာျဖစ္လာတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ေထာင္ထဲမွာျဖတ္သန္းခဲ့ရတာေတြကို ဘယ္သူကမွ အသိအမွတ္မျပဳၾကဘူးလို႔ 

အက်ဥ္းက်ခဲ့တဲ့သူေတြက တင္ျပေျပာဆိုလာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔အတြက္ အစီရင္ခံစာ 

ေတာင္းဆိုၾကတဲ့အခါ သူတို႔က ျပစ္ဒဏ္က်ခံရသူေတြလိုျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔ဟာ ႏုိင္ငံေရး 

ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ ေထာင္က်ခဲ့ရတဲ့သူေတြပါဆိုတာကို ရွင္းျပဖို႔လိုလာတယ္။ ဒါနဲ႔ 

ဘားလက္ခ်္ ေကာ္မရွင္ 2 ကိုဖြဲ႕ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္ရေတာ့တယ္။ ဒါေတြဟာ ခက္ခဲတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ေတြပါ။ ႏုိင္ငံံေရးအရအက်ဥ္းခ်မႈနဲ႔ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့အစီရင္ခံစာရဲ႕ အၿပီးသတ္ 

ေကာက္ခ်က္ေတြကို တုိင္းျပည္ကိုေၾကညာေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာမွာ ခ်ီလီအမ်ဳိးသား၊ 

အမ်ဳိးသမီး ၂၉၀၀၀ ေက်ာ္ဟာ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရေၾကာင္းအသိအမွတ္ျပဳ ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ 

သူတို႔ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ေနရာေတြ၊ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္တဲ့နည္းေတြကိုလည္း အတိအလင္းေဖာ္ျပခဲ့ 

ပါတယ္။ အဲဒီအစီရင္ခံစာကိုဖတ္ရတာ ငရဲကိုသြားရတဲ့အတိုင္းပဲ။ အဲလြင္ရဲ႕ ရစ္တစ္အစီရင္ခံစာ 

နဲ႔မတူတာက ဒီအစီရင္ခံစာကိုက်ေတာ့ စစ္တပ္ကေမးခြန္းမထုတ္တာပဲ။ သူတုိ႔ကအစီရင္ခံစာ

ကိုလက္ခံႏိုင္သြားၾကၿပီ။ စစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ျဖစ္ခဲ့တာေတြအတြက္ ခြင့္လႊတ္မႈရရွိဖို႔ႀကိဳး 

ပမ္းလာၾကတယ္။

လြတ္လပ္မႈျပန္ရတဲ့အခါတုိင္းမွာ လူမႈေရးေတာင္းဆုိမႈေတြ ျမင့္တက္လာတတ္တယ္။ 
ဒါေပမယ့္ အဲဒီေတာင္းဆုိမႈေတြဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈရဲ႕ ကနဦးႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ 
ေတြကို ႐ႈပ္ေထြးေပြလီသြားေစႏုိင္တယ္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ 
ဘယ္ေလာက္တာ၀န္ယူမႈရွိလဲ။ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲေရွ႕ဆက္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကုိ 
တစံုတရာထိန္းသိမ္း ကန္႔သတ္ေပးခဲ့တာမ်ဳိးရွိသလား။

လာဂို႔စ္။    ။အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေၾကာင္းကိုအမ်ားႀကီးေျပာျပႏုိင္တဲ့  ကိုယ္ေတြ႕ဇာတ္ 

လမ္း တစ္ခုခင္ဗ်ားကိုေျပာျပမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ပညာေရး၀န္ႀကီးဘ၀တုန္းက တစ္ေန႔မွာ အတြင္း 

၀န္လုပ္သူက ခ်ီလီႏုိ္င္ငံေတာင္ပိုင္းဗယ္လ္ဒီဘီ ယာနားကေဒသတစ္ခုကေန လက္ေရးနဲ႔စာ 

တစ္ေစာင္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီေရာက္လာတယ္လို႔ေျပာတယ္။ စာေရးသူအမ်ဳိးသမီးက ကၽြန္ေတာ္မဲ

ဆြယ္စည္း႐ုံးမႈေတြလုပ္တုန္းက သူေနတဲ့ၿမိဳ႕နားကျဖတ္သြားဖူးတယ္တဲ့။ ၿပီးေတာ့ သူမရဲ႕ 

ျပႆနာကိုရွင္းျပတယ္။ ‘ကၽြန္မတို႔ဟာ ကိုယ့္ေဆြမ်ဳိးေတြကို စစ္အာဏာရွင္ေတြကသတ္ၿပီး 

ျမႇဳပ္ထားတဲ့ ေနရာကိုသိၾကတဲ့ ေဒသခံအမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕တစ္ခုပါ။ အခုတရားသူႀကီးေရွ႕ 

ေမွာက္ကိုသြားၿပီး သူ႔ကိုအေလာင္းေတြျပန္ေဖာ္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုမယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 

2   ဘားလက္ခ်္ေကာ္မရွင္ဟုေခၚသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းက်ခံရမႈနဲ႔ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္တြင္ 
ကက္သိုလစ္ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆာဂ်ီယို ဘားလက္ခ်္က ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ၎သည္ ပီႏိုေခ်းအစိုးရ 
လက္ထက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ ညီညြတ္ေရးအလုပ္စခန္း (Vicariate of Solidarity) အဖြဲ႕အစည္းကို
ႀကီးၾကပ္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။
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သူတု႔ိကို ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ထုံးစံအတိုင္း မီးသၿဂိဳဟ္ခ်င္လုိ႔ပါ။ ကၽြန္မတို႔ထဲကတစ္ခ်ဳိ႕က 

ဒါမ်ဳိးမလုပ္ေစခ်င္ၾကေသးဘူး။ ေစာလြန္းေသးတယ္တဲ့။ စစ္တပ္က ေဒါသူပုန္ထၿပီး ေနာက္တစ္ 

ေခါက္ အာဏာသိမ္းတဲ့အခါက် ကၽြန္မတို႔ကိုထပ္ၿပီးေျမလွန္ေနမွာစိုးလို႔ပါ။ ကၽြန္မတို႔ထဲက 

တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ အခုဒီမိုကေရစီေခတ္မွာေနေနရၿပီ။ အေလာင္းေတြတူးလို႔ရတယ္ေပါ့။ ကၽြန္မ 

တို႔ ေစာင့္ေနခဲ့ရတာ ၁၇ ႏွစ္နီးပါးရွိပါၿပီ။ ကၽြန္မတို႔ခ်င္းသေဘာတူညီခ်က္မရတာေၾကာင့္ပါ။ 

တိုင္းျပည္မွာျဖစ္ပ်က္ ေနတာေတြအားလုံးက အေျခအေနေကာင္းရဲ႕လားဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ 

မသိလို႔ ၀န္ႀကီးဆီက အၾကံဉာဏ္ေတာင္းဖို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပါ။ ၀န္ႀကီးေျပာတဲ့အတုိင္း လိုက္လုပ္ 

မွာပါ’လို႔ေရးထားတာ။ အဲဒီစာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာေျဖဆည္လို႔ေတာင္မရဘူး။ ေတာ္ေတာ္ခံစား 

ရပါတယ္။ ဒီစာက အေျပာင္းအလဲအမ်ားႀကီးကိုျဖစ္ေစတယ္။

စာကို အဲလြင္ဆီကၽြန္ေတာ္ယူသြားေတာ့ သူဘာလုပ္ရမလဲလို႔ေမးတယ္။ တရားသူႀကီး 

ေရွ႕ေမွာက္ကိုသြားလို႔ သူတို႔တစ္ေတြကိုေျပာရမွာေပါ့လို႔ေျဖလိုက္တယ္။ အဲလြင္ကေခါင္းညိတ္ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္႐ုံးအဖြဲ႕မွဴးကို သူတုိ႔ဆီအက်ဳိးအေၾကာင္း သြားေျပာခိုင္းလိုက္တယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ အဲဒီအမ်ဳိးသမီးေတြ တရားသူႀကီးဆီသြားၾကပါတယ္။ တရားသူႀကီးက အေလာင္း 

ေတြျပန္ေဖာ္ဖို႔အမိန္႔ခ်လိုက္တယ္။ သူတို႔ေတြတူးေဖာ္လိုက္ေတာ့ အ႐ိုးေတြနဲ႔ ၾကယ္သီးေလး 

ေတြေတြ႕တယ္။ စစ္တပ္က႐ုပ္အေလာင္းေတြကို သယ္ထုတ္သြားၿပီးၿပီ။ ဒီဥပမာကို ၾကည့္ရင္ 

ဒီအမ်ဳိးသမီးေတြက ခင္ဗ်ားထင္ထားသလို လစာတိုးေပးဖို႔ေတာင္းဆိုတာမဟုတ္ဘူး။ အေျခခံ 

လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးေတြေတာင္းဆိုၾကတာပါ။ အဲဒီအခြင့္အေရးေတြ 

က အင္မတန္တန္ခိုး ၾသဇာႀကီးတယ္။ ခ်ီလီႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ ေၾကာက္ရြံ႕မႈနဲ႔ တာ၀န္ယူမႈ 

အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခုစလုံးကို ဥပမာေပးတဲ့အေနနဲ႔ ဒီဇာတ္လမ္းေလးကိုေျပာျပတာပါ။

အတိတ္ကာလကိုေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း

ကၽြန္ေတာ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၀င္ၿပိဳင္တာ႐ႈံးေတာ့မွာပဲလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ 

သေဘာေပါက္သြားတဲ့ အခ်ိန္ကိုသိလား။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပဲ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ 

ကိုေထာက္ခံမႈေတြ အမ်ားႀကီးရထားေပမယ့္ သမၼတေလာင္း၀င္မၿပိဳင္ဘူးလို႔ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒီ 

အခ်ိန္မွာ ဒီေန႔ေခတ္လို ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈေတြက မတိက်ေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ 

သမၼတေလာင္းျဖစ္လာရင္ ေနာက္ထပ္အာဏာသိမ္းေလာက္တယ္လို႔ သိေနတယ္။ ဆန္တီ 

ယာဂိုၿမိဳ႕ေတာ္နားက ဟူခ်ဴရာဘာဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မွာေရာက္ေနတုန္း ကၽြန္ေတာ္႐ႈံးမွာပဲ 

ဆိုတာသေဘာေပါက္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က လူေပါင္း ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ကို ေရပက္ 

မ၀င္ေအာင္မိန္႔ခြန္းေျပာေနတာ။ ပရိသတ္ထဲမွာ အမယ္အိုႀကီးတစ္ေယာက္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ့္ကို 

ၾကည့္ေနတာမ်ား ဘုရားသခင္ရဲ႕ႏႈတ္ခပတ္ေတာ္ေတြနာယူေနတဲ့အတုိင္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ 

ေတာ့မယ္လုပ္ေတာ့ စတိတ္စင္နားကို အဲဒီအမယ္အိုႀကီးကပ္လာတယ္။ စတိတ္စင္ကနဲနဲျမင့္ 

တယ္။ သူကၽြန္ေတာ့္ဆီလွမ္းမမီဘူးဆိုတာသိလို႔ စင္ေအာက္ကိုခုန္္ဆင္းလိုက္တယ္။ လူေတြ 
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ရွဲသြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အမယ္အိုႀကီးဆီသြားၿပီးဖက္လိုက္ေတာ့ သူကၾကည္ႏူးသြားၿပီး 

“ကၽြန္မရွင့္ကိုယုံတယ္။ ရွင့္ကိုမဲထည့္မယ္၊ ကၽြန္မက အာယြန္ဒဲကိုေထာက္ခံခဲ့တဲ့သူပါ။ 

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မ ဇာလ္ဒီ ဗာကိုမဲထည့္ခဲ့တယ္။ တကယ့္လို႔ရွင္တို႔အေရြးခံရရင္ စစ္တပ္ကျပန္ 

လာၿပီး ကၽြန္မကိုယ္က်ဳိးနည္းရဦးမွာပဲလို႔ ထင္ခဲ့လို႔ပါ’’လို႔ေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဘာျပန္ေျပာရ 

မွန္းေတာင္မသိလို႔ ေနာက္ေန႔က်ရင္ အဲဒီအမယ္အိုႀကီးနဲ႔ တစ္ေယာက္ကိုစကားသြားေျပာခိုင္း

လိုက္တယ္။ စစ္သားေတြနဲ႔ဘာျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို အမယ္အိုႀကီးက ကၽြန္ေတာ္လႊတ္လိုက္တဲ့

အမ်ဳိးသမီးကိုေျပာျပတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္႐ႈံးႏိုင္တယ္လို႔ေတြးလိုက္မိတာပဲ။ အဲဒါ 

အေၾကာက္တရားပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုသူကေထာက္ခံသည့္တိုင္ ကၽြန္ေတာ္ေရာ ကၽြန္ေတာ့္ၿပိဳင္ 

ဘက္ဇာလ္ဒီဘာ ေရာ ပီႏိုေခ်း ကိုဆန္႔က်င္ေနသမွ် စစ္တပ္ျပန္မလာေအာင္ဆိုၿပီး တျခားတစ္ 

ေယာက္ကို သူမဲထည့္သင့္တယ္ ဆိုၿပီးေတြးတာ။ ဒါက ျပည္သူေတြရဲ႕ရင့္က်က္မႈစကားေျပာ

တာပဲ။ အဲဒီရင့္က်က္မႈမ်ဳိးဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေခ်ာေမြ႕ေစတယ္။ 

အခုထက္ထိ စစ္တပ္နဲ႔ဆက္ဆံေရးကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ပီႏိုေခ်းကုိ 
ေထာက္ခံတဲ့ အရပ္သားႏုိင္ငံ ေရးလက္ယာအုပ္စုရဲ႕အခန္းက႑ကဘာမ်ားလဲ။

လာဂို႔စ္။   ။ ခ်ီလီမွာ စစ္တပ္က ခြင့္လႊတ္ခံရဖို႔ႀကိဳးပမ္းတယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ယာ 

ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုက ခြင့္လႊတ္ျခင္းကိုဘယ္ေတာ့မွမေတာင္းဘူး။ လက္ယာႏုိင္ငံေရးအုပ္စုကလူ 

အမ်ားစုက ေတာင္းဆိုမႈရွိလို႔အာဏာသိမ္းခဲ့ရတာျဖစ္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈကို (တကူး 

တကေျပာေနစရာမလိုဘူး) ေျဖရွင္းၿပီးသားပဲလို႔ မရမကေျပာေနတုန္းပဲ။ ဒီလိုေျပာတာက  

အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနဆဲပဲ။ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ ႔ 

က်ယ္ျပန္႔တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအတြက္ အတားအဆီးတစ္ခုပဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္

ခ်ီလီရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ ၁၉၉၈ခုႏွစ္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၈၀ အေျခခံ 
ဥပေဒကုိျပင္ဆင္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့အခြင့္အေရးရခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလဲခဲ့တာေတြက 
မေျပာပေလာက္ဘူး။ အာဏာရွင္ေျခကုပ္ယူစရာေတြ အမ်ားႀကီးက်န္ေနခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက 
ဘာျဖစ္ခဲ့လဲ။ ဒီေန႔ေခတ္ကေန ခင္ဗ်ားဘယ္လုိ အကဲျဖတ္ၾကည့္မလဲ။

လာဂို႔စ္။     ။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အုပ္စုတိုင္းက သူတို႔လိုခ်င္တဲ့အရာမွန္သမွ်ကို 

ေတာင္းဆိုလို႔မရဘူးဆိုတာ နားလည္ထားရမယ္။ အဲဒါအသြင္ကူးေျပာင္းမႈပဲ။ ေတြးပုံေခၚပုံမတူ

တဲ့သူေတြ႐ႈံးနိမ့္သြားရင္ေတာင္ သူတို႔နဲ႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးရတယ္။ တူညီတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ 

အမ်ားႀကီးအတြက္ အလုပ္လုပ္ရတယ္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ ကိုႏိုင္ေအာင္လုပ္ရတယ္။အစိုးရနဲ႔ေစ့

စပ္ညႇိႏႈိင္းရတယ္။  ပုဒ္မ ၈ ကိုဖ်က္သိမ္းဖို႔လုပ္တာ စသျဖင့္ေပါ့။ 
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ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒက မဲဆႏၵနယ္တစ္္ခုမွာ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးက်ေရြးေကာက္တင္ 

ေျမႇာက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။ ဒီစနစ္ဟာ လက္ယာႏုိင္ငံေရးအုပ္စုအတြက္ 

သူတု႔ိရဲ႕ရပ္တည္မႈမွာ အဓိကက်တယ္လို႔ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီစနစ္ဟာ ႏုိင္ငံ 

ေရးမတိုးသာမဆုတ္သာအေျခအေနကို ေရာက္သြားေစတယ္။ ခင္ဗ်ားက မဲ ၆၀  ရာခိုင္ႏႈန္းရ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံံးပူးတြဲအေရြးခံံရမယ္။ 

ခင္ဗ်ားကေရြးတာကတျခား၊ ကၽြန္ေတာ္ေရြးတဲ့သူကတစ္ျခား။ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးက် ေရြး 

ေကာက္ပြဲစနစ္ဟာ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ေတြမွာလည္း ႀကီးမားတဲ့သက္ေရာက္မႈျဖစ္လာေစတယ္။ 

ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ညြန္႔ေပါင္းထဲက အေသးအဖြဲအေျပာင္းအလဲေလးေတြက ခရစ္ယာန္ 

ဒီမိုကရက္ေတြခ်ည့္ပဲ ေရြးေကာက္ခံရၿပီ PPD က အကုန္႐ႈံးသြားတာမ်ဳိးျဖစ္ေစတယ္။ ဒါမွ 

မဟုတ္ရင္ PPD ကအမ်ားႀကီးႏုိင္ၿပီး ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ကႏုိင္တာ တစ္ေယာက္စ ႏွစ္ 

ေယာက္စပဲရွိတာမ်ဳိးလည္း ျဖစ္သြားတတ္တယ္။ ဥပေဒျပဳေရးမဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈေတြမွာ လိုအပ္တဲ့ 

သတ္မွတ္ထားေသာ ေထာက္ခံမဲလိုအပ္ခ်က္ကျမင့္မားတာ (ဒါခုထိရွိေနတုန္းပဲ) အျပင္ ဒီ 

သက္ေရာက္မႈဟာ လက္ေတြ႕မွာ (လက္ယာ) အတိုက္အခံညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ကို ျငင္းပယ္ခြင့္ 

တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာက်င့္သုံးႏုိင္စြမ္း ေပးလိုက္တယ္။ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာတဲ့အခါ အဲဒီတစ္ခ်က္ 

လႊတ္အာဏာကိုမလိုေတာ့ဘူး။ တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာသုံးလို႔ရတဲ့  လက္ယာအုပ္စုႏုိင္ငံေရး

အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲမွာ ႏွစ္၂၀ ၾကာ ေရြးေကာက္ပြဲမွာႏုိင္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ 

ဒါေပမယ့္    ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျပာင္းလဲခ်င္တာေတြအတြက္ အမ်ားစုမဲမရခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 

အမ်ားစု ေထာက္ခံမဲရေအာင္လုပ္လို႔မွမရပဲကိုး။ ဒါမွမဟုတ္ ေရွ႕မတိုးေနာက္မဆုတ္ျဖစ္သြား

တာကိုး။ ဒါပဲေလ။ ဒီလိုတစ္ဖက္ပိတ္လမ္းထဲကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္လိုမ်ား ထြက္လို႔ရမွာ 

တုန္း။ ကၽြန္ေတာ္လည္းမသိဘူး။ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး ေရြးေကာက္တင္ 

ေျမႇာက္တဲ့စနစ္က ဆက္ရွိေနမွာေလ။ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ရင္ေတာင္မွ 

ဒီအေျခ အေနကိုေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္ဖို႔ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္မသိေသးဘူး။

ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထင္ ဒီႏွစ္ဦးက်ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့စနစ္ကို ပယ္ဖ်က္ပစ္ရမယ္။ 

ဒါေပမယ့္ပ်က္ေအာင္ လုပ္ဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္ဆုံးေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈကို အဲလြင္နဲ႔ လက္ယာ 

အုပ္စု Renovación Nacional (ခ်ီလီလစ္ ဘရယ္ကြန္ဆာေဗးတစ္ပါတီ) ကဂ်ာပါရယ္ အဲဒီတုန္း 

က လက္၀ဲညီညြတ္ေရးမဟာမိတ္ Concertación por la Democracia ျဖစ္လာၿပီျဖစ္တဲ့ ကန္႔

ကြက္မဲေပးေရးလႈပ္ရွားမႈညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕နဲ႔အတူလုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔

အႏုိင္ရထားၿပီးျဖစ္ေပမယ့္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု ႏွစ္ေယာက္က်ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့စနစ္ကို 

ေတာ့ မေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ဘူး။

အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒမွာ ဟာကြက္ရွိတယ္။ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ 



66

ေထာက္ခံမဲကို အမ်ားႀကီး သတ္မွတ္ထားတယ္။ အေရးႀကီးကိစၥရပ္ေတြမွာ ေထာက္ခံမဲ ၅၇ 

ရာခိုင္ႏႈန္း (၇ မဲတြင္ ၄ မဲအခ်ဳိး) ရဖို႔လိုတယ္။ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အခ်ဳိ႕ အခန္းေတြကိုျပင္မယ္ဆိုရင္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္းရဲ႕ ေထာက္ခံမဲ သုံးပုံႏွစ္ပုံလိုတယ္။ ၀ိေရာဓိျဖစ္စရာ 

ကေတာ့ အေျခခံံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ျခင္းနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ့အခန္းက် အနည္းဆုံးေထာက္ခံမဲလိုအပ္ 

ခ်က္ကို အလြန္အမင္းသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားတဲ့အခန္းေတြထဲမွာ မပါဘူး။ ဒီေတာ့အဲဒီျပင္ဆင္ 

ခ်က္ဥပေဒမ်ားဆိုင္ရာ အခန္းကို သာမန္အနည္းဆုံးေထာက္ခံမဲလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ပဲ ျပင္ဆင္လို႔ရ 

တယ္။ ဒီလုိျပင္ဆင္ၿပီး အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ အနည္းဆုံံးေထာက္ခံမဲလုိ အပ္ခ်က္သတ္မွတ္ 

ျပ႒ာန္းထားတာေတြကို ျပင္ဆင္လို႔ရသြားတယ္။ ဒါဟာကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ တစ္ခုတည္း 

ေသာလက္နက္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးရတာက အဲဒီလက္နက္ကို သုံးမလား၊ မသုံးဘူးလား 

ဆိုတာပဲ။ ဒီလက္နက္ကို အာဏာရွင္က သိထားၿပီးသား။ ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ ထိပ္တိုုက္ 

ရင္ဆိုင္တဲ့နည္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သူတို႔ကို မေထမဲ့ျမင္လာလုပ္ေနတယ္၊ ေနာက္ထပ္အာဏာ 

သိမ္းၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ထိုးႏွက္လိုက္လို႔ရတယ္လို႔ စစ္တပ္ကေျပာမွာပဲ။ ဒီေတာ့ကာ ပထမ 

အႀကိမ္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ အဆုိတင္သြင္းရတာ အရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားတယ္။ 

ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ပုဒ္မ ၈ နဲ႔အျခားပုဒ္မေတြဖ်က္သိမ္းျခင္းအပါအ၀င္ အေျပာင္းအလဲေတြ 

အမ်ားႀကီးကို စစ္တပ္ကခြင့္ျပဳေပးခဲ့တယ္။ အတုံ႔အလွည့္အေနနဲ႔ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ 

အထူးသတ္မွတ္ထားတဲ့ အနည္းဆုံးေထာက္ခံမဲလိုအပ္ခ်က္ကို မရရေအာင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကတယ္။ 

တစ္နည္းေျပာရရင္ ၁၉၈၀ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပင္ဆင္ခ်က္လုပ္ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ဟာလို႔ ကၽြန္ 

ေတာ္တို႔ယူဆထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ထြက္ေပါက္ကို သူတို႔ကပိတ္လိုက္တာပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ ဒီဟာက ျပည္သူေတြရဲ႕႐ႈေထာင့္ကၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အင္မတန္နည္းနာအတတ္ပညာ 

ဘက္ေရာက္တဲ့ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ခုပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တစ္ဖက္ပိတ္လမ္းထဲကို ဦးတည္ၿပီး 

သြားေနတယ္ဆိုတာ သိခဲ့တယ္။

[စစ္တပ္နဲ႔ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းလို႔ရႏုိင္မယ့္] အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခ်ဳိ႕ကုိ အတည္ျပဳ 

မလား မျပဳဘူးလား အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ေပးရမယ့္အခိုက္အတန္႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရာက္သြား

တာမွတ္မိေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကကန္႔ ကြက္တယ္ဆိုတာ အဲလြင္ကရိပ္မိတယ္။ အဲဒီတစ္ႀကိမ္ 

ပဲ သူစိတ္ဆုိးတာ ကၽြန္ေတာ္ပထမဆုံးျမင္ဖူးတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ အေျခအတင္ 

ေဆြးေႏြးတာမွာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ၾကတယ္ေလ။ ပီႏိုေခ်းနဲ႔ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒ 

ကို ျပင္ဆင္ဖုိ႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအသစ္မွာ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီတုန္းက ေတာင္းဆို 

ေနခ်ိန္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အဲဒီတုန္းက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ဦးေဆာင္ဖို႔ 

မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အဲဒီကာလမွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္တာေတြကို အဆိုျပဳၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ 

အတည္ျပဳႏိုင္တာ အာဏာရွင္စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကပဲရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ကန္႔ကြက္မဲထည့္ၾကဖို႔ 

ပန္ၾကားခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရတယ္။



67

အဲလြင္က ေထာက္ခံမဲထည့္ဖို႔လိုလားတာသိသာေနတာပဲ။ ေနာင္က်ရင္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခု 
ကိုယ္စာလွယ္ႏွစ္ဦး က်ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကိုျပင္ဆင္ဖို႔ အတူတူလုပ္ၾကတာေပါ့လို႔ မရမက 
ေျပာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အဲလြင္က သူ႔မွတ္ခ်က္ေတြကို ေကာက္ခ်က္ခ်ၿပီးေနာက္မွာ 
ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကိုေမးလိုက္တယ္။ ‘ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဘာအာမခံခ်က္ေတြရွိလဲ’လို႔ေမးလိုက္တာ။ 
ေနာက္ေန႔က်ရင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို မူၾကမ္းေရးေနတဲ့ Renovación Nacional 
ပါတီက ေရွ႕ေန ရီကာဒိုရီဘာနီေနးရာရဲ႕အိမ္ကိုသြားၾကမယ္လို႔ အဲလြင္ကေျဖတယ္။ ေနာက္ေန႔ 
မွာ ရီဘာနီေနးရာအိမ္ကိုသြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ယာႏိုင္ငံေရးမွာ ၾသဇာေညာင္းတဲ့ ဂ်ာပါ 
ေရာက္မလာဘူး။ ဒီေတာ့ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကား ဒုတိယအႀကိမ္ သေဘာထားကြဲလြဲတာက အဲလြင္သမၼတျဖစ္လာတဲ့ 
အခါတုန္းက။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးျဖစ္ဖို႔ အလားအလာေကာင္းေနတဲ့ 
အခ်ိန္ေပါ့။ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ္၀င္ၿပိဳင္တာ ႐ႈံးတယ္။ သူနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ ႏွစ္ေယာက္ 
တည္း စကားေျပာေနတုန္း ‘ ခင္ဗ်ားအရင္ဆုံးလုပ္မယ့္ အစီအမံကဘာမ်ား ျဖစ္မလဲ’လို႔သူ႔ကိုေမး 
လိုက္တယ္။ အဲဒီကိစၥကို သူတကယ္ကိုမစဥ္းစားရေသးဘူးလို႔ေျဖတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ စိတ္ကူး 
ထားတာမ်ားရွိသလားတဲ့။ ရွိတာေပါ့ဗ်ာ၊ ပီႏိုေခ်းႏုတ္ထြက္ဖုိ႔ ခင္ဗ်ားေတာင္းဆိုသင့္တယ္လို႔ 
ကၽြန္ေတာ္ ေျပာလိုက္တယ္။အဲလြင္က ပီႏိုေခ်းႏႈတ္ထြက္မွာမဟုတ္ဘူးဗ်တဲ့။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ဳိးမွာ 
အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ၿပီး အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ 
တစ္ခုလုပ္ဖို႔ ေတာင္းဆိုသင့္တယ္၊ ပီႏိုေခ်းကို ဖယ္ရွားသြားဖို႔ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့အေၾကာင္း 
ေၾကညာပါ၊ ပီႏုိေခ်းႏုတ္ထြက္ပါလို႔ေတာင္းဆိုပါ၊ သူဘက္ကလည္း အေျခခံဥပေဒမွာ ဒီလို 
လုပ္ဖို႔သမၼတမွာ တာ၀န္မရွိဘူးလို႔ျပ႒ာန္းထားတာေၾကာင့္ ဒီအဆိုျပဳခ်က္ကိုတင္မွာ   မဟုတ္ပါ 
ဘူးေပါ့။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီကိစၥကိုစ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ အခုျဖစ္ေနတဲ့ 
သေဘာထားကြဲလြဲမႈကိုေက်ာ္လႊားဖို႔ အေရးအႀကီးဆုံး အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ကို သူထည့္မေျပာ 
ထားဘူးလု႔ိ သူ႔ကိုေျပာလိုက္တယ္။ ဘာမ်ားလဲဗ်လို႔သူကေမးတယ္။ ခင္ဗ်ား ကၽြန္ေတာ့္ကို 
ဒါမ်ဳိးေျပာလို႔ရတယ္- ‘ဒီမယ္ ရီကာဒို၊ ခင္ဗ်ားလည္း ခင္ဗ်ား ဘ၀နဲ႔ခင္ဗ်ား၊ အခုမွ၀န္ႀကီးျဖစ္ 
လာတာ၊ ကၽြန္ေတာ္ကသမၼတဗ်’ လို႔ေလဆိုၿပီးေျပာလိုက္တယ္။ အင္း၊ ကၽြန္ေတာ့္လိုအစုိးရအဖြဲ႕ 
၀င္၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္က သမၼတကို ဟိုဟာလုပ္ပါလားဒီဟာလုပ္ပါလားလို႔ေျပာေနတာ ရီစရာ 
ေတာ့ အေကာင္းသား။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏွစ္ေယာက္စလုံး တဟားဟားရယ္ရင္း အဲဒီ ‘ျငင္းခုံမႈ’ 
ကၿပီးသြားတယ္။

ညြန္႔ေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္း

ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြေရြးဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကတဲ့အခါ Concertación က ဘယ္လုိ 
သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့လဲ။ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီအတြက္ စီမံကိန္းေတြကုိ ျငင္းခုံၾက 
တယ္။ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒီလုိလုပ္တာကို ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ခင္ဗ်ားသတ္မွတ္
သလဲ။
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လာဂို႔စ္။    ။အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီကိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ပိုၿပီးခက္ခဲ    

သြားေစတာကေတာ့ အာဏာရွင္မရွိေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာပဲ။ ဥပမာ ဘယ္သူက သမၼတေလာင္း 

ျဖစ္သင့္သလဲဆိုတာကို သေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္လုပ္တာမ်ဳိး။

ကၽြန္ေတာ့္ကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းဖို႔စဥ္းစားၾကတဲ့သူေတြအ

မ်ားႀကီးပါ။ ဒါကေတာ့ လုံး၀မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိထားၿပီးသား။ ဒီလိုလုပ္တာ 

ႏြား႐ိုင္းေရွ႕မွာ အ၀တ္စနီကိုလာျပသလိုပဲ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ လူထုဆႏၵခံယူပြဲၿပီးလို႔  ေနာက္ႏွစ္ရက္ 

ေျမာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္သမၼတေလာင္းအေရြးမခံဘူးလို႔ ေၾကညာခဲ့တာပဲ။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ 

ကိုယ့္ရဲ႕အလားအလာရွိေသာ အျမင့္ဆုံးရည္မွန္းခ်က္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔လိုတယ္။ လူထုဆႏၵ 

ခံယူပြဲၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ PPD ရဲ႕အေထြေထြေကာင္စီက ကၽြန္ေတာ့္ကို သမၼတေလာင္းအျဖစ္ 

ေၾကညာခ်င္တာကို သတိရမိတယ္။ အာမန္ဒို ဂ်ာရာမီယိုနဲ႔ တျခားသူေတြက အရမ္းစိတ္အား 

ထက္သန္ေနၾကတယ္။ သူတုိ႔ကိုေက်းဇူးတင္မိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္သမၼတေလာင္း၀င္ၿပိဳင္ရင္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတယ္လို႔ေတာ့ ရွင္းျပရတယ္။ PPD ရဲ႕သမၼတေလာင္း 

အျဖစ္ အန္းရိဆီလဘာကို ေထာက္ခံတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္အဆိုျပဳခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ 

Concertación ရဲ႕သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ပါထရီဆီယို အဲလြင္ကို အားလုံးက ေထာက္ခံခဲ့ၾက 

တယ္။ က်န္တာကေတာ့ သမုိင္းကသိပါတယ္။

ဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း

ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံအျဖစ္ကေန ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံအျဖစ္ကိုသြားရတဲ့  အသြင္ကူးေျပာင္းမႈက 

အစစအရာရာပိုၿပီးခက္ခဲတယ္ဆိုတာကို အစကကၽြန္ေတာ္နားမလည္ခဲ့ဘူး။ ‘ဘယ္လိုမ်ဳိးလူ႔ 

အဖြဲ႕အစည္းကိုတို႔လိုခ်င္တာလဲ’လို႔ေမးခြန္းထုတ္ရမယ္။ အကုန္လုံးကိုေတာ့ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း 

ၿပီးေအာင္လုပ္လို႔မရဘူး။ ဒီေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဦးစားေပးမူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ရတယ္။

ဥပမာတစ္ခု ေပးပါရေစ။ လူထုဆႏၵခံံယူပြဲႏုိင္သြားေတာ့ အဲလြင္ဟာ သမၼတ 

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏုိင္မွာပဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေသခ်ာသိတယ္။ တစ္ေန႔ အဲလြင္အစိုးရဟာ 

လင္မယားကြာရွင္းျပတ္စဲမႈဥပေဒကုိ အတင္းအၾကပ္ ျပ႒ာန္းေတာ့မွာလားလို႔ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္း 

ေတာ္ႀကီးရဲ႕ညီလာခံကေန ဖုန္း၀င္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က မျပ႒ာန္းပါ ဘူးေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 

ဒီထက္အေရးႀကီးတာေတြ လုပ္စရာရွိတယ္ေလ။ ဒုတိယေျမာက္ အစုိးရသက္တမ္းက်ရင္ 

ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ ဥပေဒကိုျပ႒ာန္းဖို႔ လုပ္သြားမယ္လို႔ရွင္းျပလုိက္တယ္။ အင္း၊ ဒုတိယ 

သက္တမ္းမွာလည္း မျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ျပန္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္ေတာ့ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ 

ႀကီးက ‘ကြာရွင္းဥပေဒေရာ’တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္က ‘ဒီတစ္ခါေတာ့ျပ႒ာန္းမယ္’လိုု႔ေျပာလိုက္တယ္။ 

ဒီေတာ့ ဘုန္းေတာ္ႀကီးက တစ္ခုေလာက္ေမးၾကည့္လို႔ ရမလားတဲ့။ ‘တရားေရး၀န္ႀကီးကို 

ဒီကိစၥမွာ ဘာလို႔ဦးမေဆာင္ခုိင္းတာလဲ၊ သူဦးေဆာင္တယ္ဆို ခင္ဗ်ားနဲ႔မဟုတ္ဘဲ သူနဲ႔ေဆြးေႏြး 
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လို႔ရတာေပါ့’တဲ့။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြေတြက ဖြံ႕ၿဖိဳးေနၿပီျဖစ္လို႔ အေျပာင္းအလဲကို တား 

ထားလို႔မရဘူးဆိုတာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြက နားလည္ေနၿပီ။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ကြာရွင္းျပတ္စဲဲမႈ 

ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဦးစားေပးမူ၀ါဒေတြကို သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီမူ၀ါဒေတြကို 

သမၼတေလာင္း မဲဆြယ္ပြဲကာလေရာက္တုိင္းျပင္ဆင္ထားတဲ့ စီမံကိန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ 

ၾကတယ္။ အဲဒီသေဘာတူညီထားတဲ့ စီမံကိန္းေတြဟာ စည္းလုံးညီညြတ္မႈကိုထိန္းသိမ္းထား 

ႏုိင္ေစခဲ့တယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခုမွာ အေျခခံႏိုင္ငံေရး ဦးစားေပးမူ၀ါဒေတြရွိတယ္။ အဲဒါ 

ေတြက ႏုိင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းဖို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကိုေလးစားျခင္း 

ေတြရရွိေစဖို႔စတာေတြပဲ။ ၿပီးရင္ စီးပြားေရးနဲဲ႔လူမႈေရးေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ေပၚေပါက္ 

လာ မယ္။ အားလုံးအတြက္ ၀င္ေငြညီမွ်ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုအဆိုျပဳတင္ျပၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို 

လူတိုုင္းဆီေရာက္ ဖို႔ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့အခါ အစိုုးရမူ၀ါဒသစ္ေတြလိုလာတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ကုန္ 

သြယ္မႈ ကမာၻႀကီးထဲ  ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ဖို႔လိုလာတယ္။ ဒီဦးစားေပးမူ၀ါဒေတြအားလုံးက လူမ်ားစု 

ေထာက္ခံမႈရဖို႔လိုတယ္။ ဒီေတာ့ပီႏိုေခ်းကိုႏုိင္ဖို႔ လူမ်ားစုေထာက္ခံမႈရေအာင္လုပ္တာကလြယ္

တယ္။ အဲလြင္ကိုေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ဖို႔ လူမ်ားစုေထာက္ခံမႈရေအာင္လုပ္တာ လြယ္တယ္။ 

အာဏာရွင္က သမၼတရဲ႕အေဆာင္အေယာင္စလြယ္ကိုခြာခ်ၿပီး ျပည္သူကေရြးေကာက္တင္ 

ေျမႇာက္တဲ့သမၼတကိုယ္ေပၚကို တင္ေပးလိုက္တဲ့အခိုုက္အတန္႔ေလာက္ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ 

သေဘာထားအျမင္ေပၚမွာ ႀကီးႀကီးမားမားသက္ေရာက္မႈမရွိတဲ့ တျခားအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကမွ 

ခက္တာ။

ဘယ္ႏုိင္ငံေရးပါတီကမွ (အဲလြင္သမၼတအျဖစ္ တက္လာခဲ့တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ) 

တရား၀င္ သေဘာတူညီထားတာမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ စည္းစည္းလုံးလုံးနဲ႔ဆက္လုပ္သြားရ 

မယ္ဆိုတဲ့အသိနဲ႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ရမယ္၊ 

ရွစ္ႏွစ္အုပ္ခ်ဳပ္မယ္။ ပီႏိုေခ်းရဲ႕အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတသက္တမ္းတစ္ခုကို ရွစ္ႏွစ္ေလ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က သမၼတသက္တမ္းကို ရွစ္ႏွစ္ကေန ေလးႏွစ္ကို ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး ေလွ်ာ့ခ် 

ခဲ့ဖို႔သေဘာတူခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြးမိတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလးႏွစ္ထက္ပိုၿပီးတြဲလုပ္ႏိုင္

မွာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ ကိုယ့္လမ္းကိုယ္သြားၾကမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿပိဳင္က်ဲရတဲ့အေျခ 

အေနကို ျပန္ေရာက္မွာပဲေပါ့။ 

ေလးႏွစ္က ရႊတ္ခနဲကုန္သြားတယ္။ ဘုံသမၼတေလာင္းကို သေဘာတူတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ကို 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္လုပ္ၾကတယ္။ သမၼတေလာင္း ဖ႐ိုင္း မြန္တာလ္ဘိုရဲ႕သား ေအဒူရာဒို ဖ႐ိုင္း 

႐ူအစ္တာေဂးနဲ႔အတူ တီထြင္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္း၀က္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြလုပ္ၿပီး သူေရြးေကာက္ပြဲမွာ 

ႏုိင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေအာင္ ၀ိုင္းလုပ္ၾကတယ္။ ဒါဟာ အင္္မတန္ 

အေရးႀကီးတဲ့ အခိုက္အတန္႔ပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်မယ့္ 



70

စည္းလုံးညီညြတ္မႈဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ေနာက္တစ္ဆင့္ေရာက္ေအာင္လုပ္ေပးရမယ္။ 

ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔လူမႈေရးအေျပာင္းအလဲဆိုတဲ့အဆင့္ကိုေရာက္ရမယ္လို႔သေဘာေပါက္

တဲ့အခ်ိန္ဟာ  အလြန္အေရးႀကီးတဲ့အခိုက္အတန္႔ပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုတယ္။ အတိတ္ကို 

ျပန္ၾကည့္ရင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမတုိင္ခင္ ၁၀ ႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၁၀ ႏွစ္စဥ္းစားဖို႔အခ်ိန္ရခဲ့တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အလက္ဂ်န္ဒ႐ို္ ေဖာက္စေလက ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးအေနနဲ႔ေနာင္မွာလုပ္ေဆာင္တဲ့

ဟာ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈသိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ သူက်င့္သုံးတဲ့ လူမႈေရးနဲ႔စီးပြား 

ေရးမူ၀ါဒေတြဟာ အတူတကြေတြးေခၚခဲ့တာကေန ထြက္ေပၚလာတာပါ။

ခ်ီလီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ ေတာ္ေတာ္ထူးျခားပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီျပန္ရတဲ့ၿပီးတဲ့အခ်ိန္

မွာ ပီႏိုေခ်းဟာ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ဆက္ရွိေနေသးတယ္။ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ေတာ့ ဒီလို 

အေရးႀကီးတဲ့ရာထူးမွာ အာဏာရွင္ကဆက္ရွိေနရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရတာမလြယ္ပါဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး

ဆုိင္ရာအေရးကိစၥသစ္ေတြကို တခ်ဳိ႕ကေမွ်ာ္လင့္ထားၾကတယ္။ အဲဒီအေရးကိစၥေတြကို 

ဘယ္လိုရင္ဆုိင္မလဲေပါ့။ ဥပမာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အင္မတန္အေရးႀကီး တဲ့ေနရာကပါခဲ့တဲ့ 

ေအဒူရာဒို ဘိုနင္ေယက ‘လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အဲဒီေလာက္ႀကီး တက္တက္ၾကြၾကြမရွိ 

သင့္ေတာ့ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ထားရမယ္။ မဟုတ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို တစ္ေန႔ 

ထက္တစ္ေန႔ ေတာင္းဆိုတာေတြမ်ားလာရင္ ဘယ္လိုအုပ္ခ်ဳပ္ၾကမလဲ၊ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈ 

ေတြကို ဘယ္လိုထိန္းမလဲ’ လို႔ေမးတယ္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ

ခ်ီလီဟာ စီးပြားေရးအရေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းပမာတစ္ခုပါ။ႏုိင္ငံေရး အသြင္ 
ကူးေျပာင္းမႈမွာ စီးပြားေရးမူ၀ါဒက ဘယ္လုိအေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့သလဲ။ 

လာဂို႔စ္။     ။ေခတ္သစ္ကမာၻႀကီးမွာ စီးပြားေရးကိုစီမံခန္႔ခြဲတာက အလြန္အေရးႀကီးၿပီး 

တာ၀န္ယူမႈအမ်ားႀကီးရွိဖို႔လိုတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ပဲ။ လက္၀ဲ၊ လက္ယာေရြးရတဲ့ ျပႆနာ 

မဟုတ္ဘူး။ စီးပြားေရးကိုစီမံခန္႔ခြဲဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့နည္းလမ္းေတြ႕ေအာင္ ရွာရမွာပဲ။ ဒါ့အျပင္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလမွာ၊ ဆင္းရဲတဲ့့ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟာ လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္းရဲ႕ အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးေနတဲ့ အပိုင္းေတြရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြကို ျပည့္မီေအာင္လုပ္ဖို႔လို

တာေၾကာင့္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈကအေရးႀကီးတယ္။ အသုံးစရိတ္ကို ဘယ္မွာသုံးရမယ္ဆိုတာ 

ခ်ိန္ရြယ္ရတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ အစိုးရမူ၀ါဒေတြရွိမွသာလွ်င္ အေျပာင္းအလဲကို ျပည္သူေတြျမင္ရမယ္။ 

သူတုိ႔ရဲ႕ဘ၀မွာ ပိုေကာင္းလာတဲ့အေျပာင္းအလဲကို မျမင္ရဘူးဆိုရင္ ျပန္လည္တည္ေထာင္ 

ထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအစိုးရနဲ႔ ကင္းကြာလာမွာပဲ။ ဒီမိုကေရစီက ဘာမွမလုပ္ေပးႏုိင္ဘူးလို႔ထင္တဲ့

သူေတြမ်ားလာရင္ ဒီမုိကေရစီက ဘာမ်ားအသုံး၀င္ေတာ့မွာလဲ။ ဒီေတာ့ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔မူ၀ါဒရဲ႕ အဓိကကိစၥရပ္ျဖစ္လာတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခုမွာ အစုိးရကို ဦး 

ေဆာင္သူတိုင္းဟာ သူ႔တုိင္းျပည္မွာ အဓိကအဆက္အသြယ္လုပ္သူပဲ။ သူဘာလုုပ္ေနတယ္ 



71

ဆိုတာကို ရွင္းျပရမယ္။ ဘာေၾကာင့္လုပ္ေနတာလဲ ရွင္းျပရမယ္။ တိုင္းျပည္ဟာ လုံေလာက္တဲ့ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရၿပီလား မရေသးဘူး လားဆိုတာရွင္းျပရမယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ေန႔တိုင္းေရေလာင္း 

ေပါင္းသင္ေနရတဲ့ သစ္ပင္ပဲ။ ၀င္ေငြမ်ားလာရင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြအမ်ားႀကီးကို ျဖည့္ဆည္း 

ေပးလာႏုိင္မွာပဲ။

ႏိုင္ငံံတကာ၏ေထာက္ခံအားေပးမႈ

တျခားႏုိင္ငံေတြက ဆိုရွယ္လစ္ပါတီေတြကေန  ရဲေဘာ္ရဲဖက္စိတ္နဲ႔ရပ္တည္ေပးခဲ့တာ
အျပင္ ခ်ီလီဟာ ေနာက္ထပ္ ႏိ္ုင္ငံတကာရဲ႕ ေထာက္ခံအားေပးမႈေတြရခဲ့ေသးလား။ 

လာဂို႔စ္။   ။ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးမွီခိုေနတဲ့ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ေထာက္ခံ 

အားေပးမႈကလည္း အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ရီဂင္အစုိးရဒုတိယသက္တမ္းမွာ ေဂ်ာ့ခ်္ ႐ႈလ္တ္ 

(အလုပ္သမား၀န္ႀကီးေဟာင္း၊ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း) က အဓိကေနရာေရာက္လာေတာ့ 

ေျပာင္းလဲဲသြားတဲဲ့တစ္ခုကို သတိရမိတယ္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္သစ္ 

ဟယ္ရီဘန္းစ္က ခ်ီလီကိုေရာက္လာေတာ့ “ဒီမုိကရက္တစ္မဟာ မိတ္အဖြဲ႕နဲ႔ေတြ႕ခ်င္ပါတယ္’ 

တဲ့။ အဲဒီတုန္းက အဖြဲ႕ဥကၠ႒ အာမန္ဒို ဂ်ာယာမီယိုက ဘယ္ေတာ့လာေတြ႕ရမလဲလို႔ သံအမတ္ 

ဘန္းစ္ကိုေမးလုိက္တယ္။ သူက လာမေတြ႕ပါနဲ႔တဲဲ့။ သူပဲလာပါ့မယ္တဲ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔႐ုံးခန္းက 

က်ဥ္းက်ဥ္းေလးရယ္။ သံအမတ္လာေတြ႕လိုက္တာ ပီႏုိေခ်းအေပၚမွာသက္ေရာက္မႈက သိပ္ 

ျပင္းတယ္။ ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲပဲ။ ကၽြန္ေတာ္၊ ဆာဂ်ီယို ေဘတာနဲ႔ တျခား 

သူေတြ အေမရိကန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္္ႀကီး႒ာနမွာလုပ္တဲ့ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတစ္ခုကိုသြားတက္ၾက

တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ (ရီဂင္လက္ထက္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကၽြမ္းက်င္သူ) အဲလိေယာ 

ေအဘရမ္နဲ႔ဆုံခဲ့တယ္။ အေမရိကန္အစိုးရက ဒီမိုကေရစီကိုျပန္သြားေနတာကို ေထာက္ခံ 

အားေပးတယ္ဆိုတာ၊ ပီႏိုေခ်းနဲ႔ကင္းကင္းေနေနတယ္ဆိုတာ အဲဒီတုန္းကသိသာပါတယ္။

အနာဂတ္ကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း

ဖိႏွိပ္မႈနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈဟာ အေၾကာက္တရားကုိဖန္တီးေပးတယ္။ လူမႈေရး ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွား 
မႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ အေၾကာေသသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ 
ကန္႔ကြက္မဲေပးေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ  ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့မႈနဲ႔ အနာဂတ္ကုိအဓိကထားခဲ့တာေပါ့။ la 
alegria ya viene (ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းကလွမ္းလာၿပီ ခ်ီလီေရ) လုိ႔ ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့ၾကတယ္။ 
အာဏာရွင္ကုိုတုိက္တဲ့အခါ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းကို ခင္ဗ်ားရင္ဆိုင္တာကေန ဘာသင္ခန္းစာ 
ေတြရလဲ။

လာဂို႔စ္။   ။ ကမာၻတစ္လႊားမွာ နမူနာယူခဲဲ့ၾကတဲ့ ကန္႔ကြက္မဲလႈပ္ရွားမႈဟာ အေမရိကန္ 

က မိတ္ေဆြေတြရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈလည္းရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ 

ေတြနဲ႔ အလားတူအစီရင္ခံစာေတြအားလုံး ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကိုေၾကာက္လန္႔ေအာင္လုပ္ေန 
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ၾကတာပဲလို႔ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ကၽြမ္းက်င္သူေတြကေျပာတယ္။ ျပည္သူေတြကိုယ့္ကို 

ေထာက္ခံေစခ်င္ရင္ အနာဂတ္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ၾကည့္ရမယ္၊ အတိတ္ 

မွာပဲေနေနလို႔မရဘူးဆိုတာကို သူတုိ႔ကအၾကံျပဳတာပဲလို႔ နားလည္လာတယ္။ ကန္႔ကြက္မဲ 

လႈပ္ရွားမႈဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးတာအမွန္ပါပဲ။ အေရးပါတဲ့သင္ခန္းစာတစ္ခုပါပဲ။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား

ခင္ဗ်ားအေတြ႕အၾကံဳအရဆုိရင္ ယေန႔ေခတ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြကုိ ဘယ္လုိျမင္ 
သလဲ။

လာဂို႔စ္။    ။ယေန႔ေခတ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြဟာ မေန႔ကနဲ႔မတူေတာ့တာက အေရး 

အႀကီးဆုံးပါ။ အခုခင္ ဗ်ားမွာ တြစ္တာနဲ႔ ေဖ့စ္ဘုတ္ရွိလာၿပီေလ။ ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ရဲ႕ 

ဥကၠ႒အျဖစ္ ဒုတိယအႀကိမ္တာ၀န္ယူခ်ိန္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာမွာ ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုျဖစ္လို႔ 

ပီႏိုေခ်းက ၿမိဳ႕ကိုအ၀င္အထြက္ပိတ္ဆို႔စစ္ေဆးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေဘးဖယ္ထုတ္ခံ 

ထားရတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္စကားေျပာလို႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေတြ႕ဆုံ 

ေမးျမန္းခြင့္ပိတ္ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျဖစ္ရွိေနျခင္းကရပ္တန္႔သြားၿပီ။ ရာဒီကယ္ပါတီ 

ေခါင္းေဆာင္ အန္းရိဆီလ္ဘာကုိ  စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းတစ္ဦးလို႔ ၫႊန္းရတယ္။ ခရစ္ယာန္ဒီမို

ကရက္တစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ဂါဘရီယဲ ဘာလ္ဒက္စ္က ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း လို႔ပဲ 

ေခၚၾကတယ္။  ကြၽန္ေတာ့္ကိုေတာ့ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ရီကာဒို  လာဂို႔စ္လုိ႔ပဲ ၫႊန္းၾကတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တု႔ိကို ကိုယ့္ပါတီထဲကရာထူးနဲ႔ လူသိခံတာမ်ဳိးကို ကန္႔သတ္ထားတယ္။ တစ္ေန႔ 

စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ ဘာမွျဖစ္မလာဘူးဆိုတာသိသိနဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္လိုက္တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္ေျပာစရာရွိတာလည္းေျပာၿပီးေရာ လူတစ္ေယာက္ထလာၿပီး နယူးေယာက္တုိင္းမ္စ္ 

သတင္းစာအတြက္ ေမးခြန္းႏွစ္ခုေမးတယ္။ ‘ကၽြန္ေတာ့္ျပႆနာက ဆန္တီယာဂိုတိုင္းမ္စ္ 

ျဖစ္ေနရင္ နယူးေယာက္တိုင္းမ္စ္ကို ဘာမ်ားဂ႐ုစိုက္ေနရမလဲ’လို႔ ေျဖလိုက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ 

ေတာင္းပန္လိုက္ပါတယ္။ ပီႏိုေခ်းခ်မွတ္ထားတဲ့ အသံတိတ္စည္း၀ိုင္းႀကီးထဲမွာ ခံစားရတဲ့ 

မေက်မခ်မ္းျဖစ္မႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီလို လႊတ္ခနဲေျပာမိသြားတာ။

မၾကာေသးခင္က အမ်ဳိးသမီးေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကာမီလာ ဘယ္ဂ်ဳိဦးေဆာင္ၿပီး 

ၾကာသပေတးေန႔တုိင္းလုပ္တဲ့ ခ်ီတက္ဆႏၵျပပြဲတစ္ခုကို ပီေနရာအစိုးရ (၂၀၁၀-၂၀၁၄) က 

တားျမစ္ခဲ့တယ္။ တစ္ညမွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္က အိုးေတြခြက္ေတြအားလုံးတီးၾကပါလို႔ 

Twitter မွာတင္လိုက္တယ္။ အဲဒီညမွာ ျပည္သူေတြအားလုံး အိုးေတြ၊ ခြက္ေတြတီးၾကတယ္။ 

ၿပီးခဲ့တဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈနဲ႔ယွဥ္ရင္ ဒီေန႔ေခတ္ လူမႈကြန္ရက္ေတြက လူအမ်ားအတြက္ 

ထင္သာျမင္သာရွိတယ္။ ဒါေပမယ္ အဆံုးတေန႔မွာေတာ့ (အဆံုးအျဖတ္ဆႏၵျပပြဲအတြက္) 

ပလာဇာကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်သြားၾကရတာခ်ည့္ပဲ။ Twitter နဲ႔ Facebook က လူထုလႈပ္ရွား
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မႈေတြကိုအခြင့္အေရးေပးတဲ့ လက္နက္ကိရိယာေတြပဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ စိုးစဥ္းမွ်သံသယ 

မရွိပါဘူး။ ခင္ဗ်ားရဲ႕အစိုးရတက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ သူတုိ႔က Twitter ကိုသုံးၿပီး ‘တို႔ေတြ ဒီအစိုးရကို 

မဲေပးခဲ့ၾကတယ္။ ကဲအခုဒီအစိုးရလုပ္ပုံကိုၾကည့္’ဆိုၿပီး ခင္ဗ်ာ့ကတိေတြကို အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ခိုင္းၾကမွာပဲ။ 

အေျခခံက်ေသာ မူမ်ား

အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ေဆာင္ရာမွာ အေျခခံမူမ်ား
ကုိဖမ္းဆုပ္ေဖာ္ျပႏုိင္မယ့္ အဓိကအခ်က္အခ်ဳိ႕ကုိ တုိတုိတုတ္တုတ္ေျပာလုိ႔ရမလား။ ဒါေတြဟာ 
မျဖစ္မေန နားလည္ၿပီးသားျဖစ္ရမယ့္ အမွတ္ရေနရမယ့္အခ်က္ေတြလည္းျဖစ္ရမယ္။

လာဂို႔စ္။   ။ ပထမဆုံး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈစတင္ခ်ိန္မွာ အာဏာရွင္စနစ္နဲ႔ဖိႏွိပ္မႈကိုျပန္

သြားရမွာ ျပည္သူေတြက လန္႔ေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္က စမွတ္ဆိုတာ နားလည္ထားပါ။ ဒုတိယ 

က ျဖစ္ႏုိင္သမွ်အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး ညြန္႔ေပါင္းကိုတည္ေဆာက္ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ အတိတ္ 

ကာလနဲ႔ အဆက္ျဖတ္ဖို႔ ရွိသမွ်အစြမ္းအားလုံးကိုခင္ဗ်ားစု ေဆာင္းထားဖို႔လုိတယ္။  တတိယက 

ပညာရပ္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွာသာ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္သမွ်ကိုေျပာလို႔ဆိုလိုရပါ တယ္။ ႏိုင္ငံေရးမွာေတာ့ 

အမွန္တကယ္ ကိုယ္လုပ္ႏုိင္တာကိုလုပ္တာ။ ေမတၱာေစတနာနဲ႔ စိတ္အားထက္သန္စြာ 

ကိုယ္တတ္ ႏုိင္တာကိုလုပ္ရင္ ခင္ဗ်ားေတာင္းဆိုေနတာကို ခင္ဗ်ားတကယ္ယုံၾကည္ပါတယ္လို႔ 

ျပည္သူေတြကျမင္လာမွာပဲ။ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေဟာအေျပာ ပရိယာယ္နဲ႔ထင္

ရာစိုင္းမႈထက္ပို္ၿပီး မဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရင္ေတာ့  လူေတြကရိပ္မိလာၿပီး ေထာက္ခံမႈဆုံး႐ႈံးမွာပဲ။
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ခ်ီလီအခ်ိန္ျပမ်ဥ္း

စက္တင္ဘာ ၁၉၇၀။ လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးသမား ဆာဘာဒို အာယြန္ဒဲသည္ အမ်ားစု 

ေထာက္ခံမႈမဲ (majority) မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ အမ်ားဆုံးရသည့္မဲ 

(plurality)  ျဖင့္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သြားသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ထိပ္သီးၿပိဳင္ဘက္ႏွစ္ဦး 

အနက္မွ သမၼတကို ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ေရြးခ်ယ္သည္။ အေမရိကန္သမၼတ နစ္ဆင္က 

အာယြန္ဒဲအက်ဘက္ေရာက္သြားေစရန္ စီအုိင္ေအေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ကိုအမိန္႔ေပးခဲ့့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၇၀။ အေျခခံဥပေဒကိုေလးစားလုိက္နာသူအျဖစ္ လူသိမ်ားသည့္ 

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ရီေနး ရွႏိုက္ဒါသည္ (စီအိုင္ေအ၏ပံ့ပိုးမႈျဖင့္လုပ္သည့္) အာယြန္ဒီေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္းမရွိေစရန္ ပိတ္ပင္တားဆီးသည့္ မပိရိေသာျပန္ေပးဆဲြမႈတြင္ အသက္ေပး 

လိုက္ရသည္။ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က အာယြန္ဒဲကို သမၼတတင္ေျမႇာက္သည္။ 

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၇၀။  အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားက ပိုင္ဆုိင္သည့္ ေၾကးနီသတၱဳတြင္းမ်ားကို 

အာယြန္ဒဲက ႏုိင္ငံပိုင္ျပဳ လုပ္မႈစတင္ျခင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အရွိန္ျမႇင့္ 

ၿပီး လူမႈေရးခံစားခြင့္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕သည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ 

ႏိုင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ား အစြန္းတစ္ဖက္စီျဖစ္ကုန္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၇၁။ ခ်ီလီသို႔ ရက္ ၄၀ ၾကာ ဖီဒယ္လ္ကက္စထ႐ိုလာေရာက္သည္။ ႏိုင္ငံေရး 

ရပ္တည္ခ်က္ အစြန္းတစ္ဖက္စီေရာက္ျခင္းမ်ား (ဂိုဏ္းက႑ဖြဲ႕ျခင္းမ်ား) ကို မီးေလာင္ရာေလ 

ပင့္ ျဖစ္ေစခဲဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၇၁။ ျပည္တြင္းေရးမၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈအခ်ိန္အေတာ္ၾကာျဖစ္ၿပီး၊ စီအုိင္ေအက 

ပံံ့ပိုးသည့္ ဆႏၵျပပြဲႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အာယြန္ဒဲက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားပါသည့္ အစိုးရ 

အဖြဲ႕သစ္ကိုခန္႔အပ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉၇၃။ အာယြန္ဒဲသည္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ားျဖင့္ တရားမ၀င္အုပ္ခ်ဳပ္ကာ 

တရားစီရင္ေရးဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုင္လက္၀ဲအုပ္စုမ်ားကို လက္ 

သင့္ခံခဲဲ့သည္ဟု ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္တို႔က စြဲခ်က္တင္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၇၃။ ၾကည္းတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ၾသဂတ္စတိုပီႏိုေခ်း အူဂါတီဦးေဆာင္သည့္ 

စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုက အာဏာသိမ္းလိုက္သည္။ အာယြန္ဒဲကြယ္လြန္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 

မ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္း၊ ကြန္ဂရက္ကိုဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ လက္၀ဲႏုိင္ငံေရး 

သမားမ်ားစြာ ညႇင္းပမ္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ ‘အေပ်ာက္ရွင္းျခင္းမ်ား’ကို စစ္အာဏာရွင္အုပ္စုက 

လုပ္ေဆာင္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္အမ်ားစုကို အက်ဥ္းခ်သည္။ အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရး ေခါင္း 

ေဆာင္မ်ားစြာ ျပည္ပသို႔တိမ္းေရွာင္ထြက္ေျပးသည္။
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စက္တင္ဘာ ၁၉၇၄။ အာယြန္ဒီလက္ထက္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သည့္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကာလုိ႔စ္ ပရက္တ္စ္ ဂြန္ဇာလက္ဇ္ ဘြာႏိုဇာရက္စ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အသတ္ခံရသည္။ 

ခ်ီလီေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၏ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားစြာထဲက လုပ္ၾကံမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၁၉၇၅။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္မားေနျခင္းကိုတုံ႔ 

ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ခ်ီကာဂိုတကၠသိုလ္ဆင္း စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား (Chicago Boys) က 

ဦးေဆာင္သည့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုအစိုးရက မိတ္ဆက္သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ ဂ်ီဒီပီ ၁၅ 

ရာခိုင္ႏႈန္းက်သြားၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရျမင့္တက္လာသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၇၆။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရာ၀ူးဆာလီဘာ အန္းရိ၏ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ 

ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္က ဘုန္းေတာ္ႀကီး၏ညီညြတ္ေရးအလုပ္စခန္း (Vicariate of 

Solidarity) အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းကာ ဥပေဒေထာက္ကူလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား 

ကို ေစာင့္ၾကည့္မွတ္တမ္းတင္သည့္လုပ္ငန္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သည္။ အစိုးရကိုေ၀ဖန္သည့္ 

မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္ထုတ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၇၆။ အာယြန္ဒီလက္ထက္ သံအမတ္ႏွင့္ အစုိးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးျဖစ္ခဲ့သူ 

ေအာ္လန္ဒို လက္တဲ လီေယသည္ ၀ါရွင္တန္ဒီစီၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ သူ႔လက္ေထာက္ႏွင့္အတူလုပ္ 

ၾကံခံရသည္။ ခ်ီလီအစုိးရကသတ္သည္ဟု အေမရိကန္အစိုးရကေျပာၿပီး ႐ႈတ္ခ်သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၈၀။ အေျခခံဥပေဒသစ္အတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပသည္။ အေျခခံ 

ဥပေဒသစ္သည္ အာဏာရွင္စစ္အုုပ္စုကို ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိအာဏာသက္ရွည္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး 

၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ စစ္အစိုးရကိုဆက္လက္တည္ျမဲေစမည့္ လူထုဆႏၵခံံယူပြဲကို ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ 

က်င္းပေပးမည္ဟုျပ႒ာန္းထားသည္။ စာနယ္ဇင္း စိစစ္ေရး၊ မသမာမႈ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို 

ပိတ္ပင္မႈတို႔ျဖင့္ ယင္းလူထုဆႏၵခံယူပြဲကို အတည္ျပဳလိုက္သည္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို အတိုက္ 

အခံက တရား၀င္သည္ဟု လက္မခံခဲ့ေပ။

ဇြန္ ၁၉၈၂။ ခ်ီလီ၏စီးပြားေရးအင္အားသည္ ၁၉၈၂-၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဳံ႕သြား 

ခဲ့သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းသည္ ၂၃ ရာခိုုင္ႏႈန္းသို႔ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ပီႏိုေခ်းကို မေက် 

နပ္မႈျမင့္တက္လာသျဖင့္ သူ၏စီးပြားေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ရန္တြန္းအားေပးလာခဲ့သည္။

ေမ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္။ အေစာဆုံးဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားကို သတၱဳတြင္းလုပ္သားမ်ားသမဂၢႏွင့္ပူး 

ေပါင္းကာ အတုိက္အခံတို႔ကက်င္းပသည္။ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာမည့္ဆႏၵျပပြဲမ်ား၏ အစျဖစ္သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၃။ အတိုက္အခံပါတီေပါင္းစုံက ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္း 

သည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ 

သည္။
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မတ္ ၁၉၈၅။ စစ္ဘက္ရဲအဖြဲ႕က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္သုံးဦးကို သတ္ျဖတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ 

တရား႐ုံးခ်ဳပ္၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့သည္။  စစ္အာဏာသိမ္းအဖြဲ႕၀င္ စစ္ရဲခ်ဳပ္ 

ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီး စစ္အရာရွိမ်ားစြာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၅။ ျပည့္၀ေသာဒီမိုကေရစီသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာသ 

ေဘာတူညီခ်က္ကို ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၁ ခုကလက္မွတ္ေရးထိုးသည္။ စစ္အစိုုးရႏွင့္ ထိေတြ႕ 

ဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တျဖည္းျဖည္းလုပ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဘုရား 

ေက်ာင္းေတာ္က ေထာက္ခံသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၈၆။ ဒီမိုကေရစီလိုလားသည့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ 

ျဖစ္သည့္ Civic Assembly (ျပည္သူ႔အစည္းအ႐ုံး) ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၆။ ကာရီဇယ္ဘာဂ်ဳိကမ္းေျခအနီး ဧရာမလက္နက္ပုံႀကီးကို လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕ 

မ်ားက ရွာေတြ႕သြားသည္။ ထိုလက္နက္မ်ားသည္ အစိုးရကိုျဖဳတ္ခ်ရန္ လက္၀ဲႏိုု္င္ငံေရးအင္

အားစု၏အကြက္ခ် စီစဥ္မႈျဖစ္သည္ဟု  အစိုးရကေျပာသည္။ ထိုလက္နက္မ်ားဖမ္းမိမႈကို  အ   

ေၾကာင္းျပကာဖိႏွိပ္မႈမ်ားတိုးျမႇင့္ၿပီး လက္၀ဲစြန္းႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို အယုံအၾကည္မရွိေအာင္ 

လုပ္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၈၆။ လက္၀ဲေပ်ာက္က်ားတပ္သားမ်ားက ပီႏိုေခ်းကိုလုပ္ၾကံရန္ႀကိဳးစား

သည္။ လူငါးဦးေသဆုံးသည္။ ထိုတိုုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္နည္းသုံးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ 

အတုိက္အခံတို႔ၾကားစိတ္၀မ္းကြဲသြားသည္။ အစိုးရ၏ႏွိပ္ကြပ္မႈျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

ဧၿပီ ၁၉၇၈။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဂၽြန္ေပါလ္ ခ်ီလီသုိ႔လာေရာက္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ 

ေ၀ဖန္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၈၇။ ၁၉၈၈ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ ပီႏိုေခ်းကို သမၼတအျဖစ္ 

အစိုးရကအမည္စာရင္တင္းသြင္းသည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ုံးမႈ တရား၀င္လုပ္ခြင့္ရလာ 

သည္။ မဲဆႏၵရွင္မွတ္ပုံတင္ျခင္းမ်ားစတင္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၈၈။ တရားမွ်တမႈမရွိ မည္ကို စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိသည့္တိုင္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ပါ

၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အတိုက္အခံက ဆုံးျဖတ္လိုက္သည္။ ကန္႔ကြက္မဲေပးေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ 

(Coalition for No) ကိုဖြဲ႕စည္းသည္။ အတိုက္အခံ၏ပညာသည္ဆန္မႈကို အစိုးရကအံ့အားသင့္ 

သြားသည္။ ႏုိင္ငံတကာ၏ေထာက္ခံမႈလည္းရလာသည္။ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တေသာ လူထု 

ဆႏၵခံယူပြဲအတြက္ အေမရိကန္သံအမတ္ႏွင့္ အျခားသူမ်ားက ဖိအားေပးလာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၈၈။ ပီႏိုေခ်းအစိုးရဆက္လက္တည္ရွိမႈကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားက 

ကန္႔ကြက္မဲ ၅၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံမဲ ၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပယ္ခ်လိုက္သည္။ မဆိုစေလာက္ 
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အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အစုိးရကအတိုက္အခံႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းသည္။ သို႔ေသာ္ 

ၾကည္းတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ပီႏိုေခ်းကို ေနာက္ထပ္ရွစ္ႏွစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခြင့့္္ႏွင့္ ရာသက္ 

ပန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ခြင့္ ေပးရမည္ဟုဆိုသည္။

ဇူလိုင္ ၁၉၈၉။ အျပင္းအထန္ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားအၿပီး လြတ္လပ္ေသာမဲေပးမႈျဖင့္ 

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္မႈမ်ားကို အတည္ျပဳသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒ 

ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုအေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားေစသည္။ အေရးေပၚကာလ အခြင့္ 

အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္လိုက္သည္။ ခ်ီလီဥပေဒမ်ားထက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပဋိဥာဥ္မ်ားက 

လႊမ္းမိုးလာေစသည္။ ႏိုင္ငံေရးဗဟု၀ါဒကိုခ်ဲ႕ထြင္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္တပ္၏ကိုယ္ပိုင္အုပ္

ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၉။ ခ်ီလီတြင္ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။ ကန္႔ကြက္မဲ 

ေပး ေရးလႈပ္ရွားမႈညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ကိုဆက္ခံသည့္ Concertación por la Democracia 

ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္တို႔ အမ်ားစုအႏုိင္ရသည္။ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ 

၀င္၊ Concertación ေခါင္းေဆာင္ ပါထရီဆီယို အဲလြင္က ပီႏိုေခ်း၏ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးကို 

အႏိုင္ရကာ သမၼတရာထူးရယူခဲ့သည္။

မတ္ ၁၉၉၀။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတုိက္ဖ်က္ေရး အစီအမံမ်ား၊ အခြန္ ေကာက္ခံမႈျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတြင္ အစိုးရအသုံးစရိတ္တုိးျမႇင့္ျခင္းတို႔ျဖင့္  ပီႏိုေခ်းေခတ္ 

မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးမူ၀ါဒကိုေပါင္းစပ္မည့္အစီအမံကို အစိုးရက စတင္ေဆာင္ရြက္သည္။

ဧၿပီ ၁၉၉၀။ အမွန္တရားႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္ကုိ အဲလြင္က 

ဖြဲ႕စည္းကာ ပီႏိုေခ်းလက္ထက္လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို အစီရင္ခံေစခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ 

ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ျပန္သည့္ ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရသတ္ျဖတ္မႈ ၂၂၇၉ ခုကိုေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ 

ခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၉၉၁။ ပီႏိုေခ်း၏မဟာမိတ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ယာမီး ဂုဇမန္ကို 

ရာဒီကယ္လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးအုပ္စုက လုပ္ၾကံလိုက္သည္။ လက္ယာႏုိင္ငံေရးအုပ္စုကို အၾကမ္း 

ဖက္မႈႏွင့္ ျပန္ေပးဆြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ ဖီလာဆန္႔က်င္မႈမ်ားတိုးပြားလာေစ

သည္။ ေထာက္လွမ္းေရးစြမ္းရည္မ်ားကိုျမႇင့္တင္ရန္ အစုိးရကိုနားလည္လက္ခံသြားေစခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၂။ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၿပီး ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း 

ပထမဆုံးအႀကိမ္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၃။  Concertación ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီး ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္ 

ႏွင့္ သမၼတေဟာင္း၏ သားျဖစ္သူ ေအဒူယာဒို ဖ႐ိုင္း ႐ူအစ္တာဂယ္ သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္ 
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တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ Concertación က ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို ဆက္ၿပီးလႊမ္းမိုးထားသည္။

ေမ ၁၉၉၅။ ယခင္ေထာက္လွမ္းေရးအႀကီးအကဲေဟာင္း မာႏ်ဴရယ္ ကြန္ထေရးရာသည္ 

လက္တဲလီေယကိုလုပ္ၾကံရန္ ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသည္။ ၎သည္ ႀကီးေလး 

သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံသြားရသည္။

မတ္ ၁၉၉၈။ ၾကည္းတပ္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္မွ ပီႏိုေခ်းႏုတ္ထြက္သည္ သမၼတေဟာင္းျဖစ္၍ 

ရာသက္ပန္အထက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္လာၿပီး တရားစြဲဆိုခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိသြား 

သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၈။ ပီႏိုေခ်းကို လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ 

ဖမ္း၀ရမ္းျဖင့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။ သမၼတ ဖ႐ိုင္းအစိုးရက ခ်ီလီသို႔လႊဲ 

ေျပာင္းေပးရန္ေတာင္းဆိုသည္။ ခ်ီလီရာဇ ၀တ္တရားသူႀကီးတစ္ဦးက ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္။ 

ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၀။ Concertación  ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္း 

သည့္ လက္၀ဲႏိုင္ငံေရးသမား၊ အဲလြင္အစိုးရလက္ထက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးျဖစ္သူ ရီကာဒို လာဂို႔စ္ 

သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။

မတ္ ၂၀၀၀။ ပီႏိုေခ်းကို ခ်ီလီသို႔လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ၎ကုိ 

တရားစြဲဆိုခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွ ၎ကိုဖယ္ရွား 

လိုက္သည္။ သူ၏တရားစြဲဆိုမႈမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကို တရား႐ုံးအမႈတြဲမ်ားစြာက စိန္ေခၚခံရသည္။

ေမ ၂၀၀၄။ ပီႏိုေခ်းလက္ထက္ အက်ဥ္းခ်ခံရသူ၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပမ္းခံရသူူမ်ားကို ေဖာ္ 

ထုတ္ရန္ႏွင့္ ကုစားမႈေပးရန္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို လာဂို႔စ္ကဖြဲ႕စည္းသည္။ ေနာက္ေျခာက္လ 

အၾကာတြင္ ေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၅။ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္သည္။ ေရြး 

ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံမဟုတ္သည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဖယ္ရွားခံရသည္။ 

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ရဲခ်ဳပ္တို႔ကို သမၼတက ရာထူးမွဖယ္ရွားခြင့္ရွိလာသည္။
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၎ကိုတရားစြဲဆိုမႈမ်ား က်န္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၀။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ သေဘာထားမွ်တသည့္ လက္ယာႏိုင္ငံေရး 
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အင္ဒိုနီးရွားသည္ ပထ၀ီအေနအထားအျပင္လူမ်ဳိးစု၊ ဘာသာေရး၊ လူမႈလူတန္းစားအရ 

ပိုင္းျခားထားသည့္ ကၽြန္းေပါင္း ၁၃၀၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကြၽန္းစုႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ 

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ၃၆၆ မ်ဳိးရွိသည္။ 

အစၥလာမ္ဘာသာသည္လူမ်ားစုကိုးကြယ္သည့္ဘာသာေရးျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသား 

၈၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက အစၥလာမ္ဘာသာကို ကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ကတ္သိုလစ္၊ ပ႐ိုတက္ 

စတင့္ဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဟိႏၵဴဘာသာ၀င္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္၀ါဒီ အသိုက္အ၀န္း 

မ်ားလည္း အင္ဒိုနီးရွားတြင္ရွိသည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဤသို႔ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အမ်ဳိး 

မ်ဳိးႏွင့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈကြဲျပားေနျခင္းမ်ားက တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘံုသေဘာတူ 

မွ်မႈႏွင့္ တရား၀င္အာဏာပိုင္ျဖစ္မႈတို႔ကို ရရွိဖို႔ခက္ခဲေစသည္။i 

အေစာဆုံး ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အၾကံဳ

၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား၏လြတ္လပ္ေရးကို ဆူကာႏိုႏွင့္ မုိဟာမက္ဟာတာတို႔က 

ေၾကညာခဲ့စဥ္က ဒီမိုကေရစီကို တိုင္းျပည္၏အစိုးရစနစ္အျဖစ္ အီလစ္လူတန္းစား အေျခခံ 

ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ေယဘုယ်လိုလားခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွား၏ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒသည္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ကို အခြင့္အာဏပိုမိုေပးအပ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဒီမိုကေရစီ၏ အေရးပါ 

ေသာအေျခခံဥပေဒသအခ်ဳိ႕ကိုလည္း အသိအမွတ္ျပဳထည့္သြင္းထားပါသည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ 

နိဒါန္းတြင္ လူလူခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ၊ လူထုႏွင့္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ၊ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ 

တို႔ကို အေလးထားေဖာ္ျပထားသည္။ အေျခခံဥပေဒအရ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူ 

လူထုထံတြင္တည္ေနၿပီး People’s Representative Council (DPR) (ေအာက္လႊတ္ေတာ္ 

သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္)ႏွင့္ People’s Consultative Assembly (MPR) (ျပည္ေထာင္စု 

လႊတ္ေတာ္) ႏွစ္ရပ္စလုံးက ျပည္သူမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳရန္ျဖစ္သည္။1 ထို႔အျပင္ အမ်ားစုဆႏၵျဖင့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေသာစနစ္၏ အေျခခံမူမ်ား၊ အာဏာသံုးရပ္ခြဲေ၀ပိုင္းျခားကန္႔သတ္ထားျခင္း၊ လြတ္ 

လပ္စြာကိုးကြယ္ခြင့္တို႔ကို အေျခခံဥပေဒတြင္ အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ဤသည္တို႔ကို 

1    အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ MPR သည္ DPR အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေဒသဆိုင္ရာလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပညာ 
သည္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စစ္တပ္တို႔ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ MPR ၏ ပဓာနက်ေသာ တာ၀န္မ်ားမွာ ၁- သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ 
သမၼတကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္၊ ၂- သမၼတကို အရည္ခ်င္းစစ္ေဆးရန္၊ ၃-အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္၊ ၄- 
တိုင္းျပည့္မူ၀ါဒ၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေရးဆြဲရန္တို႔ျဖစ္သည္။

Bahtiar Effendy ႏွင့္ Mutiara Pertiwi ေရးသည္။
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ကိုယ္စားျပဳဒီမိုေရစီအပါအ၀င္ အေျခခံမူငါးရပ္ဟူသည့္ Pancasila ကိုအေျခခံေသာ တိုင္းျပည္ 

၏ သေဘာတရားေရးရာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအေျခခံမူမ်ားတြင္ ဘာသာေရးတစ္ခုႏွင့္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဆက္ႏႊယ္မႈမပါေခ်။2 ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီတြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ေရြးေကာက္ပြဲ 

က်င္းပရန္ အစီအစဥ္ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကို လိုလားမႈခိုင္မာအားေကာင္းလာေစခဲ့့သည္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အတြက္ ျပည္သူမ်ားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားဖြဲ႕စည္းၾကရန္ တိုက္တြန္းအား 

ေပးဖို႔ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္(ဌ) (Declaration X) ကို အစိုးရကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ii

သို႔ေသာ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္အစီအစဥ္မွာ အေကာင္အထည္ေပၚမလာခဲ့ပါ။ ဒတ္ခ်္ 

နယ္ခ်ဲ႕ စနစ္တစ္ေက်ာ့ျပန္လာရန္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွ တုိင္းျပည္၏လြတ္လပ္ေရးကို ၁၉၄၅ မွ 

၁၉၄၉ ခုႏွစ္အထိ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက မျဖစ္မေနကာကြယ္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ပုံံမွန္အစိုးရလုပ္ 

ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိုပင္ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ရသည္။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ၿပီး 

ေနာက္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံက အင္ဒိုနီးရွား၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ သေဘာ 

တူခဲ့သည့္ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲ ၿပီးဆုံးသြားခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္ 

စနစ္ျဖင့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖင့္သြားသည့္ ထိုစဥ္က တုိင္းျပည္သစ္ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ဒီမိုကေရစီ 

အေျခခံမူမ်ားႏွင့္အညီ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲႏုိင္ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွား၏ 

ဒီမိုကေရစီတိမ္းၫႊတ္မႈကို လႊတ္ေတာ္၏ လစ္ဘရယ္ဆန္ေသာ လကၡဏာမ်ားက သက္ေသျပ 

ေနသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အဟန္႔အတား 

မရွိသေလာက္နီးပါး လြတ္လပ္စြာေဆာင္ရြက္ခြင့္ရၾကသည္။

ဤဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းပိုင္းသည္ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆုံးခန္းတိုင္ 

သြားခဲ့သည္။3 ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ (DPR) ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ 

2    ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္ အေျခခံမူငါးရပ္ပါ၀င္ေသာ Pancasila ကို ဆူကာႏုိကမိတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ထိုအေျခခံ 
မူငါးရပ္မွာ ၁- ဘုရွားရွင္ကိုယုံၾကည္ျခင္း၊ ၂- တရားမွ်တ၍ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ လူ႔ေဘာင္၊ ၃-အင္ဒို 
နီးရွား၏စည္းလုံးမႈ၊ ၄- လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အျပန္အလွန္ဆင္ျခင္သုံးသပ္ၿပီး ရလာသည့္သေဘာတူညီမႈ၏ 
ေလးနက္ေသာဉာဏ္အေျမာ္အျမင္က လမ္းညႊန္သည့္ ဒီမိုကေရစီ၊ ၅- အင္ဒိုနီးရွားျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ လူမႈေရး 
တရားမွ်တမႈတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ 
3    ၁၉၅၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၉ ရက္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။ 
ပထမအေက်ာ့ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ DPR ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ျဖစ္ၿပီး 
ဒုတိယအေက်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းျဖစ္ 
သည္။ Herbert Feith ေရး- The Indonesian Elections of 1955 (Ithaca: Modern Indonesian Project, Southeast 
Asia Program, Cornell University, 1951)
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ေတာ္ေနရာမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးႏိုင္ငံေရးပါတီ ၃၄ ခုႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 

မ်ားဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။4 ထို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထဲမွ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၈ ခုႏွင့္ 

တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာတစ္ေနရာ 

သို႔မဟုတ္ တစ္ေနရာထက္ပိုၿပီးအႏုိင္ရသြားခဲ့ၾကသည္။ 

အင္ဒိုနီးရွား အမ်ဳိးသားေရးပါတီ၊ Masyumi, Nahdlatul, Ulama ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (PKI) ပါတီမ်ားသည္ မဲအေရအတြက္စုစုေပါင္း၏ ၂၂၊ ၂၁၊ ၁၈ ႏွင့္ ၁၆ 

ရာခိုင္ႏႈန္း အသီးသီးရရွိကာ အင္အားအႀကီးဆုံးပါတီမ်ားအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ အျခား 

ပါတီမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မဲအေရအတြက္စုစုေပါင္း၏ ၀ ဒသမ ၁ 

ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း မဲရရွိခဲ့ၾကသည္။iii

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ္လည္း အစိုးရေရာ တိုင္းျပည္ျပည္ျပဳ 

လႊတ္္ေတာ္ပါ ေကာင္းမြန္စြာမစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ (၁၉၅၅ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ) ၁၉၄၉ ခုႏွစ္ 

ဒီဇင္ဘာမွ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ မတ္လအထိကာလအတြင္း တိုင္းျပည္၏ျပင္းထန္ေသာ လူမႈေရး၊ 

စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားကို အာ႐ုံစိုက္ေျဖရွင္းဖို႔ထက္ အမ်ဳိးသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရး

ကိုကိစၥကို အစိုးရအဖြဲ႕အဆက္ဆက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။ ထိုကာလအတြင္း ၀န္ႀကီး 

အဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႕အေျပာင္းအလဲမ်ား ရွစ္ႀကိမ္ထက္မနည္းျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အေျခခံ 

ဥပေဒေရးဆြဲေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္အေျခခံမူ သေဘာတရားမ်ားအျဖစ္ Pancasila၊ အစၥလာမ္ 

ဘာသာ သို႔မဟုတ္ လူမႈစီးပြားေရးတြင္ မည္သည္ကို တိုင္းျပည့္အေျခခံမူ သေဘာတရားမ်ား 

အျဖစ္က်င့္သုံးရမည္ကိုဆုံးျဖတ္ရန္  တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ပ်က္ကြက္ခဲ့သသည္။

အထက္ပါမတိုးသာ မဆုတ္သာအေျခအေနကိုေျဖရွင္းရန္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ Pancasila 

ႏွင့္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒကိုျပန္လည္ကိုင္စြဲသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အမိန္႔ကို ဆူဟာတိုက 

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒ 

တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကို အခိုင္အမာျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ ဆူကာႏိုသည္ လိုသလိုအုပ္ခ်ဳပ္ 

ႏုိင္ခဲ့သည္။ အရပ္ဖက္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို (စစ္တပ္ႏွင့္) ၎ကိုယ္တုိင္က မႏွစ္ၿမိဳ႕ေၾကာင္း

ထုတ္ေျပာေလ့ရွိသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး နာဆူရွန္း၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဆူကာႏိုႏွင့္စစ္တပ္သည္ 

၁၉၅၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္အထိ အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံေရးတြင္ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးသည့္ ပေလယာ 

မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိ္င္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာထိန္းရန္ PKI ပါတီကို 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ သူႏွင့္အတူပူးေပါင္းပါ၀င္ဖို႔ ဆူကာႏိုက ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။

4   တုိင္းျပည္၏သေဘာတရားေရးရာ (အေျခခံမူမ်ား)၊ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရန္တို႔သည္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္၏ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။
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ဒီမိုကေရစီၿပိဳကြဲက်ဆံုးျခင္း

၁၉၅၉ ခုႏွစ္တြင္ ဆူကာႏုိထုတ္ျပန္သည့္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္မ်ားသည္ အင္ဒိုနီးရွား၏ 

အေစာဆုံးဒီမိုကေရစီစမ္းသပ္ခ်က္ ဆုံးခန္းတုိင္သြားသည့္ လကၡဏာကိုျပသည္။ သူ၏အာဏာ 

ထိပ္ဆုံးေရာက္ခဲ့သည့္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္အတြင္း ဆူကာႏိုသည္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ 

ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးျခင္းကဲ့သို႔ ဥပေဒလမ္းစဥ္မ်ား

ကိုေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိဘဲ သူ၏ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို ဆူကာႏုိကအက်ဥ္းခ်ခဲ့သည္။

၁၉၆၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ ဘာ ၃၀ ရက္တြင္္ျဖစ္ပြားသည့္ အႀကီးတန္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၇ ဦး 

လုပ္ၾကံ သတ္ျဖတ္ခံရမႈအၿပီး အာဏာသိမ္းမႈျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းထားေသာ ဒီမိုကေရစီဟု 

လူသိမ်ားသည့္ ဆူကာႏိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆုံးသတ္သြားခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၃၀ အေရးအခင္းဟု 

လူသိမ်ားသည့္ အဆုိပါ အာဏာသိမ္းမႈကို အီလစ္တပ္ရင္းအျဖစ္ ဆူကာႏိုကိုကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္ရေသာ ကာကရာ ဘီယာ၀ါတပ္ရင္း၏ တပ္ရင္းမွဴး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး အန္တန္း 

ဆမ္ဆူရီက ဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။iv

မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး လူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအင္

အားစုမ်ားႏွင့္အတူ စစ္တပ္က ေရွ႕ေဆာင္တပ္ဦးအျဖစ္ အၾကမ္းဖက္ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လုပ္ရပ္

မ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ PKI ပါတီ၀င္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ယင္းပါတီကိုေထာက္ခံသူဟုဆိုသူမ်ားမွာ 

အမ်ားအျပားေသြးေျမက်ခဲ့ရသည္။5

အာဏာသိမ္းမႈကိုႏွိမ္ႏွင္းကာ အထက္ပါ စက္တင္ဘာအေရးအခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ 

မဟာဗ်ဴဟာအထူးအဖြဲ႕မွဴးေဟာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ဆူဟာတို၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ၁၉၅၀မွ 

၁၉၆၀ ထိကာလအထိၾကာသည္ဟုဆိုၾကေသာ ဆူကာႏို အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Old Order) ၏ 

က်႐ႈံးမႈမ်ားကို ကုစားေျဖရွင္းရန္ New Order အစုိးရကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီ 

ေခတ္ (၁၉၅၀မွ ၁၉၅၇)၊  ထိန္းေက်ာင္း ဒီမိုကေရစီေခတ္ (၁၉၅၇ မွ ၁၉၆၆) ကာလႏွစ္ခုစလုံး 

သည္ တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ျပည္သူတို႔၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို 

ျဖည့္ဆည္းေပးရာတြင္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ခဲ့သည့္ကာလမ်ားဟု အသစ္တက္လာသည့္ ဆူဟာတို 

အစိုးရက ပစ္ပယ္ခဲ့သည္။

ဆူဟာတို၏ New Order အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္ေရးထက္ တုိင္းျပည္ 

တည္ၿငိမ္ေရးကို ဖန္တီးေပးရန္ရည္သန္ခဲ့သည္။ ၁၉၆၆-၁၉၉၈ ကာလအတြင္း ဆူဟာတို၏ 

5    ေသဆံုးသူအေရအတြက္သည္ ၈၀၀၀၀ မွ ၃ သန္းၾကားတြင္ရွိၿပီး မွတ္တမ္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုမတူေခ်။ မယုတ္မလြန္ရွိ 
သည့္ အေရအတြက္သည့္ ၅၀၀၀၀၀ ျဖစ္သည္ဟုယူဆၾကသည္။ Robert Cribb (ed.), The Indonesian Killings 1965-
1966: Studies From Java and Bali (Clayton, Victoria: Monash University, Centre for Southeast Asian 
Studies, 1990); Douglas Kammen and Katherine McGregor, The Contours of Mass Violence in Indonesia, 
1965-1968 (Singapore: National University of Singapore Press, 2012). တြင္ၾကည့္ပါ။
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New Order အစိုးရသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားကိုဟန္႔တားကာ ‘ဖိႏွိပ္ေသာ၊ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦး

စားေပးသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ ကို က်င့္သုံးခဲ့သည္။v  လိမၼာပါးနပ္ၿပီးလွည့္ဖ်ားေသာ ႏုိင္ငံေရးအင္ 

ဂ်င္နီယာအတတ္ပညာကိုသံုးၿပီး အစိုးရက ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီအေရအတြက္ကိုကန္႔သတ္ျခင္း၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကိုကန္႔သတ္ထားေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ဥပေဒကို အစိုးရကမူၾကမ္းေရးဆြဲ ခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို လိုသလိုထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ 

DPR ေအာက္လႊတ္ေတာ္သည္ ဟန္ျပရာဘာတံဆိပ္တုံးလႊတ္ေတာ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဆူဟာတို 

အစိုးရသည္ အာဏာရွင္ဆူကာႏိုအစုိးရေနရာတြင္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္၌ အစား၀င္လာသည့္ အာဏာ 

ရွင္အစိုးရသာျဖစ္သည္ဟု အင္ဒိုနီးရွားလူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ိုင္းက ယူဆ 

လာၾကသည္။vi 

အာဏာရွင္ဆန္ေသာသဘာ၀ကို ဖုံးကြယ္ရန္အလို႔ငွာ New Order အစုိးရသည္ ၁၉၇၁၊ 

၁၉၇၇၊ ၁၉၈၇၊ ၁၉၉၂၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ပုံမွန္က်င္းပခဲ့သည္။ 

အစိုးရ၏ႏိုင္ငံေရးပါတီ Golkar သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတိုုင္းတြင္ အႏိုင္ရသည္။ မဲဆႏၵရွင္အမ်ားစု 

သည္ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို မဲမထည့္ရဲေလာက္ေအာင္ ဖိႏွိပ္မႈျဖင့္ အလြန္အကၽြံ ၿခိမ္း 

ေျခာက္အၾကပ္ကိုင္ခံရသျဖင့္ Golkar ပါတီသည္ မဲဆႏၵစုစုေပါင္း၏ ၆၀မွ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုရရွိ 

ေလ့ရွိသည္။

ယင္း၏ လစ္ဘရယ္မဆန္ေသာ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္ႏွင့္လည္းဆန္႔က်င္ (ဆူကာႏို၏ 

ႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုျပဳလမ္းစဥ္ႏွင့္လည္းဆန္႔က်င္) ေသာ လစ္ဘရယ္စီးပြားေရးမူ၀ါဒကို New 

Order အစိုးရကက်င့္သုံးခဲ့သည္။ ဆူဟာတို အစိုးရက ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္သို႔ဦးတည္လို

က္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဖိတ္ေခၚႏိုင္ခဲ့ၿပီး အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာေရးအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား၏ အကူအညီကိုရရွိခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ 

‘အခ်စ္ေတာ္ကေလး’ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။

ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဆူဟာတိုသည္ ခုႏွစ္ဆက္ေျမာက္ သမၼတသက္တမ္းအတြက္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ဆူဟာတို၏ဦးေဆာင္မႈကို တိုင္းျပည္ကလိုအပ္ေနတုန္းပဲ 

ဟု သူ႔ကိုေထာက္ခံသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ဆူဟာတိုမွာ ျပင္းထန္ေသာဖိအားမ်ား၊ 

ေ၀ဖန္္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းသည္ အင္ဒိုနီးရွားကို 

ျပင္းထန္စြာအထိနာေစခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အင္ဒိုနီးရွား႐ူပီးတန္္ဖိုးကိုခ်လိုက္ 

ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက်ဆင္းသြားရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ႐ူပီးေငြ 

တန္ဖိုး ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိက်ဳံ႕သြားခဲ့သည္။vii

စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈႏွင့္တစ္ပါတည္း အဓိက႐ုဏ္းမ်ား၊ ေသြးထြက္သံယိုမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး 
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ၿမိဳ႕ေတာ္ ဂ်ကာတာတြင္ ႀကီးမားသည့္ အပ်က္အစီးမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး မီဒန္၊ ဆိုလို၊ ေယာဂ်ကာတာ၊ 

ဆူယာဘာရာ၊ ပါဒန္း၊ ဘန္ယု၀မ္ဂီကဲ့သို႔ၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း အလားတူအေရးအခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚ 

ခဲ့သည္။6 ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္းသည္ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ အင္ဒုိနီးရွား၏ လူမႈေရး၊ 

ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ား အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုပါ ဘြားဘြားႀကီးေပၚထြက္လာ 

ေစသည္။ ဆူဟာတို၏ေနာက္ဆုံးသမၼတသက္တမ္းသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မတ္လမွ ေမလအထိ 

သုံးလသာခံခဲ့သည္။

စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကို ဆူဟာတိုကေျဖရွင္းရန္ အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ 

ရာထူးမွ ႏုတ္မထြက္မီ တစ္ပတ္သာလုိေတာ့သည့္အခ်ိန္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ 

ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ေတာ္ တြင္က်င္းပသည့္ ကမာၻႏုိင္ငံေပါင္း ၁၅ ႏုိင္ငံမွေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္သည့္ 

G-15 ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းသို႔ ဆူဟာတိုတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ 

အျခားႏိုင္ငံတကာ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားထံမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရး အကူအညီမ်ားရရွိေအာင္ 

ႀကိဳးပမ္းရန္ ထိုအစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို ရာထူး 

ေနရာေျပာင္းလဲၿပီး ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစိုးရ 

မဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတက္ၾကြ ႂကြလႈပ္ရွား သူမ်ားကို အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းခန္႔အပ္သည့္ 

အစီအစဥ္ကို ဆူဟာတိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္အေျခအေနကိုထိန္းရန္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္

သည့္သူ၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ေထာက္ခံမႈမရရွိခဲ့ေပ။ သူ႔အာဏာမ်ားကို ႏွစ္ 

ေပါင္းမ်ားစြာခြဲေ၀ေပးထားခဲဲ့သည့္ ဆူဟာတိုကိုသစၥာခံေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ 

သူစီစဥ္ထားသည့္ အစိုးရအဖြဲ႕သစ္တြင္ ပါ၀င္ရန္ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကသည္။ ဤ သို႔ေသာအေျခအေန 

မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ေက်ာ္ၾကာ ရယူထားခဲ့သည့္ သမၼတရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္႐ုံကလြဲၿပီး 

ဆူဟာတိုအတြက္ တျခားေရြးစရာမရွိေတာ့ေခ်။

ေမလ ၂၁ ရက္တြင္ ဆူဟာတိုရာထူးမွႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ ဒုတိယသမၼတ ဘီ၊ေဂ်၊ 

ဟာဘီဘီက အင္ဒိုနီးရွား၏ တတိယေျမာက္သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည္။ ဟာဘီဘီ 

က သမၼတရာထူးဆက္ခံလိုက္ျခင္းကို တုံ႔ျပန္မႈမ်ားမွာ အေကာင္းေရာအဆိုးပါ ဒြန္တြဲေနခဲ့သည္။ 

ဟာဘီဘီကို ေထာက္ခံသူအမ်ားစုျဖစ္သည့္ အင္ဒိုနီးရွားမြတ္ဆလင္ ပညာတတ္မ်ားအသင္း၀င္ 

ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းကိုလက္ခံသူမ်ားက ဟာဘီဘီသမၼတရာထူးတြင္ ခန္႔အပ္ခံရ 

ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီသည္ဟု အခိုင္အမာေျပာၾကသည္။ သူ႔ကိုမေထာက္ခံသူ 

မ်ားကေတာ့ ဆူဟာတို၏အပါးေတာ္ျမဲလူယုံဟု ဟာဘီဘီကိုျမင္ၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျဖစ္ေပၚေန 

သည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပတ္သက္သူဟုျမင္ၾကသျဖင့္ ဟာဘီဘီႏုတ္ထြက္ရန္ 

၎တို႔က ေတာင္းဆိုသည္။

6    ဆက္စပ္အက္ေဆးမ်ားကို Geoff Forrester and RJ May (eds.), The Fall of Soeharto (Singapore: Select 
Books, 1999). တြင္ၾကည့္ပါ။
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ေထာက္ခံမႈအႀကီးအက်ယ္မရသျဖင့္ သူ၏သမၼတရာထူးတည္ျမဲေရးစိတ္ခ်ရရန္ မဟာ 

ဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ဖို႔လိုသည္ကို ဟာဘီဘီက သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ 

တုိင္းႏုိင္ငံကို အပိုင္စားေစာင့္ၾကပ္သူအျဖစ္အျဖစ္ အသုံးေတာ္ခံခဲ့သည့္ စစ္တပ္ကို အရပ္ဖက္

ထိန္းခ်ဳပ္မႈတည္ေထာင္လိုက္ျခင္းသည္ ဟာဘီဘီ၏ အဓိကေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤ 

အခ်က္မွာ အထူးအေရးပါသည္။ အကယ္၍ ဟာဘီဘီက တုိင္းျပည္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈကို ျပန္လည္ 

တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳႏုိင္ဟု ထင္ရွားလာပါက ဆူဟာတိုတြင္ အရံသင့္ဇာတ္ညႊန္းအခင္းအ 

က်င္းရွိေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သျဖင့္ ဤအခ်က္သည္အထူးအေရးပါျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး 

အရအေရးေပၚအေျခအေနျဖစ္ေပၚလာပါက ‘လိုအပ္သည့္နည္းလမ္းမွန္သမွ်’ သုံးကာ တိုင္းျပည္ 

ကိုကယ္တင္ရန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည့့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုသည္ 

ဆူဟာတိုထံမွ လူမသိသူမသိ ညႊန္ၾကားခ်က္ရထားသည္။ ၀ီရန္တိုသည္ ဤညႊန္ၾကားခ်က္ရထား 

ေၾကာင္း ဟာဘီဘီကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်ေျပာထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဟာဘီဘီကလည္း အေျခ 

အေနပိုဆိုးလာပါက ေရြးစရာနည္းလမ္းအျဖစ္ ထိုညႊန္ၾကားခ်က္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀ီရန္တိုကိုင္

ထားရန္အခြင့္ေပးခဲဲ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၀ီရန္တို၏ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈကို ယုံၾကည္ေၾကာင္းျပရာ 

ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ၀ီရန္တို၏သစၥာခံမႈကိုလည္းရရွိလိုက္သည္။x မဟာဗ်ဴဟာအထူးအဖြဲ႕မွဴး 

ႏွင့္ ဆူဟာတို၏သမက္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဘို၀ို ဆူဘီဂ်န္တိုဦးေဆာင္သည့္ တပ္မ်ား 

ၿမိဳ႕ေတာ္ဂ်ကာတာသို႔ မသကၤာဖြယ္ ဦးတည္လာေနသည္ဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ၀ီရန္တိုက 

အစီအရင္ခံခဲ့သည့္အခါ ဟာဘီဘီက ၀ီရန္တိုအားယုံၾကည္ကိုးစားမႈမွာ ပိုမိုတိုးပြားလာခဲ့သည္။ 

ထိုသတင္းမ်ားကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္သည့္အေနျဖင့္ ပရာဘုိ၀ိုကို ရာထူးမွဖယ္ရွားရန္ 

၀ီရန္တိုအား သမၼတ ဟာဘီဘီကညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုညႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ စစ္တပ္အာဏာ 

သိမ္းမႈကို ထိေရာက္ပီျပင္စြာတားဆီးႏုုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပရာဘို၀ိုႏွင့္ စစ္တပ္ကိုခြဲထုတ္လိုက္ 

ျခင္းျဖင့္ သူ၏သမၼတရာထူးကို အလားအလာအမ်ားဆုံး စစ္ဘက္စိန္ေခၚမႈမွ ဟာဘီဘီကာကြယ္ 

ႏုိင္လိုက္သည္။7 စစ္တပ္ရာထူးအဆင့္ဆင့္ကို ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ 

ျခင္းက ေထာက္ခံမႈအျပည့္အ၀ရရွိသြားေစခဲ့သည္။

ဟာဘီဘီသည္ အစိုးရကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိဘဲ ဆူဟာတိုႏွင့္နီးစပ္ေသာ ခ႐ိုနီမ်ား၏ 

အက်ဳိးစီးပြား ကိုေစာင့္ေရွာက္ေပးသည့္အတြက္ အဂတိလိုက္စားသည္ဟု သူ႔ကိုမေထာက္ခံသူ 

မ်ားက စြပ္စြဲခဲ့ၾကသည္။xii အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္အထူးအစည္းအေ၀းက်င္း

ပရန္လိုသည္ဟုေျပာဆိုကာ ဟာဘီဘီ၏ သမၼတရာထူးဆက္ခံမႈသည္ တရားမ၀င္ဟု အခ်ဳိ႕က 

ဆိုၾကသည္။xiii

ဟာဘီဘီက သူ၏အစိုးရအဖြဲ႕အသစ္ဖြဲ႕စည္းမႈကိုေၾကညာလိုက္သည့္အခါ အထက္ပါ 

7     ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကို စစ္တပ္က၀င္စီးလိမ့္မည္ဟု ေကာလာဟလမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။ See Geoffrey 

Forrester, ‘A Jakarta Diary, May 1998’, p. 55, 58–64. တြင္ၾကည့္ပါ။ 
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ေ၀ဖန္မႈမ်ား ပိုမိုတုိးပြားလာသည္။ သူ႔ကို ေျပာဆိုေ၀ဖန္မႈအမ်ားဆုံးလုပ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွာ 

အမ်ဳိးသားတပ္ဦး (Barisan Nasional သို႔မဟုတ္ Barnas) ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသားတပ္ဦးတြင္  

ဆူဟာတိုအစိုးရေဟာင္းတြင္ပါ၀င္သည့္ ၀န္ႀကီးအခ်ဳိ႕၊ စစ္ဘက္အရာရွိမ်ားျဖစ္သည့္ အလီ 

ဆာဒီခင္၊ ကီမယ္လ္အစ္ဒရစ္၊ (ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာသည့္အခါ သမၼတျဖစ္လာသည့္ 

ဆူကာႏို၏သမီး) မီဂါ၀တီ ဆူကာႏို ပူထရီ၊ရာဇာလီအစၥေမးလ္၊ မာဆီလမ္ ဆီမန္ဂ်န္တက္ခ္ 

တို႔ကဲ့သို႔ အရပ္သားထဲမွာလူသိမ်ားထင္ရွား သူမ်ားပါ၀င္သည္။ အျခားၾသဇာေညာင္းသည့္အဖြဲ႕ 

မွာ အင္ဒိုနီးရွား၏ အႀကီးဆုံးအစၥလာမ္လူမႈေရးႏွင့္ဘာသာ ေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ 

နက္ဒလာတူလ္ အူလ္မာအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းကို (Gus Dur ဟုလည္း 

လူသိမ်ားသည့္) အဗၺဒူရာမန္ ၀ါဟစ္ကဦးေဆာင္ၿပီး အစိုးရအတြက္ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္း

သည့္အတိုက္ခံေနရာတြင္ ရပ္တည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။xiv 

ဟာဘီဘီကိုမေထာက္ခံသူမ်ားမွာ စည္းလုံးမႈေတာ့မရွိေပ။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ 

(MPR) အထူးအစည္းအေ၀းကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္က်င္းပသည့္အခါ ဟာဘီဘီႏုတ္ထြက္ 

ရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုဆႏၵျပေတာင္းဆိုသည့္ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကို မီဂါ၀တီေရာ အဗၺဒူရာမန္၀ါဟစ္ကပါ လက္မခံခဲ့ေပ။ ဟာဘီဘီသည္ သူ႔ကို 

မေထာက္ခံသည့္ အထက္ပါအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခ်င္းစီႏွင့္ဆက္ဆံေရးနည္းလမ္းေပါင္းစုံ လုပ္ 

ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို စိတ္၀မ္းကြဲသြားေစၿပီး အတိုက္အခံကိုလိုသလိုထိန္းခ်ဳပ္ 

စီမံမႈပိုလုပ္လာႏုိင္ခဲ့သည္။

ဟာဘီဘီ၏သမၼတသက္တမ္း

သူ၏သမၼတသက္တမ္းအတြက္ ေထာက္ခံမႈဆန္႔က်င္မႈေပါင္းစုံ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းႏွင့္ 

တရား၀င္ျဖစ္မႈ အားနည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ရာထူးျမဲရန္ ဟာဘီဘီ႐ုန္းကန္ခဲ့ရသည္။ ထိုအေတာ 

အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကျပန္လာရန္ ခ်ီတုံခ်တုံျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာ 

လွ်င္ ႐ူပီးေငြ ၁၄၀၀၀ မွ ၁၇၀၀၀ ၾကားတြင္အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႐ူပီးေငြေစ်းမွာ 

လည္းက်ဆင္းေနသည္။ (တုိင္းျပည္လူဦးေရ၏ ၃၉ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္) ျပည္သူ ၇၉ သန္းခန္႔ 

သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္းေအာက္တြင္ေရာက္ေနခဲ့သည္။ ထိုအေရ 

အတြက္သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ကုန္ေရာက္သည့္အခါ ၉၆ သန္းသို႔ျမင့္တက္လာမည့္အလားလာရွိ 

ေနခဲ့သည္။8 ဇြန္လတြင္ အင္ဒိုနီးရွား၏စီးပြားေရးသည္ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းလာ 

မည္ဟု အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့သည္။ လမ္းေပၚထြက္ 

8    ၁၉၉က ခုႏွစ္ အင္ဒိုနီးရွား၏စုစုေပါင္းလူဦးေရသည္ ၂၀၄ မီလီယံျဖစ္သည္။ Badan Pusat Statistik, Tabel Laju 
Pertumbuhan Penduduk [Table of Population Growth], (Jakarta: 2012) တြင္ၾကည့္ပါ။ ယင္းကို                                 
http://bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=2; တြင္ရယူဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။ 
dan Badan Pusat Statistik, Penduduk Indonesia [Table of Indonesia’s Population], (Jakarta: 2012) ကို 
http://bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=12&notab=1. တြင္ ရယူဖတ္႐ႈႏုိင္ 
သည္။
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ဆႏၵျပမႈမ်ားႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံံေရးမၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈက တုိင္းျပည္ 

တစ္၀န္းျဖစ္ေပၚေနသည္။ အေရွ႕တီေမာ၊ အာေခ်းႏွင့္ ပါပူအာျပည္နယ္မ်ားရွိ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွား 

မႈမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးရဖို႔ရွိေနသည္။ မာလုကာႏွင့္ ပိုဆိုေဒသမ်ားတြင္ လူမ်ဳိးေရး၊ 

ဘာသာေရးပဋိပကၡမ်ားက ထိုခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ပိုၿပီးေျဖရွင္းရခက္ေစခဲ့သည္။ အင္ဒို 

နီးရွား၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အေစာပိုင္းကာလသည္ ‘ဗရမ္းဗတာျဖစ္ေနသည့္ေစ်းကြက္ႏွင့္ 

သူတလူငါတမင္းျဖစ္ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ’၏လကၡဏာရပ္ဟု ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒပညာရွင္ 

ရစ္ခ်တ္ေရာ္ဘင္ဆင္က ေခၚဆိုခဲ့သည္။xvi

၁၉၅၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆူဟာတို၊ ဆူကာႏိုတို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ၿငိမ္၀ပ္ 

ပိျပားမႈရွိရန္ အတင္းအၾကပ္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးႏွင့္လားလားမွ်မဆိုင္သည့္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္ 

မ်ားကို အာမခံျခင္းစတင္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဟာဘီဘီကဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ျပဳ 

ျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဖာ္ေဆာင္သည့္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဟာဘီဘီကေၾကညာခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္၏ 

စီးပြားေရး၊ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ တရားေရးစနစ္တို႔ကို ဒီမိုကေရစီနည္းတက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ သူ၏ 

အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဟာဘီဘီကတာ ၀န္ေပးခဲ့သည္။ ဟာဘီဘီအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသက္တမ္း ၁၈ 

လတာကာလအတြင္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ဥပေဒသစ္ ၆၈ ခု၊ ဥပေဒမ်ားေနရာတြင္ အစား 

ထုိးလိုက္သည့္ အစိုးရလုပ္ထုံးလုပ္နည္း သုံးခု၊ အစိုးရအဖြဲ႕နည္းဥပေဒ ၁၀၉ ခု၊ သမၼတအမိန္႔ 

ေၾကညာခ်က္ ၂၈၄ ခုႏွင့္ သမၼတ႐ုံးညႊန္ၾကားခ်က္ ၃၁ ခုတို႔ကို ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

သူ၏သက္တမ္းအတြင္း သမၼတဟာဘီဘီသည္ ေထာက္ခံမႈမ်ားမ်ားစားစား မရခဲ့ေသာ္ 

လည္း ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနကို ေအးခ်မ္းေအာင္ခိုင္ခိုင္မာမာ တိုးတက္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ 

ေမလ ၂၅ ရက္တြင္ ဆူဟာတိုကို လူသိထင္ရွားေ၀ဖန္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဆရီဘင္တန္ 

ပါေမာက္ခက္စ္ႏွင့္ မူကာတာ ပက္ပါဟန္တို႔အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၅ ဦးကို 

လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ သူ၏သက္တမ္းကုန္ခါနီးတြင္ လူသိမ်ားသည့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားအပါအ၀င္ 

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၅၀ ခန္႔ကို ဟာဘီဘီက လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။xviii လြတ္လပ္စြာေရး

သားထုတ္ေ၀ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေ၀ဖန္ခြင့္ႏွင့္ 

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္တို႔ကို ျမႇင့္တင္အားေပးရာတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေစသည္ဟု မွတ္ယူ 

သည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားအားလုံးကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ဟာဘီဘီ၏သမၼတသက္တမ္းအေစာပိုင္းကာလတြင္ Golkar ပါတီကို ပုံမွန္ႏုိင္ငံေရးပါတီ 

တစ္ခုအသြင္ သို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးေသာ ႏုိင္ငံေရးအရထိုးေဖာက္ 

ေက်ာ္လႊားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားႏွင့္ စစ္တပ္ထံကပါ ေထာက္ခံမႈ 

ရေအာင္ ပါတီက ဆူဟာတို လက္ထက္တုန္းကလို စည္း႐ုံးမရေတာ့ဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾသဇာ 
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လႊမ္းမိုးႏုိင္ေအာင္ Golkar ပါတီက အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုရဖို႔ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

Golkar ပါတီ၏ ပါတီတြင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ပါတီၾကား အေဆာက္အအုံဆုိင္

ရာခ်ိတ္ဆက္ထားမႈကို ျပတ္စဲသြားေစခဲ့သည္။ [ဤအေျပာင္းအလဲကို ၁၉၉က ဇူလိုင္လတြင္ 

Golkar ပါတီ၏ ပါတီညီလာခံတြင္လက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။] 

ဇြန္လတြင္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံကို လစ္ဘရယ္ပါတီစုံစနစ္သို႔ျပန္ေရာက္ မသြားေစရန္ ဟန္႔ 

ထားတားသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတည္ေထာင္မႈကို ခ်ဳပ္ျခယ္ကန္႔သတ္ထားမႈမ်ားအား 

ဟာဘီဘီက အဆုံးသတ္ခဲ့သည္။ ေျခာက္လအတြင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၈၁ ပါတီမွတ္ပုံတင္ခဲ့ၾက 

သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တစြာက်င္းပႏုိင္ေစရန္ လြတ္လပ္ေသာ ေရြး 

ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (Bawaslu) တို႔ကို ဟာဘီဘီကဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

သူ၏ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ေခါင္း 

ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ 

အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ရက္ကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပရန္ 

ရက္ေရႊ႕လိုက္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဟာဘီဘီတစ္ဦးတည္း တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ 

ေဆာင္ျခင္းမရွိပါက ဆူဟာတို  ေခတ္အလြန္ ပထမဆုံးက်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို ဟာဘီဘီ 

အာဏာရၿပီး ၁၈ လပင္မရွိေသးခင္ က်င္းပရန္အာမခံခ်က္လုံး၀ရွိမည္မဟုတ္ေပ။

ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္တပ္၏ ပဓာနက်ေသာအခန္းက႑ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဟာဘီဘီ၏ 

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ သူ၏ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္္းစဥ္တြင္ အေျခခံက်သည့္္ ႀကိဳးပမ္း 

ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ စစ္မႈထမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ဖယ္ရွားကာ 

ပညာသည္စစ္သားမ်ားျဖစ္လာရန္ စစ္တန္းလ်ားသို႔ျပန္ပို႔ခဲ့သည္။ ‘အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 

ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္တပ္၏လူမႈေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑သည္ စနစ္တက် သူ႔အလို 

အေလ်ာက္ေလ်ာ့ပါးလာမည္’ဟု စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ ဟာဘီဘီက အမ်ားသိေျပာၾကား 

ခဲ့သလို၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုကလည္း အလားတူေျပာဆိုခဲ့သည္။xix ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ 

တြင္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈႏွင့္ကာကြယ္ေရးက႑တို႔ကို ျပတ္ျပတ္သားသားပိုင္ 

ျခားရန္အလို႔ငွာ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအဖြဲ႕ကိုတစ္ေပါင္းတည္းထားျခင္းမွ အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုသီးျခား

ရပ္တည္ေစခဲ့သည္။ ေနာင္ႏွစ္မ်ားတြင္ စစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈရရွိေစရန္္ လိုအပ္ 

ေသာ ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္အတြက္ ခိုင္မာေသာအေျခခံေပးအပ္ႏုိင္ရန္အလို႔ငွာ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း 

ပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုစတင္ရန္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္း 

အေ၀းကို ႏို၀င္ဘာလတြင္က်င္းပစဥ္ တင္သြင္းသည့္အဆိုျပဳခ်က္ကို သမၼတဟာဘီဘီက 

ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ယင္းအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလုပ္ 
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ငန္းစဥ္စတင္ခဲ့သည္။ သမၼတသက္တမ္းကို ငါးႏွစ္သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္သာထမ္းေဆာင္ရန္ ကန္႔ 

သတ္လိုက္ျခင္းသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၏ အေရးႀကီးေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားထဲမွ 

တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ႏိုးၾကားမႈကိုျမႇင့္တင္ႏုိင္ခဲ့

သည္။ ႏုိင္ငံေရးတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေမအေရး 

အခင္းတြင္ ဓားစာခံျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးရန္ အမ်ဳိးသမီးပညာတတ္

မ်ားႏွင့္တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားပါသည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဟာဘီဘီေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။9 အစိုးရကိုယ္စား 

အဆိုပါအမ်ဳိးသမီးဓားစာခံမ်ားကို ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ေတာင္းဆိုေပးဖို႔ ဟာဘီဘီကသေဘာ 

တူခဲဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေရး ေတာင္းဆိုတင္ျပမႈ 

ကိုအဓိကထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လြတ္လပ္ေသာအမ်ဳိးသား 

ေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႕စည္းရန္ ကတိျပဳခဲ့သည္။10

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း (ေဒသႏၲရလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းျခင္း)

New Order အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္ထက္ အင္ဒိုနီးရွားအစုိးရသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈျမင့္မား 

ၿပီး အစိုးရယႏၲရားႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအရပါ လက္ေအာက္ခံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားအျဖစ္ ေဒသ 

ဆိုင္ရာအစုိးရ အႀကီးအကဲမ်ားကို သမၼတက ဆက္ဆံခဲ့သည္။

ဂ်ကာတာ၊ ေယာ့ဂ်ကာတာ၊ အာေခ်းျပည္နယ္မ်ားအပါအ၀င္ ျပည္နယ္ေတာ္ေတာ္ 

မ်ားမ်ားသည္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အတန္း တရား၀င္ရရွိၾကေသာ္လည္း ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား 

သည္ ၎တို႔၏အေရးကိစၥမ်ားကိုစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ တကယ့္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို က်င့္သုံး 

ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ဟာဘီဘီက စိုက္လိုက္မတ္တပ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ 

ခဲ့သည္။ ေဒသဆိုင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ (ဥပေဒအမွတ္ ၂၂/၁၉၉၉) အရ ေဒသဆိုင္ရာ 

9     ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္ရိွ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာ အဓမၼအက်င့္ခံရသည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားစြာထြက္ေပၚခဲ့သည္။ Peta 
Amuk di Kota Hantu’, Tempo, 19–25 May 2003, See also, Komnas Perempuan Publication, 2003, “The May 
1998 Tragedy in the Course of the Nation’s Journey: In Denial”, Jakarta, Komnas Perempuan, ကိုၾကည့္ပါ။ 
ယင္းကို through http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2009/08/in-denial.pdf’ တြင္ရယူ 
ဖတ္႐ႈႏုိင္သည္။
10    ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ ယခုအခါ Konisi Nasional Perempuan (အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးအတြက္ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာ 
ေကာ္မရွင္) ဟုေခၚတြင္သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပုံစံအားလံုး တိုက္ဖ်က္ေရး ကုလ 
သေဘာတူညီခ်က္ Optional Protocol of the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women (CEDAW) ကို ဟာဘီဘီကလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ Independent Report of Non-Government 
Organizations Concerning the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women (CEDAW) in Indonesia (Jakarta: CEDAW Working Group Initiative, 2007) 
ကိုၾကည့္ပါ။
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အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္တရားေရး၊ ဘာသာ 

ေရးတို႔မွလြဲၿပီး က်န္အေရးကိစၥမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ အခြင့္အာဏာရရွိသြားခဲ့သည္။ ဗဟိုအစိုးရ 

က ႏုိင္ငံျခားေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ တရားေရး၊ ဘာသာေရးတုိ႔ကို ဆက္လက္စီမံ 

အုပ္ခ်ဳပ္သည္။xx 

အာေခ်း၊ ပါပူအာ၊ အေရွ႕တီေမာစသည့္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ 

ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ အစိုးရကသီးျခားမူ၀ါဒမ်ားကိုက်င့္သုံးသည္။ အာေခ်းျပည္နယ္ကို 

အထူးေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္အတန္းေပးအပ္မည့္ အစီအမံသည္အစိုးရႏွင့္မသင့္ျမတ္မႈကို 

ေျဖရွင္းေပးႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ Hassan Tiro ဦးေဆာင္သည့္ ခြဲထြက္ေရးအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ 

Free Aceh Movement (GAM) ကို ပိုၿပီးလူႀကိဳက္မ်ားသြားေစမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္းလည္း ထို

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အတန္းေပးရန္စီစဥ္ခဲ့သည္။11

အာေခ်းျပည္နယ္နည္းတူ အေရွ႕တီေမာကို အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္အတန္းေပးျခင္း 

သည္ တီေမာနယ္သားအမ်ားစုကို ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈမရေစခဲ့ဟုယူဆရသည္။ တီေမာျပည္သူ 

မ်ား ၎တို႔၏ေနာင္ေရးကို ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေပးသည့္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ ဟာဘီဘီက 

ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပလုိက္ျခင္း၏ရလဒ္မွာ အင္ဒိုနီးရွားမွ အေရွ႕တီေမာကို

ခြဲထြက္သြားေစခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပါပူအာျပည္နယ္ျပႆနာကိုမူ ၿပီးျပတ္ေအာင္ မေျဖရွင္းႏုိင္ 

ေသးဘဲရွိေနသည္။ ပါပူအာျပည္နယ္သည္ ပါပူအာႏွင့္ အေနာက္ပါပူအာဟူ၍ေဒသႏွစ္ခုပိုင္း 

ျခားထားသည္။ ယင္းေဒသႏွစ္ခုစလုံးကို တရား၀င္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ပမာဏႀကီးႀကီးမား

မားေပးထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာပါပူအာျပည္နယ္သားမ်ားက ခြဲထြက္ေရးကို ေထာက္ခံေန 

ဆဲျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္၏သီးျခားလြတ္လပ္မႈကိုျမႇင့္တင္ျခင္း

အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား၏ ေငြေရးေၾကးေရးမူ၀ါဒ စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

ကို တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရန္လိုအပ္ခ်က္အား အာ႐ုံစိုက္မိေစခဲ့သည္။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ 

ႏွစ္ ၂၀ ေနလာခဲ့သည့္အေတြ႕အၾကံဳကိုအေျခခံကာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ေငြေၾကးမူ၀ါဒ 

ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးစီးပြားမ်ား၏ စြက္ဖက္မႈမရွိေသာ အမွီအခိုကင္းသည့္ 

11  ဆူဆီလိုဘန္ဘန္းယူႏိုယိုႏို၏ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ကြဲျပားျခားနားေသာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ အာေခ်း 
ျပည္နယ္ရွိ ခြဲထြက္ေရးအယူအဆကိုေျဖရွင္းႏုိင္ခ့ဲသည္။ ဖင္လန္သမၼတေဟာင္း မာတီအာတီဆာရီ၏ ၾကား၀င္ညႇိႏႈိင္း မႈ၊ 
ဒုသမၼတ ယူဆက္ဖ္ကာလာ၏ ဦးေဆာင္မႈ၊လမ္းညႊန္မႈတို႔ျဖင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ အစိုးရႏွင့္ GAM ၾကား ၿငိမ္းခ်မ္း 
စြာျဖင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့သည္။
        ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ အာေခ်းျပည္နယ္သည္ တစ္ခုတည္းေသာအင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ဆက္ 
ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းျပည္နယ္သည္ အစၥလာမၼစ္ဥပေဒကိုအေျခခံၿပီး ျပည္နယ္အေရးကိစၥမ်ားကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္  
ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ See Fachry Ali, Suharso Monoarfa, Bahtiar Effendy, Kalla & Perdamaian Aceh 
(Jakarta: Lspeu Indonesia, 2008) တြင္ၾကည့္ပါ။
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ဗဟိုဘဏ္သည္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္ဟု ဟာဘီဘီကယူဆသည္။ ဤသို႔ေသာမူ၀ါဒကို 

ဆူဟာတိုေရာ ဆူကာႏုိကပါ ခ်ဳိးေဖာက္ခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရစီမံကိန္းမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္ထံမွ 

ဘ႑ာေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရန္ ၎တို႔ႏွစ္ဦးစလုံးက လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။xxi  စီးပြားေရးအ 

ၾကံေပးမ်ားႏွင့္တုိင္ပင္ျခင္း၊ ဂ်ာမနီဗဟိုဘဏ္ အမႈေဆာင္အရာရွိေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ 

ေဒါက္တာ ဂ်ဳိးဆက္ဖ္ အက္ကာမန္း၊ ေဒါက္တာ ဟဲလ္မက္ ရွယ္လ္ ဆင္ဂ်ာ၊ ေဒါက္တာ 

၀ုလ္ဖ္ဂန္း ကာ့တီတို႔ကို ဖိတ္ေခၚကာ ဗဟိုဘဏ္၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ား သီးျခားလြတ္လပ္

စြာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစမည့္ ဥပေဒသစ္ကိုေရးဆြဲရန္ အကူအညီရယူခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ျခင္း

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္က်င္းပသည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၏ 

အခြင့္အာဏာ အပ္ႏွင္းမႈအရ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္က်င္းပခဲ့ 

သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြတ္လပ္၍တရားမွ်တစြာယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ေစရန္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို 

တစ္ခုၿပီးတစ္ခုျပ႒ာန္းခဲ့သ ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြကဲ်င္းပႏိုင္ျခင္းအတြက္ ဟာဘီဘီ၏အခန္းက႑မွာ 

အင္မတန္အေရးပါသည္။ အဆိုပါဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားထဲတြင္ စစ္မႈထမ္းမ်ားမဲေပးခြင့္ကို ပ်ယ္ 

ဖ်က္ျခင္း၊  ႏုိင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ား Golkar  ပါတီကို မျဖစ္မေနမဲေပးရျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔ပါ၀င္ 

သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ မီဒီယာအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ

ဥပေဒမ်ားကိုခ်ဳိးေဖာက္မႈမွန္သမွ် တရားဥပေဒေၾကာင္း အရအေရးယူေရးတုိ႔အတြက္ အခြင့္ 

အာဏာကို ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီအား အပ္ႏွင္းခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီႏွင့္အလား 

သ႑ာန္တူသည့္ ဆူဟာတိုလက္ထက္တုန္းက အဖြဲ႕အစည္းသည္ Golkar ပါတီေအာင္ႏုိင္ေရး 

အဖြဲ႕၏ အစိတ္အပိုင္းသာျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ေကာ္မတီကို အဆိုပါအာဏာမ်ား အပ္ႏွင္းလိုက္ျခင္းသည္ 

ထုိးေဖာက္ေက်ာ္လႊားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

၁၉၉၉ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ယခင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ ၿပိဳင္ဆုိင္ႏိုင္မႈ၊ 

ဒီမိုကေရစီ ဆန္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၄၈ ပါတီပါ၀င္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ မီဂါ၀တီဦးေဆာင္သည့္ (Indonesian Democratic Party of Stuggle) အင္

ဒိုနီးရွားဒီမိုကေရစီႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈပါတီ PDI-P သည္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၃၅ ေနရာအႏုိင္ 

ရၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ေနရာအမ်ားစု အႏုိင္ရသြားခဲ့သည္။ Golkar ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ 

၁၂၀ အႏုိင္ရၿပီးဒုတိယေနရာလိုက္ကာ အျခားအစၥလာမ္ သို႔မဟုတ္ မြတ္ဆလင္ဘာသာေရး 

အေျခခံပါတီေလးခုက အစဥ္လိုက္ရပ္တည္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ မြတ္ဆလင္ပါတီေလးခုတြင္ 

United Development Party (ညီညြတ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈပါတီ) က ၅၈ ေနရာ၊ Nation 

Awakening Party (အမ်ဳိးသားႏုိးၾကားေရးပါတီ) က ၅၁ ေနရာ၊ National Mandate Party 

(အမ်ဳိးသားအခြင့္အာဏာပါတီ) က ၃၄ ေနရာ၊ Crescent Star Party (လျခမ္းၾကယ္ပါတီ) က 

၁၃ ေနရာအသီးသီးရရွိကာ အစဥ္လိုက္ရပ္တည္ခဲ့သည္။xxiii
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ထိုစဥ္ကက်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအရ DPR အတြက္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ 

သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတတို႔ကို တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ MPR က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 

ျခင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ သမၼတကို အရည္အခ်င္းအကဲျဖတ္စစ္ေဆး 

ရန္ႏွင့္ စြဲခ်က္တင္ျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မူ၀ါဒဆုိင္ရာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကိုေရးဆြဲျခင္းတို႔ကိုလုပ္ႏုိင္သည့္ အျမင့္ဆုံးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ တုိင္းျပဳ 

ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ သမၼတက ခန္႔အပ္သည့္ ပညာ 

သည္အစုအဖြဲ႕၊ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရမ်ားကခန္႔အပ္သည့္ ေဒသဆုိင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ 

ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ New Order အစိုးရလက္ထက္တြင္ ‘အထက္ပါလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အားလုံးကို 

ဆူဟာတိုကထိန္းခ်ဳပ္ထားသျဖင့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္သည္ ဆူဟာတိုအႀကိဳက္ လိုက္ 

လုပ္ေပးရန္ရွိေနသည့္ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ခဲ့သည္’။xxiv  ဟာဘီဘီအာဏာရလာသည့္အခါ ထိုသို႔  

လႊတ္ေတာ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားျခင္းမရွိေတာ့ေပ။ စင္စစ္ ဟာဘီဘီ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားအားလုံးက 

သူ၏ သမၼတသက္တမ္းအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဆုလာဘ္မ်ားေတာ့ ရမလာေစ    

ခဲ့ေပ။

၁၉၉၉ ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပသည့္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ 

သူ၏ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္မႈအစီရင္ခံစာမွာ ၅၀ ေအာက္ေလ်ာ့နည္းသည့္ မဲကြာျခားခ်က္ျဖင့္ 

ပယ္ခ်ခံံရသည္။ ထိုမဲကြာဟခ်က္သည္ လႊတ္ေတာ္၏အယုံအၾကည္ရွိမႈမရွိ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈတြင္ 

႐ႈံးနိမ့္သြားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ သူ၏အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားတင္ျပမႈ ႐ႈံးနိမ့္သြားရျခင္းအေၾကာင္း 

အရင္ကို တိက်ေသခ်ာေသာဖြင့္ဆိုရွင္းျပမႈ တစ္ခုမွ်မရွိခဲ့ေပ။ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ရည္မွန္း 

ခ်က္မ်ားအၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနျခင္းတို႔က အေရးအပါဆုံး အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္။ 

ဆူဟာတိုကို ႐ုံးတင္တရားစြဲဆိုရန္ ဟာဘီဘီက ဖိဖိစီးစီးမလုပ္ခဲ့ျခင္း၊ အေရွ႕တီေမာအေရး 

လူထုဆႏၵခံယူပြဲရလဒ္မ်ားအတြက္ သူတြင္တာ၀န္ရွိျခင္းတို႔သည္ ျပည္သူအမ်ားမေက်မနပ္ 

ျဖစ္ရျခင္း အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္ဟုလည္းဆိုၾကသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္တပ္ကပါ၀င္ 

ပတ္သက္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈအမႈတြဲမ်ားကို ဟာဘီဘီက မဆိုင္းမတြေဆာင္ 

ရြက္ျခင္းမျပဳခဲ့ဟူ ယူဆသူအခ်ဳိ႕လည္းရွိခဲ့သည္။xxv

ဟာဘီဘီသည္ အသစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ႏုိ္င္ငံေရး 

အရေထာက္ခံမႈ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ လုံေလာက္စြာမရခဲ့ျခင္းက ထင္ရွားေနသည္။ 

ထိုသို႔ေထာက္ခံမႈအျပည့္ အ၀မရျခင္းေၾကာင့္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာတြင္ သမၼတ 

ရာထူးအတြက္ ဟာဘီဘီ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမျပဳခဲ့ေတာ့ေခ်။ ေလ်ာ့လ်ဲစြာဖြဲ႕စည္းထားသည့္ 

အစၥလာမ္မစ္ပါတီညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ Golkar ပါတီတို႔က အဗၺဒူရာမန္ ၀ါဟစ္ကို အင္ဒိုနီးရွား၏ 

စတုတၳေျမာက္သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရပါတီ 
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PDI-P ၏ေခါင္းေဆာင္ မီဂါ၀တီက ဒုတိယသမၼတ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဟာဘီဘီ၏ ဒီမိုကေရစီအစဥ္အလာ

သူ၏ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ထိုစဥ္က အျပည့္အ၀လက္သင့္မခံၾကသျဖင့္ 

တိုေတာင္းေသာ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ဟာဘီဘီသည္ လက္ငင္းၾကံဳရေသာ ႏုိင္ငံေရး 

တိုက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။ သို႔ေသာ္ သူအေမြခံခဲ့ရသည့္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သူ႔

လက္ထဲတြင္ရွိသည့္အရင္းအျမစ္မ်ား၏ အကန္႔အသတ္ကိေထာက္႐ႈမည္ဆိုပါကမူ ဟာဘီဘီ 

သည္ အမ်ားႀကီးေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဒီမိုကေရစီအလုပ္ 

ျဖစ္ရန္လိုအပ္ေသာ အဓိကက်သည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ 

ဟာဘီဘီက ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား၊ လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္၊ 

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္တို႔ကို ျပ႒ာန္းသတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 

ေပၚထြန္းလာေစျခင္းႏွင့္ ၄၄ ႏွစ္အတြင္း စစ္မွန္ေသာ ပထမဆုံးဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲကို 

က်င္းပျခင္းတို႔ကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ပိုၿပီးအေရးႀကီးသည္မွာ ခြဲ

ထြက္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ရင္ဆုိင္ရခ်ိန္တြင္ အင္ဒိုနီးရွား၏ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေတာ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ 

ခ်က္အားျဖင့္ အထိအခိုက္ အပြန္းအပဲ့ႀကီးႀကီးမားမားမရွိရေလေအာင္ ဟာဘီဘီက ထိန္းသိမ္း 

ႏုိင္စြမ္းရွိခဲ့သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးအရလႊမ္းမိုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းျပည္ၾကားတြင္ အေဆာက္အအုံအရ ဆက္သြယ္ခ်က္အျဖစ္ အသုံးေတာ္ခံခဲ့ 

သည့္ Golkar ပါတီကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ ပါတီစုံစနစ္အတြင္း ပုံမွန္ပါတီအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲ 

ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

ဟာဘီဘီျပင္ဆင္ေပးခဲ့သည့္ ခိုင္မာေသာအေျခခံမ်ားေၾကာင့္သူ႔ကိုဆက္ခံသူမ်ား အက်ဳိး 

ေက်းဇူးႀကီးမားစြာရရွိခဲ့သည္။ ဟာဘီဘီ၏သမၼတသက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ 

ရြက္စရာမ်ား ဒုႏွင့္ေဒးက်န္ရွိဆဲျဖစ္သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ 

ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား စတင္ကာစသာ ရွိေသးသည္။ သမၼတကို တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 

ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို မတည္ေထာင္ရေသးေပ။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ 

ေနာက္က်က်န္ေနဆဲျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ ထိေရာက္ပီျပင္ၿပီး တရား၀င္ေၾကာင္းလက္ေတြ႕ျပၿပီး 

ျဖစ္သည့္ တာရွည္ခံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ျခင္းျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမိုကေရ

စီသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာပါက ၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖစ္ေပၚေအာင္ 

ဟာဘီဘီက ကူညီေပးခဲ့သည္။ သူသည္ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမုိကေရစီကို ထိေရာက္ပီျပင္သည့္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္အျဖစ္သို႔ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ သမၼတမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ အဗၺဒူရာမန္ 

၀ါဟစ္၊ မီဂါ၀တီ၊ ဆူဆီလိုဘန္ဘန္း ယူဒိုယိုႏိုတို႔က ဆင့္ကဲလုပ္ေဆာင္သြားႏုိင္ရန္ အဖိုးတန္ 

အစဥ္အလာတစ္ခုကို ဟာဘီဘီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားက အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 
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ယခုအခါ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမိုကေရစီသည္ အေျခတည္ၾကံ့ခိုင္သြားၿပီျဖစ္သည္။ ဟာဘီဘီ 

ကိုဆက္ခံသည့္ သမၼတမ်ားက တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား အမ်ားႀကီးရေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့ 

ၾကသည္။ ပါတီႏုိင္ငံေရးသည္ အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမိုကေရစီတြင္ အဓိကေနရာ၌ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။  

သို႔ေသာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေစာပိုင္းကာလမ်ားတုန္းကလို မဟုတ္ဘဲ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

ပါ၀င္သည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ကိုယ္စားျပဳသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားနည္းပါးလာသည္။  ၁၉၅၄ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေလးႀကိမ္ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ 

အၾကား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈတုိ႔ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္လာ 

ေအာင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အေျခခံံဥပေဒ၏ က်ဳိးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈမရွိျခင္းကို 

ေစာဒကတက္ျခင္းမ်ားစြာရွိခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အဆိုတင္သြင္းမႈ 
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၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မ်ား၊ လႊတ္ 

ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား အပါအ၀င္ အစိုးရရာထူးလက္ကိုင္ရွိသူမ်ားစြာ 

တို႔သည္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးခံရၿပီး ႏိုင္ငံပုိင္ဘ႑ာေငြေၾကးမ်ားကို အလြဲသုံးစားျပဳေၾကာင္း ျပစ္မႈ 

ထင္ရွားေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

တစ္ဘက္တြင္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခံဳမႈ အျခားတစ္ဘက္တြင္ 
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လူငယ္ဘ၀က ဘီ၊ ေဂ်၊ ဟာဘီဘီသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ အာဏာရွင္သမၼတအျဖစ္ 

၃၂ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆူဟာတိုႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆက္ဆံမႈရွိခဲ့ 

သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား အေစာပိုင္းတြင္ ဟာဘီဘီသည္ ဂ်ာမနီသို႔သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ေလ 

ေၾကာင္း အင္ဂ်င္ဒီယာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအမႈေဆာင္အရာရွိအျဖစ္ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ 

၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆူဟာတိုက ဟာဘီဘီကိုတုိင္းျပည္သို႔ျပန္ေခၚကာ ႏုိင္ငံပိုင္ အာကာသ 

နည္းပညာကုမၸဏီကို အုပ္ခ်ဳပ္ေစၿပီး ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားအတြက္ အစိုးရအၾကံေပးအျဖစ္ 

ခန္႔အပ္ခဲဲ့သည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ သုေတသနႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး 

ရာထူးတြင္ ဟာဘီဘီတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။  ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ၿပီး အတိမ္အေစာင္းမခံေသာ 

တာ၀န္မ်ားကို ဟာဘီဘီအား ဆူဟာတိုကတျဖည္းျဖည္းခ်င္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ 

တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ဒုသမၼတအျဖစ္ ဟာဘီဘီကိုခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ဟာဘီဘီသည္ 

အာဏာရ Golkar ပါတီ၏ ပါတီ၀င္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး မြတ္ဆလင္ပညာတတ္မ်ား အစည္းအ႐ုံး Muslim 

Intellectual Association ၏ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည္။ ဆူဟာတို၏လက္ေအာက္၌ေနရင္း 

အာဏာ၏အလုပ္လုပ္ပုံကို နားလည္သိရွိသူျဖစ္ေသာ္လည္း Muslim Intellectual Association 

ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေလာက္ကိုေက်ာ္လြန္ၿပီး သိသာထင္ရွားသည့္အာဏာ

သူ႔ထံတြင္မရွိေခ်။ စစ္တပ္ႏွင့္အတိုက္အခံၾကားတြင္ ဟာဘီဘီကို ေယဘုယ်အားျဖင့္လူႀကိဳက္

မမ်ားၾကေပ။

(Club de Madrid အဖြဲ႕ဝင္)

B.J. Habibie, by Adek Berry/Scanpix
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၁၉၉၇-၉၈ ခုႏွစ္ အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းသည္ ယခင္က တိုးတက္ႀကီးပြားခဲ့ေသာ 

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးကို ရစရာမရွိေအာင္ပ်က္စီးသြားေစခဲ့သည့္အခါ ဆူဟာတိုကို 

ဆန္႔က်င္မႈမ်ား တမုဟုတ္ခ်င္းျမင့္တက္လာသည္။ အလုံးအရင္းျဖင့္ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား 

ေၾကာင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဆူဟာတိုရာထူးက ႏုတ္ထြက္လိုက္ရသည္။ ဟာဘီဘီ သည္ 

ပါလီမန္၏အတည္ျပဳေထာက္ခံမႈျဖင့္ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ သမၼတရာထူးကိုဆက္ခံ 

လိုက္ရသည္။ ဟာဘီဘီသမၼတျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ထိပ္တန္းစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား 

အႏၲရာယ္မ်ားသည့္ အာဏာၿပိဳင္ဆုိင္မႈတိုက္ပြဲကို ေရွာင္လႊဲႏုိင္ခဲ့သည္။ ဟာဘီဘီက စစ္တပ္ႏွင့္ 

ရဲအဖြဲ႕ကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရထိန္းခ်ဳပ္မႈက်င့္သုံးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုကိုလႊတ္ေပး 

ျခင္း၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ပုံႏွိပ္ထုတ္ 

ေ၀ေရးကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ျခင္းတို႔အား ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏုိင္

ငံေရးပါတီသစ္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ သုံးႏွစ္အတြင္း ျပည္လုံးကၽြတ္ေရြး 

ေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ရက္သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။ ဆူဟာတိုမိသားစုကို ေထာက္ခံသူမ်ား၊ လႊတ္ 

ေတာ္မွအရာရွိကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာကို ဖယ္ရွားပစ္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ 

မ်ားကို ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရမ်ားကိုခြဲေ၀ေပးျခင္းစီမံခ်က္ကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ 

ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း ပထမဆုံးအျဖစ္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးရာထူးတြင္ အရပ္သားတစ္ဦးကို 

ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အေရွ႕တီေမာကို လြတ္လပ္ေရးရရွိသြားေစခဲ့သည့္  လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပရန္ 

သေဘာတူခဲ့့သည္။ ဟာဘီဘီသည္ သူ၏ခံယူခ်က္သက္သက္ျဖင့္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္ၿပီး ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈ၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္သည့္အဖြဲ႕၏ ေဖးမ 

ကူညီမႈတို႔ရရွိခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ ေအာက္ေျခကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလိုအပ္ေနသည္

ဟု ဟာဘီဘီကယူဆသည္။ ရင္ဆုိင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနေသာ ပါ၀ါမ်ား၏ဗဟိုခ်က္မမ်ားသည္ အခ်ိန္ 

မတိုင္မီက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ အဆိုပါျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို 

လဲလွယ္သည့္အေနျဖင့္ လက္ခံလိမ့္မည္ဟု ဟာဘီဘီက သေဘာေပါက္နားလည္ခဲ့သည္။ 

အင္ဒိုနီးရွားလႊတ္ေတာ္ People’s Consultative Assembly (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ဆင္

တူသည္) တြင္ မဲအေရအတြက္ကြာဟမႈအနည္းငယ္ (ေထာက္ခံမဲ ၃၅၅၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၂၂) ျဖင့္ 

၎၏တာ၀န္ခံမႈ အစီအရင္ခံစာ (သူ၏သမၼတသက္တမ္းတြင္ စြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္မႈမ်ား 

အတြက္ အစီရင္ခံတင္ျပခ်က္) ကိုပယ္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ဟာဘီဘီက လာမည့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အဆိုျပဳထားျခင္းကို ႐ုတ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ 

ဟာဘီဘီစတင္ခဲ့သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ သူ၏ရာထူးသက္တမ္းအၿပီး ဆက္လက္ 

ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဒီမိုကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တည္ေဆာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္

သည့္ကာလတြင္ ဆက္လက္၍အေျခတကရွိေနခဲ့သည္။
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အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆုံးသတ္ျခင္း

၃၂ ႏွစ္ၾကာအာဏာရရွိထားတဲ့ သမၼတ ဆူဟာတုိအစုိးရဟာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ၿပိဳလဲ 
သြားခဲဲ့တယ္။ ဆူဟာတိုအစုိးရကုိၿပိဳလဲသြားေစတဲ့ အေရးႀကီးေသာအေၾကာင္းအရင္းေတြက
ဘာေတြလဲ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ဒုတိယသမၼတအေနနဲ႔ခင္ဗ်ားရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကုိ 
ဘယ္လို သိျမင္နားလည္ခဲ့သလဲ။

ဟာဘီဘီ။    ။ သမၼတဟာ သူနဲ႔နီးစပ္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႔ မိသားစုေတြရဲ႕အက်ဳိး

စီးပြားေတြအတြက္ တစတစပိုၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လာတာရယ္၊ ျပည္သူအမ်ားစုရဲ႕ အက်ဳိး 

စီးပြားေတြနဲ႔ သမၼတကအဆက္ျပတ္လာတာေတြရယ္ေၾကာင့္ ဆူဟာတိုအစိုးရပ်က္စီးယိုယြင္း

လာခဲ့တာပဲ။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းကုိမူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ေပးၿပီးေနာက္မွာ ကုမၸဏီေတြက 

တည္ေထာင္တဲ့ဘဏ္ေတြ အခ်ိန္ေစ့ေရာက္ေသာလည္း ေပးဆပ္ျခင္းမရွိေသာ ကာလတိုေၾကြး 

ၿမီမ်ားေခ်းငွားလာျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးမေရရာမႈနဲ႔ ယိုင္နဲ႔လာေစခဲ့တယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ 

ဇူလိုင္လမွာ ထိုင္းဘတ္ေငြတန္ဖိုးခ်ျခင္း စတင္ျဖစ္ေပၚလာတာေၾကာင့္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မွာ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ေၾကြးၿမီေတြကို အရစ္က်ေပးဆပ္မႈနဲ႔ အတိုးတို႔အတြက္ 

ေပးေခ်ဖို႔ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ၀ယ္လိုအားတုိးပြားလာတယ္။ အေမရိကန္ 

ေဒၚလာနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးလဲလွယ္ႏႈန္းဟာလည္း စတင္က်ဆင္းလာခဲ့တယ္။ စီးပြားေရးမတည္ 

ၿငိမ္မႈ တစတစတုိးပြားလာတာေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွား ႐ူပီးတန္ဖိုးဆက္တိုက္က်ဆင္းမႈ ပိုၿပီးအရွိန္ 

ျမန္လာခဲ့တယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲ႔ အတိုးႏႈန္းေတြခုန္တက္လာၿပီး အေျခခံစားေသာက္ကုန္ 

ေတြရွားပါးျပတ္လပ္လာခဲ့တယ္။ လမ္းေပၚထြက္လူထုဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္ 

အအုံေရွ႕ကဆႏၵျပပြဲေတြမွာ အထက္တန္းနဲ႔တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြအျပင္ လူငယ္အဖြဲ႕အ

စည္းေတြပူးေပါင္းပါ၀င္လာတယ္။ ဘ႑ာေရးအေျခအေနက စီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္မႈကို ပိုၿပီး 

နက္႐ႈိင္းလာေစခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေတြ တုိးပြားလာေစခဲ့တာေၾကာင့္ ဆူဟာတို 

အစိုးရ မျဖစ္မေနႏုတ္ထြက္ဖို႔ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စစ္ေရးအင္အားစုေတြက တြန္အားေပးျခင္း 

ဆီကိုဆိုက္ေရာက္သြားခဲ့တယ္။ 

အင္ဒိုနီးရွားသမၼျဖစ္လာဖို႔ ကၽြန္ေတာ္လုံး၀ စိတ္မ၀င္စားခဲ့ပါဘူး။ ၀န္ႀကီးျဖစ္ဖို႔ေတာင္ 

စိတ္မ၀င္စားခဲဲ့ဘူး။ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ေလယာဥ္ေတြတည္ေဆာက္ႏုိင္မယ့္နည္းပညာကိုေဆာင္

က်ဥ္းဖို႔ကိုပဲ စိတ္၀င္စားခဲ့တာဗ်။ ဆူဟာတိုနဲ႔ အေပးအယူတစ္ခုလုပ္ခဲ့ရတယ္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ 

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံလုပ္ ေလယာဥ္တစ္စင္းေဆာက္ဖို႔ ဂ်ာမနီကေန အင္ဒိုနီးရွားကိုျပန္လာဖို႔ 
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သေဘာတူခဲ့တယ္။ အင္ဒိုနီးရွားလုပ္ေလယာဥ္ကို အစုိးရပိုင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကစီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းလိုလည္ပတ္တဲ့ကုမၸဏီတစ္ခုကတဆင့္ တည္ေဆာက္ဖို႔သေဘာတူခဲ့တာပဲ။ တုိင္းျပည္ 

ကိုျပန္လာခဲ့တယ္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ေလယာဥ္ေဆာက္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းလေတြမွာ သူ႔ရဲ႕ဒုသမၼတေလာင္းစာရင္းမွာ အမည္စာရင္းသြင္းဖို႔ 

ဆူဟာတိုကေမးတဲ့အခါ ဇနီးသည္အရမ္းနာမက်န္းျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ အမည္စာရင္းမေပးႏုိင္ 

ဘူးလို႔ သူ႔ကိုေျပာခဲဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း Golkar ပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏုိင္ရေအာင္   

ကၽြန္ေတာ့္ကို၀င္ၿပိဳင္ခိုင္းတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ေခါင္းညိတ္ခဲ့တယ္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ 

(People’s Consultative Assembly) က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈနဲ႔ 

ကၽြန္ေတာ္ ဒုတိယသမၼအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတယ္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ 

အဲဒီတုန္းက အုပ္စုငါးစုရွိပါတယ္။ မီဂါ၀တီရဲ႕ အင္ဒိုနီးရွားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ အစၥလာမ္မစ္မ်ား 

ရဲ႕ ညီညြတ္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ကၽြန္ေတာ္၀င္ၿပိဳင္တဲ့ Golkar ပါတီ၊ ျပည္နယ္ေတြကို 

ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္တဲ့ေဒသဆုိင္ရာ ကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕ (Utusan Daerah) နဲ႔ 

စစ္တပ္ကကိုယ္စားလွယ္မ်ားဆိုၿပီး အုပ္စုငါးစုရွိတယ္။

ဆူဟာတိုက အဲဒီအုပ္စုငါးစုကေန ဒုတိယသမၼတေလာင္းတစ္ဦးစီကို အဆိုျပဳႏိုင္တဲ့ဥပေဒ 

ကိုျပ႒ာန္းခဲ့တာေၾကာင့္ သမၼတေလာင္းငါးဦး ထြက္လာမယ့္အလားအလာ ရွိေနတယ္။ 

ပထမဆုံး ဒီအုပ္စုငါးခုကေန သမၼတကိုေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ပါတယ္။ ၿပီးမွ ဒုတိယသမၼကို 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တယ္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ဒုတိယသမၼတေလာင္းေတြကို တစ္ 

ႀကိမ္ကိုတစ္ဦးက်စီ သမၼတထံအဆိုျပဳတင္သြင္းတယ္။ အသစ္တင္ေျမႇာက္လုိက္တဲ့ သမၼတက 

ဒုတိယသမၼတကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိတယ္။ အခ်ိန္အၾကာႀကီးယူၿပီး ေဆြးေႏြးရတာကိုေရွာင္ရွားဖို႔ 

ဒုတိယသမၼတေလာင္းတစ္ဦးကို အဆိုမျပဳမီ ခုနကေျပာခဲ့တဲ့ အုပ္စုငါးခုကေန သမၼတနဲ႔ 

ေဆြးေႏြးၿပီး ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ဘယ္သူနဲ႔လက္တြဲလုပ္ႏုိင္မယ္လို႔သူထင္ျမင္သလဲဆိုတာကို 

သမၼတကိုေမးျမန္းရတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕မွာမပါခ်င္ဘူးလို႔ပန္ၾကားထားတာ

ကို သမၼတကအတည္ယူ မယ္လို႔ ေသခ်ာေပါက္တြက္ထားတာဆိုေတာ့ ဒုတိယသမၼတျဖစ္လာဖို႔ 

အလားအလာကို ထည့္မစဥ္းစားခဲ့ဘူးေလ။ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္မပါလိုဘူးဆိုတာကို 

သမၼကိုကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ေျပာထားၿပီးသားေလ။ ေနာက္ဆက္တြဲ ဘာျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ 

ဘယ္သူမွမသိဘူးလို႔ သမၼတကေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ တျခားဒုသမၼတေလာင္းေတြအတြက္ 

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္စည္း႐ုံးေရးမဆင္းဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာ 

ပညာရပ္လုပ္ငန္းကိုပဲ စိတ္၀င္စားတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျခအေနေတြက ထင္တားတဲ့အတုိင္း 

ျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ လူေတြကေတာ့ အစီအစဥ္ေတြဆြဲၾကေပမယ့္ ဘုရားကပဲ အဆုံးအျဖတ္ေပး 

သြားတာပဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ ႏွစ္ပတ္အလိုမွာ ၾကယ္ေလးပြင့္အဆင့္ရွိတဲ့ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဖီးဇယ္ 
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တန္ဂၽြန္းက သမၼတနဲ႔သြားေတြ႕တယ္။ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ သမၼတနဲ႔ အသစ္တက္ 

လာမယ့္ ဒုတိသသမၼတရဲ႕လုံျခံဳေရးကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က တာ၀န္ယူရပါတယ္။ သူ႔တာ၀န္ကို 

ထမ္းေဆာင္ဖို႔နဲ႔ အစစအရာရာျပင္ဆင္ထားဖို႔ ဘယ္သူကဒုသမၼတျဖစ္လာမလဲ သိခ်င္တာ 

ေၾကာင့္ ဆူဟာတိုထံကို ဒုသမၼတေလာင္းအမည္စာရင္းကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကျပလိုက္တယ္။

ဆူဟာတိုနဲ႔ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးလို႔ၿပီးသြားတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ္က ဒုတိယသမၼတျဖစ္လာမွာ 

ပဲလို႔ တန္ဂၽြန္းကေကာက္ခ်က္ခ်လိုက္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕မွာကၽြန္ေတာ္ပါ၀င္ဖို႔ စိတ္မ၀င္စား 

ဘူးဆိုတာကို အတိအလင္းေျပာထားၿပီးသားမို႔ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္လည္း အံ့အားသင့္သြားတာေပါ့။ 

ဒါေပမယ့္ ဆူဟာတိုကေတာ့ ဒုသမၼတခန္႔ကိုခန္႔မွျဖစ္မယ္ေျပာၿပီး ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ 

ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တမ္းကို ေထာက္ျပတယ္။

ဒါနဲ႔တန္ဂၽြန္းက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လုံျခံဳေရးအရာရွိကိုဖုန္းဆက္တယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က တပ္ရယ္၊ Golkar ပါတီရယ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား

လွယ္မ်ားရယ္ဆိုတဲ့ အုပ္စုသုံးခုေပါင္းထားတဲ့ ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 

ထားတဲ့ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္တယ္။ ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီရာထူးေတြမွာ ၁၉၉၃ 

ခုႏွစ္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ကတာ၀န္ယူေနၿပီ။

ဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္း

သမၼတရာထူးမွာဆက္ေနဖို႔အခြင့္အေရးလံုး၀မရွိေတာ့တဲ့အေျခအေနအထိ ဆူဟာတုိကုိ
ဆန္႔က်င္မႈေတြျဖစ္ေပၚလာခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႔ခင္ဗ်ားက ဆူဟာတုိအစိုးရရဲ႕ေထာက္ခံမႈ၊ အတုိက္အခံ 
ရဲ႕ေထာက္ခံမႈမပါဘဲ သမၼတရာထူးကုိရရွိခဲ့တယ္။ စစ္တပ္ကလည္းခင္ဗ်ားကို မယံုသကၤာျဖစ္ေန 
တယ္။ အာဏာေျခကုပ္ယူစရာလည္းခင္ဗ်ားမွာမရွိခဲ့ဘူး။ နည္းပညာနဲဲ႔စက္မႈ လုပ္ငန္းအေၾကာင္း 
နားလည္တဲ့သူ၊ အင္ဒိုနီးရွားမြတ္ဆလင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ုံးနဲ႔ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးရွိတဲ့ 
သူဆုိၿပီး ေရွ႕ေရးကုိႀကိဳေတြး တတ္တဲ့သူတစ္ဦးလို႔ ခင္ဗ်ားကနာမည္ႀကီးတယ္။ ဒါေပမယ့္ 
ေထာက္ခံမႈက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ရထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔လူသိမ်ားတဲ့သူေ
တာ့ မဟုတ္ဘူး။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ အမ်ားအျပားကုိေတာ့ ခင္ဗ်ားဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ 
ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒီလုိျဖစ္လာေအာင္ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိမ်ားလုပ္ခဲ့သလဲ။ တျခားႏိုင္ငံမွာ ဆက္စပ္မႈရွိ 
ႏုိင္မယ့္ ဘယ္လုိအရာမ်ဳိးကုိ ခင္ဗ်ားရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကေန ေလ့လာသင္ယူႏုိင္မလဲ။

ဟာဘီဘီ။   ။ မွန္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ဆူဟာတိုလို ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္း လုံး၀ 

မရွိပါဘူး။ ဆူဟာတိုဟာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၂ ႏွစ္ၾကာေအာင္ ႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းတစ္ခုကို 

ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့၊ တည္ေဆာက္ခဲ့တယ္။ ဆူဟာတိုလို ကၽြန္ေတာ္က စစ္တပ္ကို ၾသဇာမေညာင္းဘူး။ 

ဆူဟာတိုက ၁၉၆၆ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ အခ်ိန္အၾကာႀကီး အာဏာရယူခဲ့တာေၾကာင့္ 
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စစ္တပ္ထဲက စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အားလုံးနဲ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲေတြက သူ႔အမိန္႔ကိုနာခံတဲ့ လက္ 

ေအာက္ငယ္သားေတြခ်ည့္ပဲ။ ဒီေတာ့ သူကဒီႏုိင္ငံေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္တယ္။ 

သူ႔လိုမ်ဳိးေထာက္ခံမႈရရာရေၾကာင္း တစ္ခုမွကၽြန္ေတာ့္မွာ မရွိဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ 

ထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာရွိတာက အသိပညာနဲ႔ သမၼတ ဒါမွမဟုတ္ ဒုသမၼတမျဖစ္ခ်င္တဲ့ 

ရည္မွန္းခ်က္ပဲရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အင္ဂ်င္နီယာပညာလုပ္ငန္းကိုလုပ္ကိုင္ၿပီးစီးသြားတဲ့အခါ 

ကၽြန္ေတာ့္ရည္မွန္းခ်က္က ျပည့္၀သြားၿပီေလ။

ဒါေပမယ့္ မထင္မွတ္ပဲ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို အပ္ႏွင္းခံရတယ္။ သမၼတရာထူးဆိုတာ 

ဘယ္ေလာက္ထိၾသဇာအာဏာ ႀကီးသလဲဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္ပထမဆုံး သေဘာေပါက္ 

နားလည္မိတဲ့အခ်ိန္ကို ခုထိမေမ့ေသးဘူး။ အဲဒီလိုသေဘာေပါက္ တဲ့အခ်ိန္ကေတာ့ ၾကည္း၊ 

ေရ၊ ေလ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသားေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး႒ာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ 

ႀကီး႒ာနနဲ႔ Golkar ပါတီစတာေတြကေန ေထာက္လွမ္းေရးအစီရင္ခံစာေတြ စတင္လက္ခံရရွိ 

လာတဲ့အခ်ိန္ပဲ။ အင္မတန္ကို အေသးစိတ္တင္ျပထားတဲ့ အစီရင္ခံစာေတြကုိ ကၽြန္ေတာ္ ဖတ္ရ 

တယ္။ အစီရင္ခံစာတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုလည္း မတူဘူး။ ဘယ္အစီအရင္ခံစာက တိက်မွန္ကန္သလဲ 

ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲေပါ့။

‘ျပညသူ္႔အာဏာ’ ဆိတုဲ ့ဆႏၵျပေနတဲ့ျပညသ္ူေတြရဲ႕ အငအ္ားကိ ုကၽြန္ေတာမ္်က္ေျခအျပတ ္

မခံဘူး။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာဆႏၵျပခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀

ခြင့္ေတြေပးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်တဲ့အခါ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔လုံျခံဳေရး 

ဆိုင္ရာပူးတြဲ၀န္ႀကီး၊ ယခင္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖီးဇယ္တန္ဂၽြန္းက ကန္႔ကြက္လာ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကြပ္မ်က္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ သူကေျပာတယ္။ ကြပ္မ်က္ခ်င္လည္း ကြပ္မ်က္ 

ၾကဗ်ာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီလို႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြအားလုံးကို ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ 

ညႇိဖို႔ဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕အကူအညီနဲ႔ပဲ ဒီလိုဆုံးျဖတ္လိုက္ဖို႔က တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္း 

ျဖစ္ေနၿပီေလ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္သမၼတရာထူးရယူၿပီး ၂၄ နာရီအတြင္းမွာ လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္

ထုတ္ေ၀ခြင့္ျပဳဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။

ခ်က္ခ်င္းဆိုသလိုပဲ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ 

အၾကံဉာဏ္ေတြ၀င္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီထဲက အၾကံဉာဏ္တစ္ခ်ဳိ႕အတိုင္းသာ လုပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ 

အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးျဖစ္သြားခဲ့မွာပဲ။ အဲဒီလို ေတာ္လွန္ေရးမ်ဳိးေၾကာင့္ ထိခိုက္မႈအရွိ

ဆံုးျဖစ္လာမယ့္သူေတြက လုပ္ကိုင္စားေသာက္မပ်က္ ပုံမွန္ဘ၀ကိုပဲလိုခ်င္တဲ့ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ 

ေတြပဲ။ သူတို႔ေတြကိုထိခုိက္လာမွာမ်ဳိးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အျဖစ္မခံႏုိင္ဘူး။

ဒီစိုးရိမ္မႈေတြေၾကာင့္ပဲ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ျခင္းကိုကန္႔သတ္ထားတဲ့ ဥပေဒေတြကို ကၽြန္ေတာ္ 

ဖ်က္သိမ္းခဲ့တယ္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာေၾကာင့္ 
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ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပည္သူေတြ ဘယ္လိုသေဘာထားသလဲဆိုတာ တိက်တဲ့သတင္း 

အခ်က္အလက္ေတြရခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုလုပ္ခဲ့ရသလဲဆိုေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာရဲ႕ 

ပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္တဲ့ အင္ဒိုနီးရွားျပည္သူမ်ားထံကို အာဏာျပန္လည္အပ္ႏွင္းခ်င္တာေၾကာင့္ပဲ။ 

မိသားစုတစ္စု၊ လူတစ္ေယာက္လက္ထဲ ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထဲ၊ ကၽြန္ေတာ့္သားသမီး 

လက္ထဲကို ႏုိင္ငံေတာ္အာဏာအပ္ႏွင္းခ်င္တာ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြလက္ထဲကို အာဏာ 

အပ္ႏွင္းခ်င္တာေၾကာင့္ပါ။

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအားလုံး ျပန္လႊတ္ေပးဖို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ 

အာဏာရသမၼတကိုဆန္႔က်င္တဲ့သူေတြအတြက္ အက်ဥ္းေထာင္ကိုမထားေတာ့ဘဲ ျပစ္မႈက်ဴး 

လြန္သူေတြအတြက္ ေထာင္ကိုထားခဲဲ့တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုနဲ႔ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္တို႔က ဒီလိုႏုိင္

က်ဥ္းေတြကိုျပန္လႊတ္ေပးတာ အႏၲရာယ္မ်ားတယ္တဲ့။ ဆႏၵျပပြဲေတြျဖစ္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို 

သတ္ၾကျဖတ္ၾကလိမ့္မယ္လို႔ သူတို႔ကေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘုရားကအလိုေတာ္ရွိရင္ေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္ေသမွာပဲလို႔ ယုံၾကည္ထားတယ္။

၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔ မနက္ ၁၀ နာရီမွာ ဆူဟာတိုရာထူးက 

ႏုတ္ထြက္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သမၼတျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီၾကာသပေတးေန႔ညေနမွာ အစိုးရ 

အဖြဲ႕ကို ကၽြန္ေတာ္ဖြဲ႕ရတယ္။ တစ္ညလံုးမအိပ္လိုက္ရဘူး။ ေသာၾကာေန႔မနက္ေရာက္ေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕သစ္ကို ေၾကညာခဲ့တယ္။ အဲဒီလိုမေၾကညာခင္မွာ လက္နက္ကိုင္ 

တပ္ဖြဲ႕ေတြကိုဆင့္ေခၚၿပီး ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္သြားၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အမိန္႔ကိုလိုက္နာရမယ္လို႔ 

ေျပာခဲ့ပါတယ္။

စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

တရား၀င္ျဖစ္မႈနဲ႔ လူထုေထာက္ခံမႈရေရးအတြက္၊ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိျပန္သြားဖို႔ 
ႀကိဳးပမ္းခ်င္ႀကိဳးပမ္းၾကမယ့္ စစ္တပ္နဲ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အျခားအင္အားစုေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ 
ဘယ္လိုမဟာဗ်ဴဟာေတြကုိ ခင္ဗ်ားသံုးခဲ့သလဲ။

ဟာဘီဘီ။    ။ စီးပြားေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြကို လ်င္ျမန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေျဖ 

ရွင္းဖို႔၊ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈတိုးတက္လာေစဖို႔ ထိပ္တန္းဦးစားေပးခဲ့ 

တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးအစား ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို အရွိန္အဟုန္ 

ျမႇင့္ျခင္း၊ မိတ္ဆက္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူေတြကို လြတ္လပ္ခြင့္ေပးဖို႔ ဆိုရွယ္လစ္ေစ်းကြက္ 

စီးပြားေရးစနစ္ရဲ႕အေျခခံမူေတြ၊ လူသားတာ၀န္၀တၲရားေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးတန္ဖိုးေတြကိုေပး

ဖို႔က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဦးစားေပးကိစၥရပ္ေတြပဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕အဓိကရင္ဆုိင္ရတဲ့ ျပႆနာကေတာ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္မား 

တာ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသုံးေငြေၾကးတန္ဖိုး ထိုးက်သြားတာ၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားလာတာ၊ ႏုိင္ငံ 
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ျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ျပည္ပကိုျပန္ထြက္သြားတာ၊ အေျခခံလူသုံးကုန္ေတြကို အက

န္႔အသတ္နဲ႔ပဲရႏုိင္တာေတြအပါအ၀င္ စီးပြားေရးစနစ္၊ ဘ႑ာေရးစနစ္တို႔ရဲ႕ နယ္ပယ္အားလုံး 

လိုလိုမွာ ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ျခင္း မရွိတာပဲ။

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (အုိင္အယ္လ္အို)၊ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ အျခား 

ဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္စီးပြားေရးတိုက္ဖ်က္မႈဥပေဒ၊ ဒီမိုကရက္တစ္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္နဲ႔ဂ်ာမနီက ဒီမိုကရက္

တစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားလို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြ၊ 

တစ္ႏုိင္ငံလုံးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကေန အၾကံျပဳခ်က္ေတြ၊ အဆိုျပဳခ်က္ေတြကို 

စိတ္ျဖာသုံးသပ္ၾကရပါတယ္။ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔လက္ေတြ႕က်ဖို႔ႀကိဳးစားၾကရပါတယ္။ ေလ်ာ္ 

ကန္တဲ့ဥပေဒေတြဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အေျခခံရမွာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔တုိင္းျပဳ 

ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေန အတည္ျပဳျပ႒ာန္းရမယ္လို႔ မိမိတို႔ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ 

အတြက္ အားသာခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေမလမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ ပုံမွန္ 

အစည္းအေ၀းက်င္းပေနဆဲ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ကၽြန္ေတာ့္ 

ကို ေထာက္ခံခဲ့တာပါပဲ။

ဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း

ဟာဘီဘီ။ ။ လက္ငင္းစိန္ေခၚမႈေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ေဆာင္ရြက္မ်ားစြာကို 

ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရတယ္။ လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာ

ဆိုေ၀ဖန္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ခြင့္တို႔ကို တရား၀င္ေၾကညာခဲ့တယ္။ ျပည္သူလူထုက 

ပထမဆုံးဘာလုပ္သလဲဆိုေတာ့ လမ္းေပၚထြက္လာၿပီး ကၽြန္ေတာ္ကိုစၿပီး ဆႏၵျပၾကတာပဲ။ 

ရပါတယ္ ကၽြန္ေတာ့္ကိုဆႏၵျပလို႔ရပါတယ္။ ဆူဟာတိုနဲ႔ကၽြန္ေတာ္က အနီးကပ္ဆက္သြယ္ခ်က္ 

ရွိတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕တရား၀င္မႈနဲ႔ သမၼတရာထူးကို ေမးခြန္းထုတ္ၾကတယ္။ ဘာေတြ 

ဆက္ျဖစ္လာမလဲဆိုၿပီး တုိင္းျပည္အတြင္းမွာ ေမးခြန္းထုတ္ၾကသူေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ အခုဆူ 

ဟာတို ႏုတ္ထြက္သြားၿပီ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုႏုတ္ထြက္ဖို႔ ေတာင္းဆိုေနၾကတာ ေတြရွိတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ လူသိရွင္ၾကား အေခ်အတင္ေျပာဆိုမႈထဲမွာ ပါ၀င္ပတ္သက္တာကို ကၽြန္ေတာ္ 

ေရွာင္ခ်င္တယ္။i

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ ခိုင္မာဖို႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈေတြဟာ 

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဥပေဒေတြနဲ႔ အညီျဖစ္ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေဆာ 

လ်င္စြာေဆာင္ရြက္ရမယ္ဆိုတာပဲ။ii

လုံျခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ သမၼတေဟာင္းနဲ႔ သူ႔မိသားစုရဲ႕လုံျခံဳေရးနဲ႔  ေဘးအႏၲရာယ္ 

ကင္းရွင္းေရးအတြက္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုတာ၀န္ယူဖို႔ အမိန္႔ေပးထားတယ္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ပန္ၾကား
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ခ်က္မရွိဘဲ အျခားစစ္ဘက္အႀကီးအကဲေတြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြကို ကၽြန္ေတာ္လက္ခံေတြ႕ဆုံ 

ျခင္းမျပဳေတာ့ပါဘူး။ (ကာကြယ္ေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕) စတဲ့၀န္ႀကီး႒ာနနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကေပးပို႔လာတဲ့ ေထာက္လွမ္း 

ေရး အစီရင္ခံစာေတြအားလုံးကို ကၽြန္ေတာ္ဖတ္ပါတယ္။ အဲဒီသတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို 

လြတ္လပ္တဲ့သတင္း႒ာနက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ေသခ်ာတိုက္ဆုိင္စစ္ေဆး ၾကည့္ 

တယ္။ 

အစိုးရအမေတာ္ေၾကးေတြ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကေနအားလုံးတတ္ႏုိင္တဲ့ေစ်းႏႈန္းတဲ့ အေျခခံ 

လူသုံးကုန္ေတြရရွိဖို႔လည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ 

ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျမႇင့္တင္ဖို႔ ကာလလတ္နဲဲ႔ကာလရွည္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ 

အမ်ားအျပားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိုတုိက္ဖ်က္ခဲ့သလို တရား 

ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို လိုလားခဲ့ပါတယ္။ သမၼတအပါအ၀င္ လူတိုင္းကို ဥပေဒတေျပးညီသက္ 

ေရာက္မႈရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ လက္၀ါးႀကီးအုပ္မႈတိုက္ဖ်က္ 

ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအၿပိဳင္အဆုိင္  လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိေစမယ့္ဥပေဒေတြ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး  အက်င့္ 

ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ မႈခင္းတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္ 

မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တယ္။ (လက္ရွိ ပို၍ၾသဇာႀကီးသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး 

ေကာ္မရွင္ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္)

အင္ဒိုနီးရွားဗဟိုဘဏ္ကို အမွီအခိုကင္းမႈကို တိုးျမႇင့္ေပးခဲ့တာေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္ကို 

သမၼတရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမရွိေတာ့ပါဘူး။ ေငြျပန္မေပၚျခင္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးက်ဆင္းမႈရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ 

အစိုးရနဲ႔ပုဂၢလိကက႑ေတြက ေၾကြးဆုံးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္း ညႇိႏႈိင္းေပးျခင္းျဖင့္ ေငြျဖစ္ 

လြယ္မႈျပန္လည္ရရွိေစကာ လုပ္ငန္းျပန္လည္ပတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္ 

အေသးစားနဲ႔အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳးိေရး၊ သဘာ၀သယံဇာတ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၿပိဳင္

ဆုိင္မႈ၊ စားသုံးသူကာကြယ္ေရး၊ ႏုိ္င္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိေရာက္ျမန္ဆန္ၿပီးအျမတ္

အစြန္းရရွိေအာင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းတို႔အပါအ၀င္ စီးပြားေရးျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းေပးခဲ့ပါ 

တယ္။iii  အိုင္အယ္လ္အိုကခ်မွတ္ထားတဲ့  စည္းမ်ဥ္းမ်ားအားလုံးကို  ဥပေဒအျဖစ္ အတည္ျပဳ 

ျပ႒ာန္းဖို႔စတင္ျခင္းကိုဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ပါလီမန္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္တာေၾကာင့္ 

ဒါေတြအားလုံးကိုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တာပဲ။ (Golkar ပါတီသည္ထိုစဥ္က လႊတ္ေတာ္တြင္အင္အား 

အႀကီးဆုံးပါတီျဖစ္သည္။)

ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

အဲဒါေတြၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲေတြက်င္းပေပးဖို႔ကိစၥ ေရာက္လာတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္ၾကား၀င္ စြက္ဖက္မႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ ျပည္ပက အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႕ 
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အစည္းေတြကို တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ဖို႔နဲ႔ ကူညီဖို႔ 

အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာကိုပန္ၾကားခဲ့တယ္။ ဥေရာပက၊ အေမရိကန္က၊ ဂ်ပန္ 

ကေန (ေရြးေကာက္ပြဲအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕အစည္းေတြ) လာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕က 

သမၼတကေတာ့ သူ႔လူေတြကို ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထဲမွာထည့္ခဲ့တာခ်ည့္ပဲ။ ျပည္ထဲေရး 

၀န္ႀကီးကို ကၽြန္ေတာ္ဘာညႊန္ၾကားသလဲဆိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ အစိုးရအရာရွိ 

ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္ေတြ လုံး၀မပါရဘူးဆိုတာပဲ။ ယုံၾကည္အားထားေလာက္တဲ့ လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္းထဲက လူပုဂၢိဳလ္ေတြပါရမယ္လို႔ ညႊန္ၾကားခဲ့တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကၽြန္ေတာ္႐ႈံးသြား 

မွာေပါ့ဆိုၿပီး သူတို႔က ကန္႔ကြက္ၾကပါေလေရာ။ ဒါေပမယ့္ ႐ႈံးခ်င္လည္း႐ႈံးပါေစဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ 

ေျပာခဲ့ရတယ္။ ေထာက္လွမ္းေရး႒ာနအႀကီးအကဲက ဒီအေျခအေနဟာ ကၽြန္ေတာ့္ပါတီ႐ႈံးမယ့္ 

နိမိတ္ပဲလို႔ ေျပာတယ္။ ႐ႈံးခ်င္လည္း႐ံႈးပါေစဗ်ာဆိုၿပီး ထပ္ေျပာခဲ့တယ္။ အႏုိင္ရတဲ့ သူဟာ 

ျပည္သူေတြျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ျပည္သူေတြက ဘယ္သူကိုပဲေရြးေရြး သူတို႔ကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့သူ 

ႏိုင္ေစခ်င္တယ္လို႔ေျပာခဲ့တယ္။ စနစ္ကိုကၽြန္ေတာ္ဖန္တီးခဲ့တယ္။ အဲဒီစနစ္အတုိင္း လည္ပတ္ 

သြားပါေစေပါ့။

တရား၀င္ျဖစ္မႈနဲ႔ လူထုေထာက္ခံမႈရေရးအတြက္၊ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိျပန္သြားဖို႔ 
ႀကိဳးပမ္းခ်င္ႀကိဳးပမ္းၾကမယ့္ စစ္တပ္နဲ႔ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အျခားအင္အားစုေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ 
ဘယ္လိုမဟာဗ်ဴဟာေတြကုိ ခင္ဗ်ားသံုးခဲ့သလဲ။

ေဒသဆုိင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္

ဟာဘီဘီ။   ။ ျပည္နယ္ေတြမွာ ကိုယ့္ဘာသာအုပ္ခ်ဳပ္ေစဖို႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရွိေစခ်င္

တယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ျပည္နယ္နဲ႔ခ႐ုိင္အဆင့္ ေဒသဆုိင္ရာအာဏာပိုင္ေတြကို ဗဟို 

အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္တယ္။ ေဒသဆုိင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးလုိက္လို႔ အရင္းအႏွီး၊ ေငြနဲ႔ 

အာဏာဆုံး႐ႈံးေတာ့မယ့္သူေတြက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ၾကတာေပါ့။ တခ်ဳိ႕ 

ျပည္နယ္ေတြက သဘာ၀သယံဇာတအင္မတန္ၾကြယ္၀တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရဲ႕ဂ်ီဒီပီကိုလည္း 

အမ်ားႀကီးအေထာက္အပံ့ျဖစ္တယ္။ ဒါေတာင္ ဆင္းရဲတြင္းထဲမွာေနေနရတဲ့ ျပည္သူရာခုိင္ႏႈန္း 

က ျမင့္ေနတယ္။ တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ေတြက်ေတာ့ လူသားရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးအေျခခံ 

အေဆာက္အအုံကို အဓိကထားတာေၾကာင့္ သဘာ၀သယံဇာတနည္းေသာ္လည္း ဆင္းရဲတဲ့ 

သူက အမ်ားႀကီးမရွိဘူး။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ပိုေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ပညာေရး၊ အခြင့္အလမ္း 

နဲ႔ ဥစၥာဓနဘက္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အညီအမွ်ခြဲေ၀မႈကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္လာမယ္ေပါ့။ 

၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ ဘ႑ာေရးဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔တပါတည္း ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ကို က်ယ္ျပန္႔တဲ့အာဏာ 

ေတြ လႊဲေျပာင္းေပးတဲ့ ဥပေဒေတြကိုျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။ ေဒသဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

အတြက္ တိုက္႐ုိက္ေရြးေကာက္ပြဲေတြကို စတင္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုအာဏာခြဲေ၀မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ 

ေတြျပ႒ာန္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ၀န္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဗဟိုအစိုးရကေန ေဒသဆုိင္ရာ 
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လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအရ ခန္႔အပ္မႈကိုေရာက္ေအာင္ လႊဲေျပာင္းေပးခဲဲ့တယ္။

အာေခ်းျပည္နယ္ကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအထူးေဒသျဖစ္ေစဖို႔ ကၽြန္ေတာ္အေရးဆို 

တင္ျပခဲ့တယ္။ အာေခ်းျပည္နယ္ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာေရး၊ ႐ိုးရာအစဥ္အလာေတြမွာ အျမစ္ 

တြယ္ေနတဲ့ တန္ဖိုးေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ၊ လက္ခံတဲဲ့ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအထူးေဒသျဖစ္ဖို႔ 

ေပါ့။ အာေခ်းကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးမယ့္ ဥပေဒကို ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။ အခြင့္ 

အလမ္းမ်ား၊ ၀င္ေငြ၊ တရားစီရင္ေရးကိုက်င့္သုံးျခင္းတို႔ကို တန္းတူညီမွ်မႈရွိေသာ ခြဲေ၀ျဖန္႔က်က္ 

မႈလုပ္ငန္းစဥ္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီးျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒပဲ။

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ မေကာင္းမႈၾကံရာပါလုပ္ျခင္းနဲ႔ လက္သင့္ရာ 

စားေတာ္ေခၚျခင္းတို႔ ကင္းစင္ရမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္အေလးထားခဲ့တယ္။ (ဤကိစၥအတြက္ 

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ တြင္က်ယ္ေသာအတုိေကာက္ လက္သုံးစကား KKN (korupsi, kolusi, 

nepotisme) ျဖင့္ရည္ညႊန္းေျပာဆိုၾကသည္)  အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္နဲ႔ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း 

မ်ားဟာ ပညာသည္ဆန္ျခင္း၊ တိုင္းျပည္ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားရွင္ 

သန္ႏိုင္စြမ္း (cultural resilience)၊ ပန္ကာဆီလာ (အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ အေတြးအေခၚဆိုင္ရာ 

အေျခခံမူမ်ား) အေျခခံမူငါးခ်က္အတြင္းကေန လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ လူ႔တာ၀န္၀တၲရားတန္ဖိုးမ်ား 

ေပၚေပါက္လာေစေရးတို႔ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ရမယ္။ အဲဒီလို လုပ္ေဆာင္ရင္း   

ျပည္သူေတြရဲ႕ကုန္ထုတ္စြမ္းအားတုိးတက္လာေစေရးကိုအနာဂတ္ကိုတြက္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ 

ပြင့္လင္းျမင္သာျခင္း၊ ပညာသည္ဆန္ျခင္း၊ ဓမၼဓိ႒ာန္က်ျခင္းတုိ႔ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆင့္ဆင့္နဲ႔ 

ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားမွာ ရွိအပ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ား မျဖစ္ေစရလို႔တား 

ျမစ္ခဲ့တယ္။ ဒါမွသာ သူတို႔ရဲ႕တာ၀န္၀တၲရားမ်ားမွာ ဘက္လိုက္မႈကင္းမွာေပါ့။ (ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ား 

ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မျဖစ္ရဟူသည့္ အမိန္႔ကို Golkar ပါတီက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ 

သမၼတ ဆူဟာတိုလက္ထက္တြင္ ႏို္င္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားသည္ Golkar ပါတီကုိ မျဖစ္မေနမဲေပးၾက 

ရသည္။)

စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအဖြဲ႕ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

စစ္တပ္ေတြက ႏုိင္ငံေရးအသြင္ေဆာင္ေနၿပီး စည္းလုံးမႈေလ်ာ့လ်ဲေနတာ၊ စစ္တပ္ထဲမွာ 

ႏုိင္ငံကိုဦးေဆာင္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ရွိရွိနဲ႔ ၿပိဳင္ေနတဲ့ အုပ္စုေတြရွိတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သတိထား 

မိတယ္။ တုိင္းျပည္အတြင္း လုံျခံဳေရးအတြက္၊ သမၼတေဟာင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ စစ္တပ္နဲ႔ 

ရဲတပ္ဖြဲဲ႕မ်ားရဲ႕ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုတာ၀န္ယူေစခဲ့တယ္။ လိုအပ္လာရင္ ဘယ္ေန႔ဘယ္အခ်ိန္ပဲ 

ျဖစ္ျဖစ္ သမၼတျဖစ္တဲ့ကၽြန္ေတာ္က စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ကိုပဲ ေတြ႕တယ္။
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New Order အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ (ဆူဟာတိုလက္ထက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္) အရေတာ့ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာေရာ၊ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာပါ စစ္တပ္နဲ႔ရဲအဖြဲ႕က ကိုယ္စားလွယ္ 

အစုအဖြဲ႕ထားရွိတယ္။ အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ လြတ္လပ္တဲ့ သတင္းမီဒီယာအျပင္ သူတို႔ 

ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕ကေန စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူတို႔ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကိုရေအာင္ လုပ္ႏုိင္ 

တယ္။

အာဏာသိမ္းႏုိင္တဲ့အႏၲရာယ္ရွိတယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားယူဆခဲ့သလား။

ဟာဘီဘီ။      ။ ယူဆတာေပါ့။ ဆူဟာတိုႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ေန႔ ေသာၾကာမနက္မွာ 

အစ္စတာနာ မာဒီဂါ (သမၼတအိမ္ေတာ္) ကို ကၽြန္ေတာ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဖြဲ႕ထားတဲ့ အစိုးရ 

အဖြဲ႕က အသင့္ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ   ျပည္သူကိုေၾကညာခ်င္တာေပါ့။  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး  ၀ီရန္တိုက  

ကၽြန္ေတာ့္နဲ႔ႏွစ္ေယာက္တည္းေတြ႕ၿပီး ေဆြးေႏြးဖို႔ေစာင့္ေနတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားစစ္ဆင္ေရး 

ထူးအဖြဲ႕မွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဘုိ၀ိုနဲ႔ သူ႔တပ္ဖြဲ႕ေတြ ဂ်ကာတာၿမိဳ႕ေတာ္ကို၀င္လာေနၿပီ

လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုကေျပာတယ္။ နယ္ေတြက ေလတပ္စခန္းေတြက ေလယာဥ္ေတြလည္း 

ဂ်ကာတာကို ဦးတည္ၿပီးပ်ံသန္းလာေနၿပီတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုေတာ့ အေျခအေန 

မေကာင္းဘူးလို႔ သူကေျပာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သမၼတအိမ္ေတာ္ဆီ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုကိုသူက 

ေခၚထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးနဲ႔သားေတြလည္း ေရာက္ေနတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုက 

အမိန္႔ေပးပါဆိုၿပီးေျပာတယ္။ ဒီေတာ့ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဘို၀ိုဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀ီရန္တိုရဲ႕ 

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲလုပ္ေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္လိုက္ၿပီ။  စစ္ဆင္ေရးအထူး 

အဖြဲ႕မွဴး ပရာဘို၀ိုကို ေနမ၀င္ခင္ ရာထူးကဖယ္ရွားဖို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုကို ကၽြန္ေတာ္ညႊန္ 

ၾကားလိုက္ရတယ္။ အသစ္တက္လာမယ့္ စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴးက အခုလာေနတဲ့ 

တပ္ေတြအားလုံးကို ကိုယ့္ေနရာကိုျပန္ပို႔ေစရမယ္လို႔ သူ႔ကိုေျပာလိုက္တယ္။ သူကလက္မခံဘူး။ 

ကၽြန္ေတာ္က လက္မခံလို႔မရဘူး ဆိုၿပီးေျပာတာေပါ့။ စစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴးေနရာကို 

ဘယ္သူ႔ခန္႔ရမွာလဲသူကေမးေတာ့ သူ႔ဘာသာဆုံးျဖတ္ခိုင္းလိုက္တယ္။

ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဘို၀ိုဆိုတာ ဆူဟာတိုရဲ႕သားမက္ေလ။ ကၽြန္ေတာ့္ေဘးမွာရွိတဲ့ 

စစ္သားေတြအားလုံးက ဆူဟာတိုရဲ႕လူေတြခ်ည့္ပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

ဆင္တြန္ပန္ဂ်ဳိင္တန္နဲ႔က မဟာမိတ္။ သူကငယ္ေသးတယ္။ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္။ အေရွ႕ 

တီေမာက ပဋိပကၡနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဆူဟာတိုနဲ႔သူက အဆင္မေျပဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္အေတာ္ 

အၾကာက သူ႔မိသားစုက အကူအညီလာေတာင္းလို႔ သူ႔ကိုကၽြန္ေတာ့္လက္ေထာက္ခန္႔ခဲ့တယ္။ 

အင္ဒိုနီးရွားမြတ္ဆလင္ ပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ုံးကို ေထာင္ခဲ့တာကၽြန္ေတာ္ဆိုေပမယ့္  

ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုကို သေဘာထားတင္းမာသူေတြလို႔ အျမင္မခံရဘူး။ ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းတဲ့ 

မြတ္ဆလင္ေတြလို႔ပဲ သိထားၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔နီးစပ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ကို မြတ္ဆလင္ 

မဟုတ္တဲ့သူျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္စလုပ္ခဲ့တယ္။ ဒါကိုအဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္မသိခဲ့ဘူး။ 
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ဆင္တြန္က ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ေတာ္ေတာ္ေလွ်ာက္ေနလာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အိမ္မွာပဲ  အိပ္တယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တစ္ေယာက္ထဲ ဘယ္ေတာ့မွပစ္မထားဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုတစ္ခုလုံးကိုလည္း 

သူပဲေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တာပါ။

ကၽြန္ေတာ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ဆိုင္းငံ့ဖို႔ႀကိဳးစားၾကတဲ့သူေတြရွိတယ္။ ဆူဟာတိုရဲ႕သားမက္ 

အေနနဲ႔ ပရာဘို၀ိုသည္လည္း ေပါက္ေရာက္တယ္၊ ၾသဇာရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္က 

ပရာဘုိ၀ိုကို ရာထူးကမဖယ္လို႔မရဘူးပဲ။ ပရာဘို၀ို ကၽြန္ေတာ့္ကိုလာေတြ႕တယ္။ သူကၽြန္ေတာ့္ 

႐ုံးခန္းထဲမ၀င္ခင္ သူ႔လက္နက္ေတြကို ဆင္တြန္ကသိမ္းလိုုက္တယ္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဘုိ၀ိုဟာ 

သူ႔ရာထူးမွာဆက္ေနပါရေစဆိုၿပီး ေတာင္းပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္က အခိုင္အမာ 

ဆုံးျဖတ္ထားၿပီးၿပီ။

ကၽြန္ေတာ္ သမၼတျဖစ္ၿပီး ၂၄ နာရီမျပည့္ခင္ ေသာၾကာေန႔မွာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္နဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီး 

ႏုိင္က်ဥ္းေတြအားလုံးကို ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ဖို႔ေျပာရတယ္။  ကၽြန္ေတာ္တစ္ၿပိဳင္နက္ ရင္ဆုိင္ရတဲ့ 

ျပႆနာေတြကအမ်ားႀကီး။ ျပႆနာအားလုံးက စိတ္ညစ္စရာေတြခ်ည့္ပဲ။ ဆႏၵျပသူေတြနဲ႔ 

ကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ရတယ္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံလို႔ရေအာင္လို႔ လူသိမ်ားေအာင္မလုပ္တာ 

မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္ သမၼတျဖစ္လာဖို႔ စိတ္မပါခဲ့ဘူး။ အျပစ္မဲ့တဲ့သူေတြအမ်ားႀကီး 

ေသေၾကႏုိင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုမျဖစ္ဖို႔ကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္စိတ္၀င္စားတာေလ။ ျပည္သူ႔လက္

ထဲအာဏာျပန္အပ္ဖို႔တစ္ခုတည္းကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္စိတ္၀င္စားတယ္။

ဒီအေျခအေနေတြျဖစ္ပ်က္ေနခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ့္မိသားစုအတြက္ စိတ္ပူမိတယ္။ ပရာဘို၀ို 

ရဲ႕စစ္သားေတြက ကၽြန္ေတာ့္ေဘးမွာ။ ဘာျဖစ္လာႏုိင္သလဲဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းနားလည္ 

တာေပါ့။

အဲဒီတုန္းကအေျခအေနက အဲဒီလိုျဖစ္ေနတာ။ အာဏာသိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားတာကို သိလား 

မသိဘူးလား ခင္ဗ်ားကေမးတယ္ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္သိတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့့္မွာ အားသာ 

ခ်က္ရွိတယ္။ အရင္သမၼတရဲ႕ သားမက္၊ ေပါက္ေရာက္တဲ့သူ ကို ၂၄ နာရီအတြင္း ရာထူးကျဖဳတ္ 

လုိက္တယ္ေလ။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္နားလည္ၿပီဆုိရင္ ျပတ္ျပတ္သားသား 

ကၽြန္ေတာ္ ေဆာင္ရြက္လုိက္တာပဲ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ေဆာင္ရြက္ခ်က္က အမ်ားႀကီးအေထာက္ 

အကူျဖစ္တယ္။ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးရာထူးကို အရပ္သားထဲက ခန္႔ဖို႔ျပင္ဆင္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

ႀကီးတစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ေယာက္ကိုမခန္႔ဘူး။ စစ္တပ္နဲ႔ ရဲအဖြဲ႕ 

ႏွစ္ခုစလုံးစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္ ဒါမွမဟုတ္၀န္ႀကီးတစ္ဦးရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ 

လုံး၀မထားခဲ့ဘူး။
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ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း

အျဖစ္အပ်က္ေတြေျပာင္းလဲေနတာ အရမ္းျမန္တယ္။ ဆူဟာတိုက ၾကာသပေတးေန႔မွာ 

ရာထူးကဆင္းသြားတယ္။ ေသာၾကာေရာက္ေတာ့ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕လိုက္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္က်ဥ္းအား

လုံးကိုလႊတ္ေပးေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္ေၾကညာခဲ့တယ္။  ေသာၾကာေန႔မွာပဲ ပရာဘို၀ိုကို ရာထူးက 

ဖယ္ရွားခဲ့တယ္။ စေန႔ေန႔မွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔အစိုးရအဖြဲ႕သစ္က်မ္းသစၥာဆိုတယ္။

စေန႔ေန႔ည ၈း၀၀ နာရီမွာ သမၼတအိမ္ေတာ္ကို အတိုက္အခံဘက္က အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ 

အစည္းေခါင္းေဆာင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ အာမီယန္ရာအီ၊ အမီးဆာလင္း၊ ဘူယန္း နာဆူးရွန္းအပါ 

အ၀င္ လူရွစ္ဦးကိုေခၚေတြ႕တယ္။ သူတို႔က လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ၾသဂုတ္လထက္ 

ေနာက္မက်ဘဲ သုံးလအတြင္းကၽြန္ေတာ္က်င္းပေပးေစခ်င္တယ္။ အဲဒီလိုလုပ္လို႔မရဘူး ဆိုတာ 

သူတို႔ကိုေျပာျပလိုက္တယ္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္ၾကာရင္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ဖို႔စီစဥ္ထားတယ္။ 

လက္ရွိသတ္မွတ္ထားတဲ့ေလးႏွစ္အတြင္း က်င္းပတာမဟုတ္ဘဲ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ 

လုပ္မယ္ဆိုတာကို ေျပာျပလိုက္တယ္။ သူတို႔ကေတာ့ တစ္ႏွစ္ေစာင့္ရမယ္ဆိုတာ မွားတယ္တဲ့။ 

ဒါေပမယ့္ သူတို႔က သမၼတဆူဟာတိုဆိုရင္ လန္႔တတ္တဲ့သူမ်ဳိးေတြ။ ကၽြန္ေတာ္က သမၼတရာထူး 

ဆက္ခံထားတဲ့သူဆိုေတာ့ အားသာခ်က္တစ္ခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာရွိထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 

သမၼတရာထူးရတာ သုံးရက္ပဲရွိပါေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ပါတီနဲဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ပဲေတြးရင္ 

ကၽြန္ေတာ္သူတို႔အဆိုျပဳတာကို လက္ခံလိုက္မွာေပါ့ဗ်ာ။ မဲဆႏၵရွင္ေတြ ကၽြန္ေတာ့္ကိုသိတာ 

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ရွိၿပီေလ။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအသစ္ေတြက တည္ေထာင္ဖို႔အခ်ိန္ရမွာ 

မဟုတ္ဘူး။ (ေရြးေကာက္ပြဲ သုံးလအတြင္းလုပ္လိုက္မယ္ဆိုရင္) ျပည္သူေတြဟာ ႐ႈံးနိမ့္သူ 

ေတြျဖစ္သြားမွာပဲ။ သုံးလအတြင္းေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးဆိုတ့ အၾကံကိုလက္ခံၿပီးေဆာင္ 

ရြက္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒီအခ်က္ဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ၊ စီးပြားေရးအရမတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစမယ့္ သက္ 

ေရာက္မႈရွိေနတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို မလိုလားအပ္တဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္တယ္။

အစိုးရအဖြဲ႕က်မ္းသစၥာဆိုၿပီးေတာ့ ျပည္သူအားလုံး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား လြတ္လပ္စြာဖြဲ႕ 

စည္းခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးကို ေၾကညာခိုင္းလိုက္တယ္။ ပါတီစုံစနစ္ကို 

ကၽြန္ေတာ္စလိုက္တာပဲ။ အဲဒီလိုေၾကညာရင္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ဆန္႔က်င္ေနတယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး 

၀န္ႀကီးကေျပာတယ္။ အေျခခံဥပေဒကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပင္ဆင္သြားမယ္လို႔ သူ႔ကိုေျပာလိုက္ 

တယ္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေန ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကိုခြင့္ျပဳတဲ့ အမိန္႔ဒီဂရီတစ္ခုကို 

ျပ႒ာန္းေပးခဲ့တယ္။ သမၼတသက္တမ္းကို ႏွစ္ႏွစ္ကန္႔သတ္မႈလုပ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အေျပာ 

သမားမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ျပည္သူေတြသိေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ပြင့္ 

လင္းျမင္သာမႈတို႔ကို ကၽြန္ေတာ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတယ္ဆိုတာ သူတို႔သိေအာင္လုပ္ခဲ့ 

တယ္။ 
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ေန႔တုိင္း အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းထုိင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က နားေထာင္ရင္း ေကာက္ကာ 

ငင္ကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးတယ္။ တစ္ေန႔ကို ဥပေဒနဲ႔နည္းဥပေဒေပါင္း ပ်မ္းမွ် ၁ ဒသမ ၃ ရာ 

ခိုင္ႏႈန္း အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑

ခင္ဗ်ားရဲ႕ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္မႈေတြကုိ လႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံသလား။

ဟာဘီဘီ။   ။ ကၽြန္ေတာ့္ကိစၥေတြၿပီးျပတ္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္မွာကၽြန္ေတာ့္အာဏာကို 

သုံးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာအလြဲ သုံးတာေတာ့မလုပ္ပါဘူး။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္က်င္းပတဲ့ 

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ သမၼတရဲဲ႕တာ၀န္ခံမႈမိန္႔ခြန္း (သူ၏ သက္တမ္းတြင္ စြမ္းေဆာင္ 

ေအာင္ျမင္မႈ အစီရင္ခံစာ) ကိုေျပာရမွာျဖစ္တယ္။

ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္က အဲဒီအစီရင္ခံစာကုိ လက္မခံခဲ့ဘူးေလ။ သူတုိ႔က ဘာလုိ႔ 
လက္မခံၾကတာလဲဗ်။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းျခင္းမျပဳမီမွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္

ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က လက္ခံမွာမဟုတ္တဲ့ အရိပ္အခ်ည္ျမင္ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ 

အစီရင္ခံစာကို ဥပေဒနဲ႔အညီေျပာမွာပဲ၊ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က လက္ခံမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ 

ေတာ့္ကိုထပ္ၿပီးေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မွာပဲလို႔ ျပည္သူေတြကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ လက္မခံရင္ 

ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကိုထပ္ေရြးေကာက္မွာမဟုတ္ဘူးေပါ့။ ျပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ 

ကိုေျဖရွင္းဖို႔ ေျပာင္းလဲမႈေတြအမ်ားႀကီး လုပ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳး

စားခဲ့တယ္ဆိုတာယုံၾကည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အစီရင္ခံစာမဖတ္ၾကားခင္ လႊတ္ေတာ္က 

ၾသဇာရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ တပ္ထဲကလူေတြ၊ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံက လူေတြနဲ႔ေတြ႕ေတာ့ သူတို႔က 

ေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့့္ရဲ႕အစီရင္ခံစာကို လက္မခံၾကဘူးဆိုရင္ေတာင္ သမၼတရာထူးကို 

၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ အမည္တင္သြင္းခံရႏုိင္တယ္တဲ့။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အစီရင္ခံစာကို လက္မခံရင္ 

ကၽြန္ေတာ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံရမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ၿပိဳင္ဘက္ေတြကသိထားေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ့္မိန္႔ခြန္းကို လက္မခံဘူးလို႔သူတို႔ကေျပာတယ္။ ပါတီသစ္ေတြကဆို ကၽြန္ေတာ့္ 

အစီရင္ခံစာကို ဖတ္ေတာင္မၾကည့္ၾကဘဲ လက္မခံဘူးေျပာလိုေျပာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ အစီရင္ခံစာ 

ကို ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကလက္ခံတယ္။ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက ကန္႔ကြက္လိုက္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးက 

“ရွင္တကယ္ပဲ သမၼတရာထူးကိုစြန္႔လႊတ္ေတာ့မွာလား”ဆိုၿပီးေမးေတာ့ “ေအး၊  သမၼတတာ၀န္ကို 

အေကာင္းဆုံးလုပ္ခဲ့တာ မလုံေလာက္ဘူးကြ၊ ငါကအေကာင္းဆုံးမဟုတ္ဘူး ထင္ပါရဲ႕ကြာ” လို႔ 

ကၽြန္ေတာ္ျပန္ေျဖခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အစီရင္ခံစာကို လက္မခံၾကတဲ့သူေတြဟာ ဓမၼဓိ႒ာန္က် 

လားမက်လားဆိုတာ အေရးမႀကီးေတာ့ပါဘူး။
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စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအဖြဲ႕ကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 
ေတြမွာ အေရးႀကီးတဲ့အပိုင္းျဖစ္တယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ရဲအဖြဲ႕ေတြဟာ စစ္အတြင္းမွာေရာ ၿငိမ္းခ်မ္း 
တဲ့ကာလမွာပါ တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရးနဲ႔လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္ေတြကုိသာ အာ႐ုံစိုက္သင့္တယ္လုိ႔ 
ခင္ဗ်ားတစ္ခါကေျပာခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔လူမႈေရးကိစၥရပ္ေတြမွာ တက္ၾကြမေနသင့္ 
ဘူးလို႔ ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့တယ္။ ဒီလုိေျပာရတာ၊ အဲဒီလိုေျပာတာကုိ စာမ်က္ႏွာေပၚတင္တာ 
ေတြကေတာ့ လြယ္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ခင္ဗ်ားေျပာသလုိ စစ္တပ္ကမေဆာင္ရြက္ဘူးဆုိရင္ 
စာမ်က္ႏွာေပၚတင္တာလည္း အလကားျဖစ္မွာပဲ။ အျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ဆက္စပ္ 
ၾကည့္ႏုိင္မယ့္ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးကုိ ဘယ္လုိစီမံခန္႔ခြဲရမလဲဆုိတာ ခင္ဗ်ား 
သိထားတာရွိရင္ေျပာပါ။

ဟာဘီဘီ။    ။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္မွာ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံရဲ႕လြတ္လပ္ေရးကိုေၾကညာၿပီးေနာက္ 

လြတ္လပ္တဲ့တိုင္းျပည္၊ လြတ္လပ္တဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳလာေအာင္ ကိုလိုနီ 

ျပဳက်င့္သူေတြကို ျပည္သူေတြ တြန္းလွန္တိုက္ခိုက္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အင္ဒိုနီးရွားမွာ 

ပညာသည္ဆန္တဲ့ စစ္တပ္မ်ဳိးမရွိခဲ့ဘူး။ တပ္သားေတြအားလုံးက အင္ဒိုနီးရွားအရပ္ဘက္ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကလူေတြခ်ည့္ပဲ။ သူတို႔ကို ၁၉၄၅ မ်ဳိးဆက္ဆိုၿပီးေခၚၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ 

သူတို႔ထဲက တစ္ခ်ဳိ႕က စစ္တပ္နဲ႔ရဲထဲ၀င္လာၾကတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ ဒြိဘာဂလုပ္ငန္းစဥ္ကိုသုံးၿပီး 

အာဏာကိုကိုင္လို႔ရေအာင္ ဆူဟာတိုကလုပ္ခဲ့တယ္။ (ဒြိဘာဂလုပ္ငန္းစဥ္ Dwifungsi သည္ 

ဆူဟာတိုလက္ထက္တြင္စတင္ခဲ့သည့္ စစ္ဘက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ 

တြင္ထားရွိျခင္းႏွင့္ အရပ္ဘက္႒ာနဆုိင္ရာမ်ားရွိ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားတြင္ စစ္ဘက္မိုးက်ေရႊ 

ကိုယ္မ်ားကို ခန္႔အပ္ျခင္းတုိ႔ကိုမွည့္ေခၚထားသည့္ စကားျဖစ္သည္)

စစ္တပ္ကို တတ္သိပညာရွင္ေတြဆိုၿပီးသေဘာထားသင့္တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္အေလး

ထားေျပာခဲ့တာခ်ည့္ပဲ။ စစ္တပ္ဟာ စစ္မက္ကိုကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ဖို႔ နည္းပညာေတြထုတ္ေဖာ္ 

တာ၊ အသံုးခ်တာမွာ ကၽြမ္းက်င္ၾကတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အေႏွာက္ 

အယွက္ျဖစ္လာမယ့္ ရန္သူမွန္သမွ်ကို စစ္ကိုေရွာင္လြဲမရဘူးဆိုရင္ ႏုိင္ေအာင္တိုက္ဖို႔ 

ကၽြမ္းက်င္သူေတြျဖစ္တယ္။ ၁၉၄၅ မ်ဳိးဆက္ကလူေတြက တိမ္ေကာသြားၾကၿပီဆိုေတာ့ သူတို႔ 

ရဲ႕အစဥ္အလာျဖစ္တဲ့ စစ္တပ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွစ္ခုကလည္း တိမ္ေကာသြားၿပီေပါ့။ တပ္ထဲ 

က တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ Dwifungsi ကို ထိန္းသိမ္းဖို႔စိတ္ပါ၀င္စားၾကတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္ကိုတတ္သိပညာရွင္အေနနဲ႔ ဆက္ဆံတာ၊ စစ္တပ္ရဲ႕သမိုင္းနဲ႔ စစ္တပ္ရွိရျခင္း 

အေၾကာင္းရင္းကို သိျမင္ေအာင္လုပ္တာက အဲဒီလိုထိန္းသိမ္းတာကို ကာကြယ္တားဆီးရာမွာ 

အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါတယ္။
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အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကေန ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အကူးအေျပာင္းကို ဦးေဆာင္ရတဲ့ 

သူေတြဟာ စစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ထားရွိျခင္းရဲ႕ အေရးပါမႈကိုအေျပာတို႔ 

အေရးတို႔နဲ႔မဟုတ္ဘဲ အလုပ္နဲ႔သက္ေသျပၾကရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ပရာဘို၀ိုကို ရာထူးကအနား 

ေပးခဲ့သလိုေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ကို ကူညီခဲ့သူကေတာ့ အစၥလာမစ္ပညာရွင္မ်ား အစည္းအ႐ုံးက 

အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္တဲ့၊ မြတ္ဆလင္မဟုတ္တဲ့သူတစ္ေယာက္ပဲ။

အရပ္ဘက္႒ာနဆုိင္ရာေတြမွာ စစ္တပ္ကလူေတြ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို တားျမစ္တဲ့ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ စစ္တပ္ကထုိင္ထားတဲဲ့ 

ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ စစ္တပ္ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးအရ 

လႊမ္းမိုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့တယ္။

ေသေရးရွင္ေရးျဖစ္လာၿပီဆိုရင္ လူေတြက ခ်ီတုံခ်တုံျဖစ္ၾကတယ္။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္တဲ့ 

သူက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆႏၵရွိတယ္ဆိုတာ သိသာေအာင္ျပရမယ္။ ဥပမာ ဆူဟာတိုရဲ႕ 

အမိန္႔ဒီဂရီျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လိုအပ္တယ္္လို႔သူယူဆရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရပ္ 

ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူ႔ကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားတာကို ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုက 

ကၽြန္ေတာ့္ကိုေမးတယ္။ အဲဒီအမိန္႔အရဆို ဆူဟာတိုဟာ သမၼတကိုရာထူးကဖယ္ရွားလို႔ေတာင္

ရေလာက္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ဳိးရထားတာျဖစ္ေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က သမၼတျဖစ္တာ နာရီပိုင္းပဲ 

ရွိေသးတယ္။ အဲဒီအမိန္႔ဒီဂရီကို ဒီအတုိင္းပဲဆက္ထားလိုက္လို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၀ီရန္တိုကို ေျပာ 

လိုက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဘာျဖစ္သြားမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္မသိဘူးဗ်။ 

ကၽြန္ေတာ္တစ္ခုခုျဖစ္သြားရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုက လုပ္စရာရွိတာလုပ္ရမွာေလ။

ဒီေန႔ေခတ္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွာ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑နဲ႔ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ား 
ရွိေသးလား။ အစိုးရအသုံးစရိတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကုိ စစ္တပ္ကသီးျခားစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္သလား။

ဟာဘီဘီ။ ။ စစ္တပ္ကလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစုအဖြဲ႕အေနနဲ႔ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အစိုးရ 

အသုံးစရိတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို စစ္တပ္ကသီးျခားစီမံခန္႔ခြဲတာမ်ဳိး မရွိေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ 

သမၼတရာထူးမွာရွိစဥ္က စစ္တပ္ကလႊတ္ေတာ္မွာရွိတယ္၊ အစိုးရအသုံးစရိတ္ သီးျခားစီမံခန္႔ခြဲ 

တာရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္လိုက္တယ္။ အခုဆို လႊတ္ေတာ္ထဲက အစုအဖြဲ႕ 

တစ္ခုထဲ ကေန မဲအေရအတြက္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းလုံး၀မရႏုိင္ေတာ့တာေၾကာင့္ အေျခအခံဥပေဒကို 

ျပင္ဆင္ဖို႔က သိပ္ကိုခက္သြားၿပီ။ 

ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ

ခင္ဗ်ားသမၼတျဖစ္ခ်ိန္ကစၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံဟာ ဆူဟာတုိအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့  ေနာက္ဆံုးႏွစ္ 
ကာလေတြတုန္းက အေျခအေနနဲ႔သိပ္ကုိကြာျခားသြားခဲ့ၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရ 
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အုပ္ခ်ဳပ္မႈရယ္၊ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေပး မယ့္အင္အားစုအေနနဲ႔ လြတ္လပ္ေသာသတင္း 
မီဒီယာ၊ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ စတာေတြရွိသည့္တိုင္ အဂတိလိုက္စားမႈ 
မနည္းမေနာနဲ႔ ႐ုန္းကန္ေနရတယ္ဆုိၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံက နာမည္ႀကီးတယ္။ အဲဒီလုိအဂတိ 
လုိက္စားမႈမ်ဳိး ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚဖို႔ခဲယဥ္းသြားေစမယ့္ တာ၀န္ခံမႈလုပ္ငန္းစဥ္တည္ေထာင္ရာ
မွာ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ႏုိင္ငံေရးစနစ္ဟာ ဘာေၾကာင့္မ်ား မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခဲ့ရသလဲ။ 

ဟာဘီဘီ။   ။ အာဏာရွင္စနစ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူေတြကေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ 

ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တၾကတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုတာ စနစ္တိုင္းမွာ 

ရွတိာပဲ။ ႏုငိင္ံေရးအာဏာကိရုဖို႔ (အာဏာကိ ုကိငုထ္ားဖို႔)ဆိတုာ သတူို႔အတြက္ေငြရွဖိို႔လိတုာကိုး။

အာဏာရွင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ဆူဟာတိုေရာ ဆူကာႏုိေရာ ေငြရွိဖို႔လိုအပ္ၾကတာပဲ။ ႏုိင္ငံေရး 

ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ေငြဘယ္ကေနရႏုိင္သလဲ။ ႏုိင္ငံျခားကပဲ ေငြရသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္တြင္က 

အုပ္ခ်ဳပ္သူလူနည္းစုဆီက၊ သူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းဆီက ေငြရသည္ပဲျဖစ္ေစ အဲဒီႏုိင္ငံေရး ေခါင္း 

ေဆာင္ဟာ သူမ်ားႀကိဳးဆြဲရာကရေတာ့မွာပဲ။

ခင္ဗ်ားက ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေနခဲ့တယ္။ ဂ်ာမန္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ
လည္း ေငြလုိၾကတာပဲ။ ဂ်ာမနီမွာ အဂတိလုိက္စားမႈအရမ္းမ်ားတယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားထင္သလား။

ဟာဘီဘီ။    ။ ဂ်ာမနီမွာသူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ေတာ့ အဂတိလုိက္စားမႈကရွိတာပဲ။ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စုမွာလည္းရွိတာပဲ။ ခၽြင္းခ်က္လုံး၀မရွိဘူး။ ဒါဓမၼတာပဲ။ ခင္ဗ်ားအစည္းအေ၀း 

လုပ္ေတာ့မယ္ဆို တစ္ေယာက္ေယာက္က အဲဒီအစည္းအေ၀းကို ေငြေထာက္ပံ့တာပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ကံေကာင္းတယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ့္ကို အဲဒီလိုေငြေထာက္ပ့ံတာမ်ဳိး လုံး၀ 

မရွိခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ရသမွ်၀င္ေငြေတြကို ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာနဲ႔ပဲ ရရွိခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 

ေဆာင္ရမယ့္အခြန္ေတြေဆာင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ကၽြန္ေတာ္ ဒီလိုအေျခအေနနဲ႔ေနေနရတာေပါ့။ 

အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္က သမၼတျဖစ္သြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္ေအာင္ ဘယ္တုန္းက 

မွ ပိုက္ဆံလုံလုံေလာက္ေလာက္ စုမိေဆာင္းမိမရွိႏုိင္ဘူးဆိုတာကို နားလည္ထားေတာ့ သမၼတ 

ရာထူးကို ကၽြန္ေတာ္စိတ္မ၀င္စားခဲ့ဘူး။ ဘာအတြက္မ်ား စိတ္၀င္စားရမလဲဗ်ာ။

သမၼတျဖစ္ခ်င္တဲ့လူေတြ၊ ၀န္ႀကီးတို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔ျဖစ္ခ်င္တဲ့သူေတြမွ အမ်ားႀကီးပဲ။ 

အဲဒီလိုျဖစ္ခ်င္သူေတြက ေငြစုမိေဆာင္းမိျဖစ္ေအာင္လုပ္ၾကတယ္။ သူတို႔ကို ေငြေထာက္ပံ့သူ 

ေတြရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကိုေငြေထာက္ပံ့တဲ့သူေတြက သူတို႔ရင္းလိုက္တဲ့ဟာကေန 

အျမတ္ျပန္လိုတာပဲ။ သူတို႔ပုံေအာလိုက္တဲ့ပိုက္ဆံကို ျပန္လိုခ်င္တာေလ။ ဒါက ဒီမိုကေရစီ 

စနစ္တုိင္းရဲ႕ ယႏၲရားပဲ။

ဒီေန႔ကမာၻမွာ ေတာ္လွန္ေရးေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခုျဖစ္ေနတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေတြျဖစ္တာ 
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အဂတိလိုက္စားမႈတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူးဗ်။ ျပည္သူေတြက Facebook လို Twitter 

လို လူမႈကြန္ရက္ေတြကိုသုံးလာၾကလို႔ပဲ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသမွာဆိုရင္ ေတာ္လွန္ေရး 

ကာလေတြမွာ ျပည္သူေတြက လူမႈကြန္ရက္ေတြသုံးခဲ့ၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီလိုလုပ္တာ သူ

တို႔ပထမဆုံးလုပ္တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တုန္းက အင္ဒိုနီးရွားမွာ မိုဘုိင္းဖုန္းေတြသုံးၿပီး 

ေတာ္လွန္ေရးပထမဆုံးလုပ္ခဲ့ၾကတာဗ်။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကိုခြင့္ျပဳ

ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာေပါ့။

ဒီေတာ့ကာ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုတာ လူသားမ်ဳိးႏြယ္ရဲ႕ ျပႆနာပဲ။ ဒါကိုဘယ္လို 

တိုက္ဖ်က္မလဲ။ တရားမွ်တမႈပိုမ်ားလာေအာင္လုပ္ပါ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈပိုမ်ားလာေအာင္လုပ္

ပါ။ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ပိုမ်ားလာေအာင္လုပ္ပါ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ တန္ဖိုးကိုတကယ္ဖန္

တီးေပးႏုိင္မယ့္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ သို႔မဟုတ္ျပည္သူေတြကို ပိုၿပီးေစာင့္ေရွာက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္က 

ေလယာဥ္တစ္စင္းေဆာက္ႏုိင္လိုက္ရင္ တန္ဖိုးတစ္ခု (လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို) ထပ္ျဖည့္ေပး 

လိုက္တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေၾကြးဆုံးတစ္ခုေပးလိုက္ရင္ေတာ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကေန 

တန္ဖိုးကိုစုပ္ယူလိုက္တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က အရမ္းခ်မ္းသာတဲ့သူဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေန႔ခ်င္း 

ညခ်င္း ကုန္းေကာက္စရာမရွိေအာင္ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္၊ အရမ္းဆင္းရဲသြားႏုိင္တယ္။ ဒါက 

ေလာင္းေၾကးထပ္ထားရတာပဲ။ ဒါမ်ဳိး ဥေရာပတုိက္မွာေရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာပါ 

ျဖစ္ေနၿပီ။ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ဒါမ်ဳိးထပ္မျဖစ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဂ႐ုစိုက္မွရမယ္။

၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေလေၾကာင္းလုပ္ငန္းကို စလုပ္ခဲ့တယ္။ ဒီလုပ္ငန္း 

ဟာ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္တာေၾကာင့္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွာ ေနာက္တစ္ေယာက္ကုိ လႊဲေပးခဲ့ရတယ္။ 

ဒုတိယသမၼတဟာ အျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ဘာေတြလုပ္လို႔မရဘူးေလ။ တစ္ႏွစ္၀င္ေငြ 

ကန္ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလီယံနဲ႔ ၀န္ထမ္း ၄၈၀၀၀ ရွိတဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုကို လႊဲေပးခဲ့ရတာ။ အင္ဒိုနီးရွား 

ႏုိင္ငံျပင္ပက ေလယာဥ္တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ေရးစက္႐ုံေတြအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြ 

လက္မွတ္ထိုးေပးခဲ့ရတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ကၽြန္ေတာ့္ေၾကာင့္တင္တာမဟုတ္ဘဲ စေတာ့ရွယ္ယာေတြကို 

ေစ်းကစားၿပီးအျမတ္ရေအာင္လုပ္တာ (manipulation) ေတြမ်ားလြန္းလို႔တင္ေနတဲ့ ေၾကြးဆုံး 

ေတြေၾကာင့္ ျပႆနာရွိခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာေတာ့ ေၾကြးဆုံးေတြရွိေနၿပီ ဘယ္သူ႔ဆီကေန 

လာတဲ့ ေၾကြးဆုံးေတြလဲ။ ႐ိုးသားမႈမရွိတဲ့ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကတင္ရွိတဲ့ 

ေၾကြးဆုံးေတြ၊ ဥပေဒကိုလက္တစ္လုံးျခား လုပ္တဲ့သူေတြေၾကာင့္ တင္တဲ့ေၾကြးဆုံးေတြ၊ ပြဲစား 

ေတြတင္ရွိတဲ့ ေၾကြးဆုံးေတြပဲ။

ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာတူထားတာရွိခဲ့တယ္။ သမၼတ 

ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဘာမ်ားလုပ္ေပးႏိုင္မလဲေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕က သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုး 
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သြားတဲ့ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္လို႔မရဘူးဗ်။ 

ကၽြန္ေတာ္လည္း အက်ဳိးအေၾကာင္းဘာမွသိမထားဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္က သေဘာ 

တူညီခ်က္ကို ခ်ဳိးေဖာက္လိုက္တယ္ဆိုပါေတာ့။ ႏုိင္ငံတကာမွာေရာ ျပည္တြင္းမွာေရာက္ 

ျပႆနာေတြ တက္ကုန္မွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္သြားမယ္။ ကၽြန္ေတာ္က 

သေဘာတူညီခ်က္ကိုခ်ဳိးေဖာက္မွာပဲလို႔ ယူဆသူေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ မခ်ဳိး 

ေဖာက္ခဲ့ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီေစ်းေပးရမွာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပးမွာပါလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာ 

ခဲ့့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးတစ္ခုျဖစ္သြားေအာင္ေတာ့ လုပ္လို႔မျဖစ္ဘူး။ ျပည္သူအမ်ားစုဟာ 

ဆင္းရဲၿပီး အျပစ္ကင္းသူေတြျဖစ္တယ္။ ျပည္သူေတြပဲဒုကၡေရာက္ကုန္ၾကမွာ။ ဒါမ်ဳိးကၽြန္ေတာ္

အျဖစ္မခံႏုိင္ဘူး။

ႏိုင္ငံေရးတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ

စီးပြားေရးမူ၀ါဒသစ္ကုိ ခင္ဗ်ားက စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ လူမႈ 
ဖူလံုေရးကြန္ရက္ကုိ ခင္ဗ်ားစတင္ခဲ့တယ္။ ဒီအစီအမံေတြဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိသြားတဲ့ 
လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးပါသလဲ။

ဟာဘီဘီ။   ။ျပႆနာက ကုန္စည္၀န္ေဆာင္မႈထုတ္လုပ္ဖို႔ ကုမၸဏီကေန ႏွစ္ရွည္ပိုင္ဆုိင္ 

တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ၊ အရင္းအႏွီးေတြကိုစုေဆာင္းျဖည့္ဆည္းမႈ (capital formation) ဘယ္လို 

လုပ္မလဲဆိုတာပဲ။ ဘယ္ကေနစရမလဲ။ ေရြးစရာနည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ အထက္ကေန 

ေအာက္ကိုသြားတဲ့ အမိန္႔ေပးအမိန္႔ခံ အဆင့္ဆင့္တင္ျပၿပီး ဆုံးျဖတ္တဲ့စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ပဲ။ တခ်ဳိ႕ 

ေသာသူေတြ အရင္းအႏွီးကိုထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔နဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတြဖန္တီးေပးဖို႔ရာ ဥပေဒနဲ႔ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းေတြ ကိုဖန္တီးေပးဖို႔ပဲ။ အရင္းရွင္စနစ္မွာ အရင္းအႏွီးနဲဲ႔ ၀င္ေငြညီတူညီမွ် ျဖန္႔က်က္

ခြဲေ၀ေပးႏုိင္တဲ့ယႏၲရားက ပညာေရးက႑တစ္ခုပဲရွိတယ္။ ေရြးခ်ယ္စရာေနာက္တစ္နည္း 

ကေတာ့ ေအာက္ေျခကေနပူးေပါင္းဆုံးျဖတ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္တဲ့နည္းလမ္းပဲ။ ဆုိဗီယက္ 

ျပည္ေထာင္စုမွာေအာက္ေျခမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးတယ္။ 

ေဒ၀ါလီခံလိုက္ရတယ္။ သို႔ေသာ္ အမိန္႔ေပးအမိန္႔ခံ အဆင့္ဆင့္တင္ျပ၊ ဆုံးျဖတ္တဲ့စနစ္က 

အခုေဒ၀ါလီခံရလုလုျဖစ္ေနၿပီ။ ေနာက္ၿပီးကိုယ္က်ဳိးရွာၿပီးျခယ္လွယ္တာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္

လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔နားလည္ထားတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းၾကား အတိုးႏႈန္းေတြကို 

ေစ်းကစားၿပီး အျမတ္ရေအာင္လုပ္တာကို ကမာၻ႔ဘဏ္မ်ားအခ်င္းခ်င္းၾကား ကာလတိုေခ်းေငြ 

ႏႈန္းစံ (LIBOR) ကေနစၿပီးလုပ္တာမ်ဳိးပဲ။ ပုဂၢလိကလက္က်န္စားရွယ္ယာ (private equity) 

ေတြကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္တဲ့သူေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့ ပြဲစားေတြပဲ။ သူတို႔က 

အေရာင္းအ၀ယ္ျမန္ျမန္လုပ္ၿပီး ေကာ္မရွင္ယူလိုက္တာပဲ။ ၿပီးရင္သူတို႔က အခြန္မေဆာင္ရဘူး။ 

သို႔ေသာ္သူတို႔က (တုိင္းျပည္ရဲ႕) ဥစၥာဓနကိုမဖန္တီးေပးဘူး။ တျခားသူေတြကဖန္တီးလုပ္တဲ့ 

ဥစၥာဓနကို သူတို႔ကကိုယ္က်ဳိးရွာသုံးၿပီး ပိုပိုခ်မ္းသာလာေအာင္လုပ္ၾကတာ။ အဲဒီပုဂၢလိက 
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ကုမၸဏီေတြ ျပႆနာတက္ရင္ အစိုးရကအခြန္ထမ္းေတြရဲ႕ပိုက္ဆံေတြသုံးၿပီး ၀င္ကူရမွာေလ။ 

ျပည္သူအမ်ားစုကေန အလြန္႔အလြန္ခ်မ္းသာတဲ့သူေတြကိုကယ္တင္ဖို႔ ေငြပင္ေငြရင္း ထည့္ေပး 

ၾကရမွာ။ အလြန္႔အလြန္ခ်မ္းသာတဲ့ သူေတြကစင္ေပၚကခ်ည့္ပဲ။

ကၽြန္ေတာ္က အရင္းရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ လုပ္နည္း 

လုပ္ဟန္တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္။ အဲဒါက လူလတ္တန္းစားကေနစဖို႔ပဲ။ လူလတ္တန္းစားကို 

ဂ႐ုစိုက္ရမယ္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈမ်ဥ္းေအာက္ ေရာက္ေနသူေတြကို ဆြဲတင္ရမယ္။ လူေကာင္းေတြ 

ကို ထိပ္ေရာက္ေအာင္တြန္းတင္ရမယ္။ ဒီလိုလုပ္ေပးတာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေျပာေနတဲ့ ‘ဆြဲတင္-

တြန္းတင္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း’ဆိုတာပဲ။ ဒါကိုလုပ္ဖို႔အခြင့္အေရးရွိတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဂ်ာမန္ေတြရဲ႕ 

ဆိုရွယ္လစ္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုသုံးၿပီး ဒီလုိလုပ္ပုံလုပ္နည္းကို ကၽြန္ေတာ္ရွင္းလင္း 

ေအာင္ ေျပာျပရတာပါ။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ခင္ဗ်ားသမၼတျဖစ္သြားတာရယ္ ခင္ဗ်ားကလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနတာရယ္ 
က သမုိင္း၀င္အျဖစ္အပ်က္ပဲဗ်။ ဒါေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္အလုပ္ျဖစ္ဖို႔ ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့ 
ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြလိုတယ္။ ႏုိ္င္ငံေရးပါတီေတြကလည္း အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္ေနတယ္။ 
ႏုိင္ငံေရးမွာ ပါတီေတြရဲ႕အခန္းက႑ကုိ ဘယ္လုိထင္ပါသလဲ။

ဟာဘီဘီ။  ။ ဆူဟာတိုက ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို ရည္္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔ အကြက္ခ်ေရးဆြဲခဲ့တာ။ 

သူက အင္ဒိုနီးရွားမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုပဲခြင့္ျပဳၿပီး အာဏာယူထားမွာေလ။ (အပိတ္ခံထားရ 

သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခုအျပင္ Golkar ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ 

သည္။) ဆူဟာတိုက အင္ဂ်င္နီယာပါရဂူ ဆူကာႏိုဆီက အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္တိုင္းျပည္လုံးကို 

ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ သမၼတလည္း ဆူဟာတို၊ ပါလီမန္ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ကလည္း ဆူကာႏုိ 

ပဲ။ ’ကၽြန္ေတာ့္မွာ အာဏာႏွစ္ခု(ႏုိင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခု)ပဲရွိတယ္။ ပါတီတစ္ခုက လက္ရွိဘ၀ကို 

ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မယ္။ က်န္တဲ့တစ္ခုက သူေသလြန္ၿပီးတဲ့့အခါ ေစာင့္ေရွာက္လိမ့္မယ္’ဆုိၿပီး 

ဆူကာႏုိကေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ သူေျပာတဲ့လက္ရွိ ဘ၀ကိုေစာင့္ေရွာက္မယ့္ပါတီဆိုတာ အင္ဒိုနီးရွား 

ဒီမိုကရက္ပါတီကိုေျပာတာ။ ေသလြန္ၿပီးေနာက္ေစာင့္ေရွာက္မယ့္ပါတီက ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔တဲ့ 

အဓိပၸာယ္နဲ႔ေျပာရင္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ညီညြတ္ေသာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (United 

Development Party) ကိုေျပာတာ။ ဒီပါတီကို Golkar (Golongan Karya) လို႔ေခၚတယ္။ 

Golongan ဆိုတာအစုအဖြဲ႕။ Karya ဆိုတာ ‘စြမ္းေဆာင္သူမ်ား’လို႔အဓိပၸာယ္ရတယ္။ အစၥလာမ္ 

ဘာသာကို ယုံၾကည္သူမွန္သမွ် မိမိတို႔အလိုရွိရာ၊ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ရာကိုဆုသာေတာင္းၾကလို႔သူ

ကေျပာခဲ့တယ္။ ေကာင္းၿပီ။ သို႔ေသာ္ က်န္တဲ့သူေတြက အစၥလာမ္လည္းပါတယ္။ ခရစ္ယာန္ 

လည္းပါတယ္။ လက္၀ဲအစြန္းေရာက္၊ လက္ရာအစြန္းေရာက္ေတြပါတယ္။ လူမႈေရးသမားေတြ 
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စသျဖင့္ ယုံၾကည္သက္၀င္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကတဲ့သူေတြေရာေနတာ။ အဲဒီပါတီ၀င္ေတြက တစ္ခါ 

တစ္ရံ အေျခအတင္ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့သူတို႔ ဘယ္ေတာ့မွ အႏိုင္ရတယ္ဆိုတာမရွိဘူး။ 

ဟုတ္ေနတာပဲ။ အႏိုင္ရတဲ့သူေတြဆိုတာ အလုပ္လုပ္သူေတြ၊ စြမ္းေဆာင္သူေတြ။ ဒီေတာ့ 

ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးၿပီဆိုရင္ အလုပ္လုပ္သူေတြ၊ ပညာသည္ေတြ၊ က်န္တဲ့လူနည္းစုႏွစ္စုက 

လူေတြရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈကို သူအသုံးခ်ရမယ္။ စစ္မႈထမ္းအစုအဖြဲ႕လို႔ေခၚတဲ့အစုအဖြဲ႕ကိုလည္း 

သူက ဖန္တီးခဲ့တယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာရွိတဲ့ စစ္မႈထမ္းအစု 

အဖြဲ႕ဥကၠ႒က သတ္မွတ္ထားတဲ့စည္းမ်ဥ္းအရ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကို အစီရင္ခံရတယ္။ ျပည္နယ္ေတြ 

ကလာတဲ့ အစုအဖြဲ႕ဟာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မွာသာ ကိုယ္စားျပဳမႈရွိၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ 

မွာ ကိုယ္စားျပဳမႈမရွိဘူး။ ဒီေတာ့ ကိုယ္စားျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အဲဒီဥပေဒမ်ားအရ ကိုယ္စားလွယ္ 

အမ်ားစုကို ႏွစ္ေပါင္း ၃၁ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ဆူဟာတိုကထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။

ဒီပါတီဖြဲ႕စည္းပုံဟာ ဆူဟာတိုလက္ထက္မွာ တည္ၿငိမ္မႈရွိေအာင္ အက်ဳိးျပဳခဲ့တယ္။ 

သို႔ေသာ္ အဲဒီဖြဲ႕စည္းပုံကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရတယ္။ ဘယ္လိုေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသလဲ။ ပါတီ 

လုပ္ငန္းေတြလည္ပတ္ဖို႔ သုံးစြဲတဲ့စရိတ္ဟာ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတဲ့ ပါတီကိုေငြေၾကးေထာက္ပံ့ဖို႔ 

ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ ရန္ပုံေငြရွာေဖြေရးစနစ္သူ႔မွာရွိတယ္လို႔ ဆူဟာတိုဆီကသိရတယ္။ ပြင့္လင္း 

ျမင္သာေအာင္လုပ္ျပႏုိင္ရင္ ကိုယ့္ကိုလာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ့္သူေတြရႏုိင္တာပဲ။ အဲဒီပါတီ 

လုပ္ငန္းအသုံးစရိတ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ကိုယ့္အိတ္ထဲထည့္လိုက္ရင္ရတာေပါ့။ က်န္တဲ့ ၉၀ 

ရာခုိင္ႏႈန္းကပါတီအတြက္ပဲေပါ့။ ဆူဟာတိုအေနနဲ႔ အဲဒီလို ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ယူလိုက္တာမ်ဳိး 

သူ႔သားသမီးေတြ အရြယ္ေရာက္လာတဲ့အထိ လုပ္ေနလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔သားသမီးေတြ 

အိမ္ေထာင္က်၊ ကိုယ့္စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ကိုယ္လုပ္ၾက၊ ကိုယ့္အသိုင္းအ၀ိုင္း 

အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္က်တဲ့အခါက်ေတာ့ ဆူဟာတိုလည္း ရန္ပုံေငြသုံးစြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို 

မထိန္းႏုိင္ေတာ့ဘူးေလ။ အဂတိလိုက္စားမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမွာ သူ႔သေဘာထားက အျပဳ 

သေဘာေဆာင္ပါတယ္။ ဒါကိုကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆူဟာတိုက 

ေလာကဓမၼတာကိုဆန္႔က်င္ၿပီး တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္။

ခုေျပာခဲ့တာေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္ေတာ့ သမၼတသက္တမ္းကို ႏွစ္ႀကိမ္မွာ 

ကန္႔သတ္မႈ သတ္မွတ္ဖို႔အေစာဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းပဲ။ ဒီလိုသတ္မွတ္ 

တာမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိ ေလ့လာခဲ့တယ္။ ဒီႏုိင္ငံကတစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္

စြမ္းဆန္းစစ္ေလ့လာမႈ လုပ္ၾကည့္ေစခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ဖို႔မလိုပါဘူး။ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ နမူနာက အလုပ္ျဖစ္တယ္ေလ။ ကၽြန္ေတာ္ သမၼတသက္တမ္းကို ႏွစ္ႏွစ္ 

သတ္မွတ္လို႔ရတယ္ဆိုတာကလည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈ - ၈၀ ရာခိုင္ 

ႏႈန္းရထားလို႔ပါ။ သူ႔တို႔ကိုကၽြန္ေတာ္က ဘာလုပ္ပါလို႔ေျပာရင္ သူတို႔လုပ္ေပးရမွာပဲ။

ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာျဖစ္ေနတာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းနဲ႔ 
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ဒီမုိကေရစီၾကံ့ခုိင္လာမႈကုိ ပိုၿပီးခက္ေစတယ္လုိ႔ မထင္ဘူးလား။ ႏုိင္ငံေရးပါတီဥပေဒက 
ထိေရာက္မႈရွိတယ္လုိ႔ထင္လား။

ဟာဘီဘီ။    ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီဥပေဒက ေကာင္းမြန္တဲ့ဥပေဒတစ္ခုပါ။ ဒီဥပေဒကို ပိုၿပီး 

ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ လုပ္လို႔ေတာ့ရတာေပါ့။ ပါတီတစ္ခုဟာ အေျခခံဥပေဒကို 

လက္ခံၿပီး တည္ဆဲဥပေဒေတြကို လိုက္နာေနသမွ်ကာလပတ္လုံး ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ဖို႔ 

လူတိုင္းကို ခြင့္ျပဳလို႔ရတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္အတိအလင္းေျပာၿပီးသားပါ။ တည္ဆဲဥပေဒေတြ၊ 

မူ၀ါဒေတြထဲကေန အေျခခံဥပေဒကို ပိုေကာင္းေအာင္ျပင္ဖို႔ ဒီမိုကရက္တစ္နည္းလမ္းရွိတယ္။ 

ေပတရာလမ္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္မဟုတ္ဘူး။ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ဆႏၵျပပြဲေတြ 

ဆိုတာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းနဲ႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္တာပဲ။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ 

ဥပေဒေတြကိုလိုက္နာရမယ္။ လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာ ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္ကေန 

အေျပာင္းအလဲအတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အၾကံျပဳခ်က္ေတြေပးသင့္တယ္။

ဒီေန႔ေခတ္မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကသာ သမၼတေလာင္းေတြကို အမည္တင္သြင္း အဆိုျပဳ 

ႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ခ်င္တဲ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုက အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြကပါ 

သမၼတေလာင္းေတြကိုတင္သြင္းႏိုင္မယ့္ ယႏၲရားတစ္ခုရွိခ်င္တာပါ။ အဲဒီလို အရပ္ဖက္အဖြဲ႕ 

အစည္းေတြက သမၼတေလာင္းတင္ႏုိင္မယ့္စနစ္မ်ဳိး တည္ေထာင္ၾကရမယ္။ မဲဆႏၵရွင္ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္မႈကို အဲဒီစနစ္က တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစလိမ့္မယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ မၾကာေသး 

ခင္ကက်င္းပတဲ့ ဂ်ကာတာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေနရာအတြက္ ပထမအေက်ာ့က်င္းပတဲ့ ေရြး 

ေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက မဲမေပးခဲ့ဘူး။ ျပည္သူေတြ မျဖစ္မေန မဲေပး 

ရမယ္ဆိုတာကို သူတို႔နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမယ္။ သူတို႔ကို ပါတီ 

ေတြက ကိုယ္စားမျပဳဘူးလို႔ ယူဆတာေၾကာင့္ သူတို႔တစ္ေတြမဲမေပးၾကတာလို႔ ထင္တယ္။ 

မဲေပးသူအေရအတြက္ နည္းပါးျခင္းဟာ မဲဆႏၵရွင္ေတြနဲ႔ တုိင္းျပည္အတြက္မေကာင္းဘူး။

ျပည္သူလူထု၏ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ

ဆူဟာတိုအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆံုးသတ္ေအာင္လုပ္ရာမွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ အေရး 
ႀကီးတဲ့အခန္းက႑က ပါ၀င္ခဲ့ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ေပ်ာက္သြားတဲ့ပုံပဲ။ အဲဒီေက်ာင္းသား 
ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ ဘာျဖစ္သြားလဲ။ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ဦးေဆာင္ 
သူေတြ ဘာလုပ္ေနၾကသလဲ။

ဟာဘီဘီ။    ။ဟိုးအရင္ကတည္းက သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ 

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမွာ အေျပာင္းအလဲကို ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ အခုထိလည္း သူတို႔ဦးေဆာင္ေန 

တုန္းပဲ။
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ဒါဆုိ ခင္ဗ်ားအာဏာရလာေတာ့ သူတို႔ဘာျဖစ္သြားလဲ။ သူတုိ႔ရဲ႕ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကုိ 
ရပ္ဆိုင္းလုိက္ၾကတာလား။

ဟာဘီဘီ။    ။ ေက်ာင္းသားေတြကၽြန္ေတာ္နဲ႔လာေတြ႕တယ္၊ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြး 

ၾကတယ္။ သူတို႔ရဲ႕စည္း႐ုံးလႈပ္ရွား မႈကိုေတာ့ ရပ္ဆုိင္းမပစ္ၾကပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားေတြဆို 

ကၽြန္ေတာ့္ကို ေတာ္ေတာ္ရန္လိုၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သူတို႔ေျပာတာကို နားေထာင္ေပးတယ္။ 

တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကိုေထာက္ခံတယ္။ သူတို႔ေျပာတာလည္း နားေထာင္တာ 

ေပးတာပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ့္ကၽြန္ေတာ္ ႏုိင္ငံေရးသမားဆိုၿပီး ဘယ္တုန္းကမွသေဘာမထားခဲ့ဘူး။ 

ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲမွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ရပ္တည္ျမဲရပ္တည္ေနခဲ့တယ္။ ဒီလိုေျပာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ 

ႏိုင္ငံေရးကိုနားလည္ပါတယ္ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းေကာင္းနားလည္တာေပါ့။ သို႔ေသာ္ 

ႏုိင္ငံေရးက ကၽြန္ေတာ္အစြမ္းအစျပခ်င္တဲ့ ေနရာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ အစြမ္းအစျပရ 

မယ့္ေနရာက အင္ဂ်င္နီယာပညာရပ္၊ေလယာဥ္ေတြေဆာက္တာ၊ သေဘၤာေတြေဆာက္တာပါ။ 

က်ား၊ မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုိဆက္ဆံမႈနဲ႔ သူတုိ႔အခန္းက႑ကုိ ျပန္ 
လည္အဓိပၸာယ္ဖြင္ဖို႔ အက်ဳိးျပဳႏုိင္တဲ့ ကာလေတြပါပဲ။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကုိ ခင္ဗ်ား 
ဘယ္လို ေျဖရွင္းခဲ့လဲ။

ဟာဘီဘီ။   ။ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြရွိ

ပါတယ္။ အင္ဒိုနီးရွားမွာရွိတဲ့ လူ႔အခြင့္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ အမ်ဳိးသမီး၊ အမ်ဳိးသား 

လူတိုင္းရဲ႕လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ အေရးဆိုတင္ျပေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ 

ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အခြင့္အေရးဆုံး႐ႈံးေနၾကရတယ္။ အဓမၼက်င့္ခံရတဲ့ အမ်ဳိးသမီး 

ေတြကို ေစာင့္ေရွာက္တဲ့သူမရွိဘူး။ အသြင္ကူးေျပာင္းတဲ့ကာလအတြင္းမွာ အဓမၼက်င့္ခံရတဲ့ 

အမ်ဳိးသမီးေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး 

အမ်ဳိးသားေကာ္မရွင္ (KOMNAS Perempuan) ကို ကၽြန္ေတာ္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒နဲ႔အတူ အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အင္ဒိုနီးရွား 

ႏုိင္ငံ လူဦးေရစုစုေပါင္းရဲ႕ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မနည္းရွိတာေၾကာင့္ သူတို႔ကို မ်က္ကြက္ျပဳလို႔ 

မရဘူး၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမယ္လို႔ ဥကၠ႒ကိုကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ 

ႏိုင္ငံတကာ၏ေထာက္ခံမႈ

ခင္ဗ်ားရဲ႕စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ေအာင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံျခား 
တိုင္းျပည္ေတြက ကူညီခဲ့သလား။
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ဟာဘီဘီ။    ။ အေျပာနဲ႔တင္မက အလုပ္နဲ႔ပါကူညီခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံေတြကေတာ့ အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စုပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာဦးေဆာင္တဲ့့ ေရြးေကာက္ 

ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အင္ဒိုနီးရွားဗဟိုဘဏ္ကို 

လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ထိေရာက္ပီျပင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းရာမွာကူညီဖို႔ ဂ်ာမနီဗဟိုဘဏ္ 

Deutsche Bundesbank ရဲ႕ဥကၠ႒ေဟာင္း ေဒါက္တာ ရွဲလ္ဆင္ဂ်ာကို ဂ်ာမနီကေစလႊတ္ 

ေပးခဲ့တာေတြပဲ။

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

ဟာဘီဘီ။   ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ 

ပညာေရး၊ စီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံ စတာေတြတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ျပည္သူေတြ 

ကို အကူအညီေပးရာမွာ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ 

အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ လက္ဦးမႈရေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြ 

ဟာ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးမွာ ၀င္မပါသင့္ဘူး။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတုိင္းဟာ သူတို႔ 

အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လုပ္ၾကမွာခ်ည့္ပဲ။ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈစီးပြားေရး 

ျပႆနာေတြကို အင္ဒိုနီးရွားျပည္သူေတြကပဲ ေျဖရွင္းသင့္တယ္။ ေတာင္းဆိုမႈရွိလာမွသာ 

ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ဳိးရွိတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကိုအေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြက 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။

ဘာသာေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီ

ခင္ဗ်ားသမၼတရာထူးမွာ ႏွစ္ႏွစ္မျပည့္တဲ့ ရက္ေပါင္း ၅၁၇ ရက္ၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 
တဲ့ကာလဟာ အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕ သမုိင္းလားရာကုိ ေျပာင္းသြားေစခဲ့တယ္။  အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံဟာ 
ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ မြတ္ဆလင္ဘာသာ၀င္အမ်ားဆံုးရွိတဲ့ တိုင္းျပည္ 
တစ္ခုပဲ။ အစၥလာမ္ဘာသာနဲ႔ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတာေတြလည္း အမ်ားႀကီး 
ပါပဲ။ အင္ဒိုနီးရွားဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးအေျခခံမူငါးရပ္ (Pancasila) ေၾကာင့္ မတူျခားနား 
ေနတာဆုိၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတာလည္းရွိတယ္။ ဘာသာေရးအားလုံး အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္တဲ့ 
အစဥ္အလာ၊ တုိင္းျပည္ရဲ႕စည္းလံုးမႈေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားက မတူျခားနားေနတာဆုိၿပီးေတာ့ 
လည္း ေဆြးေႏြးၾကတာရွိတယ္။ ဘာသာေရးရဲ႕အခန္းက႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွား ႏုိင္ငံက 
သင္ခန္းစာယူစရာေတြက ဘာေတြမ်ားျဖစ္မလဲ။ အစၥလာမ္ဘာသာအားေကာင္းတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ 
ဒီမိုကေရစီျဖစ္စဥ္ကုိ ျမႇင့္တင္အားေပးႏုိင္ဖို႔ ဘာလုပ္ႏုိင္မလဲ။

ဟာဘီဘီ။   ။ ဒီမုိကေရစီက အေျဖပါပဲ။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံကို ဒီမိုကေရစီတံခါးဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။ 
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ဒါကို တူရကီႏုိင္ငံက ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြ Necmettin Erbakan နဲ႔ Abdullah Gul တို႔ကို 

ေျပာျပခဲ့တယ္။ Gul နဲ႔ကၽြန္ေတာ္နဲ႔က သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ လူသားရင္းျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အစၥလာမၼစ္ဖိုရမ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက Gul က 

စစ္တပ္နဲ႔အဆင္မေျပဘူး။ သူ႔အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအျမစ္တြယ္ေအာင္လုပ္ဖို႔လိုတယ္လို႔ Gul ကို 

ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီမွာ ျပည္သူေတြက အဆုံးအျဖတ္ေပးတာပဲ။

ဒီေန႔ကမာၻေပၚမွာရွိၾကတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနတာေတြကို ပိုၿပီးသိရွိ 

နားလည္လာၾကၿပီ။ သတင္းအခ်က္ အလက္ကိုလြတ္လပ္စြာရယူျခင္းနဲ႔ အမွန္တရားတို႔ကို 

အေျခခံၿပီး သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္စိတ္ျဖာသုံးသပ္မႈ ပိုၿပီးလုပ္ႏုိင္လာၾကၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ အေရွ႕အလယ္ 

ပိုင္းက အာရပ္ေႏြဦးဆိုတဲ့ဟာက စိန္ေခၚမႈေတြဟာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာ 

ျဖစ္မလာတာေပါ့။ အဲဒီစိန္ေခၚမႈေတြဟာ တရားမွ်တမႈနဲ႔ သာတူညီမွ်ေကာင္းစားေရးဆိုင္ရာ 

ျပႆနာေတြပါ။ တခ်ဳိ႕က သေဘာထားတင္းမာတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြကိုအသုံးခ်ၿပီး 

လူတာကာပိုအာ႐ုံစိုက္လာေအာင္၊ ပိုက္ဆံပိုရေအာင္၊ ပိုၿပီးျခယ္လွယ္ႏုိင္ေအာင္လုပ္ၾကတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားမွာ သေဘာထားတင္းမာသူေတြ ၿပိဳင္ဆုိင္ႏိုင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့

တယ္။ သို႔ေသာ္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ သေဘာထားတင္းမာသူေတြျဖစ္ျဖစ္၊ အစၥလာမ္ဘာသာ 

၀င္မဟုတ္တဲ့ သေဘာထားတင္းမာသူပဲျဖစ္ျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ၀င္လို႔ရေလာက္တဲ့ 

ေထာက္ခံမႈ မရၾကဘူး။

ဘာသာေရးက ျပႆနာျဖစ္ေစတဲ့အရာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြက ျပႆနာရဲ႕အရင္း 

အျမစ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းသြားရမယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ျပႆနာ 

ေျဖရွင္းပုံေျဖရွင္းနည္းကို ယဥ္ေက်းမႈက လႊမ္းမိုးတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုတာ ဘာသာေရးတိုင္း 

ထက္ အရင္ေစာၿပီးေပၚေပါက္ခဲ့တာပါ။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ဘာသာေရးဆန္တဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ 

ဟန္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုခ်ဳပ္ေႏွာင္ေနတယ္။ ဘာသာေရးဆန္တဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြသုံး 

ၿပီး အၾကြင္းမဲ့တန္ဖိုးေတြ အခိုင္အမာတင္ျပဖို႔ လုပ္လာတတ္ၾကတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ 

ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံအေျခအေနကို ထည့္မတြက္ၾကေတာ့ဘူး။ အစၥလာမ္ဘာသာေရးဆုိင္ရာ 

တန္ဖိုးေတြဟာ အာရပ္ယဥ္ေက်းမႈ၊ အာရပ္ကမာၻတန္ဖိုးေတြနဲ႔ တစ္ခ်ိန္လုံးတူညီေနမွာေတာ့ 

မဟုတ္ဘူး။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ အင္ဒိုနီးရွားဟာ အစၥလာမၼစ္ႏုိင္ငံမဟုတ္ဘဲ တိုင္းျပည္ရဲ႕လမ္းျပ

အေျခခံမူငါးရပ္ကိုအေျခခံထားတဲ့ အင္မတန္ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တယ္ 

ဆိုတာကို မြတ္ဆလင္နဲ႔တျခားဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက လက္ခံရမယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ 

ရဲ႕လမ္းျပအေျခခံမူငါးရပ္ကေတာ့ -
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၁။ ဘုရွားတစ္ဆူတည္းရွိ၀ါဒႏွင့္ ဘာသာတရားကိုင္း႐ႈိင္းမႈ

၂။ တရားမွ်တ၍ ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ လူ႔ေဘာင္

၃။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ စည္းလုံးမႈ

၄။ အင္ဒိုနီးရွားျပည္သူအားလုံးအတြက္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ

၅။ လူမႈဖူလုံေရး စတာေတြျဖစ္ပါတယ္။

မြတ္ဆလင္ကမာၻကလူေတြကေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားမြတ္ဆလင္ပညာရွင္မ်ားအစည္းအ႐ုံး

ကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကို သင္ခန္းစာယူႏိုင္ၾကမလားပဲ။ တူညီတဲ့ခံယူခ်က္ေတြ၊ 

ယုံၾကည္ခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဘယ္တုန္းကမွ မတူျခားနားမႈေတြကို 

စၿပီးမေဆြးေႏြးဘူး။ အဲဒီလိုမ်ဳိး ေဆြးေႏြးပုံေဆြးေႏြးနည္းေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေယာက္နဲ႔ 

တစ္ေယာက္ နားလည္မႈပိုမ်ားလာေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ပိုမို 

ႀကီးက်ယ္တဲ့သေဘာထားႀကီးမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံဟာ ဘာသာေရး 

တရားေပါင္းစုံရွိေနတဲ့ ႏုိင္ငံပါ။ ျခံဳေျပာရရင္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိၾကတဲ့ အင္ဒိုနီးရွား 

ႏုိင္ငံသားေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ၾကတယ္။ တစ္ေသြးတည္း တစ္သားတည္း 

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသားျဖစ္ၾကျခင္းမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနျခင္းကိုအက်ဳိးျပဳ 

ၾကတယ္။ 

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား

အင္ဒိုနီးရွားအေတြ႕အၾကံဳကုိ စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကည့္ရင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 
ေပါင္းစုံကုိ ျဖတ္သန္းေနၾကရတဲ့ႏုိင္ငံေတြက ေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ အဓိကက်တဲ့ 
သင္ခန္းစာေတြ၊ အေျခခံမူေတြက ဘာေတြလုိ႔ခင္ဗ်ားထင္သလဲ။

ဟာဘီဘီ။   ။ အရင္ဆုံးကေတာ့ လုိအပ္ရင္သူတို႔ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ရမယ္။ ဒါမွသာ 

သူတို႔ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ 

က်ရင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲေတြကို ဒီမိုကေရစီရဲ႕လက္နက္တစ္ခုအေနနဲ႔ လက္ခံရမယ္။ ျပည္သူပိုင္ 

ပစၥည္းေတြကို ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္ျခင္းနဲ႔ သတ္ျဖတ္မႈေတြကို ျပစ္မႈေၾကာင္းအရ ကိုင္တြယ္ရမွာ 

အမွန္ပဲ။ လႊတ္ေတာ္ဟာ ‘လမ္းေဘးလႊတ္ေတာ္”ျဖစ္မလာသင့္ဘူးဆိုေပမယ့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ 

ေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ထုတ္ေဖာ္ဖြင့္ဟမႈေတြပဲ။

• သမၼတကို တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သင့္တယ္။ သမၼတဟာ ျပတ္ျပတ္သား 

သား၊ ခုိင္ခိုင္မာမာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ ပါ၀င္သင့္သူအားလုံးပါေအာင္ (ပါ၀င္ 

ေစခ်င္တဲ့သူေတြပဲကြက္ၿပီးမပါေအာင္) သမၼတက လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။ လူ႔ 



129

အဖြဲ႕အစည္းရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အေရးတႀကီးအျဖစ္ဆုံး ျပႆနာေတြကိုကူညီ ေျဖရွင္းဖို႔ 

အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေစာလ်င္စြာဖြဲ႕စည္းသင့္တယ္။ ရဲအဖြဲ႕နဲ႔စစ္တပ္က တပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ လႊတ္ 

ေတာ္မွာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို 

အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳၿပီး အစုိုးရအဖြဲ႕၀င္ေတြကိုဖြဲ႕စည္းသင့္တယ္။

• ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြကို လႊတ္ေပးသင့္တယ္။ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္၊ 

လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္ကို အာမခံေပးရမယ္။

• ႏုိင္ငံေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းတြက္ခ်က္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးကို ေမွ်ာ္မွန္းတြက္ 

ခ်က္ႏုိင္မႈနဲ႔ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈတို႔ကို တိုးပြားလာေစေရးဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္။ 

ဒါေတြကိုေဆာင္ရြက္ဖို႔ လူႀကိဳက္မမ်ားတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြခ်ဖို႔လိုရင္လိုမယ္။

• ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန တည္ၿငိမ္သြားၿပီဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ က်င္းပႏုိင္တယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကိုလိုက္နာၿပီး အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္တယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မည္သူမဆိုလြတ္လပ္စြာတည္ေထာင္ျခင္း၊ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳေပးသင့္တယ္။

• ႏိုင္ငံေရးမွာ စစ္တပ္နဲ႔ရဲအဖြဲ႕တုိ႔ရဲ႕ အခန္းက႑ကိုကန႔္သတ္ဖို႔ သမၼတဟာ စစ္တပ္နဲ႔ 

ရဲအဖြဲ႕ကို တတ္သိပညာရွင္ေတြအျဖစ္ ဆက္ဆံအပ္ပါတယ္။

• အထူးသျဖင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လက္ငင္းအက်ဆုံး ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းဖို႔ အာ႐ုံစိုက္ 

ထားေရးဟာ အာဏာကိုကိုင္ထားဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ျခယ္လွယ္ဖို႔မဟုတ္ဘဲ ကုိယ့္ရဲ႕ အဓိက 

တာ၀န္ပဲဆိုတာကို သမၼတက သိရွိနားလည္ထားရမယ္။ သမၼတဟာ ျပည္သူအားလုံး 

အတြက္ တာ၀န္ရွိတယ္။ သူ႔ပါတီအတြက္ပဲတာ၀န္ ရွိတာမဟုတ္ဘူး။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈနဲ႔ 

ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ဟာ အဓိကက်တဲ့အခ်က္ေတြပဲ။

အင္ဒိုနီးရွားရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔သက္ဆိုင္တယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားထင္သလား။

ဟာဘီဘီ။  ။ ဆုိင္တာေပါ့။ ျမန္မာနဲ႔အင္ဒိုနီးရွားက ယဥ္ေက်းမႈခ်င္းတူတာေတြရွိတယ္။ 

အင္ဒိုနီးရွားယဥ္ေက်းမႈျဖစ္တဲ့ ဂ်ာဗန္နိစ္ယဥ္ေက်းမႈဟာ ရာမယဏဇာတ္၊ မဟာဘာရတာ 

ဇာတ္စတာေတြမွာ အေျခခံထားတာေလ။ အစၥလာမ္နဲ႔ ခရစ္ယာန္ဘာသာေတြက အဲဒီ 

ဇာတ္ေတာ္ႀကီးေတြေနာက္မွ ေရာက္လာတာ။ အင္ဒိုနီးရွားမွာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံနဲ႔ ဘာသာေရး 

ေပါင္းစုံအတူတကြ လာေပါင္းစုံေနပုံမ်ဳိးက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ သင္ခန္းစာယူႏိုင္မယ့္ပုံမ်ဳိးပဲ။ 

စစ္တပ္ကလႊမ္းမိုးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ခ်န္ရစ္ခဲ့ပုံကို 

လည္း ျမန္မာေတြသတိျပဳေလ့လာႏုိင္မယ္။



130

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အာဏာကိုနားလည္သေဘာေပါက္တဲ့သူမ်ဳိး၊ သမုိင္းေၾကာင္းေကာင္းတဲ့ 

သူမ်ဳိး၊ အေနာက္ႏုိင္ငံက ယဥ္ေက်းမႈထဲမွာ ပညာတတ္ေျမာက္ခဲ့သူမ်ဳိးလိုအပ္တယ္။ ၾသဇာရွိတဲ့ 

မိသားစုေတြ၊ တပ္မေတာ္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ့သူေတြစတဲ့ ႏုိင္ငံေရးမွာ 

ၾသဇာလႊမ္းမိုးဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ အင္အားစုေတြအမ်ားႀကီးပဲ။ အာဏာကိုလႊမ္မိုးဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့

သူေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒီလိုအဘက္ဘက္က သက္၀င္လႈပ္ရွားေနတာမ်ဳိးကို ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာ 

ေလ့လာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅ ႏွစ္ရွိၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္နားလည္သြားခ်ိန္မွာပဲ ဘုရားက 

ခ်က္ခ်င္းကၽြန္ေတာ့္ကို ဗဟိုခ်က္ကိုပို႔လိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကိုအားလုံးက ၀ိုင္းရံပိတ္ဆို႔ထား 

ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ မသိနားမလည္တဲ့သူမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြဘာအတြက္ 

တိုက္ဖို႔လာၾကတာလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိတယ္ေလ။

i   Habibie, Bacharuddin Jusuf, Decisive Moments: Indonesia’s Long Road to Democracy, (Jakarta, 
Indonesia: THC Mandiri, 2006), p. 127

ii    Ibid

iii   Ibid, pp. 345-53
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အင္ဒိုနီးရွား အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း

ၾသဂုတ္ ၁၉၅၄။ နယ္သာလန္ထံမွ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိေၾကာင္း ေၾကညာ 

သည္။ ေလးႏွစ္ၾကာစစ္ပြဲစတင္သည္။ ၾကားျဖတ္လႊတ္ေတာ္က အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ 

ဆူကာႏိုႏွင့္ မိုဟာမက္ဟက္တာတို႔ကို သမၼတႏွင့္ဒုသမၼတအျဖစ္တင္ေျမႇာက္သည္။ အမ်ဳိးသား 

ေရး သေဘာတရားေရးရာျဖစ္သည့္ Pancasila ကိုအေျခခံသည့္အေျခခံဥပေဒကို ျပ႒ာန္းသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၄၉။  နယ္သာလန္က အင္ဒိုနီးရွား၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အသိအမွတ္ 

ျပဳခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားသည္ လႊတ္ေတာ္ျဖင့္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ အစိုးရျဖင့္ တစ္ခု 

တည္းေသာ ဒီမိုကေရစီတုိင္းျပည္ျဖစ္လာခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၅၅။ အင္ဒိုနီးရွား၏ ပထမဆုံးေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 

က်င္းပသည္။ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။

မတ္ ၁၉၅၇။ ေဒသအသီးသီးတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပုန္ကန္ထၾကြမႈမ်ားကိုတုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြ

က္သည့္ အေနျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကို ဆူကာႏိုကေၾကညာခဲ့သည္။ ‘ထိန္းေက်ာင္းမႈရွိေသာ 

ဒီမိုကေရစီ’ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတင္သည္။

ဇူလိုင္ ၁၉၅၉။  တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ဆူကာႏိုကဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီး ၁၉၅၄ 

အေျခခံဥပေဒကို ဆူကာႏိုက ျပန္လည္ျပ႒ာန္းသည္။ ထိုဥပေဒတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးအာဏာမ်ားပါ၀င္ေသာ္လည္း Pancasila သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူသေဘာတရားျဖစ္ 

သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၆၅။  စက္တင္ဘာ ၃၀ အေရးအခင္းျဖင့္ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈကို 

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ထိုစဥ္ကစစ္ဆင္ေရးအထူးအဖြဲ႕မွဴးျဖစ္သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဆူဟာတိုက 

ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။ မြတ္ဆလင္မ်ားအပါအ၀င္ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး အင္ဒိုနီးရွားအင္အားစု

မ်ားႏွင့္အတူ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒီ ရာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ၎တို႔ကိုေထာက္ခံသူဟုစြပ္စြဲခံရသူမ်ားကို 

အၾကမ္းဖက္ကြပ္မ်က္မႈအား စစ္တပ္ကလုပ္ေဆာင္သည္။

မတ္လ ၁၉၉၆။ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၏ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈယုိယြင္းလာျခင္းႏွင့္အတူ တိုင္းျပည္ 

တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာအခြင့္အာဏာကို ဆူဟာတိုအား ဆူကာႏိုကေပးအပ္ခဲ့ 

သည္။ ဆူဟာတိုက ဆူကာႏို၏မဟာမိတ္မ်ားကို ျဖဳတ္ထုတ္သတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ေနာင္ထပ္ႏွစ္ႏွစ္တာ 

အတြင္း အာဏာကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းသိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆူကာႏိုကို ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ် 

ထားလိုက္ၿပီး New Order အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတင္ခဲ့ေတာ့သည္။ စစ္တပ္ႏွင့္တတ္သိပညာရွင္

မ်ား၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဆူဟာတိုအစိုးရသည္ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ားကို က်င့္သုံးခဲ့သည္။ 

ေနာက္ထပ္ဆယ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုရရွိခဲ့သည္။
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ဇူလိုင္ ၁၉၇၁။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ (People’s Representative Council) အတြက္ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။ ဆူဟာတိုကိုေထာက္ခံသည့္ Golkar ပါတီသည္ ဖိႏွိပ္မႈမ်ား၊ 

မသမာမႈမ်ားၾကားထဲမွ တစ္ခဲနက္အႏုိင္ရရွိသြားခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၇၃။ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ အင္ဒိုနီးရွား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (PDI) ႏွင့္ 

အစၥလာမၼစ္ အဆက္အႏြယ္ရွိေသာ စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (PPP) တို႔အတြင္းသို႔ 

အတိုက္အခံပါတီမ်ားကို ဆူဟာတိုက အတင္းအက်ပ္ေပါင္းစည္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ပါတီမ်ားႏွင့္ 

Golkar ပါတီတို႔သာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရသည္။

မတ္ ၁၉၇၈။ ဆူဟာတိုက ႏိုင္ငံေတာ္ေလယာဥ္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ညႊန္ၾကား 

ေရးမွဴးႏွင့္ ဂ်ာမနီတြင္ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္း အမႈေဆာင္အရာရွိလုပ္ခဲ့သည့္ ဘီေဂ်ဟာဘီဘီကို 

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၄။  တုိင္းျပည္၏အႀကီးဆုံး အစၥလာမၼစ္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Nahdlatul 

Ulama (NU) ကို PPP ပါတီမွခြဲထုတ္ခဲ့သည္။ NU သည္ ဘာသာေရးႏွင့္လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို 

အဓိကထားလုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး လက္ေတြ႕ႏုိင္ငံေရးတြင္ ၀င္မပါသင့္ဟု NU ေခါင္းေဆာင္ 

အဗၺဒူရာမန္၀ါဟစ္က ေျပာခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၉၀။   ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းသည့္ မြတ္ဆလင္မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈပိုမိုရရွိရန္ 

အင္ဒိုနီးရွားမြတ္ဆလင္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ (ICMI) တည္ေထာင္ျခင္းကို ဆူဟာတို ကခြင့္ျပဳခဲ့ 

သည္။ ထိုအဖြဲ႕တြင္ ဟာဘီဘီကဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ မူဟမ္မာဒီယာ့ႏွင့္ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ေခါင္းေဆာင္ 

ျဖစ္လာမည့္ အာမီယန္ ရာအစ္တို႔ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို 

လက္ခံသူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားစြာက ICMI တြင္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ၀ါဟစ္ႏွင့္ NU တို႔ 

ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိသည့္ အစဥ္အလာ၀ါဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားအမ်ားစုက ICMI ကို လက္ 

မခံၾကေပ။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၃။ ဆူကာႏို၏သမီး မီဂါ၀တီ ဆူကာႏိုပူထရီသည္ PDI ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ 

အျဖစ္ စစ္တပ္အတြင္းရွိအခ်ဳိ႕၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဘာသာေရးမေရာယွက္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

မႈလုပ္မည္ဟူေသာ စင္ျမင့္ျဖင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။

ဇြန္ ၁၉၉၆။  အစုိးရကိုေထာက္ခံသည့္ PDI အင္အားစုသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ 

ညီလာခံကိုက်င္းပခဲ့ၿပီး မီဂါ၀တီကိုျဖဳတ္ခ်ကာ PDI ပါတီ႒ာနခ်ဳပ္ကို ၀င္စီးခဲ့ၾကသည္။ မီဂါ၀တီ 

ဦးေဆာင္သည့္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚသြားေစခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၁၉၉၇။  အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းစတင္ျဖစ္ပြားသည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံသုံး 

ေငြေၾကး႐ူပီးတန္ဖိုး သိသိသာသာက်ဆင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း
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မ်ားျမင့္တက္သြားသည္။ ျပည္ပေၾကြးၿမီ၊ ခရက္ဒစ္ကတ္သုံးစြဲမႈစရိတ္တို႔ကို ျမင့္တက္သြားေစခဲ့ 

သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၇ ။ IMF ေခ်းေငြကိုရယူျခင္းအတြက္ အလဲအထပ္အျဖစ္ ဘဏ္ 

လုပ္ငန္းစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ရန္ ဆူဟာတိုကသေဘာတူခဲ့သည္။ ရလဒ္အျဖစ္ထြက္ 

ေပၚလာသည့္ ဘဏ္မ်ားပိတ္သိမ္းျခင္းသည္ တိုင္းျပည္သုံးေငြေၾကးႏွင့္ တိုင္းျပည္၏စီးပြားေရး 

တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ယုံၾကည္မႈကို ထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေစခဲ့သည္။ 

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၉၈။  ေငြလဲႏႈန္းက်ဆင္းမႈ အထြတ္အထိပ္သို႔ထပ္မံေရာက္ရွိသြားသည္။ IMF 

ထံမွေခ်းေငြမ်ား ဆူဟာတိုကထပ္ၿပီးယူခဲ့သည္။ အတုံ႔အလွည့္အေနျဖင့္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ေစ်း 

ကြက္မ်ားကို ဆူဟာတိုက ၿဖိဳခြဲခဲ့ၿပီး ခ႐ိုနီစနစ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

မ်ား ရပ္ဆုိင္းေနခဲ့သည္။ ႏုတ္ထြက္ျခင္းမျပဳက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရန္ ဆူဟာတိုကို အတိုက္အခံ 

တို႔က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

မတ္ ၁၉၉၈။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ဆူဟာတုိကို ထပ္မံေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 

ၿပီး ဟာဘီဘီကို ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို အတည္ျပဳခဲ့သည္။ မိသားစု၀င္မ်ား၊ 

သူႏွင့္ရင္းႏွီးသူမ်ားပါ၀င္သည့္ အစုိးရအဖြဲ႕သစ္ကို ဆူဟာတုိကဖြဲ႕စည္းသည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ 

လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပစဥ္ ေက်ာင္းသားတို႔၏ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ား စတင္လာကာ 

ဆူဟာတို ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ဧၿပီ ၁၉၉၈။ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပပြဲမ်ားႀကီးထြားလာသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ရဲတို႔ ရင္ဆိုင္ 

တိုက္ခိုက္မႈ မ်ားျဖစ္ပြားသည္။ မူဟမ္မာဒီယာ့အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အာမီယန္ရာအစ္သည္ ဆႏၵ 

ျပပြဲတြင္ပါ၀င္လာသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ီရန္တိုဦးေဆာင္သည့္စစ္တပ္က ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္ရန္ 

ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေမ ၁၉၉၈။  ဆႏၵျပပြဲမ်ားႀကီးထြားလာသည္။ တကၠသိုလ္ပရ၀ုဏ္မ်ားျပင္ပသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာၿပီး 

ဆႏၵျပသူမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ IMF ၏သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေလာင္စာဆီေစ်းႏႈန္းမ်ား 

တိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔က တြန္းအားေပးမႈေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္မႈပိုမ်ားလာသည္။ NU ႏွင့္ ICMI တို႔က 

ဆူဟာတိုရာထူးမွႏုတ္ထြက္ရန္ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကို ဆႏၵျပသူမ်ား၀င္စီးရန္ 

စစ္တပ္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ေသနတ္ျဖင့္မပစ္ဟု စစ္တပ္ကေျပာခဲ့သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားက 

ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ၾကသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက စြဲခ်က္တင္မည္ဟု 

ၿခိမ္း ေျခာက္ၾကသည္။ ညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕သစ္ကို ဆူဟာတိုမဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့ေပ။

ဆူဟာတိုရာထူးမွႏုတ္ထြက္ကာ ၀ီရန္တို၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဟာဘီဘီထံသို႔ အာဏာ 

လႊဲအပ္သည္။ Golkar ပါတီ၊ PPP ပါတီ၊ PDI ပါတီ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားႏွင့္ စစ္ေခါင္း 



134

ေဆာင္မ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ကို ဟာဘီဘီကဖြဲ႕စည္းသည္။ ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ 

အာဏာသိမ္းမႈကို တားဆီးရန္ ဆူဟာတို၏သားမက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာဘို၀ို ဆူဘီရန္တိုကို 

ရာထူးမွျဖဳတ္လုိက္သည္။

ဇြန္ ၁၉၉၈။ ဟာဘီဘီအစိုးရက ႏိုင္ငံံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုကို လႊတ္ေပးခဲ့သည္။ 

ဆင္ဆာ ျဖတ္ေတာက္မႈကိုဖယ္ရွားခဲဲ့သည္ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကို 

တရား၀င္ ရပ္တည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အစီအစဥ္တက်က်င္းပမည့္ေရြးေကာက္ပြဲကို တင္ျပခဲ့သည္။ 

မၿငိမ္သက္ျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၈။    အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး 

ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားကို ဆက္လက္ထားရွိခဲ့သည္။ အေရွ႕ 

တီေမာ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ဟာဘီဘီကေၾကညာခဲ့သည္။ တီေမာ 

လြတ္လပ္ေရးကိုေထာက္ခံသူမ်ားအား စစ္တပ္ကေထာက္ခံအားေပးထားသည့္ လက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႕မ်ားက တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ 

ေမ ၁၉၉၉။ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရမ်ား၏အာဏာမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစသည့္ ဥပေဒ 

တစ္ရပ္ကို အစိုးရကျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၉၉၉။  လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ 

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တမႈရွိသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာမွ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက ယူဆၾက 

သည္။ မီဂါ၀တီ၏ PDI-P ပါတီက ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ Golkar ပါတီက ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၀ါဟစ္၏ PKB 

ပါတီက ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းစီ မဲမ်ားရရွိခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉၉၉။ အေရွ႕တီေမာသည္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အခိုင္အမာ ေထာက္ခံမဲ 

ေပးခဲ့သည္။ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕ကတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ 

လူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေသဆုံးၿပီး အေရွ႕တီေမာျပည္နယ္မွ လူဦးေရ သုံးပုံတစ္ပုံ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ၾကရ 

သည္။ ကုလသမဂၢက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းေရးတပ္မ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္ 

မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္က ကုလတပ္မ်ားေရာက္ရွိမလာေအာင္ တားဆီးခဲ့ 

သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၉။ Golkar ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ဟာဘီဘီကို 

ကန္႔ကြက္မႈရွိေနျခင္းႏွင့္အတူ စင္စစ္အယုံအၾကည္ရွိမရွိမဲခြဲဆုံးျဖတ္ျခင္းအျဖစ္ မဲကြာဟခ်က္ 

အနည္းငယ္ျဖင့္ ဟာဘီဘီ၏ ‘တာ၀န္ခံမႈအစီရင္ခံစာဖတ္ၾကား တင္ျပမႈ’ကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ 

လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က Golkar ပါတီႏွင့္ သေဘာထား 

ေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ အစၥလာမၼစ္မ်ား၏ေထာက္ခံမႈရထားေသာ ၀ါဟစ္ကိုသမၼတအျဖစ္ ေရြး 
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ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျခင္း ေလးႏွစ္ၾကာ 

လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၂၀၀၀။  အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ၀ီရန္တိုအား အေရွ႕တီေမာတြင္ 

က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ စြဲခ်က္တင္သည္။ ၀ါဟစ္က ၀ီရန္တိုႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ အရာအရွိမ်ားကို ရာထူးမွထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၀၀၀။  ျပည္တြင္းလုံျခံဳေရးႏွင့္ တုိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တို႔ရိွ စစ္တပ္၏ 

အခန္းက႑ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ခိုင္မာအားေကာင္း 

ေစရန္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ကအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ 

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၀။  ဆူဟာတို၏သား တြန္မီကို ယခင္က တရားေသလႊတ္ခဲ့ရာမွ 

အဂတိလိုက္စားမႈစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္။ ရဲအဖြဲ႕၏ပူးေပါင္းၾကံစည္ 

မႈျဖင့္ တြန္မီထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၁ ။    တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံပိုင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ 

ငန္းထံမွ တံစိုးလက္ေဆာင္မ်ားရယူသည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ၀ါဟစ္ကို စြပ္စြဲျပစ္တင္သည္။ 

ထိုသို႔စြပ္စြဲျပစ္တင္ျခင္းသည္ ၀ါဟစ္ကို ရာထူးမွဖယ္ရွားရန္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။ ေနအိမ္ 

အက်ယ္ခ်ဳပ္ခ်ထားရာမွ က်န္းမာေရးအေျခအေနဆိုးရြားမႈကို အေၾကာင္းျပကာ တရား႐ုံးက 

ဆူဟာတိုကိုလႊတ္ေပးခဲဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ဆူဟာတို၏မဟာမိတ္ ေဘာ့ဘ္ 

ဟာဆန္ကို ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ဇူလိုင္ ၂၀၀၁။   တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ၀ါဟစ္ကိုစြဲခ်က္တင္သည္။ သူ႔ေနရာတြင္ 

ဒုတိယ သမၼတ မီဂါ၀တီတက္လာခဲ့သည္။ ၀ါဟစ္က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာရန္၊ လႊတ္ေတာ္ကို 

ဖ်က္သိမ္း ရန္ႀကိဳးစားသည္။ သို႔ေသာ္သူ႔ကို စစ္တပ္ကျပန္ၿပီးတုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ 

ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၁။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒခုံ႐ံုး၊ လြတ္လပ္ 

ေသာ တရားလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္၊ ေဒသဆုိင္ရာ ကိုယ္စားျပဳေကာင္စီတို႔ကို ဖြဲ႕စည္း 

သည္။ တြန္မီဆူဟာတိုဖမ္းဆီးခံရၿပီးေနာက္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည္။

ဇူလိုင္ ၂၀၀၂။    တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က သမၼတကို တိုက္႐ိုက္ေရြးေခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ 

သည့္ စနစ္ကိုျပ႒ာန္းသည္။ ေရြးခ်ယ္ခံမဟုတ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအားလုံးကိုဖယ္ရွားခဲ့

သည္။ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒကို အေရးပါသည့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား အၿပီးသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

၂၀၀၂ ဒီဇင္ဘာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဆူဆီလိုဘန္ဘန္းယူဒိုယိုႏို (SBY) က သမၼတကို

တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္အႏိုင္ရသည္။ SBY အစိုးရသည္ 

သူ၏သမၼတ သက္တမ္းႏွစ္ဆက္တြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအဖြဲ႕ကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ
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မ်ား၊ တရားစီရင္ေရးဆုိင္ရာ၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ 

လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၂၀၀၅။  အာေခ်းျပည္နယ္မွ ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို အစိုးရကလက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၉။ SBY သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲအေရအတြက္ အျပတ္ 
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အုံၾကြမႈက စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနသည္။ လူထုမႀကိဳက္ေသာ အာဏာရွင္ကို အၾကမ္းဖက္ေတာ္လွန္ေရး 

မလုပ္ဘဲ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈက ျပခဲ့သည္။

အာဏာရွင္ျဖစ္လာေသာ္လည္း မားကို႔စ္သည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံသမၼတအျဖစ္ 

အာဏာရယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (၁၉၆၅ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ 

သည္။ အျငင္းပြားဖြယ္ရလဒ္ျဖင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ထပ္မံေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ 

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

လိုက္ျခင္းသည္  အာရွေဒသတြင္ သမနိအရွည္ဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲအစဥ္အလာတစ္ခုကို အဆုံး 

သတ္သြားေစသည္။ စပိန္လက္ေအာက္ခံကိုလိုနီကာလ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္တြင္က်င္းပသည္။ ပထမဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏုိင္ငံ (၁၈၉၉-၁၉၀၁)

ကာလတြင္ တိုေတာင္းသည့္လြတ္လပ္ေရးေခတ္အတြင္း သမၼတတစ္ဦးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္

တို႔ရွိခဲ့သည္။ဖိလစ္ပိုင္ကို အေမရိကန္တို႔သိမ္းပိုက္ၿပီး မ်ားမၾကာမီ ျပည္လုံးကၽြတ္လႊတ္ေတာ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ၁၉၀၇ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲသည္ အမ်ားႏွင့္မတူ 

ထူးဆန္းေသာ ‘ကိုလိုနီဒီမိုကေရစီ’ အေတြ႕အၾကံဳကို စတင္ေစခဲ့သည္။ ဂ်ပန္က်ဴးေက်ာ္မႈ 

(၁၉၄၂-၄၅) ကာလမွလြဲ၍ ပုံမွန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္လြတ္လပ္ေရး 

ရသည္အထိ ပုံမွန္က်င္းပခဲ့သည္။ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ကတည္ေထာင္လိုက္သည့္ 

ဖိလစ္ပိုင္ဓနသဟာယႏုိင္ငံသည္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ဥပေဒျပဳသည့္ ကြန္ဂရက္ႏွင့္ သမၼတ 

တစ္ဦးတို႔ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရသည့္စနစ္ရွိခဲ့သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အလြန္ လြတ္လပ္ 

ေရးကာလတြင္ ေလးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပၿပီး ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ 

လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို က်င္းပခဲ့သည္။ အဓိကပါတီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ Nacionalistas 

ႏွင့္ လစ္ဘရယ္ပါတီတို႔သည္ (တခါတရံတြင္ အၾကမ္းဖက္ၿပီး ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားသည့္) 

တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာရရန္ ၿပိဳင္ခဲ့ရသည္။ သမၼတမ်ားကို ထို 

ပါတီႏွစ္ခုမွ အလွည့္က်ဆိုသလို ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။  သို႔ေသာ္ပါတီႏွစ္ခုစလုံးက 

အင္အားနည္းၾကသည့္အျပင္ လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚမႈမ်ားျပားၿပီး ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ 

ရပ္တည္ခ်က္မ်ားမရွိၾကေပ။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ အခ်ိန္ကပ္ေနသည့္ကာလမွာပင္ ႏုိင္ငံ 

ေရးသမားမ်ား ဘက္ေျပာင္းတတ္ၾကသည္။ မားကို႔စ္က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾက ညာလိုက္ၿပီးေနာက္ 

ဖိလစ္ပိုင္သည္ ‘အေပၚယံ ပန္းျပထားေသာ  တစစီက်ဳိးပဲ့ေနသည့္ ဒီမိုကေရစီ’ ျဖစ္သည္ဟု 

ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏သက္ေရာက္မႈ

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ စီးပြားေရး ‘ဦးေမာ့’ လာေစရန္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ကာလတြင္ပင္ အာဏာရွင္ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပၚထြန္းလာျခင္းျဖစ္သည္။  ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာခဲဲ့သည့္ 



144

ေတာင္ကိုရီးယား  အာဏာရွင္ပတ္ခ်ဳံဟီးကဲ့သို႔ပင္  မားကို႔စ္ကလည္း စီးပြားေရးလ်င္ျမန္စြာတုိး

တက္ေစမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ စီးပြားေရးတုိးတက္ေစရန္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းတြင္ 

ပ်က္စီးသြားခဲ့သည့္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရး’ကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမည္ဟု 

ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ (Huks ဟုေခၚၾကသည့္) ကြန္ျမဴနစ္မ်ားဦးေဆာင္ 

သည့္ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈက်ဆင္းသြားၿပီးေနာက္ ေမာ္၀ါဒကိုဦးထိပ္ပန္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPP) ကို ယင္း၏လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သစ္ 

(NPA) ႏွင့္အတူ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံအစြန္အဖ်ားေဒသ ေက်းလက္မ်ားတြင္ 

ေပ်ာက္က်ားစစ္ စတင္ဆင္ႏႊဲခဲ့သည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္ မနီလာတြင္ (CPP) ႏွင့္အဆက္အသြယ္ရွိသူအ

ခ်ဳိ႕ပါ၀င္သည့္ ေက်ာင္းသားေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားက အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္ 

ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၀ တဝိုက္က နာမည္အေက်ာ္ၾကားဆုံး ဆႏၵျပပြဲ 

မ်ားကို ‘ႏွစ္ဦးမုန္တုိင္း’ဟုေခၚၾကသည္။ လူနည္းစုမြတ္ဆလင္မ်ားေပါမ်ားသည့္ ႏိုင္ငံအေနာက္ 

ေတာင္ပိုင္းတြင္  မို႐ိုအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (MNLF) ကဦးေဆာင္သည့္ မြတ္ဆလင္ 

ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈ စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာလိုက္ၿပီးေနာက္ ရက္ 

စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ (လူသိနည္းေသာ္လည္း) ျပင္းထန္သည့္ မင္ဒါနာအိုေဒသစစ္ပြဲတြင္ လူ 

၁၀၀၀၀၀ နီးပါးအသက္ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္က အႀကီးစား ဗုံးၾကဲတိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ 

လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈႏွိမ္ႏွင္းေရး ေၾကာက္မက္ဖြယ္စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ လုပ္ေဆာင္မႈကို 

၁၉၇၆ ခုႏွစ္က အျငင္းပြားဖြယ္ ထရီပိုလီသေဘာတူညီခ်က္အရ ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ 

မတုိင္မီ အထိေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ CPP-NPA ကိုၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားမွ တုိက္ထုတ္ခံခဲ့ရၿပီး 

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ထိုးစစ္ဆင္ခံေနရသည့္အေနအထားသို႔ေရာက္ရွိသြားေစခဲ့သည္။ 

လိုပက္ဇ္ညီအစ္ကိုမ်ား (မားကို႔စ္ႏွင့္ခပ္တန္းတန္းဆက္ဆံေရးရွိသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ ဒုသမၼတ 

ဖာနန္ဒို လိုပက္ဇက္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္၏အခ်မ္းသာဆုံး သူၾကြယ္သူေ႒းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ယူဂ်ီနီယို 

လိုပက္ဇ္) က ဦးေဆာင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာအုပ္စုအျဖစ္ႀကီးစိုးေနသည့္ ဖိလစ္ပိုင္လူနည္းစု 

အာဏာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ေျမရွင္အထက္တန္းလႊာ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားကို မားကို႔စ္က အင္အားနည္း 

ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤအတိုက္အခံအီလစ္လူတန္းစားထဲတြင္ (ဂ်ပန္သိမ္း ပိုက္ထား 

သည့္ကာလတြင္ ဒုတိယသမၼတျဖစ္ခဲ့သူ) နာမည္ေက်ာ္ႏုိင္ငံေရးသမားႏွင့္ ကိုရာဇြန္ ကိုဂ်ဳယန္ 

ကို အကြီႏို တို႔၏သား ဘင္နစ္ႏိုအက္စ္အကြီႏိုလည္းပါ၀င္သည္။ ကိုရာဇန္အကြီႏိုသည္ ဖိလစ္ 

ပိုင္၏ အႀကီးဆုံးၾကံစိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားထဲက တစ္ခုကိုအေမြရခဲ့သူျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံ 

လူငယ္အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဘင္နစ္ႏို အကြီႏိုသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးမတိုင္မီက မားကို႔စ္ကို အေ၀ဖန္ဆုံးသူအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ 

တြင္ အကြီႏိုႏွင့္ အျခားထင္ရွားသည့္အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ထိန္းသိိမ္းေထာင္ခ်ခံခဲ့ရ 

သည္။ လိုပက္ဇက္ညီအစ္ကိုမ်ားအပါအ၀င္ လူနည္းစုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ထဲမွ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားစြာ 

ထံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မားကို႔စ္ကသိမ္းယူခဲ့သည္။ က်န္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ စီးပြား 
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ေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက အာဏာရွင္စနစ္ကိုဆန္႔က်င္ေနျခင္းထက္ မားကို႔စ္ႏွင့္ပူးေပါင္းျခင္း 

က ပိုေကာင္းမည္ဟု မေရွးမေႏွာင္းပင္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

မားကို႔စ္၏ အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသည္ 

စီးပြားေရးတိုးတက္မႈမ်ား လ်င္ျမန္ခဲ့သည္။ မားကို႔စ္က ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကိုအားေပးသျဖင့္ 

ပို႔ကုန္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ တတ္သိပညာရွင္မ်ားက စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 

ၾကၿပီး အႀကီးစားအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတည္ေဆာက္ေရးကို တြန္းအားေပးကာ အႀကီး 

စားစက္မႈလုပ္ငန္းစီမံကိန္း ၁၁ ခုကိုေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားသည္ ဖိလစ္ပိုင္ကို ေခတ္

မီစက္မႈႏုိင္ငံထူေထာင္ေရးကိုတြန္းအားေပးရန္ႏွင့္ အာရွစီးပြားေရး၏ ေနာက္ထပ္ ‘က်ား’ 

တစ္ေကာင္ျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အလြန္လိုအပ္ေနၿပီး 

အခ်ိန္ေႏွာင္းမွလုပ္သည့္ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား စတင္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမား 

သည့္ အထက္ပါလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားအတြက္ သုံးစြဲရန္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ား 

တက္လာၿပီးေနာက္ ေရနံတင္ပို႔မႈမွရသည့္ေဒၚလာမ်ားရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားမွ 

ေခ်းေငြမ်ားကို မားကို႔စ္က ေဖာခ်င္းေသာခ်င္းေခ်းငွားခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္၏ 

ေၾကြးၿမီသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၈ ဘီလီယံရွိရာမွ ၁၉၈၀ ျပည့္ ႏွစ္ 

အေရာက္တြင္ ကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံရွိလာခဲ့သည္။

မားကို႔စ္သည္ ၎ႏွင့္  တစ္တန္းတစားတည္းရွိေနသည့္ ေတာင္ကိုရီးယား အာဏာရွင္ 

ပတ္ခ်ဳံဟီးကဲ့သို႔ ‘ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသမား အာဏာရွင္’ မဟုတ္ေၾကာင္း မ်ားမၾကာမီထင္ရွားလာေတာ့ 

သည္။ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒီ စစ္သားမဟုတ္ဘဲ ေရွ႕ေနႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္သည့္ မားကို႔စ္သည္ 

သူ၏သစၥာခံမ်ားႏွင့္ မကင္းသူျဖစ္သည္။ သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕မွ တတ္သိပညာရွင္မ်ားထက္ သူ႔ကို 

သစၥာခံသူမ်ားအား မားကို႔စ္က မ်က္ႏွာလိုက္ခဲ့သည္။ အႀကီးစားေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား 

(chaebols) ကို ေတာင္ကိုရီးယား အစုိးရ၏ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ့ေပးစဥ္က ပတ္ခ်ဳံဟီး 

အေလးထား တုိက္တြန္းခဲ့သလို မားကို႔စ္ကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္-စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အနီးကပ္ 

ဆက္ဆံေရးရွိေနသည့္တိုင္ တိုင္းျပည္၏ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈအေျခအေနေကာင္းမြန္ေစရန္ ခိုင္မာ 

ေသာ စြမ္းေဆာင္မႈစံခ်ိန္စံညြန္းသတ္မွတ္ရမည့္အစား သူ၏မိသားစုႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ား (ခ႐ိုနီမ်ား)

ကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ႀကီးမ်ားက်ယ္ျပန္႔ေသာ က႑မ်ားကို အခ်ဳိးက်ခြဲေ၀ေပးခဲ့သည္။ 

မားကုိ႔စ္၏ ခ႐ိုနီအမ်ားစုသည္ မလုပ္တတ္မကိုင္တတ္ အရင္းရွင္မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္းသိသာလာၿပီး 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈလြဲမွားကာ ေၾကြးၿမီမ်ားစုပုံလာၾကသည္။ ေျမယာျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးရပ္တန္႔သြားၿပီး ၾကံႏွင့္အုန္းစိုက္ပ်ဳိးသူမ်ားစြာသည္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္လုပ္ငန္းရွင္

မ်ားေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတသြားခဲ့သည္။  ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေဒ၀ီဒီးက 

ေၾကြးဆုံး ပီဆိုေငြ သန္း ၇၀၀ ျဖင့္ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ျခင္းသည္ ခ႐ိုနီႀကီးစိုးသည့္စီးပြားေရး၏ 

ယိမ္းယိုင္ေနေသာ အေျခအေနကိုလွစ္ဟျပလိုက္သည္။ မားကို႔စ္အစုိး၏  မဟာၿပိဳကြဲမႈႀကီး 

အစျပဳၿပီဟု ဆိုႏို္င္သည္။ 
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အကြီႏိုလုပ္ၾကံခံရျခင္းႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားတိုးပြားလာျခင္း

၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ျပည္ပတြင္တိမ္းေရွာင္ေနရာမွ ျပန္လာရန္ႀကိဳးစားခဲ့သည့္ 

အတို္က္အခံေခါင္းေဆာင္  ဘင္နစ္ႏို အကြီႏိုသည္ မနီလာေလဆိပ္တြင္ လုပ္ၾကံခံလိုက္ရျခင္း 

သည္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကို ဘ႑ာေရးပ်က္ကပ္အျဖစ္သို႔ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ဆုိက္ေရာက္ 

သြားေစခဲ့သည္။ (ေနာင္ ၂၅ ႏွစ္အၾကာတြင္ ဂရိႏုိင္ငံတြင္ ၾကံဳခဲ့ရသလို) ဖိလစ္ပိုင္ဗဟိုဘဏ္က 

တိုင္းျပည္၏ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာမ်ားကို လိမ္လည္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟူေသာ ဖြင့္ခ်မႈမ်ားက 

ျပည္ပအရင္းႏွီးမ်ား အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ စီးထြက္သြားေစခဲ့ၿပီး၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသုံး ပီဆိုေငြတန္ဖိုး 

ထိုးက်သြားေစခဲ့ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အျမင့္ဆုံးသို႔ေရာက္ရွိသြားေစခဲ့သည္။ အစိုးရက 

ေၾကြးၿမီေပးဆပ္ရန္ ကာလေရႊ႕ဆုိင္းခြင့္ကို ေတာင္းခံခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ဖိလစ္ပိုင္၏ 

ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီသည္ ကန္ေဒၚလာ ၂၅ ဘီလီယံျဖစ္လာသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္

ပုံေငြအဖြဲ႕က ဘ႑ာေရးအကူအညီႏွင့္အေပးအယူလုပ္သည့္အေနျဖင့္ အစိုးရအသုံးစရိတ္ၿခိဳး 

ျခံေခၽြတာေရးအစီအမံကို ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရအား မျဖစ္မေနလက္ခံေစခဲ့ရသည္။ ရလဒ္မွာ စီးပြား 

ေရးအလြန္အမင္းက်ဳံ႕သြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္တာအတြင္း ဖိလစ္ပိုင္၏ ဂ်ီဒီပီ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း 

က်ဆင္းသြားသည္။

အကြီႏုိ၏စ်ာပနကို လိုက္ပါပို႔ေဆာင္သည့္ အသုဘပို႔ေဆာင္သူ ၂ သန္းနီးပါးပါ၀င္ေသာ 

လူတန္းရွည္ႀကီးျဖင့္ စတင္ခဲ့သည့္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈမ်ားက တိုးပြားလာခဲ့သည္။ 

၁၉၈၃ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလလယ္တြင္ မာကာတီအရပ္ရွိ မက္ထ႐ိုမနီလာ စီးပြားေရးခ႐ိုင္၌   

အေနာက္တိုင္းဝတ္စံုကို ေကာင္းစြာ၀တ္ဆင္ထားေသာ ႐ံုးဝန္ထမ္း ၁၀၀၀၀၀ ပါသည့္ ပထမဆုံး 

ဆႏၵျပပြဲက မားကို႔စ္အစိုးရကို စီးပြားေရးသမားအသိုင္းအ၀ိုင္းက မေက်နပ္မႈကို အခ်က္ျပလိုက္ 

ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က မားကို႔စ္ကိုေထာက္ခံခဲ့သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ခ႐ိုနီ 

စနစ္ႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္အတူ ၎ကိုဆန္႔က်င္လာၾကၿပီး အကြီႏိုလုပ္ၾကံခံရၿပီးေနာက္ ႀကီးမား 

သည့္ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္တြင္ ရန္လိုမုန္းတီးမႈကို ဖုံးကြယ္မထား 

ေတာ့ေပ။ မနီလာ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရွင္အိုင္မီကာဒီနယ္ဆင္း ဦးေဆာင္သည့္ 

ကက္သိုလစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အနီးကပ္လက္တြဲ 

လာၾကသည္။ အာဏာရွင္အစိုးရႏွင့္ ‘အေလးအနက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ’ကို ကက္သိုလစ္ 

ေက်ာင္းေတာ္က စြန္႔လႊတ္လိုက္ၿပီးေနာက္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 

ေ၀ဖန္လာျခင္းေၾကာင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရွင္အိုင္မီသည္ ထင္ရွားလာခဲ့သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

မတိုင္မီက မားကို႔စ္ အားဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ေပါင္း 

စည္းသြားခဲ့ၿပီး လူလတ္တန္းစားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဦးေဆာင္သည့္ ‘အေရးေတာ္ပုံကို 

ေရွ႕႐ႈသည့္’ အဖြဲ႕မ်ားကိုစတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္မွ်တ 

သူမ်ားႏွင့္ လက္၀ဲတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ရပ္တည္ခ်က္ ကြဲျပားမႈမ်ား 
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ရွိသည့္တိုင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားေရွ႕တန္းမွပါ၀င္ခဲ့သည္။ CPP ၏ ဦးေဆာင္မႈ 

ျဖင့္ (စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ အေစာပိုင္းတြင္ အျပင္းအထန္ဖိႏွိပ္သည့္ၾကားမွ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ 

သည့္)  ‘လူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား’သည္လည္း ေက်းလက္တုိက္ခိုက္ေရးသမားမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အေျခစိုက္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အျဖစ္တိုးပြားလာခဲ့သည္။ အကြီႏို 

လုပ္ၾကံခံရၿပီးေနာက္တြင္ အစိုးရ၏ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈကို ပရိယာယ္ျဖင့္ ေက်ာ္လႊားႏိုင္ 

သည့္ ပုံႏွိပ္ႏွင့္ေရဒီယိုမီဒီယာမ်ားေပၚလာသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ရွိ အေမရိကန္၏ စစ္အေျခစိုက္စခန္း 

ႏွစ္ခုႏွင့္ မားကို႔စ္၏ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးရပ္တည္ခ်က္တို႔ေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္က မားကို႔စ္ကို 

အခို္င္အမာေထာက္ခံခဲ့သည့္ အေမရိကန္အစိုးရကပင္ မားကို႔စ္အစိုးရႏွင့္ ခပ္ကင္းကင္းေနလာ 

ခဲ့သည္။ 

‘ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ’ ႏွင့္ မားကို႔စ္က်ဆုံးခန္း

(သာဓကအားျဖင့္ ဘရာဇီးကဲ့သို႔ ေတာင္အေမရိကတိုက္မွ ပိုၿပီးစနစ္တက်က်င့္သားရ 

ထားသည့္ စစ္အစိုးရမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလို) ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုလည္း စီစဥ္ 

ျခင္းမရွိသလို ရာထူးမွလည္း မားကို႔စ္ကႏုတ္ထြက္လိုျခင္းမရွိသျဖင့္ အတိုက္အခံက မဟာ 

ဗ်ဴဟာသစ္ကိုစတင္သည္။  ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက 

ေထာက္ခံသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕က မားကို႔စ္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ 

အဆက္ဆက္ မသမာမႈမွတ္တမ္းရွိေနသည့္ၾကားမွ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 

တြင္၀င္ၿပိဳင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားစြာ မဲခိုးခံရေသာ္လည္း 

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ အတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္ဦးေရ အံ့ၾသဖြယ္မ်ားျပားခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္တြင္ ၎တို႔သည္ လူနည္းစုျဖစ္၍ အာဏာအကန္႔အသတ္ ရွိေသာ္ 

လည္း စိတ္ဓာတ္ေရးရာ တက္ၾကြမႈရရွိသြားခဲ့ၾကသည္။ အျခားအုပ္စုတစ္ခုက ေရြးေကာက္ပြဲ 

မ်ားကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကၿပီး ‘အေရးေတာ္ပုံေရွ႕႐ႈသည့္အဖြဲ႕မ်ား’ကို စည္းလုံးမႈရရန္ႀကိဳးပမ္း 

ခဲ့သည္။ လီနစ္၀ါဒီပုံစံ ‘လမ္းေပၚကလႊတ္ေတာ္’ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကအပူတျပင္း 

ႀကိဳးပမ္းလာျခင္းေၾကာင့္ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားေပါင္းစည္းရန္ႀကိဳပမ္းမႈသည္ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ 

အလယ္ပိုင္းတြင္ အက်ဘက္ေရာက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္သည့္ အတိုက္ 

အခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္တို႔ၾကား အကြဲအျပဲသို႔ဦးတည္သြားခဲဲ့သည္။  အေမရိကန္ 

ဖိအားႏွင့္ တုိင္းျပည္၏စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ဆက္တိုက္ဆိုးရြားလာျခင္းေၾကာင့္ မားကို႔က 

၁၉၈၆ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟုေၾကညာလိုက္ရာ (ကြန္ျမဴနစ္ 

မ်ားမွလြဲၿပီး) ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အတိုက္အခံအုပ္စုႀကီးမ်ားအားလုံးက ၀င္ၿပိဳင္ရန္ဆုံံးျဖတ္ခဲ့ၾက 

သည္။ အတိုက္အခံသည္ ပါတီမ်ားၾကား၊ ပါတီညြန္႔ေပါင္းမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား 

စိတ္၀မ္းကြဲေနၾကျခင္းေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္  အတိုက္အခံမ်ား ေနာက္ေကာက္ 

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

ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက အတုိက္အခံတို႔ ညီညြတ္ၾကရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ 

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

အေတြ႕အၾကံဳမရွိေသာ္လည္း သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည္။ သူမခင္ပြန္း၏ ‘တရားမွ် 

တမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရးတိုက္ပြဲ’ကို ဆက္တိုက္ရန္ ကတိျပဳသည့္ ‘သာမန္အိမ္ရွင္မ’ တစ္ဦး 

အျဖစ္ ‘လူထု၏ တန္ဖိုးထားေလးစားမႈ’ ကိုရရွိခဲ့သျဖင့္ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲဲ့ရျခင္း 

ျဖစ္သည္။ အာရွေဒသရွိ မ်ဳိး႐ိုးအစဥ္အလာအရ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည့္ (ဗမာျပည္မွ 

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

မ်ား သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းမ်ား၏ ၾသဇာတိကၠမကို အေမြခံခဲ့ရသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ 

ကိုရီိကုိလည္း ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမၾကည့္သည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားအျဖစ္ ျမင္ၾကသည္။ ကိုရီသည္ 

၎၏ ၿပိဳင္ဘက္အမ်ဳိးသား  ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားလို မက္ခီယာဗယ္လီဆန္ေသာ(ေကာက္က်စ္

ဉာဏ္မ်ားေသာ) ႏုိင္ငံေရးတိုက္ပြဲမ်ားထဲတြင္ ပိတ္မိခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ တိုင္းျပည္တစ္၀န္းရွိ သူမ၏ 

မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈေဟာ ေျပာပြဲမ်ားသုိ႔ ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ 

အစိုးရကေထာက္ပံ့သည့္ ေၾကးစားလူမုိက္မ်ားကို စတင္အာခံဆန္႔က်င္လာၾကသည္။ မဲေပး 

သည့္ေန႔တြင္ တမင္သက္သက္ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေအာင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားၾကားမွ မဲေပးရန္ 

နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ၾကရသည္။ လုပ္အားေပးရာေပါင္းမ်ားစြာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားခဲ့ 

သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကေထာက္ပံ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး 

အုပ္စုျဖစ္ေသာ National Citizens’ Movement for Free Elections ႏွင့္ ကက္သိုလစ္ 

ေက်ာင္းေတာ္၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအုပ္စုမ်ားက မဲေပးမႈကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ၾကၿပီး 

လြတ္လပ္ေသာ မဲရလဒ္ေရတြက္မႈက အကြီႏိုကိုအႏုိင္ရေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အတင့္ရဲသည့္ 

မားကို႔စ္၏ ေနာက္ဆုံးမဲရလဒ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႀကိဳးကိုင္မႈမ်ားက မဲခိုးခံရသည့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို 

နာက်ည္းခံျပင္းသြားေစခဲ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပခ်ိန္တြင္မူ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ အစိုးရ 

ကိုဆန္႔က်င္ၿပီး လြယ္ကူစြာစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။

မားကို႔စ္ကိုျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔အာဏာေတာ္လွန္ေရးသည္ စစ္တပ္ကို မားကို႔စ္၏ 

ပုဂၢိဳလ္ေရးလႊမ္းမိုးမႈေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္ခဲ့ၾကသည့္ စစ္ဘက္ေတာ္လွန္ပုန္ကန္သူမ်ား၏ 

မေအာင္ျမင္ေသာ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ (မားကို႔စ္ 

သည ္၎၏၀မ္းကြဲညအီစက္ိုႏငွ္ ့ယာဥ္ေမာင္းျဖစသူ္ ဖာဘယီန ္ဗာကိ ုလကန္က္ကိငုတ္ပဖ္ြဲ႕မ်ား၏ 

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခဲ့သည္။) အစိုးရဘက္ေတာ္သား စစ္သားမ်ားႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ

ကားမ်ား၏ေျခမႈန္းမႈႏွင့္ရင္ဆိုင္လာရသည့္ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ေန လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ 

ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ အေရးေတာ္ပုံေရွ႕႐ႈသည့္အဖြဲ႕မ်ား၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ တပ္တြင္း 

ပုန္ကန္ထၾကြသူမ်ား (RAM) ႏွင့္ ေပါင္းစည္းမိသြားခဲ့သည္။ အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို 

မားကို႔စ္အဖြဲ႕မွ ဘက္ေျပာင္းလာသူ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဂ်ဴအန္ ပြန္စီ အန္ရီးလ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ရဲ



149

တပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲႏွင့္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ဒုတိယစစ္စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဖီဒယ္လ္ ဗီ၊ 

ရာမို႔စ္တို႔ကဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဖီဒယ္လ္ရာမို႔စ္သည္ မားကို႔စ္ေခတ္လြန္ ဒုတိယေျမာက္သမၼတ 

ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေလးရက္ၾကာမတုိးသာမဆုတ္သာျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရာထူးမွဖိလစ္ပိုင္သမၼတ 

ဆင္းသြားႏုိင္ရန္ အေမရိကန္၏ ပူးေပါင္းၾကံစည္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ေနာက္ဆုံးလုပ္ရပ္အျဖစ္ 

အေမရိကန္ကေပးအပ္သည့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ မားကို႔စ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္မွထြက္ေျပးသြားခဲ့ 

သည္။ (ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎ကိုအေမရိကန္တို႔က အတင္းအက်ပ္ေခၚေဆာင္သြားခဲဲ့သည္ဟု 

မားကို႔စ္ကထုတ္ ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။) လူထုအုံၾကြမႈသည္ ကြန္ျမဴနစ္အတိုက္အခံမ်ားကို ေဘး 

ဖယ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ အတိုက္အခံမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့ၾကၿပီး 

ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကျခင္းမရွိေပ။ဆႏၵျပပြဲမ်ားက်င္းပသည့္ ေနာက္ဆုံး 

ေန႔မ်ားတြင္ ကိုရီအကြီႏိုက သမၼတအျဖစ္က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုၿပီး မားကို႔စ္ထြက္ေျပးသြားၿပီး 

ေနာက္ပိုင္း အေရးေပၚအာဏာမ်ားကို ရယူလိုက္သည္။ မားကို႔စ္ေရးသည့္ အေျခခံဥပေဒကို 

ဖ်က္သိမ္းကာ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အစားထိုးခန္႔ထားျခင္း၊ အမိန္႔ေၾကညာ 

ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ က်ယ္ျပန္႔ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ

မ်ားရွိၿပီး ‘ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္’ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ျပန္လည္က်င့္သုံးမည့္အျပင္ 

ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကိုလည္ ရွင္းလင္းစြာအာမခံသည့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကိုေရးဆြဲရန္ 

အေျခခံ ဥပေဒေရးဆြဲေရးဆုိင္ရာေကာ္မရွင္ကို ကိုရီကဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို 

လူထုဆႏၵခံယူပြဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ (စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မတုိင္မီေခတ္တုန္းကလို လႊတ္ေတာ္ 

ႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ဥပေဒေရးဆြဲသည့္လႊတ္ေတာ္ျဖင့္) ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ျပည္လုံးကၽြတ္ေရြးေကာက္ပြဲ 

မ်ားကို ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္က်င္းပရန္ အကြီႏိုက သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ကိုရီအကြီႏိုႏွင့္ ကေသာင္းကနင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

သုိ႔ေသာ္ အတိုက္အခံႏွင့္ သူမကိုဆန္႔က်င္လာၾကသည့္ တပ္တြင္းပုန္ကန္သူမ်ားၾကား 

မဟာမိတ္အဖြဲ႕ၿပိဳလဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ကိုရီအကီြႏုိ၏ အစိုးရသစ္မွာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္လာသည္။ 

မားကို႔စ္ကိုျဖဳတ္ခ်ရန္ႀကိဳးစားၿပီးေနာက္ အန္ရီးလ္-RAM ဂိုဏ္းက အကြီႏိုႏွင့္ သူမ၏အစိုးရအဖြဲ႕

တြင္လႊမ္းမိုုးထားသည့္ အရပ္သား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏ အာဏာျဖင့္လွည့္စားခံရသည္ဟု 

ယူဆခဲ့ၾကသည္။ အကြီႏုိအစိုးရအဖြဲ႕က ကြန္ျမဴနစ္မ်ားႏွင့္ မြတ္ဆလင္သူပုန္အဖြဲ႕မ်ားကိုစကား 

ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ၎တို႔ကေဒါသထြက္ခဲ့ၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ

မ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမည္ဟု  အကြီႏုိအစိုးရက အေစာပိုင္းတြင္ ကတိျပဳေပးခဲ့ျခင္းသည္လည္း 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္လာသည္။ အေၾကာင္းမွာ RAM ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာသည္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ 

မႈမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ဆိုးထြက္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အကီြႏိုအစိုးရလက္ထက္တြင္ အာဏာသိမ္းရန္ 

ႀကိဳးပမ္းမႈ ကိုးႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ RAM ကဦးေဆာင္သည့္ စစ္ဘက္ 

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

အသက္ဆက္ႏုိင္ခဲ့သည္။ (၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ သမၼတနန္းေတာ္သို႔ခ်ီတက္လာသည့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပသည့္ လယ္သမားဆႏၵျပသူမ်ားကို ရဲကပစ္ခတ္မႈႏွင့္အတူ ေျမယာျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးကို အားနည္းသြားေစခဲ့သည္။) အရပ္သားအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈကိုေထာက္ခံသည့္ 

စစ္တပ္ကိုျပန္လည္ စုစည္းညီညြတ္ေစရန္ (ေနာင္တြင္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးျဖစ္လာသည့္) 

စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဖီဒယ္လ္ ရာမို႔စ္ကို အကီြႏိုအစိုးရက လြန္စြာအားကိုးခဲ့သည္။ မားကို႔စ္ ခုိးယူခဲ့သည့္ 

ဓနဥစၥာမ်ားကိုျပန္ရရန္ ကိုရီအစိုးရက ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေျခခံ 

မူမ်ားကုို လုိက္နာမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။ ခ႐ိုနီလက္၀ါး ႀကီးအုပ္မႈမ်ားကို တိုက္ ဖ်က္ျခင္း၊ 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ တိုင္းျပည္၏ေၾကြးၿမီ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 

စသည့္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တတ္သိပညာရွင္မ်ားက လုပ္ေဆာင္လာ 

သျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္စီးပြားေရး တျဖည္းျဖည္းတည္ၿငိမ္လာသည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မ်ဳိး႐ိုးအစဥ္အလာရွိ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားလႊမ္းမိုးခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈျဖင့္ 

ဖ်က္ဆီးခံရေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တခဲ့သည္။ မားကို႔စ္ကို သစၥာခံ 

သူမ်ားအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအလႊာအသီးသီးမ်ား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲအခင္း 

အက်င္းအတြင္းသို႔ ျပန္၀င္လာရန္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ခံအစုိးရတြင္ ေဆြးမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ားရွိေနသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

မ်ဳိး႐ိုးအစဥ္အလာရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၏အေရအတြက္သည္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ 

၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာခဲ့သည္။ ကိုယ္စားလွယ္သက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္လည္း ေဆြမ်ဳိးစု 

အာဏာကိုမထိခိုက္ေစခဲ့ပါ။ အေၾကာင္းမွာ နာမည္ႀကီးႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၏ဇနီးမ်ား၊ သားသမီး 

မ်ားသည္ ၎တို႔ကို ဆက္ခံသူမ်ားအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ 

သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားၿပီး အထူးသျဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာအဆင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈရွိတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ ‘စစ္ဘုရင္’ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားသည္ 

(လူသိမ်ားထင္ရွားပါက) သီးျခားရပ္တည္၍သာေနၾကသည္။ မဲမ်ားကို လြယ္လြယ္၀ယ္ယူခဲ့သည္ 

မ်ားရွိသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ၿပိဳင္ဆုိင္ႏိုင္ခြင့့္ရွိၿပီး မဲေပးသူမ်ားသည္ လြတ္လပ္ 

ေသာအျမင္ရွိၾကသည္။ လူႀကိဳက္မမ်ားေတာ့ၿပီဆိုပါက နာမည္ႀကီးႏိုင္ငံေရးမိသားစုမ်ားသည္ 

ေဒသဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ႐ႈံးနိမ့္ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ 

မားကို႔စ္ေခတ္လြန္ သမၼတမ်ားသည္ပင္လွ်င္ မ်ဳိး႐ိုးအစဥ္အလာရွိသူမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ၎တို႔ 

ထဲတြင္ သမၼတေဟာင္း၏ သမီးျဖစ္သူ ဂလိုရီယာ မက္ကာပါဂယ္ အာယုိယို၊ သမၼတ ကိုရီ 

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

ရာမို႔စ္သမၼတသက္တမ္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ဒီမိုကေရစီ ၾကံ့ခိုင္လာျခင္းသို႔ဦးေဆာင္သြားခဲ့ 

သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲရလဒ္အနည္းငယ္ကြာဟခ်က္ျဖင့္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး 

စုစုေပါင္းမဲဆႏၵမ်ား၏ ေလးပုံတစ္ပုံပင္ မရခဲ့ျခင္းကိုေထာက္႐ႈၿပီးေျပာရလွ်င္ ရာမို႔စ္သမၼတ 

သက္တမ္းတြင္ ဒီမိုကေရစီၾကံ့ခိုင္လာေစခဲ့ျခင္းမွာ မွတ္သားေလာက္စရာျဖစ္သည္။ အကြီႏိုက 

သူမကိုဆက္ခံသူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က အႀကီးဆုံးႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ၿပီး 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေရမြန္ မီထရာဦးေဆာင္သည့္ (Fight of Democratic Filipinos) ၏ 

ေထာက္ခံမႈရေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထိုသို႔အျခားပါတီ၏ ေထာက္ခံမႈရေအာင္ မလုပ္ဘဲ 

(တိုင္းျပည္၏ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ပါတီစနစ္ကို ပိုမိုအားနည္းသြားေစသည့္) ကိုယ္ပိုင္ႏုိင္ငံေရး

ပါတီကိုေထာင္ခဲ့သည္။ စစ္ဘက္တြင္ ပညာသည္ပီသစြာလုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း၊ အကြီႏိုအစိုးရကို 

သစၥာခံျခင္း၊ ေနာက္ထပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ကတိေပးျခင္းတို႔ကို အေျခခံကာ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ရာမို႔စ္က စည္း႐ုံးခဲ့သည္။ သူႏွင့္အနီးကပ္ဆုံး ၿပိဳင္ဘက္မွာ အက်င့္ပ်က္ျခစား

မႈဖိဖိစီးစီးတိုက္ဖ်က္ေရးသမား ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မာရီရမ္ ဒီဖန္ေဆာ္ ဆန္ တီယာဂိုျဖစ္ေန 

ျခင္းက အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပည္သူမ်ားက စိုရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမွဖြယ္ခြာလာၿပီး တိုင္းျပည္၏ဒီမိုက 

ေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းအသစ္မ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုးပြားလာျခင္းကို စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိလာ 

သည္ကိုျပသည္။ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်ေနသည့္ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ 

ျခင္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းကို အဓိကထားကာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

ကို မားကုိ႔စ္က ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သူ၏ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ေခတ္မီ 

စက္မႈႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္ျခင္းျဖင့္မဟုတ္ဘဲ အသစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ျဖင့္ 

ဖိလစ္ပိုင္ကို စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ျပန္တင္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဘာဂ 

ေဗဒပညာရွင္မ်ားစြာက ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၾကသည္။ MNLF ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့့ၿပီး  

ကြန္ျမဴနစ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ စစ္ဘက္ပုန္ကန္သူမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး 

တည္ၿငိမ္မႈကို ျပန္ရေအာင္လည္း မားကို႔စ္ကလုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား 

အျဖစ္  ရာမို႔စ္၏ဥပဓိက ခိုင္မာအားေကာင္းလြန္းသျဖင့္ (PEA-Amari အေရာင္းအ၀ယ္ဟုလူသိ 

မ်ားသည့္) အဂတိလုိက္စားမႈအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံသည္  သူ႔အားလူထုေထာက္ခံမႈကို သိသိသာသာ 

မထိခိုက္ေစခဲ့ေပ။ ၁၉၉၇-၉၈ အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္ အတည္းသည္ ဖိလစ္ပိုင္ကို အျခား 

အေရ႕ွေတာငအ္ာရွႏိငုင္မံ်ားေလာက ္အထမိနာေစခဲ့ေသာလ္ည္း ရာမို႔စ ္လကထ္က္တြငရ္ခဲသ့ည္ ့

ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ  ေအာင္ျမင္မႈမ်ားစြာကို ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းသြားေစခဲ့သည္။

အက္စထရာဒါႏွင့္ အာယိုယိုလက္ထက္တြင္ မတည္မၿငိမ္ျပန္ျဖစ္လာျခင္း

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားမွ ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္လာသူ ဂ်ဳိးဇက္ အီး၊ 

အက္စထရာဒါသည္ အလြယ္တကူအႏိုင္ရၿပီး သမၼတျဖစ္လာေသာ္လည္း သူ၏သမၼတ 
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သက္တမ္းသည္ ရာမုိ႔လက္ထက္တုန္းကထက္ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈပိုမ်ားခဲ့သည္။ ဆင္းရဲသားမ်ား 

အတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္သူအျဖစ္ ဖလင္ေကာ္ျပားေပၚကသူ၏ ပုံရိပ္ကို ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခုံေပၚသို႔ 

ေရာက္သြားေစျခင္းျဖင့္ အက္ရွင္မင္းသားအျဖစ္သူ၏ သ႐ုပ္ေဆာင္ဘ၀ႏွစ္မ်ားကို ပုံေဖာ္ထား 

သည့္ ဇာတ္ေကာင္စ႐ိုက္ျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ားကို အက္စထရာဒါက ေအာင္ျမင္ 

စြာစည္း႐ုံးႏိုင္ခဲ့သည္။ အသိမိတ္ေဆြကင္းမဲ့ေနသည့္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ မိတ္ေဆြျဖစ္သည္ 

ဟူေသာ လူထုေကာင္းစားေရးေဟာေျပာခ်က္သည္ သူ၏ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲေၾကြး 

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

အမ်ားစု၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းမ်ားကုိ မ်ားမ်ားစားစား တိုးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ျခင္း

ဟူသည့္ အကြီႏိုႏွင့္ ရာမို႔စ္တို႔၏ အႀကီးမားဆုံးအားနည္းခ်က္မွေနၿပီး အက္စထရာဒါက 

အားသာခ်က္ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ တစ္တိုင္းျပည္လုံး၏စီးပြားေရးအဆင့္အတန္း တိုးတက္မႈရွိလာ 

ေသာ္လည္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈသည္ က်ယ္ျပန္႔ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ႏွင့္ (လူမွန္ေနရာမွန္ 

အလုပ္အကိုင္မရျခင္း)တုိ႔ ထိန္းမႏိုင္သိမ္းမရ ျမင့္မားလာသည္။ သို႔ေသာ္ အက္စထရာဒါ၏ 

ဆင္းရဲသားမ်ား ဘက္ယိမ္းသည့္ လူထုေကာင္းစားေရးေဟာေျပာခ်က္၊ မားကို႔စ္အစိုးရႏွင့္ 

ယခင္ကဆက္ဆံမႈရွိျခင္း၊ မီးက်ဳိးေမာင္းပ်က္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ၊ သူ၏ရဲတင္းေသာ ‘ေစာင့္ 

စည္းမႈမရွိသည့္’ ေနပုံထုိင္ပုံတို႔က အီလစ္လူတန္းစားႏွင့္ လူလတ္တန္းစားမ်ားစြာ၏ ေဒါသစိတ္ 

ကို ဆြေပးသလိုျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ စာနယ္ဇင္း 

အမ်ားစုတို႔က အက္စထရာဒါ အစိုးရကို ဦးေဆာင္ေ၀ဖန္သူမ်ားျဖစ္လာသည္။ ေလာင္းကစား 

လုပ္ငန္းအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံႀကီးျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာက အက္စ 

ထရာဒါကို လက္မခံၾကေတာ့ဘဲ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၎ကိုစြပ္စြဲျပစ္တင္မႈဆီသို႔ ဦးတည္ 

သြားခဲ့သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္က ၎ကိုစြပ္စြဲျပင္တင္မႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယ 

ေျမာက္ ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈေပၚေပါက္လာသည္။ ဤအေခါက္တြင္မူ ဆႏၵျပသူမ်ားအားလုံး 

နီးပါးသည္လူလတ္တန္းစားမ်ားသာျဖစ္ၾကၿပီး လြတ္လပ္စြာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ 

သမၼတကို တိုက္႐ိုက္ဦးတည္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္က အသုံးအႏႈန္း  ေသခ်ာစြာ 

ေရြးခ်ယ္ထုတ္ျပန္သည့္ ‘ေထာက္ခံမႈ႐ုပ္သိမ္းလိုက္’ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ်က္သည္ ‘ျပည္သူ႔ 

အာဏာလႈပ္ရွားမႈ၏အာဏာသိမ္းမႈ’သို႔ ဦးတည္သြားေစခဲ့သည္။ ထိုအာဏာသိမ္းမႈကို တရား႐ုံး 

ခ်ဳပ္က  အျငင္းပြားဖြယ္ စီရင္ခ်က္ျဖင့္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္လအနည္းငယ္အၾကာတြင္ 

အက္စထရာဒါကို သမၼတအျဖစ္ဆက္ခံသည့္ ယခင္ကဒုတိသမၼတျဖစ္ခဲ့ သူ ဂလိုရီယာ မကာ 

ပါဂယ္ အာယိုယိုက အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးရန္အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ အက္စထရာဒါကို 

ေထာက္ခံသည့္ ဆင္းရဲသားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာက ေနာက္ထပ္ျပည္သူ႔အာဏာ လူထုအုံၾကြမႈ 

ကို လုပ္ေဆာင္လာၾကျပန္သည္။ အဆိုပါ ‘လူထု၏လက္စားေခ်မႈ’ကို စစ္တပ္ကႏွိမ္နင္းခဲ့ရၿပီး 

အာယိုယိုအစိုးရအသက္ဆက္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔အစိုးရ၏ တရား၀င္မႈသည္ မည္မွ်အေျခယိုင္ 

ေနေၾကာင္း သိသာသြားေစခဲ့သည္။
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ကၽြမ္းက်င္ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ အာယိုယိုသည္ ရာမို႔လက္ထက္ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးျပဳ 

ျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ကာ ယခုစာအုပ္ေရးေနခ်ိန္အထိ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ဆက္လက္ 

ျဖစ္ထြန္းေနသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျမင့္မားသည့္ကာလသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ 

အာယိုယိုအစိုးရ၏ ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ႏုိင္ငံေရး 

အရေထာက္ခံမႈကိုေတာ့ ရေအာင္မယူေပးႏုိင္ခဲ့ပါ။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ သမၼတေလာင္းေရြးေကာက္ပြဲ 

တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု အက္စထရာဒါ၏ မိတ္ေဆြလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မင္းသား ဖာနန္ဒို 

ပိုးဂ်ဴနီယာက ေၾကညာလိုက္သည့္အခါ ဆင္းရဲသားမ်ား၏ေထာက္ခံမႈမရျခင္းက အေရးပါလာ 

သည္။ (အေစာပိုင္းက သမၼတအျဖစ္ ၀င္အေရြးမခံဟူေသာ ကတိစကားကုိဖ်က္ကာ) သူမလုပ္ 

ေဆာင္ခဲ့သည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ၀င္ၿပိဳင္မည္ဟု 

ေၾကညာခဲ့ေသာ အာယိုယိုကို ဖာနန္ဒိုပိုးက ရင္ဆုိင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ အထက္တန္းလႊာ 

မီဒီယာႏွင့္ လူလတ္တန္းစားက အထင္ေသးခံရေသာ္လည္း အက္စထရာဒါကဲ့သို႔ပင္ ပိုးသည္  

ဖိလစ္ပိုင္ဆင္းရဲသားလူတန္းစားၾကား အလြန္လူႀကိဳက္မ်ားသည္။ ဖိလစ္ပိုင္၏အခ်မ္းသာဆုံးသူ 

မ်ားက မဲရလဒ္တစ္သန္းေက်ာ္အသာျဖင့္ အာယိုယို၏ေအာင္ပြဲခံမႈကို ခရီးဦးႀကိဳႏုတ္ဆက္ 

ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ‘ဟဲလို ဂရာစီ’ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံက မဲေပးရာတြင္ 

လိမ္လည္မႈရွိႏိုင္သည့္ပမာဏကို ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ ထိုအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံတြင္ ၂၀၀၄ ျပည္လုံး 

ကၽြတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခယ္လွယ္ေရးအတြက္ ထိုစဥ္က ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ 

မရွင္ ဥကၠ႒ ဗာဂ်ီလီယို ဂရာစီရာႏိုႏွင့္ အာယိုယိုကေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အသံဖိုင္ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ လူသိမ်ားထင္ရွားသည့္ အ႐ႈပ္ 

ေတာ္ပုံမ်ားစြာက အာယိုယို၏ ယုံၾကည္ကိုးစားခံရမႈကို ပိုမိုေလ်ာ့ပါးသြားေစခဲ့သည္။ သူမ၏ 

အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားအမ်ားစု ႏုတ္ထြက္သြားၾကၿပီး အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္းမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပကာ အာယိုယိုရာထူးမွထြက္ရန္ 

ေတာင္းဆိုလာသည္။ စစ္အာဏာသိမ္းရန္ ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈမ်ားစြာျဖစ္ေပၚသည္။ မားကို႔စ္ 

ေခတ္လြန္ သမၼတအားလုံးအနက္ အာယိုယိုကိုလူႀကိဳက္မ်ားမႈသည္ အနိမ့္ဆုံံးအဆင့္သို႔ေရာက္ 

သြားခဲ့သည္။ ထိပ္တန္းဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အလြန္အမင္းေပါင္းျခင္း၊ အေရးပါသည့္ ကက္သို 

လစ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားကို သိမ္းသြင္းျခင္းတို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အုပ္စုဖြဲ႕ႀကိဳးကိုင္မႈကို အသုံးခ်ကာ 

စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကို အာယိုယိုကေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ (သိမ္းသြင္းခံရသည့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား 

သည္ အတြင္းစည္း စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ား၊ လိင္ကိစၥအ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ား၊ ထိပ္တန္းဘုန္းေတာ္ႀကီး 

အမ်ားအျပားကိုေပးထားသည့္ အခြင့္ထူးခံ႐ုပ္၀တၳဳမ်ားေၾကာင့္ သမၼတနန္းေတာ္ကိုအစြဲျပဳကာ 

‘မာလာကာနန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား’ ဟုအေခၚခံရျခင္းေၾကာင့္ ၎တို႔၏  သမာဓိခိုင္ၾကည္မႈမွာ 

အားနည္းသြားခဲ့သည္။) အာယိုယို၏သမၼတသက္တမ္းေနာက္ဆုံးႏွစ္တြင္ စာနယ္ဇင္းသမား 

၃၄ ဦးအပါအ၀င္ လူ ၅၇ ဦးေသဆုံးခဲ့ရျခင္းသည္ သူ၏သမၼတသက္တမ္းကို လြန္စြာထိခိုက္ေစခဲ့ 

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

ေဆာင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္မွ ေ၀းကြာသည့္ ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း မင္ဒါနာအိုေဒသတြင္ 

နာမည္ဆိုးထြက္သည့္ အမ္ပါတူအန္ႏိုင္ငံေရးဂိုဏ္းက ပူးေပါင္းၾကံစည္သည့္ မာဂူအင္ဒါနာအို 

လူသတ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုလူသတ္ပြဲသည္ အာယိုယိုအစိုးရႏွင့္ မၾကာမီပတ္သက္ 

လာခဲ့သည္။ ယခင္က နယ္ခံႏုိင္ငံေရးၾသဇာရွိသည့္ အမ္ပူတန္မိသားစုကုိ မြတ္ဆလင္ခြဲထြက္ 

ေရးလႈပ္ရွားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး၏ အစိတ္အပုိင္းအျဖစ္ အာယိုယိုက ေထာက္ခံခဲ့ျခင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာယိုယို ‘ထပ္မံေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ’ရန္ အာမခံေပးခဲ့သည့္ မဲခိုးမႈ 

တြင္ အမ္ပူတန္ဂိုဏ္း၏ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တို႔ေၾကာင့္ လူသတ္ပြဲက အာယိုယို အစိုးရ 

ႏွင့္ ဆက္စပ္သြားခဲ့သည္။

ႏြိဳင္းႏြိဳင္အကြီႏို၏ သမၼတသက္တမ္းတြင္ 
အကြီႏိုမိသားစု၀င္တုိ႔ မ်က္ႏွာပန္းလွလာျခင္း

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ကင္ဆာေရာဂါျဖင့္ ကိုရီအကြီႏုိ  ေသဆံုးၿပီးေနာက္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက 

ထားခဲ့သည့္ ၀မ္းနည္းပူေဆြးမႈ စိတ္ဓာတ္တို႔အလည္တြင္ ယခင္လူသိနည္းသည့္ အထက္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အကြီႏိုမိသားစု၏သား ဘင္နစ္ႏို ‘ႏြိဳင္ႏြိဳင္း’ အကြီႏိုက အံ့အားသင့္ 

ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ အလ်င္အျမန္ေရွ႕တန္းသို႔ ေရာက္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံျခင္းကို အာယိုယိုအား အေျခခံဥပေဒက တားျမစ္ထားေသာ္လည္း  

အဂတိလုိက္စားမႈကိုတိုက္ဖ်က္ၿပီးလွ်င္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈရွိေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ကတိျပဳေျပာၾကား 

သည့္ အကြီႏို၏မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈတြင္ နမူနာေထာက္ျပစရာအျဖစ္ အာယိုယိုအစိုုးရကို ႏြိဳင္ႏြိဳင္း 

အကီြႏိုက ပီပီျပင္ျပင္ အသုံးခ်ခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြယ္လင့္တကူ 

မဲအသာျဖင့္အႏိုင္ရၿပီးေနာက္ ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ေစရမည္ဟု ႏြိဳင္ႏြိဳင္းက ကတိ 

ေပးခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ကို (အႀကီးစား ဘ႑ာေငြေၾကးအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ 

ေပးသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ညႊန္ကိန္းမ်ားကိုထုတ္ျပန္မႈျဖင့္) အျမင္ေျပာင္းလာေအာင္ 

ကူညီခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ သူ႔ကိုေထာက္ခံသည့္ လူထုသေဘာထားစစ္တမ္းရလဒ္ကို 

ထိန္းထားခဲ့သည္။ အကြီႏို ကိုယ္တုိင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူ၏ လက္ရွိမိသားစုေသာ္လည္း 

ေကာင္း မည္သည့္အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံတြင္မွ် ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ (အကြီႏိုသည္ ယခုထိအိမ္ေထာင္ 

မျပဳေသးသျဖင့္ အီမယ္လ္ဒါ မားကို႔စ္ႏွင့္ မိုက္ခ္အာယိုယို တို႔ကဲ့သို႔ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစြပ္စြဲ 

ခ်က္မ်ားကို မီးေမႊးေပးမည့္  အိမ္ေထာင္ဖက္မရွိေပ။) သို႔ေသာ္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း တရား 

ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္မႈသည္ ေနရာတကာတြင္ေတြ႕ေနရၿပီး ေမွာင္ခိုကုန္သြယ္ေရးက ပိုဆိုးလာ 

သည္။ ေဒသဆုိ္င္ရာ အက်ဳိးတူဂိုဏ္းဂဏမ်ား ဆက္လက္အားေကာင္းလာသည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္ 

တည္းတြင္ အလုပ္လက္မဲ့တုိးလာျခင္း၊ (ဆင္းရဲမႈ အေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ေငြလႊဲေျပာင္းေပး

သည့္စီမံခ်က္လုပ္သည့္တိုင္) ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏႈန္းထားျမင့္မားမႈ၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အလြန္အမင္း 
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က်ဆင္းလာျခင္းကဲ့သို႔ နယ္ပယ္စုံမွ ျပႆနာမ်ားကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမေျဖရွင္းႏုိင္ဘဲရွိေနခဲ့

သည္။ မဲဆြယ္ေရးအတြက္ တိုင္းျပည့္ဘ႑ာကို ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္သုံးသည့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ 

အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံတြင္ ၎ ကိုယ္တိုင္ေထာက္ေခ်ာက္ထဲသို႔၀င္သြားေစခဲ့သည္။ ထိုေထာင္ေခ်ာက္မွာ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ကတိျပဳေသာ္လည္း သူ၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအစီအမံမ်ားကို  ေအာင္ျမင္ 

ေစရန္အတြက္ အက်ဳိးစီးပြားျပၿပီးစည္း႐ံုးသလိုျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တရား႐ုံးခ်ဳပ္တရားသူႀကီး 

ရီနာတို ကို႐ိုနာကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ား ျဖင့္ ဖယ္ရွားျခင္းကဲ့သို႔ အကြီႏို၏ ႀကီးမား 

ေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ပင္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို သမၼတက ရက္ေရာ 

သေဘာထားႀကီးစြာ လိုက္ေလ်ာၿပီး ေ၀စုခြဲေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

မည္သို႔ဆိုေစ (ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားစြာ၊ မီဒီယာအမ်ားစုႏွင့္စစ္တပ္) ဟူသည့္ ဖိလစ္ပိုင္လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္း၏ အဓိက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အုပ္စုမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို အကြီႏိုက ဆက္လက္ရရွိခဲ့ 

သည္။ သူ႔ကိုလူထုေထာက္ခံမႈစစ္တမ္းရလဒ္မ်ားသည္ အေတာ္ပင္ျမင့္မားေနခဲ့သည္။ အ႐ႈပ္ 

ေတာ္ပုံမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ အာယုိယိုၾကံဳခဲ့ရသလုိ လူထုေထာက္ခံမႈ ျမင္မေကာင္း 

႐ႈမေကာင္းက်ဆင္းျခင္းမ်ဳိး အကြီႏိုအတြက္မရွိခဲ့ေပ။

ဒုကၡသုကၡႁပြမ္းေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွသည္ 
ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆီသို႔ေလာ

မဲခိုးသည့့္ ၁၉၈၆ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး မားကို႔စ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည့္ 

တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈကိုေထာက္ခံေသာ လူထုဆႏၵျပပြဲျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈသည္ 

ကေသာင္းကနင္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း မႈသို႔ဦးတည္သြားခဲ့သည္။ စစ္တပ္အတြင္းမွ 

အစိုးရကိုဆန္႔က်င္သူမ်ားက  ကိုရီအကီြႏို၏အစိုးရကို ၿပိဳလဲလုပ္နီးပါးျဖစ္ ေအာင္လုပ္ခဲ့သည္။ 

ဖီဒယ္ရာမို႔သည္ သူ၏အစိုးရလက္ထက္တြင္ စစ္တပ္ကို အရပ္ဘက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္ 

ေစရန္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲဲ့ေသာ္လည္း သူ၏သမၼတသက္တမ္းအၿပီးတြင္ ေနာက္ထပ္ မတည္မၿငိ္မ္ 

ျဖစ္သည့္ ကာလတစ္ခုေပၚေပါက္လာသည္။ အီလစ္လူတန္းစားက တစ္ေက်ာ့ျပန္လုပ္ေဆာင္ 

သည့္ ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈျဖင့္ ဂ်ဳိးဆက္ အက္စထရာဒါ ျဖဳတ္ခ်ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ သည္

တစ္ႀကိမ္ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈသည္ ဆင္းရဲသားလူတန္းစား၏ေထာက္ခံမႈရသည့္ ေရြး 

ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံသမၼတကို ဆန္႔က်င္သည့္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္သည္။ အက္စထရာဒါကို ဆက္ခံ 

သူ ဂလိုရီယာ မာကာပါဂယ္ အာယိုယိုသည္ အေျခခံဥပေဒကိုေဘာင္အျပင္မွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ 

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

၂၀၀၄ ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခယ္လွယ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရား 

၀င္မႈအက်ပ္အတည္းကို ၾကံဳလိုက္ရသည္။ သို႔ေသာ္ လူထုေထာက္ခံမႈမရသည့္ အာယိုယိုသည္ 

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

တြင္ ႏြိဳင္ႏြိဳင္းအကြီႏို ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရရန္ လမ္းခင္းေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ 

ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ မားကို႔စ္ေခတ္လြန္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ  ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအနက္ 

လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈအရွိဆုံး ေရြးေကာက္ပြဲဟုေျပာလို႔ရသည္။

တိုင္းျပည္ကို ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ျဖဴးျဖဴးျပန္ 

ေရာက္ရန္၊ သူ၏မိခင္ ကုိရီ အကြီႏိုက ကိုယ္စားျပဳသည့္ ျပည္သူ႔အာဏာ၏ ကတိက၀တ္မ်ားကို 

ျဖည့္ဆည္းမည္ဟူေသာ ကတိက၀တ္ျဖင့္ ႏြိဳင္ႏြိဳင္းအကီြႏိုသည္ သမၼတရာထူးကိုရရွိခဲ့သည္။ 

ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္နီးပါးၾကာ ဖိလစ္ပိုင္ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းမႈသည္ တည္ၿငိမ္ေသာ 

မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္မႈရွိခဲ့ၿပီး (တခါတရံ သက္ေရာက္မႈအကန္႔အသတ္ရွိ 

ေသာ္လည္း) အေလးအနက္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈေလ်ာ့က်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ 

ႏိုင္ခဲ့သည္။ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျမန္ဆန္

လာသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေလ်ာ့နည္းသြားၿပီး တုိုင္းျပည္၏အေၾကြး၀န္ထုပ္၀န္ပုိးကို ေလွ်ာ့ခ် 

ႏုိင္ခဲ့သည္။ အလ်င္အျမန္ႀကီးထြားလာသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို 

အဓိကခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။ ၎  

တို႔သည္ ေျမယာပိုင္ဆုုိင္မႈႏွင့္ တြင္းထြက္သယံဇာတထုတ္လုပ္မႈတို႔ကို အေျခခံသည့္ ဥစၥာဓန 

ရွိေသာ ယခင္အာဏာရွိသူလူတန္းစားကို ေက်ာ္လြန္လႊမ္းမိုးလာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ မားကို႔စ္ေခတ္လြန္ စီးပြားေရးက႑ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈႏွင့္ 

အလုပ္အကိုင္မရရွိမႈကို ေလ်ာ့က်ေအာင္မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္္းလဲေရး 

သမၼတ ဖီဒယ္လ္ရာမို႔စ္ရာထူးသက္တမ္းအၿပီး တြင္ လူထုေကာင္းစားေရး၀ါဒီ အက္စထရာဒါက 

သမၼတရာထူးတြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမာက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ဖီဒယ္ရာမို႔စ္၏ သမၼတ သက္ 

တမ္းသည္ မားကို႔စ္ေခတ္လြန္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဲမႈ ေရႊေခတ္ဟု ေျပာစမွတ္ 

ျပဳၾကေလ့ရွိသည္။ အက္စထရာဒါကို အခုိင္အမာေထာက္ခံၾကသည့္ ဆင္းရဲသား မဲဆႏၵ 

ရွင္မ်ားသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၎ကိုသမၼတအျဖစ္ ေကာက္ကာငင္ကာ ေရြး 

ေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ျခင္းသည္ ရာမို႔စ္၏မေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိသည့္တိုင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသား ဆင္းရဲသားအမ်ားစုအတြက္ အမ်ားႀကီး 

လုပ္ေပးရန္ ရာမို႔စ္က ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ အက္စထ ရာဒါျဖဳတ္ခ်ခံရျခင္းသည္ သူ၏ လူထု 

ေကာင္းစားေရး၀ါဒကို အထက္တန္းလႊာလူတန္းစားက မယုံသကၤာျဖစ္သည့္ အတိုင္းအတာကို 

ျပေနသည္။ ဖိလစ္ပိုင္လူလတ္တန္းလႊာႏွင့္ အထက္တန္းလႊာတို႔သည္ လူထုေကာင္းစားေရး 

၀ါဒီတို႔၏ အာဏာအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို သေဘာထားႀကီးသည္းခံရန္အသင့္ရွိသည္ဟု ယူဆ 

ရသည္။ မက္ခ႐ုိစီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအမံမ်ားက တစ္ 

ဘက္၊ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပးမႈႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရးတို႔ျဖင့္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈကို ေလွ်ာ့ခ် 
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ျခင္းအစီအမံမ်ားက တစ္ဘက္ဘတျပန္က်ားတျပန္ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကျခင္းသည္ပင္ ဖိလစ္ပိုင္၏ 

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္၏ အဓိက စင္ၿပိဳင္မူ၀ါဒမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲသံသရာ ကို 

အဆိုပါအၿပိဳင္မူဝါဒႏွစ္ခုက ေမာင္းႏွင္သည္။ 
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ဖာဒီနန္မားကို႔စ္၏ ရွည္ၾကာေသာအာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း လက္နက္ကိုင္

တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ရဲအဖြဲ႔တို႔တြင္ အဆင့္ျမင့္တာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ပညာသည္ပီသေသာ 

စစ္သားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ရာမို႔စ္ႏွင့္ ညီအစ္ကို သုံးေလး၀မ္းကြဲေတာ္စပ္သည့္ ဖာဒီနန္မားကို႔စ္ 

သည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္အထိ တိုင္းျပည္ကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ 

အေမရိကန္ ၀က္စ္ပြိဳင့္စစ္တကၠသိုလ္ဆင္း၊ အီလီႏြိဳက္တကၠသိုလ္မွ ၿမိဳ႕ျပအင္ ဂ်င္နီယာမဟာ 

ဘြဲ႕ရ ဖီဒယ္လ္ ရာမို႔စ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ၾကည္းတပ္တြင္ စစ္မႈထမ္းခဲ့ၿပီး၊ ကိုရီးယားႏွင့္ဗီယက္နမ္ 

စစ္ပြဲမ်ားတြင္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္စစ္တပ္တြင္ သူ႔ကိုပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေလးစားမႈမွေနၿပီး 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ သူ၏အခန္းက႑ကိုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အဂတိ 

လုိက္စားမႈပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီး ဖိႏွိပ္မႈမ်ားလာသည့္ မားကို႔စ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသည့္ 

ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ကိုရာဇန္အကြီႏိုကို အခ်ိန္ကိုက္ေထာက္ခံလိုက္ျခင္းကလည္း 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ သူ႔ကိုေနရာရသြားေစခဲ့သည္။ သူ႔ကို ‘ စိုက္လိုက္မတ္တပ္သမား’ ဟု 

တင္စားေခၚၾကသည့္ ပင္တဂြန္စစ္႒ာနခ်ဳပ္အပါအဝင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံႏွင့္နီးစပ္မႈ၊ ဖိလစ္ပိုင္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ ေကာင္းေသာေက်ာ္ၾကားမႈရွိျခင္းတို႔ကလည္း ရာမို႔စ္ 

ကို ထိုေနရာသို႔ေရာက္သြားေစခဲ့သည္။ 

(Club de Madrid အဖြဲ႕ဝင္)

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

၏ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးျဖစ္လာခဲ့သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရာမို႔စ္သည္ ကိုရာဇန္အကီြႏိုကိုျဖဳတ္ခ်မည့္ 

စစ္ဘက္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားစြာကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ရန္ ကားလိပ္ေနာက္ကြယ္မွ  ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ 

သည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ အကြီႏိုကသူ႔ကိုဆက္ခံမည့္သူဟု ေျပာခဲ့သည့္ ရာမို႔သည္ သမၼတ 

ေလာင္း ၇ ဦးအနက္ မဲအေရအတြက္ စုစုေပါင္း၏ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရရွိၿပီး သမၼတအျဖစ္ေရြး 

ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ 

လူထုေထာက္ခံမႈက်ယ္ျပန္႔စြာရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုအေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံ 

ကိန္းမ်ားတြင္ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ျဖစ္ေလ့ရွိသည့္ မီးခဏခဏပ်က္ျခင္းကို အဆုံးသတ္ေစရန္ 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းလည္းပါ၀င္သည္။ စစ္အာဏာသိမ္း 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲဲ့သည္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ကျပ႒ာန္းသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္

ပုန္ကန္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းေပးသျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ တရား၀င္ပါတီ 

ျဖစ္လာသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္မြတ္ဆလင္သူပုန္မ်ားကိုပါ ထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။ 

ဖိလစ္ပုိင္ထုံးစံ အလိုလိုက္အႀကိဳက္ေဆာင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ အလိုက္အထိုက္ ျဖစ္ေအာင္ေနခဲ့ေသာ္ 

လည္း ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ပ်ဳိးေထာင္သည့္ အေမြအား 

ေလးစားလိုက္နာခဲ့သည္။

ဖိလစ္ပိုင္သည္  ၿပိဳင္ဆိုင္မႈအားေကာင္းၿပီး ေယဘုယ်အားျဖင့္ တရားမွ်တသည့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာက်င္းပႏုိင္ခဲ့ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သည့္အစိုးရ တစ္ဆက္ၿပီးတစ္

ဆက္ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အျမစ္တြယ္ေနေသာ လူနည္းစုကအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကိုင္

ထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ၊ အေျခမခိုင္ေသာပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၊ အဂတိလိုက္ 

စားမႈက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚျခင္းမ်ားကို မေျပာင္းလဲႏုိင္ခဲ့ေပ။ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ 

စစ္ဘက္မွ မနာခံမႈအတြက္ ရာမို႔စ္၏ သေဘာထားႀကီးသည္းခံမႈ၊ မားကုိ႔စ္မိသားစုႏွင့္ အျခား 

အစဥ္အလာရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရွိသူလူနည္းစုမ်ား ႏိုင္ငံေရးတြင္ျပန္္ပါလာျခင္းတို႔ကို ဖိလစ္ 

ပိုင္ႏိုင္ငံသားအခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္တိုင္းျပည္၏ အၾကမ္းဖက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးကို 

ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္း၊ ကိုရီအကြီႏိုလက္ထက္တြင္ျပန္ရခဲ့သည့္ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္ကို ခိုင္မာ 

အားေကာင္းေစျခင္း၊ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ခိုင္မာအားေကာင္းေစျခင္းတို႔အတြက္ 

ရာမို႔စ္ကို ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသားအမ်ားစုက ခ်ီးက်ဴးၾကသည္။
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အာဏာရွင္သမိုုင္းေၾကာင္းရွိၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတည္ေဆာက္ဖုိ႔ 
ႀကိဳးပမ္းမႈေတြ ကမာၻအႏွံ႔မွာျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကေန အဲဒီႏိုင္ငံ 
ေတြကျပည္သူေတြ ဘာမ်ားသင္ခန္းစာ ယူႏိုင္မလဲ။

ရာမို႔စ္။    ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲဲ႔အေနာက္အာဖရိကက ျပည္သူေတြက နားေထာင္ခ်င္မွာ 

တဲ့လား။ သူတို႔မွာ ကိုယ့္စိတ္ေနစိတ္ထားနဲ႔ ကိုယ္ကိုယ့္ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ကိုယ္ ရွိေနၾကတာဗ်။ 

အခုဆီးရီးယားကိုၾကည့္ရင္ ဆီးရီးယားမတုိင္ခင္ လစ္ဗ်ားနဲ႔အီဂ်စ္ကိုၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ 

‘သင္ခန္းစာေတြ’ဆိုတာကို  တစ္ထိုင္ထဲနဲ႔ သင္ယူလို႔မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔က သူတို႔ရဲ႕ ျပႆနာ 

ေတြကို တိုက္ပြဲ၀င္ေနတုန္းပဲ။

ဖိလစ္ပိုင္မွာ အစိုးရအေျပာင္းအလဲကို ေလးရက္အတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔လုပ္ႏုိင္တယ္။ 

လူေသတာမရွိဘူး။ ဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေတာ္တို႔ကို ေကာင္းက်ဳိးေပးတဲဲ့အခ်က္ဆိုၿပီး  စံခ်ိန္တင္

ထားဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ေနာက္ကတက္လာတဲဲ့သူေတြဟာ ကိုယ္ေလ့လာထားတဲ့ သင္ခန္းေတြ၊ 

သူ႔ေရွ႕ကလူေတြရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈေတြ (အျပင္က်႐ႈံးမႈကိုေတာင္) အျမဲမူတည္ၿပီး တည္ေဆာက္ရ 

မယ္။ ဒါဟာ ဖီဒယ္လ္  ရာမို႔စ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲဲ့အရာ

ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဓိကလုုပ္တာ စာအုပ္ထုတ္ေ၀ေရးလုပ္ငန္း။ အဲဒီအလုပ္က ကၽြန္ေတာ္ 

သမၼတရာထူးက အနားယူၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကၽြန္ေတာ့္မွာရွိသမွ်အေတြ႕အၾကံဳေတြခ်ေရးမယ္ဆို

ၿပီး ကိုယ္တုိင္လုပ္ခဲ့တဲ့အလုပ္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ ငယ္ရြယ္သူေတြအက်ဳိးအတြက္ မိတ္ေဆြေတြ 

သူတို႔အေတြ႕အၾကံဳေတြကို ေရးမယ္ဆိုရင္ဆိုရင္လည္း ေရးလုို႔ရေအာင္လုပ္ခဲ့တာ။

ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ

အားလုံးကို တစ္ထိုင္တည္းေျပာျပဖုိ႔ဆိုတာ ခက္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းမြန္တဲ့ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲဲ႔ ဉာဏ္ေရွ႕သြားေသာေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာ ကိုယ့္တုိင္းျပည္တြင္းမွာပဲျဖစ္လာျဖစ္

ရမယ္။ တျခားက ပုံတူပြားယူလို႔ရမွမရတာ။ ကၽြန္ေတာ္က ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ဆိုၿပီး 

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

သူကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို သူ႔ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ လွမ္းေခၚလို႔မရဘူးေလ။ ခ်ီလီကေန ပါထရီဆီယို 

အဲလြင္ (သမၼတ ၁၉၉၀-၉၄) ကို ကၽြန္ေတာ္လွမ္းေခၚလို႔မရႏိုင္ဘူး။

ေနာင္ ၂၅ ႏွစ္ေလာက္ကိုေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဦးေဆာင္မႈေပးရတာျဖစ္တဲ့ အေျမာ္အျမင္ရွိေသာ 

ေခါင္းေဆာင္မႈ ဒါမွမဟုတ္ ဉာဏ္ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔ဟာ 

ေယဘုယ် သေဘာတရားေတြပါပဲ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြအားလုံးကို ၿပီးျပည့္စုံေအာင္ ဖိလစ္ပိုင္က 

သက္တမ္းေျခာက္ႏွစ္ၾကာ သမၼတတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သက္တမ္းႏွစ္ဆက္ရွစ္ႏွစ္ရွိမယ့္ 
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အေမရိကန္သမၼတတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔သက္တမ္းမွာ လုပ္လို႔မရႏုိင္ဘူး။ အဲဒီသက္တမ္း 

ေတြဟာ လိုအပ္ခ်က္ေတြအားလုံး ၿပီးျပည့္စုံေအာင္လုပ္ဖို႔ရာ အခ်ိန္တိုတိုေလးပဲ။ ခင္ဗ်ားက ႐ုပ္

လုံးေဖာ္ၾကည့္ရမယ္။တက္ၾကြရမယ္၊ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းရမယ္။ ေရရရွိေရးမွာ၊ စြမ္းအင္ 

မွာ၊ အေျခခံံအေဆာက္အအုံမွာ၊ ပညာေရးမွာျဖစ္ေပၚေနတာေတြအတြက္ စီမံကိန္းရွိရမယ္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ အဲဒီလိုလူမ်ဳိးပဲ။ ‘ရဲရင့္တဲ့ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း’ကို 

တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္တဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အေျမာ္အျမင္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းႏုိင္

သူမ်ဳိးေပါ့။i သူတို႔ကလူထုခံစားရတဲ့ဒုကၡေတြကို ‘တိုင္းျပည္ရဲ႕ သမုိင္းေၾကာင္းမွာ အလွည့္ 

အေျပာင္းေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ၾကတယ္။ii

အခုကၽြန္ေတာ္ေျပာေနတာ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ေနစိတ္ထားပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္က အစိုးရ၀န္ထမ္း ျဖစ္လာတာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ကတည္းကမို႔လို႔ပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အသက္ 

၁၈ ႏွစ္မွာ ဖိလစ္ပိုင္ကုိယ္စားျပဳအေနနဲ႔ အေမရိကန္စစ္တကၠသိုလ္ ၀က္စ္ပြိဳင့္မွာ ဗိုလ္ေလာင္း 

အျဖစ္ အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္လာခဲ့လို႔ပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက စစ္ဒဏ္ခံေနရတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ မနီလာ 

ၿမိဳ႕ေတာင္ပိုင္းက ၿမိဳ႕ေတာ္လြတ္လပ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲေၾကာင့္ ရစရာမရွိေအာင္ ပ်က္စီးေန 

တယ္။ အဲဒီေနရာမွာ ဂ်ပန္ေတြက ခုခံေနတယ္။ သူတို႔ကို မဟာမိတ္တပ္ေတြ (အထူးသျဖင့္ 

အေမရိကန္တပ္ေတြ) နဲ႔ ဖိလစ္ပိုင္ေပ်ာက္က်ားစစ္သားေတြက တုိက္ေနတာ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ 

ကၽြန္ေတာ့္စစ္မႈထမ္းဘ၀စတာပဲ။ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ၀င္အေရြးခံေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ 

တပ္ကအၿငိမ္းစားယူခဲ့တယ္။ အၿငိမ္းစားမယူခင္မွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး (၁၉၈၈-၁၉၉၂) 

ရာထူးမွာ ေနာက္ဆုံးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ နည္းလမ္း 

သုံးခုနဲ႔ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လုပ္ပုံကိုင္ပုံကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီးေျပာလို႔ရမယ့္  အရွင္းဆုံးေ၀ါဟာရ စကားလုံး 

ေတြကိုသုံးၿပီး ေျပာပါ့မယ္။ ေပးကမ္းတာ၊ ေ၀မွ်တာနဲ႔ အျခားသူေတြအတြက္ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔တာပဲ။ 

ကိုယ့္ မိသားစုရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္းေပးရင္းနဲ႔ပဲ တျခားသူေတြနဲ႔ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြက္ 

ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔ျခင္း၊ ေ၀မွ်ျခင္း၊ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔ကိုလုပ္ဖို႔ပါပဲ။ ကိုယ္က်ဳိးစြန္႔တယ္ဆိုတာ 

ကိုယ္ယူထားတာထက္ပိုေပးဖို႔ပါပဲ။ အမ်ားေကာင္းစားေရးအတြက္ ေပးဆပ္ရဲတာေပါ့။ လူ 

ဘယ္ႏွစ္ေယာက္က ဒါမ်ဳိးလုပ္၀ံ့မလဲ။ ‘လူမ်ားစုအတြက္၊ မိသားစုအက်ဳိးစီးပြား’ က ျပည္သူနဲ႔ 

တုိင္းျပည္ရဲ႕ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာရဲ႕ေရွ႕မွာေရာက္ေနတယ္။ iii  အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားကမလုပ္ရဲတဲ့ 

ခက္ခဲတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေခါင္းေဆာင္ေတြက ခ်ရဲရတယ္။ ေရွ႕ဆက္ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ 

လမ္းျပတယ္။iv အေျပာင္းအလဲလုပ္ႏုိင္ဖို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ညီညြတ္ေအာင္လုပ္ရဲရမယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ သူနဲ႔အတိုက္အခံကို  ညီညြတ္ေအာင္လုပ္ၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံးနဲ႔ 

ဆုိင္တဲ့ အစုအသင္းရယ္လို႔တစ္ခုတည္းရွိလာေအာင္လုပ္ႏုိင္မွာေပါ့။ ဖိလစ္ပိုင္မွာ ပိုေကာင္းတဲ့ 

အနာဂတ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အျမင္နဲ႔ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ေျပာမယ္ဆို

ရင္ေတာ့ အတိုက္အခံသည္ပင္လွ်င္ ကိုယ္နဲ႔တစ္သင္းထဲပဲ။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္

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

ကာကြယ္ရမယ္ဆိုရင္ တစ္သင္းထဲလုပ္ၾကမယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ ရည္ရြယ္ခ်က္ညီညြတ္မႈ၊ 

လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၊ တိုင္းျပည္ႀကီးတစ္ခုရဲ႕အသင္း၊ ႐ိုးသားမႈတန္ဖိုးေတြနဲ႔ စည္းလုံးမႈ၊ အလုပ္ႀကိဳး 

စားမႈ၊ တိုင္းျပည္ကုိခ်စ္မွတ္နိုးမႈ၊ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ၊ ျပည္သူကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ၊ ပတ္၀န္း 

က်င္ကိုခ်စ္ျမတ္ႏုိးမႈေတြကိုေျပာတာပါ။ 

အလုပ္လုပ္တဲ့အခါ စည္းကမ္းႀကီးတာ ေခါင္းေဆာင္ေတြဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ ၂၄ နာရီ 

တစ္ပတ္ ၇ ရက္အလုပ္ လုပ္ဖို႔ဆိုတာ မလုံေလာက္ဘူး၊ ၂၅ နာရီ ၈ ရက္အလုပ္လုပ္ဆိုၿပီး 

ကၽြန္ေတာ္ေျပာေလ့ရွိတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၃ ႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္က အၿငိမ္းစားပါ။ ဒါေပမယ့္ စေနေန႔ 

ေန႔လည္တိုင္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္လုပ္တုန္းပဲ။ တစ္ေန႔ ၂၄ နာရီ၊ တစ္ပတ္ ၇ ရက္ထက္ 

ပိုၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုမ်ားအလုပ္လုပ္တာတုန္းဆိုရင္ေတာ့ ေဘာလုံးေတြအမ်ားႀကီးကို ေလထဲ 

ေျမႇာက္ၿပီး မ်က္လွည့္ျပကစားတာလို ကိစၥေတြအမ်ားႀကီးကို တစ္ထိုင္တည္းလုပ္ႏုိင္ရမယ္။ 

မင္ဒါ နာအိုကိစၥရွိမယ္၊ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၊ စီးပြားေရး၊ ျပည္ပေရာက္အလုပ္သမားေတြ၊ 

လူသတ္ပြဲ၊လုယက္မႈ၊ ကုလသမဂၢ၊ အာဆီယံကိစၥေတြရွိမယ္။ ျပႆနာက တစ္ခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္ 

ေတြက လုပ္ႏုိင္သေလာက္မလုပ္ၾကတာ ပဲ။သူတို႔လုပ္ရတဲ့တာ၀န္ေတြအေတြ အခ်ိန္အျပည့္ေပး 

ၿပီး မလုပ္ၾကဘူး။ အဲဒီကိစၥေတြနဲ႔လုံးခ်ာလည္လိုက္သြားၾကတာခ်ည့္ပဲ။ သူတို႔က  ေကာင္းကင္ 

ႀကိဳးတန္းေပၚကေန လိမ့္က်တာနဲ႔ တိုင္းျပည္လည္းပ်က္ၿပီပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ အဲဒါမ်ဳိး 

ႏွစ္ခါ ျဖစ္ဖူးတယ္။

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

ရာမို႔။   ။ ဟုတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ကံေကာင္းခ်င္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀တက္လမ္း 

က အဲဒီလိုတစ္ဆင့္ခ်င္းတက္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၀န္ခံရရင္ ကၽြန္ေတာ္ဗိုလ္မွဴး 

ႀကီးျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာလားမသိဘူး။ သမၼတသစ္ မားကို႔စ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ညီအစ္ကိုႏွစ္၀မ္းကြဲ 

ေတာ္တဲ့သူျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မတုိင္ခင္တုန္းက အထိေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ပညာ 

သည္အဆန္ဆုံးပုံစံနဲ႔ ရာထူးေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခုတိုးခဲ့တာပဲ။ ကိုရီးယားနဲ႔ ဗီယက္နမ္မွာ အတိမ္း 

အေစာင္းမခံတဲ့ တာ၀န္ေတြထမ္းေဆာင္ရင္း ျပည္ပမွာတာ၀န္္ထမ္းတာ၊ စစ္သားေတြကို ဦး 

စည္းကြပ္ကဲခဲ့ရင္း ရာထူးေတြတိုးလာခဲ့တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ ေရာက္ခ်ိန္မွာ 
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မစၥတာမားကို႔လက္ထက္ပဲ။ သို႔ေသာ္ သူကကၽြန္ေတာ့္ကိုမ်က္ႏွာသာေပးလို႔ ရာထူးတက္ခဲ့တာ 

မဟုတ္ဘူး။ မားကို႔စ္က  စစ္တပ္ရဲ႕အျမင့္ဆံုးအမိန္႔ေပးသူျဖစ္ေပမယ့္လည္း သူ႔အမိန္႔ကိုပုန္ကန္ခဲ့ 

တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာၿပီး ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးေတြကို အလြဲ 

သုံးေနတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲက တစ္ခ်ဳိ႕က မႀကိဳက္လို႔ပဲ။

စစ္တပ္၏အခန္းက႑

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

ရာမို႔စ္။   ။စစ္တပ္မွာတုန္းက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္အေရးအႀကီးဆုံးအရာကေတာ့ ပညာ 

သည္ပီသမႈကိုထိန္းသိမ္းဖို႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈမွာ ဖိအားေတြရွိသည့္တိုင္ 

ႏိုင္ငံေရးအစြက္မခံတာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္္ရာထူးေတြႀကီးလာခ်ိန္မွာ သမၼတ႐ုံးက ႏုိင္ငံေရးသမား 

ေတြအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြဆီကေန ဖိအားေတြမ်ားလာတယ္။ သို႔ေသာ္ အင္မတန္ 

ပညာသည္ပီသမႈနဲ႔ က်င့္သားရထားတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေအးေဆးပဲ။ အေရးႀကီးတဲ့

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ႀကီးျဖစ္တဲ့ အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုလုံးကို ကၽြန္ေတာ္တာ၀န္ယူရတယ္။ 

သို႔ေသာ္ ကိုရီ အကီြႏိုျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ အေျခခံဥပေဒအရ အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ အျခား၀န္ထမ္း 

အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ေဒသဆိုင္ရာ 

အစိုးရေအာက္မွာ ရွိရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ (စစ္တပ္) ကေန 

သီးျခားျဖစ္သြားၿပီး ဖိလစ္ပိုင္အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ လာခဲ့တယ္။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဟာ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြအားလုံးမွာဆိုရင္ ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ 

အျဖစ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုတာ၀န္ယူရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ (၁၉၈၆ခုႏွစ္)  တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈ 

မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို နာခံရ 

တယ္။ သူကေတာ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဂ်ဴအန္း ပြန္စီ အန္းရီးလ္ပဲ။ အခုသူက အထက္ 

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ပါ။

အေနာက္အာဖရိကနဲ႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွာ မရွိတာကဘာလဲဆိုရင္ ပုန္ကန္ထၾကြတဲ့ 

အရပ္သားအစိုးရ၊ လူငယ္လူရြယ္ေတြ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ပညာရပ္အသိုင္းအ

၀ိုင္းနဲ႔အလုပ္သမားစတာေတြက စစ္တပ္ကို သူတို႔ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ဆြဲမေခၚႏုိင္ၾကတာပဲလို႔ 

ထင္တယ္။ အဲဒီတုိင္းျပည္ေတြမွာ အဲဒီလိုျဖစ္ေအာင္ စီမံကိန္းမခ်ခဲ့ဖူးပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ပုန္ကန္ 

ထၾကြမႈရွိတဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္၊ 
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တပ္စိတ္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု၊ သူတို႔နဲ႔ေနာက္ေတာ့ သြားပူးေပါင္းတာပဲ။ လစ္ဗ်ားမွာ အဲဒါမ်ဳိးျဖစ္ခဲ့ 

တယ္။ ဆီးရီးယားမွာ ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖစ္ရပ္မွာေတာ့ ပုန္ကန္ထၾကြ 

တတ္တဲ့စစ္တပ္ဟာ အရပ္သားေတြနဲ႔ အစကတည္းက ပူးေပါင္းၿပီးသားဗ်။ ပုန္ကန္ထၾကြ 

တတ္တဲ့ စစ္တပ္နဲ႔အရပ္သားေတြ တကယ္ပဲပူးေပါင္းခဲ့ၾကတာ။ ဒီလိုေတြးၾကည့္ရေအာင္ဗ်ာ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမဲဆြယ္ေနခ်ိန္ ကိုရီ အကြီႏိုက အဓိကအတိုက္အခံ သမၼတ 

ေလာင္းျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ သမၼတမားကို႔စ္ကိုေထာက္ခံမႈကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ဖို႔ စစ္တပ္က ပထမဆုံး 

အကြက္ေရႊ႕လိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုရီအကြီႏိုကို မားကို႔စ္ထက္ပိုၿပီး လိုလားလို႔မဟုတ္ဘူး။ 

မားကိုးစ္ကိုေထာက္ခံေနတာကိုပဲ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္တာ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မားကိုးစ္က လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ အႏိုင္မယူႏိုင္ခဲ့လိုက္တာ ကံေကာင္း 

တယ္ေျပာရမယ္။ သူ႔ရဲ႕ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာ့ အညံ့ခံခဲ့ရမွာပဲ။ 

သူ႔မွာ သံခ်ပ္ကာကားေတြ၊ ရဟတ္ယာဥ္ေတြ၊ တိုက္ေလယာဥ္ေတြ၊လက္နက္ႀကီးေတြ၊ ကမ္း 

တက္တပ္ေတြနဲ႔ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစုိးရကိုဆန္႔က်င္လိုၾကတဲ့ စစ္အရာရွိအုပ္စုေလးထက္ 

မပိုဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး အန္းရီးလ္နဲ႔ကၽြန္ေတာ္က စစ္ဆင္ ေရးတာ၀န္ေတြနဲ႔ 

စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြကို ခြဲယူမယ္ဆိုၿပီး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ မစၥတာ မားကို႔စ္ဆီကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ခြဲထြက္လိုက္တာရဲ႕ လူမႈေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာေတြကို တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ဖို႔ ၀န္ႀကီး 

အန္းရီးလ္ကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ မီဒီယာ၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီကို 

စကားေျပာမွာ သူတစ္ေယာက္ထဲပဲ။ ကၽြန္ေတာ္က စစ္ဆင္ေရးတာ၀န္ေတြကို ယူမယ္ေပါ့။ 

အဲဒီလိုကၽြန္ေတာ္တို႔ တာ၀န္ခြဲေ၀ခဲ့တာပဲ။ အခုေနအခါမွာေတာ့ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြက ထပ္ေန 

တာေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေနတာ အမွန္ပဲ။ တခ်ဳိ႕စစ္မႈထမ္းေတြကေတာ့ ၀န္ႀကီး အန္းရီးလ္ 

လက္ေအာက္မွာရွိတာ အမွန္ပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ သူ႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမွာ စစ္သား 

ေတြပါတဲ့ ေနာက္လိုက္ေတြရွိေနလို႔ပဲ။ ေနာက္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္အၾကာႀကီးတာ၀န္ယူခဲ့တဲ့ 

ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ေျပာပေလာက္တဲ့ ေနာက္လိုက္ေတြရွိတာပဲ။ သို႔ေသာ္ အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရင္ 

ေတာ့ အဲဒီလို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တာ၀န္ခြဲေ၀ခဲ့ၾကတယ္။

ဒါဆို တစ္ႏုိင္ငံံလုံးက အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ ၁၁၀၀၀၀၊ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္ေတြက 

ေနာက္ထပ္ စစ္သား ၁၂၀၀၀၀ ရဲ႕သစၥာခံမႈကိုေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္လိုမ်ား ရႏုိင္မလဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔စစ္အင္အားက တစ္အားမမ်ားဘူး။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ဘယ္လိုရင္းႏွီးေအာင္ေနရ

မယ္ဆိုတာ သူတုုိ႔ေတြ အငယ္တန္းအရာရွိေတြဘ၀ကတည္း ကသိထားၿပီးသား။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

က တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ နာမည္ရင္းေတြအဖ်ားဆြတ္ေခၚၾကတဲ့သူမ်ဳိး ေတြ။ တင္းနစ္ 

႐ိုက္ဖက္ ေဂါက္႐ိုက္ဖက္ေတြ။ ေရငုပ္ေဖာ္ေတြ။ ၿပိဳင္ကားေမာင္းတာ၊ ေျပးခုန္ပစ္မွာ၀င္ၿပိဳင္ရင္ 

ၿပိဳင္ေဖာ္ၿပိဳင္ဘက္ေတြဗ်။ စီမံကိန္းေတြအမ်ားႀကီးမွာလည္း  တူတူလုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။  စီမံကိန္းေတြ 

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

အဖြဲ႕စိတ္ဓာတ္ကို ထိန္းသိမ္းခဲ့တယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔အခုထိ အတူေဂါက္႐ိုက္ၾကတုန္း၊ မိတ္ဆုံ 

စားပြဲလုပ္ၾကတုန္းပဲ။ မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့တဲ့ အေရးကိစၥေတြအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာေနဆိုေန 

ၾကတုန္းပဲ။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေလးရက္ေျမာက္ေန႔ (ကၽြန္ေတာ္တို႔က 

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ  ၂၂ ရက္မွာ ညခ်မ္းမွာ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈစခဲ့တာ) ေန႔လယ္ခင္းက်ေတာ့ 

ပုန္ကန္မႈကၿပီးသြားၿပီ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကိုရီအကြီႏိုက သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုေနၿပီ။ 

အဲဒီက်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုမႈကို တရား႐ုံးခ်ဳပ္က တရားသူႀကီးတစ္ဦးကေန ႀကီးၾကပ္စီစဥ္ခဲ့တယ္။ 

မစၥတာ ဂ်ဴအန္း ပြန္စီ အန္းရီးလ္ကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္တဲ့ 

ကၽြန္ေတာ့္ကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္သစ္အျဖစ္ အကြီႏိုက ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၅ ရက္မွာ 

ကၽြန္ေတာ့္ပခုံးေပၚ ေနာက္ထပ္ၾကယ္တစ္ပြင့္ေရာက္လာတယ္။ စစ္တပ္ဟာ အရပ္ဘက္ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာပဲ ရွိခဲ့တယ္။ အကြီႏိုရဲ႕သမၼတသက္တမ္းမွာ ‘ဖိလစ္ပိုင္လက္နက္ကိုင္စစ္

တပ္အသစ္’ဆိုတဲ့တန္ဖိုးေတြ စိမ့္၀င္ပ်ံံ႕ႏွံ႔ေအာင္ႀကိဳးပမ္းတာကို ကၽြန္ေတာ္ဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္ခဲ့

တယ္။ အဲဒီတန္ဖိုးရဲ႕ဆိုလိုရင္းကေတာ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔မပတ္သက္ 

ရဘူး၊ ဘက္ေတာ္သားစိတ္မရွိရဘူး၊ ဥပေဒနဲဲ႔ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားေရးကို ထိန္းသိမ္းဖိုု႔ ယခင္က 

ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ေကၽြပြန္ရမယ္ဆိုတာပဲ။ အတိတ္ကိုကၽြန္ေတာ္ တို႔အဓိက 

မထားပဲ အနာဂတ္ကိုအေလးထားၿပီး ရာထူးရာခံအဆင့္ဆင့္ကို ညီညြတ္မႈရွိေအာင္၊ သင့္ျမတ္ 

ေအာင္ အေျခခံဥပေဒကို သစၥာေစာင့္သိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ 

တုန္းက ရာထူးတုိးေပးတာေတြ၊ တာ၀န္ခ်ထားတာေတြကို စံခ်ိန္စံညႊန္းနဲဲ႔၀င္ေအာင္သတ္မွတ္

တာ စလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ မားကို႔စ္ကို ေထာက္ခံတဲ့သူေတြနဲ႔ အကြီႏိုကိုလိုလားတဲ့သူေတြကို 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အုပ္စုခြဲတာမ်ဳိးမလုပ္ခဲ့ဘူး။ ထူးခၽြန္မႈနဲ႔ အရည္အခ်င္းေပၚမွာပဲမူတည္ၿပီး တာ၀န္ 

ေပးအပ္ခဲ့တယ္။ v

ၾကည့္ရတာလြယ္လုိက္တာ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတုန္းက အာဏာသိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားၾကတာေတြ
အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သိထားတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တာလဲ။

ရာမို႔စ္။   ။ မွတ္တမ္းေတြအရ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ထိ ကိုရီအကြီႏိုအစိုးရဆီ 

ကေန အာဏာသိမ္းဖို႔ ကိုးႀကိမ္ႀကိဳးစားခဲ့တာရွိပါတယ္။ ပင္တိုင္အဖြဲ႕ႀကီးတစ္ခုကေန အာဏာ 

သိမ္းဖို႔လုပ္တာမဟုတ္ဘူးဗ်။ အဲဒီတုန္းက အာဏာသိမ္းဖုိ႔လုပ္ၾကတဲ့စစ္အုပ္စုေတြအမ်ားႀကီး။ 

တစ္ခ်ဳိ႕က အရမ္းဒုကၡပင္လယ္ေ၀တဲ့အေျခအေနမွာ စစ္ေျမျပင္မွာအမႈထမ္းသက္ၾကာခဲ့တဲ့ 

ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ အရာရွိေပါက္စေတြ။ သူတို႔က သင့္တင့္တဲ့အသိအမွတ္ျပဳမႈ မရၾကဘူးဆိုတဲ့ 

အရာရွိငယ္ေတြ။ လစာလည္းမေလာက္မငွပဲရၾကတဲ့သူေတြ။ အခုအထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ 

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

ရွိေနေတာ့ကာ လုပ္လုိ႔မရဘူး။ ပထမ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေနာက္ေတာ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး 

အေနနဲ႔ သူတို႔အားလုံးကို မလႈပ္ရွားႏုိင္ေအာင္လုပ္ထားရတယ္။ သူတုိ႔မလွန္ႏိုင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ 

‘လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ညီညြတ္ေရး’ကိုထိန္းသိမ္းဖို႔ကလည္း ကၽြန္ေတာ့္တာ၀န္ပဲ။vi ေရြး 

ေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတအျဖစ္ အကြီႏိုကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 

ကတိျပဳခဲ့ၾကၿပီးၿပီဗ်။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွာ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ ၃ ျဖစ္တဲ့ ယာယီ ‘လြတ္လပ္ေရး အေျခခံ 

ဥပေဒ’ ကို ကိုရီအကြီႏိုက ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္ အဲဒီအေျခခံဥပေဒဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ 

ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမႈကို တည္ေထာင္ေပးလုိက္တာပဲ။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၈၇ ခုႏွစ္အတြင္း 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေတာင္လွန္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အစိုးရလက္ေအာက္မွာရွိခဲ့တာပါ။ တကယ္ 

အသက္၀င္ေနတဲ့ တိက်ေသခ်ာေသာ အေျခခံဥပေဒဆိုၿပီး မရွိခဲ့ဘူး။ ကိုရီ အကြီႏိုက အမိန္႔ 

ေၾကညာစာေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခ့ဲတာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းလုိက္ၿပီ။ 

ဒါေပမယ့္ အဲဒီတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ဘာပဲေျပာေျပာ ႀကီးက်ယ္တဲ့အေရးအခင္း 

ဒါမွမဟုတ္ လူထုအုံၾကြမႈရယ္လို႔မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ မနီလာဟိုတယ္ကို မားကို႔စ္ကိုသစၥာခံတဲ့သူေတြက 

သိမ္းပိုက္တိုက္ခိုက္ဖို႔ မေအာင္ျမင္တဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုပဲျဖစ္ခဲ့တယ္။

စစ္တပ္က ေတာ္လွန္ေရးၿပီးေတာ့ စိတ္၀မ္းကြဲသြားတယ္။ တပ္ထဲမွာ အသက္အရြယ္ 

အဆင့္အတန္းရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေတြေၾကာင့္ အဲဒီလိုစိတ္၀မ္းကြဲသြားတာ။ ငယ္ရြယ္တဲ့ ဗိုလ္ႀကီး 

ေတြ၊ အရမ္းတက္ၾကြၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးတဲ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေတြ၊ ကၽြန္ေတာ့္လို ပိုေနျမဲက်ားေနျမဲ 

အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္းခ်င္တဲ့၊ ၁၉၈၇ အေျခခံဥပဒအရ အုပ္ခ်ဳပ္မယ့္ အရပ္သားအစိုးရကို 

အခြင့္အေရးေပးဖို႔လိုလားတဲ့ အသက္ႀကီးပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဆိုၿပီးေတာ့ တပ္ထဲမွာျဖစ္ေနတာ။ 

ကၽြန္ေတာ္က သမၼတအျဖစ္၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားလိုက္ခ်ိန္မွာ တပ္ထဲက၊ ကာကြယ္ေရး 

၀န္ႀကီး႒ာနက ကၽြန္ေတာ့္တပည့္ေတြက ေျပာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္စရာ 

မလိုပါဘူးတဲ့။ သမၼတရာထူးကို အလြယ္ေလးယူလိုက္႐ုံပဲ သူတို႔ေထာက္ခံသြားမယ္တဲ့။ ဟာ 

မဟုတ္တာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေျပာရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ သမၼတရာထူးကို အာဏာသိမ္းၿပီးယူ 

လိုက္မယ္ လြန္ေရာကၽြံေရာ သုံးႏွစ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီသုံးႏွစ္ထက္ပိုၿပီး ရာထူးမွာေနလို႔ရမွာ 

မဟုတ္ဘူး။ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္သူေတြက အဲလိုလုပ္ဖို႔ခြင့္ျပဳမွာမွမဟုတ္တာကိုး။ အဲဒီလိုနဲဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔ အခုအေျခအေနေရာက္ခဲ့တာပဲ။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းနဲ႔ အေနာက္အာဖရိကမွာ ဘုရင္မင္း 

ဆက္ေတြရယ္၊ ေၾကးရတတ္မိသားစုေတြရယ္၊ အာဏာရွင္ေတြရယ္ အခ်ိန္တစ္ခုၾကာတဲ့ 

အထိေတာ့ အုပ္စိုးေနၾကဦးမွာပဲ။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူေတြက လက္ခံမွာမဟုတ္ေတာ့ သူတို႔သက္

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

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

ရာမို႔။   ။ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရသက္တမ္းၿပီးေတာ့ သမၼတ အက္စထရာဒါလက္ထက္မွာ 

တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈေတြ တစ္ေက်ာ့ျပန္ထပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ စစ္တပ္နဲ႔အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕က ၾကား 

၀င္လာတာေၾကာင့္ သူ႔သမၼတသက္တမ္းက ႏွစ္ႏွစ္ခြဲပဲၾကာခဲ့တယ္။ သူဟာ အာဏာအလြဲ 

သုံးစားလုပ္ၿပီး အဂတိလုိက္စားတယ္လို႔ ျမင္လာၾကလို႔ ၂၀၀၁ ဇန္န၀ါရီမွာ ရာထူးကဖယ္ရွား 

ခံခဲ့ရတယ္။ သူက သူ႔ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ၾသဇာကို သူကြက္ၿပီးေရြးထားတဲ့ ခ႐ိုနီတစ္ခုကိုပဲအသုံး

ခ်ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။  ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒါမ်ဳိးကို သေဘာမက်ဘူး ဒီေတာ့ အဲဒီတုန္းက အရပ္သားေတြ 

က ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၊ ပညာရပ္အသိုင္းအ၀ိုင္း၊ အလုပ္သမားေတြ၊ 

အန္ဂ်ီအိုေတြက ဆႏၵျပပြဲေတြကို  ေထာက္ခံခဲ့တယ္။ အရပ္သားျပည္သူေတြက အရင္ဆုုံးအုံၾကြ 

တာ ေနာက္ေတာ့ စစ္တပ္နဲ႔ ရဲက သူတို႔တို႔ေထာက္ခံလာတာပဲ။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဂလိုရီယာ အာယိုယိုသမၼတျဖစ္လာတယ္။ သူ႔ရဲ႕ သမၼတသက္တမ္းသုံးႏွစ္မွာ 

သူ႔ကို သူရဲေကာင္း အမ်ဳိးသမီးလို ျမင္ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ သူက ကတိေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခုဖ်က္ခဲ့တယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕မေက်နပ္မႈကလည္း အရမ္း 

မ်ားလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာယိုယိုကုိ စစ္တပ္ကေတာ္လွန္တာ လုံး၀မရွိခဲ့ဘူး။ သူ႔သမၼတ 

သက္တမ္းက ကိုးႏွစ္ၾကာခဲ့တယ္။ သူ႔ရာထူးသက္တမ္းအစမွာတုန္းက အရမ္းထိေရာက္ၿပီး 

အရမ္းအလုပ္ႀကိဳးစားခဲ့တာဆိုေတာ့ သူအရမ္းကံေကာင္းပါတယ္။ အခုထိလည္း သူအလုပ္ 

ႀကိဳးစားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သူ႔မွာအာဏာေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိလာေရာ သူ႔ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြား 

ေတြဘက္ကိုလွည့္ သြားေတာ့တာပဲ။ အဲဒီလိုျဖစ္တာမ်ဳိးက အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ မင္းဆုိးမင္းညစ္ 

ေတြမွန္သမွ် ၾကံဳခဲ့ရတဲ့အေတြ႕အၾကံဳပဲ။ သူတို႔က အစတုန္းကေတာ့ ကိန္းႀကီးခန္းႀကီးသမား 

ေတြပဲ။ ေနာက္ေတာ့ အာဏာအရသာေတြ႕လာတာနဲ႔အမွ် အဲဒါကိုမက္ေမာလာၿပီး အာဏာ 

လက္မလႊတ္ခ်င္ၾကေတာ့ဘူး။ ရတဲ့နည္းနဲ႔အာဏာကိုင္ထားခ်င္ၾကေတာ့တာပဲ။

ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေျခခံဥပေဒမွာျပ႒ာန္းထားတဲ့ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး 

ဆုိင္ရာ၊ အစုိးရဖြဲ႕စည္းပုံဆုိင္ရာအခန္းေတြကို ျပင္ခ်င္ခဲ့တာ။ အာဏာသိမ္းတဲ့အေျခအေနမ်ဳိးမွာ 

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဘက္ကို တစ္နည္းနည္းနဲ႔လုိက္ဖို႔ စစ္တပ္နဲ႔ရဲကိုစည္း႐ုံးစရာ

မလိုတဲ့ လႊတ္ေတာ္အစိုုးရမ်ဳိးကို ကၽြန္ေတာ္လိုလားခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္စနစ္မွာဆိုရင္ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက အယုံအၾကည္မရွိအဆို တင္သြင္းလိုက္တာနဲ႔ တည္ဆဲ 

အစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်လို႔ရတယ္။ အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုိခ်င္တဲ့ စနစ္မ်ဳိး။ စစ္တပ္နဲ႔ရဲက ပညာသည္ 

ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ အုပ္စုတြင္အကြဲအျပဲေတြထဲ သူတို႔ကို ဆြဲမသြင္းသင့္ဘူး။ 

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

ဘာမွ မထိုခိုက္ေစခ်င္ခဲ့ဘူး။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ သမၼတ ကိုရီအကြီႏိုဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ဒါဗီေကာ္မရွင္ (ထိုအခ်ိန္က ေရြးေကာက္ 

ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဟီလာရီယို ဒါဗီ ဂ်ဴနီယာ ဥကၠ႒လုပ္တဲ့) အဖြဲ႕က သူမရဲ႕အစိုးရလက္ထက္မွာ 

အာဏာသိမ္းဖို႔ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို စုုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ 

(အၿငိမ္းစား တြဲဘက္တရား႐ုံးခ်ဳပ္တရားသူႀကီး ဖလိုရင္တီ ႏို ေဖလီဆီရာႏိုဦးေဆာင္တဲ့) ေဖလီ 

ဆီရာႏိုေကာ္မရွင္ကိုဖြဲ႕တယ္။ ဒီေကာ္မရွင္က ဂလိုရီယာ အာယိုယိုလက္ထက္မွာျဖစ္တဲ့ ဆႏၵျပ 

ပြဲအေရးအခင္းေတြကို  စုံစမ္းတယ္။ စုံစမ္းၿပီးတဲ့အခါမွာ စစ္တပ္က ေစာဒကတက္တာ ေတြက 

တရား၀င္ေနတယ္ဆိုတာ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့တယ္။ အဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြမွာ ရာထူးတိုးတာ၊ 

တာ၀န္ခ်ထားတာေတြမွာ မ်က္ႏွာလိုက္တာေတြရွိခဲ့တယ္။ ေအာက္ေျခစစ္မႈထမ္းေတြအတြက္ 

လစာမေလာက္ငွဘူး။ အထူးသျဖင့္တပ္ၾကပ္ေတြနဲ႔ တပ္သားေတြေပါ့။ စစ္လက္နက္ပစၥည္း 

၀ယ္ယူေရးအပါအ၀င္ စစ္ဘက္လုပ္ထုံး လုပ္နည္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ စြက္ဖက္ 

မႈေတြရွိတယ္။ဒီေတာ့ လာဘ္စားတာ၊ အဂတိလိုက္စား တာေတြျဖစ္လာတယ္။ အစတုန္း 

ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ရာထူးရာခံရွိတဲဲ့သူေတြေနာက္ေတာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြတခ်ဳိ႕ကိုပါ 

ကူးစက္လာၿပီး သူတုိ႔ပါ အဂတိလုိက္စားလာၾကတယ္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေအာက္တိုဘာမွာ တိုင္းျပည္မၿငိမ္မသက္ျဖစ္တယ္။ မင္ဒါနာအိုကၽြန္းက 

ခြဲထြက္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးေတာ့ျဖစ္တာ။ အဲဒီျဖစ္ရပ္မွာ ပူးေပါင္းၾကံစည္သူေတြက အေရး 

အခင္းမွာ ခရစ္ယာန္ေတြ၊ မြတ္ဆလင္ေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လမ္ဒါလို႔ေခၚၾကတဲ့ ေဒသခံတိုင္း

ရင္းသားေတြပါတယ္လို႔ေျပာၾကတယ္။ မင္ဒါနာအုိကၽြန္းက မင္ဒါနာအို ဖက္ဒရယ္သမၼတႏိုင္ငံ

အျဖစ္ထူေထာင္ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏုိင္ငံကေန ခြဲထြက္ခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ရန္လိုမႈေတြက 

ငါးရက္ၾကာေတာ့ ၿပီးသြားတယ္။ ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္တာ အနည္းအက်ဥ္းေတာ့ရွိတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္ေလးၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ၿပီးသြားတယ္။ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရ

အဖြဲ႕၀င္ေတြရဲ႕ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ ပိုၿပီးႀကီးက်ယ္တဲ့ စစ္ပြဲျဖစ္မလာေအာင္ တားဆီးႏုိင္ 

ခဲ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့သလိုပဲ အကြီႏုိသမၼတသက္တမ္းမွာ အာဏာသိမ္းမႈ ကိုးႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ 

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွာ အက္စထရာဒါကိုဖယ္ရွားခဲ့တဲ့ အရပ္ဘက္စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ခဲ့ 

တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အာယိုယိုလက္ထက္မွာ အာဏာသိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားတာ သုံးႀကိမ္ျဖစ္တယ္။ 

ပထမအႀကိမ္က ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ (မနီလာၿမိဳ႕လယ္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တဲ့) ဒီမာကာတီၿမိဳ႕နယ္မွာ 

ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အုတ္က၀ုဒ္အေရးအခင္းပဲ။ ေနာက္ေတာ့ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ အဆင့္ျမင့္စစ္အရာရွိေတြ

ဦးေဆာင္တဲ့ စစ္တပ္ထဲက မေက်မနပ္ျဖစ္ေနသူေတြကေန အလားတူအာဏာသိမ္းဖို႔ လုပ္ၾက 

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

သူတို႔မေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကျပန္ဘူး။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာမွာ Manila Peninsula ဟိုတယ္ကိုသိမ္း 

ပိုက္တဲ့ျဖစ္ရပ္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သမၼတသက္တမ္း ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အထိ 

စစ္ဘက္ကဆူပူကန္႔ကြက္တာမ်ဳိးတစ္ခုမွမရွိခဲဲ့ဘူး။ အက္စထရာဒါနဲ႔ အာယိုယိုတုိ႔လက္ထက္မွာ 

ကၽြန္ေတာ္က တပ္ကေနအၿငိမ္းစားျဖစ္ေနၿပီ။

အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

အေျခခံဥပေဒ၊ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံဥပေဒေတြနဲ႔ အဲဒီအေျခခံဥပေဒေတြကုိ လုိက္နာ 
ေစာင့္ထိန္းျခင္းဟာ အခိုင္ အမာျဖစ္တည္သြားၿပီလုိ႔မ်ား ခင္ဗ်ားေျပာမလား။

ရာမို႔စ္။   ။၁၉၇၈ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒကို ဘယ္ျပင္ဆင္ခ်က္ပဲလုပ္လုပ္ တားဆီးမယ့္ 

အရမ္းကိုၾသဇာႀကီးတဲ့ အုပ္စုေတြရွိေနတာဟာ ဒီေန႔ေခတ္ရဲ႕ျပႆနာပဲ။ ကြယ္လြန္သူ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရွင္အုိင္ေမဆင္ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေတြရွိတယ္။ သမၼတကိုရီ အကြီႏိုရဲ႕ေနာက္လိုက္ 

ေတြနဲ႔ သူ႔ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြရွိတယ္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္အေျခခံ ဥပေဒကိုေရးဆြဲခဲ့တဲ့သူတစ္ခ်ဳိ႕ရွိ

တယ္။ ဒီအေျခခံဥပေဒဟာ သူ႔ေရွ႕က ၁၉၃၅ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒ၊ ၁၉၇၂ အ အေျခခံဥပေဒေတြလို 

(အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး) တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ျပည္သူလူထုက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၿပီး ေရးခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ သမၼတ အကြီႏိုက ထူးခၽြန္ 

ထက္ျမက္မႈအရွိဆုံး ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသား အေယာက္ငါးဆယ္ကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ေတြက 

အထက္တန္းလႊာေတာ့ဆန္တာရွိမယ္။ သို႔ေသာ္ စီးပြားေရးသမားေတြ၊ ေျမပိုင္ရွင္ေတြ၊ အလုပ္ 

သမားေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအ၀ုိင္းကလူေတြ၊ လက္ယာစြန္းအုပ္စုေတြ၊ 

တုိင္းျပည္ရဲ႕ ပထ၀ီအေနအထား ေနရာအႏွံ႔ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့သူေတြပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒ 

ကိုအတည္ျပဳဖို႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ မဲေပးသူ ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကတယ္။ 

အေျခခံဥပေဒသစ္အရ သမၼတရာထူးသက္တမ္းက တစ္ဆက္တည္း ေျခာက္ႏွစ္တာ၀န္ထမ္း 

ေဆာင္ရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါလာတယ္။vii

အဲဒီ လူ ၅၀ ကေန ဆင္းသက္ေပါက္ဖြားလာသူေတြက ဒီအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဖို႔ႀကိဳးစား

တာမွန္သမွ်ကို တားဆီးခဲ့တယ္။ အထိေတာင္မခံခဲ့ၾကဘူး။ မသိရင္လုံး၀ကိုျပင္မရတဲ့ ဘယ္ 

ေတာ့မွ ျပင္မရတဲဲ့ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ေနတာ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေမရိကန္အေျခခံဥပေဒကို ကိုးကားၿပီး 

သူတို႔အေျခခံဥပေဒဆို ဘယ္ႏွခါျပင္ခဲ့သလဲေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ အတြင္းမွာ ျပင္ဆင္ 

ခ်က္ဥပေဒ ၂၇ ခုရွိခဲ့တယ္။ ပ်မ္းမွ်တြက္ၾကည့္ရင္ ဆယ္ႏွစ္ကိုတစ္ႀကိမ္အေရးႀကီးတဲ့ ျပင္ဆင္ 

ခ်က္ဥပေဒေတြရွိခဲ့တယ္ဆိုတဲ့သေဘာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာက်ေတာ့ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ 

တဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ေတြျပင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေထာက္ခံခဲ့တယ္။ အဲဒီဥပေဒေတြမွာ သဘာ၀ 

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

ပိုင္ဆုိင္မႈစုစုေပါင္းရဲ႕ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိရမယ္ဆိုၿပီး ကန္႔သတ္ထားသည္။) အဲဒီျပ႒ာန္းခ်က္ဟာ 

ႏိုင္ငံျခားတုိက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အလြန္ပဲဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုလည္း ဆိုးက်ဳိး႐ိုက္ခတ္တာေပါ့။viii ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ တျခားျပင္ဆင္ခ်က္ 

ဥပေဒက လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံနဲ႔ဆုိင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အဲဒီျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒကို မတုိက္တြန္း 

ခဲ့တာ အေၾကာင္းရွိတယ္။ သမၼတကို တိုက္႐ိုက္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရမွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာကို 

ျပည္သူေတြလက္ခံဖို႔ အခ်ိန္ယူခ်င္လို႔ပဲ။ အေမရိကန္မွာဆုိရင္ သမၼတကို ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ဖို႔ မဲေပးၾကရတာျဖစ္ေပမယ့္ သူတုိ႔ရတဲ့မဲေတြကို တစ္ခုခ်င္းေရတြက္ၿပီး ႏိုင္တဲ့သူက 

အဆုံးအျဖတ္ေပးတာမဟုတ္ဘူး။ သမၼတေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က အဆုံးအျဖတ္ေပးတာ။ အခု 

ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားေတြကို ပဲ့ျပင္ေပးရေတာ့မယ္။ မွ်တတဲ့ကိုယ္စားျပဳမႈရွိတဲ့ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို တုိက္႐ိုက္မဲေပးေရြးခ်ယ္တာမဟုတ္ရင္ေတာင္မွ သူတို႔လက္ခံလာေအာင္ 

လုပ္ရေတာ့မွာပဲ။

ေနာက္ကၽြန္ေတာ္ တကယ္ကိုျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒအျဖစ္ ႀကိဳးစားပမ္းစားတင္သြင္းခဲ့တာ

ကေတာ့ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္သူေတြ ႏိုင္ငံေရးမွာပါေနတာမ်ဳိးကို တားျမစ္တဲဲ့အခ်က္ပဲ။ အေျခခံ 

ဥပေဒမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမွာ မိသားစုလိုက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကတာေတြကို ဥပေဒနဲ႔ျပ႒ာန္းၿပီး 

တားျမစ္မယ္ဆိုတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒါကိုအသက္၀င္ေစမယ့္ ဥပေဒ 

ထြက္ထားတာဘယ္မွာလဲ။ ႏိုင္ငံေရးမွာမိသားစုလိုက္ေတြပါေနၾကတာကေန အက်ဳိးရွိတဲ့သူေတြ 

ဟာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္မွာရွိေနတဲ့ ေခတ္ေဟာင္းကလူေတြပဲ။ ဥပေဒေရးဆြဲျပ႒ာန္းဖို႔ 

ႀကိဳးပမ္းတာေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ ၁၉၇၈ အေျခခံဥပေဒဟာ ဥပေဒတစ္ခုကိုမွ မျပ႒ာန္းခဲ့ဘူး။ 

ဒီေတာ့ကၽြန္ေတာ္က ႐ိုး႐ိုးေလးပဲအၾကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေျခခံဥပေဒကိုျပင္လိုက္လို႔

ရွိရင္ အဲဒီတားျမစ္ခ်က္စကားရပ္ဟာ အေျခခံဥပေဒထဲမွာရွိေနမယ္။ ျပ႒ာန္းဥပေဒေပၚမွာ 

မူတည္မေနေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုစကားရပ္မ်ဳိးပါတဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြ ဘယ္မွာပါလဲ။ 

အဲဒီအေျခခံဥပေဒမွာပဲပါတဲ့ အျခားျပ႒ာန္းခ်က္မွာပါတယ္။ ဘယ္လိုေရးထားလဲဆိုေတာ့ 

ဖိလစ္ပိုင္သမၼတသည္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ပါသည့္ မည္သည့္အရာရွိမ်ားကိုမဆို ေဆြမ်ဳိးသို႔မဟုတ္ 

ေသြးသားေတာ္စပ္မႈအဆင့္ေလးဆက္အတြင္းအၾကံဳး၀င္သည့္ ေဆြမ်ဳိးမ်ားမျဖစ္ရဆိုၿပီး ျပ႒ာန္း 

ထားတယ္။1 ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမွာေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္၀င္ပါတာေတြ လုပ္လုိ႔မရေအာင္ အစိုးရ 

အဖြဲ႕မွာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတာကို တားျမစ္တဲ့အဲဒီစကားရပ္ကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ အသုံး 

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

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ေနာက္အဲဒီျပင္ဆင္ခ်က္ရဲ႕ တျခားမ်က္ႏွာစာတစ္ခုကေတာ့ ခုနက ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ 

ကိစၥနဲ႔လည္း ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ တစ္ခုခုၿပီးတစ္ခုေျပာင္းတာပဲ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 

ေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခု လြယ္လြယ္ေလးေျပာင္းလို႔ရေနမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ေထာင္ 

ဖို႔ မ်ဳိးေစ့ခ်ေပးလိုက္တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ဆို ႏုိင္ငံေရးေဆြစဥ္ မ်ဳိးဆက္ေထာင္တဲ့သေဘာျဖစ္

သြားေတာ့မလို႔ပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အေဖက ႏုိင္ငံေရးသမားပါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ သမၼတမျဖစ္ခင္ 

သူဆုံးသြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္သမၼတအျဖစ္ တစ္ႀကိမ္ပဲ၀င္ၿပိဳင္တယ္။ ၿပီးၿပီဒါပဲ။ ႏိုင္ငံေရးသမား 

တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္မက်႐ႈံးခ်င္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္သမၼတ၀င္အေရြးမခံခင္ ကၽြန္ေတာ့္ 

ႏွမက အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္။ သူက ပညာသင္ၾကားေရးသမား၊ သံတမန္။ သူ႔အ

လုပ္မွာသူေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ လုပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အနားယူလိုက္တယ္။ (သူေနာက္

ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ေတာ့ဘူး။) သူ႔မွာသားတစ္ေယာက္ေတာ့ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူက 

ေဒသဆုိင္ရာ အဆင့္မွာပဲ၀င္ၿပိဳင္တယ္။ ဒီေတာ့ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ 

ထူေထာင္တဲ့အထဲမွာ မပါဘူး။ ဖိလစ္ပိုင္အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၄ ဦးပဲရွိပါ 

တယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာသူတုိ႔ထဲက တစ္၀က္ပဲေရြးေကာက္ပြဲကေနတင္ေျမႇာက္ဖို႔သတ္မွတ္ထား

တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ရွိေနတဲ့ကိုယ္စားလွယ္တစ္၀က္က ၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲအထိ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ျပ႒ာန္းထားတာကိုး။ ဒီလိုအေျခအေနမွာ မဲဆႏၵရွင္ေတြက ေရြးခ်ယ္စရာ

ကိုယ္စားလွယ္သိပ္နည္းသြားၿပီ။ အဲဒီ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၾကမယ့္ 

သူေတြက ႏိုင္ငံေရးေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ေတြကပဲ အမ်ားစုလာၾကတာေၾကာင့္ပါ။ ဒါျဖင့္ ဘယ္မလဲ 

ဒီမိုကေရစီ။ ဒီလိုေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ထူေထာင္တဲ့ဟာက အေျခခံဥပေဒပါစကားရပ္ ကေနၿပီး 

ေတာ့ပဲ ျပင္ရမွာ။ အသုံးခ်ႏိုင္မယ့္ဥပေဒဆိုရင္ သူတုိ႔ကို ကုိယ့္႐ႈးကိုယ္ပက္ျဖစ္မွာစိုးလို႔ 

ကြန္ဂရက္က ဘယ္ေတာ့မွ အဲဒီလိုဥပေဒကို ျပ႒ာန္းမွာမဟုတ္ဘူး။

အခုေတာ့ အေျခခံဥပေဒကို နည္းနည္းခ်င္းစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားၾကဖို႔ ေအာက္ 

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေဖလီဆီစီ ယို ဘယ္လ္မြန္တီနဲ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ပြန္စီ အန္းရီးလ္ 

တို႔က အဆိုျပဳထားတယ္။ အဲဒီစီးပြားေရးအစု ရွယ္ယာပိုင္ဆုိင္မႈ ၆၀/၄၀ ဆိုတဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ 

ေတြကစၿပီးေတာ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြၾကားထဲမွာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ေတြ ထပ္ထည့္သြားဖို႔ေပါ့။ 

တကယ့္ကိုႀကီးက်ယ္တဲ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒကေတာ့ အစိုးရဖြဲ႕စည္းပုံပဲ။ လက္ရွိမွာ ၁၉၈၇ 

ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအရ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုၿပီး သီးျခားျပ႒ာန္း 

သတ္မွတ္ထားတယ္။ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုက အပ္စပ္မႈမရွိဘူး။ အခုသမၼတေရြးေကာက္ပြဲ 

ဘက္မွာ ပါတီကေန ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္အုပ္စုစာရင္းက ၂၇၂ ခုရွိေနတယ္။ ဒီေတာ့ ျပည္သူ 

ေတြစိတ္႐ႈပ္ရတာေပါ့။



172

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

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

ႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ  မြတ္ဆလင္ဒီမိုကရက္မ်ားအမ်ဳိးသား ျပည္ေထာင္စုပါတီဆိုတဲ့) ပါတီကို 

စဖြဲ႕ခဲ့တယ္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွတ္ပုံတင္ရမယ့္ ေနာက္ဆုံး 

ပိတ္ရက္လည္းေရာက္ေရာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေခါင္းေဆာင္က ၁၀၀၀ ေလာက္ရွိလာတယ္။ 

ဒါအခ်ိန္တိုအတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီ ဘယ္ေလာက္အင္အားႀကီးလာသလဲဆိုတာပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ဘယ္လိုအႏိုင္ရခဲ့သလဲ အေမးခံရဖူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆီကြက္သေဘာ 

တရားလို႔ေခၚတာနဲ႔တူတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ရွင္းျပတယ္။ ဆီေလးတစ္စက္ ကန္ေရထဲက်သြား 

တာဟာ ပ်ံ႕ႏွံ႔ရင္အမ်ားႀကီးပဲ။ ဆီစက္ ၁၀၀ ေလာက္က်သြားရင္ ေတာ္ေတာ္သိသာလာမယ္ေပ့ါ။ 

ကၽြန္ေတာ့္ကို ကူညီမယ့္ အန္ဂ်ီအို ၁၀၀၀၀ ရခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြမဟုတ္ဘူးေနာ္။ 

လႈပ္ရွားမႈေတြ၊အသင္းအဖြဲ႕ေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြဗ်။ ေနရာတိုင္း မွာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ 

ေတြရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စစ္တပ္မွာစစ္မႈထမ္းစတုန္းက ဒီလူေတြ 

အကုန္လုံးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔က သိေနတာကိုး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရပ္ရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေန 

ၾကတာကိုး။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားတာ အခုျပႆနာႀကီးတစ္ခုပဲ။ အခုလက္ရွိသမၼတဟာ အဲဲဒါကိုအေလး 

ထားေစာင့္ၾကည့္ရမယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေျခခံဥပေဒ 

မွာ တခ်ဳိ႕ကိုျပင္ဆင္ရမယ္လို႔ဆိုတယ္။ သမၼတက အခ်ိန္အခါမသင့္ေသးဘူးလို႔ေျပာတယ္။ 

အခုထိ ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ေတြ မီဒီယာမွာအခ်င္းမ်ားၾကတုန္း။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက 

မတည္ၿငိမ္ဘူးဗ်။ သူတို႔မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုသိုင္း၀ုိုင္းၿပီး အေျခခံထားေတာ့ကာ ‘ျပည္သူ႔ 

ေရးရာမူ၀ါဒမွာ လက္ဆင့္ကမ္းတာ’ မ်ဳိးမရွိေတာ့ဘူး။ix တည္ၿငိမ္တဲဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဖြဲ႕စည္း 

တာကို အေထာက္အကူျပဳမယ့္ အစီအမံကေတာ့ ျပည္သူကေန ဘ႑ာေငြေၾကးေထာက္ပံ့ 

တဲ့စနစ္ဖန္တီးလိုက္ဖို႔ပဲ။x လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့စနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ 

လည္း အေျခခံဥပေဒမွာျပင္ဆင္လိုက္မယ္ဆို ပါတီေတြကို ခုိင္မာအားေကာင္းလာမယ္။ ‘ပုဂၢိဳလ္ 

ေရးေရွ႕တန္းတင္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ’ ရဲ႕အခန္းက႑က ေမွးမွိန္သြားမယ္။xi

ညြန္႔ေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္း

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

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအၾကံေပးေကာင္စီ) ကိုဖြဲ႕စည္းထားတာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြက 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကံဳရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ဗုဒၶဟူးေန႔တိုင္း ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ၊ 

ေန႔လည္စာစားခ်ိန္မွာ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ဒီေတာ့ လႊတ္ေတာ္နဲ႔အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကက႑ 

ေတြၾကားမွာ အက်ဳိးအျမတ္ထြက္တဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီမ်ားတာ 

ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္မွာ ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။xii  သေဘာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ တစ္ႏွစ္တာ 

ပတ္လုံး ဗုဒၶဟူးေန႔ေပါင္း ၃၅ ရက္မွာ မိသားစုေတြလိုေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကတဲ့သေဘာေပါ့။ 

သမၼတ၊ သဘာပ တိအရာရွိနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ငါးေယာက္ေလာက္က လုပ္ငန္းစဥ္အေပၚမူတည္ၿပီး 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အထက္လႊတ္ေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုေခါင္းေဆာင္၊ အနည္းစု 

ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေတြ႕ၾကတယ္။ အန္ဂ်ီအိုေတြ၊ က႑အလိုက္ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ အမ်ဳိးသမီး 

ေတြ၊ လူငယ္လူရြယ္ေတြ၊ လူႀကီးသူမေတြ၊ စစ္ျပန္ေတြ၊ ပညာရပ္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္ကလူေတြ၊ 

အလုပ္သမား၊ တံငါ၊ ျပည္ပမွာအလုပ္လုပ္သူေတြလည္းတက္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မိသားစု 

လိုစကားေျပာၾကတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး- ဥပေဒျပဳေရးတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ သေဘာတူမွ် 

မႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကတယ္။

အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းေတြကို ကြင္းျပင္ထဲမွာ လုပ္ရင္လုပ္လိုက္တာပဲ။ ဥပမာ 

မင္ဒါနာအိုကၽြန္းက စြမ္းအင္ကိစၥကို အဓိကထားေဆြးေႏြးရမယ့္ အစည္းအေ၀းဆိုပါေတာ့။ 

ကၽြန္ေတာ္က ျပည္သူ႔လုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္၊ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရ၊ ကာကြယ္ေရးပါခ်င္ပါမယ္၊ 

ၿပီးရင္သိပၸံနဲ႔နည္းပညာစတဲ့ ၀န္ႀကီး႒ာနေတြက အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ကို လက္ေထာက္အတြင္း၀န္ 

ေခါင္းေဆာင္ၿပီး လႊတ္လိုက္တယ္။ ခင္ဗ်ားကတစ္ဖြဲ႕။ ဒီအတိုင္းသြားၾက။ ကုန္လမ္းကေန 

ခင္ဗ်ားကသြား။ ဒါဗာအိုအထိ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ကူးတို႔စီးသြား။ ကၽြန္ေတာ္က တစ္ျခား 

ပညာေရးျဖစ္ျဖစ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးျဖစ္ျဖစ္ ၀န္ႀကီး႒ာနတစ္ခုက အတြင္း၀န္ေတြနဲ႔သြားတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကမ္းစပ္မွာဆင္းလို႔ရတဲ့ ေလယာဥ္နဲ႔သြားၾကတယ္ေပါ့။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ခရီးလမ္းပိုင္းၾကားမွာသြားရင္းလာရင္းနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္အဖြဲ႕က စီမံကိန္းေတြကို ၀င္စစ္ရမယ္။ 

ေဒသဆိုင္ရာၿမိဳ႕ေတာ္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေတြမွာ ျပည္သူေတြနဲ႔၀င္ေတြ႕ၿပီး  ဒိုင္ယာ 

ေလာ့လုပ္ရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းလုပ္မယ့္ေနရာကိုေရာက္ဖို႔ (ပထမ 

လႊတ္လိုက္တဲ့) သူတို႔ကို သုံးရက္ေလာက္အခ်ိန္ေပးမယ္။ မနက္ခင္းတစ္ပိုင္း အစည္းအေ၀း 

လုပ္လိုက္မယ္။ အျခားအစိုးရအဖြဲ႕ကအေရးပါတဲ့အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႔အတူ သူတို႔ဆီကေန ကၽြန္ေတာ္ 

စနည္းနာမယ္။ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီး ဒါမွမဟုတ္ ဒုတိယသမၼတ ပါရင္ 

ပါမယ္။ သူတို႔ရဲ႕ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးခရီးေတြမွာ ဘာျဖစ္ခဲ့လဲေမးျမန္းစူးစမ္းမယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ 

မွာ မတူညီတဲ့ အစီရင္ခံစာ ၅ ခုရလာမယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေန႔လည္စာစားၿပီးခ်ိန္က်ရင္ အစိုးရ 

အဖြဲ႕အစည္းအေ၀းထပ္လုပ္မယ္။ ေဒသခံျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္လည္း လာ 

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

မီ ညေနခင္း ငါးနာရီေလာက္ဆုိပါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးမယ္။ အဲဒီမွာ အစည္း 

အေ၀းတက္လာသူေတြက သူတို႔ျပည္နယ္အတြက္၊ သူတို႔ေဒသအတြက္၊ သူတို႔ကၽြန္းအတြက္ 

သိခ်င္တာရွိတာေတြကို ေမးၾကျမန္းၾကမယ္။ ေနာက္ေတာ့ ညေနေစာင္းေလာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔ ျပန္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အျပန္ခရီးက တခါတေလက်ရင္ အရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားတယ္။ 

ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံက ေဒသေတာတ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေလယာဥ္ 

ကြင္းေကာင္းေကာင္းမရွိၾကဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေလယာဥ္ကလည္း ညက်မွထြက္တတ္တယ္။ 

အဲဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရရဲ႕ ‘လက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းၿပီး’  အလုပ္လုပ္ပုံပဲ။

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

ရာမုိ႔စ္။   ။ ဟုတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရလက္ထက္မွာပဲလုပ္ခဲ့တာပါ။ သမၼတ ကိုရီ 

အကြီႏိုရဲ႕လက္ထက္တုန္းက LEDAC ကိုတည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းတဲ့ ဥပေဒတစ္ခုျပ႒ာန္းခဲဲ့တယ္။ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဟာ သူ႔ အစ္ကိုျဖစ္တာေၾကာင့္ အဲဒီဥပေဒကို ကိုရီက တစ္ခ်က္လႊတ္

အာဏာနဲ႔ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္လုိ႔ဆိုၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅၀ ရွိတဲ့ ေအာက္ 

လႊတ္ေတာ္ကို အလုပ္ကိစၥဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုရင္ သူ႔အစ္ကို ကေနတစ္ဆင့္ခံၿပီး 

ေတာ့ပဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။  အထက္လႊတ္ေတာ္မွာဆုိရင္ သူ႔ရဲ႕ခဲအို ဘက္တ္ဇ္ အကြီႏိုရွိ 

တယ္။ သူကေနတစ္ဆင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္တယ္။ ကိုရီ အကြီႏိုက 

အာဏာခြဲေ၀ေပးရတာကို မႀကိဳက္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီကိစၥေတြအေၾကာင္း ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ 

ၾကားေတာ့ ဒီအတြင္းစည္းအလုပ္လုပ္ပုံေတြကို ကၽြန္ေတာ္လုံး၀ကိုမသိခဲ့တာ။ အကြီႏိုက တစ္ 

ခ်က္လႊတ္အာဏာနဲ႔ျပ႒ာန္းခဲ့တဲဲ့ အဲဒီဥပေဒကို ျပန္အသက္၀င္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္အၾကံျပဳ 

ခဲ့တာပါ။ အဲဒီဥပေဒဟာ ကၽြန္ေတာ့္သမၼတသက္တမ္းမွာ ပထမဆုံးျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ဥပေဒပါပဲ။ 

၁၉၉၂ ဒီဇင္ဘာမွာ ကၽြန္ေတာ္လက္မွတ္ထုိးၿပီး ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးဥပေဒပဲ။

ကၽြန္ေတာ္က တိုင္ပင္ညႇိႏႈိင္းမႈနဲ႔ သေဘာတူမွ်မႈလိုလားတယ္။ အဲဒီအတိုင္းကၽြန္ေတာ့္ 

သမၼတသက္တမ္းမွာ လုပ္ခဲတ့ယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံုဆိုင္ရာ 

ဥပေဒေပါင္း ၂၂၉ ခုျပ႒ာန္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒအေရအတြက္ဟာ ပွ်မ္းမွ်ကိုးရက္ကို 

ဥပေဒတစ္ခုႏႈန္းနဲ႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ အမ်ဳိးသားရဲတပ္ဖြဲ႕၊ 

ပညာေရး၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးအပ္မႈ၊ စီးပြားေရးဇုန္ေတြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း စတဲ့ 

နယ္ပယ္စုံနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ဥပေဒေတြျပ႒ာန္းခဲ့တာပဲ။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ မျပ႒ာန္းရေသးတဲ့ 

မ်ဳိးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဥပေဒရွိတယ္။ (ထိုဥပေဒကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဥပေဒအျဖစ္

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

ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ လႊတ္ေတာ္မွာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ဘယ္သမၼတကမွ အေရးယူေဆာင္  

ရြက္တာမရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္မွာ စီးပြားေရးကိုတံခါးဖြင့္ေပးလုိက္တာေၾကာင့္ ေလးႏွစ္ 

ၾကာေအာင္ ဘ႑ာေရးအသုံးစရိတ္ပုိလွ်ံမႈရွိခဲ့တယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္အစမွာေျပာခဲ့တာကို 

ျပန္သြားရမယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ ဉာဏ္ေရွ႕သြားေခါင္းေဆာင္မႈဟာ တျခားႏုိင္ငံ 

ကေန လွမ္းမွာလို႔ရတာမ်ဳိးမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ေရကိုယ့္ေျမကပဲ ေပၚလာရတာဆိုတာပါ။

လူမႈလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈ

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

ရာမို႔စ္။    ။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အျမင္က ျပည္သူေတြကိုလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးဖို႔ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ 

က ‘ျပည္သူ႔အာဏာ’ကို ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ ေကာင္ေလးေတြ၊ ေကာင္မေလးေတြ၊ 

ႀကီးသူ၊ ငယ္သူ၊ ကေလးသူငယ္၊ ႏိုင္ငံသားခံယူထားသူ သို႔မဟုတ္  ျပည္ပေရာက္ဖိလစ္ပိုင္ ႏို္င္

ငံသားေတြရဲ႕လုပ္ႏုိင္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းကို တုိးတက္လာေအာင္၊ အသက္ရွည္ရွည္နဲ႔ေန ထိုုင္ႏုိင္ 

ေအာင္၊ လႈပ္ရွားတက္ၾကြမႈရွိေအာင္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ျပည္သူေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ 

ေပးတယ္ဆိုတာ အဲဒါပဲ။ ျပည္သူေတြဟာ ဒီကမာၻေပၚမွာ အေရးအႀကီးဆုံးပိုင္ဆုိင္မႈပဲ။ ေျမယာ 

တို႔၊ ပင္လယ္ျပင္တို႔ မဟုတ္ဘူး။ စစ္အင္အားမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြက အေရးအႀကီးဆံုးဗ်။

အန္ဂ်ီအိုေတြကေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္အပါအ၀င္ အမ်ားႀကီးပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္မွာ 

အေျခခံဥပေဒမွာျပ႒ာန္းထားတဲ့အတုိင္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ က႑အလုိက္ ကိုယ္စားလွယ္ 

ေျခာက္ဦးကို ကၽြန္ေတာ္ခန္႔အပ္ႏုိင္တယ္။ အဲဒီကိုယ္စားလွယ္ေျခာက္ဦးကို ၀န္ထမ္းခန္႔ထား 

ေရးေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳခန္႔အပ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီလိုခန္႔တာမရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီလို 

လုုပ္တာ ခဏပဲလုပ္ခဲ့တာကိုး။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီး၊ လူငယ္၊ ျပည္ပမွာအလုပ္ လုပ္သူေတြ၊ 

စစ္ျပန္ေတြ၊ ပညာရပ္နယ္ပယ္ကလူေတြ၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ကလူေတြပါတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ 

ပါခဲ့တယ္။ သူတို႔ကို သူတို႔အသိုက္အ၀န္းကပဲ ေရြးခ်ယ္တယ္။ ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲဲ့သူေတြကို 

ကၽြန္ေတာ့္ဆီတရား၀င္ အေၾကာင္းၾကားတယ္။ သူတို႔ကိုယ္စားျပဳတဲ့ေဒသကို အေျခခံၿပီး သူတို႔ 

ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ကခန္႔အပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္သူတို႔နဲ႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ေျခာက္ 

ႏွစ္ကာလမွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ဒုတိယ သက္တမ္းေရာက္ေတာ့ အရင္တုန္းကကိုယ္

စားလွယ္ေတြခ်ည့္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ သို႔ေသာ္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ အရင္အတုိင္း 

ပါတယ္။
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အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းေတြ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းေတြမွာပါခဲ့လား။ ကက္သုိလစ္ 
ေက်ာင္းေတာ္က အေရးႀကီးတဲ့ ႏုိင္ငံေရးဇာတ္ေကာင္ျဖစ္ခဲ့တာလား။

ရာမို႔စ္။    ။ဟုတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္မွာေရာ အကြီႏိုလက္ထက္မွာေရာပဲ။ သူက 

ေကာင္စီေတြအမ်ား ႀကီးဖြဲ႕ခဲ့တယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ လူငယ္ေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ပုံမွန္ အစည္း 

အေ၀းထုိင္ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕အခန္းက႑ဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံ့ေကာင္စီနဲ႔ ႏိုင္ငံလုံး 

ဆုိင္ရာလူငယ္ေကာ္မရွင္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဖြဲ႕ထားတယ္။ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီက ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ 

အစိုးရအဖြဲ႕၀င္အဆင့္ရွိပါတယ္။ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ေတြ႕ၾကတယ္။ 

အစိုးရ႐ုံးနဲ႔ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းနဲ႔ ကိုယ့္တာ၀န္ကိုယ္ေက်ေအာင္လုပ္ထားတဲ့သူေတြပါတာ 

ေၾကာင့္ တကယ့္ကိုျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ရွိတဲ့ အစည္းအေ၀းပဲ။

အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသက ႏုိင္ငံတိုင္းထက္ လႊတ္ေတာ္မွာအမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ 

ဦးေရ ဒါမွမဟုတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကပိုပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြက ပြင့္

ပြင့္လင္းလင္းေ၀ဖန္တဲ့ေနရာမွ အရမ္းတက္ၾကြၾကတယ္။ ထိေရာက္ပီျပင္တဲ့ အစိုးရေတြနဲ႔ 

အန္ဂ်ီအိုေတြအားလုံးကို အမ်ဳိးသမီးေတြကပဲဦးေဆာင္ၿပီး လုပ္ေနၾကတာဗ်။ အခု ဖိလစ္ပိုင္ 

ေက်းလက္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလႈပ္ရွားမႈဆိုတဲ့ အခုထိရွိေနေသးတဲ့ အဖြဲ႕ရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ 

က လူထုပညာေရးနဲ႔ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အထူးသျဖင့္ လူဆင္းရဲေတြ သန္႔ရွင္းေသာ 

ေသာက္သုံးေရရဖို႔၊ တစ္ေန႔ထမင္းသုံးနပ္စားရဖို႔၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရဖို႔ကို အဓိကထား 

လုပ္ေနတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနၾကတာ အမ်ဳိးသမီးေတြခ်ည့္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ 

သူတို႔အေၾကာင္းစာေရးေနတယ္။

ဟိုးအရင္ စပိန္ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံေခတ္မွာေတာင္ စပိန္ေတြကိုေတာ္လွန္တဲ့ 

အမ်ဳိးသမီးေတြရွိခဲ့တယ္။ ေက်းလက္အဖြဲ႕အစည္းအႀကီးအကဲေတြကေန အမ်ဳိးသမီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ 

ႀကီးေတြျဖစ္လာတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။  စပိန္သတင္းစာေတြထဲမွာ အေရးအသားရဲရင့္တဲဲ့ 

အမ်ဳိးသမီးစာေရးဆရာေတြ၊ အမ်ဳိးသမီး အတိုင္ပင္ခံပညာရွင္ေတြရွိတယ္။ အေမရိကန္ကိုလိုနီ 

ဘ၀ေရာက္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြ ပိုၿပီးလြတ္လပ္မႈရွိလာၾကတယ္။  အမ်ဳိးသမီးေတြမဲေပးခြင့္နဲ႔ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအစိုးရအဖြဲ႕မွာပါ၀င္ခြင့္ေတြကို ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တိုု႔ႏုိင္ငံမွာ 

ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးသြားၿပီ။ အလားတူပဲ ဘာသာေပါင္းစုံေက်ာင္းေတာ္ေကာ္မရွင္ဆိုၿပီး ကက္သို 

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

ဂိုဏ္းက႑အသီးသီးက လူပုဂၢိဳလ္ေတြပါတဲ့အဖြဲ႕ရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕မွာ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ 

ဘုရားေက်ာင္းေတြက အဖြဲ႕၀င္ေတြလည္းပါတယ္။ အဖြဲ႕ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရဲ႕ 

သက္တမ္းက ေျခာက္ႏွစ္။ သူတို႔နဲ႔ဒိုင္ယာေလာ့ စဥ္ဆက္မျပတ္လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီေကာ္မရွင္ 

အဖြဲ႕က အခုေတာ့မရွိေတာ့ပါဘူး။
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အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား

သမၼတအေနနဲ႔ အေျခခံမူေတြနဲ႔ လက္ေတြ႕က်င့္စဥ္ေတြအမ်ားႀကီးေျပာသြားတယ္။ 

သို႔ေသာ္ ခင္ဗ်ားယုံၾကည္တဲ့ သမၼတရာထူးမွာရွိတုန္း လက္ေတြ႕လုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတဲ့မူေတြနဲ႔ 

ဖိလစ္ပိုင္ရဲ႕ ပုံမွန္ႏုိင္ငံေရးလက္ေတြက်င့္စဥ္နဲ႔က မပတ္သက္သလိုျဖစ္္ေနတယ္ထင္ရတယ္။

ရာမို႔စ္။ အင္း မွန္ပါတယ္။ဒါေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္းမတတ္ႏိုင္ဘူးဗ်ာ။ ခင္ဗ်ားျမင္တဲ့အတုိင္ 

ဒါက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ဟာ ကြက္ေတြထဲကတစ္ခုပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က မွန္ကန္တယ္လို႔ထင္တဲ့ဟာကို 

လက္ေတြ႕ကၽြန္ေတာ္တို႔ႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ခဲ့ၾကတာကိုး။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွန္ကန္တယ္လို႔ယူဆတာ

ကို ခ်ေရးတယ္။ ေဆြးေႏြးၾကတယ္ေလ။

ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးမွာ မူနဲ႔လက္ေတြ႕ၾကား ဘာလုိ႔ဒီေလာက္ကြာဟေနရတာလဲ။

ရာမို႔စ္။   ။လူဆိုတာ ကိုယ္ခံတြင္းေတြ႕မလားဆိုၿပီး ျမည္းၾကတာပဲ။ သို႔ေသာ္ မ်ဳိမခ်ႏုိင္ 

တာ ဒါမွမဟုတ္ လက္ေတြ႕မလုပ္ႏုိင္တာက်ေတာ့ ေထြးထုတ္လုိက္တာပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လည္း 

ဆိုေတာ့ ေဆးခါးႀကီးဆိုရင္ မမ်ဳိခ်င္ၾကဘူးေလ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ တုိင္းျပည္ 

တည္ေဆာက္ေရးဆိုတာ ေရွ႕ကလုပ္သြားတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ၊ သမၼတေတြအဆက္ဆက္ရဲ႕ 

ေအာင္ျမင္မႈနဲဲ႔က်႐ႈံးမႈေတြကို ထပ္ထည့္၀င္သြားတာမဟုတ္ဘူးဆိုတာပဲ။ ျမင့္သထက္ျမင့္ေအာ

င္လုပ္သြားရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပဲ။ ဘယ္သူမွက်႐ႈံးလို႔မျဖစ္ဘူး။ ကိုယ့္ေရွ႕ကေခါင္းေဆာင္ထက္ 

သာေအာင္ ေနာက္လူကလုပ္ရမယ္။ ဒါဆို သူ႔ေနာက္တက္လာမယ့္သူကလည္း သူ႔ကိုသာ 

ေအာင္ လုပ္ရေတာ့မွာပဲ။

ဒီေတာ့ တုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးကို ကၽြန္ေတာ္ဆက္ေျပာပါ့မယ္။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔  

ကေသာင္းကနင္းေတြခ်ည္းပဲ ၾကံဳေနရတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့။ အဲဒီလိုထင္မယ္ဆိုရင္ ထင္ရ 

တယ္။ ခင္ဗ်ားမွာ အက်အ႐ႈံးေတြခ်ည့္ေပါ့။ အဲဒီလိုျဖစ္တတ္တယ္။ အေမရိကန္မွာဆိုရင္လည္း 

ဒါမ်ဳိးေျပာတတ္ၾကတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၅ ႏွစ္ကိုျပန္ၾကည့္လိုက္ရင္ အေမရိကန္ 

ေတြလည္း အနိမ့္အျမင့္ အတက္အက်ေတြရွိခဲဲ့တာပဲ။ ဒီေတာ့ ဖြံၿဖိဳးၿပီးတုိင္းျပည္တိုင္း ဒီလို ၾကံဳ

ခဲ့့ရတာခ်ည့္ပဲ။ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀ ကဆို မိုးထိတုိက္ေတြမရွိဘူး။ ဓာတ္ရထား 

မရွိဘူး။ လမ္းမက်ယ္ႀကီးေတြ၊ ကုန္တိုက္ႀကီးေတြမရွိခဲ့ဘူးဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အဲဒီ 

ႏုိင္ငံေတြလို ျဖတ္သန္းခဲ့ရတာပဲလို႔ ေျပာရမွာပဲ။ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀ တုန္းက အရပ္သားပိုင္တဲ့့ 

Clark and Subic အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြမရွိခဲ့ဘူး။ အဲဒီေနရာေတြမွာ အေမရိကန္စစ္အေျခ 

စိုက္စခန္းေတြပဲရွိတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ၏လႊမ္းမိုးမႈ

ဖိလစ္ပိုင္မွာအၾကာႀကီး ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့တဲ့ အေမရိကန္အစိုးရနဲ႔ တျခားႏုိင္ငံတကာ 
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အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာပါခဲ့တဲဲ့ အခန္းက႑ကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိ 
အကဲျဖတ္မိလဲ။

ရာမို႔စ္။    ။ အားလုံးျခံဳေျပာရရင္ေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ၾကံဳဆုံခဲ့ရတာက 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ကိုလိုနီ အေတြ႕အၾကံဳပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္အရဲစြန္႔ၿပီး 

ေျပာရမယ။္ သို႔ေသာ ္အေမရကိနဟ္ာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔လြတ္လပ္ေရးကိ ုေမာငပ္ိငုစ္ီးသြားတာပဆဲိတုဲ ့

ဖုံးကြယ္ထားတဲ့အယူအဆကေတာ့ ရွိေနတုန္းပဲ။ လူႀကီးေတြဆီမွာတင္ရွိတာ မဟုတ္ဘူး။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က လြတ္လပ္ေရးေၾကညာၿပီးတဲဲ့အခ်ိန္ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္ကို သိမ္းပိုက္ကာနီးက်မွ 

အေမရိကန္ေတြေရာက္လာၿပီး စပိန္ေတြနဲ႔ အေပးအယူလုပ္လုိက္တယ္။ အဲဒီမွာ အေပးအယူ 

လုပ္လိုက္လို႔ မနီလာကို ေခ်မႈန္းမခံရေတာ့ဘူး။ မဟုတ္ရင္ စပိန္ေတြနဲ႔သူပုန္ေတြတုိက္ပြဲျဖစ္ 

ၾကေတာ့မွာ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္မွာ စပိန္ဟာ ဖိလစ္ပိုုင္ကိုလက္လႊတ္ 

လိုက္ၿပီး အေမရိကန္ကို ေဒၚလာသန္း ၂၀ နဲ႔ေရာင္းလိုက္တယ္လို႔ေရးထားတယ္။ က်ဴးဘားက 

အဲဒီစာခ်ဳပ္မွာ အေပးအယူအေနနဲ႔ စပိန္ဘက္ပါသြားတာေပါ့။ တကယ့္အေျခအေနမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေမရိကန္ရဲ႕ကိုလိုနီနယ္ေျမျဖစ္လာတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီအေမရိကန္နဲ႔ပတ္ 

သက္ရင္ သကၤာမကင္းျဖစ္ေနမိတာမ်ဳိးကေတာ့ ရွိေနတုန္းပဲ။

ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွာပညာရည္ျမင့္မားတဲ့ လူတန္း 

စားေတြကိ ုမ်က္ႏွာ သာေပးတဲ ့ခန္႔အပ္ကိယုစ္ားလယွ္ေတြ သို႔မဟတု ္ကိယုစ္ားလယွ္ေလာင္းေတြ 

စတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကေန သင္ယူခဲ့ရတဲ့ သင္ခန္းစာေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အေမရိကန္ 

ရဲ႕ေက်းဇူးရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အေမရိကန္နဲ႔တစ္ပုံစံတည္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္ရွိတယ္။ တရား 

စီရင္ေရးစနစ္လည္း အတူတူပဲ။ အဂၤလိပ္စာထူးခၽြန္မႈနဲ႔ အစိုးရေက်ာင္းသင္႐ိုးေတြအတြက္ 

ေက်းဇူးရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီကာလမွာ လူလားေျမာက္ခဲ့တာဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အဲဒီ 

အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ခံစားခဲ့ရတယ္။ အဲဒီတုန္းက ေခတ္စနစ္က အခုေခတ္စနစ္ထက္ပိုၿပီး 

ေကာင္းခဲ့လို႔ပဲ။ ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက အေစာပိုင္းႏွစ္ကာလေတြမွာ ဖိလစ္ပိုင္ 

ကိုအျမတ္ထုတ္ခဲ့တယ္၊ ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံအျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ခြင့္မေပးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့့ ဟိုး 

အရင္ကတည္းကရွိတဲ့အေတြးေတြက အခုထက္ထိရွိေနတုန္းပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဘယ္တုန္း 

ကမွ ကိုလိုနီမျဖစ္ခဲ့ဖူးတဲ့ မေလးရွားလို ထိုင္းလိုအရင္ႏိုင္ငံေဟာင္းေတြရဲ႕ေနာက္မွာ အမ်ားႀကီး 

က်န္ခဲ့ၿပီ။ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြအရဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရွ႕မွာ မေလးရွားတို႔ ထိုင္းတို႔က ဦးေဆာင္ 

ေနၿပီ။

ဖိလစ္ပိုင္မွာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္တဲ့အခ်ိန္ စပိန္တို႔၊ ေပၚတူဂီတုိ႔ ဒါမွမဟုတ္လက္တင္
အေမရိကႏုိင္ငံေတြက  အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေတြ႕အၾကံဳေတြကုိ နည္းမွီးခဲ့တာရွိလား။

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

လုပ္မလား မလုပ္ဘူးလား၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မေအာင္ျမင္ရင္ ေထာင္ထဲေရာက္ရင္ေရာက္မယ္။ 

ကြပ္မ်က္ခ်င္ကြပ္မ်က္ခံရမယ္။ တပ္ထဲမွာ မားကို႔စ္ကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ပုန္ကန္မႈလုပ္ၾကမယ္ 

အာဏာသိမ္းၾကမယ္ဆိုတဲ့အယူအဆက သုံးႏွစ္ေလာက္ၾကာေအာင္ရွိခဲ့တယ္။ တပ္တြင္း 

ပုန္ကန္မႈ (RAM) က အဲဒီအယူအဆကို စလုပ္လိုက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီပုန္ကန္မႈထဲမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါလာတယ္။ RAM ကေန သူတို႔ကိုေထာက္ခံဖို႔ေတာင္းဆိုလို႔ပါလာတာပါ။ သူတို႔ 

ကို စိတ္ေအးေအးထားၾကဖို႔ သူတုိ႔အဆင္သင့္မျဖစ္ၾကေသးဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ကေျပာရ 

တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးအရ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရ မားကို႔စ္အစုိးရက 

ရစရာမရွိေအာင္ အလြဲသုံးစားလုပ္ထားၿပီးသား။ လူတစ္စုက အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတယ္။ခ႐ို

နီေတြၾကားမွာပဲ ေ၀စားမွ်စားလုပ္ထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုင္တဲ့သူေတြေပါ့။ အစိုုးရ 

အရာရွိကေတာ္ေတြဆိုရင္ သုံးလိုက္ျဖဳန္းလိုက္ၾကတာ။ အီရွန္ကရွားဘုုရင္၊ ကဒါဖီစတဲ့ 

ရာသက္ပန္အာဏာရွင္ေတြနဲ႔ မားကို႔စ္နဲ႔က အဲဒီတုန္းက မိတ္ေဆြေတြပဲ။

သူ႔ေၾကာင့္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈႈက တအားကိုႀကီးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ေထာက္ခံမႈရလာခ်ိန္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေၾကာင္းကို စၿပီးစဥ္းစားလာရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

အႏုိင္ရခဲ့ရင္ အစိုးရဟာ အရပ္ဘက္ႏုိင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈကိုျပန္က်င့္သုံးမယ္ဆိုတာ အစ 

ကတည္းက သေဘာတူခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ငယ္ရြယ္တဲ့ဗိုလ္မွဴး ေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ကတိကို

တည္ေအာင္မလုပ္ႏိုင္ၾကဘူး။ သူတို႔က အစိုးရကို ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္လုပ္ခ်င္ၾကတာကိုး။ 

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူေတြက အဲဒီအယူကိုတိုက္ထုတ္ၾကရတယ္။

လက္တင္အေမရိကမွာျဖစ္တဲ့ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈေတြထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔တူတာ 

ေတြကိုေတာ့ ေလ့လာၾကည့္မိသလိုပဲ။ ဥပမာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြဦးေဆာင္တဲ့ လြတ္ေျမာက္ေရး 

လႈပ္ရွားမႈေတြေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီက ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြလည္း အစိုးရကိုေတာ္လွန္ၾကတာပဲ။ 

ဒါေပမယ့္ သူတို႔က ကြန္ျမဴနစ္ေတြရဲ႕မဟာမိတ္ေတြ။ ဗဟိုအေမရိကမွာ ေက်ာင္းသားလူငယ္ေ

တြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈနဲ႔တူတာေတြေတာ့ရွိတယ္။ ခ်ီလီမွာဆိုရင္ အစိုးရက စစ္ အစိုးရျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ 

အင္မတန္ေၾကာက္စရာအေျခအေနျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဖိလစ္ပိုင္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာေတာ့ အရပ္ 

သားေတြကပဲ တပ္ရဲ႕ေထာက္ခံမႈနဲ႔ တာ၀န္ယူၿပီးလုပ္ၾကတယ္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ခင္ဗ်ားရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစားေပးေတြက ဘာေတြလဲ။

ရာမို႔စ္။    ။အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အေရးအႀကီးဆုံးျပႆနာက စြမ္းအင္ပဲ။ မီးကခဏခဏ 

ပ်က္တယ္။ မီးပ်က္တယ္ဆိုတာ စီးပြားေရးနဲ႔ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအတြက္ အင္မတန္ကို 

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

ကာလလတ္နဲ႔ ကာလရွည္စီမံကိန္းေတြဆြဲၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ကာလထက္ေစာၿပီး စြမ္းအင္ျပတ္လပ္မႈမရွိေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့တယ္။ 

စြမ္းအင္ျပႆနာကိုေျဖရွင္းရာမွာ ပုဂၢလိကက႑ဟာ အေရးႀကီးတဲ့လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ျဖစ္ခဲ့ပါ 

တယ္။xiv ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ တုိးျမင့္လာေစဖို႔ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကို 

မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့တာကလည္း ဦးစားေပးမႈတစ္ခုပဲ။xv 

အဂတိလုိက္စားမႈဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ယိုေပါက္ပဲ။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မူ၀ါဒ 

အကန္႔အသတ္ေတြကို ဖယ္ရွားေပးၿပီး စီးပြားေရးမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑ကို ကန္႔သတ္ခဲဲ့လို႔ 

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲဲ႔ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ၀င္လာေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။xvi ‘ပုဂၢလိကက႑က 

အစိုးရထက္သာေအာင္လုပ္ႏိုင္တာေတြ လုပ္လို႔ရေအာင္’ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခြင့္ျပဳေပးရမယ္။xvii 

ျပည္တြင္းမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈပိုမ်ားလာမယ္ဆိုရင္ ကမာၻနဲ႔အ၀ွမ္းမွာ ဖိလစ္ပိုင္က ၿပိဳင္ဆိုင္လာႏိုင္မွာပဲ။ 

အဲဒီလိုၿပိဳင္ဆိုင္ႏုိင္ရင္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္မယ္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းမွာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ

မ်ားလာေအာင္လုပ္ဖို႔ လက္၀ါဒႀကီးအုပ္တာေတြ၊ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တခ်ဳိ႕မွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ 

နည္းေအာင္ခ်ဳပ္ကို္င္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္အုပ္စုေတြကိစၥကို  ေျဖရွင္းၾကရမယ္။xviii အေသးစား၊ 

အလတ္စားလုပ္ငန္းေတြကေန အလုပ္အကိုင္တိုးပြားမႈကျဖစ္လာတာ။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ 

အရင္းအႏွီးအားျပဳတဲ့ လုပ္ငန္းႀကီးေတြထက္ပိုၿပီးအလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏုိင္တယ္။xix

ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အေျခခံအေဆာက္အအုံအားနည္းတာကလည္း စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲဲ႔ 

တုိးတက္မႈကို ေနာက္က်ေစခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလည္း ၀င္မလာခ်င္ဘူး။ သန္႔စင္ 

စြမ္းအင္အပါအ၀င္ အေျခခံအေဆာက္အအုံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးတက္ေစဖို႔ (နဲ႔ဆက္ၿပီး 

တိုးတက္ဖိုု႔)က အေရးႀကီးပါတယ္။xx ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆာက္ခဲ့တဲ့ တံတားအသစ္ေတြနဲဲ႔ လမ္း 

အသစ္ေတြ ကီလိုမီတာ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။xxi အဲဒီအေျခခံအေဆာက္အအုံေတြဟာ ပမာဏ 

ႀကီးမားတဲ့ စီမံကိန္းလိုအပ္တဲ့ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြပဲ။

ဖိလစ္ပိုင္မွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈက အရမ္းႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပညာေရးအသုံး 

စရိတ္ရဲ႕ ပမာဏေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို တကၠသိုလ္ပညာေရးအတြက္သုံးခဲ့တယ္။ တကၠသိုလ္ 

ပညာေရးမွာ ဆင္းရဲသူေတြက လူလတ္တန္းလႊာေလာက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမခံစားရဘူး။xxii 

ဒါေပမယ့္ ပညာေရးဆိုတာ ျပည္သူေတြကိုဆင္းရဲတြင္းထဲက ဆြဲထုတ္ေပးမယ့္အင္ဂ်င္စက္ပဲ။ 

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံရဲ႕ ေစ်းကြက္မွာယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းကိုတုိးလာေစမယ့္ အင္ဂ်င္စက္ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ 

ပညာေရးနဲ႔ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ ရင္းျမစ္အေထာက္အပံ့ေတြ ပိုၿပီး အဓိက 

ထားေပးအပ္သင့္တယ္။ အထူးသျဖင့္ ၀င္ေငြအနိမ့္ဆုံးလူေတြကိုေပးရမယ္။xxiii ဒါဟာ ၀င္ေငြ 

ကြာဟမႈ ကိုက်ဥ္းေျမာင္းေအာင္ ‘အမိန္႔ေပး၊အမိန္႔ခံစနစ္/ေအာက္ေျခမွာတင္ဆုံးျဖတ္စီမံခန္႔ခြဲ

တဲ့စနစ္ကို အၿပိဳင္က်င့္သုံးမႈ’ ကိုအေထာက္အကူျပဳႏုိင္လာမယ္။xxiv
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ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားစြာကို စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

ခင္ဗ်ားသမၼတျဖစ္ေနခ်ိန္တုန္းကရွိေနတဲ့ ျပည္တြင္းလက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡေတြအမ်ားႀကီး
ကုိ ဘယ္လုိေျဖရွင္းခဲ့လဲ။

မားကို႔စ္။    ။ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္ပါၿပီဆိုကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ျပန္လည္သင့္ျမတ္ 

ေရးကဦးစားေပးကိစၥအ ျဖစ္ရွိခဲ့ပါတယ္။xxv ကၽြန္ေတာ့္သမၼတသက္တမ္းမတိုင္ခင္မွာ လက္နက္

ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းသုံးဖြဲ႕နဲ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈစတင္ခဲ့တယ္။ တပ္တြင္းပုန္ကန္မႈလုပ္တဲ့ RAMရယ္၊ 

ဖိလစ္ပိုင္ေတာင္ပိုင္းက ခြဲထြက္ေရးသမားေတြျဖစ္တဲ့ MNLF ရယ္၊ဖိလစ္ပိုင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္တဲ့ New People’s Army ရယ္ေပါ့။ ၁၉၉၂ ဇူလိုင္မွာ ထုတ္ခဲဲ့တဲ့ 

ေၾကညာခ်က္အရ ကၽြန္ေတာ္အမ်ဳိးသားျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးေကာ္မရွင္ (NUC) ကို ဖြဲ႕စည္း 

ခဲ့တယ္။ NUC က ေတြဆုံေဆြးေႏြးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကေန လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အစီအမံနဲ႔ 

ၿငိ္မ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို မူၾကမ္းေရးၿပီး တင္ျပဖို႔ အခြင့္အာဏာအပ္ႏွင္းထားတဲ့ ေကာ္မရွင္ပဲ။ 

xxvii ေဒသေပါင္း ၇၁ ခုက အစုိးရနဲ႔တုိက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့အဖြဲ႕ေတြ၊ သူတို႔ရဲ႕မိသားစုေတြ၊ ရပ္ရြာက 

ရပ္မိရပ္ဖေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ တာရွည္ခံၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

အတြက္ ဘယ္လိုမူ၀ါဒနဲ႔ စီမံကိန္းေတြလိုသလဲဆိုတာ၊ ဘယ္က႑ေတြနဲ႔ဘယ္ရပ္ရြာအသိုင္း 

အ၀ိုင္းေတြက ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ထည့္၀င္ေဆာင္ရြက္ခ်င္ၾကသလဲဆိုတာေတြ အပါအ၀င္ ကိစၥ 

ရပ္မ်ားစြာကို NUC က ေဆြေႏြးမႈေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးမႈေတြမွာအေျခခံၿပီး အား 

လုံးလႊမ္းျခံဳေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ေတြကုိ NUC က ေရးဆြဲ 

ခဲ့ပါတယ္။xxviii

အေထြေထြၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ မူ၀ါဒတစ္ခုကေတာ့  ‘ ကိုယ့္ေၾကာင့္ သူ႔ေၾကာင့္ 

ေျပာဖို႔၊ လက္နက္ခ်ဖို႔မဟုတ္ဘူး။ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူေတြအားလုံးအတြက္ ဂုဏ္သိကၡာအတြက္’ 

လုပ္ၾကမယ္ဆိုတာပဲ။ အၾကမ္းဖက္မႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြား႐ုံနဲ႔မၿပီးဘူးဗ်။ ပဋိပကၡကိုျဖစ္ေစခဲ့တဲဲ့ အေျခ 

အေနေတြကို ေျဖရွင္းသြားရတာ။xxix ‘ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတာ ဒြန္တြဲၿပီးျဖစ္ေပၚလာ 

ရတာမ်ဳိး။ ပဋိပကၡသက္ေရာက္တဲ့ေဒသေတြမွာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကိုရွိေအာင္ဦးစားေပးရ 

မယ္။xxx ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ’ ေဒသအားလုံးမွာရွိတဲ့အခ်ိန္ေရာက္မွသာ တိုင္းျပည္ 

တစ္ခုဟာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈရွိႏုိင္မယ္။xxxi ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာ 

သမၼတ႐ုံးအၾကံေပးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕က ‘NUC ရဲ႕စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ 

ေဖာ္တာကို ႀကီးၾကပ္တဲ့အဖြဲ႕ေပါ့။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ စစ္တပ္နဲ႔တုိက္ပြဲျဖစ္ေနတဲ့ လက္နက္ကိုင္ 

အဖြဲ႕ေတြကို အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့တယ္။ အမ်ဳိးသားလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 

ေကာ္မရွင္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ ၇၀၀၀ ေက်ာ္လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဖမ္းဆီး 

ခံထားရတဲ့ လက္နက္ကိုင္သူပုန္အမ်ားႀကီးကို လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။ (RAM), MNLF, ကြန္ျမဴနစ္တို႔နဲ႔ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ အုပ္စုလိုက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသုံးခု လုပ္ခဲ့တယ္။xxxii
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ကြန္ျမဴနစ္ေတြနဲ႔ ပထမဆုံး တရား၀င္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးတာေတြက ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ အကြီႏို 

အစိုးရလက္ထက္မွာ စခဲ့တယ္။ မေအာင္ျမင္ဘူး။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြျပန္စ 

တယ္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တရား၀င္ပါတီျဖစ္လာခဲဲ့တယ္။ ၁၉၉၈ 

ခုႏွစ္မွာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ေတြ အမ်ားႀကီးခ်ဳပ္ဆိုျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ 

ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈေတြမရွိေတာ့ဘူး။xxxiii

အကြီႏိုအစိုးရဆီက အာဏာသိမ္းဖို႔ႀကိဳးစားတာ ကိုးႀကိမ္ျဖစ္ၿပီးတဲဲ့ေနာက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ 

RAM နဲ႔ ‘ရန္လုိမုန္း တီးမႈအဆုံးသတ္ေရး’ ပဏာမသေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈစတင္ခဲ့ 

တယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေမလမွာ မားကို႔စ္ကို သစၥာခံတဲ့ ALTAS တပ္ဖြဲ႕ေတြနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ 

လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တယ္။xxxiv အေထြေထြၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ 

ေအာက္တိုဘာလမွာ လက္မွတ္ေရးထိုုးခဲ့တယ္။ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးၾကာေအာင္ တိုက္ 

ခုိက္မႈေတြ၊ မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈေတြရွိခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ MNLF နဲဲ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီ ခ်က္ကို 

၁၉၉၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့တယ္။xxxvi MNLF နဲ႔ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြကို 

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းကတည္းက ႏုိင္ငံတကာက ေထာက္ခံအားေပးခဲ့တယ္။ အစၥလာမ္မစ္ 

ညီလာခံအဖြဲ႕ရဲ႕ အဓိကက်တဲ့အခန္းက႑က ပါ၀င္မႈကိုလည္း ႏုိင္ငံတကာက ေထာက္ခံ 

အားေပးခဲ့တယ္။xxxvii အဲဒီ သေဘာတူညီခ်က္ေတြဟာ ေဒသဆုိင္ရာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို 

အသိအမွတ္ျပဳတယ္။ အေထြေထြလြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိုေပးအပ္ခဲ့တယ္။ အရည္အခ်င္း 

ျပည့္၀တဲ့ တိုက္ခိုက္ေရးသမားေတြကို အမ်ဳိးသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕နဲ႔ ရဲအဖြဲ႔မွာ တာ၀န္ 

ထမ္းေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့တယ္။xxxix

ကၽြန္ေတာ္သမၼတျဖစ္ေနတုန္းမွာ ေမ့မရႏုိင္တဲ့အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုရွိခဲ့တယ္။ မင္ဒါနာအို 

မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ MNLF ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္မွာ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈနဲ႔ 

အတည္ျပဳႏုိင္ဖို႔ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားေနတုန္းေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို အတည္ 

ျပဳႏိုင္မွျဖစ္မွာ၊ ေနာက္ဆုံးမွာလည္း အတည္ျပဳႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စည္း႐ုံးေရးဆင္းေန 

တုန္းမွာ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ေထာက္ပံ့ကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္း USAID ရဲ႕အႀကီးအကဲ 

ထိပ္တန္းအရာရွိတစ္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ပါလာတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ 

သံအမတ္က ေနာက္ကားတစ္စီးထဲမွာ။ မင္ဒါနာအိုက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္ေတြ ကၽြန္ေတာ္ကို 

ျမင္လုိက္တာနဲ႔ ေထာင္းကနဲေဒါသထြက္သြားေရာ။ မွန္ေတာ့မမွန္ေပမယ့္ သူတို႔အျမင္အရ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္က သူတို႔တစ္ေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကိုေမွးမွိန္သြားေစမယ္ထင္ 

ၾကတာကိုး။ ဒီေတာ့ သူတို႔က လက္မခံၾကဘူး။ ဒီေတာ့ သူတုိ႔က ေလဆိပ္ကေန ဂ်င္နရယ္ 

ဆန္းတို႔စ္ၿမိဳ႕အထိ ငါးကီလိုမီတာေလာက္ရွိတဲ့လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ သူတို႔ေတြက ဆႏၵထြက္ျပ 

ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကကားတံခါးကေန ေခါင္းျပဴၿပီးၾကည့္လိုက္တယ္။  ေရွ႕ဘက္ကိုလွမ္းၾကည့္ 

လိုက္ေတာ့ ဆႏၵျပတဲ့သူေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကိုလွမ္း႐ိုက္ၾကေရာ။ ဒါနဲ႔ကၽြန္ေတာ္လည္း သူတို႔ကို 



183

ျပန္႐ိုက္တာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကို ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြနဲ႔၀ိုင္းပစ္ၾကတယ္ဆိုၿပီး ေျပာ 

ကုန္ၾကတာေပါ့။ ဟုတ္ပါၿပီ။ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေတြနဲ႔ေပါက္ပါ။ ဒါေပမယ့္ လက္ပစ္ဗုံးေတြနဲ႔ေတာ့ 

မပစ္ၾကပါနဲ႔။ အဲဒီကာလဟာ ကၽြန္ေတာ့္သမၼတသက္တမ္းမွာ လုပ္ရကိုင္ရအက်ပ္ဆံုးကာလပဲ။ 

အဲဒီမင္ဒါနာအို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူ ညီခ်က္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စာခ်ဳပ္ကိုလက္မွ

တ္ထိုးႏိုုင္ခဲ့ၾကတယ္။ ‘ကၽြန္ေတာ္ဘာသင္ခန္းစာရသလဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈ 

မွန္သမွ်မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အျမင္ဆိုတဲ့ ေရရွည္အျမင္ကို 

အဓိကထားရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ ရန္သူေတြကေန နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းအရ ဖိအား 

ေပးလို႔ ဆန္႔က်င္ဘက္လမ္းေၾကာင္းကို တြန္းပို႔ခံရတာကိုလည္း လက္မခံဖို႔လိုတယ္။’xl

တ႐ုတ္ပညာရွင္ ဆြန္ဇေျပာတဲ့ ‘မတိုက္ရဘဲႏုိင္တာ အေကာင္းဆုံးပဲ’ ဆိုတာကို 

ကၽြန္ေတာ္လက္ခံတယ္။ တိုက္တယ္ခိုက္တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္နားလည္တာေပါ့။  

ဒါေပမယ့္ ‘အၾကမ္းဖက္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆုိင္မႈဆိုတာ ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ သမၼတတစ္ေယာက္ 

အတြက္ ေနာက္ဆုံးလက္နက္ပဲျဖစ္သင့္တယ္။’ ဒီမိုကေရစီမွာ ဘယ္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမဆို 

‘ကိုယ္လည္းႏိုင္၊ သူလည္းႏုိင္ရလဒ္ေတြ’ ထြက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းရမယ္။ ကိုယ္လည္းႏိုင္၊ သူ 

လည္းႏုိင္ရလဒ္ေတြဟာ ‘အလိုအေလ်ာက္ သက္၀င္စိုးမုိးမႈ’ ျဖစ္လာေလ့ရွိတယ္။ ကိုယ့္အခြင့္ 

အေရးကိုခ်ဳိးႏွိမ္ခံ ထားရတယ္လို႔ထင္ရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကေန အားေလ်ာ့ပ်က္ျပယ္ေအာင္ 

လုပ္တာနဲ႔ မတူဘူး။xli

၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ထိစပ္ပတ္သက္ေနတယ္လို႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ေဒသတြ

ရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအရွိန္အ ဟုန္ကိုျမႇင္တင္ဖို႔ ဖိလစ္ပိုင္က ဘ႐ူႏိုင္း၊ အင္ဒိုနီးရွား ၊မေလးရွာႏိုင္ငံေတြနဲ႔ 

အေရွ႕အာဆီယံစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဒသ (BIMP-EAGA) ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ အဲဒီသတ္မွတ္ထား 

တဲ့ ထိစပ္ေဒသေတြထဲမွာ မင္ဒါနာအိုကၽြန္းလည္းပါတယ္။ အျပန္အလွန္အက်ဳိးျပဳမႈနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ 

အတြက္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ငါးလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္စတဲ့ က႑ေတြမွာ ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္ေရးဟာ မင္ဒါနာအိုကၽြန္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသကို 

လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းေပးအပ္ျခင္းနဲ႔ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 

ကို အားျဖည့္ေပးရာေရာက္ပါတယ္။ BIMP-EAGA ဟာ မင္ဒါနာအိုအတြက္ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေ၀စု’ 

အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။xlii

စစ္တပ္က လက္နက္ကုိင္သူပုန္ေတြနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ကုိ လက္ခံခဲ့ 
သလား။

ရာမို႔စ္။   ။စစ္တပ္ကတကယ့္ကို အျပည့္အ၀ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရရဲ႕မူ၀ါဒ 

ေတြကို သူတို႔ကလုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။
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ဖိလစ္ပိုင္ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း

၁၅၁၂။ စပိန္စူးစမ္းေလ့လာေရးသမား ဖာဒီနန္မီဂယ္ယန္ ေရာက္ရွိလာသည္။ ေဒသ 

ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲ လာပူ-လာပူႏွင့္ျဖစ္ပြားသည့္ Mactan တိုက္ပြဲတြင္ ဖာဒီနန္မီဂယ္ယန္ 

က်ဆုံးသည္။

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

Islas Filipinas ဟုအ မည္မွည့္ေခၚ။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၆။ စပိန္ကိုလိုနီဆန္႔က်င္ေရး အုံၾကြမႈစတင္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၆။ နာမည္ေက်ာ္၀တၳဳေရးဆရာ၊ ပညာရွင္၊ ဆရာ၀န္၊ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူ ဟိုေဆးရီေဇာ္ကို စပိန္အစိုးရက ကြပ္မ်က္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၉။ စပိန္-အေမရိကန္စစ္ပြဲအၿပီးတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္ 

စုသို႔ စပိန္ကေပးအပ္။ သမၼတ ေအမီလီယို အဂြီနာလ္ဒို ဦးေဆာင္သည့္ ဖိလစ္ပိုင္လြတ္လပ္ေရး

တိုက္ပြဲ၀င္သူမ်ားက အေမရိကန္သိမ္းပိုက္မႈကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈဆက္လက္လုပ္ 

ေဆာင္။  အေမရိကန္စစ္သား ၄၀၀၀ ေက်ာ္၊ ဖိလစ္ပိုင္ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္တပ္သား 

၁၂၀၀၀ ေက်ာ္က်ဆုံး။ ဖိလစ္ပိုင္အရပ္သား ၂၀၀၀၀၀ ထက္မနည္း ေသဆုံးခဲ့။

မတ္ ၁၉၀၁။ အဂြီနာလ္ဒိုကို ဖမ္းမိ။

ဇူလိုင္ ၁၉၀၁။ ေနာင္အေမရိကန္သမၼတျဖစ္လာမည့္ ၀ီလ်ံ ေဟာင္း၀ပ္ တက္ဖ္သည္ 

ဖိလစ္ပိုင္ကို အေမရိကန္တုိ႔၏သိမ္းပိုက္မႈခိုင္မာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရင္း ပထမဆုံးအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ဘုရင္ခံ ျဖစ္လာ။

စက္တင္ဘာ ၁၉၃၅။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ နီးပါးၾကာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီး 

အေမရိကန္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမ်ားစတင္က်င္းပ။ အဂတိလိုက္စားမႈ 

ထူေျပာေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွစ္ခု ႀကီးစိုုးသည့္စနစ္ တည္ၿငိမ္စြာျဖစ္ေပၚေစခဲ့။

ဇူလိုင္ ၁၉၄၆။ အေမရိကန္ထံမွ ဖိလစ္ပိုင္လြတ္လပ္ေရးရ။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ 

အက်ဳိးအျမတ္မ်ားသည့္ ကုန္သြယ္ေရးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ အေမရိကန္စစ္အ 

ေျခစိုက္စခန္းမ်ားထားရွိျခင္းကို ဆက္လက္ခြင့္ျပဳ။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၆၅။ လုံး၀နီးပါး လြတ္လပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတအျဖစ္ ဖာဒီနန္ 

မားကို႔စ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ။ စစ္တပ္ႏွင့္အစိုးရရာထူးမ်ားတြင္ မားကို႔စ္က သူ၏ 

မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားကိုခန္႔အပ္။ ပါတီမွ အျခားေသာအုပ္စုမ်ားကို အာဏာေပးအပ္မႈမွ 

ဖယ္ခ်န္။ နီးစပ္ရာလက္သိပ္ထိုးလုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားသည့္ စီမံကန္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ 
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ေၾကြးၿမီႀကီးမားလာ။

မတ္ ၁၉၆၉။ အျခားအတုိက္အခံအုပ္စုမ်ား၏ မျမင္သာေသာ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPP) က ယင္း၏လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္း။ မို႐ိုအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ 

ေရးတပ္ဦး (MNLF) ႏွင့္အတူ ႀကီးမားသည့္လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈျဖစ္လာ။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၆၉။ မၾကံဳစဖူး မဲခိုးမႈမ်ား၊ မဲ၀ယ္မႈမ်ား၊ စစ္တပ္ကိုအသုံးခ်ၿပီး အတိုက္အခံကို

ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ျဖင့္ မားကို႔စ္ ထပ္မံေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရ။

ၾသဂုတ္ ၁၉၇၁။ အတိုက္အခံတို႔စု႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကို ဗုံးက်ဲၿပီးေနာက္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး 

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႈအတြက္  အာမခံေလွ်ာက္ထားခြင့္ (habeas corpus) ကို မားကို႔စ္က 

ဆိုင္းငံ့လိုက္သည္။ ထင္ရွားသည့္ ဖိလစ္ပိုင္မိသားစုမွ ဆင္းသက္လာသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္ ဘင္နစ္ႏို အကြီႏို ဂ်ဴနီယာသည္ မားကို႔စ္ကို လူသိထင္ရွား ေ၀ဖန္သူျဖစ္လာသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၇၂။ မားကို႔စ္က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာၿပီး အကြီႏိုႏွင့္အျခားသူမ်ားကို 

ဖမ္းဆီးလိုက္သည္။ သူ၏မိတ္ေဆြမ်ားထံ ကုမၸဏီမ်ားေရာင္းခ်ရန္ မိသားစုမ်ားကို ဖိအားေပး 

ခဲ့ၿပီး သူ၏မဟာမိတ္မ်ားအက်ဳိးရွိရန္ ဥပေဒမ်ားကို မားကို႔စ္က ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ တတ္သိ 

ပညာရွင္မ်ားကိုခန္႔အပ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ခိုင္မာအားေကာင္း 

ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရက ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၿပီး အကူအညီ မ်ားေပးခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၇၂။ တံစိုးလက္ေဆာင္ေပးျခင္း၊ အက်ပ္ကုိင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ သက္တမ္းကန္႔သတ္ 

ခ်က္မရွိသည့္ လႊတ္ေတာ္စနစ္ျဖင့္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို အစားထိုးရန္ (စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

မစတင္မီက က်င္းပခဲ့သည့္) အေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာညီလာခံကို မားကို႔စ္ကဖြဲ႕စည္းျပ႒ာန္းသည္။ 

ေနာက္ထပ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္း 

လိုက္သည္။

ဧၿပီ ၁၉၇၈။ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မသမာမႈမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚ 

ခဲ့ၿပီး အတိုက္အခံတို႔ ဆိုုးရြားစြာ႐ႈံးနိမ့္သည္။ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမ်ားစြာျဖစ္ေပၚသည္။ အကြီႏိုက 

CPP ႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ကြပ္ကဲသည္။ မဲမေပးမီတစ္ရက္အလိုတြင္ 

‘ညာသံေပးတုိက္ခိုက္မႈ’ ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားကို အတိုက္အခံက က်င္းပသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၈၀။ မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ အေမရိကန္ခရီးသြားလုပ္ငန္းညီလာခံကို 

အကြီႏိုအားေထာက္ခံသည့္အုပ္စုက ဗုံးေဖာက္ခြဲတိုက္ခိုက္သျဖင့္ လူအမ်ားအာ႐ုံစိုက္လာၾက 

သည္။ အကြီႏိုႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ားလုပ္ရန္ မားကို႔စ္က သေဘာတူခဲ့ၿပီး 

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆုံးသတ္ရန္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား မမွ်တသျဖင့္ အတိုက္အခံတို႔က သပိတ္ေမွာက္ၾကသည္။ အၾကမ္းဖက္ 
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အုပ္စုမ်ားကို ေနာင္လမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၈၁။ အေမရိကန္အေျခစိုက္ ဖိလစ္ပိုင္ျပည္ပေရာက္မ်ားကို အသစ္တက္လာ 

ေသာ ေရာ္နယ္ရီဂင္ အစိုးရက  အစပိုင္းတြင္ ထိခိုက္အရွက္ရေစခဲ့သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး 

ေဖာက္မႈမ်ားကို ေဘးခ်ိတ္ထားခဲ့သည္။ မားကို႔စ္ အစိုးရကိုေပးသည့္အကူအညီမ်ား ျဖတ္ 

ေတာက္ရန္ဖိအားေပးမႈကို လက္မခံဘဲေနခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၁။ မားကို႔စ္က သူ၏မဟာမိတ္ ဖာဘီယန္ ဘားကို စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္အျဖစ္ခန္႔အပ္။ 

ဖာဘီယန္ဘားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်ဴအန္း ပြန္စီ အန္းရီးလ္၊  ဖီဒယ္ရာမို႔ စ္တို႔ႏွင့္ 

မေက်မလည္ျဖစ္လာ။ အန္းရီးလ္ႏွင့္ မားကို႔စ္တို႔ကို ပညာသည္ပိုဆန္ၿပီး အမွီအခိုကင္းသူမ်ားဟု 

အမ်ားက႐ႈျမင္ၾကသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၈၃။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ရွင္အုိင္ေမ ဆင္းေခါင္းေဆာင္သည့္ ကက္သိုလစ္ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားညီလာခံက ဒီမိုကေရစီကို ေတာင္းဆိုခဲ့။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၃။ ျပည္ပေရာက္ အကြီႏိုျပန္လာသည္။ ေလယာဥ္မွအထြက္တြင္ အစိုးရက 

လႊတ္ထားေသာ အထူးလုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္တစ္ဦး၏ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈခံရသည္။ လူလတ္ 

တန္းလႊာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္တို႔၏ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ား 

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

ျဖစ္လာသည္။ တုိုင္းျပည္မတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ အစိုးရကို ေခ်းေငြေပးမႈမ်ား အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

ဘဏ္မ်ားက ရပ္ဆုိင္းလိုက္သည္။ သြင္းကုန္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈကို 

အစိုးရက မျဖစ္မေနကန္႔သတ္လာရသည္။

ေမ ၁၉၈၄။ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္သည့္ 

အတိုက္အခံမ်ားပါ၀င္အေရြးခံၾကၿပီး မသမာမႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈွရွိသည့္တိုင္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားႏွင့္ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ဇာတိေဒသမ်ားတြင္ အတိုက္အခံက ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားစြာ အႏုိင္ရခဲ့ 

သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၈၄။ အကြီႏိုေသဆုံးမႈကို အစိုးရ၏စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတြင္ ဖာဘီယန္ဘား 

သည္ ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္ဟု စြဲခ်က္တင္ခဲ့သည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၈၅။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး၏႒ာနႏွင့္ စီအိုင္ေအတို႔၏ အခိုင္အမာ 

အၾကံေပးခ်က္အရ စီးပြားေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးရန္၊ ရာထူးဆက္ခံမည့္သူခန္႔အပ္ရန္၊ 

ဖာဘီယန္ဘားကို ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္တို႔ကို မားကို႔စ္အား ေရာ္နယ္ရီဂင္က ေတာင္းဆိုသည္။

မတ္ ၁၉၈၅။ အန္းရီးလ္ႏွင့္မဟာမိတ္ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ေနာက္ 

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

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၈၅။ ေရြးေကာက္ပြဲကို အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသတင္း႒ာန 

မ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ အေမရိကန္႐ုပ္သံမွေန၍ မားကို႔စ္ကေတာင္းဆိုသည္။ အတိုက္ 

အခံက သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အကြီႏိုကိုေရြးခ်ယ္သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၈၆။ ေရြးေကာက္ပြဲေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ 

ပြဲက်င္းပေရးႏိုင္ငံံသားမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ (NAMFREL) က ကိုရီအကြီႏိုေရြးေကာက္ပြဲ 

အႏုိင္ရ ေၾကာင္းေၾကညာသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က မားကုိ႔စ္ အႏိုင္ရသည္ဟု 

ေၾကညာသည္။ တရား၀င္ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို အေမရိကန္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား၊ 

ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၀န္ထမ္းမ်ားက မွားယြင္းေနသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ 

စြပ္စြဲၾကသည္။

RAM ကပူးေပါင္းၾကံစည္ေသာ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈကို အစိုးရကေဖာ္ထုတ္သည္။ 

ESDA လမ္းမႀကီးေပၚရွိ စစ္စခန္းမ်ားသို႔ အန္းရီးလ္ႏွင့္ ရာမို႔စ္တို႔ ထြက္ေျပးရသည္။ ကိုရီအကြီႏို 

ကို ၎တို႔ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ ကိုရီ၊ ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ မီဒီယာမဟာမိတ္မ်ားက 

‘ျပည္သူ႔အာဏာ’ ဟုမွည့္ေခၚသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို စည္း႐ုံးလႈံ႕ေဆာ္သည္။  ေထာက္ခံသည့္အေန 

ျဖင့္ သပိတ္စခန္းမ်ား၀န္းရံဖြင့္လွစ္ၾကသည္။ အဓိကက်သည့္ ေနရာေဒသမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ 

သည္။ ကုိရီအကြီႏို သမၼတအျဖစ္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုသည္။ အေမရိကန္က မားကို႔စ္ကိုေထာက္ခံ 

မႈ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္သည္။ အေမရိကန္၏ ပို႔ေဆာင္မႈျဖင့္ မားကို႔စ္သည္ ဟာ၀ိုင္ယီကၽြန္းသို႔ ထြက္ 

ေျပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတျဖစ္လာသည့္ ကိုရီသည္ အန္းရီးလ္ႏွင့္ ရာမို႔စ္အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္း 

သည္။ အေမရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ အစိုုးရအဖြဲ႕၀င္အခ်ဳိ႕ကန္႔ကြက္သည့္ၾကားမွ ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထားရာမွ ျပန္လႊတ္ေပးသည္။ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈႏွင့္ 

တရားမ၀င္ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕သည္။ မားကို႔စ္ေခတ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အေျခခံ 

ဥပေဒကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။

ဇူလိုင္ ၁၉၈၆။ မားကို႔စ္၏မဟာမိတ္မ်ားက အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းသည္။ CPP ႏွင့္ 

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ၊ ၾသဇာ အာဏာအကန္႔အသတ္ျဖင့္သာရရွိမႈတို႔ကို မေက်နပ္သည့္ RAM က 

အာဏာသိမ္းမႈကို ေနာက္ကြယ္ကပံ့ပိုးခဲ့သည္။ မားကို႔စ္၏ မဟာမိတ္မ်ားက ေနာက္ထပ္အာဏာ 

သိမ္းရန္ သုံးႀကိမ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၈၆။ စစ္ေရးမူ၀ါဒတြင္ ရာမို႔စ္၏လႊမ္းမိုးမႈကို ကိုရီ အကြီႏိုကခြင့္ျပဳခဲ့အၿပီးတြင္ 

RAM ၏အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈကို ရာမို႔စ္က ဟန္႔တားခဲ့သည္။ အန္းရီးလ္က အစိုးရအဖြဲ႕မွ 



191

ႏုတ္ထြက္သြားသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ RAM ကေနာက္ထပ္သုံးႀကိမ္ အာဏာသိမ္းရန္ 

ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၈၇။ ကိုရီအကြီႏိုက ေထာက္ခံေသာ အေျခခံဥပေဒကို မဲဆႏၵရွင္မ်ားက 

ေထာက္ခံမဲေပးအတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေဒသဆုိင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင့္ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ 

သည့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ကို အေျခခံဥပေဒအရတည္ေထာင္လိုက္ၿပီး ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံ 

ေရးတြင္ စစ္တပ္၏အခန္းက႑ကို ကန္႔သတ္ခဲ့သည္။

ေမ ၁၉၈၇။ အကြီႏိုမဟာမိတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏုိင္ရသည္။ 

မားကို႔စ္၊အန္းရီးလ္၊ CPP တို႔ကေထာက္ခံသည့္ပါတီမ်ား မဲရလဒ္ဆိုးရြားခဲ့သည္။ မသမာမႈႏွင့္ 

အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေသာ္လည္း ေအာက္ေျခအဆင့္တြင္သာျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၉၁။ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ အေမရိကန္စစ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားထားရွိျခင္းကို 

ဖိလစ္ပိုင္အထက္လႊတ္ေတာ္က ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့သည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၁။ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာသစ္မ်ားကို 

လႊတ္ေတာ္က ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ေမ ၁၉၉၂။ ကိုရီအကြီႏိုက ဆက္ခံမည့္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဖီဒယ္လ္ ရာမုိ႔စ္ 

သည္ သမၼတေလာင္းခုႏွစ္ဦးရွိသည့္အနက္ မဲအေရအတြက္စုစုေပါင္း၏ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ 

ရရွိကာ ပြတ္ကာသီကာျဖင့္ အႏုိင္ရသြား သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၉၆။ MNLF ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကို ရာမို႔စ္ခ်ဳပ္ဆိုသည္။ မို႐ိုအစၥလာမ္ 

မစ္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (MILF) အပါအ၀င္ ခြဲထြက္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ဆက္လက္ပုန္ 

ကန္ၾကသည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၉၇။ လႊတ္ေတာ္က လႊမ္းမိုးသည့္ အစိုးရစနစ္က်င့္သုံးရန္ ရာမို႔စ္က 

ပန္ၾကားသည္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားဖ်က္သိမ္းရန္ အဆိုျပဳခ်က္ကို ဆန္႔ 

က်င္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ထိုအဆိုျပဳခ်က္မ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေသြဖည္ေန 

သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ၿပီးေနာက္ ႐ုပ္သိမ္းသြားခဲ့သည္။

ေမ ၁၉၉၈။ ဒုတိယ သမၼတႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသား ဂ်ဳိးဆက္ အက္စထရာဒါသည္ ေထာက္ခံမဲ 

အမ်ားစုရကာ သမၼတအျဖစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ အက္စထရာဒါသည္ ဒုကၡေပး 

မည့္ လူထုေကာင္းစားေရး၀ါဒီဟု ရာမို႔စ္ႏွင့္ အျခားအထက္တန္းလႊာမ်ားကျမင္ၾကၿပီး ၎ကို 

ဆန႔္က်င္ၾကသည္။

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

ရာမို႔စ္တို႔က အက္စထရာဒါ ႏုတ္ထြက္ရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္အမ်ားအျပား

ကလည္း ထိုေတာင္းဆိုမႈတြင္ ပါ၀င္လာသည္။ ဒုတိယ သမၼတ ဂလိုရီယာ မာကာပါဂယ္ 

အာယိုယိုက သမၼတျဖစ္လာသည္။ အက္စထရာဒါႏုတ္ထြက္သြားၿပီး သူ႔ကိုတရားမ၀င္ရာထူးမွ 

ဖယ္ရွားသည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေမ ၂၀၀၄။ သမၼတသက္တမ္းျပည့္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ မကာပါဂယ္ အာယိုယုိ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ မဲ၀ယ္သည္ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာေသာ္ 

လည္း သူမ၏သမၼတသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ကြန္ဂရက္တြင္ စြဲခ်က္တင္ျခင္း(စြပ္စြဲျပစ္တင္ 

ျခင္း)မ်ားမွာ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈။ တရား႐ုံးခ်ဳပ္က ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္သည္ 

အေျခခံဥပေဒကို အစိုးရက တရားမ၀င္ျပင္ဆင္ရာက်သည္ဟု ဆုံးျဖတ္လိုက္သျဖင့္ MILF ႏွင့္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ ပ်က္ျပားသြားသည္။

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

သမၼတအျဖစ္ တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ မကာပါဂယ္ အာယိုယိုက ေနာင္တြင္အေျခခံဥပေဒႏွင့့္မ

ညီဟုပယ္ခ်ခံရမည့္ တရား႐ုံးခ်ဳပ္တရားသူႀကီးမ်ားကို အေရးေပၚခန္႔အပ္မႈျပဳလုပ္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၁။ မကာပါဂယ္ အာယုိယိုကို အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမသမာမႈ
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ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၂။ MILF ႏွင့္ႏြိဳင္ႏြိဳင္း အကြီႏိုဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရတို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

သေဘာတူညီခ်က္ မူေဘာင္စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။
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ယက္ျပည္ေထာင္စု၏ၾသဇာခံဘ၀မွသည္ ဥေရာပတုိက္၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္သို႔ေျပာင္းသြား 

ျခင္းတို႔သည္ ပိုလန္၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ 

အၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တုိးတက္လာသလို ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏ ပတ္ပတ္လည္မွ ကမာၻ 

ေလာကႀကီးသည္လည္း ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။ ဗဟိုႏွင့္အေရွ႕ဥေရာပကို ဆိုဗီယက္၏ ထိန္း 

ခ်ဳပ္မႈအဆုံးသတ္သြားသည္။ ပိုလန္ႏုိင္ငံ၏ပတ္ပတ္လည္မွႏိုင္ငံမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ 

ႏိုင္ငံသစ္ခုႏွစ္ခု အျဖစ္ကြဲထြက္သြားသည္။ ဘာလင္တံတုိင္းၿပိဳက်သည္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္ 

စု၀င္ႏုိင္ငံမ်ား သီးျခားစီရပ္တည္သြားၿပီး ၀ါေဆာစစ္စာခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ၾကသည္။ 

အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ပိုလန္သည္အသြင္ေျပာင္းခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ႏွင့္ 

ေျမာက္အတၱလႏၱိတ္ စစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕(ေနတိုးအဖြဲ႕)၀င္ႏိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ 

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရျပဳက်သြားခ်ိန္မွ ၁၉၉၇ခုႏွစ္၌ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို 

အၿပီးသတ္ျပ႒ာန္းခ်ိန္အထိ ပိုလန္တြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေလးႀကိမ္၊ သမၼတသစ္ 

သုံးဦး1 တက္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားစြာျဖစ္ေပၚခဲ့ 

သည္။ ႏိုင္ငံေရးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားစြာၿပိဳကြဲခဲ့သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ 

ေျပာင္းလဲသြားသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ေျပာင္းသြားသည္။ 

၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးႏွစ္ခုကႀကီးစုိုးသည့္စနစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

1 ဗြိဳက္ခ်က္ခ္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီ (၁၉၈၉-၉၀)၊ လက္ခ္ဗြယ္ဆာ (၁၉၉၀-၉၅)၊ အာလက္ဆန္းဒါး ခြာညဲ့ဗ္စကီ (၁၉၉၅-၂၀၀၅)

Jane L. Curry ေရးသည္။
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သမုိင္းေၾကာင္းေနာက္ခံ

ပိုလန္ႏိုင္ငံ၏အတိတ္သမုိင္းက ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးဆီသို႔သြားျခင္းကို လြယ္ကူ 

ေခ်ာေမြ႕ေစသလို ႐ႈပ္ေထြးေပြလီမႈလည္းျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ပိုလန္ႏုိင္ငံ၏ကြန္ျမဴနစ္စနစ္သည္ 

အျခားကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံမ်ားေလာက္ မျပင္းထန္ဘဲ ဖိႏွိပ္မႈလည္းသိပ္မရွိေပ။ အက်ဳိးဆက္မွာ 

၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွစၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ ပုဂၢလိကစိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား 

လႊမ္းမိုးလာျခင္း၊ လုပ္ငန္းငယ္မ်ားႏွင့္တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္အေရာင္းအ၀ယ္တို႔ကို ခြင့္ျပဳလာျခင္း၊ 

အေနာက္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ လူေနမႈစနစ္တို႔ကို ပိုလန္လူမ်ဳိးမ်ားက တစတစလိုက္စားလာျခင္းတို႔ 

ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္လိုက္၊ ႏွိမ္ႏွင္းမႈမေအာင္ျမင္လိုက္ျဖင့္ ေနာက္ဆုံးအကန္႔ 

အသတ္ျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဤအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္ 

အစိုးရသည္ လူထုဖိအားကိုအညံ့ခံေတာ့မည္ဟူေသာ ယုံၾကည္စိတ္၀င္လာေစခဲ့သည္။ 

လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္တည္းရွိသည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည့္ Sejm သို႔ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္

စားလွယ္မ်ားသာမက အျခားပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ေရြး ေကာက္တင္ေျမႇာက္ 

ႏိုင္သည္။ အျခားပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားထဲတြင္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ 

လယ္သမားပါတီႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔အျပင္ “ကက္သိုလစ္’’ အုပ္စုငယ္ႏွစ္ခုမွ ကိုယ္စား 

လွယ္မ်ားပါသည္။ ထိုအုပ္စုငယ္ႏွစ္ခုမွာ ကက္သိုလစ္ပညာတတ္အဖြဲ႕အစည္း Znak ႏွင့္ 

ကြန္ျမဴနစ္ဘက္ပိုယိမ္းသည့္ Pax တို႔ျဖစ္သည္။ မဲဆႏၵရွင္မ်ားသည္ မိမိတို႔ႏွစ္သက္ရာကိုယ္စား

လွယ္ကိုေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဤအခ်က္က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို တကယ္တမ္း 

သက္ေရာက္မႈမရွိေပ။ အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားလည္းေပၚေပါက္လာသည့္တိုင္ အမ်ားစုသည္ 

တရားမ၀င္ရပ္တည္ရသည္။ မိမိတို႔၏အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေနသည့္ၾကားမွ ပညာသည္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာရွိသည္။ အက်ဳိးဆက္မွာ 

အတိုက္အခံအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အစိုးရၾကား ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ အတူတကြလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ 

အမ်ားသိေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားေရးအစဥ္အလာရွိသည့္ ပိုလန္ႏုိင္ငံမွ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ကို (ကြန္ျမဴ 

နစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္) လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳထားသည္။ ေက်ာင္းေတာ္သည္ လႊတ္ 

ေတာ္အတြင္း ယင္း၏လူ၀တ္ေၾကာင္အဖြဲ႕မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိၿပီး အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အဖြဲ႕ 
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မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ တိုင္းျပည္အစိုးရက ေက်ာင္းေတာ္၏အခြင့္ထူးအခ်ဳိ႕ကို ဖယ္ရွား 

ရန္ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာင္းေတာ္၏အာဏာစက္သည္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား အလယ္ပိုင္း၌ 

ႀကီးထြားလာသည္။ ပိုလန္လူမ်ဳိး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကာ႐ိုးလ္ ဗသွ်ဳိက္ဗာအား ပုပ္ရဟန္း 

မင္းႀကီးအျဖစ္ ၁၉၇၈ တြင္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ပိုလန္သို႔ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တြင္လာ 

ေရာက္သည့္အခါ ေက်ာင္းေတာ္၏အာဏာစက္ႏွင့္ (တိုင္းျပည္အစိုးရကိုမမွီခိုပဲ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ 

ရြက္ႏိုင္သည္ဟု ပိုလန္လူမ်ဳိးမ်ားက ယံုၾကည္လာျခင္း) သည္ ပိုမိုတုိးပြားသြားသည္။ (ဆိုဗီယက္ 

အုပ္စုတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလက္ေအာက္ခံမဟုတ္သည့္ ပထမဆုံးလြတ္လပ္ေသာ အလုပ္သမား 

သမဂၢျဖစ္သည့္) Solidarity ၏ေခါင္းေဆာင္ လက္ခ္ဗြယ္ဆာက Gdansk Accords (ၾသဂုတ္လ 

သေဘာတူညီခ်က္) ကို လူသိရွင္ၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ Solidarity 

ဆႏၵျပပြဲမ်ားၿပီးဆုံးသြားသည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္တုန္းက ပထမဆုံးပိုလန္ခရီးစဥ္တြင္ ပုပ္ရဟန္း 

မင္းႀကီး ထံမွရလိုက္ေသာ ခဲတံျဖင့္ လက္ဗြယ္ဆာက လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၅၆၊ ၁၉၇၀၊ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လာျခင္းအတြက္ အလုပ္သမား 

မ်ား၏ အလုံးအရင္း ဆႏၵျပမႈမ်ားကိုႏွိမ္ႏွင္းခံခဲ့ရေသာ္လည္း ဆႏၵျပမႈတိုင္းတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း 

ႀကီးျမင့္မႈမ်ားကို အဆုံးသတ္ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔၏အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကိုတိုးေပးျခင္းကဲ့

သုိ႔ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အစိုးရကလိုက္ေလ်ာခဲ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္ ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

၏ ပထမအတြင္းေရးမွဴးကို ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ လူစားလဲ 

ခဲ့သည္။

အထက္ပါဆႏၵျပပြဲတစ္ခုစီၿပီးေနာက္ ပညာတတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားလာ 

သည္။ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ ၀ါေဆာၿမိဳ႕ေတာ္အေျခစိုက္ ပညာတတ္မ်ားက ဆႏၵျပၿပီးေထာင္ထဲ 

ေရာက္သြားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ၎တု႔ိ၏ မိသားစုမ်ားကိုကူညီေစာင့္ေရွာက္ရန္ အလုပ္ 

သမားမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းသည္။ ထိုအဖြဲ႕သည္ ဥပေဒႏွင့္ 

သိသိသာသာၿငိစြန္းသည့္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားက်င္းပျခင္း၊ တရားမ၀င္စာအုပ္စာတမ္းမ်ားေထာင္ခ်ီ 

ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ (လူငယ္မ်ားကို အစဥ္အလာပညာေရးသင္ၾကားေပးသည့္ ေျမေအာက္အင္စတီ 

က်ဴးရွင္းျဖစ္သည့္) Flying Unversity ကိုတည္ေထာင္ျခင္းအထိ ခ်ဲ႕ထြင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ 

ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အစုိးရ၏ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ႀကိဳးကိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္လာ

သည့္ဟာကြက္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့ေလသည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအုပ္စုဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းသည္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို ပြင့္လင္းလာေအာင္လုပ္ရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ 

သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္က ထိထိေရာက္ေရာက္အသုံးခ်ႏုိင္မႈႏွင့္ ျပန္

လည္ေပးဆပ္ႏုိင္စြမ္းထက္ပိုမိုသည့္ ကုန္စည္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာမ်ားကို တင္ 

သြင္းရန္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားထံမွ ပိုလန္ကေခ်းေငြမ်ားပိုပိုၿပီးရယူလာခဲ့သည္။ ၿမီရွင္အေနာက္ 
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ႏုိင္ငံမ်ားက ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတိုးျမႇင့္ရန္ တိုက္တြန္းလာျခင္းေၾကာင့္ ေဘာလ္တစ္ပင္လယ္ေကြ႕ 

တစ္ေလွ်ာက္ရွိၿမိဳ႕မ်ားမွ သေဘၤာက်င္းမ်ားကို အလုပ္သမားမ်ားကသိမ္းပိုက္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္ 

ေသာအလုပ္သမားသမဂၢ (Solidarity) ကိုဖြဲ႕စည္းရန္၊ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ မီဒီယာပြင့္လင္းျမင္

သာမႈႏွင့္အဆီးအတားမရွိမႈပိုမ်ား လာေစရန္ေတာင္းဆိုမႈတို႔ ျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ေတာ့သည္။ 

Gdansk Agreement သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ သေဘၤာက်င္းအလုပ္သမားမ်ား၏ေတာင္းဆိုခ်

က္မ်ားကို အစုိးရကလိုက္ေလ်ာခဲ့ရၿပီးေနာက္ Solidarity ကျပဳလုပ္ေသာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ဆႏၵျပပြဲမ်ား 

သည္ လယ္သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပညာတတ္မ်ားအပါအ၀င္ တုိင္းျပည္တစ္၀န္းရွိ 

အျခားအစုအဖြဲ႕မ်ားကိုပါ အစိုးရ၏လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားရရွိသြားေစခဲ့သည္။

အစုိးရက အေျခခံစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မပံ့ပိုးႏုိင္ေတာ့သျဖင့္ 

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးလြတ္ လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံလူသုံးကုန္မ်ားပံ့ပိုးရန္၊ 

လုံေလာက္ေသာ လစာမ်ားေပးရန္အလို႔ငွာ စီးပြားေရးစနစ္ကို ေခတ္မီေအာင္လုပ္ရန္လည္း 

ေကာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပိုမ်ားလာသည္။ 

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ဖိအားေပးမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးအေျခ

အေနဆိုးလာျခင္းႏွင့္ (မႏုိင္မနင္းျဖစ္လာသည့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွေခ်းေငြမ်ားကို တလုံးတခဲ 

မေပးဆပ္ႏုိင္ျခင္းကိုေရွာင္လႊဲရန္) ႏွင့္ ရင္ဆုိင္လာရခ်ိန္တြင္၊ Solidarity ၏ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အသံတိတ္သြားေစရန္လည္းေကာင္း ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ 

အစိုးရက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာလိုက္သည္။ Solidarity ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွား 

သူမ်ားႏွင့္ (၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက စီးပြားေရးပ်က္ကပ္မ်ားအတြက္ တာ၀န္ရွိသည့္ အစိုးရေခါင္း 

ေဆာင္မ်ား၊ ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုပါ) ထိန္းသိမ္းလိုက္သည္။ ရဲႏွင့္စစ္သားမ်ားက 

ပိုလန္ႏုိင္ငံတစ္၀န္း အစိုးရ႐ုံးမ်ား၊ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ တပ္စြဲထားၾကသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 

ႏွင့္ျပည္တြင္းအဆက္အသြယ္မ်ားကို လုံး၀ျဖတ္ေတာက္ပစ္လုိက္သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ေၾကညာျခင္းကို အေမရိကန္သမၼတ ရီဂင္အစိုးရက႐ႈံ႕ခ်ခဲ့ၿပီးအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ပိုလန္ 

ႏိုင္ငံပိုင္ေလယာဥ္မ်ားမဆင္းသက္ရန္ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ပိုလန္ႏုိင္ငံ၏ 

ေခ်းေငြမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္လိုုက္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ပင္လိုက္သည္။ ထိုအခ်ိန္အထိ အေနာက္ 

ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားက ပိုလန္ႏုိင္ငံကို အေတာ္ၾကာသည္အထိ အေရးယူပိတ္ဆို႔ျခင္းမျပဳေသာ္လည္း 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရ၏ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို အခ်ိန္မဆုိင္းပဲ ျပစ္တင္႐ႈံ႕ခ်ခဲ့ၾကသည္။

ေနာင္ခုႏွစ္ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ၏ ကြပ္ညႇပ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် 

လာခဲ့သည္။ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားကို ျပန္အသုံးျပဳခြင့့္ေပးခဲ့သည္။ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို 

ျပန္လႊတ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ မီဒီယာတို႔မွာ တျဖည္းျဖည္းပြင့္လင္းမႈရလာသည္။ 

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးျမႇင့္ရန္ စီးပြားေရးစနစ္ကို လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္မူ၀ါဒမ်ားျဖင့္ စီမံခန္႔ခြဲ 

ျခင္းကို အစိုးရကစမ္းသပ္လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အမည္းစက္ကို  

လံုး၀ေဖ်ာက္ဖ်က္ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိေခ်။
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ေနာက္ဆုံးအဆင့္

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ ပိုလန္၏စီးပြားေရးအေျခအေန တိုးတက္လာသည္။ 

အေျခခံလူသုံးကုန္အမ်ားစုကို လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္ႏွစ္တုန္းကလို ေ၀ပုံက်စနစ္ျဖင့္ေပးအပ္ျခင္းမ

ရွိေတာ့ေပ။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အဆုံးသတ္သြားေသာ္လည္း စက္႐ုံ 

အလုပ္႐ုံမ်ားကို  ကိုယ့္ဘာသာစီမံခန္႔ခြဲခြင့္ေပးခဲ့သည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ လစာမ်ားတုိးလာ 

သည္။ သို႔ေသာ္ ပိုလန္လူမ်ဳိးအမ်ားစုမွာ ၎တို႔၏ဘ၀အေျခအေနမ်ား ဆုိးသထက္ဆုိးလာသည္ 

ဟုယူဆၾကသည္။ အနာဂတ္ကိုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားသည့္ ျပည္သူရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၁၉၈၀ 

ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၁၉၈၈ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ က်ဆင္း 

သြားသည္။i အစိုးရျဖည့္ဆည္းရမည့္အေျခခံ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကိုျပည့္မီေအာင္ေပးရန္ ဘ႑ာေငြ 

အလုံအေလာက္မရွိေတာ့ဘဲ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕အစည္း

မ်ားအျပင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္ဥေရာပကပါ ပိုလန္၏စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈကို 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္  ဖိအားေပးလာၾကသည္။

အက်ဳိးဆက္ရလဒ္မွာ ျပည္သူလူထုႏွင့္ကင္းကြာလာျခင္း၊ စီးပြားေရးအႀကီးအက်ယ္ 

က်ဆင္းမႈ ပိုမိုဆိုးရြားလာ ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရက Solidarity မွတက္ၾကြလႈပ္္ရွား 

သူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ကိုလႊတ္ေပးျခင္း၊ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအဆုံးသတ္သြားျခင္း၊ စီးပြားေရးစနစ္ 

တြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ဆုိင္မႈပိုမုိတိုးပြားလာျခင္း၊ အစိုးရႏွင့္အတူ တကြလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ 

သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားကို ဖိတ္ေခၚျခင္းတို႔က ႏိုင္ငံေရးလိပ္ခဲ

တည္းလည္းျဖစ္ေနျခင္းကိုေျဖရွင္းျခင္းငွာမစြမ္းသာေခ်။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္အေရာက္တြင္ အေျခအေန 

အလြန္ဆိုးလာသျဖင့္ ေနာက္ထပ္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ရန္ ေထာက္ခံမႈရေရး 

အတြက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံႏွင့္ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ 

တို႔ႏွင့္ ‘ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ေဆြးေႏြးရန္’ကလြဲၿပီး တျခားေရြးစရာမရွိေတာ့ေခ်။ ဤေဆာင္ရြက္ 

ခ်က္သည္ Solidarity အတြက္အေရးႀကီးသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္က်ဥ္း 

မ်ားအားလုံးကို ျပန္လႊတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈသည္ တရားမ၀င္ေသးဘဲ 

ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ားေလာက္သာ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား

ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ကို ဦးေဆာင္သူမ်ားက ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ လက္ခ္ဗြယ္ဆာႏွင့္ 

လည္းေကာင္း၊ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုေၾကညာခဲ့သည့္ ဗြိဳက္ခ်က္ခ္ 

ယာ႐ူဇဲစ္ကီႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ပထမအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္လည္းေကာင္း ၾကား၀င္ 

ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္ သီးျခားစီေတြ႕ဆုံကာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကိုစီစဥ္ေရးဆြဲျခင္းအတြက္ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္ခဲ့သည္။ ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ ေအာက္ေျခအဆင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပုံမွန္ 
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ေတြ႕ဆုံၾကသည္။ Solidarity ကိုတရား၀င္ခြင့္ျပဳမည္ဟု အစိုးရက အတိအလင္းေျပာၾကားခဲ့ 

သည့္အျပင္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္ေပးျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္သတင္းစာထုတ္ျခင္းတို႔ကိုပင္

ခြင့္ျပဳေပးလာသည္။ မၾကာမီ ေနာက္ဆုံးကြန္ျမဴနစ္အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္လာေတာ့မည္ အစိုးရအဖြဲ႕၏ 

လူငယ္ႏွင့္အားကစားေရးရာ၀န္ႀကီးျဖစ္ၿပီး ပဏာမေဆြေႏြးမႈမ်ားအတြက္ ခန္႔အပ္ခံရသည့္ ေစ့

စပ္ညိႇႏိႈင္းသူမ်ားထဲတြင္ပါ၀င္သည့္ အလက္ဆန္းဒါး ခြာညဲ့ဗ္စကီက အနည္းငယ္လြတ္လပ္မႈရွိ

သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေပးရန္ေတာင္းဆိုမည္ဟု ‘ေလသံပစ္’ခဲ့သည္။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲ 

တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သို႔မဟုတ္ ပါတီ၏လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွမဟုတ္ေသာ ကိုယ္ 

စားလွယ္မ်ားအတြက္ ပိုလန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ Sejm တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၃၅ %ကို 

၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္ဟု ခြာညဲ့ဗ္စကီကေလသံပစ္ခဲ့သည္။ က်န္ကိုယ္စား 

လွယ္ ၆၅ % ကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးမွပါတီ  ၀င္ထိပ္တန္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ား အပါအ၀င္ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ခ်န္လွပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ လြတ္ 

လပ္စြာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏုိင္မည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္မွ သမၼတ 

သစ္ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္တို႔ကိုလည္း ခြာညဲ့ဗ္စကီက ေလသံပစ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ 

ကမ္းလွမ္းျခင္းသည္ ပါတီ၏ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္သားမ်ားေနရာခ်ထားၿပီးျဖစ္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီ၏ အက်ဳိးအတြက္ လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားဟုယူဆရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲကို စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြး

ပြဲမ်ားအၿပီးသတ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီက်င္းပရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးစနစ္သစ္၊အစုိးရ 

သစ္အတြက္ အေျခခံျဖစ္ၿပီး ခြာညဲ့ဗ္စကီ၏ကမ္းလွမ္းမႈကို Solidarity ကလက္ခံခဲ့ၿပီး၊ ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီကလည္း ထိုအစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သည္။

စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ စားပြဲသုံးလုံးအနက္ တစ္လုံးစီတြင္ 

Solidarity မွကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕မွကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတို႔က ဦးေဆာင္ၾက 

သည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ကၽြမ္္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၅၀၀ 

ခန္႔ပါ၀င္သည့္ ‘လက္ခြဲစားပြဲကေလးမ်ား’ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား တစ္ဖြဲ႕ၿပီးတစ္ဖြဲဲ႕ကပါ 

၀င္ေဆြးေႏြးၾကသည္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕စီတြင္ Solidarity မွ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ ဦးႏွင့္ ရွိၿပီး

သားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားကိုကုိယ္စားျပဳသည့္ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးတို႔က ဦးေဆာင္ၾကသည္။ ေရြး 

ေကာက္ပြဲၿပီးလွ်င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စဥ္းစားသုံးသပ္ဖို႔ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးအဆို 

ျပဳခ်က္မ်ားကို ထိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားက ေရးဆြဲၾကသည္။ အသစ္တက္လာမည့္ အစိုးရဖြဲ႕စည္းပုံ 

အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲၾကသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေရြး ေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း 

ေလးႏွစ္တာကာလတြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္သမၼတ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္  

လြတ္လပ္သည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအပါအ၀င္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေရးအတြက္ စီမံကိန္းဆြဲၾက 

သည္။ လြတ္လပ္စြာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ရွိၿပီးမွ 

သာလွ်င္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းသြားမည္ဟူေသာ  လိုက္ေလ်ာမႈကိုလည္း Solidarity 

က ရရွိသြားခဲ့သည္။
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ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။ 

ဇြန္ ၄ ရက္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။ ပထမအေက်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီကရယူမထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအားလုံးကို Solidarity က  ၀င္အေရြးခံေသာ   

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံးအႏိုင္ရသြားသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထဲ 

တြင္ပထမအေက်ာ့၌သကဆ္ုငိရ္ာမဲဆႏၵနယမ္်ားတြင္ အမ်ားစမုဲရရွသိည့္ ကုိယစ္ားလယ္ွေလာင္း 

သုံးဦးသာရွိၿပီး၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာေရြးေကာက္ခံသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း 

(ထိုစာရင္းသည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္ ၃၅ ဦးအတြက္ ခ်န္ထားသည့္

ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္) National List ထဲမွႏွစ္ဦးသာ ပထမအေက်ာ့တြင္ 

မဲအမ်ားစုအႏိုင္ရသည္။ Solidarity သည္ ‘ေနာက္တစ္ဆင့္ဘာဆက္လုပ္မည္’  ဟူေသာ 

ရပ္တည္ခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ားက 

အာဏာကိုလက္လႊတ္ခံရန္မဟုတ္ဘဲ ခြဲေ၀ေပးရန္အသင့္ျပင္ထားၾကသည္ျဖစ္ရာ Solidarity 

ေရာ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဘက္ကပါ အသင့္မျဖစ္ၾကေပ။ ပါတီေဟာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ လယ္သမား 

ပါတီႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔က Solidarity ဘက္သို႔ ဘက္ေျပာင္းသြားသည့္အခါ ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီ၏႐ႈံးနိမ့္မႈမွာ အေျခအေနပိုဆိုးသြားေတာ့သည္။ ထိုသို႔ဘက္ေျပာင္းလိုက္ၾကျခင္းေၾကာင့္ 

Solidarity ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သစ္အတြက္ အမ်ားစုေထာက္ခံမဲ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရရွိသြားေစခဲ့

သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား မစ္ေခးလ္ ေဂၚဘာခ်က္ဗ္ကဲ့သို႔ပင္ ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႐ုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္႐ႈံးနိမ့္မႈကိုလက္ခံခဲ့ၾကသည္။ သမၼတေလာင္းကိုမဲေပး 

ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မည့္ အနိမ့္ဆုံးေထာက္ခံရမည့္ ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ရန္ ကိုယ္

စားလွယ္အခ်ဳိ႕လႊတ္ေတာ္သို႔မတက္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပဳ ျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ 

တို႔က ယာ႐ူဇဲစ္ကီကုိ သမၼတအျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ေစရန္ Solidarity ေခါင္းေဆာင္ 

မ်ားအခ်င္းခ်င္း ႀကိတ္ၿပီးသေဘာတူထားခဲ့ၾကသည္။ ျပည္ထဲေရး၊ကာကြယ္ေရး၊အျပည္ ျပည္

ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရးတို႔ကို ရွိၿပီးသားကြန္ျမဴနစ္အစိုးရအရာရွိမ်ားက ဦးေဆာင္ 

ေစျခင္းျဖင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ လိုလားခ်က္မ်ားကိုေက်နပ္ေစမည့္ ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႕ 

ရန္လည္း Solidarity ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ်ိန္က ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒ 

သည္ မၾကာမီ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ က်ဆုံးေတာ့မည္၊ ဘာလင္တံတုိင္းၿပိဳက်ေတာ့မည္ဆိုသည္

ကို Solidarity ေခါင္းေဆာင္မ်ားကမသိရွိခဲ့ၾကေပ။

အစိုးရအဖြဲ႕အေျပာင္းအလဲလုပ္ျခင္း

ကက္သိုလစ္အတိုက္အခံအဖြဲ႕၀င္ တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ 

(Solidarity ၏ အမည္ခံေခါင္းေဆာင္) လက္ခ္ဗြယ္ဆာက အမည္တင္သြင္းၿပီး သမၼတ 

ယာ႐ူဇဲစ္ကီက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ မာဇိုဗယဲ့စကီသည္ ကက္သိုလစ္စာတည္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 
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ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ၿပီး Gdansk သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း 

ရာတြင္ Solidarity ၏ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ရာထူးခန္႔အပ္မႈမ်ားႏွင့္ ဆုံး 

ျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရွိမွသာလွ်င္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ 

မည္ဟု မာဇုိ ဗယဲ့စကီက အတိအလင္းေျပာထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎၏  ‘မဟာညြန္႔ေပါင္းအစုိးရအဖြ႕ဲ’ 

တြင္ Solidarity ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၂ ဦး၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ဘက္ေျပာင္းလာသည့္ပါတီႏွစ္ခုမွ 

ခုႏွစ္ဦး၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ေလးဦးပါရွိခဲ့ သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကရယူလိုသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္

ႀကီး႒ာနတစ္ခုသာလွ်င္ မည္သည့္အုပ္စုႏွင့္မွ်မပတ္သက္သည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္တစ္ဦးကို 

ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

၁၉၈၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အထက္လႊတ္ေတာ္၌ ပဏာမ 

အစီရင္ခံစာ ဖတ္ၾကားတင္ သြင္းစဥ္ကတည္းက မာဇိုဗယဲ့စကီက အတိတ္ႏွင့္ပစၥဳပၸန္ၾကားတြင္ 

“စည္းထူထူ’’ ျခားကာ အတိတ္ထက္ ပစၥဳပၸန္ကိုသာအာ႐ုံစိုက္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးစနစ္ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲျခင္း၊ စီးပြားေရးတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားေပၚထြက္လာေစျခင္း၊ ‘ဥေရာပႏွင့္လက္ 

တြဲျခင္း’တို႔ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု အတိအလင္းေျပာခဲ့သည္။ 

ဤသို႔ဆိုလုိက္ျခင္းသည္ အတိတ္တုန္းက လုပ္ရပ္မ်ားအတြက္ အျပစ္ေပးျခင္းႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆး 

ျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ လိမ့္မည္မဟုတ္ဟူသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ဤသေဘာထားကအေရးႀကီးသည္။ 

အေၾကာင္းမွာ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားသည္ အစုိးရအဖြဲ႕အတြင္းရွိေနၿပီး လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ 

စစ္ဘက္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဆဲျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ပင္။ သို႔ျဖစ္၍အတိတ္ကိုအာ႐ုံမစိုက္ေတာ့ဘဲ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအာဏာမသိမ္းမီကရွိခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အထိမ္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ားကို သူ႔ေန

ရာႏွင့္သူျပန္ေရာက္ေအာင္လုပ္ျခင္းအတြက္ ဥပေဒေရးဆြဲျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ 

အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကိုေရးဆြဲျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း စတင္ 

ျခင္းတု႔ိကို မာဇိုဗယဲ့စကီက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

မည္သည့္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားက 

အယူအဆမ်ဳိးစုံကိုင္စြဲထားၾကသည္။ နာရီေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀း 

ထုိင္ၿပီးမွ ခက္ခက္ခဲခဲျဖင့္ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ရရွိတတ္သည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္

ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လြန္စြာအထိနာခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ မူ၀ါဒကိုလႊ

မ္းမိုးႏုိင္မည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့ျခင္းႏွင့္အတူ ေရွာင္ဖယ္ေရွာင္ဖယ္ျဖစ္လာၾကသည္။ ရလဒ္ 

အေနျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေရာ Solidarity ညြန္႔ေပါင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားကပါ 

မာဇိုဗယဲ့စကီကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တင္ေျမႇာက္ျခင္း၊ ၀န္ႀကီးမ်ားေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္း၊ ၎၏အစိုးရက 

တင္သည့္ဥပေဒမ်ားကိုအတည္ျပဳျခင္းတို႔အတြက္ ေထာက္ခံမဲေပးၾကေလသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအ႐ႈံးကိုရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ Solidarity ၏ မဟာညြန္႔ 

ေပါင္းအစိုးရဖြဲ႕စည္းၿပီး ေလးလနီးပါးအၾကာတြင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္။ ပါတီ၀င္အမ်ားစုသည္ 
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ကြန္ျမဴနစ္ပါတီပိုင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကိုအေမြခံခဲ့သည့္ ပါတီသစ္ျဖစ္ေသာ ပိုလန္ 

ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီသို႔ ၀င္ေရာက္သြားၾကသည္။ ခြာညဲ့ဗ္စကီသည္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ

ကိုတည္ေထာင္သည့္အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ပါတီဥကၠ႒လည္းလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၁ လႊတ္ေတာ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ဒီမိုကရက္တစ္လက္၀ဲမဟာမိတ္အဖြဲ႕(SLD) အျဖစ္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ 

ပါတီက ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး မာဇိုဗယဲ့စကီ၏ ဒီမိုကရက္တစ္ယူနီယံပါတီၿပီးေနာက္တြင္ 

ေထာက္ခံမဲရရွိမႈ ကြာဟခ်က္အနည္းငယ္ျဖင့္ ဒုတိယလိုက္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ Solidarity 

ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ပါတီငယ္မ်ားအျဖစ္ အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲသြားသျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ 

ေနရာ အမ်ားစုရရန္ လိုအပ္ေသာအနိမ့္ဆုံးအေနအထားအတြက္ ထိုပါတီငယ္မ်ားက မဲအလုံ 

အေလာက္မရရွိခဲ့ၾကေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီသည္ လယ္သမားပါတီႏွင့္ 

အတူ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအမ်ားစုရရွိသြားခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ ၁၉၈၉ 

ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ၿပီး ေျခာက္ႏွစ္မွ်သာၾကာၿပီးေနာက္ 

ခြာညဲ့ဗ္စကီသည္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ SLD ၏သမၼတေလာင္းအျဖစ္ ၿပိဳင္ဘက္ လက္ခ္ဗြယ္

ဆာကိုအႏုိင္ရသြားခဲ့သည္။ ၎၏ ပါတီပိုင္ပစၥည္းဥစၥာမ်ား ျပည္သူပိုင္သိမ္းခံရၿပီး စာနယ္ဇင္းႏွင့္ 

အျခားႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ေနသည့္ၾကားမွ ခြာညဲ့ဗ္စကီက အႏုိင္ရသြားခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ဘာလင္တံတိုင္းၿပိဳက်သြားၿပီးေနာက္ ဥေရာပႏွင့္ေပါင္းစည္းေရးမွာ လြယ္ကူ 

သြားခဲ့သည္။ နယ္စပ္မ်ားကိုျပန္ဖြင့္လိုက္ၿပီး ပိုလန္လူမ်ဳိးမ်ား လြတ္လပ္စြာခရီးသြားလာခြင့္ရ

လာသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္သည္ အျခားတုိင္းျပည္မ်ားႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံကာ 

ဥေရာပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ပိုလန္ႏုိင္ငံကို၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ နားခ်စည္း႐ုံးေပးခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ 

ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဥေရာပေကာင္စီသို႔၀င္ရန္ ပိုလန္ႏုိင္ငံ ဖိတ္ေခၚခံရသည္။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု 

ၿပိဳကြဲၿပီး ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတရား၀င္ေပါင္းစည္းျခင္း မတိုင္ခင္္အခ်ိန္အထိ ေနတိုးအဖြဲ႕ႏွင့္ ဥေရာပ 

သမဂၢသို႔၀င္ရန္ ပိုလန္အတြက္ တကယ္တမ္းျဖစ္ႏုိင္ေျခမရွိခဲ့ေပ။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္ 

ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲသည့္အခါတြင္ေတာ့ ထိုအဖြဲ႕မ်ားသို႔၀င္ရန္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဆက္ 

လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက အျပည့္အ၀ထိေတြ႕ဆက္ဆံလာခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရးစနစ္အက်ဘက္ေရာက္ေနျခင္းကို ဆြဲတင္ျခင္းႏွင့္ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းက 

ပိုၿပီးခက္ေသာစိန္ေခၚမႈျဖစ္သည္။ လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ လုပ္ခ 

လစာမ်ား တနင့္တပိုးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္ကုန္မ်ားကိုေစ်းႏႈန္းတုိးျမႇင့္ခြင့္ 

ျပဳျခင္းတို႔ကို ေနာက္ဆုံးတက္ခဲ့သည့္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရက လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဤမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ 

အတူ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ာက ပိုလန္၏ႀကီးမားေသာေၾကြးၿမီမ်ားကို ျပန္ေပးရန္ တနင့္တပိုးျဖစ္

လာေနသည့္၀န္ထုပ္တို႔က ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ၅၅ ရာ  

ခိုင္ႏႈန္းသို႔ေရာက္ရွိသြားေစခဲ့သည္။ii အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အစိုးရႏွင့္ပုဂၢလိကၿမီရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ 
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တကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္အတူ ပိုလန္သို႔ 

အလုံးအရင္းေရာက္လာၾကသည္။ ေရာက္လာသည့္ပညာရွင္တိုင္းက ေျပာစမွတ္ျပဳေလာက္ 

သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျမန္ျမန္လုပ္ရန္တိုက္တြန္းၾကသည္။ စီးပြားေရးစနစ္ကို ဘက္စုံ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (restructuring) လုပ္ရန္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္ တြင္ ဘ႑ာေရး 

၀န္ႀကီး လက္ရွက္ခ္ ဘားတဲလ္ေရာဗိရွ္တင္ျပသည့္  ဘားတဲလ္ေရာဗိရွ္စီမံကိန္း (Balcerowicz 

Plan) ကုိ ေအာက္လႊတ္ေတာ္က တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ ‘ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံး’ 

သည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို ၅၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္သြားေစခဲ့ၿပီး ပုဂၢိဳလ္/တစ္ႏုိင္ငံလုံး၏စုစုေပါင္း 

၀ယ္ႏုိင္စြမ္းအား (real wage) မ်ားကို ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၂၄ ရာခုိင္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားေစခဲ့သည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့့္ အေနာက္ဥေရာပက ေပးအပ္သည့္ ‘စီးပြားေရးနာလန္ထူေရး 

ရန္ပုံေငြ’ ေဒၚလာဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံျခားအေထာက္အ ပံ့ႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

မ်ားကို ပိုလန္ႏိုင္ငံက အလုံးအရင္းလက္ခံရရွိခဲ့ေသာ္လည္း အထက္ပါစီးပြားေရးမတည္ၿငိမ္မႈ 

မ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ စားနပ္ရိကၡာမ်ား ‘အလွဴမ်ား’ႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္လူသုံးကုန္မ်ားကိုတင္

သြင္းျခင္းကဲ့သို႔ ျပည္ပအကူအညီႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးတို႔သည္ ပိုလန္စီးပြားေရးကို အသက္ဆက္ 

ေပးေနေသာ္လည္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွေရာက္လာသည့္ ကုန္စည္မ်ားသည္ ေစ်းခ်ဳိခ်ဳိ၊ထုပ္ပိုး

မႈေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ပိုလန္လူမ်ဳိးမ်ားကိုဆြဲေဆာင္မႈပိုရွိလာသျဖင့္ တိုင္းျပည္၏ လယ္ယာစိုက္

ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္စက္မႈလုပ္ငန္းကို ခ်ိနဲ႔သြားေစခဲ့သည္။

အထက္ပါအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ လူမႈေရးျပႆနာသစ္မ်ားကိုေျဖရွင္း

ရန္ အစိုးရတြင္ပိုက္ဆံ မရွိေပ။ ဤအခ်က္သည္ Solidarity ကိုေထာက္ခံသည့္ အေျခခံ 

မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို အထိနာသြားေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏိုင္ငံပိုင္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စိုက္

ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိတ္လိုက္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်လိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ခိုကိုးရာမဲ့သြားသ

ည့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလုံေရးစနစ္ကို လက္ေတြ႕မလုပ္ေပးႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

အျခားမဲဆႏၵရွင္မ်ားမွာမူ ၎တို႔၏၀ယ္ယူသုံးစြဲႏုိင္စြမ္းက်ဆင္းျခင္း၊ အစိုုးရ၏ ‘စီးပြားေရးတြင္ 

ေနရာယူမႈ’ ကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္မႈတိုးျမင့္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး မေရမရာျဖစ္လာျခင္းတုိ႔ၾကံဳလာရျခင္းသည္ ထိတ္လန္႔စရာျဖစ္သည္။iii ရလဒ္မွာ 

မာဇိုဗယဲ့စကီႏွင့္သူ၏အစုိးရကို သိသိသာသာေထာက္ခံမႈက်ဆင္းသြားၿပီး Solidarity အစိတ္ 

စိတ္အမႊာမႊာ ကြဲသြားျခင္းျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲေၾကာင့္ျဖစ္လာသည့္ အသြင္ေျပာင္းလဲမႈ

Solidarity အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာကြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ႏႈတ္ထြက္ရန္ဖိအားေပးမႈမ်ားကို 

ယာ႐ူဇဲစ္ကီအညံ့ခံလိုက္ရသည္။ ၎ႏုတ္ထြက္လိုက္ျခင္းက ပိုလန္၏ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို 

ေစာစီးစြာက်င္းပႏုိင္ေစခဲ့ၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းတက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ သမၼတ 

တစ္ဦး တက္လာေစခဲ့သည္။ မဲဆြယ္စည္း႐ုံံးရာတြင္ ပိုလန္စီးပြားေရးက်ဆင္းသြားေစျခင္းႏွင့္ 
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ကြန္ျမဴနစ္မ်ားကို လြယ္လြယ္အျပစ္မယူဘဲထားခဲ့ျခင္းတို႔အတြက္ မာဇိုဗယဲ့စကီအား လက္ဗြယ္ 

ဆာက ေ၀ဖန္တိုက္ခုိက္ခဲ့သည္။ လိုရင္းမေရာက္ပဲ လူလုံးျပေနသည့္ ဗြယ္ဆာႏွင့္အၿပိဳင္ မာဇို 

ဗယဲ့စကီကေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆုံံးေတာ့ နာမည္မရွိသည့္ ကေနဒါမွ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက မာဇိုဗယဲ့စကီကို ပထမအေက်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း 

ဒုတိယအေက်ာ့ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗြယ္ဆာကို႐ႈံးသြားသည္။ ဤျဖစ္ရပ္သည္ Solidarity 

ကိုေနာက္ထပ္ခါးခါးသီးသီး အကြဲအျပဲျဖစ္ေစမည့္ဇာတ္လမ္း အစပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ 

အျခားေသာႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ဗြယ္ဆာက ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ရန္ႏွင့္ သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္

အာဏာမ်ားကိုကန္႔သတ္ထားသည့္ အေျခခံဥပေဒလာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဗြယ္ဆာကအံတုရန္ 

လမ္းစရသြားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ကနဦးတြင္ လြတ္လပ္စြာေရြးေကာက္

တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္မွ အေျခခံဥပေဒကိုျပ႒ာန္းႏုိင္ေစေရးျဖစ္သည္။ 

ဆုိဗီယက္ယူနီယံက ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလုပ္ မည္ကိုစိုးရိမ္သည့္ဖိအားနည္းလာခ်ိန္တြင္ ဒီမို 

ကေရစီ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည့္ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားကို ပိုလန္က အမွီလိုက္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံ 

တကာအတိုင္းအတာအရ လိုအပ္ခ်က္ကိုလည္း ၁၉၉၁ ေရြးေကာက္ပြဲက ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေန 

သည္။ အဆိုပါအေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား၏ ကနဦးေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ လြတ္လပ္မႈရွိသျဖင့္ 

ဥေရာပပါလီမန္သို႔ ပိုလန္ကကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမျပဳမီတြင္ပင္ 

ထိုႏုိင္ငံမ်ားက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ရန္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီသြားခဲ့ၾကသည္။

၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးလြတ္လပ္စြာက်င္းပသည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၏ရလဒ္မ်ားသည္ 

ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနခဲ့သည္။  Solidarity  က ပါတီေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ 

ကြဲထြက္သြားသည္။ ခြဲထြက္သြားၿပီးေပၚ လာသည့္ပါတီမ်ားထဲမွ အင္အားအေကာင္းဆုံး 

ပါတီမ်ားသည္ လူထုႀကိဳက္မူ၀ါဒေရွ႕တန္းတင္သူမ်ား၊ ဘာသာေရးေရာယွက္ေသာ အမ်ဳိးသား 

ေရး၀ါဒီမ်ား၏ ပါတီမ်ားျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျငင္း ၾကခုံၾကျဖစ္ခဲ့ၿပီး 

ေနာက္ (အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းျဖစ္သျဖင့္) ပါတီကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္ 

ေလာင္းအေရြးခံံရရန္ အနိမ့္ဆုံးေထာက္ခံမဲေ၀စုရရွိမႈသည္ လြန္စြာနိမ့္ပါးေနျခင္းေၾကာင့္ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၁၁၁ ပါတီေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သြားၾကသည္။  ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္ 

စားလွယ္ေနရာရရန္ အနိမ့္ဆုံးမဲရရွိမႈ အခ်ဳိး ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရသည့္ပါတီ ၂၉ ပါတီရွိခဲ့ၿပီး၊ အထက္ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၂ ပါတီရွိခဲ့သည္။ မည္သည့္ပါတီ မည္သည့္ညြန္႔ေပါင္းမွ လႊတ္ေတာ္တြင္ 

ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအမ်ားစု မရရွိခဲ့ၾကေပ။ ဤေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား

လုံးကိုထိန္းခ်ဳပ္လိုသည့္ ဗြယ္ဆာ၏ဆႏၵတို႔ေၾကာင့္ ‘စည္းထူထူ’ ကိုဖ်က္ပစ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ 

ၿပီး ျပင္းထန္သည့္ျငင္းခုံမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသလို၊ ရာထူးခန္႔ထားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း အျမဲ 

တေစ က႑ေကာစျဖစ္ေနခဲ့သည္။ အေရးႀကီးသည့္ မူ၀ါဒေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ညီညြတ္ေသာ 
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ကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ားျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ အစိုးရ၏ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားသည့္ ဥပေဒျပဳ 

လႊတ္ေတာ္တို႔ ပိုလန္ႏုိင္ငံက ဆုံး႐ႈံးလိုုက္ရေတာ့သည္။

ထင္ရွားသည့္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ Sejm ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအျပင္ လက္ခ္ 

ဗြယ္ဆာသည္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲေထာက္လွမ္းေရးသမားမ်ားျဖစ္သည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ 

နီးစပ္သူ ရာဒီကယ္အစြန္းေရာက္မ်ားက စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကၿပီးေနာက္ Sejm ေအာက္လႊတ္ေတာ္ 

ဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ဖ်က္သိမ္းလုိက္ရသျဖင့္္ ယာယီ ‘ပဏာမအေျခခံဥပေဒ’ ကို 

ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။ထိုပဏာမအေျခခံဥပေဒတြင္ အင္စတီက်ဴးရွင္းေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ၏ 

အခန္းက႑မ်ားကိုသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ပါရွိသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္သို႔ေရြးေကာက္တင္ 

ေျမႇာက္ခြင့္ရရန္ အနိမ့္ဆုံးေထာက္ခံမဲေ၀စုသတ္မွတ္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းကို တိုးျမႇင့္လိုက္သည္။ 

ထို႔ေနာက္ ရလဒ္အျဖစ္ေပၚေပါက္လာသည့္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

လက္ယာႏုိင္ငံေရးအုပ္စုက သေဘာထားလြန္စြာကြဲလြဲေနၾကသျဖင့္ အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားလွယ္ 

တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရသည့္ႏုိင္ငံေရးပါတီ အနည္းငယ္သာရွိလာခဲ့သည္။ အထက္ပါက႑ေကာစ 

ျဖစ္မႈမ်ားမွ ကင္းကင္းေနခဲ့ျခင္းႏွင့္ ‘အေျမာ္အျမင္ရွိရွိေခတ္မီေအာင္လုပ္သူမ်ား’ ဟူသည့္ဂုဏ္

သတင္းကိုေက်ာ္ေဇာ္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ SLD ပါတီသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ 

ေက်ာ့ျပန္ေထာက္ခံမႈရရွိလာခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၏အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ေအာက္ေမ့သူ 

မ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈေၾကာင့္ ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္ခံရသူမ်ားသည္လည္း 

SLD ပါတီကိုေထာက္ခံလာၾကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွထြက္ေပၚလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ကို SLD 

ပါတီႏွင့္ လယ္သမားပါတီတို႔က လႊမ္းမိုးသြားခဲ့သည္။

ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ ခြာညဲ့ဗ္စကီက ဗြယ္ဆာကိုအႏုိင္ရ 

သြားသည္။ ခြာညဲ့ဗ္စကီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ခုႏွစ္ႏွစ္ကရသည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို 

ထင္ဟပ္သည့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။ ထုိအေျခခံဥပေဒတြင္ သမၼတ၏ 

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည္။ သမၼတ၏ တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာကိုလႊမ္းမိုး 

ေက်ာ္လြန္သည့္ အာဏာအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးသို႔ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာအားလုံးကို 

အပ္ႏွင္းထားသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုဖ်က္သိမ္းရန္ သမၼတတြင္ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ အာဏာ 

မ်ားရွိေတာ့သည္။ ပိုလန္သည္ အီးယူအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေရးအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျပည့့္မီရန္ 

အကူအညီမ်ား အလုံးအရင္းျဖင့္ရရွိခဲ့ၿပီး၊ ၀ါေဆာစစ္စာခ်ဳပ္၀င္ျဖစ္ခဲ့သည့္ ပိုလန္စစ္တပ္ႏွင့္စစ္

လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို ေနတိုးအဖြဲ႕၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ေပါင္းစပ္အၿပီး 

ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ အီးယူသို႔၀င္ခဲ့သည္။

စီးပြားေရးစနစ္သစ္တြင္ ထိခုိက္ခံစားရသူမ်ားရွိေနေသးသည့္တိုင္ ပိုလန္သည္ ဥေရာပ 

အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ သာယာ၀ေျပာေသာ အဖြဲ႕၀င္တိုင္းျပည္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ 

အတိတ္ကာလ၏ မသမာမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈသည္ အေျခတက်မျဖစ္ခဲ့သလို အေျခ 
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တက်မျဖစ္ဘဲရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ျပန္လွန္စြပ္စြဲမႈမ်ား၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲေထာက္လွမ္းေရး

ကဘာလပုခ္ဲသ့ညဆ္ိသုညက္ိ ုေဖာထ္တုမ္ႈမ်ားသည ္ရာဒကီယလ္ကယ္ာ ႏိငုင္ံေရးအပုစ္အုတြက ္

လက္နက္မ်ားျဖစ္လာသည္။ (နာဇီႏွင့္ကြန္္ျမဴနစ္အစိုးရလက္ထက္က မႈခင္းမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ 

ေဆးျခင္း၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း၊ တရားစြဲဆိုျခင္း၊ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း အထူးအခြင့္အာဏာမ်ား 

ေပးအပ္ထားသည့္) Institute for National Memory ကို၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးဖြဲ႕

စည္းလိုက္ခ်ိန္ မတိုင္ခင္အထိ မည္သူ႔ကိုမည္သူကစုံစမ္းေထာက္လွမ္းရန္ သူလွ်ဳိလုပ္ခဲ့သည္

ဆိုသည့္အေၾကာင္း ‘မၾကား၀ံ့ မနာသာအာပတ္ေျဖသည့္’ ဖြင့္ခ်မႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတုိက္ပြဲ 

မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆိုးဆုိးရြားရြားမတည္ၿငိမ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ယေန႔ 

ေခတ္အထိ ပိုလန္ကို အတိတ္ကေျခာက္လွန္႔ေနဆဲျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားက သူလွ်ဳိ 

အျဖစ္ဖြင့္ခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၏ၾသဇာကို ေမွးမွိန္ေစခဲ့သည္။ (ဗြယ္ဆာႏွင့္ 

ခြာညဲဲ့ဗ္စကီတို႔၏ သမၼတသက္တမ္းမ်ားတြင္) လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သမၼတရာထူးအတြက္ ျပည္သူမ်ား 

ထားရွိသည့္ ေလးစားမႈကို ေမွးမွိန္ေစခဲ့သည္။ လက္ရွိျပႆနာမ်ားကို မည္သုိ႔ေျဖရွင္းမည္ 

ဆိုသည္ထက္ ဘယ္သူကဘာလုပ္ခဲ့သည္ကိုသာ အဓိကအာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၾကေလသည္။

ပိုလန္လူထုသည္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို စိတ္မ၀င္စားမႈထက္ပင္ အတိတ္ကမႈခင္းအတြ

က္အျပစ္ေပးျခင္းကို စိတ္မ၀င္စားမႈက အမ်ားႀကီးပိုေနသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက်င့္သုံးခဲ့ျခင္းႏွင့္ 

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမ်ားအတြက္ ယာ႐ူဇဲဗ္စကီႏွင့္ သူ႔ 

လက္ေ၀ခံမ်ားကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၌ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားစတင္ ခဲ့ျခင္းကို ျပည္သူလူထုက ဟုတ္

တိပတ္တိစိတ္၀င္စားျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ အစိုးရ႐ုံးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးရာထူးမ်ားအတြက္ လ်ာထားခံရသူ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ သူလွ်ဳိမ်ားအျဖစ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးပါက ၀န္ခံေျပာၾကားရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ 

ထြက္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔၀န္ခံၿပီးကာမွ ၀င္အေရြးခံခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ကုိယ္စားလွယ္ 

ေလာင္းမ်ားသည္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံၾကရသည္။

ရရွိေသာသင္ခန္းစာ 

၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ အတိုက္အခံကို ႏိုင္ငံေရးစနစ္အတြင္းသို႔ေရာက္လာေစမည့္ နည္းလမ္း 

တစ္ခုကိုပုံေဖာ္ႏုိင္ရန္ Solidarity ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆုံစဥ္က နာလိုခံ 

ခက္ျဖစ္မည္ဟု၎တို႔သိထားၿပီးျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးစနစ္အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ Solidarity 

ကိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္လိုအပ္ခ်က္က ၎တို႔ကိုတြန္းအား ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကိုတံခါးဖြင့္လိုက္ျခင္းတုိ႔ရွိ လာသည့္တုိင္ 

၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာခဲဲ့ျခင္းကို ေမ့ေပ်ာက္လို႔ရမည္မဟုတ္သလို ခြင့္လႊတ္ 

၍လည္း ရမည္မဟုတ္ပါ။

ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံျခင္းလမ္းေၾကာင္းမွ 
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တမူထူးျခားစြာခြဲထြက္ခဲ့ကာ Solidarity ကိုေထာက္ခံသည့္ပညာတတ္မ်ားႏွင့္ အလြတ္သေဘာ 

ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ တရား၀င္စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ 

ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးကို ေထာက္ခံသည့္လမ္းေၾကာင္းကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက 

လိုက္ခဲဲ့ၾကသည္။ Solidarity ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္မူ စားပြဲ၀ုိင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ျပည္သူ

တို႔၏ဘ၀မ်ားတိုးတက္လာမႈအတြက္ ဟန္ေရးျပႏုိင္မည့္ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ျပန္ 

လည္ေပၚထြန္းလာရန္ အခြင့္အေရးျဖစ္သည္။ Solidarity သည္ အတုိက္အခံလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္

မႈအတြက္ လူသိၿပီးသားျဖစ္သည့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးသမားမ်ားကို အဆင္သင့့္

စုေဆာင္းထားၿပီးသားျဖစ္၍ ဤစားပြဲ၀ုိုင္းေဆြးေႏြးပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ 

ႏွစ္ဘက္စလုံးမွလူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သိကၽြမ္းၿပီးသားသူမ်ားျဖစ္ၿပီး အတူတကြ 

လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ၾကသည့္ အစိုးရႏွင့္ပါတီ 

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာခဲ့သူမ်ားႏွင့္ ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို

လုပ္ကိုင္ခဲ့သူမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္စုေဟာင္းမွ ထိေရာက္ပီျပင္ေသာ 

ေနာက္ခ်န္တပ္၏ ဆန္႔က်င္မႈမလြဲမေသြရွိမည္သာျဖစ္သည္။ မူလက စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲသည္ 

လူသိရွင္ၾကား ရွိခဲ့သည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစတင္သည့္အခါ ႏွစ္ဘက္စလုံံးကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ 

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုဘက္စုံေျပာင္းလဲမည့္နည္လမ္းႏွင့္ တံခါးဖြင့္မည့္ 

နည္းလမ္းတို႔ကိုသာ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား 

အတြက္ လက္ေတြ႕အေရးႀကီးသည့္ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ ပညာေရးမွသည္ အလုပ္သမားအခြင့္

အေရးအထိကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ဘက္စလုံးကိုပါးစပ္အေဟာင္းသားျဖစ္သြားေစသည္က ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားျဖစ္ 

သည္။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒမ်ားကို ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ ေရြး 

ေကာက္ပြဲအ႐ႈံးႏွင့္ ၎တို႔၏မဟာမိတ္မ်ား ဘက္ေျပာင္းသြားျခင္းကို လက္ခံ႐ုံသာရွိေတာ့သည္။ 

ေနာင္ဘာဆက္ျဖစ္မည္ဆိုသည္ကို မည္သည့္ဘက္ကမွ ႀကိဳမသိထားၾကားပါ။ သို႔ျဖစ္၍ 

Solidarity ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလုံးႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုယ္စားလွယ္ 

ေလာင္း အျဖစ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ေနာင္တြင္ႏိုင္ငံေရးစီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ (လႊတ္ 

ေတာ္တြင္)ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကသူမ်ားကိုပါ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ေစခဲ့သည္။ 

ႏွစ္ဘက္စလုံးက ဘာလုပ္ၾကမည္ဆိုၿပီး အစီအစဥ္ဆြဲမထားၾကသျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ 

လွည့္မရေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အလားအလာမ်ားသြား 

သည္။ ထိုအေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ Solidarity ကို ခါးသီးသည့္အကြဲအျပဲမ်ားျဖစ္သြားေစခဲ့ၿပီး 

အတိတ္ကာလကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ရွင္းမရႏုိင္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုကား ျဖစ္ေပၚ 

လာေစခဲ့ေလသည္။ ပိုလန္၏ႏုိင္ငံေရးစနစ္သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ ပထမဆယ္စုႏွစ္အတြင္း 
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အလုပ္ျဖစ္ခဲဲ့ျခင္း(ႏွင့္အလုပ္မျဖစ္ခဲဲ့ျခင္း)ကိုအေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပို

လန္ရလုိက္သည့္သင္ခန္းစာမ်ားကို ၁၉၉၇ အေျခခံဥပေဒတြင္ျမင္ရသည္။

ပိုလန္၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္သူ႔သေဘာသူေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပင္ပက မူ၀ါဒ 

ဆုိင္ရာ အလုပ္လုပ္ၾက သူမ်ားက အေရႀကီးသည့္ေနရာကပါခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗဟိုႏွင့္ 

အေရွ႕ဥေရာပကို ဆိုဗီယက္၏ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈဆုံးခန္းတိုင္သြားျခင္းႏွင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီ

ယက္ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲသြားျခင္းသည္ ယခင္ကအေျပာင္းအလဲျဖစ္မည္ဟု စိတ္ကူးၾကည့္္လို႔ 

မရခဲ့သည့္ တံခါးမ်ားကိုဖြင့္ပစ္လိုက္သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွစ္ လယ္ပိုင္းမွစၿပီး ပိုလန္ႏုိင္ငံႏွင့္ 

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈသည္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒထက္ေကာင္းသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာ

မ်ားရွိေသးသည္ဆိုသည္ႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားက သူတုိ႔ကိုေနရာေပးၾကသည္ကို ပိုလန္လူမ်ဳိးမ်ား 

သိရွိ သြားေစခဲ့သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးအရဆက္ဆံမႈမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး 

စနစ္ေရာ စီးပြားေရးစနစ္ကိုပါျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ပိုလန္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ဖိအားေပးခဲ့ 

သည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ အေနာက္ႏုိင္ငံအစိုးရမ်ားႏွင့္ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားထံမွ အကူအညီမ်ား၊ ေခ်းေငြမ်ားသည္ အသစ္တက္လာေသာ အစိုးရ 

အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအၿပီးတြင္ စီးပြားေရးခိုင္မာေအာင္လုပ္ရန္ႏွင္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈလားရာကို ဆုံးျဖတ္ရာတြင္ အေရးပါခဲဲ့သည္။ ဥေရာပ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ျခင္းက စီး

ပြားေရးႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို ျမန္ဆန္ေစခဲ့သည္။ ေနတိုးႏွင့္ အီးယူ 

အဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ကာစက အထိနာခဲ့ၾကရသူမ်ားစြာရွိသ

ည့္တုိင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္သစ္ကို တရား၀င္ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။ 

နိဂုံးခ်ဳပ္ရလွ်င္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈႏွင့္ ၎တို႔ေပးသည့္ ကူညီ 

ေထာက္ပံ့မႈ၊ စနစ္ေဟာင္း၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီပြားေရးအေဆာက္အအုံမ်ားကိုေျပာင္းလဲရန္ အေစာ 

ပိုင္းကလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မရေသာ ေျခလွမ္းမ်ားသည္ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္ 

လြန္ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ ပိုလန္ကို အတည္ၿငိမ္ဆုံးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာမႈအရွိဆုံးတိုင္းျပည္ျဖစ္လာ 

ေအာင္လုပ္ေပးလုိက္သည္ဟု ဆိုမည္ကဆိုႏုိင္သည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အလြန္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ 

ကာလအတြင္း ဥေရာပႏုိင္ငံအမ်ားစုထက္ ပိုလန္ႏုိင္ငံ၏စီးပြားေရးက ႏွာတစ္ဖ်ားသာခဲ့သည္။ 

ဒီမိုက ေရစီ၊စနစ္တက်ထူေထာင္လုပ္ကိုင္မႈတို႔ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသို႔ တည္ျမဲသည့္ 

အေျခခံေပၚမွသြားသည့္ ခရီးလမ္းကို ပိုလန္ႏုိင္ငံေရးက ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

i  Dudek, Antoni, Historia Polityczna Polski 1989-2012 (Krakow: Wydawnictwo ‘Znak’, 2013), p. 75
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ii    Ibid., p. 77

ii    Kowalik, Tadeusz, From Solidarity to Sellout [စည္းလုံးညီညြတ္မႈမွသည္ ေရာင္းစားလိုက္ရျခင္းသို႔] (New York: 
Monthly Review Press, 2011)
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အာလက္ဆန္းဒါး ခြာညဲ့ဗ္စကီသည္ ညီညြတ္ေသာပိုလန္အလုုပ္သမားပါတီ (ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီ) မွတက္လာသည့္ ေသတပန္သက္တဆုံးႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးကြန္ျမဴနစ္

အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ မထင္မရွားအစိုးရအဖြဲ႕ ၀င္ရာထူးတစ္ခုကိုရရွိခဲ့သည္။ အာဏာရွင္ကြန္ျမဴနစ္

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြား ေရးစနစ္သို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ 

အဓိကတိုက္စစ္မွဴးျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကြန္ျမဴနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

သမားမ်ားကိုဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအျပည့္အ၀မရွိသည့္ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

စနစ္တြင္ ရာထူးသက္တမ္းႏွစ္ဆက္ၾကာ သမၼတအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ 

၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္ Gdansk ၿမိဳ႕ရွိ ကြန္ျမဴနစ္ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာၿပီး 

ေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတိုင္းအတာထုတ္ေ၀သည့္ ေက်ာင္းသားအပတ္စဥ္

စာေစာင္ႏွစ္ခုတြင္ စာတည္းျဖစ္လာသည္။ လူငယ္ႏွင့္အားကစားေရးရာ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ၁၉၈၅ 

ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရ၏ေနာက္ဆုံးႏွစ္မ်ားတြင္ အမႈထမ္းခဲ့သည္။ 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ 

အျဖစ္အမႈထမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ တာဒဲဲ၀ုရွ္ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီႏွင့္အတူ အလုပ္သမားသမဂၢ 

ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားေျဖရွင္းမည့္ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲကို ဥကၠ႒အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

(Club de Madrid အဖြဲ႕ဝင္)

Aleksander Kwaśniewski, by Adam Chelstowski/Scanpix
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၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္အခါ ထိုပါတီကိုဆက္ခံသည့္ 

ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ ပါတီကိုပူးတြဲတည္ေထာင္သူႏွင့္ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည္။ ယင္းပါတီ၏လႊတ္ေတာ္ 

တြင္းညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္လက္၀ဲမဟာမိတ္အဖြဲ႕ (SLD) ၏ဥကၠ႒လည္း 

ျဖစ္သည္။ သူဦးေဆာင္သည့္ SLD သည္ ၁၉၉၁ တြင္က်င္းပသည့္ ပိုလန္၏ပထမဆုံးအျပည့္အ

၀လြတ္လပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေျခအေနေကာင္းခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အာဏာရညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ 

ကို ခြာညဲ့ဗ္စကီကဦးေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ လက္ခ္ဗြယ္ဆာကို အႏိုင္ရ 

ခဲ့သည့္ ၁၉၉၅ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတို႔သည္ ပိုလန္၏ ‘ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံး’ စီပြားေရးစီမံကိန္းကို 

ျပည္သူမ်ားက ခံတြင္းမေတြ႕ၾကေတာ့ျခင္းႏွင့္ ထိေရာက္ေသာႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္ကင္းၿပီး စီးပြား 

ေရးအသြင္ေျပာင္းျခင္းကိုအဓိကထားသည့္ခြာညဲ့ဗ္စကီ၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈတို႔မွရလဒ္အျဖစ္ 

ထြက္ေပၚလာသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။

သမၼတရာထူးထမ္းေဆာင္စဥ္ ထိေရာက္ပီျပင္ေသာအစိုးရျဖစ္ေရးကို အဓိကထားျခင္းျဖင့္ 

လက္ယာႏွင့္လက္၀ဲ ႏိုင္ငံေရးအုုပ္စုတို႔ၾကားမွ ကြာဟမႈမ်ားကို SLD ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရလက္ထက္ 

ပထမရာထူးသက္တမ္းတြင္ ခြာညဲ့ဗ္စကီကေပါင္းကူးေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ 

လက္ယာႏုိင္ငံေရးအုပ္စုက SLD ကိုအႏိုင္ရသြားၿပီးေနာက္တြင္လည္း အလားတူေပါင္းကူး 

ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ကန္႔သတ္ထားသည့္ သမၼတ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားႏွင့္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ

အၿပီးေပၚထြက္လာသည့္ ‘အေျခခံဥပေဒေလး’ေနရာတြင္အစား၀င္လာသည့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ 

ကို  ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏သေဘာတူညီမႈတို႔ရရွိေအာင္ ခြာညဲ့ဗ္ စကီက 

လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးကို အရင္းရင္စနစ္သို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ဆက္လက္လုပ္ 

ေဆာင္ခဲ့ၿပီး တုိင္းျပည္ကို ေနတိုးႏွင့္ဥေရာပသမဂၢ၀င္ႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္က်ဥ္းခဲ့သည္။ 

၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ သမၼတအအျဖစ္ ထပ္မံေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ 

ပိုလန္လယ္သမားပါတီႏွင့္ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ကာ လႊတ္ေတာ္တြင္ SLD ကျပန္ၿပီးတန္ခိုးရွိလာေအာင္ 

ခြာညဲ့ဗ္စကီက အားေပးကူညီခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ေရာက္မွသာ SLD ၿပိဳကြဲသြားခဲ့သည္။

၎၏သမၼတရာထူးသက္တမ္းႏွင့္ ယင္းသက္တမ္းေနာက္ပိုင္း ဗဟိုႏွင့္အေရွ႕ဥေရာပ 

ႏုိင္ငံမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကိုျမႇင့္တင္ခဲ့သည္။ ဥေရာပေဒသတစ္ခုလုံး၌ ဒီမိုကေရစီ 

တည္ေဆာက္ေရးကို အားေပးတိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ယူကရိန္းႏုိင္ငံ၏ လိေမၼာ္ 

ေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကို အဆုံးသတ္ေစခဲ့သည့္ ၾကား၀င္ျဖန္ေျဖမႈအတြက္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ဦး 

ေဆာင္ခဲဲ့သည္။ လူအခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသည့္ ယူကရိန္းမွ ထင္ရွား

သည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို တစ္ဆက္တည္း႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ 

ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ႏို္င္ငံေပါင္းစုံတြင္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားလည္းေပးခဲ့သည္။
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လူတန္းစားတစ္ရပ္အတြက္ဖိႏွိပ္တဲ့ လက္နက္ကိရိယာ (repressive state apparatus) 
ေတြ၊ အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စီးပြားေရးကေန ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး 
စနစ္ေတြဆီကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းၾကတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြထဲက အေအာင္ျမင္ဆံုးႏိုင္ငံေတြထဲမွာ 
ပိုလန္ကုိလည္း ထည့္ေျပာၾကပါတယ္။ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ပိုလန္က ဘာေၾကာင့္မ်ား 
အရမ္းေအာင္ျမင္ရတာလဲ။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။   ။ပိုလန္ဟာ သာဓကျပရမယ့္ေအာင္ျမင္မႈလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေအာက္ေမ့ပါ 

တယ္။ တစ္ေလာကအထိ ျဖစ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းကာလမွာေတာင္ စီးပြားေရး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနတာကို ပိုလန္ႏုိင္ငံမွာၾကံဳခဲ့ရပါတယ္။ အိမ္

နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြအားလုံးနဲ႔လည္း မွန္ကန္တဲ့မူ၀ါဒထားတဲ့ ဆက္ဆံေရးရွိေနပါတယ္။

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြအားလုံးက ေျပာင္းလဲကုန္တဲ့အခ်ိန္မွာ ပိုလန္ဟာ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ 

နယ္နိမိတ္ေတြကို သက္၀င္လႈပ္ရွားေစခဲ့ျခင္းမရွိတဲ့ ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးၾကာခဲဲ့တာေၾကာင့္ အိမ္နီး

ခ်င္းႏုိင္ငံေတြရဲ႕အေရးကိစၥကို ထည့္ေျပာရလိမ့္မယ္။ အရင္တုန္းက အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ သုံးခုပဲရွိခဲ့ 

တာ။ အခုက်ေတာ့ ခုႏွစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ေနၿပီ။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြအားလုံးနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးထူ 

ေထာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ မွာ ပိုလန္ဟာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံေတြဆီကို တည္ၿငိမ္ေရး

သတင္းစကားပါးႏိုင္ခဲ့တယ္။

တာရွည္ခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုရေအာင္ဘာလို႔လုပ္ႏိုင္ခဲ့ရတာလဲေမးရင္ 

ျပည္သူေတြရဲ႕ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈေရခ်ိန္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္းအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ စနစ္ 

ေဟာင္းကိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ အေစာပိုင္းႀကိဳးပမ္းခဲ့တာ စတာေတြမွာ အေရွ႕ဥေရာပေဒသ 

တြင္းႏုိင္ငံေတြထက္ပိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ကျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့တာအမွန္ပဲ။ ပိုလန္လူမ်ဳိးေတြကမာၻအႏွံ႔ 

ကို အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔လြင့္စင္သြားၾကတာရယ္။ ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆုရတဲ့ ပိုလန္လူမ်ဳိး 

ေတြက ေနာင္တစ္ခ်ိန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အဓိကက်တဲ့ေနရာက ပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့သူေတြကို  

ပံ့ပိုးခဲ့တာေတြရယ္ကေန ပိုလန္ႏိုင္ငံဟာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြထက္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားနဲ႔ 

အဆက္အသြယ္ေတြလည္း ပိုရွိခဲ့တာကိုး။

ဒိုင္ယာေလာ့့ကိုအားေပးၿပီး၊ အစြန္းေရာက္အမူအက်င့္ေတြကိုေလ်ာ့ပါးေစတ့ဲ ေနာက္တိုး 

အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုလည္း ပိုလန္မွာရွိတယ္။ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ေပါ့။ ဒုတိယကမာၻစစ္ 

အၿပီး ကာလတစ္ေလွ်ာက္လုံးပဲေျပာပါေတာ့။ ပိုလန္က ဆယ္ႏွစ္တစ္ခါ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာေတြ

အေတာမသတ္ခဲ့ဘူးေလ။ ပထမတစ္ႀကိမ္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာျဖစ္တယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ၁၉၇၀ 

မွာျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၁၉၇၆ မွာျဖစ္တယ္။ ဒီအေရးအခင္းေတြက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို
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လုံးပါးပါးေအာင္ လုပ္လိုက္တယ္။ ၁၉၈၀-၈၁ ခုႏွစ္မွာ Solidarity သမဂၢလႈပ္ရွားမႈက ႏိုင္ငံ 

ေရးျမင္ကြင္းထဲကို ေရာက္လာတယ္။

အၾကမ္းဖ်ဥ္းေျပာရရင္ေတာ့ ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ အဲဒီအေရးအခင္းေတြျဖစ္တိုင္း 

ျဖစတို္င္း ပိၿုပီးေကာင္းေအာင္ေျပာင္းလဲခဲတ့ာခ်ည္ပ့ဲ။ ၁၉၅၆ ခုႏစွမ္ွာ စတာလင၀္ါဒနဂိုံးခ်ဳပသ္ြားၿပီး 

ပိုလန္အမ်ဳိးသားေရးလမ္းစဥ္ကို စတင္ခဲ့တယ္။ (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ၁၉၄၅-၄၈၊ 

၁၉၅၆၀-၇၀ ခုႏွစ္မ်ားမွာ ပိုလန္ႏိုင္ငံရဲ႕ မူအရေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ) ဗြာဒစ္ဆက္ဗ္ ဂိုမူကာက ဒီ 

အမ်ဳိးသားေရးလမ္းစဥ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ သူ႔ကိုေ၀ဖန္တဲ့သူေတြ ကေတာ့အမ်ားႀကီးပဲ။ 

သို႔ေသာ္ ပိုလန္ကို ဆိုဗီယက္ဆီကေနမမွီခိုဘဲေနရေအာင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ သူလုပ္ 

ေပးခဲ့တယ္။ ဂိုမူကာရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မႈ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မွာက်ဆင္းသြားတယ္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ 

မ်ားမွာေတာ့ (၁၉၇၀ ကေန-၈၀ အထိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့) အက္ဒဗက္ 

ဂီးယက္က ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကို အနည္းငယ္မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကို ပိုၿပီး 

တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ဂီးယက္က ပိုလန္ကို ေခတ္မီစက္မႈႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့တယ္။ သူေခ်း 

ယူခဲ့တဲ့ ေၾကြးၿမီေတြေၾကာင့္ေတာ့ သူ႔ကိုအျပစ္ေျပာလို႔ရတာေပါ့။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္မွာ ေခတ္မီ

စက္မႈႏိုင္ငံျဖစ္ေရးခုန္လႊားမႈကို တိုင္းျပည္ကလုပ္တဲ့အခ်ိန္ကာလမွာ ေခ်းယူခဲ့တာေတြပါ။ 

ဟာသလုပ္ခ်င္လုပ္ၾကပါ။ ဒီႏွစ္မွာ ပိုလန္ႏိုင္ငံကထုတ္လိုက္တဲ့ ပထမဆုံးဖီးယက္ကားထုတ္ 

လုပ္ျခင္း ႏွစ္၄၀ ျပည့္ပါၿပီ။ ပိုလန္ထုတ္ကားဆို မ်က္စိထဲေျပးျမင္ၾကတဲ့ကားျဖစ္ေနၿပီ။ ကၽြန္ 

ေတာ္ပထမဆုံးေမာင္းခဲ့တဲ့ကားကလည္း အဲဒီကားပဲ။ ဒီကားထုတ္တာ ထည့္ေျပာရမယ့္လုပ္ 

ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုပဲ။ ဖီးယက္ကားကိုထုတ္ခဲ့လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ဟာ ကားနဲ႔ဘာနဲ႔သြား 

လာတဲ့ လူအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာတာဗ်။

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ဟာ ဂီးယက္ေခါင္းေဆာင္တဲ့ကာလနိဂုံးခ်ဳပ္သြားၿပီး Solidarity လႈပ္ရွား

မႈေမြးဖြားလာတဲဲ့ႏွစ္လို႔ ေျပာရမယ္။ Solidarity လိုလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိး ဆိုဗီယက္အုပ္စုထဲမွာ 

ပထမဆုံးေပၚလာတာပဲ။ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းဟာ ‘ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး’ကို ေတာင့္တတာ 

မဟုတ္ဘဲ ဒီမိုကေရစီကိုလိုခ်င္တာဆိုတာ၊ ဟိုမေရာက္ဒီမေရာက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔မရ 

ေတာ့ဘူးဆိုတာကို ဒီလႈပ္ရွားမႈက ေနာက္ဆုံးပိတ္သက္ေသျပလိုက္တာပဲ။ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီက 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တဖြဖြေျပာခဲ့တဲ့ ‘ဆိုရွယ္လစ္အေရး တုိ႔အေရး၊ ဆိုရွယ္လစ္အေရးဖ်က္သူ 

တို႔ရန္သူ’ဆိုတဲ့ေၾကြးေၾကာ္သံကို လက္မခံၾကေတာ့ဘူးေလ။

လူထုအားစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ

‘ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္း’ နဲ႔ ‘အျပည့္အ၀ဒီမိုကေရစီ’ လုိ႔ခင္ဗ်ားေျပာခဲ့တယ္ေနာ္။ 
အဲဒီႏွစ္ခုဘာကြာလဲ ရွင္းျပလုိ႔ရမလား။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။     ။ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးဆိုတာကေတာ့ဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဒီမို 
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ကေရစီနဲ႔ နီးစပ္တဲ့စနစ္မ်ဳိးေတာ့ရွိေနေသးေပမယ့္ ဒါဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေသးဘူး။ ဒီမုိကေရစီ 

ဆိုၿပီး ပိုလန္မွာေျပာၾကတဲ့စနစ္ရွိတယ္။ အဲဒါက ‘ဆိုရွယ္ဒီမိုကေရစီ’။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခု

အခါေတာ္ေတာ္လူသိမ်ားတဲ့ဟာသရွိတယ္။ ‘ဒီမိုကေရစီနဲ႔ဆို ရွယ္ဒီမိုကေရစီၾကားမွာ ဘာ 

ကြာလဲ’ ေမးတယ္ေပါ့။ ေျဖတဲ့သူက ‘ကုလားထုိင္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ကုလားထုိင္ကြာသလိုေပါ့ကြာ’တဲ့။ 

စကားေလးတစ္ခြန္းက အယူအဆတစ္ခုုလုံးရဲ႕အႏွစ္သာရကို ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္တယ္။ ဒီ 

အခ်က္ကပဲ ၁၉၈၀-၈၁ မွာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေဟာင္းကို Solidarity က အဓိကစိန္ေခၚခဲ့တဲ့အရာပဲ။ 

မ်ဳိးဆက္သစ္တစ္ခု၊ ပညာပိုတတ္တဲ့မ်ဳိးဆက္တစ္ခု၊ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးကျပည္သူေတြအျပင္ အလုပ္ 

သမားလူတန္းစားေတာင္ ႏိုးထလာၾကတာကိုး။ အဲဒီလိုႏိုးထလာတာက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကိုတို္

က္ခိုက္ေနသူေတြဟာ ပညာတတ္ေတြမဟုတ္ဘူး ဆိုတာျပလိုက္တာပဲ။ ပညာရပ္နယ္ပယ္ေတြ 

က ပါေမာကၡေတြ ဒါမွမဟုတ္ အစိုးရနဲ႔သေဘာထားခ်င္းမတိုက္ဆိုင္ သူေတြလည္း မဟုတ္ဘူး 

ဆိုတာျပလိုက္တာပဲ။ ဒီလူေတြမဟုတ္ဘူးဗ်။ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ပါတီရဲ႕စီမံကိန္းေတြကို ဆန္႔က်င္ 

တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူေတြက အလုပ္သမားေတြျဖစ္ေနတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အလုပ္သမား 

လူတန္းစားကို သူတင္ျပသမွ်အရာတုိင္းမွာ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ခဲ့တယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီ ၁၉၈၀-၈၁ ခုႏွစ္ 

ကာလက သိပ္ကိုအေရးႀကီးတယ္။

ဒီမတိုင္ခင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ Solidarity အေရးအခင္းက ၁၉၇၈ ခုႏွစ္မွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး 

ဂၽြန္ေပါလ္-၂ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံရတာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတာ အမွန္ပဲ။ 

၁၉၇၉ ခုႏွစ္မွာ ပိုလန္ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပထမဆုံးအႀကိမ္ေရာက္လာတာေၾကာင့္ ဒီေလာက္

ႀကီးတဲ့အေရးအခင္းျဖစ္သြားတာ။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲေတြ၊ တရားပြဲေတြ 

ဆိုရင္ လူေတြသန္းခ်ီၿပီးတက္ၾကတာ။ အေျခအေနအားလုံးက ေသေသ၀ပ္၀ပ္ပဲ။ အစိုးရက 

ဒါမွမဟုတ္ ႒ာနဆုိင္ရာေတြက လုပ္ထားလို႔မဟုတ္ဘူး။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက အခ်င္းခ်င္း 

အလိုလို စုဖြဲ႕သြားတာကေန စနစ္တက်စုဖြဲ႕မႈျဖစ္သြားတာပါ။ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒထြန္းကားတဲ့အဲဒီ 

ေခတ္မွာ ျပည္သူေတြက တစ္ခုခုကိုသူတုိ႔ဘာသာလုပ္လို႔ရတယ္ဆိုတာကို ပထမဆုံးသေဘာ 

ေပါက္ သြားေတာ့တာပဲ။ လူတစ္သန္းတက္တဲဲ့အခမ္းအနားတစ္ခုလို ႀကီးက်ယ္တဲ့ဟာမ်ဳိးကို 

ကိုယ့္ဘာသာလုပ္လို႔ရသားပဲဆိုတာ သေဘာေပါက္သြားၾကတာပဲ။

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ တိုင္းျပည္အေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ေျပာင္းလဲသြားၿပီ။ Solidarity 

ထဲမွာရွိေနတဲသူေတြအမ်ားစုက စနစ္ေျပာင္းရေအာင္ဆိုၿပီးမေျပာၾကပါဘူး။ ေျပာရင္အႏၱရာယ္ 

သိပ္ႀကီးတာကိုး။ [၁၉၆၄-၁၉၈၂ ကာလတြင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္ 

မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး] ဘရက္ဇညက္ဗ္က ကရင္မလင္မွာရွိေနတုန္းပဲ။ သို႔ေသာ္ 

ဒါကဂုဏ္သိကၡာအတြက္တိုက္တာ၊ လြတ္လပ္ခြင့္အတြက္တိုက္တာ၊ ဒီမိုကေရစီအတြက္ တိုက္ 

တာဆိုေတာ့ကာ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး သက္သက္မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အျပည့္အ၀ 

ေျဖရွင္းမေပးလို႔ မရေတာ့ဘူး။ တကယ့္ေျဖရွင္းခ်က္ေတြကို ျပည္သူေတြကေတာင္းဆိုလာၿပီ။ 
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သူတုု႔ိဒီလုိေတာင္းဆိုခ်ိန္မွာ တိုင္းျပည္က စီးပြားေရးအက်ပ္းအတည္းထဲမွာ စုံးစုံးျမဳပ္ေနၿပီ။

အာဏာရွင္စနစ္အင္အားခ်ိနဲ႔လာျခင္း

ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကခ်မွတ္ထားတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ေနာက္ခံအေျခအေနမွာ 
အဆီးအတားမရွိ    ဒီမိုကေရစီရဖို႔နဲ႔  စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးဖို႔အတြက္  တစ္ခဲနက္ေတာင္းဆုိမႈေတြကုိ 
ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီတံု႔ျပန္ပုံကုိ ေျပာျပပါလား။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။    ။ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒနိဂုံးခ်ဳပ္ဖို႔ အဆုံးအျဖတ္ေပးတဲ့ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ခုရွိပါ 

တယ္။ ႏိုင္ငံေရးသေဘာနဲ႔ လူမႈေရးသေဘာအရအေၾကာင္းအရင္းႏွစ္ခုပါ။ ပထမဆုံးက 

ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားႏုိင္ငံ ပရာ့ဂ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႔ တစ္ဆက္တည္း 

ခ်က္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကတင္ျပတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို တုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႔ ဆိုဗီယက္က 

က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္လာတာပဲ။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ရဲ႕ သေဘာတရားေရးလမ္းစဥ္ စၿပီး 

ယိုယြင္းပ်က္စီးလာတာပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေျပာတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္း 

ေဆာင္ေတြရွိလာၿပီဆိုရင္ သူတို႔ကိုရပ္တန္းကရပ္ေအာင္လုပ္ဖို႔က စစ္သားေတြလႊတ္လိုက္ 

တာကိုး။ ဒါဘာကိုျပလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရားလမ္းစဥ္ အလုပ္မျဖစ္တာကိုျပတာပဲ။ 

ကြန္ျမဴနစ္စနစ္နိဂုံးခ်ဳပ္ဖို႔ အဆုံးအျဖတ္ေပးတဲ့ ဒုတိယအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ Solidarity 

ဆိုတဲ့ လူ ၁၀ သန္းပါတဲ့လႈပ္ရွားမႈပဲ။ အဲဒီလူ ၁၀ သန္းထဲက အမ်ားစုက ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကို 

ဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ေနတဲ့ ပိုလန္လူမ်ဳိးအလုပ္သမားေတြပါ။

၁၉၈၁ ခုႏွစ္မွာ အဲဒီတုန္းက ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး-၁ (၁၉၈၁-

၈၉) ဗြိဳက္ခ်က္ခ္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီရဲ႕အေျဖက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာလိုက္တာပဲ။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ေၾကညာလိုက္တာဟာ ပိုလန္ႏုိင္ငံသမိုင္းမွာ အဆိုး၀ါးဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြထဲကတစ္ခုပဲ။ 

ဒီေန႔ေခတ္ပိုလန္ႏိုင္ငံသားေတြကို အဲဒီတုန္းက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာတာ ဘယ္လို 

ေအာက္ေမ့လဲေမးၾကည့္ရင္ သူတို႔အျမင္ေတြကမ်ဳိးစုံပဲ။ အေျခအေနကအရမ္း အႏၱရာယ္ရွိေန 

တာရယ္၊ ဆိုဗီယက္က်ဴးေက်ာ္မႈျဖစ္ဖို႔ အရမ္းအလားအလာရွိေနတာေတြရယ္ေၾကာင့္ စစ္အုပ္ 

ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာဖို႔လိုတယ္လို႔ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ေျဖၾကမွာပဲ။ က်န္တဲ့ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ 

ေၾကညာဖို႔မလိုပါဘူး။ ယာ႐ူဇဲ့စကီက ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုရဖို႔ တျခားျဖစ္ႏိုင္ေျခေတြအားလုံးကို 

မရွာၾကံခဲ့လို႔ပဲလို႔ ယူဆၾကမွာပဲ။  ကၽြန္ေတာ့္ကိုေမးလာရင္ေတာ့ ဆိုဗီယက္က်ဴးေက်ာ္မႈကို 

ေၾကာက္စိတ္က တအားကိုႀကီးေနတယ္လို႔ပဲေျပာမွာ။ တကယ္လို႔ အဲဒီတုန္းက ပိုလန္ရဲ႕ 

အေျခအေနက ဆက္ၿပီးဆိုးေနမယ္ဆိုရင္ ေနာက္တစ္လေလာက္ၾကာတဲ့အခါ ဆိုဗီယက္တပ္ 

ေတြ ဒါမွမဟုတ္ ၀ါေဆာစစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕တပ္ေတြက ၾကား၀င္စြက္ဖက္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကေတာ့မယ္ဆို 

တာ သိပ္ကိုျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီလို ‘က်ဴးေက်ာ္’ တယ္ဆိုတာက ထူးျခားျဖစ္စဥ္ပါ။ 

ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ပိုလန္ေျမေပၚမွာ ဆိုဗီယက္စစ္သားႏွစ္သိန္းက တပ္စြဲထားၾကၿပီးသားေလ။ 
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ဟိုးဘက္က (တ႐ုတ္-ေျမာက္ကိုရီးယားနယ္စပ္အနီးမွ) ဗလာဒီဗိုစေတာ့ၿမိဳ႕ကေန ၀ါေဆာ 

အထိ စစ္သားေတြပို႔စရာမလိုဘူး။ ၀ါေဆာၿမိဳ႕လယ္ကေန ကီလိုမီတာ ၂၀ ေ၀းတဲ့ ရမ္ဘာတိုး 

ၿမိဳ႕မွာ စစ္သားေတြကိုတပ္စြဲထားလိုက္႐ုံပဲ။

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြဟာ ယာ႐ူဇဲစကီနဲ႔ Solidarity အတြက္ တကယ့္ျပႆနာႀကီးေတြ 

တက္တဲ့ကာလပဲ။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းက မၾကံဳဖူးေအာင္ စိတ္၀မ္းကြဲေနတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ေၾကညာၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ပိုလန္ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္နဲ႔ တုံဏွိဘာေ၀ 

ျဖစ္ကုန္ၾကၿပီ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔အစိုးရရဲ႕ အေျခအေနကလည္း အားနည္းေနတယ္။ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးေတြလုပ္ေပမယ့့္လည္း တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက က်ျမဲက်ေနတယ္။ တုိင္းျပည္မွာ 

ပိုက္ဆံကမရွိ၊ ေခ်းေငြမရွိနဲ႔ ပိုလန္ရဲ႕မိတ္ဖက္အေနာက္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ဆက္ဆံေရးကလည္း ပုံမွန္ 

အေျခအေနမွာမရွိေတာ့ဘူး။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေတာင္စုရဲ႕အေျခအေနကလည္း ယိုယြင္းပ်က္စီး 

ေနတယ္။ ဒီေတာ့ ပိုလန္ကိုလည္း တစ္နည္းတစ္ဖုံ အကူအညီေပးမယ္ဆိုၿပီး သူလည္းမကမ္း 

လွမ္းႏုိင္ဘူးေပါ့။

ဒိုင္ယာေလာ့ႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းအတြက္ အေျခခံတည္ေဆာက္ျခင္း 

အေျခအေနက ေသေရးရွင္ေရးျဖစ္ေနေတာ့ကာ သူ႔အေနနဲ႔ တကယ္ကို ဘုရင့္ေနာင္ 

ေဖာင္ဖ်က္လုပ္ရေတာ့မယ္ဆုိတာ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ပိုပိုနားလည္လာတယ္။ အတိုက္အခံနဲ႔ 

ဒိုင္ယာေလာ့ေတာ့ သူလုပ္မွရေတာ့မယ္။ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ကေန ဒိုင္ယာေလာ့ကို 

စလုပ္ေပးဖို႔ သူေတာင္းဆိုတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ 

ေတြအစပိုင္းမွာ ပိုလန္ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ဆိုတာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ပဲ။ 

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ သူကေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑နဲဲ႔အေနအထားကို လိုတာထက္ပိုတြက္ 

ခဲ့တယ္။ ေျဖရွင္းခ်က္တစ္ခုထြက္ဖို႔ ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔အတူလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ရင္ရၿပီလို႔ 

ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ယူဆခဲ့တယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ သူနဲ႔ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ကလည္း ဆက္ဆံ 

ေရးေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔အတူလုပ္ၾက႐ုံနဲ႔မရဘူးဗ်။ အဲဒီတုန္းက 

ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္မရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံအုပ္စုေတြက အမ်ားႀကီးရွိတာကိုး။

ေဂၚဘာခ်က္ဗ္က ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ 

အတူ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြဟာ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီး

တဲ့အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုေပါ့။ မွန္ပါတယ္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မတုိင္မီအထိ အတိုက္အခံနဲ႔ 

ပိုၿပီးပြင့္လင္းတဲ့ ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္ရမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားဖို႔ဆိုတာ ကြန္ျမဴနစ္ႏုိင္ငံ 

အားလုံးအတြက္ သိပ္ကိုခက္တဲ့ကိစၥပဲ။ ၁၉၈၆ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ ေဂၚဘာ ခ်က္ဗ္က 

ယာ႐ူဇဲစ္ကီကို မီးစိမ္းျပလိုက္တာ။ ေဂၚဘာခ်က္ဗ္က ‘ေကာင္းၿပီ၊ ဆိုရွယ္လစ္အယူအဆေတြ၊ 

တန္ဖိုးေတြဘာေတြေလးစားလိုက္နာၿပီး ခင္ဗ်ားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုဆက္လုပ္ခ်င္သပဆို 
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လုပ္သာလုပ္ဗ်ာ’တဲ့။ စစခ်င္းတုန္းကဆို ေဂၚဘာခ်က္ဗ္က အရမ္းေရွ႕မတိုးခ်င္ဘူး။ တစ္ခုခု 

လုပ္မွရေတာ့မယ္ဆိုတာ သူနားလည္ေပမယ့္ ႏို္င္ငံေရးစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္လဲမႈေတြနဲ႔ တျခား 

အေျပာင္းအလဲေတြ မလုပ္လို႔မရဘူးဆိုတဲ့အခ်က္ကို ရွင္းျပဖို႔က် သူ႔မွာျပႆနာရွိေနတယ္။

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြကုန္ခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ ပိုလန္ရဲ႕ျပႆနာေတြကို ဒိုင္ယာေလာ့နဲ႔ေျဖရွင္း 

မွသာျဖစ္ႏုိင္ေတာ့မယ္လို႔ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ျပတ္ျပတ္သားသားယူဆလာတယ္။ ပိုလန္မွာေနာက္

လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲက ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာလုပ္မွာဆိုေတာ့ သူ႔အတြက္ (ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္ဖို႔)

အခ်ိန္ဇယားက သိပ္ၾကပ္တယ္။ အဲဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမင္ေနက် ဒီမိုကေရစီေရြးေကာက္ပြဲ 

မဟုတ္တာအမွန္ပါ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ၀င္အေရြးခံတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အားလုံးက ကြန္ျမဴ

နစ္ပါတီကအတည္ျပဳထားတဲ့သူေတြခ်ည့္ပဲေလ။ တကယ့္ျပႆနာက မဲဆႏၵရွင္ေတြအားလုံး 

ပါ၀င္ၾကဖို႔ပဲ။ မဲေပးတဲ့သူအေရအတြက္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီကိုေထာက္ခံတဲ့ပမာဏကိုျပတာ

ပဲ။ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုမွာ ျပည္သူေတြကိုထုတ္ျပန္တဲ့ မဲအေရအတြက္ ကိန္းဂဏန္းေတြက 

လမိထ္ားတာေတြပဲ။ သို႔ေသာ ္ေရြးေကာက ္ပြဲရဲ႕ တကယ့္မဲရလဒ္ေတြကိ ုပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြက 

ေကာင္းေကာင္းသိတာေပါ့။ ပါတီထဲမွာဆိုရင္ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးမယ့္သူအေရ 

အတြက္ဟာ ၃၀ ကေန ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပိုႏိုင္မယ့္အလားအလာမရွိဘူးဆိုတာ လူတိုင္း 

သိေနတယ္။ မဲေပးမယ့္သူ (မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအေရအတြက္) နည္းတယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို 

လက္မခံဘူးဆိုတာ၊ အေျပာင္းအလဲကို ျပည္သူေတြငံ့လင္ေနတယ္ဆိုတာကို အခိုင္အမာျပ 

လိုက္တာပဲေပါ့။

စီးပြားေရးအေျခအေန၊ သင္းကြဲလူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ လာမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ အေၾကာင္း 

ကိစၥေတြအားလုံး ေပါင္းဆုံသြားေတာ့ကာ အတိုက္အခံနဲ႔စၿပီး စကားေျပာဖို႔ ယာ႐ူဇဲစ္ကီလည္း

ဆုံးျဖတ္လိုက္ရေတာ့တာပဲ။ သိုသိုသိပ္သိပ္နဲ႔ ပထမဆုံးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြက ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ 

မွာစပါတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီကေန ဧၿပီလအထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပထမဆုံးစားပြဲ၀ိုင္း 

ေဆြးေႏြးပြဲေတြ တရား၀င္စလုပ္ၾကတယ္။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲၿပီးေတာ့ စနစ္ေျပာင္းသြားတယ္။

ပိုလန္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးေအာင္ျမင္မႈကို ရွင္းျပျခင္း

ခင္ဗ်ားရဲ႕မူလေမးခြန္းကိုျပန္သြားရရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေအာင္ျမင္မႈက ဘယ္မွာျမစ္ဖ်ားခံခဲ့ 

သလဲဆို အျခားႏုိင္ငံံေတြထက္ ပိုလန္ရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္အသင့္ျပင္ထားတာက ပိုၿပီး 

ေကာင္းမြန္ေနတာလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ ပိုလန္ႏိုုင္ငံမွာ ‘အေတာမသတ္’တဲ့ ေအာ္ဟစ္မႈ 

ေတြက ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကိုေျပာင္းလဲပစ္လိုက္တာျဖစ္လို႔ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံံေတြထဲမွာ အျခား 

ႏိုင္ငံေတြထက္ တစ္နည္းတစ္ဖုံပိုၿပီး လစ္ဘရယ္ဆန္သြားေစတယ္။ ပိုလန္မွာ အတိုက္အခံက 

အရမ္းအားေကာင္းတယ္။ ဟိုးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းကရွိေနတဲ့ အစဥ္အလာ အတုိက္အခံ 

လႈပ္ရွားမႈကလည္း ပိုလန္မွာရွိၿပီးသားေလ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထဲမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလိုလား 
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တဲ့သူတခ်ဳိ႕ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္မွာရွိလာေနၿပီ။ အဲဒီေနာက္မွာ ယာဆက္ကူရြန္ (အတိုက္အခံဒီမိုက 

ရကအ္ပုစ္၏ုထငရ္ွားသည့္ေခါင္းေဆာင)္ နဲ႔ အျခားသူေတြဦးေတာငန္ဲ႔ အလပုသ္မားကာကြယ္ေရး 

ေကာ္မတီလို  အေတာ္ေလးခိုင္မာတဲ့ အတိုက္အခံအဖြဲ႕အစည္းေတြရွိေနၿပီ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

ေခါင္းေဆာင္ဂီယက္က ဒီအတုိက္အခံအုပ္စုေတြကို လက္သင့္ခံႏုိင္တဲ့အတုိင္းအတာထိ လစ္ 

ဘရယ္ဆန္တဲ့သူ။ ဒီအုပ္စုေတြဟာ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကုန္တဲ့အခ်ိန္မွာ တက္ၾကြလႈပ္ရွား 

လာၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ အေတာ္ေလးအင္အားႀကီးၿပီး ခိုင္မာအားေကာင္းတဲ့အတိုက္

အခံအုပ္စုအျဖစ္ လက္ခ္ဗြယ္ဆာဦးေဆာင္တဲ့ Solidarity နဲ႔ အျခားအတိုက္အခံအုပ္စုေတြ 

လည္းရွိေနတာအမွန္ပဲ။ ဒီေတာ့ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ ပိုလန္မွာ အကြဲအျပဲေတြေတာ္ေတာ္ 

ျဖစ္ေနတယ္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ၾကတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအစိတ္အပိုင္းက စနစ္တက် 

စုဖြဲ႕ထားတယ္။ အထူးသျဖင့္ Solidarity လႈပ္ရွားမႈေပါ့။ သို႔ေသာ္ တျခားေသာ အတိုက္အခံ 

အဖြဲ႕ေလးေတြကေတာင္ စနစ္တက်စုဖြဲ႕မႈရွိထားၾကတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ သင္းဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္း

မႈအေျခခံအေဆာက္အအုံ ေကာင္းေကာင္းရွိၾကတယ္။ အစဥ္အလာမဟုတ္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ 

အစည္းေတြကို အသိအမွတ္လိုက္တယ္။ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေပၚထြက္လာေစခဲဲ့ 

တယ္။ ေျပာင္းလဲလမယ့္အေျခအေနေတြမွာ ပိုလန္ႏိုင္ငံကိုဘယ္လိုအပ္ခ်ဳပ္သင့္သလဲဆိုတဲ့ 

ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈေတြ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးလုပ္တာကို ကိုယ္စားျပဳလာခဲ့တယ္။

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္ရင္းကေတာ့ အေျပာင္းအလဲေတြကို ဦးေဆာင္ဖို႔၊ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြရွိေနတာပဲ။ သူတို႔ေတြက ပိုလန္မွာ 

ပညာေကာင္းေကာင္းသင္ခဲ့ရသူေတြ၊ အေနာက္ႏိုင္ငံကေနလည္း အေတြ႕အၾကံဳအခ်ဳိ႕ရထားတဲ့ 

သူေတြ။ ေနာက္ၿပီးသူတို႔အသက္အရြယ္ေတြကလည္း အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ ၄၀ ေက်ာ္ေတြ 

ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ဖို႔နဲ႔ ဒီလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔ အသင့္ေတာ္ဆုံး အသက္အရြယ္ 

ေတြေပါ့့။ သူတို႔က ႏုိင္ငံျခားမွာပညာသင္လာၾကတာ။ အမ်ားစုက အေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ ပညာ 

သင္လာတာ။ သူတို႔မွာ အခုလိုအခြင့္အေရးရလာေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို တင္ျပဖို႔ 

အသင့္ျဖစ္လာၾကတယ္။ [ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး (၁၉၈၉-၉၁)၊ (၁၉၉၇-

၂၀၀၀) ျဖစ္ၿပီး၊ ဘားတဲလ္ေရာဗိရွ္ စီမံကိန္းဟုလူသိမ်ားသည့္ ‘ေရွာ့႐ိုက္ကုထံုး’ စီးပြားေရးျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈဗိသုကာ] လက္ရွက္ခ္ ဘားတဲလ္ေရာဗိရွ္က အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒။ 

သူလည္း အေမရိကန္မွာ ပညာသင္လာတဲ့သူ။

ၿပီးေတာ့ ေနာက္ဆုံးတက္တဲ့ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရျဖစ္တဲ့  မီရွက္ဆလက္ဗ္ ရာကိုးစကီးက 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမတိုင္ခင္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၉၈၈-၈၉) ေပါ့။ သူက ပိုလန္နာမည္ရသတင္းစာ 

Polityka ရဲ႕နာမည္ႀကီး အယ္ဒီတာခ်ဳပ္၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွာ အတြင္းေရးမွဴး-၁အျဖစ္ (၁၉၈၉-၉၀) 

ေနာက္ဆုံးတာ၀န္ယူခဲ့တဲ့သူေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္လည္းပါခဲ့တဲ့ သူ႔အစိုးရအက အင္မတန္အေရးပါ 

တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ ဥပေဒေတြကို ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးခဲ့လို႔ ပိုလန္စီးပြားေရးကို အေတာ္ 
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အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီဥပေဒေတြထဲမွာ ၀ီလ္ဇက္ခ္ဥပေဒၾကမ္းလို႔ေခၚၾကတဲ့ ဥပေဒ 

လည္းပါတယ္။ မီရွက္ဆလက္ဗ္ ၀ီလ္ဇက္ခ္က စက္မႈ၀န္ႀကီးပါ။ သူ႔အယူအဆက စြန္႔ဦးတီထြင္ 

စီးပြားေရးသမားေတြအတြက္ အေျခအေနေကာင္းဖန္တီးေပးဖို႔ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ 

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္က ၀ီလ္ ဇက္တင္ျပခဲ့တဲ့အရာေတြမွန္သမွ်ဟာ ဒီေန႔ေခတ္ပိုလန္အစိုးရတင္ 

ျပေနတဲ့ဟာေတြထက္ အမ်ားႀကီးသာပါတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ 

အေကာက္အခြန္၊ ႒ာနဆိုင္ရာေတြဘက္မွာဆိုရင္ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေနအထား 

က တျခားကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေတြမွာထက္ ေတာ္ေတာ္သာပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီတုန္းကပိုလန္ရဲ႕

စီးပြားေရးအေျခအေနက ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္ဆိုတာေတာ့ ထည့္ေျပာရမွာပဲ။ ဒီလိုဆိုးေန 

သည့္တိုင္ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကိုလုပ္ဖို႔ သတၱိနဲ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပတ္သားမႈကေတာ့ ကၽြန္ 

ေတာ္တို႔မွာရွိတယ္။

ဒိုင္ယာေလာ့ႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းအတြက္ အေျခခံတည္ေဆာက္ျခင္း 

စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြလို ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြကို မူ၀ါဒအေရးေဆာင္ရြက္တဲ့ အဓိက 

က်သူေတြက ခ်ဥ္းကပ္ပုံအရေျပာရင္ သူတို႔ၾကားက အားသာခ်က္ေတြမွာမူတည္ေနတယ္။ 

တခ်ဳိ႕အခ်ိန္္ေတြမွာ ခင္ဗ်ားတို႔မွာ ခိုင္မာတဲ့အစိုးရနဲ႔ အားနည္းတဲဲ့အတိုက္အခံရွိတယ္။ ဒါမွ 

မဟုတ္ အဲဒီအေျခအေနရဲ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ရွိတတ္တယ္။ ယာ႐ူဇဲ စ္ကီက ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈကို 

ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္လို႔ ခင္ဗ်ားေျပာပါတယ္။ သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္မွာ မူ၀ါဒေရးလႈပ္ရွားေနတဲ့ 

Solidarity  ကရွိေနတယ္။ သေဘာထားတင္းမာသူေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြၾကား 

က ဒီေဆြးေႏြးပဲြေတြ ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚလာခဲ့လဲ။ အားနည္းတဲ့အတိုက္အခံရွိရင္ အားေကာင္းတဲ့ 

အစိုးရရွိမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အားေကာင္းတဲ့အတိုက္အခံရွိရင္ အားနည္းတဲ့အစိုးရရွိမယ္။ ႏွစ္ 

ဘက္စလုံးမွာ အားနည္းတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရွိရင္ေတာ့ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနပဲ။ 

ပိုလန္မွာ အဲဒီအေျခအေနျဖစ္ခဲ့တယ္။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြမလုပ္ခင္မွာ အားကိုးရတဲ့ႏွစ္ 

ဘက္စလုံးက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြက ေတာ္ေတာ္အားနည္းေနတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက 

ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စီမံကိန္းမရွိဘူး။ ထိေရာက္ပီျပင္တဲ့ စီးပြားေရးကို မစီမံႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့အား 

နည္းေနတယ္။ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္တင္မကဘူး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ေတာင္ အင္မတန္ 

ေလးနက္တဲ့ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔လိုေနတာ လယ္ျပင္မွာဆင္သြားသလို 

ထင္ရွားေနတယ္။ Solidarity ကလည္း ၁၉၈၀ နဲ႔ ၁၉၈၁ တုန္္းကလို အဖြဲ႕၀င္ ၁၀ သန္းရွိတဲ့ 

အဖြဲ႕ႀကီးမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ဆယ္ႏွစ္အၾကာမွာရွိေနတဲ့ Solidarity။ အေမာေဖာက္ေနၿပီ။ 

အရင္ကေလာက္ လူႀကိဳက္မမ်ားၾကေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ Solidarity ကလည္း ေတာ္ေတာ္ 

အင္အားနည္းေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထင္ ပိုလန္စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေျမာက္သြားတာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အင္မတန္အားေကာင္းတဲ့ ေဆြးေႏြးဘက္အုပ္စုႏွစ္ခုရွိလို႔ပဲ။ သို႔ေသာ္ အုပ္စု 

ႏွစ္ခုစလုံးက ေနာင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးတာတစ္ခုကိုလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီဆိုတဲ့ တာ၀န္ယူ 
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စိတ္၊ ေလးနက္တဲ့ခံယူခ်က္ ရွိေနၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တုိင္းျပည္အေျခအေနက 

ေရွ႕ဆက္သြားလို႔မရေတာ့ဘူးေလ။ ဒီအေျခအေနဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးအေရးပါတဲ့ အေၾကာင္း 

ရင္းပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့ ကိုယ့္မွာအားေကာင္းတဲ့ ဘက္တစ္ဘက္နဲ႔ အားနည္းတဲ့ 

ဘက္တစ္ဘက္ရွိေနရင္ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီမႈရဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဥပမာ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးကို 

ဒီေန႔ေခတ္ အစၥေရး-ပါလက္စတိုင္း ပဋိပကၡမွာ ခင္ဗ်ားေတြ႕ႏိုင္တယ္။

ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ပါတီ၀င္ ၂ သန္းရွိတယ္။ အဲဒီပါတီ၀င္ေတြထဲမွာ တိမ္းညြတ္မႈ 

ေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးပဲ။ သို႔ေသာ္ အုပ္စုႀကီးႏွစ္ခုပဲရွိတာ။ ‘ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား’အုပ္စုက 

အေျပာင္းအလဲလိုအပ္တယ္၊ တကယ္ေလးနက္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြမရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

သြားၿပီဆိုတာကို သေဘာေပါက္ထားတယ။္ အဲဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြထဲမွာ သတိ 

ႀကီးႀကီးထားတဲ့သူေတြ၊ တုံံးတိုုက္တိုက္က်ားကိုက္ကိုက္ဆိုတဲ့သူေတြ၊ သတိၱေျပာင္တဲ့သူေတြ 

လည္းရွိတာပဲ။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားအုပ္စုမွာ ေခါင္းေဆာင္က ယာ႐ူဇဲစ္ကီ။ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို သူသာသေဘာမေပါက္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ ဘာမွျဖစ္လာမွာ 

မဟုတ္ဘူးဗ်။ ဒီအေရွ႕ ဥေရာပႏုိ္င္ငံေတြထဲက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ အီးရင္

ဟိုနက္ဟာ[ဂ်ာမနီဆိုရွယ္လစ္ညီညြတ္ေရးပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး (၁၉၇၅-၈၉)] နဲ႔ 

ဂုစ တက္ဗ္ ဟူဆက္ [ခ်က္ကိုစလိုဗက္ကီးယားသမၼတ (၁၉၇၅-၈၉)] ဆိုရင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ 

ေရးကို လုံး၀လက္မခံတဲ့သူေတြ။ ယာေနာ့ခါဒါ[ ဟန္ေဂရီဆိုရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီ 

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး (၁၉၅၆-၈၈)] တစ္ေယာက္ပဲ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလက္ခံတာရွိ 

တယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာတာ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြအေစာပိုင္းမွာ လိုအပ္တယ္လို႔ 

ယာ႐ူဇဲစ္ကီက သေဘာေပါက္တယ္။ သို႔ေသာ္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿပီးသြားေတာ့ သူ႔အတြက္တစ္ခု 

တည္းေသာေရြးစရာက ဒိုင္ယာေလာ့ပဲရွိတယ္ လို႔သူျမင္လာတယ္။ အရင္ကထက္ ပိုၾကမ္းၿပီး 

ပိုတင္းမာဖို႔ ဖိႏွိပ္ဖို႔ဘယ္နည္းနဲ႔မွမရေတာ့ဘူး။ ေရွ႕ဆက္ဖို႔တစ္ခုတည္းေသာလမ္းစက အလယ္ 

အလတ္လမ္းစဥ္ကိုပိုလိုက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႔ပဲ။ ဖိႏွိပ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္လုပ္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ 

ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို လက္မခံတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ေတြေတာ့ ရွိေနတာပဲ။  ျပဳျပင္ေျပာင္း

လဲမႈေတြကပ္ပါလာမယ့္ အႏၱရာယ္ကႀကီးတယ္လို႔သူတို႔ကေျပာတယ္။ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ 

ေရွ႕ဆက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အာဏာလက္လႊတ္လိုက္ရမယ္ဆိုတာက သူတုိ႔ 

အဓိကထားေျပာၾကတဲ့ ဆင္ေျခပဲ။ အခု ေနအခါကေနျပန္ၾကည့္ရင္ သူတို႔ေျပာ တာမွန္တယ္ပဲ 

ေျပာရမယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြက ပါတီအနာဂတ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမွန္မျမင္ခဲ့ၾက 

ဘူး။ ေဂၚဘာခ်က္ဗ္က ဆိုဗီယက္မွာ၊ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ပိုလန္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို စလုပ္ 

ၾကေတာ့ ပါတီဇာတ္သိမ္းဖို႔အစပ်ဳိးလိုက္တာပဲဆိုတာ သိလာရတယ္။ 

အေျပာင္းအလဲအတြက္ သေဘာတူမွ်မႈရေအာင္လုပ္ျခင္း

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းမွာ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလုပ္ 
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ေဆာင္ေတာ့မယ္လို႔ ယာ႐ူ ဇဲစ္ကီကဆုံးျဖတ္ခဲဲ့တယ္။ ေဂၚဘာခ်က္ဗ္က သူ႔ကိုေထာက္ခံအားေပး 

ခဲ့တယ္။ ဒီလိုေထာက္ခံအားေပးတာ ယာ ႐ူဇဲစ္ကီအတြက္ အေရးႀကီးတယ္။ အေျခအေနက 

တင္းမာေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းတစ္ခုမွာေပါ့။ ျငင္းၾကခုံၾကတာ 

ေတာ္ေတာ္ျပင္းထန္လာခ်ိန္မွာ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထား တင္းမာသူေတြ 

က စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲလုပ္တာမွားတယ္၊ ဒါပါတီကိုၿပိဳကြဲသြားေစလိမ့္မယ္ဆိုၿပီး ယာ႐ူဇဲစ္ကီကို 

ေ၀ဖန္တိုက္ခိုက္မႈစလုပ္ၾကတယ္။ သူ႔ႏုိင္ငံေရးသမားဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လုံး ပထမဆုံးအႀကိမ္ 

အၾကပ္ကိုင္တဲ့ နည္းသုံးဖို႔ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပဲြကိုဆန္႔ 

က်င္တဲဲ့ ရဲေဘာ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာသူကသိေတာ့ ႏုတ္ထြက္ဖို႔ျပင္တယ္။ ဒါဆိုသူတို႔ 

အတြင္းေရးမွဴး-၁ အသစ္ခန္႔လို႔ရၿပီ။ သူနဲ႔အနီးစပ္ဆုံး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြကလည္း ႏုတ္ 

ထြက္ၾကမယ္ျဖစ္ကုန္တယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ ဗဟိုေကာ္မတီဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လုိက္နာရမယ္ဆိုၿပီး 

ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ကေန ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္။ သူတို႔မဲခြဲဆုံးျဖတ္ၾကတဲ့အခါ ယာ႐ူဇဲစ္ 

ကီရာထူးမွာဆက္ေနဖို႔၊ ပါတီရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလိုုလားတဲ့ အေျခခံရပ္တည္ခ်က္ကို 

လက္ခံတဲ့ဘက္က ႏုိင္သြားတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြမွာ ႏုတ္ထြက္တာေတြ၊ ပုန္ကန္တာေတြ

နဲ႔ၿခိမ္းေျခာက္တာမ်ဳိးက ဒီလိုတင္းမာတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးေရာက္လာရင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထမရွိဘူး။ 

ႏုတ္ထြက္မယ္ေျပာလိုက္တာဟာ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေတြလုပ္ဖို႔ ယာ႐ူဇဲစ္ကီနဲ႔သူ႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္

ကိုင္ဖက္ေတြ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အခုိင္အမာခ်ထားတယ္ဆိုတာကို အခ်က္ျပလိုက္တာပဲ။ ဒါ သိပ္ 

အေရးႀကီးတယ္။

ကၽြန္ေတာ္က အဲဒီတုန္းက အသက္ ၃၁၊ ၃၂ ေပါ့။ အသက္ ၃၁ ႏွစ္အရြယ္မွာ လူငယ္နဲ႔ 

အားကစားေရးရာ၀န္ႀကီး ရာထူးကၽြန္ေတာ့္ကိုေပးလိုက္တာဆိုေတာ့ ပိုလန္အစိုးရထဲမွာ 

ကၽြန္ေတာ္က အသက္အငယ္ဆုံး၀န္ႀကီးျဖစ္လာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ကမာၻအႏွံ႔ခရီးဆန္႔ခဲ့တယ္။ 

၁၉၇၆ ခုႏွစ္မွာ အေမရိကန္မွာ သုံးလေက်ာင္းသြားတက္ရတယ္။ ဆိုေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္၀ါနဲ႔ဆိုဗီ

ယက္ျပည္ေထာင္စုကို ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးအေနာက္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ရင္ ဘယ္လိုေနမယ္ဆိုတာ 

ကို နားလည္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ဘာမွမခက္ဘူး။ ဒီလိုႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ 

လုံး၀စိတ္ပ်က္စရာ ေလ့လာစူးစမ္းမႈပဲ။ အင္မတန္စိတ္ပ်က္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ အေျခအေနပဲ။ 

အေနာက္ဂ်ာမနီမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ေက်ာင္းတက္ခဲ့ေသးတယ္။ အဲဒီတုန္းကဆို ပိုလန္နဲ႔ 

အေနာက္ဂ်ာမနီဆိုတာ ဘာမွမဆိုင္ဘူး။ ပိုလန္ကေတာ္ေတာ့္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနတာဗ်။

ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ဳိးဆက္အတြက္ေတာ့ ပိုလန္က အေျပာင္းအလဲလို႔ဖို႔လိုေနတယ္ဆိုတာ၊ 

ေခတ္မီစက္မႈႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရမယ္ဆိုတာ အရမ္းသိသာေနတယ္။ ေတာ္ေတာ္တိုးတက္ 

ေနၿပီျဖစ္တဲ့ ကမာၻ့အစိတ္အပိုင္းထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါခ်င္တယ္။ ျပႆနာက တိုးတက္ေအာင္

ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုတာပဲ။ ဘယ္လမ္းကိုလိုက္သင့္လဲေပါ့။ တကၠသိုလ္မွာတုန္းက 

ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေက်ာင္းေနဖက္ေတြက ေယဘုယ်အယူအဆ ႏွစ္ခုသုံးခုရွိခဲ့တယ္။ ပထမဆုံး 



226

ကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုေထာက္ခံအားေပးဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကိုတတ္ႏိုင္သမွ်ေျပာင္း 

ဖို႔ အလားအလာရွိတာမွန္သမွ်လုပ္ဖို႔ပဲ။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုလုပ္ရင္းနဲ႔ ၀ါေဆာစာခ်ဳပ္တို႔၊ 

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတို႔ဆိုတဲ့ ဒုတိယကမာၻစစ္ရဲ႕ရလဒ္ျဖစ္တဲ့ အကန္႔အသတ္ေတြအားလုံး 

ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာရွိေနတာဆိုတဲ့ အေျခအေနေတြဟာ ေျပာင္းလဲလို႔မရႏုိင္ဘူးဆိုတာကိုလက္ခံ

ထားဖို႔ပဲ။ ဒါကၽြန္ေတာ့္အယူအဆ။ အတိုက္အခံဘက္မွာရပ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့္ေက်ာင္းေနဘက္ 

ေတြရဲ႕အယူအဆကက်ေတာ့ (ႏိုင္ငံေရး) စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးဆိုတာပဲ။ 

(အတိုက္အခံမွာ ဤတစ္ႀကိမ္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းအထိ အေတာ္ပင္အားေကာင္းခဲ့ 

သည္။) တကယ္လို႔အမ်ားႀကီးေပးဆပ္ရသည့္တုိင္ (ႏိုင္ငံေရး) စနစ္ကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ဖို႔

လိုတယ္လို႔ သူ႔တို႔ကေတြးၾကတယ္။

ကၽြန္ေတာ့္ေက်ာင္းေနဖက္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕တတိယေျမာက္ အယူအဆကက် 

ခုနေျပာခဲ့တဲ့မဟာဗ်ဴဟာေတြအားလုံးက အလုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးတဲ့။ စနစ္ကိုအတြင္းထဲက 

ေနျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔၊ အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသင့္မျဖစ္ၾကေသးဘူးေပါ့။ 

ေနာက္ေပါက္ ေတာ္လွန္ေရးသမားေတြျဖစ္ဖုိ႔ အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးသမားေတြအျဖစ္ ေထာင္ခ် 

ခံရဖို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အမ်ားႀကီးစေတးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသင့္မျဖစ္ၾကေသးဘူးေပါ့။ တစ္ခု 

တည္းေသာေရြးစရာက တိုင္းျပည္ကထြက္သြားၾကဖို႔ပဲ။ တကယ္ပဲ အဲဒီေက်ာင္းေနဖက္ေတြ 

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြအစေလာက္မွာ ပိုလန္ကထြက္သြားၾကတယ္။ 

အဲဒီလို ပိုလန္လူမ်ဳိးေတြ အလုံးအရင္းျပည္ပကိုထြက္သြားတာ အထူးသျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး   

ေၾကညာၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာထြက္သြားၾကတာ ေတာ္ေတာ္ကိုမ်ားပါတယ္။ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတး 

လ်၊ ေတာင္အာဖရိကနဲ႔ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြ ေတြအမ်ားစုမွာ ပိုလန္ႏိုင္ငံသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား 

အခုထိရွိေနတုန္းပဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္၊ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ၀န္ႀကီးဆိုေတာ့ ၁၉၈၀ ျပည့္ေတြကုန္ခါနီး 

စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမစခင္ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြမွန္သမွ်ဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ ဘ၀င္ 

က်စရာေတြခ်ည့္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အယူအဆနဲ႔နီးစပ္တဲ့အရာကိုလုပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးရၿပီေပါ့။ ဟိုး 

အရင္ကတည္းက ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြအားလုံးမွာ ကၽြန္ေတာ္ပါခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ 

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေျပာင္းလဲဖို႔၊ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ဖို႔ ရာကိုုးစကီးရဲ႕ဆုံးျဖတ္

ခ်က္ေတြထဲမွာ ပထမဆုံးက သင္းဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းမႈဆိုင္ရာဥပေဒသစ္ကို ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ 

ရယ္၊ အတိုက္အခံရယ္နဲ႔ေဆြးေႏြးဖို႔ဗ်။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြကုန္ခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ ဒီဥပေဒသစ္က 

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အျပင္ကေန အသင္းအဖြဲ႕ေတြ ေပါင္းစုံဖြဲ႕စည္းခြင့္ေပးလိုက္တယ္။ 

ေက်ာင္းေတာ္နဲဲ႔ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္က ဥကၠ႒လုပ္တယ္။ ဂိုဏ္းအုပ္ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ၊ သူတို႔အၾကံေပးေတြနဲ႔ အစည္းအေ၀းလုပ္ၾကတာ ကၽြန္ေတာ္မွတ္မိေသး 

တယ္။ ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြ လက္ေအာက္ခံအၾကံေပးတစ္ေယာက္ကယန္ အိုလ္ရွက္ဖ္ 
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စကီး [၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၉၉၁-၉၂)] ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕က တကယ့္လူငယ္လူရြယ္ေတြျဖစ္ေန 

ေတာ့ သူတို႔ေတာ္ေတာ္အံ့အားသင့္သြားတယ္။ ရာကိုစကီးက ေပါ့ပ်က္ပ်က္လုပ္လိုက္တယ္လို႔

သူတို႔ကယူဆထားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးဘက္ေတြရဲ႕ ေတြ႕ေတြ႕ခ်င္းတုံ႔ျပန္ ပုံက 

မ်က္ႏွာပ်ကစ္ရာပ။ဲ  ဒသီင္းဖြ႕ဲဖြ႕ဲစည္းမႈဆိငုရ္ာဥပေဒ ေဆြးေႏြးဖို႔ ဒလီိမုႏူးမနပ၀္နႀ္ကီးေပါကစ္ေတြ 

ရာကိုစကီးက လြယ္လြယ္နဲ႔လႊတ္လိုက္တယ္လို႔ သူတို႔ကတြက္လိုက္တာကိုး။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ 

မ်ဳိးဆက္အတြက္ေတာ့ ဒီလိုလႊတ္လိုက္တာ အံ့မခန္းအခြင့္အေရးပဲ။ ေခတ္သစ္မွာ ကၽြန္ေတာ္

တို႔သက္တမ္းရင့္ပါတီႀကီးက တက္တက္ၾကြၾကြနဲ႔မလုပ္ႏုိင္မကိုင္ႏုိင္ေတာ့တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

အတြက္ေတာ့ သိပ္ျပႆနာမဟုတ္ဘူး။

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြကိုဦးတည္ေနတဲ့ အေျခအေနကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယာ႐ူဇဲစ္ကီးနဲ႔ 
သူ႔အဖြဲ႕က ဘယ္လုိနားလည္ ထားၾကလဲဗ်။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။    ။စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာ ယာ႐ူဇဲဲစ္ကီးရဲ႕အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ျပည္ထဲေရး 

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

ပုဂၢိဳက္က အစိုးရေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနတာ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတဲ့ 

စိတ္ကူးပဲ။ သူ႔ကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြေပးႏုိင္တဲဲ့ေပးႏိုင္တဲ့လူလို႔ အတိုက္အခံကျမင္တာကိုး။ 

ယာ႐ူဇဲစ္ကီးရဲ႕အတြင္းလူအေနနဲ႔ ဖိႏွိပ္မႈေတြအမ်ားဆုံးလုပ္ခဲ့တဲ့လူက ဒီမိုကေရစီနဲ႔ မူ၀ါဒ 

ေျဖေလွ်ာ့ေရးအတြက္ အခုတာ၀န္ရွိတဲ့သူျဖစ္ေနတယ္ေလ။ ဒီေတာ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔စိတၱေဗဒ ႐ႈ 

ေထာင့္ကၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ သူ႔ကိုေခါင္းေဆာင္ေရြးလိုက္တာ သိပ္မွန္တဲ့ဆုံးျဖတ္

ခ်က္ပဲ။သူ႔ရဲ႕ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕မွာ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဖလိုရီယန္ဆြစ္ဇ္ကီ၊ အဲဒီတုန္းက 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လုပ္ေနတဲ့ ရာကိုစကီး၊ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲဲ႕ကအဖြဲ႕၀င္သုံးဦး (စတာနစ္လက္ဗ္ 

ရွ၀က္ခ္၊ ဗာလက္ဒ္စလက္ဗ္ ဘာကာ၊ ယာႏူ ရက္ေကာ့စကီး) နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕မွာ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္တုန္းကမွမပါခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ကအစိုးရအဖြဲ႕

၀င္သက္သက္ပဲ။ ရာကိုစကီးအစိုးရမွာ ၀န္ႀကီးေပါ့။ သို႔ေသာ္ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပဲက အုပ္စု 

သုံးခုထဲက အုပ္စုတစ္ခုရဲ႕ ပူးတြဲဥကၠ႒ျဖစ္တယ္။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပုံကို သေဘာ 

ေျပာရရင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြအကုန္လုံးက စားပြဲတစ္ခုမွာ၀ိုင္းထုိင္ၾကတယ္။ ဒီအစည္းအေ၀း 

ေတြမွာ ကီရွ္တက္ခ္နဲ႔ ဗြယ္ဆာတို႔က ဥကၠ႒ေတြ။ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ 

အားလုံးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေကာ္မတီသုံးခုရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က မာဇုိယဲ့ဗ္စကီနဲ႔ ဒုတိ 

ယဥကၠ႒လုပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အလုပ္သမားသမဂၢေတြနဲ႔ Solidarity ကိုတရား၀င္ 

အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရတယ္။ ႏိုင္ငံေရး 

ဦးေဆာင္အဖြဲဲ႕၀င္ ရက္ကိုစကီးနဲ႔ ပါေမာကၡ ဘေရာနိစ္လက္ဗ္ ဂီရီမက္တို႔က ႏိုင္ငံေရးေကာ္မတီ 
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ရဲ႕ ပူးတြဲဥကၠ႒ေတြ။ တတိယေကာ္မတီက စီးပြားေရးကိုေဆြးေႏြးတယ္။ ႏုိင္ငံေရးဦးေဆာင္ 

အဖြဲ႕၀င္ [ဗာလက္ဒ္စလက္ဗ္] ဘာကာ၊ အတိုက္အခံအဖြဲ႕၀င္ ပါေမာကၡ ဗီတို ထရက္ဗ္ရွာ 

ကိုးစကီးတို႔က ပူးတြဲဥကၠ႒တို႔ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးက သူ႔ေကာ္မတီသုံးခုနဲ႔အလုပ္ 

လုပ္တာေပါ့။ သူ႔ေနရာက လုံး၀အေရးအႀကီးအဆုံးေနရာေပါ့။

ကၽြန္ေတာ့့္အျမင္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးရဲ႕ေတြးပုံေခၚမွာ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းေတြအမ်ားႀကီး

ရွိေနတယ္။ ပထမဆုံးက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿပီးသြားရင္ အရင္တုန္းကရွိတဲ့ခဲ့တဲ့ဟာမ်ဳိးကို ျပန္ 

ဖြဲ႕စည္းမယ္ဆို အကုန္ကေမာက္ကမေတြ ျဖစ္ကုန္မွာဆိုေတာ့ အေျဖတစ္ခုထြက္ဖို႔ အရမ္း 

အေရးႀကီးတယ္။ အေျခအေနက အရင္ကနဲ႔လုံး၀မတူေတာ့ဘူးေလ။ ဒီမိုကေရစီ တည္ 

ေဆာက္ေရးနဲ႔ မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ေရးအယူအဆက ယာ႐ူေကာ့ဗ္စကီးအတြက္ အရမ္းအေရးႀကီး 

တဲ့အယူအဆလို႔ထင္တယ္။ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ဒီမိုကေရစီကိုသူေတြးသလားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ 

ေသခ်ာမသိပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးကို သူကပိုအေလးထားတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ 

သူဘယ္လို ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္မ်က္၀ါးထင္ထင္ျမင္ခဲ့ေတာ့ သူ႔ရဲ႕ျပတ္သားတဲ့ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ကၽြန္ေတာ္အင္မတန္ေလးစားပါတယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရးသမားဘ၀

ကိုစခဲ့ၿပီး  ဒိုင္ယာေလာ့လုပ္တယ္၊ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းအသြင္ကူးေျပာင္းသြားတယ္

ဆိုတာနဲ႔ အဆုံးသတ္ခဲ့ ရွားရွားပါးပါးႏုိင္ငံေရးသမားေတြထဲမွာ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးပါတယ္။ လူထုက 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔ သမၼတတို႔က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာ လိုက္ 

တာ ဒါမွမဟုတ္ အင္မတန္ဖိႏွိပ္တဲ့တုံ႔ျပန္မႈလုပ္တာနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားတာမ်ဳိးက ပိုၿပီးျဖစ္ေလ့ 

ျဖစ္ထရွိတာမ်ဳိးေလ။ အာဏာရွင္ေတြ ဒါမွမဟုတ္ အာဏာရွင္တစ္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြထဲမွာ 

ယာ႐ူဇဲစ္ကီးလိုလူမ်ဳိး  ေတာ္ေတာ္ရွားမယ္ထင္တယ္။

စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ၀င္မယ္လုပ္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာက ဘာလဲ။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။    ။ ေတာ္ေတာ္႐ုိးစင္းတဲ့မဟာဗ်ဴဟာပါ။ အတုိက္အခံကို ဖိတ္ေခၚမယ္၊ 

ၿပီးရင္ အာဏာနဲ႔တာ၀န္ယူမႈကို ခြဲေ၀မယ္ဆိုတဲ့မဟာဗ်ဴဟာေပါ့။ အစတုန္းကေတာ့ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္က ေလးႏွစ္ထက္မနည္း ၾကာလိမ့္မယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ထင္ထားခဲ့တာ 

မွားတာေပါ့။ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရမွာ။ ၁၉၈၉ 

ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲက တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီမဆန္ဘူး။ လႊတ္ေတာ္မွာ အတိုက္ 

အခံအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔သူ႔မဟာမိတ္ေတြ 

အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေပးဖို႔ဆိုၿပီး တြက္ထားတာေပါ့။ ၿပီးရင္ သမၼတ 

ေရြးေကာက္ပြဲလာမယ္။ (ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒါကို တရား၀င္မေဆြးေႏြးေပမယ့္) အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

ကာလမွာ သမၼတေလာင္းဟာ ယာ႐ူဇဲစ္ကီျဖစ္ရလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ အစကတည္းက လူတိုင္း 

အပိုင္တြက္ထားၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေအာက္မွာ ဒုတိယလႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ 

ျဖစ္တဲ့ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုဖြဲ႕စည္းဖို႔အယူအဆကိုတင္ျပခဲ့တယ္။ အျပည့္အ၀ ဒီမိုကေရစီ 
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မဆန္ဘဲ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ပဲ သူတို႔လက္ခံႏုိင္တာေၾကာင့့္ 

အထက္လႊတ္ေတာ္ထပ္ၿပီး ဖြဲ႕စည္းဖို႔ကို အတိုက္အခံက အေၾကာက္အကန္ကန္႔ကြက္ၾကတယ္။ 

သို႔ေသာ္ အဲဒီလိုအျပည့္အ၀ ဒီမိုကေရစီမက်တဲ့လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဘယ္ႏွစ္ခုမ်ားသူတို႔

လက္ခံႏုိင္မွာမို႔လို႔လဲ။ ဒီေတာ့ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အျပည့္အ၀ဒီမို

ကေရစီဆန္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပဖို႔ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္အဆိုျပဳလုိက္ေတာ့ လက္ခံၾကတယ္။ 

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြေရာ ကၽြန္ေတာ္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြေရာက အထက္လႊတ္ 

ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမယ္လို႔လက္ခံလိုက္တာကို အံ့အားသင့္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ တိုင္း 

ျပည္ကိုႏွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ပါတီဟာ အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ လုံး၀ 

လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနသင့္တယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္သူတိုု႔ကိုရွင္းျပလိုက္

တယ္။အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ ရာႏႈန္းျပည့္ အတိုက္အခံဘက္ကခ်ည့္ျဖစ္ေနရင္ 

ေတာင္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးကို သမၼတအျဖစ္တင္ေျမႇာက္ဖို႔ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ အမ်ားစု 

မဲကရွိေနမွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္တင္ျပခ်က္က ႏိုင္ငံေရးၿငိလုံးပါသြားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ ‘ဒီမယ္ ဒီလို 

ဘာမဟုတ္တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေလးကိုေတာင္ ဒီပါတီက တာ၀န္ယူမေဆာင္ရြက္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့သေဘာပဲ။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီဟာ ဘာမွ 

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္လုပ္ ႏိုင္စြမ္းမရွိဘူးဆိုတာ ၀န္ခံရေတာ့မွာပဲ။ ဒါျဖင့္ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ 

အသင့္ပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာႏုိင္ပါဦးမလား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေရြးေကာက္ပြဲကိုအေတြ႕အၾကံဳ 

ယူဖို႔ စိတ္မ၀င္စားၾကေတာ့ဘူးလား။’ လို႔ေျပာလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကတအားအဆိုးျမင္ေန

တာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ အထက္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အနည္းဆုံး 

၃၀နဲ႔ ၃၅ေနရာေတာ့ရမွာပဲလို႔ကၽြန္ေတာ္တြက္ထားတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲက 

လြတ္လပ္သည့္တိုင္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက သမၼတျဖစ္ေနရင္ လႊတ္ေတာ္ကိုကိုယ္စားလွယ္ေနရာအ

မ်ားစုကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရေနဦးမွာပဲ။ ေနာက္တစ္ဆင့္ (ေနာက္ေလးႏွစ္ၾကာရင္ လြတ္လပ္ေသာ 

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပေရး) အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လႊတ္ေတာ္ထဲကေန အလုပ္လုပ္ႏုိင္မွာ 

ပဲေပါ့။

ဇြန္လေရြးေကာက္ပြဲလဲၿပီးေရာ အေျခအေနေတြအားလုံးေျပာင္းသြားတယ္။ အတိုက္အခံ 

က အမ်ားစုေထာက္ခံမႈရသြားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳလုိ႔မျဖစ္ဘူး။ 

ဒီတစ္ႀကိမ္မွာလည္း ယာ႐ူဇဲစကီက အေတာ္တာ၀န္ယူမႈရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီထဲမွာ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔အဆက္ရွိတဲ့ အုပ္စုေလးေတြအပါအ၀င္  

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ညြန္႔ေပါင္းပါတီေတြက ေရြးေကာက္ပြဲတရားမ၀င္ဘူး၊ မခိုင္လုံဘူးလို႔ေၾကညာဖို႔ 

ယာ႐ူဇဲစ္ကီးကို ဖိအားေပးၾကတယ္။ သူကမေၾကညာဘူးပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိုလက္ခံရမွာပဲ 

လို႔သူကေျပာတယ္။ ဒီရလဒ္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြက္ ရလဒ္ေကာင္းမဟုတ္တာေၾကာင့္ 

အနာဂတ္အတြက္ ေနာက္ထပ္ျပႆနာေျဖရွင္းမႈေတြကို စဥ္းစားၾကဖို႔လိုၿပီလို႔ သူကေျပာခဲ့ 

တယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက အသြင္ကူေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ကို အရွိန္ျမႇင့္ေပးလိုက္တယ္။ သို႔ေသာ္ 
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ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးက ဘယ္နည္းနဲ႔မဆို သူ႔အခ်ိန္အခါနဲ႔ ျဖစ္လာမွာပဲ။ (ေရွာင္လႊဲလို႔ရႏိုင္မွာ 

မဟုတ္ဘူး)

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ထြန္းေအာင္လုပ္ရာတြင္ 
အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏အခန္းက႑

ဒီမိုကေရစီကိုရေအာင္လုပ္ရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့အခန္းက႑ကပါ၀င္ဖို႔ တစ္သက္လံုးဒီမို
ကေရစီလုိလားသူျဖစ္စရာမလုိပါဘူးဆုိတာကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယာ႐ူဇဲစ္ကီးက နမူနာေကာင္းျပ 
လုိက္တယ္လုိ႔ေျပာရင္ ခင္ဗ်ားလက္ခံမလား။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။     ။လက္ခံတာေပါ့ဗ်။ ဆိုဗီယက္အုပ္စု၀င္ႏုိင္ငံေတြအားလံုးထဲက ႏုိင္ငံ 

ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ၾကည့္လုိက္ရင္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးက လိမၼာပါးနပ္သူ၊ ပညာတတ္၊ မြန္ရည္ၿပီး 

ဂုဏ္သေရရွိတဲ့သူဆိုတာ ထင္းေနတာပဲ။ သူက ေတာ္ေတာ္ကိုလက္ေတြ႔က်က်လုပ္ကိုင္တတ္

တယ္။ ဒိုင္ယာေလာ့နဲ႔အေျပာင္းအလဲမရွိဘူးဆိုရင္ စီးပြားေရးအတြက္ ဘာမွလုပ္ေပးဖို႔အခြင့္ 

အေရးရမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ သူေျပာခဲ့တယ္။ အတိုက္အခံရဲ႕အျမင္ေတြကိုလက္ခံ ေပါင္းစပ္ဖို႔ 

ဘယ္လိုမွ အခြင့္အေရးရမွာမဟုတ္ဘူးလို႔သူေျပာခဲ့တယ္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့အေၾကာင္း 

အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္မွေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္္ပဲ။ သူနဲ႔ယာ႐ူေကာ့ဗ္စကီးက ေတာ္ေတာ္ 

ႀကီးကို အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးေကာင္းရွိၾကတယ္။သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကား ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကအင္

မတန္ေကာင္းတယ္။ ဆိုေတာ့ကာ ယာ႐ူဇဲစကီးနဲ႔ပိုလန္က ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္အတြက္ေတာ့ ဘယ္

လိုအလုပ္ျဖစ္တဲ့စမ္းသပ္မႈေတြလုပ္ႏုိင္မလဲဆိုတာကို လုပ္ၾကည့္လို႔ရတဲ့ ဓာတ္ခြဲခန္းပဲလို႔ကၽြန္ 

ေတာ္ထင္ပါတယ္။

ယာ႐ူဇဲစကီးဘ၀က နိမ့္ျမင့္တက္က်ေတြအမ်ားႀကီးနဲ႔ပါ။ ေဆြႀကီးမ်ဳိးႀကီးမိသားစုက ေမြး 

လာတဲ့သူ။ ဒုတိယကမာၻစစ္မတိုင္မီ သူတက္ခဲ့တဲ့ေကာင္းေတြက ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတြ။ 

ဒီ၀ါေဆာၿမိဳ႕ေတာ္က မာရီရန္းေနာ့ဗ္ ကက္သိုလစ္စာသင္ေက်ာင္းမွာလည္းသူတက္ခဲ့တယ္။ 

ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းမွာ သူ႔အေဖကြယ္လြန္သြားတယ္။ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက ပိုလန္ကို 

၀င္တုိက္ေတာ့ သူတို႔မိသားစုကို ဆိုက္ေဘးရီးယားကိုနယ္ႏွင္လိုက္တာဆိုေတာ့ ဆိုဗီယက္ 

ျပည္ေထာင္စု တစ္ေနရာမွာသူကြယ္လြန္သြားတာပဲ။ စစ္အတြင္းမွာ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးက ဆိုဗီယက္ 

မွာပဲေနခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ပိုလန္စစ္တပ္ထဲ၀င္တယ္။ ပိုလန္စစ္တပ္ဆိုတာ ကြန္ျမဴနစ္ 

အစိုးရ နဲ႔အခ်ိတ္အဆက္ရွိတယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးျဖစ္လာတယ္။ ကာကြယ္ေရး 

၀န္ႀကီးျဖစ္လာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေပါ့။

လူတိုင္းအမွားနဲ႔မကင္းပါဘူး။ သူလည္းအမွားေတြလုပ္ခဲ့တာအမ်ားႀကီးပဲ။ သူ႔ဘ၀မွာ 

အခြင့္အေရးကိုေခ်ာင္းေနခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ သို႔ေသာ္ကၽြန္ေတာ္အထူးအေလးထားေျပာ

ခ်င္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္တာပဲ။ ပိုလန္ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ သူ႔ရင္ထဲမွာ
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ကိန္းေအာင္းေနတဲ့ျပည္ခ်စ္စိတ္ရွိတယ္။ သူလုပ္သမွ် အရာတိုင္းကို တာ၀န္ယူစိတ္ရွိတာ၊ 

မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွိတာေတြက ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ သူ႔အတြက္ သူ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ 

အတြက္ သိပ္အေရးပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သူ႔အစိုးရသက္တမ္းေနာက္ဆုံးအခ်ိန္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြအတြက္ သိပ္အေရးပါတယ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကေန 

ေထာက္ခံမဲ တစ္မဲအသာနဲ႔ သမၼတျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ေနေတာ့ သူရာထူးကႏုတ္ 

ထြက္သြားတယ္။ သူ႔ေခတ္ကုန္သြားၿပီဆိုတာ ေကာင္းေကာင္းနားလည္တယ္။ အၿငိမ္းခ်မ္းဆုံး 

နည္းလမ္းနဲ႔ ပိုလန္သမၼတအျဖစ္ကေန သူႏုတ္ထြက္သြားတယ္။ သူႏုတ္ထြက္သြားလို႔ ၁၉၉၀  

ျပည့္ႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပလို႔ရသြားတယ္။ ဗြယ္ဆာက ေနာက္တက္လာတဲ့ သမၼတအျဖစ္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတယ္။ အဲဒီကာလေတြမွာ ယာ႐ူဇဲစ္ကီးနဲ႔အလုပ္ လုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြ 

ထဲက မာဇိုဗယဲ့စကီးလိုလူကိုေမးၾကည့္ရင္ သူဟာတြဲလုပ္တဲ့သူေတြကိုေတာ္ေတာ္သစၥာရွိတဲ့လူ 

လို႔ လူတိုင္းကေျပာမွာပဲ။ စစ္တပ္ထဲမွာ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနမွာ သူေတာ္ေတာ္ၾသဇာ 

ေညာင္းေနေသးတာေတာင္မွ သူ႔သေဘာနဲ႔သူလုပ္ဖို႔ မေလ်ာ္ၾသဇာမသုံံးခဲ့ဘူး။ အသစ္တက္လာ 

တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ သမၼတဗြယ္ဆာအေပၚ သိပ္ကိုသစၥာေစာင့္သိခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီးဒါဟာသူ႔ႏုိင္

ငံေရးသမားဘ၀ဇာတ္သိမ္းခန္းပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေနာက္တစ္ႏွစ္ေနေတာ့ သူရာထူးက 

ႏုတ္ထြက္လုိက္တယ္။ အာဏာရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေရးသမားဘ၀စခဲ့ၿပီး  အရမ္းကို 

ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးသုခမိန္အျဖစ္ သူအဆုံးသတ္ခဲ့တယ္ေလ။

ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္း

ပါတီေဟာင္းကထြက္ ပါတီသစ္ေထာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆက္လုပ္သင့္တယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ား 
ဘာေၾကာင့္ဆံုးျဖတ္ခဲ့သလဲ။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။    ။ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက သမုိင္းမွာက်န္ခဲ့ၿပီလို႔ကၽြန္ေတာ္ျမင္တာေၾကာင့္ 

ပါတီသစ္ေထာင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့တာပဲ။ ဒီမိုကေရစီဥပေဒေတြမရွိပဲ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့စနစ္မွာ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရွိခဲ့တာ။ ဒီပါတီနဲ႔ (ပါတီရဲ႕ေတြးပုံေခၚပုံ) က လုံး၀ကို အလုပ္မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ 

ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ဒီမိုကေရစီရေနၿပီျဖစ္တဲ့ေခတ္မွာ လက္မခံႏုိင္စရာျဖစ္သြားၿပီ။ 

အသစ္ေထာင္တဲ့ ပိုလန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ (SdRP) ကေန ပထမဆုံးထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ 

တစ္ခုမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုေထာက္ခံမႈနဲ႔အခ်ဳိးက်တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရသက္ေရာက္မႈရွိဖို႔လိုလား 

တယ္၊ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ဥပေဒသေတြကို ေလးစားတယ္ဆိုတာပါခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေထာက္ခံမဲ 

၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရရင္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၀င္လုပ္ၾကရမွာပဲ။ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရရင္ ကၽြန္ေတာ္

တို႔ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုရသြားၿပီျဖစ္လို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာတာ၀န္ရွိသြားၿပီ။

ပထမဆုံး ကၽြန္ေတာ္ဖြဲ႕ခဲ့တဲ့ ညြန္႔ေပါင္းက ဗိုခ်ီမိေဂ်ာရွ၀စ္ရွ္ [၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ 

သမၼတေလာင္း၊ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၉၉၆-၉၇)] နဲ႔ လက္၀ဲဒီမိုကရက္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (SLD)။ ဒီ 
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ညြန္႔ေပါင္းပါတီဟာ ပိုလန္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါ တီညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လာတယ္။ 

(ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီသည္ တစ္ခုတည္းေသာ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ အစဥ္အလာႀကီးပါတီ 

ျဖစ္လာသည္) ဒီ ၃၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီကိုျပႆနာတက္ေအာင္ ဘယ္တုန္း 

ကမွမလုပ္ခဲ့တာကို ကၽြန္ေတာ္ဂုဏ္ယူမိတယ္။ ဒီပါတီဟာ ဒီမိုကေရစီအလိုလားဆုံးနဲ႔ အသန္႔ 

ရွင္းဆုံးပါတီတစ္ခုပဲ။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ၾကန္အင္လကၡဏာေတြအားလုံးကို ဒီပါတီကအျပည့္အ၀ 

လက္ခံခဲ့တယ္။

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြစတင္ခ်ိန္မွာ ပါတီသစ္ေထာင္မွရမယ္လို႔ ခင္ဗ်ားေမွ်ာ္မွန္းခဲ့သလား။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။   ။ဟာ မေမွ်ာ္မွန္းပါဘူး။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္တဲ့ကာလမွာ ပါတီသစ္ 

ေတြေထာင္ဖို႔ ဘယ္သူမွမဟပါဘူး။ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈလုပ္ငန္းစဥ္က အရမ္းသိမ္ေမြ႕တာကိုးဗ်။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးသမားေကာင္းေတြေလ။ ပေရာဟိတ္ေတြမွမဟုတ္တာ။ ဆိုဗီ

ယက္ျပည္ေထာင္စုက်ဆုံးသြားမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ထဲကတစ္ေယာက္မွ ေဟာကိန္း 

မထုတ္ႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ဂ်ာမနီႏွစ္ႏိုင္ငံျပန္ေပါင္းမယ္၊ ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဖ်က္သိမ္းလိုက္ရမယ္လို႔ 

ဘယ္သူမွ ေဟာကိန္းမထုတ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ေတာ့ အဲဒီလိုေဟာကိန္းမ 

ထုတ္ႏုိင္တာကပဲ ခပ္ေကာင္းေကာင္းေျပာရမယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္ေနတုန္း 

ကၽြန္ေတာ္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြတအားမ်ားေနရင္ အလုပ္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး။ အေျပာင္းအလဲက 

ဘာမ်ားအဓိပၸာယ္ရွိေတာ့မွာလဲဗ်ာ။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔မေဆြးေႏြးမိခဲ့လို႔ ေတာ္ေသးတယ္။ 

ပိုလန္ရဲ႕ႏုိင္ငံေရးစနစ္နဲ႔ စီးပြားေရးစနစ္ကိုဘယ္လိုေျပာင္းလဲၾကမလဲပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြး 

ခဲ့ၾကတာဗ်။ အတိုက္အခံေတြနဲ႔ အရမ္းကိုၾကာေညာင္းၿပီး ေျခကုန္္လက္ပမ္းက်ေအာင္ေဆြးေႏြး

ရတဲ့တစ္ေခါက္တုန္းကေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ကေန ‘ဒီမယ္၊ အာဏာရဖို႔တစ္ဖက္နဲ႔တစ္ဖက္တိုက္ရ 

ခိုက္ရတာ မလြယ္ဘူးဆိုတာကၽြန္ေတာ္နားလည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔က် 

ေတာ့ ဘာလို႔မ်ားဒီေလာက္ထိခက္ေနရတာတုန္း’လို႔ အတိုက္အခံေတြကိုေျပာခဲ့တယ္။ ကြန္ျမဴ 

နစ္ပါတီနဲ႔ အတုိက္အခံဒိုင္ယာေလာ့လုပ္တယ္ဆိုတာ အာဏာနဲ႔တာ၀န္ယူမႈေတြေတာ့ခြဲေ၀ရ 

မယ္ဆိုတဲ့သေဘာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းသိထားတယ္။ အတိုက္အခံက ႏုိင္ငံေရးမွာ 

၀င္လာတယ္။ ဒါအေရးႀကီးတယ္။ ၁၉၈၉ ဇြန္လေရြးေကာက္ပြဲမွာ Solidarity က အျပတ္အသတ္ 

ႏုိင္သြားတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၀၀ မွာ ၉၉ ေနရာႏုိင္သြားတယ္။ 

ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာသမိုင္းမွာက်န္ခဲ့ၿပီ၊ ဒီမိုကေရစီေခတ္ ပိုလန္ႏုိင္ငံသစ္မွာ ထိေရာက္ 

ပီျပင္တဲ့ ေလးစားခံရတဲ့အင္အားစုမျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဘူးဆိုတာ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကျပလိုက္တာ 

ပဲဗ်။
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စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

၁၉၈၉ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္းကာလက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အေရးအပါဆုံး 

ေအာင္ျမင္မႈပဲ။ တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ [ပထမဆုံးကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၉၈၉-

၉၁)] အစိုးရက တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရး 

ပါတီအားလုံးက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထိုင္ေနၾကတာကုိး။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မယ့္ ဒီလႊတ္ေတာ္ဟာ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ဒီမိုကေရစီ ေရြးေကာက္ပြဲက 

ေပၚလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအားလုံးကိုလုပ္ဖို႔ အင္မ 

တန္္မွကို တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ကိစၥရပ္တုိင္းမွာ သူ႔ရဲ႕ခ်ဥ္းကပ္မႈဟာ အတိုက္အခံ 

ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ အႏုိင္ရပါတီကုိယ္စားလွယ္ေတြပါ ညီညီညြတ္ညြတ္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၾက 

တယ္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈရဲ႕ အျပဳသေဘာအေျခအေန၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ အျပဳသေဘာ 

ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈေတြ ၀ုန္းကနဲေပၚလာတာကို စီးပြားေရး ‘ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံး’ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ရာမွာ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီနဲ႔ ဘားတဲလ္ေရာဗိရွ္ရဲ႕အစိုးရကအသုံးခ်ခဲ့တယ္။ ေရွာ့႐ိုက္ 

ကုထုံးဆိုတာ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ အင္မတန္တြန္းတြန္းတိုက္ တုိက္လုပ္ရတဲ့အစီအမံေတြ 

ဆိုေတာ့ ေငြပင္ေငြရင္းဆုံးတဲ့သူကဆုံး ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အလုပ္ေတြျပဳတ္ျဖစ္ကုန္ 

ၾကတယ္။ စက္႐ုံႀကီးေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိတ္ပစ္လုိက္ရတယ္။ အလုပ္ 

လက္မဲ့က အရမ္းမ်ားလာတယ္။ သို႔ေသာ္ ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံးလုပ္ခ်င္လို႔ရွိရင္ ခ်ိန္ဆတတ္မွရမယ္။ 

မခ်ိန္ဆတတ္ရင္ ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံးက ေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံးအစီအမံေတြကို 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ျပန္က်င့္သုံးလို႔ ႏွစ္ႏွစ္ကေန သုံးႏွစ္ရွိတဲ့ခါ တစ္ခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာအေကာင္အ 

ထည္ေဖာ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပိုလန္မွာတုန္းကက်ေတာ့ အရမ္းေနာက္က်သြားၿပီ။ 

ျပည္သူေတြက အရမ္းစိတ္အားထက္သန္မႈမရွိေတာ့ဘူး။ ေပးဆပ္ဖို႔အသင့္မျဖစ္ၾကေတာ့ဘူး။

အေရးႀကီးတဲ့ လူမႈေရးအေၾကာင္းအခ်က္ေတြလည္းရွိခဲ့တယ္။ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ 

အေျခအေနမွာ ပိုလန္လူမ်ဳိးေတြရဲ႕စြန္ဦးတီထြင္စိတ္ဓာတ္အရမ္းအားေကာင္းတာကို ျမင္လို္က္ 

ရတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္အံ့ၾသသြားတယ္။ တကယ္မယုံႏုိင္စရာပါပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက 

ပိုလန္ဟာ ဥေရာပမွာ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို အားေပးမႈအရွိဆုံးလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု

ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အေသးစားနဲ႔အလတ္စားလုပ္ငန္း ၂ သန္းမွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့သူက ၇ 

သန္းကေန ၈ သန္းအထိရွိတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းေတြက အေျခအေနနဲ႔လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ 

ေအာင္လုပ္တတ္ၾကတယ္။ ဒီလိုလုပ္တတ္လို႔ပဲ တေလာက ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းမွာ 

အေျခအေနကို ပီပီျပင္ျပင္ထိန္းကြပ္ႏုိင္ခဲ့တာပဲ။ တိုင္းျပည္မွာကုမၸဏီႀကီး သုံးေလးခုရွိတယ္၊ 

ကုန္သြယ္ေရးနဲဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခင္ဗ်ားမွာ ျပႆနာရွိတယ္ဆိုရင္ အေျခအေနကိုထိန္းကြပ္ဖို႔ 

အစိုးရအတြက္ခက္တယ္။ တုိင္းျပည္မွာ ကုမၸဏီေလးေတြ ၂ သန္းေလာက္ရွိတယ္ဆိုရင္ 
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ခင္ဗ်ားအဲဒီလုပ္ငန္းေတြက ဘာေတြထုတ္လုပ္ေနလဲမသိရင္ေတာင္မွ ဒီလုပ္ငန္းေတြက သူ႔တို႔ 

ထုတ္တာကို စြံေအာင္ေရာင္းလို႔ရတဲ့ေစ်းကြက္ကေတာ့ရွိတယ္။ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ လုပ္ငန္လုပ္တဲ့ 

စြန္႔ဦးတီထြင္သမားေတြမ်ားလာတာ ပိုလန္အတြက္အရမ္းေကာင္းတယ္။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

အေျပာင္းအလဲကိုေနာက္ထပ္အက်ဳိးျပဳခဲ့တာကေတာ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်လိုက္တာ

ပါ။ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕တကယ့္အမွားတစ္ခုက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

လုပ္ဖို႔ျပႆနာတက္ၾကတာပဲ။ စနစ္ေျပာင္းဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ေဒသဆုိင္ရာ၊ 

ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြပိုၿပီး ေပးအပ္ခဲ့တယ္။ ၁၉၉၀ 

ျပည့္ႏွစ္ေမလမွာ ပထမဆုံးဒီမိုကေရစီအျပည့္အ၀ရွိတဲ့ လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ 

ေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီေရြးပြဲအၿပီး ၁၁ လအၾကာမွာ အနည္းငယ္လြတ္လပ္တဲဲ့ ပိုလန္လႊတ္ေတာ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလမွာ ပိုလန္ႏုိင္ငံဟာ ျပည္နယ္နဲ႔ 

တိုင္း၊ ခ႐ိုင္ေတြအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအသစ္၊ ဘက္ဂ်က္အသစ္နဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ 

အာဏာကို အရင္ထက္ပိုၿပီးခြဲေ၀ထားတဲ့ တိုင္းျပည္တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီ။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်လိုက္လို႔ျဖစ္လာတဲ့ သက္ေရာက္မႈကဘာလဲ။ ပထမဆုံးက ေဒသ 

ဆုိင္ရာအဆင့္မွာ လုပ္အားကိုင္အားပိုရွိလာတယ္။ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ လုပ္ႏုိင္ 

ကိုင္ႏုိင္သြားတာကိုး။ သူတုိ႔မွာအေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္းေတြရွိသြားတယ္။ရန္ပုံေငြေတြရွိသြား

တယ္။ ဒုတိယအခ်က္က ေဒသဆိုင္ရာေခါင္းေဆာင္ေတြကို ျပည္သူေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 

ခြင့္ရသြားတယ္။ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္က ရပ္မိရပ္ဖေတြ၊ လူသိမ်ားထင္ရွားတဲ့သူေတြကိုေရြး 

ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရသြားတာေပါ့။ သူတို႔မွာကိုယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္တို႔၊ ေကာင္စီ 

ေခါင္းေဆာင္တို႔ရွိလာတယ္။ အဂတိလုိက္စားမႈျပႆနာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ပိုၿပီး 

ထိန္းခ်ဳပ္လာႏုိင္တယ္။ အဂတိလိုက္စားမႈဟာ ေနရာတိုင္းမွာရွိတဲ့ျပႆနာဆိုတာမွန္ပါတယ္။ 

သို႔ေသာ္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံရွိလာၿပီဆိုရင္ အဂတိလိုက္စားမႈကိုထိန္း 

ခ်ဳပ္ရတာပိုလြယ္သြားတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားက အရင္ကလုိ မဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတာ 

ပထမဆုံးထည့္ေျပာရမယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်ဖို႔ဆိုရင္ ႐ုံးေတြတစ္႐ုံးၿပီးတစ္႐ုံး၊ ၀န္ထမ္းအ 

ႀကီးအကဲအဆင့္ဆင့္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈက ျပည္သူ 

ေတြ၊ ႏုိင္ငံသားေတြနဲ႔ပိုနီးကပ္သြားတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ေဒသဆိုင္ရာ အသိုက္အ၀န္းေတြရွိမယ္ဆိုရင္ 

အဲဒီ ေဒသေတြက အာဏာပိုင္ေတြဘာလုပ္ေနၾကသလဲဆိုတာ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လို႔ရတယ္။ 

ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ဒီႏွစ္မွာ တစ္ပတ္ရစ္ကားေလးစီးေနရာက ေနာက္ႏွစ္က်ေတာ့ အရမ္းလန္းတဲ့

ကားေျပာင္းစီးတယ္ဆိုရင္ လြယ္လြယ္နဲ႔သိႏုိင္တယ္။ ဒါကအ႐ုိးရွင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ေျပာျပတာပါ။ 

သို႔ေသာ္အခုေျပာျပတာ အစိုးရယႏၱရားအလုပ္လုုပ္ပုံကို နားလည္ေအာင္ရွင္းျပႏုိင္တယ္။
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အေျပာင္းအလဲအတြက္ သေဘာတူမွ်မႈ

ပိုလန္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈရျခင္းရဲ႕အေၾကာင္းအရင္းေတြကိုစာရင္းခ်ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကနဦး 

ႏွစ္ ၂၀ မွာ ပိုလန္ႏုိင္ငံေရးရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အဓိက အေၾကာင္းရင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

သိပ္ကိုက်ယ္ျပန္႔တဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူမွ်မႈကိုရွာေတြ႕သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းရင္း 

ေတြထဲမွာ ၁၉၈၉-၉၁ ခုႏွစ္ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ဘားတဲလ္ ေရာဗိရွ္ စီမံကိန္း၊ ကၽြန္ 

ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာတာေတြပါတယ္။ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာျခင္းဟာ ပိုလန္ႏုိ

င္ငံလုံျခံဳေးအတြက္အေရးႀကီးတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီးျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ 

အေျခခံဥပေဒအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သေဘာတူမွ်မႈရရွိခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ အီးယူ 

အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာေရး လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေရး 

ဘက္ကႏိုင္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီ ဆႏၵခံယူပြဲဟာ သေဘာတူမွ်မႈနဲ႔ အတိုက္အခံ၊ အစိုးရႏွစ္ဖက္ 

စလုံးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ဳိး ေနာက္ဆုံးအႀကိမ္ရခဲ့တာလို႔ေျပာရမလားပဲ။

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွန္သမွ်မွာ  ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုက  ဦးေဆာင္ၾကတယ္။  အသြင္
ကူးေျပာင္းမႈရဲ႕ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈအေပၚ မူ၀ါဒေတြရဲ႕သက္ေရာက္မႈကုိၾကည့္ၿပီး စီးပြား 
ေရးမူ၀ါဒေတြကုိဆုံးျဖတ္ၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာက်ေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိျပည္သူ 
ေတြကတံု႔ျပန္မႈကုိေရွာင္ရွားလုိတာေၾကာင့္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲေတြကုိတျဖည္းျဖည္းလုပ္ 
ၾကတယ္။ ပိုလန္မွာ ေရွာ့႐ိုက္ကုထံုးကုိသံုးခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ေရွာ့႐ိုက္ကုထံုးကုိေရြးခဲ့ 
ရတာလဲ။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။    ။ ခ်ိန္သားကိုက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းက အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ျဖစ္ပါလိမ့္ 

မယ္။ ေနရာတကာမွာျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႔ကိုက္ညီမယ့္ အေျဖရယ္လို႔ေတာ့မရွိဘူး 

ဆိုတာကို ထပ္ၿပီးေျပာကိုေျပာရဦးမွာပဲ။ က်ဴးဘား၊ ျမန္မာနဲ႔တျခားႏုိင္ငံေတြအတြက္ (ျပႆနာ 

ေတြကုစားဖို႔ဆိုၿပီး) ေဆးညႊန္းႏွစ္ခု သုံးခုရွိတယ္ဆိုတာက ေကာင္းတာေပါ့။ သို႔ေသာ္ ဒါက 

မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ပိုလန္ရဲ႕ျဖစ္ရပ္ကိုခင္ဗ်ား ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္

တို႔စီးပြားေရးအေျခအေနဟာ အရမ္းကိုဆိုးရြားေနတာေၾကာင့္ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 

ေတြ ခ်မိေစမယ့္အခြင့္က မ်ားသြားေတာ့တာပဲဆိုတာကို မေမ့ဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ အလြန္အကၽြံ 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈနဲဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္ဆုိင္ေနရတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီေတြကလည္း အမ်ား 

ႀကီး။ အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ပိုမိုေကာင္းမြန္လာတဲ့အေျခအေနကို 

ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ဖို႔လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့တယ္။ စီးပြားေရးအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာမျဖစ္မေနလုပ္မွရေတာ့ 

မယ္လို႔ အစိုးရကဆုံးျဖတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ကံသီသြားတယ္ပဲေျပာရမယ္။ သူတို႔က ေခါင္းေဆာင္ 

ေကာင္းနဲ႔ေနာက္လိုက္ေကာင္းေတြျဖစ္တဲ့ ဘားတဲလ္ ေရာဗိရွ္ရဲ႕နဲ႔သူ႔လူေတြ တစ္အုပ္ႀကီးကို 
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ေတြ႕သြားခဲ့တယ္။ ဘားတဲလ္ ေရာဗိရွ္တို႔လူစုဟာ အသိပညာရွိရွိ ပညာသည္ပီပီ စီးပြားေရး 

အေျခအေနကို ဆြဲတင္ဖို႔အသင့္ရွိေနခဲ့ၾကတယ္။ တခါတေလမွာ အရမ္းျပင္းထန္မယ့္ ခြဲစိတ္ 

ကုသမႈမ်ဳိးလုပ္ကိုလုပ္မွရမယ္။ သို႔ေသာ္ ဆရာ၀န္ေကာင္းေတြမရွိရင္ေတာ့ ကိုယ္က်ဳိးနည္းမယ့္

ရလဒ္ပဲထြက္လာမွာ။ ပိုလန္မွာ ‘ဆရာ၀န္ေကာင္း’ ေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ရလိုက္တယ္။ ဆုံးျဖတ္ 

ခ်က္အင္မတန္ျပတ္သားတဲ့ အထူးကုေတြေပါ့။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ အေစာပိုင္းလေတြမွာ 

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနဟာ အျပန္အလွန္နားလည္မႈေတြ အျပည့္အ၀ရွိေနတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီေဟာင္းက ကိုယ္စားလွယ္ေတြ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာရွိတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပတ္၀န္းက်င္မွာ 

အနာဂတ္နဲဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေျခအေနရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို အျပည့္အ၀နားလည္မႈ၊ အျပည့္အ၀ 

တာ၀န္ယူမႈရွိေနတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ဒီမိုကေရစီအျပည့္အ၀နဲ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ 

တဲ့ လႊတ္ေတာ္ေပါင္းမနည္းေတာ့ဘူး။ သို႔ေသာ္ ဘယ္လႊတ္ေတာ္ကအေကာင္းဆုံးလဲလို႔ ခင္

ဗ်ားလူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုေမးမယ္ဆိုုရင္ ၁၉၈၉-၉၁ ခုႏွစ္ကာလ လႊတ္ေတာ္က ပဲလို႔ေျပာၾက 

လိမ့္မယ္။ ပထမဆုံးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအျပည့္မ၀မရွိဘဲ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့တဲ့လႊတ္ေတာ္ 

ေပါ့။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီတုန္းက နားလည္မႈနဲ႔ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ ထူးျခားတဲ့ 

စိတ္ဓာတ္ကိန္းေအာင္းေနခဲ့တာကိုး။

ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ အေရးႀကီးတဲ့အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေလးခက္ခဲတဲ့ ဆုံးျဖတ္ 

ခ်က္ေတြကို စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေပါင္းစပ္လိုက္တာက အေစာပိုင္းႏွစ္ႏွစ္မွာလုပ္လို႔ရ

တယ္။ ေနာက္ေတာ့ လုံး၀လုပ္လို႔မရႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ပထမဆုံး ဒီမိုကေရစီအျပည့္အ၀ရွိတဲ့ 

၁၉၉၁ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ (ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အခ်ဳိးက်တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရရန္ အနိမ့္

ဆံုးမဲအေရအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္) ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုမထည့္ဘဲက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘယ္ 

ပါတီမဆို ေထာက္ခံမဲ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရခဲ့ရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္ဖို႔အခြင့္အေရးရွိသြားတယ္။ 

ရလဒ္အေနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၃၂ ပါတီရွိလာတယ္။ တခ်ဳိ႕ေဒသေတြမွာ 

အလုပ္ ေတြျပဳတ္တာ၊ ဆင္းရဲတြင္းနက္ကုန္တာေတြျဖစ္ေမယ့္ အင္မတန္နားလည္ရခက္ၿပီး 

အခံရခက္တဲ့ စီမံကိန္းတစ္ ခုကိုေထာက္ခံဖိုပ အဲဒီ ၃၂ ပါတီစလုံးကသေဘာတူတယ္လို႔မ်ား 

ခင္ဗ်ားစိတ္ကူးၾကည့္လို႔ရပါ့မလား။ အဲဒီလိုသေဘာတူဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီေန႔ေခတ္ 

ေျမာက္အာဖရိကတုိက္က ဒါမွမဟုတ္ တျခားေဒသေတြက လမ္းမေတြေပၚက လူထုဟာ လြတ္ 

လပ္ခြင့္၊ ဒီမိုကေရစီ၊ ဂုဏ္သိကၡာ၊ အရာရာအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကတယ္။ စနစ္ေျပာင္းသြားၿပီ 

ဆိုရင္ေတာ့ လူထုကအာဏာရသြားတာပဲ။ ပထမဆုံးတုံ႔ျပန္မႈက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြမ်ားလာမယ္။ 

ပဋိပကၡမ်ားလာၿပီး ဒိုင္ယာေလာ့နည္းလာမယ္။ မျဖစ္မေနလုပ္ရမွာျဖစ္ေပမယ့္ အခံရခက္မယ့္ 

စီးပြားေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္ ႐ုတ္တရက္ေပၚလာတဲ့ ဒီအခြင့္အေရးကေလး 

ကိုရွာေတြ႕ဖို႔က သိပ္ကိုခက္ပါတယ္။ ဒီစီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ လက္ေတြ႕ပိုင္းအရ 

ေရာ သေဘာတရားေရးအရပါ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြအတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈေတြ 

ကို ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။
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ဒါဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္သစ္နဲ႔ (တခါတရံမွာ ေလထဲအိမ္ေဆာက္တဲ့) ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တ 
မႈေတြ ၀ုန္းကနဲေပၚလာတာေတြကုိ အရမ္းလက္ေတြ႕က်တဲ့ စီးပြားေရးမူ၀ါဒနဲ႔ ဘယ္လုိေပါင္းစပ္ 
မလဲ။ အသစ္တက္လာတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီသစ္ေတြအမ်ားႀကီး၊ လမ္ 
းေပၚက ဆႏၵျပျပည္သူေတြဆီကေန ဒီလုိခက္ခဲတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြအတြက္ နာလည္မႈနဲ႔ 
ေထာက္ခံမႈရေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္ႏိုင္မလဲ။

ဒီအေရွ႕ဥေရာပက တျခားႏုိင္ငံေတြကေန ကၽြန္ေတာ္သိလာရတာက ေရွာ့႐ိုက္ကုထုံးကို 

မသုံးပဲ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ ဆင့္သြားဖို႔အဲဒီႏိုင္ငံေတြကဆုံးျဖတ္ၾကတဲ့အခါ (သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြ 

အမ်ားစုက အဲဒီမူ၀ါဒေတြကို  အဆင့္တိုင္း အဆင့္တိုင္းမွာ ကန္႔လန္႔တိုက္ၾကတယ္) ျပႆနာ 

ေတြအမ်ားႀကီးၾကံဳရတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ သူတို႔ဆီမွာလည္း အခံရခက္မယ့္ဆုံး 

ျဖတ္ခ်က္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပးကိုေပးေနရတုန္းမို႔လို႔ပဲ။ ဒါကခြဲစိတ္ကုသ 

မႈအတိုင္းပဲ။ အရမ္းအႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ ခက္ခက္ခဲခဲလုပ္ရတဲ့ ခြဲစိတ္ကုသမႈကိုေတာင္ ခြဲစိတ္ 

ခန္း၀င္ ခ်ိန္အတိအက်ထဲ လက္ခံလို႔ရတယ္။ သို႔ေသာ္ လတိုင္းလတိုင္း ဒါမွမဟုတ္ ငါးႏွစ္ 

သို႔မဟုတ္ ခုႏွစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ သိပ္အခံရမခက္ေသာ္လည္း မႏွစ္ၿမိဳ႕စရာေကာင္းတဲ့ခြဲစိတ္ကုသ

မႈအတြက္ ခြဲခန္း၀င္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သည္းညည္းခံႏုိင္ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ အဲဒီလို 

အေျခအေနမ်ဳိးနဲ႔ နဲနဲတူတဲ့အေနအထားကို ဂရိႏုိင္ႏုိင္မွာ ျမင္ရလိမ့္မယ္။

အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြအမ်ားစုမွာ အေျခခံဥပေဒသစ္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ လူမႈေရး 
ကတိက၀တ္က အေရးအႀကီးဆံုးပဲ ပိုလန္မွာဆုိရင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ 
ခ်က္အခ်ဳိ႕လုပ္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္မွာ‘ပဏာမအေျခခံဥပေဒ’ကုိျပ႒ာန္းၿပီး  ေနာက္ 
ထပ္ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြထပ္လုပ္တယ္။ ဗြယ္ဆာက သူ႔သမၼတ သက္တမ္းမွာ သိသာထင္ရွားတဲ့ 
အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရလာေအာင္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းမရွိခဲ့ဘူး။ ခင္ဗ်ားကေတာ့ 
၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာလုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ပိုလန္ႏုိင္ငံမွာ အေျခခံဥပေဒသစ္ကုိျပ႒ာန္းဖိုု႔ သေဘာတူညီ 
ခ်က္ရေစခဲ့တဲ့လုပ္ငန္းစဥ္က ဘယ္လုပ္ငန္းစဥ္လဲ။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။     ။အေျခခံဥပေဒသစ္ကိုျပ႒ာန္းျခင္းဟာ အင္မတန္အေရးႀကီးၿပီး ေတာ္ 

ေတာ္လည္းခက္ပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ပိုလန္ဟာ ခ်ီလီလိုအေျခမ်ဳိးနဲ႔ေတာ္ေတာ္

နီးစပ္တဲ့ အေနအထားကိုေရာက္ခဲ့တယ္။  [ခ်ီလီတြင္ ပီႏိုေခ်းေခတ္ အေျခခံဥပေဒကိုအစားထိုး 

ရန္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူမွ်မႈမရွိခဲ့ေပ။] ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြမ်ားသထက္ 

မ်ားလာတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္ေဟာင္းက အေျခခံဥပေဒရွိထားေနတယ္။ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ 

လႊတ္ေတာ္မွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ကိုယ္စားလွယ္သုံးပုံႏွစ္ပုံရဲ႕ အမ်ားစုေထာက္ခံမႈကိုရႏုိင္ 

ဖို႔ရာ သိပ္ကိုခက္ခဲတာေၾကာင့္ ေခတ္ေဟာင္းအေျခခံဥပေဒဆက္ရွိေနရတာပဲ။ ပိုလန္မွာ 
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အေျခခံဥပေဒသစ္ျပ ႒ာန္းဖို႔တိုက္ပြဲ၀င္ရတဲ့အေၾကာင္းရင္းက သိပ္သိသာထင္ရွားတယ္။ 

အေျခခံဥပေဒအေဟာင္းက ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြကတည္းက ျပ႒ာန္းထားတာေလ။ အဲဒီ 

အေျခခံဥပေဒကို ေမာ္စကိုကိုလွမ္းပုိ႔ၿပီး စတာလင္ကသုံးသပ္ဖတ္႐ႈခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ပိုလန္ 

ျပည္သူေတြအတြက္ စတာလင္ေခတ္ အေျခခံဥပေဒလို႔ယူဆရတဲ့ဟာကို ျပင္ကိုျပင္ရမယ္ 

ဆိုတာ သိပ္ကိုသဘာ၀က်တယ္ဗ်။ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဖို႔က ႏုိင္ငံေရးအရအေရးပါတယ္။ 

သူ႔ရဲ႕အႏွစ္သာရေၾကာင့္လည္း ျပင္ဖို႔လိုအပ္ေနတာေပါ့။

လႊတ္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာေကာ္မတီမွာ ကၽြန္ေတာ့္ေရွ႕က ဥကၠ႒လုပ္သြားတဲ့ 

သူက ပါေမာကၡ ဂီရီမတ္ေလ။ အင္မတန္ထက္ျမက္ၿပီး လူအမ်ားေလးစားခံရတဲ့သူ။ လႊတ္ေတာ္ 

မွာ သေဘာထားအျမင္ေပါင္းစုံနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအမ်ားႀကီးရွိေနေတာ့ ၁၉၉၁-၉၃ လႊတ္ေတာ္ 

ေတြရဲ႕သက္တမ္းမွာ သူ႔အလုပ္ကိုၿပီးဆုုံးေအာင္လုုပ္ဖို႔ ခက္ခဲ့တာေၾကာင့္ သူမေအာင္ျမင္ခဲ့ဘူး။ 

၁၉၉၃ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာေတြရဖို႔ အနည္းဆုံး 

ေထာက္ခံမဲလိုအပ္ခ်က္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြလက္ခံၾကမွျဖစ္မယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒီေထာက္ခံမဲ လိုအပ္ခ်က္သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္မွာ လက္ယာႏုိင္ငံေရး 

အုပ္စုက အင္အားစုေတြ စည္းလုံးမႈပ်က္ျပားသြားတာေၾကာင့္ ဘယ္လက္ယာစြန္းႏုိင္ငံေရးပါတီမွ 

လႊတ္ေတာ္ထဲကို ေရာက္မလာေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ညႊန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွာပါတဲ့ SLD နဲ႔အတူ 

ပိုလန္လယ္သမားပါတ ီ(PSL) က Sejm ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအမ်ားစုရ

သြားတယ္။ (SLD ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔) ကၽြန္ေတာ္က အေျခခံဥပေဒေရးရာေကာ္မရွင္ကို 

ဦးေဆာင္ရတယ္။ ဒါနဲ႔အတိုက္အခံဘက္ကေန အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေရးလိုလုိလားလားရွိ

တဲ့ပါတီတစ္ခုကို ခ်က္ခ်င္းဖိတ္ေခၚလိုက္တယ္။ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီနဲ႔ ဂီရီမက္တို႔ ဦးေဆာင္တဲ့ 

Freedom Union ပါတီပါ။ အဲဒီပါတီနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အမ်ားစုကိုယ္ 

စားလွယ္ေတြေပါင္းဖို႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္တာပါ။ ၿပီးေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္တြဲလုပ္ၾကတယ္။

ဥပေဒမူၾကမ္းေတြကို သက္တမ္းမကုန္ဆုံးမီကေလးမွာ လႊတ္ေတာ္ကစဥ္းစားသုံးသပ္တဲ့ 

အခါ ေနာက္တက္လာမယ့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသစ္က်ရင္ အဲဒီဥပေဒမူၾကမ္းေတြကို 

လွည့္ေတာင္ၾကည့္မွာမဟုတ္ဘူးဗ်။ အရင္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတုန္းက ဥပေဒမူၾကမ္းေတြကို 

အသစ္တက္လာတဲ့လႊတ္ေတာ္က မျဖစ္မေနေဆြးေႏြးစရာမွမလိုတာကိုး။ အေျခခံဥပေဒသစ္ 

ကိစၥဆိုလည္း အဲဒီလိုျဖစ္မွာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဆြဲထားတဲ့အေျခခံဥပေဒသစ္ မူၾကမ္းေျခာက္ခု 

ခုႏွစ္ခုေလာက္ရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕က လႊတ္ေတာ္အသစ္မွာပါမလာေတာ့တဲ့ ေရွး႐ိုးစြဲပါတီေတြက 

ေနျပင္ဆင္ထားတဲ့ အေျခခံဥပေဒေတြပါ။ သို႔ေသာ္ ဒီအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ၊ မူၾကမ္း 

ေတြအကုန္လုံးကို ကိုင္ၿပီးလုပ္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အယူအဆက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအစီအမံေတြအားလုံးနဲ႔ အဆိုျပဳခ်က္ 

ေတြအားလုံးကို ေဆြးေႏြးၾကမယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အခ်ိန္အၾကာႀကီးယူခဲ့ရတာ အမွန္ပဲ။ 
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သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအမ်ားစုရထားေတာ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ထိန္းကြပ္ 

ထားႏိုင္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ မူ၀ါဒေရးရာမွာ အေရးႀကီတဲ့ သူျဖစ္တဲ့ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ 

စၿပီးေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔နဲ႔ ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ ဒိုင္ယာေလာ့ေကာင္းေကာင္းလုပ္ၿပီး

သြားတဲ့အခါမွာ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းထြက္လာခဲ့တယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ သမၼတအျဖစ္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ အဲဒီအေျခခံ 

ဥပေဒမူၾကမ္းကို မဲဆႏၵခံယူခဲ့တယ္။ ေထာက္ခံမႈရခဲ့တယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ပိုလန္မွာဘယ္တုန္း

ကမွမရွိခဲ့ဖူးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သာ အဲဒီ ၁၉၉၃-၁၉၉၇ ခုႏွစ္ကာလမွာ အေျခခံဥပေဒသစ္ကိစၥ

ကိုမလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ အေျခခံဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းဖို႔ ေတာ္ေတာ္ကိုခက္လိမ့္မယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္း 

ဆိုေတာ ့ေနာကတ္ကလ္ာမယ့္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ကၽြန္ေတာတ္ို႔က ကိယုစ္ားလယ္ွေနရာအမ်ားစ ု

မရေတာ့ဘူးေလ။

အစိုးရဖြဲ႕စည္းပုံ

ပိုလန္ဟာ အေရွ႕ဥေရာပမွာ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ) သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္က်င့္
သံုးတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံလုိ႔ ယူဆရပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ႔အစိုးရထဲမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယက္ 
ယာဘူးဇက္ခ္ (၁၉၉၇-၂၀၀၁) တက္လာတဲ့အခါ ‘တူယွဥ္ႏႊဲ’ဆုိတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္သြား 
တယ္။ (သမၼတႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ သီးျခား 
ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ တက္လာသည့္သေဘာျဖစ္ပါသည္။) သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတစ္ပိုင္း 
(သမၼတက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကုိခန္႔အပ္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္ 
ကုိတာ၀န္ခံရသည္ျဖစ္၍ ၎တုိ႔အား လႊတ္ေတာ္ကအယံုအၾကည္မရွိအဆုိျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ 
သည္) က်င့္သံုးတာကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လုိ သေဘာရလဲ။ အဲဒီစနစ္ကုိ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ခင္ဗ်ား 
ႏွစ္သက္ေသးရဲ႕လား။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။    ။ႏွစ္သက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္မ်ား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ သမၼတ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုႏွစ္သက္ရတာလဲ။ ေျပာရရင္အရွည္ႀကီးပဲ။ လိုရင္းေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ 

တုိ႔မွာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခႏွစ္ခုရွိတယ္။ ပထမေရြးစရာနည္းလမ္းက လႊတ္ေတာ္ကေနအစုိးရအဖြဲ႕ကို 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့စနစ္ဖြဲ႕စည္းတာေပါ့။ သို႔ေသာ္ ဒီစနစ္ကို အခိုင္အမာဆန္႔က်င္တဲ့ 

ေျပာဆိုတင္ျပမႈေတြရွိတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပိုလန္မွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးပါတီစနစ္က အကြဲကြဲအျပား 

ျပားျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့တင္ျပခ်က္ေပါ့။  ပထမဆုံး ဒီမိုကေရစီ 

အျပည့္အ၀နဲ႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္တဲ့လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၃ ခုရွိေနတယ္ 

ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအားလုံးကို ဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြအားလုံး ဘယ္လို 

လုပ္ေပးႏိုင္မလဲဗ်ာ။ ေျခာက္လၾကာတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရအဖြဲ႕မွာ အၾကပ္အတည္းေပၚလာ 

ရတတ္တယ္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေျပာင္းခဲ့ရတယ္။ ဒီစနစ္အရ 

ေတာ္ေတာ္ တာ၀န္မဲ့သလိုျဖစ္သြားခဲ့လိမ့္မယ္။
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ဒီေတာ့ ဘာေၾကာင့္မ်ားသမၼတက (လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာအျပည့္ရွိတဲ့) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို

က်င့္သုံးဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဆုံးျဖတ္ခဲ့တာလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္သမုိင္းေၾကာင္း၊ အိမ္နီးနား

ခ်င္းႏိုင္ငံေတြရဲ႕သမိုင္းေၾကာင္းကိုသိထားတာေၾကာင့္ သမၼတအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ေၾကာက္တယ္။ ဒီစနစ္က ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈအရမ္းမ်ားတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ မစၥတာ 

ဗြယ္ဆာရဲ႕သမၼတသက္တမ္းမွာ အင္မတန္မွားယြင္းတဲ့နမူနာရွိခဲ့တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 

သူ႔ရဲ႕သမၼတသက္တမ္းမွာ အရည္အခ်င္းလုံး၀မရွိဘူး။ သမၼတကို အထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ အာ 

ဏာေတြအပ္ႏွင္းတာ အႏၱရာယ္ရွိလာလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယူဆတယ္။

၁၉၉၃ ခုႏွစ္က ၁၉၉၅ ခုႏွစ္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳကိုမူတည္ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 

ဦးေဆာင္ေသာ သမၼတစနစ္ကိုအဆိုျပဳဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒီစနစ္အေၾကာင္း လုံး၀ 

သိမထားတာေတာ့မဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ ျပင္သစ္နဲ႔ဖင္လန္မွာ ဒီစနစ္ကအေျခတက် ျဖစ္ေနၿပီ။ 

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့ ဒီစနစ္ကအိုေကတယ္။ ဒီစနစ္ဟာ ပိုလန္အတြက္အဆုိျပဳဖို႔အ 

ေကာင္းဆုံးစနစ္ပဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ ဒီနစ္ကိုျပင္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္ ဆိုရင္ 

ေတာ့ ေတာ္ေတာ္သတိထားမွာပဲဗ်။ မစၥတာဘူဇက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ေလးႏွစ္ၾကာ ‘အတူယွဥ္ႏႊဲ’ၿပီး 

အလုပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ သူနဲ႔တြဲလုပ္ရတာ ထိေရာက္ၿပီး ထိန္းကြပ္ရေတာ္ေတာ္လြယ္တယ္။ 

တကယ္တမ္းေျပာရရင္ေတာ့ တခါတေလ ကိုယ့္အစိုးရအဖြဲ႕မဟုတ္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ တြဲလုပ္ 

ရတာက ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ဖြဲ႕တဲ့အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ တြဲလုပ္ရတာထက္ ပိုလြယ္ပါလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္ 

ေတြးမိတယ္။ လက္ရွ္ခ္ ကာတီနီစကီး [သမၼတ (၂၀၀၅-၂၀၁၀)] နဲ႔ ေဒၚနာလ္တုစ္ခ္ [၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 

(၂၀၀၇-လက္ရွိ)] တို႔ၾကား ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြအပါအ၀င္ ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔မွာ တကယ့္ပဋိပကၡေတြရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီျပႆနာေတြက အေျခခံဥပေဒေရးရာ ျပႆနာေတြမ 

ဟုတ္ဘူး။ လူပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးၾကားက ႏိုင္ငံေရးပဋိပကၡပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အၾကံဳအရ ႏုိင္ငံေတာ္ 

ရဲ႕အျမင့္ဆုံးရာထူးေတြမွာ တာ၀န္ယူတတ္တဲ့ လူႀကီးလူေကာင္းေတြရွိရင္ သုံးမရတဲ့အေျခခံ 

ဥပေဒသည္ပင္လွ်င္ အလုပ္ျဖစ္မွာပဲလို႔ေျပာရလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္ ခင္ဗ်ားမွာ အေကာင္းဆုံးအ 

ေျခခံဥပေဒေတာ့ရွိပါရဲ႕၊ အဆင့္ျမင့္ရာထူးေတြမွာ မေကာင္းတဲ့လူေတြရွိေနရင္ေတာ့ အလုပ္ျဖစ္ 

မွာမဟုတ္ဘူး။ အေျခခံဥပေဒရဲ႕အရည္အေသြးက အေရးႀကီးတာအမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္အေျခခံ

ဥပေဒေကာင္း႐ုံနဲ႔ေတာ့မရပါဘူး။ တိုင္းျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့သူေတြၾကားမွာ အျပဳသေဘာ 

ေဆာင္တဲ့ဆက္ဆံေရးရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတို႔တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ခ်မယ္ဆိုတဲ့ 

စိတ္ရွိေနၾကရင္  အေကာင္းဆုံးဆိုတဲ့အေျခခံဥပေဒလည္း မတတ္ႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔က အေျခခံ 

ဥပေဒကို လိုရာဆြဲၿပီးအသုံးခ်ၾကမွာေလ။

ပိုလန္ႏုိင္ငံမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္ေသာ သမၼတစနစ္ဟာ ေတာ္ေတာ္ဟန္က်ပါတယ္။ 

အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈေတြဖန္တီးေပးတယ္။ အစိုးရ ဒါမွမဟုတ္ လႊတ္ေတာ္တစ္ဘက္ 

တည္းကေန ထိန္းေက်ာင္းတဲ့စနစ္ေတြထက္ပိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ 
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ေနရာအမ်ားစုနဲ႔ အားေကာင္းတဲ့အစိုးရတက္ေနတယ္ဆုိရင္ သမၼတဟာပါတီတစ္ခုထဲကေန 

မဟုတ္ရင္ပိုေကာင္းတယ္။ အစိုးရကတင္ျပတဲ့ အယူအဆအလြဲေတြကို ပိတ္ပင္ဖို႔အျပန္အလွန္

ထိန္းေက်ာင္းျခင္းဆိုတဲ့အေျခခံက တစ္ခါတစ္ေလက်လိုအပ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ 

ဆိုရင္ အစိုးရကေတာ္ေတာ္ေလးအာဏာရွိတာကိုး။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိႏိုင္ငံရဲ႕ သမၼတဦးေဆာင္ေသာ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ အခန္းက႑ႏွစ္ခုစလုံးက အားေကာင္းတယ္။ 

ဥပမာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကို အယုံအၾကည္မရွိအဆုိတစ္ခုတည္းနဲ႔ မဲခြဲဆုံးျဖတ္လို႔မရပါဘူး။ အစိုးရ 

အဖြဲ႕ကိုျဖဳတ္မခ်ခင္မွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္ (အယုံအၾကည္မရွိအဆိုတင္သူေတြ) က သူတုိ႔ 

ရဲ႕ (၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေနရာအတြက္) ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ဖို႔ေထာက္ခံ

မဲရဖို႔လိုတယ္ဗ်။ အဲဒီလိုေထာက္ခံမဲရဖို႔က မလြယ္ဘူး။ အစိုးရအသုံးစရိတ္ဟာ အစိုးရနဲ႔ ကိုယ္

စားလွယ္အမ်ားစုေထာက္ခံတဲ့လႊတ္ေတာ္မွာပဲ တာ၀န္ရွိတယ္။ သမၼတနဲ႔ဘက္ဂ်က္နဲ႔ဘာမွ 

မဆိုင္ဘူး။ သမၼတက ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို တစ္ခ်က္လႊတ္အာဏာနဲ႔ပယ္ခ်ႏုိင္တယ္။ သို႔ေသာ္ 

အဲဒီတစ္ခ်က္ လႊတ္အာဏာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ငါးပုံသုံးပုံရဲ႕ ေထာက္ခံံမဲနဲ႔လႊမ္းမိုး

အႏိုင္ယူလို႔ရတယ္။ အေျခခံဥပေဒရဲ႕အခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြကိုျပင္လို႔ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြ 

ျပင္သင့္တယ္ပဲထားပါေတာ့။ သို႔ေသာ္ အေျခခံဥပေဒဟာ အရမ္းကိုအသက္၀င္ေနၿပီ။ ပိုလန္ 

ႏုိင္ငံရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔ တိုင္းျပည္ကိုတည္ၿငိမ္ေအာင္လုပ္ေပးထားၿပီ။

လႊတ္ေတာ္ထဲကုိအခုအသစ္ေရာက္လာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအမ်ားႀကီး

ကိုေျပာခ်င္တာကေတာ့ အေျခခံဥပေဒမွာတစ္ခုခုျပင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္

တာပိုေကာင္းလား ဆက္လက္တည္ရွိမႈနဲ႔ တည္ၿငိမ္မႈအတြက္တိုက္ပြဲ၀င္ရတာပိုေကာင္းမလား

ဆိုတာ စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကပါဆိုတာပဲ။ ခ်ဳပ္ရရင္ အေျခခံဥပေဒတစ္ၿငိမ္ေရးဟာ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ 

ပင္ကိုယ္တန္ဖိုးပဲ။ ဥပမာ ယူကရိန္းမွာဆိုရင္ သုံးလတစ္ခါ ေလးလတစ္ခါ အေျခခံံဥပေဒ 

ကိုျပင္ေနၾကတယ္။ အဲဒါအေျခခံဥပေဒမဟုတ္ေတာ့ဘူးဗ်။ စကၠဴသက္သက္ပဲ။ အေျခခံဥပေဒကို 

ေလးစားလိုက္နာၾကဖိုု႔အေရးႀကီးတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာလို အေျခခံဥပေဒပ်ဳိး 

ေထာင္မႈမ်ဳိးရွိဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ႏွစ္တုိင္းႏွစ္တိုင္း အစိုးရသက္တမ္းတစ္ခုေရာက္တုိင္း 

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေနတာမ်ဳိးကို ေရွာင္ႏုိိင္မွသာ အေျခခံဥပေဒကိုပ်ဳိးေထာင္မႈရွိလာမွာေပါ့။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလႊမ္းမိုးမႈ

ပိုလန္ကုိ ေနတုိးနဲ႔အီးယူအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာေအာင္ခင္ဗ်ားလုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလုိအဖြဲ႕၀င္မျဖစ္ 
ခင္က ဖီလစ္ဂြန္ဇာ လက္ဇ္ (၁၉၈၂-၉၆) က [ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ေရွ႕ေျပး]  ဥေရာပစီးပြားေရး  
အသုိက္အ၀န္းမွာစပိန္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာေအာင္ရယ္ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံအျဖစ္ဆက္ရွိေနေအာင္
ရယ္ ဦးေဆာင္ခဲ့တယ္။ စပိန္ရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳက ခင္ဗ်ားအတြက္ နမူနာပုံစံရခဲ့သလား။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။   ။ ဖီလစ္ဂြန္ဇာလက္ေပးတဲ့အၾကံဉာဏ္ေတြက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္အရမ္း

အသုံး၀င္ပါတယ္။ ပိုလန္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံရဲ႕ေနာက္ဆုံးေန႔မ်ားမွာ ရာကိုစကီးနဲ႔အတူ ဂြန္ဇာ 
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လက္ကို ပထမဆုံးေတြ႕ဆုံခဲ့ရပါတယ္။  ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထင္ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ေနာက္ေတာ့ ၁၉၈၉ 

ခုႏွစ္မွာတစ္ႀကိမ္ စပိန္အစိုးရသမၼတျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ သူ႔ဆီသြားေတြ႕ဖူးတယ္။ သူနဲ႔စကားေျပာရ 

တာ လမ္းညႊန္ၾသ၀ါဒေတြအမ်ားႀကီးရခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ 

ဥကၠ႒ျဖစ္ခ်ိန္နဲ႔ေနာက္ပိုင္း သမၼတျဖစ္လာခ်ိန္မွာ သူနဲ႔ခဏခဏေတြ႕ျဖစ္ပါတယ္။ စပိန္ႏိုင္ငံဟာ 

အင္မတန္ စိတ္အားထက္သန္ေစတဲ့နမူနာပါပဲ။ သူတို႔နဲ႔ကၽြန္္ေတာ္တို႔ျဖစ္ရပ္နဲ႔က တူတာေတြ 

အမ်ားႀကီးရွိေနတာကိုး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံး အာဏာရွင္စနစ္ကိုျဖတ္သန္းခဲ့ရတယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းအသြင္ ကူးေျပာင္းခဲ့တယ္။ အခုကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ဒီမိုကေရစီ 

ရွိေနၿပီ။ အဲဒီ  ဒီမိုကေရစီကလည္း အင္မတန္ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ လက္စားေခ်မႈေတြမရွိဘဲ 

ျဖစ္ထြန္းေနတယ္။ စပိန္မွာ အဲဒီလိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္လာေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ခဲ့ရတယ္ဆို 

တာ ဂြန္ဇာလက္ကရွင္းျပတယ္။ ဥပမာ မြန္ကလိုရာပဋိဥာဥ္အေၾကာင္းေျပာျပတယ္။ (ထို 

ပဋိဉာဥ္သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား၊ စီးပြားေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားမွ ေငြေၾကး 

ေဖာင္းပြမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ကိစၥ၊ အရင္းအႏွီးမ်ားျပည္ပသို႔ စီးထြက္ျခင္းကိုေျဖရွင္းၿပီး အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္သည္။) ရီပတ္ဗလီ

ကန္ေတြနဲ႔အျခားသူေတြၾကားမွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြကိုျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီး သမုိင္းရဲ႕

ဖုံးကြယ္ထားတဲ့အခ်က္ေတြကိုေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္သူ စိတ္မ၀င္စားသလဲဆိုတာကိုလည္း 

ဂြန္ဇာလက္နဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။

အီးယူ၀င္ဖို႔ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ စပိန္ကို 

ေလးစားရတဲ့အေၾကာင္းရင္းရွိပါတယ္။ ဒီဘက္ေခတ္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွာ စပိန္ဟာ ဥေရာပ

မွာအေကာင္းဆုံးတိုင္းျပည္ပဲ။ ဂြန္ဇာလက္ကအေရးႀကီးတဲ့အၾကံတစ္ခုေပးသြားတယ္။ အဖြဲ႕၀င္

ဖို႔ေလွ်ာက္ထားတဲ့တုိင္းျပည္ေတြအကုန္လုံး အဖြဲ႕၀င္ခြင့္ရဖို႔ဆုိရင္ လုပ္ရမယ့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

ေတြ အီးယူအေခၚ ‘အိမ္စာေတြ’ အေၾကာင္းလည္းကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးျဖစ္ တယ္။ တစ္ခ်ိန္လုံး 

‘အိမ္စာ၊ အိမ္စာ၊ အိမ္စာ’နဲ႔ၾကားေနရေတာ့ ကေလးတစ္ေယာက္လိုခံစားရတယ္။ အိမ္စာလို႔ 

ေျပာတာကိုမုန္းလာတယ္။ တစ္ခါတုန္းက ဂြန္ဇာလက္ကိုကၽြန္ေတာ္က ‘ဒီမယ္ ဖိလစ္ ငါတုိ႔ 

အားလုံးဒီအိမ္စာေတြ လုပ္ရတာၿပိဳင္းေနၿပီ။ လူတိုင္းက အိမ္စာအေၾကာင္းပဲေျပာေနၾကတာပဲ။’ 

လို႔ ဂြန္ဇာလက္ကိုေျပာလိုက္တယ္။ ဒါနဲ႔သူက အရမ္းအေရးႀကီးတာတစ္ခုေျပာသြားတယ္။ 

‘သိပ္ဟုတ္တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ခင္ဗ်ားကို နားလည္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားၿပိဳင္းမွာပဲ။ သို႔ေသာ္ ဒီမယ္ 

ခင္ဗ်ားသာ ဒီအိမ္စာကိုေကာင္းေကာင္းလုပ္ထားမယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားဆီကို အက်ဳိးရလဒ္ေတြ 

မၾကာခင္ ေရာက္လာမယ္။ အီးယူအဖြဲ႕၀င္ခြင့္ရၿပီးရင္ ေနာက္ထပ္အက်ဳိးရလဒ္ေတြထပ္ရ 

လာဦးမွာပဲ။ ခင္ဗ်ားဒီအိမ္စာကိုျဖစ္ကတတ္ဆန္းလုပ္ထားရင္ ရန္ပုံေငြေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေငြေၾကး 

ေထာက္ပံ့မႈေတြစတဲ့ အီးယူဆီကရလာမယ့္အရာေတြအားလုံးကိုရယူသုံးစြဲရာမွာ ျပႆနာေတြ 

အမ်ားႀကီးတက္လာလိမ့္မယ္။’လို႔ သူေျပာသြားခဲ့တယ္။ အီးယူ၀င္ၿပီးတဲ့အခါ သူေျပာတာ 

သိပ္မွန္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ဒီေန႔ေခတ္ပိုလန္ဟာ အဆင္ေျပေနတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 
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လုပ္ရမယ့္အိမ္စာကို ဟာကြက္မရွိေအာင္လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီေလ။ အဖြဲ႕၀င္ၿပီး ေျခာက္ႏွစ္အတြင္းမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ယူ႐ိုေငြ ၃၀ ဘီလီယံနီးပါးရရွိခဲ့တယ္။ အခုေနာက္ထပ္ ယူ႐ုိေငြဘီလီ ယံ ၃၀ 

ထပ္ရဖို႔ေစာင့္ေနတယ္။ ဒီေငြပမာဏဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္အတြက္၊ ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံ 

တည္ေထာင္ေရးအတြက္၊ အရာရာအတြက္ အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ စီးပြားေရးအကူေငြပါပဲ။ 

ဒီအၾကံဥာဏ္ဟာ ဂြန္ဇာလက္ရဲ႕အေကာင္းဆုံးအၾကံဥာဏ္ေပါ့။ ဂရိမွာျဖစ္ေနတာက ျဖစ္ 

ကတတ္ဆန္းအိမ္စာလုပ္လို႔ အဆင့့္ေတြက်ကုန္တာရဲ႕ရလဒ္ပဲေပါ့။ အဆင္သင့္ျဖစ္ေအာင္လုပ္

မထားဘူးဆိုရင္ တုိင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးစနစ္က လိုအပ္တာေတြကိုအလိုက္သင့္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ 

ရြက္ႏုိင္စြမ္းရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ အီးယူမွာ ထိေရာက္ပီျပင္တဲ့အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ဖို႔လည္း အခြင့္ရွိေတာ့မွာ 

မဟုတ္ဘူး။

ပိုလန္ရဲ႕ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ အီးယူအဖြဲ႕၀င္ျခင္းက ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈ 
ရွိခဲ့သလဲ။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။ ။ အီးယူအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ျခင္းကအရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ၿပီးခ်ိန္ 

ေနာက္မွာ ပိုလန္ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး၊ ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံတည္ေထာင္ေရး၊ နယ္စပ္လမ္းေၾကာင္း 

ေတြဖြင့္ျခင္းနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရးတို႔အတြက္ အက်ဳိးဆက္ေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္လာတယ္။ သို႔ေသာ္ 

ႏုိင္ငံေရး႐ႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္ေတာ့ အီးယူ၀င္ခြင့္ရျခင္းဟာ ပိုလန္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာမွာ 

ဥေရာပရဲ႕အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သြားတယ္ဆိုတဲ့သေဘာပဲ။ အဲဒီလိုျဖစ္လာဖို႔  အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားခဲ့ရ 

ပါတယ္။ အီးယူအဖြဲ႕၀င္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ပါ တယ္။ 

၂၀၀၃ မွာ ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပတယ္။ အဲဒီဆႏၵခံယူပြဲမွာ မဲဆႏၵရွင္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက အီးယူ၀င္ဖို႔ 

ေထာက္ခံမဲေပးခဲ့ၾကတယ္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ ေမလမွာ အီးယူအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံတရား၀င္ျဖစ္လာခဲ့တယ္။

အဲဒီလိုအဖြဲ႕၀င္လိုက္ျခင္းဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြကို 

ခိုင္မာအားေကာင္းေစခဲ့တယ္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့  ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသ

တြင္းရပတ္ညခ္်ကပ္ဲ။ ပိလုန္ႏုငိင္ရံဲ႕ ပတပ္တ္လည္ႏိငုင္ံေတြအားလုံးမွာ ေျပာင္းလဲကနုၾ္ကၿပီေလ။ 

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံသုံးႏုိင္ငံရွိေနရာကေန ခုႏွစ္ႏုိင္ငံရွိလာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ေက်ာခ်င္းကပ္ေန

တဲ့ ေဘာ္လ္ကန္ေဒသမွာ အင္မတန္ျပင္းထန္တဲ့ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အယူအဆက 

အိမ္နီးခ်င္းႏုုိင္ငံေတြအားလုံးနဲ႔  အေကာင္းဆုံးဆက္သြယ္မႈေတြကို ဘယ္လိုဖန္တီးမလဲ၊ 

ဘယ္လိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ၾကမလဲ။ နားလည္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ၊ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြရွိတဲ့ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသေသာ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို 

လုပ္မလဲဆိုတာ ေတြးပါတယ္။

ဂ်ာမနီ၊ လစ္သူေယးနီးယား၊ ယူကရိန္းနဲ႔တျခားႏိုင္ငံေတြအပါအ၀င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အိမ္

နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဒီလိုေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈ
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လို႔ေျပာရမွာပဲ။ ႐ုရွားနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ျပႆနာေတြရွိေနတုန္းပဲ။ သို႔ေသာ္ ဒါကတစ္ျခားကိစၥပါ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေနာက္ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုက ေဒသတြင္းမွာ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေျခအ 

ေနကိုဘယ္လို ကိုင္တြယ္ၿပီး ဘယ္လိုထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈေတြလုပ္မလဲ၊ တျခားမွာတည္ၿငိမ္မႈရွိေ

အာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာပဲ။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအၿပီး ပထမဆုံးကာလမွာ ဒိုင္ယာေလာ့၊ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔တည္ၿငိမ္မႈမွာ အေကာင္းဆုံးဥပမာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဒသပဲ။ သို႔ေသာ္ 

ဒါက လြယ္လြယ္နဲ႔သူ႔အလုိလိုျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါဘူး။ ၀ါေဆာကေန ဘဲလ္ဂရိတ္ကို 

ေလယာဥ္စီးသြားရင္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအစ ေဘာ္လကန္စစ္ပြဲမွာ လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ 

ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ စစ္ဒဏ္သင့္ခဲ့ရသူေတြကို ေတြ႕ရမွာပဲ။ ဒါဆိုရင္ အရမ္းနီးကပ္ေနတဲ့ 

ေဒသႏွစ္ခု ဆုိဗီယက္အုပ္စုမွာအရင္တုန္းက ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးပါခဲ့ဖူးတဲ့ ေဒသႏွစ္ခုကိုေတြ႕ရမွာပဲ။ 

ႏွစ္ႏိုင္ငံစလုံးဟာ လားလားမွ်မဆုိင္တဲ့အေျခအေနေတြရွိေနတာကိုေတြ႕ရမွာပဲ။ ပိုလန္မွာ 

တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းကိုေတြ႕မယ္။ ေဘာ္လ္ကန္မွာ စစ္မက္နဲ႔ေၾကကြဲဇာတ္ကို 

ေတြ႕ရမယ္။

ပိုလန္အတြက္ သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ အင္မတန္အေရးပါခဲ့တဲ့ လႊမ္းမိုုးခဲ့တဲ့ ပထမဆိုဗီယက္ 
ျပည္ေထာင္စုေနာက္ေတာ့ ႐ုရွားက ပိုလန္ရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ ဘယ္လုိမ်ားဆက္ၿပီးလႊမ္း
မိုးခဲ့သလဲ။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။   ။ေဂၚဘာခ်က္ဗ္က မဟာဗ်ဴဟာအရ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္အေရးပါတဲ့ 

အေၾကာင္းရင္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ပထမဆုံးက လုံျခံဳေရးေပါ့။ ပိုလန္သမုိင္းကိုၾကည့္ရင္ 

စစ္ပြဲေတြခ်ည့္ပဲဆိုေတာ့ လုံျခံဳေရးျပႆနာက အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း 

ေျပာရရင္ ဂ်ာမနီနဲ႔႐ုရွားႏိုင္ငံႏွစ္ခုၾကားက ႏုိင္ငံျဖစ္ေနတာ တယ္မလြယ္လွပါဘူး။ ၁၉၉၀ 

ျပည့္ႏွစ္ေတြအစပိုင္းမွာ ဖင္လန္လိုၾကားေနလုပ္မလား၊ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္လုပ္မလားဆိုၿပီး ဘယ္ 

ဟာက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ပိုေကာင္းသလဲ ဆိုတာကိုေဆြးေႏြးၾကတာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီ 

တုန္းက ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကရွိေနတုန္းပဲ။ ပိုလန္က ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သြားမွာကို 

႐ုရွားကလုံး၀ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္။ အဲဒီျပႆနာက ပိုၿပီးေတာင္႐ႈပ္ေထြးသြားခဲ့တယ္။  ဂ်ာမနီျပန္္

လည္ေပါင္းစည္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အင္အားႀကီးႏုိင္ငံေတြက ၁၉၈၉-၉၀ ခုႏွစ္ကာလမွာ 

ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ေနတိုးအဖြဲ႕ကိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီးမဖြဲ႕ပါဘူးလို႔ မာဂ ရက္သက္ခ်ာ၊ ဖြန္ဆြာ မီးထရြန္း၊ 

ေဂ်ာ့၊ အိတ္ခ်္၊ဒဗလ်ဴဘုရွ္နဲ႔ အျခားေခါင္းေဆာင္ေတြက ကတိျပဳခဲ့ၾကတာကိုးဗ်။ ဒါေပမယ့္ 

အေျခအေနေတြကေျပာင္းသြားၿပီး ၾကားေနေရးနဲ႔ ေနတိုးအဖြဲ႕ၾကားမွာ ဘယ္ဟာကိုေရြးခ်ယ္မလဲ 

ဆိုတာကို ပိုလန္မွာ အမ်ားစုေထာက္ခံမဲေပးမႈနဲ႔ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ 

အာမခံခ်က္ေတြတို႔ မဟာမိတ္တို႔ဆိုတာေတြမရွိဘဲ ဒီကမာၻတစ္ဘက္ျခမ္းက မီးခိုးေရာင္နယ္ 

ေျမလုိေနရာမ်ဳိးမွာ ဘက္မလိုက္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ေနေနဖို႔ဆိုရင္ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ဖို႔ ေတာင္းဆို 

သင့္တယ္လို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဟိုးအရင္ကတည္းက ဖင္လန္ကေတာ့ တျခားကိစၥေပါ့။ သူ
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ကဒီေလာက္မဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ေနရာမွာမရွိဘူးေလ။ ၾကားေနႏိုင္ငံဆို ၿပီး ဖင္လန္နဲ႔ၾသစႀတီးယား 

ဆိုဗီယက္ေတြအတြက္ေရာ အေမရိကန္ေတြအတြက္ပါ သိပ္အသုံးတည့္ႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ေတြမွာ ၾကားေန၀ါဒဆိုတာ ဘာမ်ားအဓိပၸာယ္ရွိသလဲဗ်ာ။

ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္မယ္ဆိုၿပီး ဆုံးျဖတ္ၾကေတာ့ မစၥတာ ယဲ့ဆင္နဲ႔ အေျခအတင္ေဆြးေႏြး 

ၾကရေတာ့တာပဲ။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲသြားတာေၾကာင့္ ေနတိုးအဖြဲ႕ကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း

တာလုပ္လို႔ရႏုိင္ပါတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔  ဘက္ကတင္ျပတယ္။ ေနတိုးကိုတိုးခ်ဲ႕ၿပီးမဖြဲ႕ဘူးဆို

တဲ့ကတိက ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကိုပဲေပးခဲ့တဲ့ကတိကိုး။ အခုဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမရွိေ

တာ့ဘူး။ ေနတိုးအဖြဲ႕ကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းတာကို ေျပာလို႔ဆိုလို႔ရသြားၿပီေလ။ ဒါကို ႐ုရွားကလုံး၀ 

လက္မခံတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ အေမရိကန္နဲ႔ဥေရာပႏို္င္ငံေတြကေတာ့ ေနတိုးကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းလို႔ 

ရႏုိင္တယ္၊ ဖြဲ႕စည္းဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုၿပီး အခိုင္အမာရပ္တည္ၾကတယ္။ ပိုလန္က အဖြဲ႕၀င္သစ္ 

ေတြျဖစ္တဲ့ ဟန္ေဂရီ၊ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံတို႔နဲ႔အတူ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာတယ္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္ေရာက္ေတာ့ ကရင္မလင္နန္းေတာ္မွာ အစည္းအေ၀းတစ္ခုလုပ္တယ္။ 

ကရင္မလင္မွာ အခန္းက်ယ္ႀကီးေတြရွိတယ္။ ယဲ့လ္ဆင္ရဲ႕စကားေျပာသံကလည္း ဟိန္းေနတာ 

ပဲ။ သူက ႐ုရွားဘာသာနဲ႔ ‘ခင္ဗ်ား ဘာလို႔ေနတိုးအဖြဲ႕ထဲ၀င္ခ်င္တာတုန္း၊ ခင္ဗ်ား၀င္စရာမလိုပါ 

ဘူးဗ်၊ လိုအပ္တဲ့အာမခံခ်က္ေတြအားလုံး ကၽြန္ေတာ္ေပးမွာေပါ့၊ ဘာလို႔မ်ား ေနတိုးထဲ၀င္ခ်င္ရ 

တာလဲ’ ဆုိၿပီးေျပာတာေပါ့။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က အက်ဳိးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ရွင္းျပရတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေဆြးေႏြးပြဲက   ေတာ္ေတာ္ခဲရာခဲဆစ္ႏုိင္ပါတယ္။  ဒါနဲ႔ေနာက္ဆုံး ကၽြန္ေတာ္က   

‘ဘာရစ္နီကိုလိုင္ဗစ္ခ်္၊ ခင္ဗ်ားနဲ႔ဂ်ာမနီဆက္ဆံေရးကဘာလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ့္ကိုေျပာဗ်ာ’ လို႔ 

ေမးလိုက္တယ္။

‘ေကာင္းပါ့ဗ်ာ’

‘ဒါဆို အီတလီနဲ႔ေရာ’

‘ေကာင္းမွေကာင္း’

‘ယူေကနဲ႔ေရာ’

‘အရမ္းေကာင္း’

‘ေဟာ္လန္၊ ဒိန္းမတ္ တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ေရာ’

‘အရမ္းကိုေကာင္းဗ်ာ’

‘ပိုလန္၊ခ်က္၊ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံေတြနဲ႔ေရာ’
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‘မေကာင္းဘူးဗ်၊ ခင္ဗ်ားတို႔အားလုံးက ေနတိုးထဲ၀င္ခ်င္ေနၾကတာကိုး။ ဘာလို႔မ်ားေနတုိး

ထဲ၀င္ခ်င္ၾကတာလဲ။’

ဒါနဲ႔ကၽြန္ေတာ္က ‘ဒီမယ္ မစၥတာယဲ့ဆင္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တဲ့ႏုိင္ငံေတြအားလံုးက ေနတိုး 

အဖြဲ႕၀င္ေတြခ်ည့္ပဲ။ ခင္ဗ်ားနဲ႔သူတို႔ ဆက္ဆံေရးက အရမ္းေကာင္း၊ ေကာင္းမွေကာင္း၊ အရမ္း 

ကိုေကာင္းလို႔ေျပာၿပီး ပိုလန္၊ ဟန္ေဂရီနဲ႔ ခ်က္သမၼတႏုိင္ငံေတြနဲ႔က် ျပႆနာရွိေနတယ္။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာရင္ အလားတူအရမ္းေကာင္း၊ ေကာင္းမွေကာင္း၊အရမ္း

ကိုေကာင္းဆိုတဲ့ဆက္ဆံေရးရွိလာမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ကတိေပးတယ္ဗ်ာ’လို႔ ေျပာခ်လိုက္ 

တယ္။ သူကတဟားဟားနဲ႔ရယ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးပမ္း 

မွာကို လက္ခံလိုက္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္ ယဲ့ဆင္ကိုအင္မတန္ေလးစားမိပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တကယ့္ 

ဒီမိုကရက္တစ္ဉာဥ္ရွိတဲ့ ႐ုရွားေခါင္းေဆာင္အနည္းအက်ဥ္းထဲမွာ သူပါလို႔ပဲ။ သူကအရမ္းကို 

က်ဥ္းထဲက်ပ္ထဲကိုေရာက္ေနခဲ့တာ။ ဒီမိုကေရစီ ပိုဆန္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကိုသြားမလား မသြား

ဘူးလားဆုံးျဖတ္ရေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းကို  လိုက္ဖို႔ပဲေရြးခဲ့တာမ်ား 

ပါတယ္။ ေနတိုးကိစၥမွာဆိုရင္ သူအမ်ားႀကီးအကူအညီေပးခဲ့တယ္။

ဒီေတာ့ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ ပိုလန္က ေနတိုးအဖြဲဲ႕၀င္ျဖစ္လာတယ္။ ဒါဟာကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ 

အင္မတန္အေရးႀကီးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းသုံးခုရွိပါတယ္။ ပထမဆုံးက လုံျခံဳေရး။ ဘာျဖစ္လို႔ 

လည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သြားျခင္းဟာ ကမာၻေပၚက အင္အားအႀကီးဆုံး 

ႏုိင္ငံေတြဆီကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔လုံျခံဳေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ရလိုက္လို႔ပဲ။ ဒုတိယက ႏုိင္ငံ 

တကာအလယ္မွာ ပိုလန္ႏုိင္ငံရဲ႕ဥပဓိေပါ့။ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး 

ျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ပိုၿပီးဆြဲေဆာင္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ တတိယေျမာက္က ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ရဲ႕သမုိင္း၀င္ 

အေၾကာင္းအခ်က္က ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ပိုလန္နဲ႔ဂ်ာမနီတို႔ 

ဟာ တူညီတဲ့စစ္ေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕တစ္ခုတည္းမွာအဖြဲ႕၀င္ေတြျဖစ္သြားၾကတယ္။ 

သမိငု္းကိုျပန ္ၾကည္ရ့င ္ပိလုနန္႔ဲဂ်ာမနၾီကားမွာ စစပ္ြဲေတြ၊  ပဋပိကၡေတြ၊  က်ဴးေက်ာသ္မိ္းပိကုမ္ႈေတြ၊ 

ခက္ခဲတဲ့ျပႆနာေတြ အားလုံးရွိေနခဲ့တယ္ေလ။ ဒီီအခ်က္က အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္ဗ်။ 

ပုိလန္ရဲ႕ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အေမရိကန္ရဲ႕အခန္းက႑က ဘာလဲ။

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲသြားၿပီး စစ္ေအးတိုက္ပြဲ အဆုံးသတ္သြားတဲ့ေနာက္မွာ 

အေမရိကန္ကတစ္ႏို္င္ငံတည္းက တစ္ဖက္သတ္ဦးေဆာင္တဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္လာတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ 

ထင္ရာစိုင္း၀ါဒနဲ႔ ေသြးနားထင္ေရာက္ ေနတဲ့မူ၀ါဒေတြ၊ အီရတ္နဲ႔ အာဖဂန္နစၥတန္မွာ စစ္ေရး 

လႈပ္ရွားမႈေတြစသျဖင့္ သူ႔ကိုေ၀ဖန္တာေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။ 

သို႔ေသာ္ ဗဟိုနဲ႔အေရွ႕ဥေရာပအျမင္ကၾကည့္ရင္ ဒီေခတ္ကာလဟာ အင္မတန္အျပဳသေဘာ 
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ေဆာင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ေတြက အရင္တုန္းက Solidarity နဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဒီမိုကေရစီ 

ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အားေပးေထာက္ခံခဲ့ဖူးတယ္။ ေနာက္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအၿပီး ပိုလန္မွာ 

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလာလုပ္ၿပီး ေနတုိးအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာေအာင္ကူညီခဲဲ့တယ္။ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံေတြ 

ထဲက အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ ယူေက၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္တို႔လိုႏုိင္ငံေတြကို အီးယူတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းဖို႔ 

အင္တိုက္အားတိုက္ပဲ အေမရိကန္က တိုက္တြန္းခဲ့တယ္။ အီးယူကိုတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းဖို႔ဆိုတာ 

သိပ္ေတာ့မလြယ္ဘူးဗ်။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီတုန္းက အဖြဲ႕၀င္ဆယ္ႏိုင္ငံကေနတိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕

စည္းရမွာ။ အဲဒီ၁၀ႏုိင္ငံထဲမွာ ခုႏွစ္ႏိုင္ငံက ဆိုဗီယက္အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ ေဟာင္းေတြေလ။ 

ေဘာလ္တစ္ႏိုင္ငံေတြက အေျခအေနက ပိုၿပီးေတာ့ေတာင္ ႐ႈပ္ေထြးေနတယ္။ ပိုလန္က ကြန္ 

ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ႏိုင္ငံျဖစ္ေပမယ့္ လစ္သူေယးရီးယား၊ လတ္ဗီးယားနဲ႔ အက္စတိုးနီးယားႏုိင္ငံ 

ေတြက ဆိုဗီယက္ေခတ္လြန္ သမၼတႏုိင္ငံေတြ။ အရင္တုန္းက သီးျခားႏုိင္ငံေတြအျဖစ္မရွိခဲ့တဲ့ 

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုအစိတ္အပိုင္းေတြ။ အဲဒီႏုိင္ငံေတြကို ႐ုရွားဘက္က အခိုင္အမာကန္႔ 

ကြက္ေနခ်နိမ္ွာ ေနတိုးန႔ဲအီးယထူဲမွာ၀ငခ္ြင့္ေပးတယဆ္ိတုာ အေမရကိနလ္ုံး၀ေအာင္ျမငမ္ႈရသြား 

တာပဲဗ်။ သမၼတတစ္ဦးအေနနဲ႔ ဘီလ္ကလင္တန္ဟာ အင္မတန္အား ေပးေထာက္ခံခဲ့တယ္။ 

သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕မွာပါတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မက္ဒလင္းေအာဘ႐ိုက္က ဒီေဒသအေၾကာင္း 

ေကာင္းေကာင္းသိတယ္။ သူ႔အခန္းက႑က အရမ္းကိုအေရးႀကီးတယ္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား

ဆုိပါစို႔ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ က်ဴးဘား၊ ေဂ်ာ္ဒန္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္လူရြယ္ေခါင္းေဆာင္
သံုးေယာက္ကုိ ေတြ႕ဆံုရမယ္ေပါ့။ ခင္ဗ်ားက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိျဖတ္သန္းခဲ့တယ္။ 
ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္ၿပီး အေျမာ္အျမင္ရွိတဲ့ ဖီလစ္ ဂြန္ဇာလက္လုိလူစားမ်ဳိးဆုိၿပီး နာမည္ႀကီးလုိ႔ 
သူတုိ႔က တစ္ေယာက္ခ်င္းစီခင္ဗ်ားကုိလာေတြ႕ၾကမယ္ေပါ့။  သူတုိ႔က ခင္ဗ်ားနဲ႔ေတြ႕ေတာ့ 
ဒီလုိေျပာတယ္ ‘ခင္ဗ်ားက က်ဴးဘား၊ ေဂ်ာ္ဒန္ သုိ႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြမ္း 
က်င္ႏွံ႔စပ္သူမဟုတ္ဘူး။ သုိ႔ေသာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြမွာေတာ့ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္တယ္။ ကၽြန္ 
ေတာ္တုိ႔က ေယဘုယ်အက်ဆံုးအဆင့္ကို သိခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ 
လမ္းမွာ ခင္ဗ်ားဘာ အၾကံညာဏ္ေတြေပးခ်င္လဲ။’လုိ႔ေမးၾကတယ္ထားပါေတာ့။ ခင္ဗ်ားသူတုိ႔ကုိ 
ဘာေျပာမလဲ။ သံုးေယာက္စလံုးကုိ တစ္ပုံစံတည္းေျပာမွာလား။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။   ။ကၽြန္ေတာ္ပထမဆုံးေျပာမွာကေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြအားလုံး 

အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေဖာ္နည္းကားနဲ႔ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းရယ္လို႔ လုံး၀ 

မရွိဘူးဆိုတာ ထပ္တလဲလဲေျပာရမွာပဲ။ ႏိုင္ငံရပ္ျခားကလာတဲ့သူေတြက ‘ဒါကေတာ့ ပိုလန္မွာ 

ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီအတိုင္းလုပ္ၾကည့္လိုက္ပါလား။ အကုန္

အဆင္ေျပသြားမယ္’လို႔ေျပာၾကတာ လြဲေနတယ္ဗ်။ ျပည္တြင္းေရးအေျခအေနေတြ၊ အေၾကာင္း 

ျခင္းရာေတြကို နားလည္ေနဖို႔က အရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီလာ ေတြ႕ၾက 
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တဲ့ အဲဒီလူငယ္သုံးေယာက္ဟာ သူတုိ႔ႏိုင္ငံေတြအေၾကာင္းကိုေတာ့့သိၾကမွာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္ 

နားလည္ထားတယ္။ သူတို႔ႏုိင္ငံမွာဘာျဖစ္ေနလဲဆိုတာ နားလည္ဖို႔ သူတို႔မွာတာ၀န္ရွိတယ္လို႔ 

ကၽြန္ေတာ္နားလည္ထားတယ္။

ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ‘ခင္ဗ်ားတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕အေျခအေနကိုၾကည့္ၾကရေအာင္။ ဘာအခြင့္ 

အလမ္းေတြရွိလဲ။ အကန္႔အသတ္ေတြကဘာေတြလဲ။ အက်ပ္အတည္းေတြကဘာေတြလဲ။’ 

လို႔ေမးမယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္ သူတို႔ကိုထပ္ေျပာရရင္ ‘ခင္ဗ်ားတို႔မွာ မဟာဗ်ဴဟာရွိဖို႔လိုတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကိုေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ရွိကိုရွိရမယ္။ အာဏာ 

လိုခ်င္တာတို႔ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္တာတို႔ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေလာက္နဲဲ႔မရဘူး။ အဲဒါေတြနဲ႔ 

ပတ္သက္ေနတဲ့ အေျခခံအေၾကာင္းတရားကေတာ့ပါေနတယ္။ သို႔ေသာ္ ဒါကအဓိကေမွ်ာ္မွန္း 

ခ်က္ ျဖစ္္လို႔မရဘူး။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က လြတ္လပ္မႈျဖစ္ရမယ္။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ရမယ္။ လူမႈေရး 

တရားမွ်တမႈျဖစ္ရမယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျဖစ္ရမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ရမယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ 

ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာင္းရွိရမယ္ စတာေတြပဲ။’လို႔ေျပာမွာပဲ။ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔မဟာဗ်ဴဟာ 

ဆိုတာ သိပ္ကိုအေရးႀကီးတယ္။ ပိုလန္ႏုိင္ငံ ကံစြပ္သြားတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာမဟာဗ်ဴဟာရွိလို႔

ပဲ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုတည္းရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာမဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူေတြအမ်ားစု အတြက္ 

မဟာဗ်ဴဟာက လြတ္လပ္ခြင့္၊ လုံျခံဳေရး၊ ဥေရာပစံတန္ဖိုးေတြကိုလက္ခံက်င့္သုံးလာေအာင္ 

လုပ္တာ၊ ေခတ္မီစက္မႈႏုိင္ငံျဖစ္ေအာင္လုပ္တာ၊ ဒီမိုကေရစီရေအာင္လုပ္တာေတြပဲ။

တတိယေျမာက္ ကၽြန္ေတာ္ေပးခ်င္တဲ့အၾကံကေတာ့ နည္းလမ္း။ ဒိုင္ယာေလာ့ဟာ 

ႏိုင္ငံေရးမွာ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းပဲ။ ၿပိဳင္ဘက္ေတြ၊ ရန္သူေတြနဲ႔ဆိုရင္ေတာင္မွ ဒိုင္ယာ 

ေလာ့ရွိမွရမယ္။ ဒိုင္ယာေလာ့အယူအဆက အတိုက္အခံအတြက္ပဲ လက္သင့္ခံဖို႔လြယ္တာ 

ေတာ့အမွန္ပဲ။ အာဏာရွင္အစိုးရထဲကလူေတြအတြက္ လြယ္တဲ့အလုပ္မဟုတ္ဘူး။ သို႔ေသာ္ 

ဒိုင္ယာေလာ့ဟာ ကိစၥအားလုံးနီးပါးအတြက္ အေျခခံပဲ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒိုင္ယာေလာ့မရွိရင္ 

ဘယ္လို႔မွေရွ႕ဆက္ဖို႔အခြင့္မသာေတာ့ဘူးေလ။

စတုတၳေျမာက္ေပးခ်င္တဲ့ အၾကံဉာဏ္က ကိုယ္ဆက္ဆံပတ္သက္ေနရတဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ 

ေပါင္းစုံကို နားလည္ထားပါ။ ကိုယ့္ရဲ႕အုပ္စုအတြင္းမွာေတာင္အထူးသျဖင့္ ကိုယ္ကအျခားသူ

မ်ားနဲ႔ေျပာရဆိုရေတာ့မယ္ဆိုရင္ ေတြးပုံေခၚပုံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အေတြ႕အၾကံဳအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အကဲဆတ္ပုံ

အမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေတြ႕မွာပဲဆိုတာ နားလည္ထားဖို႔လိုတယ္။ ဒီလိုဗဟုသေဘာေဆာင္တဲ့ ကမာၻႀကီးမွာ 

ကၽြန္ေတာ္တု႔ိဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မတူၾကပါဘူး။ အဲဒီမတ ကြဲျပားမႈေတြအားလုံးကို 

အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေလးစားဖို႔လိုပါတယ္။ ကိုယ္က ငါနဲ႔မတူပါလားဆိုၿပီး အံ့အားသင့္ဖုိ႔ စိတ္ပ်က္ 

သြားဖို႔မလုိပါဘူး။

လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ က်ဴးဘားႏုိင္ငံရဲ႕ျဖစ္ရပ္ကို ကၽြန္ေတာ္ပိုၿပီးနား 
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လည္တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ စနစ္ကေန အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကဘာလဲဆိတုာ ကၽြန္ေတာသိ္တယ္ေလ။ 

အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိေတာ့ က်ဴးဘားက ဥေရာပႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ အေျခအေနနဲ႔တူမယ္ထင္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပထမဆုံးစိန္ေခၚမႈက 

အတိုက္အခံအတြက္က ပိုၿပီးစည္းစည္းလုုံးလုံးရွိဖို႔နဲ႔မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုေဖာ္ ေဆာင္ဖို႔ျဖစ္ေန 

လို႔ပဲ။ ကက္စထ႐ိုရဲ႕ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္က အရမ္းစိတ္အားတက္ၾကြဖို႔ေကာင္းေတာ့ကာ က်ဴးဘား 

ႏိုင္ငံသား သန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုတင္ စိတ္အားတက္ၾကြေစတာမဟုတ္ဘဲ တစ္ကမာၻလုံးကျပည္

သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုပါ ႏႈိးေဆာ္အားရွိိတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီေန႔ေခတ္မွာ 

ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္က ဘာဗလာသက္သက္နီးပါးျဖစ္သြားၿပီ။ က်ဴးဘားႏုိင္ငံရဲ႕ေရွ႕ေရး 

ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားအုပ္စုေတြအေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္ 

မူတည္ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ ေနာက္လာမယ့္ႏွစ္ 

အနည္းငယ္အတြင္း က်ဴးဘားႏုိင္ငံမွာျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ကိစၥရပ္တိုင္းဟာ ပါတီနဲ႔ အတိုက္အခံ 

ဆက္ဆံေရးကေနထြက္လာမယ့္ရလဒ္ထက္ ပါတီတြင္းမွာဘာျဖစ္ေနလဲဆိုတာရဲ႕ ရလဒ္က 

အဓိကပုိက်လာလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကမာၻျခမ္းကအေတြ႕အၾကံဳအရေျပာရရင္ အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈကိုအခ်ဳိ႕အတြက္ ပိုပြင့္လင္းၿပီး အဆင္သင့္ပိုျဖစ္ေနသူ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ပါတီအတြင္းက 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ အုပ္စုေတြနဲ႔ အတူတူလုပ္ကိုင္ဖို႔လိုတယ္။ ကက္စထ႐ိုကိုဆက္ခံသူေတြ 

ဟာ အရြယ္ေကာင္းစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တစ္ဦးျဖစ္ေနရင္ သိပ္မအံ့ၾသသြားပါနဲ႔။ အဲဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးသမားျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္။ က်ဴးဘားႏုိင္ငံက ျပည္ပကိုအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ထြက္ 

သြားၾကတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြကလည္း အခန္းက႑တစ္ခုအေနနဲ႔ပါႏိုင္တယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီျပည္ပ 

ေရာက္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သိပ္သတိထားတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ 

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေျပာရရင္ တုိင္းျပည္အတြင္းမွာ မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ျပည္သူေတြက အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမွာကိုး။ ျပည္ပေရာက္ႏိုင္ငံသားေတြက တခ်ဳိ႕လုပ္ငန္းစဥ္ 

ေတြကို ေထာက္ခံအားေပးႏုိင္တယ္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းမွာရွိ သူေတြရဲ႕ေနရာမွာေတာ့ သူတို႔

ကိုထားၾကည့္လို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။

စစ္တပ္၏အခန္းက႑

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအမ်ားစုမွာ စစ္တပ္ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာကပါခဲ့တာမ်ားပါတယ္။ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ စစ္တပ္တုိ႔ ရဲအဖြဲ႕တုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိုလန္အေတြ႕အၾကံဳကေန ဘာေတြ 
သင္ယူႏိုင္မလဲ။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။    ။စစ္ဘက္ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံေတြဆိုတာ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့ 

အစိတ္အပိုင္းပဲ။ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစဥ္အရ၊ စီးပြားေရးအရ အစိုးရတစ္ရပ္အားနည္းလာၿပီဆိုရင္ 

လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြရဲ႕အာဏာေပါ့ အထူးသျဖင့္လွ်ဳိ႕၀ွက္ရဲအဖြဲ႕ (ေထာက္လွမ္းေရး) ရဲ႕လုပ္ပိုင္ 

ခြင့္အာဏာက ႀကီးလာတတ္တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕လို ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ 
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အဖြဲ႕ေတြအားလုံးထဲမွာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕အေရအတြက္က မ်ားသထက္မ်ားလာတာေပါ့။ စီး

ပြားေရးအေျခအေနဆိုးရြားလာတာနဲ႔ ျပည္သူေတြၾကံရာမရျဖစ္ကုန္တာကလည္း အေၾကာင္း 

တစ္ခ်က္ျဖစ္ေလ့ရွိတယ္ဗ်။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ပရမ္းပတာျဖစ္လာ 

တာရွိမယ္၊ စစ္တပ္ ဒါမွမဟုတ္ တျခားလုံျခံဳေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ဖြဲ႕စည္းပုံကက် ဆန္႔က်င္ 

ဘက္အေနအထားျဖစ္ေနတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕ေတြဆိုတာ အမိန္႔နာခံမႈနဲ႔စည္းကမ္း 

ေသ၀ပ္မႈရွိတယ္။ အလုပ္ကိုအလုပ္နဲ႔တူ ေအာင္လုပ္ရတယ္။ စစ္တပ္ဟာ (ႏိုင္ငံေရး) စနစ္ရဲ႕ 

ေထာက္တိုင္၊ အရာရာတိုင္းရဲ႕ေထာက္တိုင္ျဖစ္တဲ့ တုိင္းႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ေထာက္တိုင္ပါဆိုၿပီး ျမင္ 

ေအာင္လုပ္ေလ့ရွိတဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအေျခခံအေၾကာင္းတရားရွိတယ္။  အႏၱရာယ္အႀကီးဆုံး 

က ေထာက္လွမ္းေရးပဲ။ သူတုိ႔က စနစ္တက်ဖြဲဲ႕စည္းထားတဲ့ၿပီး လစာလည္းေကာင္းတဲ့အျပင္ 

အေျပာင္းအလဲကိုတင္းခံဖို႔ မက္လုံးကလည္း သူ႔မွာရွိတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္တိုင္းမွာ ေထာက္ 

လွမ္းေရးက အသြားလက္မွတ္ပဲျဖတ္ထားတဲ့သူေတြ။ သူတို႔လက္ေတြမွာစြန္းေနတဲ့ ေသြးက 

နည္းတာမွမဟုတ္တာကိုး။ ပိုၿပီးတရားလက္လြတ္လုပ္ကိုင္ျခင္းအားျဖင့္သာ သူတို႔ အဓြန္႔ရွည္ႏိုင္ 

မွာေလ။

စစ္တပ္က်ေတာ့ လုံး၀ကြဲျပားျခားနားတဲ့အေျခအေနမွာရွိတယ္။ စစ္တပ္ေတြဆိုတာ 

နည္းတဲ့အဖြဲ႕အစည္းႀကီးေတြမွ မဟုတ္တာ။ စစ္သည္ေတာ္ေကာင္းေတြနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ 

စစ္တပ္ေတြမွာဆိုရင္ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုလိုလားတဲ့အေတြးအေခၚရွိတဲ့သူ 

ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ သူတို႔လိုလူမ်ဳိးေတြက အတိုက္အခံကိုဆန္႔က်င္တဲ့ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈ 

ေတြမွာ၀င္ပါရတာ ကသိကေအာက္ျဖစ္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ေနာင္ေရးနဲ႔လုံျခံဳေရး 

အတြက္ေတာ့ သူတို႔မွာတာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတာမ်ဳိးယူဆၾကတယ္။ တိုင္းျပည္အမ်ားစုမွာ စစ္တပ္ 

ထဲကလူေတြအမ်ားစုက သာမန္ေတာသူေတာင္သားမိသားစုေတြက လာၾကတဲ့သူေတြဗ်။ 

သူတို႔က အစိုးရအရာရွိႀကီးေတြရဲ႕သားသမီးေတြမဟုတ္ဘူး။ အလုပ္သမားေတြ၊ ေတာင္သူလ

ယ္လုပ္ေတြ၊စာေရးစာခ်ီေတြဆိုတဲ့ သာမန္မိသားစုေတြကလာၾကတဲ့ ခ်ာတိတ္ေတြ။ အက်ဳိး 

ဆက္က သာမန္ျပည္သူလူထုရဲ႕ဘ၀နဲ႔ စစ္တပ္ကနီးစပ္မႈရွိတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ေတြမွာ 

စစ္တပ္က အင္မတန္ႏွာေခါင္း႐ႈံ႕စရာေနရာကေနပါရႏိုင္တယ္။ စစ္တပ္ကအဲဒီ လိုေနရာမ်ဳိးက 

ပါဖို႔ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက ဆုံးျဖတ္ရင္ေပါ့။ ပိုလန္အေတြ႕အၾကံဳမွာက်ေတာ့ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးေတြနဲ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ အသင့္ျဖစ္ေနတဲ့သူေတြအမ်ားႀကီး စစ္တပ္ 

ထဲမွာရွိေနတာပဲ။

အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ အၾကံေကာင္းဉာဏ္ေကာင္း ေပးရမယ္ဆိုရင္ 

ပိုလန္မွာ နည္းလမ္းႏွစ္ခုရွိခဲ့တယ္။ အတုိက္အခံဘက္က ကိုယ္စားလွယ္က တစ္ေန႔မွာတုိင္းျပည္ 

ရဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္တို႔၊ သမၼသစ္တို႔ျဖစ္လာခဲ့ရင္ စစ္တပ္ရဲ႕အခန္းက႑ကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေျပာင္း

ပစ္လို႔မရဘူးဗ်။ သူကေနကဲ အခုေတာ့ အရင္တုန္းက စစ္တပ္ဆိုတာမရိွေတာ့ဘူး။ စစ္တပ္ 
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အသစ္ဖြဲ႕ရေတာ့မယ္ဆိုၿပီး သြားေျပာလို႔မရဘူး။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုလည္း တစ္ဖြဲ႕လုံးျဖဳတ္ၿပီး ေနာက္ရဲ

အဖြဲ႕သစ္ဖြဲ႕မယ္ေျပာလို႔မရဘူး။ စနစ္ေဟာင္းနဲ႔စနစ္သစ္ၾကားမွာ မွ်ေျခတစ္ခုကိုရွာတာ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈရဲ႕သေဘာပဲ။ သို႔ေသာ္ဒါကမလြယ္ပါဘူး။ စကတည္းက အခုလိုမ်ဳိးေျပာထားဖို႔ေတာ့ 

လိုတယ္။ ‘ဒီမယ္ အဖြဲ႕အစည္းေတြအားလုံးထံက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကၽြန္မတို႔ေမွ်ာ္လင့္တာက 

အစိုးရသစ္ကို သစၥာခံဖို႔၊ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ သမၼတသစ္ကိုသစၥာခံဖို႔ပဲ’လို႔ေျပာထားဖို႔လို

တယ္။  ၿပီးရင္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အဲဒီအင္စတီက်ဴးရွင္းေတြကို အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ အသြင္ 

ေျပာင္းဖို႔လုပ္လို႔ရသြားမယ္။ ပိုုလန္မွာဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္အားေကာင္းတဲ့ႏုိင္ငံေရးသမားအုပ္စုရွိ

တယ္။ ဥပမာ ကာတင္စကီးနဲ႔သူ႔လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြေပါ့။  ဒီလို အုပ္စုေတြရွိတာေၾကာင့္ 

စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာ ေတာ္လွန္ေရးမျဖစ္ဘူးလို႔ ပိုလန္အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈမွာ အပိုင္တြက္ခဲ့တဲ့မွားသြားတယ္။ ဘယ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာမဆို ေတာ္လွန္ေရး 

အင္အားစုကေတာ့ရွိတယ္။ လက္စားေခ်မယ့္အင္အားစုေပါ့။ တကယ့္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ 

တယ္လို႔ ခံစားရေအာင္ အစိုးရ ေဟာင္းကို ကိုယ္စားျပဳတဲဲ့သူေတြကို ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ဖို႔ဆႏၵေပါ့။ 

ဒီလိုေတြးပုံေခၚပုံမ်ဳိးကို ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ လုံး၀လက္မခံဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရေတာ့ 

အခ်ိန္ပိုၾကာၿပီး တခါတေလမွာ ေပးဆပ္ရမွာမ်ားသည့္တိုင္ေအာင္ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔စာရင္ 

ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈက ပိုေကာင္းတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီေန႔ေခတ္လို ေခတ္မီဆက္ 

သြယ္ေရးနည္းလမ္းေတြရွိလာခ်ိန္မွာ ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈက ေတာ္ေတာ္ေအာင္ျမင္ႏိုင္ 

မယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို တကယ္ကိုထိန္းသိမ္းရလြယ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

လိုခ်င္တဲ့ အင္မတန္အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ရလဒ္ေတြကို ျဖစ္ေပၚလာေစလိမ့္မယ္။

ဒီမိုကေရစီ၏အဓိပၸာယ္ႏွင့္ျပည္သူမ်ား၏ႏွစ္ၿခိဳက္မႈ

ပိုလန္၊ ခ်ီလီ၊ စပိန္၊ ေတာင္အာဖရိက၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဘရာဇီး စတဲ့ႏုိင္ငံေပါင္းစုံက ဒီမို 
ကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြကုိ တြန္းအားေပးခဲ့တဲ့အရာက ဘာလို႔ခင္ဗ်ားထင္သလဲ။

ခြာညဲ့ဗ္စကီ။  ။ သူ႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမူ၀ါဒက အရမ္းႀကီးက်ယ္တဲ့ 

အယူအဆျဖစ္တယ္၊ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုဟာ ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမယ္လို႔ သူယုံၾကည္ 

ေနဆဲမွာ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္နဲဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္

စုကိုယုံၾကည္တဲ့သူေတြထဲမွာ သူကေနာက္ဆုံးပုဂၢိဳလ္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကသူ႔ကိုေျပာပါတယ္။ 

‘မီေခးလ္ေရ၊ ခင္ဗ်ားသာျပည္သူေတြနဲ႔စကားေျပာၾကည့္ရင္ ျပႆနာက ဒီမိုကေရစီရဲ႕လြတ္ 

လပ္ခြင့္၊ လူသားဂုဏ္သိကၡာရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားလက္ခံသြားမွာပဲဗ်၊ (သူ၏ဘက္စုံ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူ၀ါဒ perestroika တြင္ ထိုတန္ဖိုးမ်ားအားလုံးပါသည္။) အေျခအေနတစ္ခု 

မွာ တံခါးေတြပိတ္ထားတယ္၊ ေနာက္တစ္ခုက တံံခါးေတြဖြင့္ထားတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနႏွစ္ခုပဲ 

ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားရဲ႕အယူအဆက ဒီတန္ဖိုးေတြအားလုံးကို ဒီေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈေတြအားလုံး

ကို ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြအားလုံးကို တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္ခ်င္တာဆိုရင္ ခင္ဗ်ားတဲ 
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ဒီတံခါးကို က်ယ္က်ယ္လြင့္လြင့္ဖြင့္ရလိမ့္မယ္။ တံခါးကို ဟတယ္ဆို႐ုံးေလး လုပ္လို႔မရဘူး။ 

သိပ္မၾကာခင္ ခင္ဗ်ားအဲဒီတံခါးကို အျပည့္အ၀ဖြင့္ရင္ဖြင့္ မဟုတ္ရင္ေတာ့ ခင္ဗ်ားရဲ႕ျပည္သူေတြ 

က တံခါးကိုတြန္းထိုးၿပီးအတင္းထြက္လာၾကမွာပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲဒီတန္ဖိုးေတြက 

အရမ္းခိုင္မာတယ္ေလ။ အဲဒီတန္ဖိုးေတြက ျပည္သူေတြကိုလႈပ္ရွားသက္၀င္ေစတယ္။ အထူး 

သျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္ေတြကိုေပါ့’လို႔ ကၽြန္ေတာ္သူ႔ကိုေျပာခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ကပ္ဆိုက္တဲ့ကာလေတြအေၾကာင္း ေျပာၾကဆိုၾကတာ အခ်ိန္ေတာ္ 

ေတာ္ၾကာတယ္။ ပိုလန္ႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးပိုၿပီး လုပ္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔သေဘာတူခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ဒီေလာက္နဲ႔မရပါဘူး။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တုန္းက ပိုလန္ 

လူမ်ဳိးေတြနဲ႔ တျခားသူေတြကေျပာတာရွိတယ္။ ‘ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးအေၾကာင္း လာ 

မေျပာၾကပါနဲ႔ခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိကၽြန္မတို႔က ဒီမိုကေရစီစစ္စစ္ကိုလိုခ်င္တာ ဆိုရွယ္လစ္ဒီမို 

ကေရစီတို႔ တျခားဒီမိုကေရစီတို႔ကိုလိုခ်င္တာမဟုတ္ဘူး။ တကယ့္ဒီမိုကေရစီကိုလိုခ်င္တာ’ 

တဲ့။ သူတုိ႔တစ္ေတြဟာ ပညာအတတ္ ႀကီးမဟုတ္သည့္တိုင္ ဒီမိုကေရစီကဘာလဲဆိုတာ ပင္

ကိုယ္အသိနဲ႔ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားၾကတာဗ်။ ငါတို႔မဲေပးႏိုင္မယ္၊ ဒီမိုကေရစီဆန္တဲ့ 

ဥပေဒေတြကို ငါတို႔လက္ခံႏုိင္တယ္။ ငါတို႔မွာ လြတ္လပ္တဲ့မီဒီယာရွိလာမယ္။ မီဒီယာကို 

လြတ္လပ္စြာအသုံးခ်လာႏုိင္မယ္စတဲ့ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အဓိပၸာယ္ေတြကိုသူတို႔သိထားၿပီးသားဗ်။ 

ခင္ဗ်ားလမ္းေပၚက ျဖတ္သြားျဖတ္လာတစ္ေယာက္ကိုေတာင္ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဘာလဲလို႔ 

လွမ္းေမးရင္ သူကသိၿပီးသားျဖစ္ေနလိမ့္မယ္။
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တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီသည္ ၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒက်ဆုံးသြားသည့္ 

၁၉၈၉ ခုႏွစ္အထိ ပိုလန္ ကက္သိုလစ္အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ အေရးႀကီးသည့္ 

အခန္းက႑မ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ စစ္ၿပီးေခတ္ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္သည့္ ပထမဆုံး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ 

သည္။ ဥပေဒပညာကိုေလ့လာခဲ့ေသာ္လည္း ကက္သိုလစ္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏွင့္ အယ္ဒီတာ 

အျဖစ္ အသက္ေမြးခဲ့သည္။ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္ ပိုလန္ႏုိင္ငံ၏ မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားအၿပီးတြင္ Znak  

လူ၀တ္ေၾကာင္ ကက္သိုလစ္ပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕အစည္းကို တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ 

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆႏၵျပ 

သေဘၤာက်င္း အလုပ္သမားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရမႈကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ေတာင္းဆိုခ်ိန္အထိ 

လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းရန္ 

ကူညီခဲ့သည္။ ထိုေကာ္မတီက ကက္သိုလစ္ႏွင့္  ကက္သိုလစ္မဟုတ္သည့္အတိုက္အခံပညာ

တတ္မ်ားကိုစုစည္းၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ ဖိအားေပး 

ႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ Gdansk သေဘၤာက်င္းဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ပြားစဥ္ လက္ဗြယ္ဆာကို 

(Club de Madrid အဖြဲ႕ဝင္)

Tadeusz Mazowiecki, by Janek Skarzynski/Scanpix
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အၾကံေပးလုပ္ခဲ့ၿပီး Solidarity ၏အၾကံေပးႏွင့္ ယင္းသမဂၢမွထုတ္ေ၀သည့္ အပတ္စဥ္စာေစာင္

အယ္ဒီတာအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ 

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာသည့္အခါ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီသည္ လေပါင္းမ်ားစြာ ထိန္းသိမ္းခံံခဲ့ရၿပီး 

အဆိုပါ အပတ္စဥ္စာေစာင္သည္လည္း အပိတ္ခံခဲ့ရသည္။

ေနာက္ရွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီသည္ Solidarity ၏ကိုယ္စားလွယ္၊ 

စားပြဲ၀ိုင္းေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအပိုင္းတြင္ Solidarity ဦးေဆာင္ 

ညႇိႏႈိင္းသူျဖစ္လာသည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း လြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

ကြန္ျမဴနစ္တို႔အား အံ့အားသင့္ဖြယ္အႏိုင္ရခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ဗြယ္ဆာ၏ေထာက္ခံမႈျဖစ္ ပိုလန္ 

ႏုိင္ငံ၏ ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေသာ ပထမဆုံး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ 

ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေစ်းကြ

က္စီးပြားေရးစနစ္အတြက္လိုအပ္ေသာ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ 

ေနတုိး အဖြဲ႕သို႔ပိုလန္၀င္ေရာက္ရန္ မ်က္ႏွာမူျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား၏ ကနဦး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၉ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကိုယ္

စားလွယ္ေနရာမ်ားအႏိုင္ရခဲ့သည့္ အုပ္စုအားလုံးမွ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ 

ပါ၀င္ေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္၀န္ႀကီးမ်ားကို ကာကြယ္ 

ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္သည္။ Solidarity မွ တက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ခန္႔အပ္သည္။ အျမင္အမ်ဳိး 

မ်ဳိးကို တေလးတစားနားေထာင္ၿပီးေနာက္ ခက္ခဲေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ရျခင္းတို႔သည္ 

သူ၏ေခါင္းေဆာင္မႈ နည္းနာတြင္ပါ၀င္ေနသည္။

စီးပြားေရးမူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့မႈေၾကာင့္ လက္ငင္းျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ပိုလန္ႏိုင္ငံ 

သားမ်ားစြာကို သက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းက မာဇိုဗယဲ့စကီကိုလူႀကိဳက္မ်ားမႈ က်ဆင္းလာေစခဲ့သည္။ 

၁၉၉၀ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗြယ္ဆာကို႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ ယခင္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို အျပစ္ 

ေပးျခင္းထက္ အတိတ္ကာလႏွင့္ ‘စည္းထူထူ’ တားလုိက္ရန္ ကတိျပဳခဲ့ျခင္းသည္ ဆိုဗီယက္ 

အုပ္စု၀င္ႏုိင္ငံမ်းာအနက္ ပထမဆုံး ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕လာေစခဲ့ 

သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသုိ႔စည္းထူထူတားလိုက္ျခင္းက အတိတ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးျပန္ လွန္စြပ္စြဲမႈမ်ား 

သည္ ပိုလန္ႏိုင္ငံေရးတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေျခာက္လွန္႔ေနဦးမည္ဆိုသည့္သေဘာလည္းျဖစ္ေန 

သည္။ မာဇိုဗယဲ့စကီသည္ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္အထိ Sejm ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ 

တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ယခင္ယူဂိုဆလားဗီးယားႏိုင္ငံအတြက္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးအထူးကိုယ္စား

လွယ္အျဖစ္အမႈထမ္းခဲ့ၿပီး ေဘာ့စနီးယားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို 

ႏုိင္ငံ တကာ၏တုံ႔ျပန္မႈအားနည္းမႈအား ကန္႔ကြက္သည့္ အေနျဖင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ရာထူးမွႏုတ္ 

ထြက္ခဲ့သည္။



255

အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား

အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔အကူးအေျပာင္းကာလျဖတ္သန္းေနရတဲ့တိုင္းျပည္
တစ္ခုက လူငယ္ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕အေတြ႕အၾကံဳ၊ ပိုလန္ႏုိင္ငံရဲ႕ 
အေတြ႕အၾကံဳေတြကေန ဘာသင္ခန္းစာမ်ားယူႏို္င္မလဲ။ သူတုိ႔ႏိုင္ငံေတြရဲ႕သမုိင္းမွာ အက်ဳိးျပဳ 
တဲ့အခန္းက႑ကေန ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြကေန ႏိုင္ငံ့ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘာေတြနားလည္ထားသင့္သလဲ။

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။     ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳကေန ေလ့လာသင္ယူခ်င္သူ 

ေတြဟာ သူတို႔အတြက္ ဘာအေရးႀကီးလဲဆိုတာဆုံးျဖတ္ရမွာေပါ့။ အဲဒီလိုအသြင္ကူးေျပာင္း

ကာလျဖတ္သန္းရတဲ့ လူငယ္ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ကိုေျပာမွာက ကိုယ္ျဖဳတ္ခ်လိုက္တဲ့ေခါင္း 

ေဆာင္ရဲ႕ေနရာကို၀င္ယူလိုက္႐ုံနဲ႔မၿပီးဘူးဆိုတာပဲ။ အာဏာယူလိုက္ၿပီး အရင္လူေတြလုပ္ 

သလိုဆက္လုပ္သြားလို႔မရဘူး။ တစ္နည္းေျပာရရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုတာ အစိုးရတစ္ခု 

ဆင္းသြားၿပီး ေနာက္အစိုးရတက္လာတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလိုလုပ္တာ ေျဖရွင္းခ်က္မဟုတ္ဘူး 

ေလ။ သမုိင္းရဲ႕လားရာကိုေျပာင္းလဲဖို႔ရည္စူးလုပ္ေဆာင္ရတာျဖစ္တယ္။ အာရပ္ေႏြဦးျဖစ္တဲ့ 

ႏိုင္ငံေတြကျပည္သူေတြနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔စကားေျပာဖူတယ္။ တခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာ ဖိစီးႏွိပ္စက္မႈပုံ

သ႑ာန္တစ္မ်ဳိးကို အျခားတစ္မ်ဳိးနဲ႔အစား ထိုးလုိက္တာသက္သက္ပဲ။ အဲဒါမ်ဳိးကို ေျပာင္းလဲ 

ပါတယ္လို႔ေတာ့ ေခၚလို႔ရမယ္မထင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ကိုယ့္ရဲ႕ေရွ႕ကအစိုးရေနရာကိုေရာက္

သြားတာ သက္သက္မျဖစ္သင့္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာ။ သမုိင္း၀င္အေျပာင္းအလဲလုပ္ခ်င္ 

တယ္ဆိုရင္ အဲဒီအေျပာင္းအလဲဟာ အေျခခံက်တဲ့အေျပာင္းအလဲျဖစ္ရမယ္။ ပိုလန္ဟာ 

ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ အေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကလည္း ဒုတိယေျမာက္

အေရးႀကီးတဲ့သင္ခန္းစာပါ။

လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ

ဒီေလာက္အေရးႀကီးတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈေတြကုိ ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာလုပ္ေဆာင္ 
ႏိုင္ခဲ့တာလဲ။

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။    ။ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေတာ့ျဖစ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာမ်ားေျမာင္ 

႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ျဖစ္စဥ္ပါ။ ပိုလန္မွာ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲဖို႔ႀကိဳးပမ္းၾကတာအမ်ားႀကီး

ရွိခဲ့တယ္။  အဲဒီထဲက အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွာ Solidarity (Solidarnoś) ကို 

ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့တာပဲ။ Solidarity ကို လြတ္လပ္ေသာ (ကြန္ျမဴနစ္ပါတီလက္ေအာက္ခံမဟုတ္ 
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ေသာ) အလုပ္သမားသမဂၢအေနနဲ႔သာမက အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ပါဖြဲ႕

စည္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဆိုဗီယက္အုပ္စုထဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရကို အုံနဲ႔က်င္းနဲ႔ေတာ္လွန္မႈကို စုဖြဲ႕ 

ႏုိင္တဲ့ပထမဆုံးႏုိင္ငံဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အင္အားသုံးၿပီး အႏိုင္ယူလို႔ 

ရပါ့မလား။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတင္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ၿငိမ္းခ်မ္းေသာ 

နည္းလမ္းမ်ားသက္သက္နဲ႔သာ Solidarity က ကတိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟာ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေအာင္ပြဲခံဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းပဲ။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဘရက္ 

ဇညက္ဗ္ (ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး)

အာဏာရေနတုန္းမွာ Solidarity ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့တယ္။ ပိုလန္မွာဆုိဗီယက္စစ္တပ္ရဲ႕ၾကား၀င္စြက္

ဖက္မႈက တကယ့္အႏၱရာယ္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ေပါ့။ ၁၉၈၁ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာကေန ၁၉၈၃ ဇူလိုင္အထိ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယာ႐ူဇဲစ္ကီက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ Solidarity 

ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းတာကို ကြန္ျမဴနစ္အာဏာပိုင္ေတြက မျမင္ခ်င္ေတာ့ဘူး။ သို႔ေသာ္ စားပြဲ၀ိုင္း 

ေဆြးေႏြးပြမဲ်ား (၁၉၈၈-၈၉) မွာ၀င္ေရာက္ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ Solidarity 

ကိုတရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ထူေထာင္ေရးပဲ။ မဟုတ္ရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ 

မွာ ၀င္ထိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ျပန္ဖြဲ႕စည္းဖို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က သတ္မွတ္ခ်က္ပဲ။ ဒါကို 

လက္ခံဖို႔က အစုိးရအတြက္ခက္ေနတယ္။ အဲဒီကိစၥကို ေရွာင္လႊဲဖို႔အစိုးရဘက္က အခ်ိန္ 

အေတာ္ၾကာႀကိဳးစားၾကတယ္။ ဒါကိုသူတို႔လက္မခံခ်င္ဘူး။ သို႔ေသာ္ တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္း 

ျဖစ္ဖို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အဓိက်တဲ့ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ခ်က္ပဲ။

အာဏာရွင္စနစ္ကို ပူးသတ္ျခင္း

စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ရလဒ္အျဖစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းနဲ႔ Solidarity ကို 

တရား၀င္ျပန္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးေလာကမွာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္ရ

သြားတယ္။ Sejm ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ‘ပဋိဥာဥ္အရသေဘာတူေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ’

လို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ကင္ပြန္းတပ္ထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ခံခဲ့တယ္။ အာဏာရ 

ပါတီနဲ႔ သူ႔ရဲ႕လက္ေ၀ခံပါတီေတြက အမ်ားစုရဖို႔အာမခံခ်က္ရထားၿပီးသား။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က 

ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲရမယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အထက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ အ  

ျပည့္အ၀လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပမယ္ေပါ့။ အဲဒီအထက္လႊတ္ေတာ္က ကြန္ျမဴနစ္ 

ေခတ္တုန္းကမရွိခဲ့ဘူး။ အခုမွျပန္ထားမယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အတိုက္အခံအေနနဲ႔ပဲ ဆက္ 

ေနမယ့္လို႔ခံယူထားေပမယ့္ အျဖစ္အပ်က္ေတြက အရွိန္အဟုန္ျမန္လာတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ 

ဟာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိဆိုရြားေနတဲ့ စီးပြားေရးအေျခအေနကေန ပိုလန္ကိုဆြဲတင္ဖို႔ ကြန္ျမဴ 

နစ္ပါတီက အစိုးရမဖြဲ႕ႏုိင္ဘူးဆိုတာထင္ရွားေနၿပီ။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက အရမ္းျမင့္မားေန 

တယ္။ စီးပြားေရးအေျခအေနကလည္း ရစရာမရွိေအာင္ျဖစ္ေနၿပီ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အစိုးရ 

မဖြဲ႕ႏုိင္ဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕လက္ေ၀ခံပါတီႏွစ္ခုကလည္း ခြဲထြက္သြားခဲ့တယ္။ အက်ဳိးဆက္က 
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လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအမ်ားစုအႏိုင္ရဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသြားတာပဲေပါ့။

Solidarity ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ လက္ခ္ ဗြယ္ဆာက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူး ကၽြန္ေတာ့္ကိုကမ္းလွမ္း 

တဲ့အခါ ခင္ဗ်ားပဲရာ ထူးယူပါလို႔ကၽြန္ေတာ္ေျပာတယ္။ သို႔ေသာ္သူက ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာကို 

လက္မခံဘဲ သူ႔ဘာသာဆုံးျဖတ္ခဲ့တယ္။ သူ႔ကိုကၽြန္ေတာ္က အားေပးကူညီဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတာ၊ 

Solidarity ဟာ အစိုးရအတြက္အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ထီးရိပ္ျဖစ္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားတာလို႔ 

ေျပာတာပဲ။ ေနာက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ႀကိဳးဆြဲရာကမွာမဟုတ္ဘူးေနာ္၊ တကယ့္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္

ကိုထမ္းေဆာင္မွာလို႔သူ႔ကိုေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒါကအေရးႀကီးတယ္ဗ်။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထဲမွာဆိုရင္ 

တကယ့္အာဏာက ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕မွာပဲရွိတာကိုး။ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္း 

လည္ပတ္မႈ သက္သက္ပဲေလ။ ကၽြန္ေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ယူၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ 

အေနနဲ႔ အေရးႀကီးတဲ့အေျပာင္းအလဲေတြကိုလုပ္ရေတာ့မယ္ဆိုရင္ အာဏာရဲ႕ဗဟိုခ်က္မသည္ 

အစိုးရျဖစ္ရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုအစိုးရမ်ဳိးဆိုတာ ဆိုဗီယက္အုပ္စုထဲမွာ 

ပထမဆုံးေပၚလာတဲ့အစိုးရေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္က ႐ုပ္ေသး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မလုပ္ဘူးေနာ္ဆိုတဲ့ သ 

ေဘာက ေနာက္ကေနႀကိဳးကိုင္မယ့္ ေနာက္ထပ္ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ မထားနဲ႔ေတာ့၊ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္ပိုင္ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖြဲ႕ေတာင္ မထားနဲ႔ေတာ့ဆုိတဲ့သေဘာပဲ။ အစိုးရ 

ဟာ တကယ့္အစိုးရစစ္စစ္ျဖစ္လာတဲ့ပုံစံအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္စစ္စစ္ျဖစ္လာ

ရလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုလည္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ဗြယ္ဆာလည္း 

အခ်ိန္က်ေတာ့ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြစျဖစ္လာတယ္။ သို႔ေသာ္ အခုေျပာခဲ့တဲ့ ကနဦး 

အဆင့္မွာ ကၽြန္ေတာ့္ကို သူအမ်ားႀကီးပ့ံပိုးကူညီခဲ့တယ္။

လအနည္းငယ္ၾကာတဲ့အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ဟာ ဆိုဗီယက္အုပ္စု၀င္ႏိုင္ငံေတြထဲ

မွာ ဒီလိုႀကီးက်ယ္တဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံ 

ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ တျခားႏုိင္ငံေတြပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနာက္လိုက္လာတယ္။ အဲဒီတျခား 

တိုင္းျပည္ေတြက ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕အေျပာင္းအလဲေတြက သက္ေရာက္ 

မႈရွိမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိတာေပါ့။ သို႔ေသာ္ အဲဒီေလာက္ အရမ္းျမန္မယ္မထင္ခဲ့ဘူး။ 

တျခားႏုိင္ငံေတြက အေျပာင္းအလဲေတြကလည္း အရမ္းေလးနက္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္မထင္ခဲ့ 

ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံဟာ ဆိုဗီယက္အုပ္စုမွာ အဲဒီလိုအေျပာင္းအလဲေတြကို အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံအျဖစ္ အခ်ိန္တစ္ခုၾကာတဲ့အထိ ရွိေနဦးမယ္လို႔ပဲ 

ကၽြန္ေတာ္ေတြးခဲ့တာ။

အဲဒီကာလတုန္းက ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ပါတီ၀င္အင္္အား ၂ ဒသမ ၅ သန္းရွိတယ္၊ 

လက္ေ၀ခံပါတီေတြက ပါတီ၀င္ငါးသိန္းေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔သတိရသင့္ 

တယ္။ ဒီေတာ့ ပါတီေတြအားလုံး လႊတ္ေတာ္မွာပါ၀င္လို႔ရေအာင္ အစိုးရကလုပ္ရမယ္လို႔ 

ကၽြန္ေတာ္ေတြးခဲ့တယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက အတိုက္အခံလုပ္လို႔မရဘူး။ ဒီကိစၥကေရြးခ်ယ္ခြင့္ 
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မရွိဘူး။ သူတို႔က လုံျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔စစ္တပ္ကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား လႊမ္းမိုးထားတာ 

ေလ။ စစ္တပ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ အတိုက္အခံဆိုတာကို ေတြးၾကည့္ပါလား။ ဘယ္တုန္းကမွ 

ဒါမ်ဳိးမရွိ ခဲ့ဖူးဘူး။ဒါေၾကာင့္ပဲ သူတို႔လည္းအစိုးရအဖြဲ႕မွာပါသင့္တယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ယူဆခဲ့ 

တာပါ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ ပါ၀ါေတြအားလုံးက အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕အစိတ္အပိုင္း 

ျဖစ္ရမယ္ေပါ့။ အစိုးရဟာ အဓိကနယ္ပယ္သုံးခုမွာ ပဓာနက်တဲ့အေျပာင္းအလဲလုပ္ရမယ္ဆို

တာ တစ္ခါမွာ ကၽြန္ေတာ္နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီနယ္ပယ္သုံးခုကေတာ့ ဒီမို 

ကေရစီႏိုင္ငံတည္ေထာင္တာ၊ စီးပြားေရးစနစ္ကိုျပင္ဆင္တာနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ တူ႐ူခ်က္ကို 

ျပင္ၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားကို တံခါးဖြင့္ေပးတာေတြပဲ။ စီးပြားေရးစနစ္ကိုျပင္ဆင္တာမွာ လက္ရွိ 

ထိ ေရာက္ပီျပင္မႈမရွိဘဲ ဗဟိုဦးစီးစနစ္နဲ႔သြားေနတဲ့ စီးပြားေရးစနစ္ကိုျပင္ဆင္မလား၊ ေစ်းကြက္ 

စီးပြားေရးစနစ္ကို ေျပာင္းမလားဆုိတဲ့ျပႆနာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရင္ဆုိင္ရတယ္။ (ေစ်းကြက္စီးပြား 

ေရးစနစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခိုင္အမာေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတယ္)

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ဒိုင္ယာေလာ့အတြက္အေျခခံတည္ေဆာက္ျခင္း

ကြဲျပားတဲ့တစ္ဘက္နဲ႔တစ္ဘက္ (ရပ္တည္ခ်က္ေတြ) ၾကား ယုံၾကည္မႈရဖို႔အခြင့္အလမ္း 
ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္လုပ္တာ၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးနားလည္လာေအာင္လုပ္တာေတြက ေအာင္ျမင္တဲ့
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားစြာမွာေတြ႕ရတဲ့ အခ်က္တစ္ခုပါ။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္မီ ယံုၾကည္ 
မႈနဲ႔ ဒိုင္ယာေလာ့အတြက္ အဲဒီအေျခအေနေတြကုိ ဘယ္လုိမ်ားဖန္တီးခဲ့လဲ။

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။     ။အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္က Solidarity တရား၀င္ျပန္ဖြဲ႕တာနဲ႔ 

တုိင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရး အေျခအေနေျပာင္းလဲေအာင္လုပ္တာကို ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မွသာလွ်င္ 

အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္မယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သိထားတယ္။ ယုံၾကည္မႈ 

အေၾကာင္းေျပာရခက္ပါတယ္။ ယုံၾကည္မႈလုံး၀မရွိခဲ့ဘူးဗ်။ မသမာမႈလုံး၀ရွိမွာ မဟုတ္ဘူး 

ဆိုတာကို အာမခံခ်က္ေပးတာ ေက်ာင္းေတာ္တစ္ခုပဲရွိတယ္။ အာဏာရထားတဲ့သူေတြနဲ႔ 

အတိုကအခံၾကား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ေက်ာင္းေတာ္လို မူ၀ါဒေရးရာေဆာင္ရြက္သူ 

တစ္ေယာက္ရွိေနတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ရပ္မွာ သိပ္ကိုအေရးႀကီးတယ္။ 

စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးမႈေတြအၿပီး သတ္ခ်ိန္မေရာက္ခင္အထိ Solidarity ကုိတရား၀င္ျပန္ဖြဲ႕လု႔ိမ

ရႏုိင္မယ့္စည္းမ်ဥ္းေတြသူတို႔ဘက္က လုပ္မလား မလုပ္ဘူးလားဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေသခ်ာ 

မသိဘူး။ အဲဒီစည္းမ်ဥ္းေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္မခံႏိုင္မယ့္ စည္းမ်ဥ္းေတြလားဆိုတာ 

ကၽြန္ေတာ္ေသခ်ာမသိဘူး။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာထိုင္တဲ့အခါ ေဆြးေႏြးဘက္က ကိုယ့္အရည္အခ်င္း 

ကိုသိသြားၿပီ။ သူတို႔ဘာလုပ္ႏုိင္သလဲ၊ သူတို႔ဘာမလုပ္ႏိုင္ဘူးလဲဆိုတဲ့သူတို႔ရဲ႕အရည္အခ်င္းကို

လည္း ကိုယ္ကသိသြားၿပီ။ တစ္ေယာက္ရဲ႕အရည္အခ်င္းကိုတစ္ေယာက္သိလာတာက တျဖည္း 

ျဖည္းနဲ႔အေရးႀကီးလာတယ္။
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တရားမွ်တမႈႏွင့္ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈ

ခင္ဗ်ား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ လုပ္ကုိင္တဲ့သက္တမ္းမွာ အဓိကဦးစားေပးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးျပဳ 
ျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ဘာေတြလဲ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္က ဘာလဲ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕အစိုးရနဲ႔ 
ခင္ဗ်ားကလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ။

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။     ။အေျပာင္းအလဲေတြကို လူတုိင္းကလက္ခံေစခ်င္တယ္ဆို 

တာကေန စေျပာရမယ္။ ဒီေတာ့ အတိတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔စည္းထူထူတားမယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္

ကေျပာခဲ့တယ္။ အခုေရာက္ေနတဲ့ကာလကေနကၽြန္ေတာ္တုိ႔လုပ္ကိုင္တာအတြက္ပဲ ကၽြန္ေတာ္ 

တို႔မွာ တာ၀န္ရွိမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ အတိတ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္မွာ ဖိဖိစီးစီရစ္၀ဲေန 

တယ္ဆိုတာ သိေပမယ့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရပ္ေတြအတြက္ပဲ တာ၀န္ယူခ်င္တယ္။ ဒါကို 

အစပိုင္းမွာ လူတိုင္းကသေဘာတူခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ေဇာင္းေပးေျပာရမွာပဲ။  

ေနာက္ေတာ့ ဒီကိစၥက ကၽြန္ေတာ့္ကိုေ၀ဖန္ျပစ္တင္ဖို႔ ဥပါယ္တံမ်ဥ္ျဖစ္လာတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ 

ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အတိတ္တုန္းကလုပ္ရပ္ေတြအတြက္ တာ၀န္ခံရမယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္က 

မေတာင္းဆိုခ်င္တဲ့သူပါဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ကို ေ၀ဖန္ၾကေတာ့တာ။ ကနဦးမွာ လူတုိင္းက ဒီကိစၥ 

ကိုလက္သင့္ခံခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာ ထည့္ကိုေျပာမွရမယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြကိုအဲဒီလို တာ၀န္ခံရဖိုု႔ 

ကၽြန္ေတာ္မေျပာဘူး။ သို႔ေသာ္ဒါက သမိုင္းနဲ႔ခ်ီတဲ့အျငင္းအခုံအတြက္ ကိစၥရပ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ 

ယူဆတယ္။ က်ဴးလြန္တဲ့ျပစ္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ တရား႐ုံးကလုပ္ရမယ့္ကိစၥလို႔ကၽြန္ေတာ္

ယူဆတယ္။ ဒါကအစိုးရကလုပ္ရမယ့္ကိစၥရပ္မဟုတ္ဘူးလို႔ပဲထင္တယ္။ အစိုးရရဲ႕အခန္းက႑ 

ဆိုတာ ျပည္သူအားလုံးဒီမိုကေရစီရဖို႔ပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ခုနကေျပာခဲ့သလိုပဲ ကိုယ့္ေရွ႕ကရွိခဲ့တဲ့အစိုးရေနရာကို ၀င္မယူသင့္ဘူးဆိုတာ 

ကၽြန္ေတာ္တျခားသူ ေတြကိုမွ်ေ၀ေပးခ်င္တဲ့ အေရးအႀကီးဆုံးအေတြ႕အၾကံဳပဲ။ဒါက အခု 

ေဆြးေႏြးမႈရဲ႕ပင္မကိစၥပဲ။ အရင္စနစ္ေဟာင္းတုန္းက ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းတဲ့ ကက္သိုလစ္ 

မ်ားျဖစ္တဲ့အေလ်ာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ေတြနဲ႔ယွဥ္ရင္ ဒုတိယတန္းစား 

ႏိုင္ငံသားေတြအျဖစ္ သေဘာထားခံရတယ္။ ဒီေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၀င္ေတြကို 

ဒုတိယတန္းစားႏိုင္ငံသားေတြအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔မဆက္ဆံခ်င္ေတာ့ဘူူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုရင္ 

ဒီမိုကေရစီက အားလုံးနဲ႔သက္ဆိုင္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယုံၾကည္လို႔ပဲ။ လြတ္လပ္ခြင့္ဟာ 

အားလုံးနဲ႔ဆုိင္တယ္လို႔ ယုံၾကည္လို႔ပဲ။ ဒီဥပေဒသေတြကိုလုိက္နာမွသာလွ်င္ သမုိင္းတြင္မယ့္ 

ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ ေပၚေပါက္လာမယ္လို႔ ယုံၾကည္လို႔ပဲ။ အဲဒီအေရးအႀကီးဆုံးနဲ႔ အေျခခံက် 

တဲ့ယူဆခ်က္မွာမူတည္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို  အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ခဲ့တယ္။ လိုရင္းေျပာရရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုတာ (အတိတ္ကို အတိတ္မွာထားခဲ့တဲ့)

အဲဒီအခ်ိန္ကစၿပီး ကန္႔လန္ကာအသစ္ပြင့္လာမယ္။ လူတိုင္းဟာ ဒီမိုကေရစီမွာ အနာဂတ္ 

တစ္ခုရလိမ့္မယ္ဆိုတာက ပိုၿပီးေလးနက္တဲ့အဓိပၸာယ္ပါပဲ။ ဒါဟာ အဲဒီတုန္းကမူ၀ါဒေတြရဲ႕ 
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အေရးႀကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းပါပဲ။ ေနာက္ေတာ့ အျငင္းပြားစရာေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေပ 

မယ့္လည္း ဆင့္ကဲျဖစ္ေပၚတိုးတက္တဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုေတာ့ ေသခ်ာေစခဲ့တယ္။

ဦးစားေပးမူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္ျခင္း

မလုပ္မျဖစ္လုပ္ရမယ့္ အေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ ဘက္ေပါင္းစုံမွာ 

အားလုံးကိုအေျပာင္း အလဲလုပ္ဖို႔လိုအပ္ေနတာအမွန္ပဲလို႔ေျပာရမွာပဲ။ ဥပမာ တကၠသိုလ္ 

ေတြဆိုပါစို႔။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းေတြက သူတုိ႔အတြက္ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔ 

လြတ္လပ္မႈေပးေစခ်င္တယ္။ သို႔ေသာ္ ပညာေရးလြတ္လပ္မႈကိုလည္းေပးဖို႔လိုေနတယ္။ ဥပမာ 

စာသင္ေက်ာင္းေတြကို သက္ေရာက္မႈရွိတဲ့ သမုိင္းကိုသင္ၾကားျခင္းမွာ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ 

အေျပာင္းအလဲေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လိုတယ္။ အေျပာင္းအလဲမလိုအပ္္ တဲ့နယ္ပယ္ 

ရယ္လို႔ တကယ္ကိုမရွိတာ။ နယ္ပယ္တိုင္းကိုပါေစခ်င္တယ္။

ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရအဖြဲ႕ကလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြထဲမွာ အေရးအႀကီးဆုံးတစ္ခုက 

ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရေတြကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈပဲ။ ေဒသဆုိင္ရာဒီမိုကေရစီကို မိတ္ဆက္တဲ့ 

သေဘာေပါ့။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေႏြဦးမွာ အျပည့္အ၀လြတ္လပ္တဲ့ ပထမဆုံးဒီမိုကေရစီေရြးေကာ

က္ပြဲေတြက်င္းပတယ္။ ေဒသဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ ရွည္လ်ားတဲ့အစဥ္အလာကို ကြန္ျမဴနစ္ 

စနစ္က ေခ်ဖ်က္ပစ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီစနစ္မရွိေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တစ္ကေနျပန္စ 

ရတယ္။

ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူမႈေရးအခြင့္အေရးမ်ား

ဒုတိယေဆာင္ရြက္ခ်က္က လြတ္လပ္စြာပုံႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာစု႐ုံးခြင့္။ 

ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ေနခ်ိန္မွာ အတိုက္အခံဘက္က ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစုံက 

တရားမ၀င္အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ကို တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းေတြလိုပဲ 

ကၽြန္ေတာ္ေျပာဆိုဆက္ဆံတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သူတုိ႔ကို လက္ေတြ႕မွာတရား၀င္ေအာင္

လုပ္ေနတာလို႔ေျပာလို႔ရတယ္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အထိ  အေျခခံဥပေဒကိုမျပင္ဆင္ႏုိင္ခဲ့ဘူူး။ ၁၉၉၇ 

ခုႏွစ္မတိုင္မီက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္တာမွားေကာင္းမွား 

မယ္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံက်တဲ့အေျပာင္းအလဲက အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တယ္လို႔၊ အေျခခံဥပေဒ 

အေျပာင္းအလဲက ကၽြဲကူးေရပါရလဒ္ျဖစ္လာမယ္လို႔ကၽြန္ေတာ္ေတြးခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

လုပ္ခဲ့တဲ့ အေျခခံက်ေသာအေျပာင္းအလဲကေတာ့ ဒီမိုကေရစီဆန္ပါတယ္။

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့နယ္ပယ္ကေတာ့ စီးပြားေရးပါ။ ေနရာအႏွံ႔မွာျဖစ္ေနတဲ့ ေငြ 

ေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုေျဖရွင္းရမယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ စီးပြားေရးစနစ္ကို အေျခခံက်က်ေျပာင္းလဲ 
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ပစ္မယ့္ ဥပေဒေတြကိုေရးဆြဲျပ႒ာန္းရမယ္။ အဲဒီလိုျပ႒ာန္းဖို႔ ဥပေဒေတြဆက္တိုက္ျပ႒ာန္းေပး

ခဲ့တယ္။ စီးပြားေရးစနစ္အတြက္ အေျပာင္းအလဲေတြကို ၁၉၈၉ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ၾကားမွာ 

ဥပေဒအျဖစ္ျပ႒ာန္းေပးခဲ့တယ္။

ႏိုင္ငံတကာ၏လႊမ္းမိုးမႈ

ခင္ဗ်ားရဲ႕ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမဟာဗ်ဴဟာက ဘာလဲ။ ပိုလန္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကုိ  ျပင္ပ 
က မူ၀ါဒေရးရာ ေဆာင္ရြက္သူေတြနဲ႔ ျပင္ပအေျခအေနေတြက ဘယ္လုိလႊမ္းမိုးခဲ့သလဲ။ 

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။     ။ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြ 

ဆီကို တူ႐ူခ်က္လွည့္ လိုက္တာအင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အေရွ႕ဘက္က

အိမ္နီးခ်င္းကို ထည့္တြက္ရမွာျဖစ္သည့္တုိင္ အေနာက္ကိုတူ႐ူခ်က္လွည့္ခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက 

ပိုလန္မွာရွိတဲ့ စစ္အေျခစိုက္စခန္းေတြမွာ ဆိုဗီယက္စစ္သား ၂၀၀၀၀၀ ေလာက္ရွိေနတယ္။ 

ေခတ္ကေတာ့ေျပာင္းသြားၿပီ။ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္နဲ႔ ဘက္စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေခတ္ကိုေရာက္ 

ေနၿပီ။ KGB (ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ ပင္မလုံျခံဳေရးေအဂ်င္စီျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္လုံျခံဳေရး 

ေကာ္မတီ) အႀကီးအကဲ မစၥတာ ဗလာဒီမာ ခ႐ူးရွေကာ့ဗ္က ျဗဳန္းစားႀကီး ၀ါေဆာကိုေရာက္လာ 

တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္က ၀န္္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ေနၿပီ။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရအဖြဲ႕ေတာ့ မဖြဲ႕ရ 

ေသးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္သူနဲ႔ေတြ႕ လိုက္ရင္ေကာင္းမယ္လို႔ေျပာၾကတယ္။ သူေရာက္လာတာ ႀကိဳ   

ၿပီးလုပ္မယ့္အေပးအယူတစ္ခုအတြက္လာတာ ဆိုၿပီးေျပာၾကလို႔ ကၽြန္ေတာ္သူနဲ႔ေတြ႕လိုက္ 

ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ဟာ မိတ္ဖက္ႏိုုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကေတာ့ 

ပိုလန္အစိုးရကလုပ္မွာဆိုတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ႕ဆုံမႈမွာေျပာျဖစ္တဲဲ့အႏွစ္သာရကို ေဂၚဘာ 

ေခ်ာ့ဗ္ဆီေရာက္သြားေစမွာျဖစ္လို႔ ေတြ႕ဆုံမႈကအေရးႀကီးတယ္။ အဲဒီအႏွစ္သာရက အဓိက 

သတင္းစကားပဲ။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပထမဆုံးႏိုင္ငံျခားခရီးစဥ္က ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္-၂နဲ႔ေတြ႕ရမွာမို႔ 

စိတ္အားထက္သန္ေနခဲ့တာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အံ့မခန္းအေရးပါတဲ့ခရီးစဥ္ပါ။ ကြန္ျမဴနစ္ 

ေခတ္တုန္းက ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေမာ္စကိုပဲသြားေလ့သြားထရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ 

ကေတာ့ ေရာမကိုသြားခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ေမာ္စကိုမသြားေတာ့ကာ ေရာမခရီးစဥ္ကျပယုဂ္ 

ေတာ့ျဖစ္သြားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကိုသြားေတြ႕မွာဆိုေတာ့ ဒီခရီးစဥ္က ပိုၿပီး 

ေတာ့ေတာင္အေရးပါလာၿပီ။ ဒါ့အျပင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးကေန ကၽြန္ေတာ္ပထမဆုံးဖုန္းဆက္တာ 

ပုပ္ ရဟန္းမင္းႀကီးပဲ။ လႊတ္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ့္ကို ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔လိုက္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ 

အစိုးရမဖြဲ႕ရေသးခင္စပ္ၾကားမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကို ဖုန္းဆက္ခဲ့တာ။ (ပိုလန္သာသနာပိုင္ 

ဂိုဏ္းခ်ဳပ္) မြန္ဆီေညာ္ ဇစ္ဗစ္က အရင္ဖုန္းကိုင္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးကဖုန္း

လာကိုင္တယ္။ သူဖုန္းလာကိုင္တာ ကၽြန္ေတာ္ျဖင့္အံ့ၾသလိုက္တာ။ ဒီေန႔ေခတ္ ပုပ္ရဟန္း 
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မင္းႀကီးေတြမ်ား တြစ္တာသုံးေနၾကတာမို႔လား။ ဒါေပမယ့္အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ဆန္း 

ေနတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗြာတီ၀ါ (ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္-၂) အရင္က ပုပ္ရဟန္းမင္း 

ႀကီးက ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဆာဖီဟာပါ။ သူဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွဖုန္းမကိုင္ဘူးေလ။ ဒီေတာ့ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဗြာတီ၀ါ ဖုန္းလာကိုင္တာ အံ့အားသင့္တာေပါ့။ လႊတ္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ကို 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔လိုက္တာ သူသိတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခဏပဲဖုန္းေျပာလိုက္ရေပမယ့္ အင္မတန္ 

လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ရွိၾကတယ္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ ေက်ာင္းေတာ္က အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ေနရာကပါခဲ့တယ္။ 

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ကဆို ေဒသနာေတြကို ဘုရားေက်ာင္းအေဆာက္အအုံထဲမွာနာခဲ့ရတာ 

ေပါ့။ စားပြဲ၀ိုင္းေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြေရာက္လာေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြက 

လာတက္ခဲ့တယ္။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲသူတို႔လာတက္တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ သိပ္အေရး 

ႀကီးတယ္ဗ်။ သူတုိ႔တက္လာတာေၾကာင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈေတြကို တစ္နည္းတစ္ဖုံ ယုံၾကည္

ကိုးစားမႈတိုးပြားေစတာကိုး။ သူတို႔ေဆြးေႏြးပြဲမွာရွိေနတာ တစ္နည္းတစ္ဖုံကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ 

အာမခံ ခ်က္ရေစတယ္ေလ။ ဒီေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑က အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ 

အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။

Solidarity ကိုပိတ္ပင္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေပါ-၂က ေထာက္ခံအားေပးခဲ့ 

တယ္။ ကမာၻ႔တိုက္ႀကီးေပါင္းစုံက ႏိုင္ငံေပါင္းစုံမွာ ေဒသနာေဟာၾကားတဲ့အခါ စည္းလုံးညီညြတ္မႈ 

ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုသူထည့္ၿပီးေဟာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ 

အစိုးရအတြက္၊ ပိုလန္ႏုိင္ငံအတြက္ သူ႔ရဲ႕အခန္းက႑က အေရးႀကီးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

တုိင္းျပည္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစတဲ့ အေၾကာင္းအခ်က္က ဘာလဲလို႔ ျပည္ပ

စာနယ္ဇင္းသမားေတြကေမးၾကတဲ့အခါ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕အခန္းက႑၊ ေရာ္နယ္လ္ရီဂင္၊ 

ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္၊ Solidarity တုိ႔ပါတယ္ဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေျဖခဲ့တယ္။ ဒီအေၾကာင္းတရားေတြ 

အားလုံးက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္လာတဲ့ သမုိင္း၀င္အခိုက္အတန္႔ကို အက်ဳိးျပဳခဲ့တယ္။ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ပတ္သက္လို႔ေတာ့ စတာလင္ရြဲ႕ေျပာခဲ့တဲ့ နာမည္ေက်ာ္ 

ေထ့လုံးကိုပဲ နမူနာျပရမယ္။ စတာလင္က ‘ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးလုပ္ခဲ့တဲ့ စိတ္၀မ္းကြဲမႈေတြ ဘယ္ 

ေလာက္မ်ားရွိသလဲ’တဲ့။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွာ စိတ္၀မ္းကြဲမႈလုံး၀မရွိပါဘူး။ ျမင့္ျမတ္လွတဲ့ 

စာရိတၱဗလပဲရွိတယ္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက ပိုလန္လူမ်ဳိးျဖစ္ေနတဲ့အခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တုိ႔တိုင္း 

ျပည္ကို စာရိတၱဗလသန္စြမ္းေစတယ္။ သက္၀င္လႈပ္ရွားေနေစတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕စိတ္အား 

တက္ၾကြမႈကို ထိန္းသိမ္းေပးတယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ အဓိပၸာယ္ျပည့္၀တယ္လို႔ ျပည္သူ 

ေတြယုံၾကည္သြားေစတယ္။ စာရိတၱခြန္အားေပးအပ္ရာမွာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဟာ ဘယ္ေတာ့မွ 

ေနာက္မတြန္႔ခဲ့ဘူး။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွာ ကၽြန္ေတာ္အထိန္းသိမ္းခံေနရတုန္း ပုပ္ရဟန္း 

မင္းႀကီးဆီ တရားမ၀င္စာလွမ္းေရးဖူးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အက်ယ္ခ်ဳပ္က်ေနတုန္းပဲ ပုပ္ရဟန္း 



263

မင္းႀကီးပို႔လိုက္တဲ့ ပို႔စကတ္တစ္ေစာင္ကို ကူးထားတာရွိတယ္။ အဲဒီကတ္မွာ ‘သားေတာ္ရဲ႕ 

စာကိုအႀကိမ္ႀကိမ္ဖတ္ပါတယ္။ သားေတာ္ရဲ႕အေတြးအျမင္ေတြနဲ႔ ထပ္တူထပ္မွ်ရွိပါတယ္’လို႔ေ

ရးထားတယ္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးျပန္မရဘဲ သိ

သာထင္ရွားတဲ့အေျပာင္းအလဲလုံး၀မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္သူ႔ဆီစာေရးခဲ့တယ္။ ပုပ္ရဟန္း 

မင္းႀကီးက တျခားဂိုဏ္းအုပ္ေတြလိုမဟုတ္ဘူး။ Solidarity ကိုေထာက္ခံံမႈကို သူဘယ္ေတာ့မွမ

႐ုပ္သိမ္းခဲ့ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ထည့္ေျပာရမယ္။ သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အားကိုးအားထားျပဳလို႔ရ

တယ္ဆိုတာသိတယ္။ သူဟာေက်ာက္ေဆာင္ပမာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ေထာက္ခံအားေပးမႈဟာ 

သိပ္ကိုအေရးပါတယ္။

နည္းပညာၿပိဳင္ဆုိင္မႈမွာ သမၼတရီဂင္ (၁၉၈၁-၁၉၈၉) ကႏိုင္သြားတယ္။ ဆိုဗီယက္ 

ျပည္ေထာင္စုက အမွီမလိုက္ႏိုင္ဘူးလို႔ ခင္ဗ်ားေျပာလို႔ရပါတယ္။ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္က သိပ္ကို 

အေရးပါတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြျမင့္မားေနခ်ိန္၊ ႀကီးက်ယ္တဲ့အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေနခ်ိန္၊ 

ဘက္စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေနခ်ိန္ေပါ့။ အဲဒီေခတ္ဟာ ဘရက္ဇ ညက္ဗ္ေခတ္မဟုတ္ 

ေတာ့ဘူး။ ဘက္စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက အေျခအေနသစ္ကိုဖန္တီးေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီ 

ေခတ္တုန္းက ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပထမဆုံးဆိုဗီယက္ခရီးစဥ္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ 

ၿပီးေနာက္ထပ္တစ္ခ်က္ထည့္ေျပာရမယ္။ ဘက္စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ဆန္႔က်င္တဲ့သူေတြ 

အမ်ားႀကီးပဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ျမင္ခဲ့ရတယ္။ Solidarity မရွိရင္ ဘာမွျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူး။ 

Solidarity ဟာ ပိုလန္ႏုိင္ငံအတြင္းမွာ ဒီအေျပာင္းအလဲေတြအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့တယ္။ ဘက္

စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလႈပ္ရွားမႈကို အဓြန္႔ရွည္ေစခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြ 

အားလုံးဟာ ႐ိုက္ခတ္မႈွရွိခဲ့တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာတာပါ။

ဒီေတာ့ အေျပာင္းအလဲကိစၥဆီကို ျပန္သြားရေအာင္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိႏွစ္ႏုိင္ငံဟာ 

မိတ္ေဆြေတြပါ။သို႔ေသာ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ပိုလန္မွာပဲခ်မွတ္မယ္လို႔ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု 

ကို ကၽြန္ေတာ္ေျပာခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀ါေဆာအဖြဲ႕မွာပါေနတုန္းပဲ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ 

ပထမဆုံးမိန္႔ခြန္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကို အတိအလင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္

တို႔ရဲ႕ျပည္တြင္းေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္လာရင္ လိုသလိုကစားဖို႔ ၀ါေဆာ စာခ်ဳပ္ဟာ အသုံး 

ခ်စရာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ မိန္႔ခြန္းမွာထည့္ေျပာခဲဲ့တယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ၀ါေဆာ စာခ်ဳပ္ 

က ရွိေနတုန္းပဲ။ ဥေရာပဟာ ေျပာင္းလဲသြားမွာပဲလို႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ယုံၾကည္ခဲ့တယ္။ ပိုလန္က 

ျဖစ္ရပ္ေတြဟာ အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ ဥေရာပကိုေျပာင္းလဲသြားေစမွာပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ယုံၾကည္ 

ခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ဒါဟာ တဆင့္ခ်င္းသြားတဲ့ျဖစ္စဥ္လို႔လည္းယုံၾကည္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ အ 

ေရွ႕ဘက္အိမ္နီးခ်င္းဆိုဗီယက္နဲ႔ဆက္ဆံေရးဟာ ျပႆနာတကေစမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ယူဆ 

တာပဲ။ ကာလေရြ႕ေလ်ာလာတာနဲ႔အမွ် ပိုလန္ရဲ႕ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒဟာ ေမာ္စလိုနဲ႔သံတမန္ 

ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ႏုိင္တဲ့ရလဒ္ထြက္လာ႐ုံမက ဗီလင္ႏု (လစ္သူေယးနီးယား)၊ တားလင္း 
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(အက္စတိုးနီးယား)၊ ရီဂါ (လတ္ဗီးယား)၊ ကိယက္ဗ္ (ယူကရိန္း) တို႔နဲ႔ပါ သံတမန္ဆက္ဆံေရး 

ထူေထာင္လာႏိုင္ခဲ့တယ္။ ေနာင္မွာလြတ္လပ္ေရးရလာတဲ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၀င္ႏုိင္ငံ 

ေတြနဲ႔ သံတမန္ဆက္ဆံေရး တျဖည္းျဖည္းထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အေနာက္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က ဥေရာပဟာ ေပါင္းစည္း 

ညီညြတ္မႈဆီကို ဦးတည္ၿပီးသြားေနတာျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္တဲ့ 

အလားအလာလို႔ ျမင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းကဆို အီးယူ၀င္ဖို႔ကို ဟေတာင္မဟခဲ့ၾကဘူး။ ဥေရာပ

ကိုဘယ္လိုပုံေဖာ္ၾကမလဲဆိုတာအတြက္ အယူအဆေတြ၊ စိတ္ကူးေတြကေတာ့ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပါ့ 

ေလ။ အေနာက္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပရိယာယ္ကင္းကင္း ဆက္ဆံ ေရးျပန္တည္ေဆာက္ခဲ့ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ဒီမိုကေရစီျပည့္၀တဲ့စနစ္ကိုဖန္တီးဖို႔ပဲဆိုတာ သူတို႔ 

ျမင္ေအာင္ျပခဲ့တယ္။

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

အဲဒီတုန္းကကာလကုိျပန္ေတြးၾကည့္ရင္ ခင္ဗ်ားခ်မွတ္ခဲ့ရတဲ့ အခက္ခဲဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ 
ေတြကဘာေတြလဲ။ ဘာေၾကာင့္ခက္ခဲတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြျဖစ္ခဲ့တာလဲ။

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။    ။အင္မတန္ေယဘုယ်က်သလို တိလည္းတိက်တဲ့ ဆုံးျဖတ္ 

ခ်က္ေတြကို ခက္ခက္ခဲခဲ ခ်ခဲ့ရတာရွိတယ္။ ေယဘုယ်က်တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြဆိုရင္ေတာ့ 

လြတ္လပ္ေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုဦးတည္ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းသြားဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာ 

အငမ္တနအ္ေရးႀကီးၿပီး ခကခ္ဲတဲဆ့ုံးျဖတခ္်က္ျဖစတ္ာေတာ ့အမနွပ္ဲ။ စီးပြားေရးစနစတ္စခ္လုုံးကိ ု

လုံး၀ဥႆုံေျပာင္းလဲပစ္ရမွာဗ်။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ယုံၾကည္ခ်က္ေတြက လူသားပဓာန ဆိုရွယ္လစ္ 

ေျဖရွင္းခ်က္ေတြဆီကိုတြန္းပို႔တယ္။ အဲဒီမွာပဲ အရင္းရွင္စနစ္ကိုျပန္က်င့္သုံး ဖို႔စိန္ေခၚမႈနဲ႔ 

ရင္ဆိုင္ရလိုက္ရတာ။ ဘယ္သူမွ အဲဒီလိုအရင္းရွင္စနစ္ကိုျပန္ က်င့္သုံးတဲ့ဆီကိုမသြားဘူးေလ။ 

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အၾကံေပးေတြကေတာ့ စမ္းသပ္ၿပီးသား လြတ္လပ္ေသာေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္

ကိုဦးတည္ၿပီး အေျခခံက်တဲ့အေျပာင္းအလဲလုပ္ရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္ကို နားခ်ၾကတယ္။ 

အေျပာင္းအလဲကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း ကၽြန္ေတာ္သေဘာေပါက္လာတာက ဒီအံ့မခန္း

ဆိုရွယ္လစ္လူ႔ေဘာင္ေတြ၊ အံ့မခန္းစက္မႈလုပ္ငန္း အလုပ္ခြင္ေတြဟာ ယွဥ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ 

စြမ္းမရွိတာေၾကာင့္ ေဒ၀ါလီခံရမွာပဲဆိုတာပဲ။ သို႔ေသာ္ အဲဒီဆိုရွယ္လစ္လူ႔ေဘာင္နဲ႔လုပ္ငန္းခြင္ 

ေတြဆိုတဲ့ အုတ္ျမစ္ေပၚမွာ Solidarity ကိုေတာ့တည္ေဆာက္ခဲ့တာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီ 

ေစာင့္စည္းစရာေတြကိုထည့္တြက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ဖို႔က ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ေတာ္ေတာ္ 

ေခါင္းေျခာက္ရပါတယ္။ စီးပြားေရးစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး စနစ္ကိုျပင္ဆင္ႏုိင္လာၿပီဆိုရင္ လူမႈေရး 

ကိစၥရပ္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုၿပီးအာ႐ုံစိုက္မယ္လို႔ ခံယူခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ အသြင္ကူးေျပာင္း 

မႈမွာ စေတးေပးဆပ္ရတာေတြကေတာ့ မျဖစ္မေနၾကံဳရမွာပဲ။ အခုေျပာတာ ေယဘုယ် ဆုံးျဖတ္ 
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ခ်က္အတြက္ ဥပမာပါ။ တစ္ခါမွာ ဆႏၵျပပြဲေတြျဖစ္လာလို႔ ႏိုင္ငံတကာလမ္းမႀကီးကို ပိတ္ဆို႔သြား 

တယ္။ ဆႏၵျပပြဲကို ရဲအင္အားသုံးၿပီး ကၽြန္ေတာ္ရွင္းလင္းလိုက္ရတယ္။ ဆိုးဆိုးရြားရြား ဘာမွ 

မျဖစ္ေပမယ့္ ရဲအင္အားသုံးဖို႔ ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားၿပီး ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရတယ္။

ခင္ဗ်ားသာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လုပ္ရမယ္ဆုိရင္ တစ္မ်ဳိးတစ္မည္လုပ္ရင္လုပ္ျဖစ္မယ့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တို႔ အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိ႔ရွိခဲ့ဖူးလား။

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။      ။ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ခဲ့ရတဲ့ အခက္ခဲဆုံးဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု

ကေတာ့ ႏိုင္ငံပိုင္လယ္ယာလုပ္ငန္းေတြကို ပိတ္သိမ္းဖို႔ပဲ။ အဲဒီလုပ္ငန္းေတြက သက္ဆိုးရွည္ 

ေတာ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘက္ဂ်က္ကေန အမေတာ္ေၾကးေပးထား 

ရတာကိုး။ အဲဒီအမေတာ္ေၾကးေတြကလည္း ေရရွည္ေထာက္ပံ့ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီလုပ္ငန္းေတြ 

ကို ပိတ္ကိုပိတ္ရမွာပဲ။ စိုက္ပ်ဳိးေရးအလုပ္သမားေတြဟာ ေျမပိုင္ယာပိုင္ျဖစ္ခ်င္မွာပဲလို႔ 

ကၽြန္ေတာ္တု႔ိေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ေျမကိုမလိုခ်င္ဘူးဆိုတာ သိလိုက္ရတယ္။ 

ေျမယာကို သူတို႔မပိုင္ဘူးလို႔ပဲယူဆထားၾကတယ္။ သူတုိ႔ကိုုယ္သူတို႔ သူရင္းငွားေတြလို႔ပဲ 

သေဘာထားေနၾကတာ။ သူတို႔မွာ လယ္သမားခံစားခ်က္မရွိၾကေတာ့ဘူး။ အလားတူအျဖစ္မ်ဳိး

ခ်က္ကိုစလုိဗက္ကီးယားမွာ လည္းျဖစ္ခဲ့တယ္။ ရလဒ္ကေတာ့ လယ္သမားမိသားစုေတြအတြက္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈက ေတာ္ေတာ္အထိနာေစတယ္။ အဲဒီလယ္ယာလုပ္ငန္းေတြရွိတဲ့ ပိုလန္ 

ႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းနဲ႔ အေနာက္ပိုင္းေဒသေတြက ျပည္သူေတြကုိ ေတာ္ေတာ္အထိနာေစခဲ့တယ္။ 

ဒီေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ခုနေျပာတဲဲ့အေတြ႕အၾကံဳကေနရလာတဲ့ အသိကို အက်ဳိးရွိေအာင္

အသုံးခ်ခြင့္ရလုိက္ခ်င္တာ တကယ္ပါ။ အဲဒီလယ္သမားေတြကို ႏႈိးေဆာ္တိုက္တြန္းတဲ့ စီမံကိန္း 

မ်ဳိးကၽြန္ေတာ္တို႔မွာမရွိခဲ့ဘူး။ သို႔ေသာ္လုပ္ရကိုင္ရတာအားလုံးခက္ခဲတာပါပဲ။ နာက်င္ခံစားရတဲ့ 

ေနာင္တေတြရွိ ေနတုန္းပဲဗ်ာ။

စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ပုိလန္အေတြ႕အၾကံဳကေန ဘာသင္ခန္းစာ 
ေတြယူႏုိင္မလဲ။

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။      ။စီးပြားေရးကိစၥရပ္ေတြနဲဲ႔ ႏိုင္ငံေရးစနစ္အေျပာင္းအလဲေတြ

လုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ပထမဆုံးအဆင့္မွာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ျမန္ျမန္ထက္ထက္ 

ခ်မွတ္ရတယ္။ အဲဒီအေျပာင္းအလဲေတြကို ေန႔ေရႊ႕ညေရႊ႕လုပ္ေလေလ အေျပာင္းအလဲေတြ 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ခက္ခဲေလေလပဲ။ ဒီေတာ့ အဲဒီ အေျပာင္းအလဲေတြကိုဆုံးျဖတ္ေပးရတာ 

မလြယ္ပါဘူး။ အဲဒီအေျပာင္းအလဲေတြကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႔ အေစာပိုင္းအဆင့္မွာ 

ရင္ဆုိင္မွကိုျဖစ္မယ္။
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အေျခခံမူ၀ါဒမ်ား

တခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတုိ႔အၾကံေပးေတြရဲ႕ေျပာတာကုိ ကိစၥအမ်ားစုမွာလုိက္ 
လုပ္ၾကတယ္။ အၾကံေပးေတြက သက္ဆုိင္ရာနယ္ပယ္မွာ ပိုကၽြမ္းက်င္ၾကတာကုိး။ တခ်ဳိ႕ 
ေခါင္းေဆာင္ေတြက်ေတာ့ အင္မတန္ ခဲရာခဲဆစ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်ရၿပီဆုိ တျခားသူေတြနဲ႔
သိပ္တုိင္ပင္တာမ်ဳိးမရွိဘူး။ လြယ္လြယ္နဲ႔ခ်လုိ႔မရတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြက်ရင္ ခင္ဗ်ားသံုတဲ့နည္း
လမ္းကိုေျပာျပပါလား။

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။      ။ျဖစ္ရပ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေနတဲ့ အခ်က္ 

ႏွစ္ခုရွိတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ယုံၾကည္ခ်က္ေတြရယ္၊ သေဘာထားအျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိးကို နားေထာင္ဖို႔ 

ဖြင့္ထားတဲ့စိတ္ရယ္ပဲ။ ဘာသာေရးယုံၾကည္မႈကိုေျပာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကက္သိုလစ္ 

ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္းေတြမွာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ေစာင္မမႈခံံရျခင္း (state of grace) ဆိုတာရွိ 

တယ္။ သေဘာက အၾကင္သူသည္ အေရးႀကီးေသာတာ၀န္တစ္ခုကိုထမ္းေဆာင္ရအံ့။ ထိုသူ 

သည္ ကူညီေစာင္မမႈတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို ရလတၱံ႔ဆိုတဲ့သေဘာပဲ။ အဲဒီကူညီေစာင္မမႈမ်ဳိး ကၽြန္ေတာ္ရ 

ခဲ့တယ္လို႔ ခံစားမိတယ္ေျပာရမွာပဲ။ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာခံစားမႈသက္သက္အျဖစ္လည္း ကူညီ 

ေစာင္မမႈရခဲ့ဖူးတယ္။ အရင္တုန္းက ေန႔ခင္းဘက္တစ္ေရးရတာမ်ဳိး၊ တစ္မိနစ္ေလာက္အေညာင္း 

ဆန္႔တာမ်ဳိးလုပ္ၿပီးရင္ အလုပ္စားပြဲျပန္ထိုင္ဆိုတာမ်ဳိး တစ္ခါမွလုပ္လို႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ 

ႏြမ္းနယ္သြားတဲ့့အထိ အလုပ္ပဲဆက္တိုက္ လုပ္မိေနတတ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဘ၀ 

ေရာက္ေတာ့ နာရီ၀က္ေလာက္အိပ္ေပ်ာ္သြားၿပီး အပန္းေျပသြားတယ္။ၿပီးရင္ လန္းလန္းဆန္း

ဆန္းနဲ႔အလုပ္ျပန္လုပ္တယ္။ ဒါဟာ ေလာကီဆန္တဲ့ဥပမာလို႔မ်ားေျပာရမလားပဲ။ ကၽြန္ေတာ့္ 

အတြက္ေတာ့ အင္မတန္အေရးႀကီးတယ္။

ကၽြန္ေတာ္အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းထုိင္ရင္ တေမ့တေမာၾကာတတ္လို႔ ခဏခဏေစာင္း 

ေျမာင္းၿပီးအေျပာခံရတတ္တယ္။ အစည္းအေ၀းေတြက ညဥ့္နက္သန္းေခါင္ထိေရာက္သြား 

တတ္တာကိုး။ တနလၤာေန႔ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္အျမဲအစည္းအေ၀းေတြလုပ္တယ္။ ေန႔ခင္းဘက္ဆို 

အစည္းအေ၀းေတြစတယ္။ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္အထိ ၾကာတတ္တယ္။ အစည္းအေ၀းေတြက 

ၾကာမွာေပါ့။ ၀န္ႀကီးေတြကို သူတို႔သေဘာထားေတြေျပာခြင့္ေပးထားတာကိုး။ သူတို႔ကို 

ကၽြန္ေတာ္အပ္ႏွင္းထားတဲ့ တာ၀န္ယူမႈေတြကို သူတို႔တကယ္ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ေစ 

ခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ အေရးပါတဲ့အၾကံေပးအဖြဲ႕ေလးရွိတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕မွာ စီးပြားေရး 

အၾကံေပး၊ ႏိုင္ငံေရးအၾကံေပးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးအၾကံေပးဆိုၿပီးပါတယ္။ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ 

ဘာတဲလ္ေရာဗိခ်္၊ အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ယာဆက္ ကူရြန္တို႔နဲ႔ ကၽြန္္ေတာ္နဲ႔က ရင္းႏွီးတယ္။ 

အလုပ္သမား၀န္ႀကီးက ျပည္သူေတြနဲ႔အင္မတန္အဆက္အသြယ္ေကာင္းတာေၾကာင့္ ေတာ္ 

ေတာ္အေရးပါတဲ့သူပါ။ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုလုံးက သူတို႔ရဲ႕တာ၀န္၀တၱရားကို သိရွိနားလည္ထားရ 

မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းအေ၀းေတြဆိုတာ မိန္႔ခြန္းေျပာ႐ုံေလာက္နဲ႔ 
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ၿပီးလိုု႔မရဘူးဗ်၊ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ သေဘာတူမွ်မႈေတြကိုလည္း အစည္းအေ၀းကေနထြက္ေပၚ 

လာေစရမယ္။ ဒါသိပ္အေရးႀကီးတယ္။ သို႔ေသာ္ အၿပီးသတ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ 

ေပးရတာေပါ့ဗ်ာ။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

Solidarity က အတုိက္အခံလႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔ သိပ္ကုိအေရးႀကီးတဲ့ေနရာက ပါခဲ့တယ္။ 
ေနာက္ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြရွိလာတယ္။ ဗြယ္ဆာရဲ႕ေထာက္ခံမႈကုိအရင္က
ခင္ဗ်ားရခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ခင္ဗ်ားသမၼတေလာင္း လည္း၀င္ၿပိဳင္ေရာ ကြဲၾကျပဲၾကပါေလေရာ။ 
အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔အလုပ္လုပ္တာနဲ႔ အစိုးရအေနနဲ႔အလုပ္လုပ္တာမွာ ျခားနားခ်က္ 
ကဘာလဲ။ Solidarity နဲ႔ ဗြယ္ဆာတို႔ဟာ အတုိက္အခံရဲ႕အခန္း က႑ကေန အစိုးရတစ္ရပ္ 
တည္ၿငိမ္ဖို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ညြန္႔ေပါင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ကို ဘာေၾကာင့္မေျပာင္းလဲ ႏိုင္ၾကရ 
တာလဲ။

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။      ။ခုနကေျပာခဲ့သလိုပဲ Solidarity က အလုပ္သမားသမဂၢ 

သက္သက္မဟုတ္ဘူး။ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ႏိုင္ငံလုံးခ်ီလြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈပဲ။ 

Solidarity အဖြဲ႕ထဲမွာ သေဘာထားအျမင္ေတြ ကြဲလြဲေနတာဒုနဲ႔ေဒးပဲလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 

သေဘာေပါက္ထားၿပီးသားပါ။ အဖြဲ႕ထဲမွာ လက္၀ဲစြန္းေရာ၊ လက္ယာစြန္းအုပ္စုေတြပါရွိတယ္။ 

Solidarity ရဲ႕ၾသဇာက အရမ္းက်ယ္ျပန္႔တယ္ဆိုတာသိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ေစာေစာ 

ေထာင္ရမယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္အေလးမထားမိခဲ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္ဘာသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 

မေထာင္ခဲဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ပတ္၀န္းက်င္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြေပၚလာတယ္။ ကာလ 

တစ္ခုၾကာတဲ့အထိ ႏို္င္ငံေရးပါတီေတြအျဖစ္ အစဥ္အလာအရကြဲထြက္တာမ်ဳိး ေတာ္ေတာ္နဲ႔ 

ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ထားခဲ့တယ္။ ကာလတစ္ခုအထိ Solidarity ဟာ သမူဟ  

ျဖစ္တဲ့လႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔ဆက္ရွိေနမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္ ဒီကြဲျပားမႈေတြဟာ 

စၿပီးေပၚေပါက္လာတယ္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚထြက္လာခဲ့တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ တိုင္း 

ျပည္တစ္ခုလုံးေကာင္းစားဖို႔ပဲ။ တိုင္းျပည္ေကာင္းစားဖို႔ကိ ဦးစားေပးစဥ္းစားပါတယ္။ ပါတီ 

ေကာင္းစားဖို႔မစဥ္းစားဘူး။ ပါတီစနစ္မထူေထာင္မိခဲ့တာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေျပာ 

လို႔ရသလို အားသာခ်က္ဆိုလည္းဟုတ္တယ္။ ပါတီရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားထက္ တိုင္းျပည္ရဲ႕အက်ဳိး 

စီးပြားကို ေရွ႕တန္းတင္တာေၾကာင့္ အားသာခ်က္ရွိိတယ္။  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ 

ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ဘယ္ေလာက္ခ်ိနဲ႔ေနတယ္ဆိုတာ၊ တိုင္းျပည္ကို အင္အားႀကီးလာေအာင္ 

လုပ္ရမယ္ဆိုတာ သေဘာေပါက္တယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြားက ပါတီေပါင္းစုံရဲ႕အက်ဳိးစီး

ပြားထက ္ပိုအေရး ႀကီးတယ္ဆိတုာကၽြန္ေတာန္ားလည္ပါတယ။္ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီတ႐ႈခ်ကအ္တိငု္း 
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မမွိတ္မသုန္သြားဖို႔ဆႏၵရွိခဲ့တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အစိုးရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးစီမံကိန္းကိုသာ သူမတိုက္ခိုက္ 

ခဲ့ဘူးဆိုရင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဗြယ္ဆာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္၀င္ၿပိဳင္မိခဲ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ၀င္ၿပိဳင္ 

တဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ ကၽြန္ေတာ္ခ်ီတုံခ်တုံျဖစ္ခဲ့ရတယ္။သမၼတေရြးေကာက္ပြဲကို သူဖ်က္လိုဖ်က္

ဆီးလုပ္လိုက္မွာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္ခဲ့တယ္။ အစိုးရရဲ႕စီမံကိန္းကိုကာကြယ္ခ်င္တာေၾကာင့္ 

သမၼတရာထူးအတြက္ကၽြန္ေတာ္၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္လိုက္တယ္။ အစိုးရစီမံကိန္းဆိုတာ တစ္ 

ႏုိင္ငံလုံးအတြက္လုပ္တာ၊ ႏိုင္ငံေရးဂိုဏ္းက႑တစ္ခုအတြက္လုပ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဒါ့အျပင္ 

ဗြယ္ဆာက ျပည္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆုံးေခါင္းေဆာင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္သေဘာထားတယ္။ 

သမၼတ႐ုံးအတြက္အေကာင္းဆုံးပုဂၢိဳလ္လို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မထင္ဘူး။ ဗြယ္ဆာက ျပႆနာ 

ရွိေနတာေတာ့ အမွန္ပဲ။ သူပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ႀကီးက်ယ္တဲ့အခန္း က႑ကိုေတာ့ ဘယ္သူမွမျငင္းႏုိင္ဘူး။ 

သူနဲ႔အံ၀င္မယ့္ေနရာကို ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနသစ္မွာရွာရတာက ျပႆနာႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာ 

တယ္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈပ်ဳိးေထာင္ရာတြင္ အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္၏အခန္းက႑

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္း အေျပာင္းအလဲေတြ၊ ယာ႐ူဇဲစကီရဲ႕အခန္းက႑ကုိ ခင္ဗ်ား 
ဘယ္လုိ အကဲျဖတ္မိသလဲ။

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။      ။ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယာ႐ူဇဲစ္ကီဟာ သမၼတအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ့့္အေပၚ 

သစၥာရွိတဲဲ့လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္ပါ။ ပိုလန္ကို စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေၾကညာဖို႔ သူဆုံးျဖတ္ 

ခဲ့တာကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လုံး၀သေဘာမတူဘူး။ ကၽြန္ေတာ္က၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊သူကသမၼတအေန 

နဲ႔ေတြ႕ၾကတုန္းက အဲဒီစစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥကို သူထည့္ထည့္ေျပာတတ္တယ္။ သူဒီကိစၥကို 

ထည့္ေျပာခ်င္ရတာက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္တာသူ၊ အက်ယ္ခ်ဳပ္အဖမ္းခံရတာက ကၽြန္ေတာ္ 

ျဖစ္ေနလို႔ဆိုၿပီးေျပာတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျမင္ေတြမတူၾက ဘူးလို႔ 

ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုက္တယ္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုေရွာင္လႊဲဖို႔ တျခားလုပ္လို႔ရတာေတြအမ်ားႀကီးရွိ

တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယုံၾကည္ေနတုန္းမို႔လို႔ပါ။ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မႈ 

ကိုေတာ့ သူစိုးရိမ္တာအမွန္ပဲ။ သမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲဲ႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ကိုသစၥာရွိတဲ့ 

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ပါ။ သူ႔သေဘာထားေျပာင္းလဲလာခဲ့ၿပီး ဒီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြရဲ႕သေဘာ

ကိုနားလည္လာခဲ့တယ္။ သူကေတာ္ေတာ္သစၥာရွိတဲ့သူဗ်။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီၿပိဳကြဲသြားၿပီး အရင္ 

ပါတီ၀င္ေဟာင္းေတြက ပါတီသစ္ေထာင္ၾကတယ္။ အဖြဲ႕အစည္းတြင္းက ေလးနက္တဲ့အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈေတြက အခ်ိန္အေတာ္ၾကာယူရတယ္။ အဲဒီလိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြဟာ 

ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ပါတီတစ္ခုမွာ အျမဲအေကာင္အထည္ေဖာ္တတ္တာမ်ဳိး မဟုတ္ဘူး။ 

သို႔ေသာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈရဲ႕ ထူးျခားအေရးပါမႈကို အဲဒီပါတီ၀င္ေဟာင္းေတြက သေဘာ 

ေပါက္တာေတာ့ အမွန္ပဲ။  သူတို႔လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ တာ၀န္ကိုယူခဲ့တယ္။
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လုံံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း

ပိုလန္မွာ အာဏာရွင္အစိုးရတက္လာေတာ့ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြက အရမ္းအေရးႀကီးတဲ့ 
အခန္းက႑ကေနပါခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ ပြင့္လင္းတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ ပိုလန္ႏုိင္ငံဟာ 
အသြင္ကူးေျပာင္းႏိုင္ခဲ့တယ္။ သုိ႔ေသာ္ဒီမိုကေရစီမွာလည္း လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြကလုိတာပဲ။ 
လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ဘယ္လုိလုပ္ခဲ့ရလဲ။

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။      ။ အသစ္တက္လာတဲ့အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ 

ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ႒ာနႏွစ္ခုအရင္အတုိင္းပဲဆက္ရွိေနတယ္။ (ထို၀န္ႀကီး႒ာနမွ ၀န္ႀကီးမ်ား 

သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအလယ္အထိ ၎တု႔ိ၏ရာထူးတြင္ ဆက္ၿပီးရွိေနခဲ့ၾကသည္။) သို႔ေသာ္ 

အဲဒီ၀န္ႀကီး႒ာနေတြမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိခ်င္တယ္။ ကနဦးအၾကံက အရပ္ 

သားေတြပါ၀င္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေကာ္မတီတစ္ခုကိုဖြဲ႕ဖို႔ပဲ။ သို႔ေသာ္ အဲဒီေကာ္မတီဟာ ဟန္ျပေကာ္

မတီပဲျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္္ေတာ္ခ်က္ခ်င္းနားလည္သြားတယ္။ ဒီေတာ့ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ 

ေႏြဦးမွာ အဲဒီ၀န္ႀကီး႒ာနတစ္ခုစီကို ဒုတိယ၀န္ႀကီးေတြခန္႔လိုက္တယ္။ ခရစ္ေတာ့ဖ္ ကို 

ဆြာ့ဖ္စကီးကို ျပည္ထဲေရးမွာ၊ ယာႏု အိုနစ္ကီဗစ္ရွ္နဲ႔ (လက္ရွိသမၼတ) ဘေရာ္နစ္ဆြာ့ဖ္ 

ကိုမိုေရာ့ဖ္စကီးတို႔ကို ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးမွာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးေတြအျဖစ္ခန္႔လိုက္တယ္။ 

သူတို႔သုံးေယာက္စလုံးက အဲဒီနယ္ပယ္ေတြမွာ ဘာအေတြ႕အၾကံဳမွရွိၾကတာမဟုတ္ေတာ့ 

သူတို႔အတြက္ ေတာ္ေတာ္နဲ႔အသားမက်ႏုိင္ဘူးေပါ့။ သူတို႔ဘာသာျဖစ္ေျမာက္ ေအာင္လုပ္သင့္ 

တာေတြ၊ ျဖစ္ေနတာေတြကိုေဖာ္ထုတ္ဖို႔၊ တျဖည္းျဖည္းအေျပာင္းအလဲေတြလုပ္ဖို႔ ေယဘုယ် 

လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြေလာက္ပဲ ကၽြန္ေတာ့္ဘက္က အကူအညီအေနနဲ႔ေပးႏိုင္တာရွိတယ္။ 

လုံျခံဳေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခဏေလာက္ကၽြန္ေတာ္အဓိကထား ေျပာပါရေစ။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂ်က္ဆြာဖ္ ကိရွ္တက္ခ္ [ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး (၁၉၈၉-၉၀)] ကတင္ျပတဲ့ အေျပာင္း 

အလဲေတြက ဟန္ျပေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေက်နပ္ေလာက္စရာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီတင္ျပ 

ခ်က္ေတြကို အစိုးရအဖြဲ႕ကပယ္ခ်လိုက္တယ္။ ၁၉၉၀ျပည့္ ႏွစ္အလယ္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

ကိရွ္တက္ခ္ထြက္သြားတယ္။ ခရစ္စေတာ့ဖ္ ကိုဆြာ့ဖ္စကီးက ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ျဖစ္လာတယ္။ 

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာနက အဲဒီအခ်ိန္မွာ လုံး၀ေျပာင္းလဲသြားၿပီ။ ကိုဆြာ့ဖ္စကီးေရာက္လာေတာ့ 

လက္ရွိလုံျခံဳေရးလုပ္ငန္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး႐ုံး (UOP) နဲ႔ အစားထိုးလိုက္ၿပီး၊ 

အရာရွိေတြကို အရည္အခ်င္း စစ္စာေမးပြဲေျဖခိုင္းတယ္။ အရာရွိ ၆၀၀၀ ေလာက္ျပဳတ္သြားတယ္။ 

တခ်ဳိ႕ကို အၿငိမ္းစားေပးလိုက္တယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အရည္အခ်င္းစစ္မွာ က်လို႔ထြက္သြား 

ရတယ္။ UOP ရဲ႕ရာထူးအဆင့္ဆင့္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္က လုံျခံဳေရးလုပ္ငန္းမွာ၀င္ခဲ့သူေတြ၊ 

လုပ္ငန္းအေၾကာင္းခဏနဲ႔နားလည္လာတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳမရွိတဲ့လူသစ္ေတြရွိေနတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ 

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး႒ာနမွာ အေျပာင္းအလဲကို ကၽြန္ေတာ္တို႔စတင္ခဲ့တယ္။
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စစ္တပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေျပာရရင္ ဆိုဗီယက္စနစ္ပုံစံအတိုင္းရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအရာရွိ 

ေတြအုပ္စုကို ဖယ္ရွားလိုက္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အင္မတန္အစဥ္အလာဆန္တဲ့အေျခခံ 

ေတြကို ျပန္လည္ထားရွိခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္၊ စစ္တပ္ရဲ႕စစ္သည္ေတာ္က်င့္၀တ္ေစာင့္စည္းမႈေတြ

နဲ႔လုံး၀ခြဲမရတဲ့ ပိုလန္စစ္တပ္အစဥ္အလာေတြကိုရည္ညႊန္းၿပီး စစ္တပ္ကို တျဖည္းျဖည္းေျပာင္း 

လဲယူခဲ့တယ္။ စစ္တပ္ကို အရပ္ဖက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ေရာက္ေအာင္ တျဖည္းျဖည္းလုပ္ခဲ့ 

တယ္။ စစအ္ရာရွတိစ္ေယာကက္ိ ု ေနာကတ္စ္ေယာကန္ဲ႔  အစားထုိးလိုကတ္ာမ်ဳိးေလာကလု္ပတ္ာ 

မဟုတ္ဘူး။ အရပ္ဖက္ကထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုမိတ္ဆက္ရတာ ဘယ္တုန္းကမရွိခဲ့ဖူးေတာ့ ေတာ္ 

ေတာ္ခက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေနတယ္။ ကမာၻစစ္ႀကီးႏွစ္ခုအတြင္းမွာ စစ္တပ္ကို ဘယ္အရပ္ 

သားကမွ မထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္ေတာ့ စစ္တပ္က ထင္ရွားတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြက ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ 

ဆက္မေလွ်ာက္ၾကေတာ့ပဲ ႏုိင္ငံေရးထဲ၀င္လာၾကေရာ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ဘက္ကိုအရပ္ဘက္ထိန္း 

ခ်ဳပ္မႈေအာက္ပို႔ရတာ ထင္ထားတာထက္ပိုၾကာတယ္။

ေယဘုယ်ေျပာရရင္ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြကို အရည္အခ်င္းစစ္ေဆးတဲ့နည္းလမ္းကိုသုံးခဲ့

တယ္။ အသုံးမက်တဲ့သူေတြ အထူးသျဖင့္ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ အတိုက္အခံကိုတုိက္ခိုက္ၿပီး ကိုယ့္ 

အရွက္ကိုယ္ခြဲတဲ့သူေတြကို ရာထူးကထုတ္ပစ္ခဲ့တယ္။ လူသစ္ေတြကိုခန္႔ခဲ့တယ္။

ခင္ဗ်ားရဲ႕အစိုးရမွာ စစ္တပ္က၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မွာမ်ဳိးကုိ စိုးရိမ္ခဲ့မိလား။

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။      ။မစိုးရိမ္ဘူး။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္ 

မိတာက လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြလုုပ္လာမွာကိုပဲ။ အရင္ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္တုန္းက သိပ္ေၾကာက္စရာ 

ေကာင္းတဲ့ျပစ္မႈတစ္ခုက်ဴးလြန္ခဲ့ဖူးတယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ယာဇီေပၚပီလက္ဗ္စကိုဟာ ျပန္ေပး 

ဆြဲခံရၿပီး လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ထဲက အရာရွိႏွစ္ေယာက္က သူ႔ကို ရက္ရက္စက္စက္သတ္ပစ္လိုက္ 

တယ္။ ကၽြန္ေတာ္အဲဒီလို လႈံ႔ေဆာ္လာမွာမ်ဳိးကိုစိုးရိမ္တာ။ အဲဒီလႈံ႔ေဆာ္မႈက ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒါမွ

မဟုတ္သူတို႔ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ပစ္မွတ္ထားေကာင္းထားႏုိင္တယ္။ သူတို႔ဘက္က ေခါင္း 

ေဆာင္ ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမွာထိုင္ေနၾကၿပီေလ။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 

ကိရွ္ တက္ခ္ကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ ကၽြန္ေတာ္ဆက္ထားခဲ့တာ။ အဲဒီလိုဆက္ထားတာ 

ရန္စ လႈံ႔ေဆာ္မႈကိုကာကြယ္ဖို႔ အာမခံခ်က္မ်ဳိးျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ ဒါဆိုခင္ဗ်ား 

ကလည္း- ‘အင္း ဟုတ္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကၿပိဳလဲသြားၿပီပဲဥစၥာ’လို႔ေျပာမယ္။ 

ဟုတ္တယ္။ ၿပိဳလဲသြားၿပီ။ ဒါေပမယ့္ စစ္တပ္ထဲမွာပါတီရဲ႕ၾသဇာက အရမ္းႀကီးေနတုန္းပဲ။ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔အဲဒါကို ထည့္တြက္ရမယ္။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္ေတြအတြက္ 

သူတုိ႔ကိုယ္စား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိရွ္တက္ခ္ကတာ၀န္ယူခ့ဲတယ္။ သို႔ေသာ္ သူ႔၀န္ႀကီး႒ာနကို 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္မယ္လို႔ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူး။ အဲဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး 

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကလုပ္ရမွာ၊ ကၽြန္ေတာ့္လူေတြကလုပ္ရမွာလုို႔သိထားၿပီးသား 

ေလ။ တကယ္လည္း အဲဒီအတုိင္းပဲ ျဖစ္လာတာပဲ။
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အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

အေျခခံဥပေဒကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဘယ္လုိလုပ္ခဲ့လဲ။

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။      ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ၾကားမွာ အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈေတြကို စတင္ခဲ့တယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာျပ႒ာန္းထားတဲ့ အာဏာရွင္ေခတ္ ျပ႒ာန္း 

ခ်က္ေတြအားလုံးကို ဖယ္ရွားခဲ့တယ္။ တစ္ခုနားလည္ထားဖို႔က ဆိုဗီယက္အုပ္စု၀င္ႏုိင္ငံေတြရဲ႕

အေျခခံဥပေဒေတြက စာရြက္ေပၚမွာေတာ့ အင္မတန္ေကာင္းတယ္။ အင္မတန္ဒီမိုကေရစီ 

ဆန္တယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႕နဲ႔ေတာ့ ျပဒါးတစ္လမ္းသံတစ္လမ္းပဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ပို

ၿပီးသာလြန္တဲ့အင္အားစုေတြကရွိေနတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ သူ႔အထက္က ‘ဆရာ 

ႀကီး’ျဖစ္တဲ့ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုရွိတယ္ေလ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီမိုကေရစီမဆန္တဲ့ 

ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၉ ဒီဇင္ဘာလကုန္မွာ စတာလင္၀ါဒ လကၡဏာ 

ရပ္ေတြျဖစ္ေနတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ဒီမိုကေရစီမဆန္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရးကိုကိုယ္စားျပဳတဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္ 

ေတြအားလုံးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ပယ္ဖ်က္ၿပီးသြားၿပီ။ လက္ရွိအေျခခံဥပေဒကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး

လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို လက္ငင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 

တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစီအစဥ္ေတြရွိေပမယ့္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ 

ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အေျခခံဥပေဒကို ကတိုက္က႐ိုက္မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီ 

တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္မရွိေသးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကေန အေျခခံဥပေဒသစ္ကိုျပ႒ာန္းလိုက္မယ္ဆိုရင္ 

အဲဒီအေျခခံဥပေဒဟာ သင့္ေတာ္အပ္စပ္တဲ့အေျခခံဥပေဒမဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး တစ္ခ်ိန္လုံးေစာဒ

ကေတြတက္ေနၾကမွာကို ကၽြန္ေတာ္စိုးရိမ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကတိုက္က႐ုိက္မလုပ္ခဲ့တာ။ 

အေျခခံဥပေဒသစ္ကိုေရးတာ၊ ျပ႒ာန္းတာေတြအတြက္ ဒီမိုကေရစီအျပည့္နဲ႔ ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ေပၚလာၿပီးခ်ိန္အထိ ေရႊ႕ဆုိင္းထားသင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတြးခဲ့ 

တယ္။

အစိုးရဖြဲ႕စည္းပုံ

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရစနစ္ကုိ လႊတ္ေတာ္စနစ္နဲ႔ သမၼတဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရစနစ္ 
တုိ႔အစား ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာနဲဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တျခားစနစ္ကုိေရြးခဲ့ရင္ေကာင္းမွာလုိ႔ စဥ္းစားမိတာ 
ရွိခဲ့လား။

တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုဗယဲ့စကီ။      ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က်င့္သုံးတဲ့စနစ္က အစုိးရကိုအခြင့္အေရးေပး 

ထားတယ္။ သမၼတရဲ႕လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြနဲ႔ အစိုးရရဲ႕လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြၾကားမွာ မွ်ေျခတစ္ခု 

ရွိေတာ့ရွိတယ္။ ဒီစနစ္ကိုတခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္ၾကေပမယ့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစိတ္ဓာတ္ရွိမယ္ဆို 

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အလုပ္ျဖစ္တယ္လို႔ထင္တယ္။ အဲဒီစိတ္ဓာတ္မ်ဳိးမရွိရင္ေတာ့ ဘယ္ဥပေဒ 

ျပ႒ာန္းမႈကမွ သူ႔ေနရာမွာအစား၀င္လို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ ႏုိင္ငံေတြမွာ 
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လုပ္ခဲ့တဲ့ သမၼတဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရစနစ္တုိင္းဟာ သိပ္ေတာင့္မခံလိုက္ႏိုင္ဘဲ လူနည္းစုက 

အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့စနစ္အျဖစ္ကို သက္ဆင္းသြားေတာ့တယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ 

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေရွာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အခုဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဒီမိုကေရစီအုတ္ျမစ္ေတြ အခိုင္အမာ 

ခ်ထားၿပီးၿပီ။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြက ဒီမိုကေရစီအေဆာက္အအုံေတြျဖစ္တဲ့ အီးယူတို႔၊ ေနတိုး 

တု႔ိမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္၀င္ခဲ့ၿပီ။ အဲဒီအဖြဲ႕ေတြမွာ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ခဲ့တာ 

ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္မွာမဟုတ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္လက္ထက္တုန္းက အေနာက္ဒီမိုကေရစီ 

ႏိုင္ငံေတြကို တံခါးဖြင့္ေပးရမယ္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုဖန္တီးရမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆရိွခဲ့တယ္။ 

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြနဲ႔ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္ရဲ႕ ဘက္

စုံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုသြားရာလမ္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကန္႔လန္႔ခံေနမွာကိုအေနာက္ ႏိုင္ငံ 

ေခါင္းေဆာင္ေတြက စိုးရိမ္ၾကတယ္။ ဒါဟာ အေရးႀကီးတဲ့စိုးရိမ္မႈေတြထဲကတစ္ခုပဲ။ ေဂၚဘာ 

ေခ်ာ့ဗ္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုလိုလားလားႀကိဳဆုိခဲ့တယ္။ သူတို႔သြားတဲ့ 

လမ္းမွာ ကန္႔လန္႔ခံမေနခဲ့ေပမယ့္ သူလုပ္တဲ့အသြင္ကူးေျပာင္းမႈေတြက သူ႔အတြက္မႏုိင္မနင္း 

ျဖစ္လာတာသိလာရတယ္။
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ပိုလန္အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၇၀။ သေဘၤာက်င္းအလုပ္သမားမ်ားက အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း

မ်ားတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ဆႏၵျပၾကသည္။ ပိုလန္အလုပ္သမားညီညြတ္ေရးပါတီ (PZPR)

အစိုးရ၏အမိန္႔ျဖင့္ ရဲကဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းသည္။

ဇြန္ ၁၉၇၆။ အလုပ္သမားမ်ားက စားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထပ္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ 

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ သည္။ ဖမ္းဆီးခံရေသာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ကူညီရန္ ၀ါေဆာၿမိဳ႕ေတာ္မွ 

ပညာတတ္မ်ားက အလုပ္သမားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ေျမေအာက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ခ်ဲ႕ ထြင္လာခဲ့သည္္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၇၈။ ပိုလန္ဂိုဏ္းအုပ္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ကားလ္ ဗြာတီ၀ါသည္ 

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္-၂ ျဖစ္လာသည္။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဂၽြန္ေပါလ္-၂ သည္ ႏွစ္ေပါင္း 

၄၄၅ ႏွစ္အတြင္း အီတလီလူမ်ဳိးမဟုတ္ေသာ ပထမဆုံး ပုုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးျဖစ္လာသည္။ 

ပိုလန္ႏွင့္ ကမာၻ့အျခားေနရာမ်ားမွ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ဆန္႔က်င္ၾကရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အေရး 

ဆိုခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၉၇၉။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးအျဖစ္ ဂၽြန္ေပါလ္-၂ သည့္ပိုလန္သို႔ ပထမဆုံးၾကြလာသည္။ 

ထိုခရီးစဥ္ကို ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားကစီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပုပ္ရဟန္း 

မင္းႀကီးကို ဧရာမလူအုပ္ႀကီးမ်ားက ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္လည္း ေဒသနာနာၾကား

သူပရိသတ္မ်ားစြာရွိလာသည္။ ဤအေျခအေနသည္ ပိုလန္ျပည္သူေပါင္းမ်ားစြာက အစုိုးရ 

ဦးေဆာင္မႈမပါဘဲ စနစ္တက်စုဖြဲ႕ႏိုင္စြမ္းကို ယုံၾကည္မႈွရွိသြားေစခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၀။ အစိုးရက ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားတိုးျမႇင့္လိုက္သည္။ Gdansk ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ရွိ 

လီနင္သေဘၤာက်င္းကို ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္သည့္ သပိတ္မ်ားကို အလုပ္သမားတက္ၾကြလႈပ္ရွား 

သူ လက္ခ္ဗြယ္ဆာကဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္သည္။ အနီးအနားရွိလုပ္ငန္းမ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ား 

လည္း ပါ၀င္လာၾကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္အၾကံေပးမ်ားက ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားခ်ေပးရန္၊ အက်ဳိး

ခံစားခြင့့္မ်ားပိုမိုေပးအပ္ရန္၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ႏွင့္ အလုပ္သမားသမဂၢ (Solidarity) ဖြဲ႕စည္းခြင့္၊ 

လြတ္လပ္ေသာ သတင္းမီဒီယာတုိ႔ကို ေတာင္းဆိုၾကသည္။ အစိုးရက Gdansk သေဘာတူညီ

ခ်က္ကိုလက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းျဖင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္တြင္ အလုပ္ 

သမားမ်ား၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို လိုက္ေလ်ာခဲ့သည္။ ဆႏၵျပသူမ်ား၊ ေနာင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ လာ 

မည့္ ကက္သိုလစ္ပညာတတ္ႏွင့္ မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ တာေဒး၀ုရွ္ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီအပါအ၀င္ အၾကံ 

ေပးမ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ထိုသေဘာတူညီခ်က္ကိုရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၈၀။ Solidarity အဖြဲ႕ခြဲမ်ား ပိုလန္ႏိုင္ငံတစ္၀န္းတြင္ေပၚလာသည္။ 
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အဖြဲ႕၀င္ဦးေရအလ်င္အျမန္ တိုးပြားလာသည္။ ေဆာင္းဦးေပါက္ခ်ိန္တြင္ အဖြဲ႕၀င္ဦးေရ ၁၀ 

သန္းအထိရွိလာသည္။ Solidarity မွထုတ္ေ၀သည့္စာအုပ္၊ စာေစာင္မ်ားထြက္ရွိလာသည္။ 

ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာတြင္ ၎တို႔၏သတင္းကိုေဖာ္ျပခံရသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားႏွင့္ အလုပ္ 

သမားသမဂၢမ်ားကို  တရား၀င္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပဋိပကၡမ်ားေပၚထြက္လာျခင္း 

ေၾကာင့္ Solidarity ကဦးေဆာင္ေသာ ဆႏၵျပပြား၊ သပိတ္မ်ားျဖစ္ပြားလာသည္။ PZPR 

ေခါင္းေဆာင္ အက္ဒ၀ပ္ဂီယက္ ရာထူးမွဖယ္ရွားခံလုိက္ရသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၈၁။ သပိတ္မ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ႏွင့္ Solidarity ကို ပိတ္ပင္ 

ရန္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုက ဖိအားေပးေနခ်ိန္တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ယခင္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလစ္ 

ခ်ဳပ္ႀကီး ဗြိဳက္ခ်က္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီသည္ PZPR ၏ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရသည္။ ယာ႐ူဇဲစ္ကီ 

က Solidarity ႏွင့္ ေက်ာင္းေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည္။ သပိတ္ေမွာက္မႈမ်ား 

ဆက္လက္ျဖစ္ပြားသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၈၁။ ဆိုဗီယက္၏ဖိအားေပးမႈေအာက္တြင္ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

ေၾကညာသည္။ Solidarity အပိတ္ခံရၿပီး ေခါင္းေဆာင္မ်ားထိမ္းသိမ္းခံရသည္။ တိုင္းျပည္ 

အတြင္းႏွင့္ ျပည္ပသို႔ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားအားလုံးကို ျဖတ္ေတာက္လိုက္သည္။ 

ယင္းကိုတု႔ံျပန္သည့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္က ပိုလန္ကို စီးပြားေရးဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ခ်မွတ္ 

သည္။

ဇြန္ ၁၉၈၃။ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ပိုလန္သို႔လာေရာက္သည္။ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းေနၾကရန္ 

ေတာင္းဆိုသည္။ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗြယ္ဆာတို႔ကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးေတြ႕ဆုံသည္။

ဇူလိုင္ ၁၉၈၃။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဆုံးသတ္သြားသည္။ သို႔ေသာ္ အတိုက္အခံေခါင္း 

ေဆာင္မ်ားစြာကို ထိန္းသိမ္းထားဆဲျဖစ္သည္။ PZPR က ေက်ာင္းေတာ္ကိုပိတ္ပင္ကန္႔သက္မႈ

မ်ားေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းအပါအ၀င္ စီးပြားေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား စတင္သည္။

မတ္ ၁၉၈၅။ မီေခးလ္ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္သည္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာ

သည္။ ဆိုဗီယက္၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးစနစ္ကို မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ဗဟို 

ဥေရာပတို႔ကို ဆိုဗီယက္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ေပးျခင္းတို႔ကို ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္က 

ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၈၆။ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ႏိုင္က်ဥ္းမ်ားအားလုံးကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပး 

သည္။ Solidarity  ေခါင္းေဆာင္မ်ားျပန္ေပၚလာေသာ္လည္း တရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းမျဖစ္ေသး 

ေပ။ အစိုးရက ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ဦးတည္သည့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအသစ္

မ်ားကို စတင္သည္။
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ေမ ၁၉၈၈။ ၁၉၈၁ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အုံၾကြမႈအရွိဆုံး သပိတ္ေမွာက္မႈ 

မ်ားႏငွ္ ့ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ ္ပြားသည။္ ေႏြရာသတီစရ္ာသလီုံး ဆကတ္ုကိဆ္ႏၵျပမႈမ်ားဆက္ျဖစသ္ည။္ 

ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ဟူ၍ တိတိပပမရွိေပ။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၈။ အစိုးရက Solidarity ႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေက်ာင္းေတာ္က 

ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။ ယာ႐ူဇဲစ္ကီက ဗြယ္ဆာႏွင့္ေတြ႕ဆုံဥည္။ 

ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဂ်က္ဆြာ့ဖ္ ကိရွ္တက္ခ္က ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ 

ဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဦးေဆာင္က်င္းပသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၈၉။ ယာ႐ူဇဲစ္စကီ၊ ကိရ္ွတက္ခ္ႏွင့္ PZPR ၏အေရးပါေသာ၀န္ႀကီးမ်ားက 

ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို မေထာက္ခံလွ်င္ ၎တို႔ႏုတ္ထြက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ကာ PZPR 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖိအားေပးသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၈၉။ အစိုးရအာဏာပိုင္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ Solidarity တို႔ၾကား 

“စားပြဲ၀ိုင္းေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား’’စတင္သည္။ အစိုးရပထမဆုံးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ Solidarity 

ကိုတရား၀င္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

ဧၿပီ ၁၉၈၉။ Solidarity ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို Sejm ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ၃၅ ေနရာ

၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီး က်န္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၅ ေနရာကို PZPR ကိုယ္စားလွယ္မ်ား 

ႏွင့္လက္ေ၀ခံပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားအတြက္ ခ်န္လွပ္ရန္၊ လြတ္လပ္စြာေရြးေကာက္တင္ 

ေျမႇာက္ခြင့္ရွိမည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္တည္ေထာင္ရန္္၊ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးမွကိုယ္စားလွယ္

မ်ားက ဘက္ေတာ္သားစိတ္မရွိသည့္ သမၼတေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မႈတို႔ျပဳႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳ 

လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ Solidarity ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္ခြင့္ကို အၿပီးသတ္သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ 

စားပြဲ၀ိုင္းေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၿပီးဆုံံးသည္။ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ 

စီးပြားေရး ႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥရပ္အမ်ားစုကို လာမည့္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္အစိုးရက ေျဖရွင္းရန္အတြက္ 

ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည္။

ဇြန္ ၁၉၈၉။ ပိုလန္တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းလြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။ 

Solidarity မွ၀င္ ေရာက္အေရြးခံေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရသည္။ 

အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၀၀ အနက္ ၉၉ ေနရာ၊ Sejm လႊတ္ေတာ္တြင္ 

ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္ပါတီမ်ားတြင္ ၀င္မၿပိဳင္ဖူးသည့္- ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၃၅ ေနရာတို႔ကို 

Solidarity ကအႏိုင္ရသြားသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉၈၉။ PZPR ၏လက္ေ၀ခံပါတီမ်ားက ပါတီေလာင္းရိပ္မွထြက္ကာ Solidarity 

ႏွင့္ပူးေပါင္းသည္။ PZPR က ၾသဇာႀကီးေသာ ညႊန္႔ေပါင္းမဖြဲ႕မႏုိင္ေသာအခါ ဗြယ္ဆာႏွင့္ 
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Solidarity ၏အၾကံေပး၊ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲေခါင္းေဆာင္ တာဒဲ၀ုရွ္ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီသည္ ၀ါ 

ေဆာစစ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ပထမဆုံး ကြန္ျမဴနစ္မဟုတ္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ကနဦးကတိမ်ားႏွင့္အညီ Solidarity က ယာ႐ူဇဲစ္ကီကို 

သမၼတျဖစ္ရာထူးေပးရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္။ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီအစိုးရလက္ထက္တြင္ က်ယ္ျပန္႔ 

ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၈၉။ ဘာလင္တံတိုင္းၿဖိဳဖ်က္လိုက္ၿပီး ဂ်ာမနီႏွစ္ႏိုင္ငံေပါင္းစည္းသည္။ 

မီေခးလ္ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္က ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုသည္ မဟာမိတ္ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရမ်ားကို 

ေထာက္ခံအားေပးဖို႔အတြက္ ၾကား၀င္စြက္ဖက္မည္မဟုတ္ဟု အတိအလင္းေျပာသည္။ ယင္း 

ႏွစ္အကုန္တြင္ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၌ ကြန္ျမဴနစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အဆုံးသတ္သြားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၉၀။ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး လက္ရွက္ခ္ ဘားတဲလ္ေရာဗိရွ္ဦးေဆာင္ကာ 

စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ေစေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ရန္ျပင္ဆင္သည့္ (ဘားတဲလ္ေရာဗိရွ္ စီမံကိန္း 

ဟုေခၚသည့္) ေစ်းကြက္ကိုဦးတည္ေသာ မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျဖင့္ ‘ေရွာ့႐ုိက္ကုထုံး’က ပိုလန္ 

ႏုိင္ငံသုံးေငြေၾကးတန္ဖိုးကို သိသိသာသာက်ဆင္းသြားေစၿပီး တစ္ဦးခ်င္းလုပ္ခလစာတန္ဖိုးမ်ား

ကို က်ဆင္းသြားေစသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၉၉၀။ PZPR ကိုဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ ယခင္ စားပြဲ၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို 

ေခါင္းေဆာင္သူ အာလက္ဆန္းဒါးခြာညဲ့ဗ္စကီဦးေဆာင္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ လက္၀ဲမဟာ 

မိတ္ (SLD) သို႔ PZPR ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကလာေရာက္ပူးေပါင္းသည္။

ေမ ၁၉၉၀။ လြတ္လပ္ေသာ ေဒသဆုိင္ရာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ Solidarity ၏ ကိုယ္စား

လွယ္ေလာင္းမ်ားတစ္ခဲနက္အႏိုင္ရသည္။ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီႏွင့္ ဗြယ္ဆာတို႔ၾကား တင္းမာမႈမ်ား 

ျဖစ္ပြားကာ Solidarity ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း၏ အကြဲအျပဲစတင္ျဖစ္ပြားသည္။

ဒီဇင္ဘာ  ၁၉၉၀။ ယာ႐ူဇဲစ္စကီႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ တိုက္႐ိုက္သမၼတေရြးေကာက္

ပြဲမ်ားက်င္းပသည္။ Solidarity အကြဲအျပဲျဖစ္သည္။ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီႏွင့္အျခားသူမ်ားကို အလြယ္ 

ျဖတ္ေက်ာ္ကာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲ၌ ဗြယ္ဆာအႏုိင္ရသြားသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၉၉၁။ ပထမဆုံးလြတ္လပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပ

သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၉ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ေနရာမ်ားအႏိုင္ရသည္။ ေရွး႐ိုးစြဲလူထုေကာင္း 

စားေရး၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္(စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈျပဳလုပ္ေရး)၀ါဒီမ်ား အႏိုင္ 

ရခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၉၉၁။ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ယန္ အိုရွက္ဖ္လ္စကီးကို 

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တင္ေျမႇာက္သည္။ စစ္ဘက္ရာထူးမ်ားခန္႔အပ္ျခင္း၊ အတိတ္အကာလက 
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အလြဲသုံးစားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ႏွစ္တြင္ အိုရွက္ဖ္စကီးရာထူးမွ 

ႏုတ္ထြက္သြားသည့္အခ်ိန္အထိ ဗြယ္ဆာႏွင့္ အိုရွက္ဖ္လ္စကီးတို႔ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၉၉၂။ အုိရွက္ဖ္လ္စကီးႏုတ္ထြက္သြားၿပီးေနာက္ Sejm ေအာက္လႊတ္ေတာ္က 

‘ပဏာမ အေျခခံဥပေဒ’ကိုျပ႒ာန္းသည္။ ယင္းအေျခခံဥပေဒတြင္ သမၼတႏွင့္၀န္္ႀကီးခ်ဳပ္၏အခြင့္ 

အာဏာမ်ားကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားၿပီး၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာရရန္ 

(အခ်ဳိးက်ကိုယ္စားျပဳေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အရ) အနိမ့္ဆုံးေထာက္ခံမဲရရွိရမည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္ 

မွတ္ခ်က္ကို တိုးျမႇင့္လိုက္သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၉၉၃။ SLD ႏွင့္ ယခင္လက္ေ၀ခံပါတီျဖစ္ခဲ့သည့္ ပိုလန္လယ္သမားပါတီ 

(PSL) က ပထမအေက်ာ့ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ Solidarity 

ေခတ္လြန္ လက္ယာအုပ္စုအတြင္း အုပ္စုမ်ားကြဲသြားျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသို႔အႏိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

SLD ေလာက္မႀကီးသည့္ အျငင္းပြားမႈနည္းသည့္ PSL ပါတီေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာ 

သည္။

ႏို၀င္ဘာ ၁၉၉၅။ SLD ပါတီမွ ခြာညဲ့ဗ္စကီက ဗြယ္ဆာကို သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

မဲကြာခ်က္အနည္းငယ္ျဖင့္  အႏိုင္ရသြားသည္။

ဧၿပီ ၁၉၉၇။ အေျခခံဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းသည္။ အေျခခံဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အသစ္အရ 

တည္ဆဲႏိုင္ငံေရး အင္စတီက်ဴးရွင္းအမ်ားစုကို ဆက္လက္ထားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္တစ္   

ႏုငိင္လံုံးအတုငိ္းအတာကိအုေျခခၿံပီး ေရြးေကာကတ္င္ေျမႇာကရ္သည္ ့လႊတ္ေတာက္ိယုစ္ားလယွ ္

ေနရာမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ကာ သမၼတ၏အခြင့္အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္ထားသည့္ အေျခခံဥပေဒ 

ျဖစ္သည္။
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ေနာက္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာေဆြးေႏြးမႈမ်ားအၿပီး ပိုလန္ေနတိုးအဖြဲဲ႕၀င္ျဖစ္လာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၀။ အုပ္စုကြဲအလြန္မ်ားျပားေနသည့္ အတုိက္အခံကိုအႏုိင္ရကာ 

ခြာညဲ့ဗ္စကီ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။

ေမ ၂၀၀၄။ အဖြဲ႕၀င္ေရးလူထုဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္အၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ပိုလန္သည္ 

အီးယူအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လာသည္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းအၿပီး 

ဥေရာပတြင္ ႐ုတ္တရက္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသည့္ႏိုင္ငံမွာ ပိုလန္တစ္ႏုိင္ငံတည္းသာျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀၀၅။ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ SLD ၿပိဳကြဲသြား 

သည္။ Solidarity ေခတ္လြန္သေဘာထားအျမင္မွ်တသည့္ လက္၀ဲႏွင့္ လက္ယာႏုိင္ငံေရး 
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ပါတီမ်ား ေထာက္ခံမႈရလာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၅။ ၀ါေဆာၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ေဟာင္း လက္ရွိကာတီနီစကီး သမၼတအျဖစ္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ သမၼတသက္တမ္းကန္႔သန္႔ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ခြာညဲ့ဗ္စကီ 

၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေပ။

ဧၿပီ ၂၀၁၀။ တာတီနီစကီး၊ အျခားအဆင့္ျမင့္အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး ေလယာဥ္ပ်က္က်မႈတြင္ ေသဆုံးခဲ့ရသည္။ ရာထူးဆက္ခံသူမ်ားကို 

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ ခန္႔အပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ကို ရက္သတ္မွတ္သည္။
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ဤအခ်က္မွာ စပိန္၏ႏုိင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ အျခားဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာမတူညီဆိုေသာ 

အခ်က္ကိုေတာ့ျဖင့္  ေဝဝါးသြားေစခဲ့သည္။ ဆယ့္ကိုးရာစုႏွင့္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုအေစာပိုင္းတုိ႔တြင္ 

အေတာ္အသင့္ယိုယြင္း ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္မွာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ 

ျပင္းထန္ေသာဘုရင့္ႏိုင္ငံအံုၾကြမႈမ်ား၊ မၾကာခဏစစ္ တပ္တြင္းပုန္ကန္ထၾကြမႈမ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္ 

ေသာလူမႈေရး ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာျခားနားမႈပဋိပကၡမ်ားပါဝင္သည္။ ပါလီမန္ဘုရင္စနစ္မွာ ၁၈၇၄ 

ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ 

ၾကြယ္ဝမႈကို ယူေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအားထုတ္မႈမ်ား

မွာေတာ့ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ေသြးထြက္သံယိုမႈမပါေသာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ 

ပ်ယ္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္တက္လာေသာ 'ပ႐ိုင္မို ဒီရီဗားရား' အာဏာရွင္စနစ္မွာ နက္နက္ 

နဲနဲအျမစ္တြယ္ေနေသာ အဓိကျပႆနာမ်ားကိုမေျဖရွင္းႏုိင္ဘဲ ခံႏိုင္ရည္က်ဆင္းကာ ၿပိဳလဲ 

သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယ ရီပက္ဗလစ္ႏိုင္ငံ (၁၉၃၁-၃၆) ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ 

ထို႔ေနာက္ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ထမဦးဆံုးအႀကိမ္အေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအားထုတ္မႈမွာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ 

၏မခိုင္မာမႈ၊ ပါတီစနစ္အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာၿပိဳကြဲျခင္းႏွင့္ အေတြးအေခၚပိုင္းဆုိင္ရာကြဲလြဲမႈ 

ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။  ရည္ရြယ္ခ်က္ျမင့္ျမင့္မားမားထားရွိေသာ လူမႈ-စီး

ပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာလည္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ထြန္းမလာခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း 

ဒုတိယရီပတ္ဗလစ္ႏိုင္ငံေတာ္မွာ သူ႔အလိုလိုပ်က္စီးျခင္း ေရာက္သြားခဲ့သည္ေတာ့မဟုတ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 'ဖရန္စစ္ဖရန္ကို' မွဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ တစ္ဝတ္တစ္ပ်က္သာေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္ 

အာဏာသိမ္းမႈက အၾကမ္းဖက္အာဏာျဖဳတ္ခ်ျခင္းမွာ ၁၉၃၆ မွ ၁၉၃၉ အထိသံုးႏွစ္ၾကာ 

ေသြးေခ်ာင္းစီး ျပည္တြင္းစစ္ပြဲကိုျဖစ္ပြားေစခဲ့ၿပီး အသက္ေပါင္းေလးသိန္းခန္႔ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။

'ဖရန္ကိုအစိုးရ'

၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ရီပတ္ဗလစ္ကန္စစ္တပ္မ်ား၏႐ံႈးနိမ့္မႈေနာက္ 

ပိုင္းတြင္ 'ဖရန္ကို'က အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေရးအစိုးရတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ စပိန္အမ်ိဳးသား 

Charles Powell ေရးသည္။
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ေရးဝါဒ၊ အလြန္႔အလြန္ေရွး႐ိုးဆြဲမႈႏွင့္ ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာမႈမရွိေသာ ပူး 

ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္၊ 

စစ္တပ္မ်ား၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအျဖစ္၊ ၁၉၃၇ ခုနွစ္တြင္ အမိန္႔ခ်တည္ေထာင္ထားေသာ အတုအ 

ေယာင္တစ္ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ 'ဖရန္ကို'က အထြတ္ထိပ္အာဏာကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ 

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမွာေနာက္ပုိင္းတြင္ 'လႈပ္ရွားမႈ' အျဖစ္လူသိမ်ားလာၿပီး အေစာပိုင္းတြင္ရွိခဲ့ေ

သာလႊမ္းမိုးမႈမွာ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ 'ဖရန္ကို'၏ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မွာ ပါတီမရွိေသာ 

ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္အေနျဖင့္ေဖာ္ျပခံရသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို က်ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္ 

သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို မာ့က္စ္ဝါဒီမ်ားႏွင့္ ဘာသာမဲ့မ်ားကိုတုိက္ခိုက္ေသာ 'ဘာသာေရးစစ္ပြဲ' 

အျဖစ္႐ႈျမင္ခဲ့ေသာ ကက္သရစ္ဘုရားေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အေစာပိုင္းတြင္ 'ဖရန္ကို'၏ 

အားအထားရဆံုးေသာ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔၏ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ 

အလြန္ရက္ေရာစြာ 'ကြန္ေကာဒက္'  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းခံခဲ့ရ 

သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒုတိယ 'ဗတီကန္' ေကာင္စီေပၚထြက္လာေသာအခါ ဘာသာေရးအႀကီးအကဲမ်ား 

မွာ အစိုးရႏွင့္  တျဖည္းျဖည္း ဖယ္ခြာ လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ 'ဖရန္ကို' ၏မဟာ့မဟာမိတ္မွာ 

အေမရိကန္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔က ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္အေျခစိုက္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပး 

သည့္အတြက္ စစ္တပ္အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအေထာက္အကူမ်ားစြာကို ေပးအပ္ခဲ့ 

သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္တြင္ 'ဝင္႐ိုးစြန္းပါဝါ'ႏွင့္ပူးေပါင္းမႈႏွင့္ က်င့္သံုးေနေသာအာဏာရွင္စနစ္ 

ႏွစ္ခုလံုးေၾကာင့္  'ဖရန္ကိုအစိုးရ' မွာ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားပူးေပါင္းျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း 

ခံလုိက္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၇ဝ တြင္မေတာ့ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ ဦးစားေပး 

ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။

'ဖရန္ကို အစိုးရ'မွာ  အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (မ႑ိဳင္မ်ား) အကန္႔အသတ္ျဖင့္ တည္ေထာင္ 

ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုအေသး စိတ္ပံုေဖာ္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ရွားပါးေသာစံနမူနာျဖစ္ 

သည္။ ၎၏မ႑ိဳင္မ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အသက္ေသြးေၾကာ မလုိအပ္ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒ

ဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာေတာ့ အလြန္တင္းက်ပ္သည္။ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ 

ထိုထဲမွအခ်ိဳ႕ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ အဓိကအခန္းက႑မွပါဝင္ခဲ့သည္။ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ 'အာဏာဆက္ခံမႈဥပေဒ' အရစပိန္ကို ဘုရင့္ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 'ဖရန္ကို'မွာ ၎၏ အာဏာဆက္ခံသူကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ပါဝါရရွိ 
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အုပ္စိုးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ (ထိုျပ႒ာန္းမႈေၾကာင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏အေမြ 

ဆက္ခံသူအျဖစ္ 'ဂ်ဴရန္ ကားလုိ႔စ္' ကိုေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။) ထုိ႔အတူပင္ ၁၉၅၈ အေျခခံ 

နည္းဥပေဒမ်ားမွာ 'ရာသက္ပန္ မေျပာင္းလဲရ' ဟုေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း  'အာဏာ ဆက္ခံမႈ 

ဥပေဒ' ကဤသို႔ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည္။ 'ေကာ္တီစ္' (ပါလီမန္) ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုသေဘာ တူညီခ်က္ရွိ 

ပါက အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္၊ ထို႔ေနာက္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္

ဆုိေသာအခ်က္မွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ အသံုးဝင္လာခဲ့သည္။

ေရွး႐ိုးစြဲဝါဒႀကီးစိုးေသာ္လည္း အစိုးရမွာ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို 

ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ သက္ေသမ်ားရွိခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ '၁၉၅၉ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပား 

ေရးအစီအစဥ္' ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီးအစိုးရ၏အေစာပိုင္း စီးပြားေရး 

ဆုိင္ရာ ျပည္ပဆက္သြယ္မႈကင္းေသာ ေပၚလစီမေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ၎အစီအစဥ္ေပၚထြက္ 

လာခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ေနာက ္ဆယ့္ငါးႏစွခ္န္႔အၾကာတြင ္စပနိ္ႏုငိင္မံွာ မေမွ်ာလ္င့္ေလာက္ေသာ 

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးကိုေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည္။ (၁၉၆ဝ မွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ပွ်မ္းမွ် ၇.၃ 

ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္) တစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမွ် ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးရာမွ သံုး 

ေထာင့္ႏွစ္ရာေျခာက္ဆယ္အထိ တိုးတက္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၅ဝ ႏွင့္ ၁၉၇၅ အတြင္းတြင္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္အသံုးျပဳေနေသာ လုပ္အားခြဲေဝမႈမွာ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလ်ာ့

က်သြားခဲ့သည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ရွိ အလုပ္အကိုင္တိုးတက္မႈမွာ ၃၈ 

ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အသီးသီးတက္သြားခဲ့သည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အလယ္ 

အလတ္တန္းစားဖြံ႕ၿဖိဳးက်ယ္ျပန္႔လာမႈကို ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အလယ္အလတ္ 

တန္းစားလူဦးေရမွာ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတုိးတက္လာခဲ့သည္။ 'စပန္းနိရာ့ဒ္' 

မ်ားမွာလည္း ပိုၿပီးပညာတတ္လာၾကၿပီး အရြယ္ေရာက္ပညာမတတ္ ႏႈန္းထားမွာ ၁၉၃ဝတြင္ 

၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာက ၁၉၇၅ တြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိက်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

၁၉၇ဝ တြင္ စပိန္ႏုိင္ငံမွာေခတ္မီေသာ၊ ၿမဳိ႕ျပႏုိင္ငံျဖစ္ေနႏွင့္ၿပီး အေတာ္အသင့္ၾကြယ္ဝ 

ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၊ ၁၉၃ဝႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူေသာ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ထြန္း

ကားေနၿပီျဖစ္ေသာႏုိင္ငံ တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့ေလၿပီ။ ဤေျပာင္းလဲမႈမွာ ဒီမိုကေရစီကိုစဥ္

ဆက္မျပတ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ၁၉၆၆ ႏွင့္ ၁၉၇၆ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဒီမိုကရက္ 

တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုေထာက္ခံမႈမွာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတုိးျမင့္လာခဲ့

သည္။ ဒီမိုကေရစီကုိအေလးေပးေသာစိတ္ေနသေဘာထားမ်ားမွာ အလုပ္သမား လူတန္းစား 

တုိ႔ၾကားထဲတြင္ အထူးပင္အားေကာင္းခဲ့သည္။ ထုိအေျခအေနမွ ေတာ္လွန္ေရးဆုိင္ရာအေတြး 

ေခၚမ်ားဘက္သို႔ေစာင္းေပးသြားခဲ့သည္။ ေခတ္မွီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီႀကိဳဆိုမႈ 

ကို မျဖစ္မေနရလဒ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ေတာ့မဟုတ္ေခ်။  ထိုမွ်မက အမွန္တြင္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး

လာမႈမွာ အစိုးရကို တိုးပြားလာေသာ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာသူ လူတန္းစားမ်ားက ပိုမိုလက္ခံ   
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သေဘာက်ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္သို႔ ဆုိက္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ႏွင့္သေဘာသဘာဝ၊ ၎ႏွင့္အစိုးရၾကား 

ဆက္ႏြယ္မႈတုိ႔အေပၚတြင္ ထူးထူးျခားျခား သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ စီးပြားေရးေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ 

တုိးတက္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမွာ ပိုမိုပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ 

ဆန္ၿပီး အရည္အခ်င္းအလိုက္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးကို  

စိတ္ဝင္စားပါဝင္မႈမရွိသေလာက္ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး

တြင္ ဆန္႔က်င္မႈမရွိခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီတြင္ စစ္ဘက္အရာ 

ရွိမ်ားမွ အေရးပါေသာေနရာမ်ားတြင္ အေစာပိုင္းကေနရာယူထားေသာ္လည္း ၁၉၇ဝ အေစာ 

ပိုင္းေလာက္တြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး႒ာနမ်ားမွလြဲ၍ က်န္ေနရာမ်ားအားလံုးတြင္ အစားထိုး 

ဖယ္ရွားခံရသည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ရလဒ္အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ 

ယႏၲရားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈမ်ိဳးမလိုအပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးႀကိဳးဝိုင္းတြင္းမွ စစ္တပ္ကို 

ဖယ္ရွားပစ္ရန္လည္း မလိုအပ္ခဲ့ေခ်။

ဤအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေသာႏုိင္ငံေရးအက်ိဳး 

ဆက္မ်ားေတာ့ရွိခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာအစိုးရ မွရည္ရြယ္ထားျခင္းေတာ့မဟုတ္ေပ။ တကၠသိုလ္ 

ပညာေရးမွန္မွန္က်ယ္ျပန္႔လာမႈက 'ဖရန္ကို'  ကိုအဓိကအားျဖင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ေက်ာင္းသား

လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။ စက္မႈမ႑ိဳင္အားေကာင္းလာမႈက ယံုၾကည္မႈခိုင္မာ 

ေသာ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ အသစ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈကို 

အလုပ္သမားေကာ္မတီမ်ားကဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ တရားမဝင္ေၾကျငာခံခဲ့ရသည္။ 

သီအိုရီအရတရားမဝင္ဆုိေသာ္ျငားလည္း သပိတ္အေရအတြက္မွာ တဟုန္ထုိး တိုးပြားလာခဲ့ 

သည္။ ၁၉၆၉ တြင္ သပိတ္အေရအတြက္ ၅ဝဝ မွ ၁၉၇၅ တြင္ ၃၁၅၆ ခုအထိ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ 

အခ်ိဳ႕သပိတ္မ်ားကို ရဲမွ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ားရွိလာခဲ့ရာ ၁၉၆၄ မွ ၁၉၇၄အတြင္း ေသဆံုး 

သူဆယ့္တစ္ေယာက္အထိရွိလာခဲ့သည္။ 'ကယ္တလိုနီးယား'ႏွင့္ 'ဘက္စကီးကန္းထရီး' တြင္ 

စပိန္ႏုိင္ငံ၏ဆင္းရဲေသာအပိုင္းမွ ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ရာေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ား

စြာေရာက္ရွိလာၿပီး မႀကံဳဖူးေသာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးၾကြယ္ဝမႈမွ ေဒသႏၲရဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေပၚတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈအသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ကို ေဒသခံ 

ကက္သရစ္ဘာသာေခါင္းေဆာင္မ်ားက တက္ၾကြစြာကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ဤျပန္လည္ 

သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္ေသာ 'ETA' ကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဖြဲ႕စည္း 

ျဖစ္ခဲ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္စိတ္တပိုင္းလည္းျဖစ္သည္။ 'ETA' မွာ 'ဘက္စကီးအမိေျမ 

လြတ္လပ္ခြင့္' ဆိုေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၅ဝ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

(၁၉၆ဝ-၇၅) ခုႏွစ္အတြင္း လူေပါင္း ၄၅ ဦးခန္႔ကို ေသေၾကပ်က္စီးေစခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျပအၾကမ္းဖက္

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးအေတာ္ပင္ ႐ႈပ္ေထြးခဲ့ေလသည္။
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အစိုးရ၏ ေနဝင္ခ်ိန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထူးထူးကဲကဲအတုိက္အခံအင္းအားစုတုိးပြားလာမႈကို 

လည္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အင္အားအႀကီးမားဆံုးႏွင့္ အစီအစဥ္အက်နဆံုး အဖြဲ႕အစည္း 

မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (PCE) ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားႏွင့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ၎၏ 

အင္အားမွာအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အိမ္နီးခ်င္းသစ္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ PCE မွာ ၁၉၆ဝ မွစတင္ကာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ 

သင့္ျမတ္ေရးလမ္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေနခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ တြင္ လူတန္းစားအလႊာေပါင္းစံု 

၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ 'လြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈ' တစ္ရပ္ကိုျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ သေဘာထားရယူမႈမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ 'ဂ်န္တာ ဒီမိုကရက္တစ္ကာ' (Junta 

Democrática) အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္တစ္အတုိက္အခံအင္အားစုတစ္ရပ္

လံုးကို စုစည္းရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာမူ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ စပိန္ဆိုရွယ္လစ္အလုပ္သမားမ်ားပါတီ 

PSOE' မွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'၏ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး 

ေခါင္းေဆာင္ပါတီအျဖစ္ ယခင္ကမေအာင္ျမင္ခဲ့သည္မ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေက်ာ္ လႊားႏုိင္ခဲ့ 

သည္။ ၎တို႔က 'PCE' ၏ စပိန္လက္ဝဲမ်ားကိုလႊမ္းမိုးရန္ႀကိဳးစားမႈကို အထူးမုန္းတီးခဲ့ၾကသည္။ 

၎၏ညီအမေတာ္ ကုန္သြယ္မႈယူနီယံ 'UTG' မွာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္။ ကြန္ျမဴနစ္ 

လႊမ္္းမိုးမႈရွိသည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားေကာ္မရွင္တြင္ အစြပ္အစြဲခံခဲ့ရသည္။ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' မွာ 

ဒီမုိကရက္တစ္ အခြင့္အေရးရယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 'PCE' ႏွင့္ယံုၾကည္ခ်က္ျခင္းမတူေပ။  ထို 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစိုးရကိုၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖဳတ္ခ်ရန္ လူထုမွအစုအေဝးလိုက္စု႐ံုးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

ကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး နယ္ေျမအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္အစားထုိးမည္၊ 

ထုိ႔ေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲမႈ (Constituent Assembly) ျပဳလုပ္ 

ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုေတာင္းဆုိမည္။ သို႔ေသာ္ ဂြန္ဇာလက္က ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း 

ျဖင့္ လြတ္လပ္မႈအစီအစဥ္ကိုရယူႏိုင္သည့္နည္းလမ္းကို ပို၍သေဘာက်ခဲ့သည္။ 'ဂ်န္တာ ဒီမို 

ကရက္တစ္ကာ' ကိုပူးေပါင္းရန္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'ကျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၎အစား ၁၉၇၅ အလယ္ပိုင္း 

'ပလက္တာ ေဖာမား ဒီကြန္ဗာဂ်န္နီးကား ဒီမုိကရက္တိုက္ေဇးရွင္း' ကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ဆံုးျဖတ္ 

ခဲ့မႈမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ 'PSOE' ၏ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာရရွိေရးတြင္ 

အဓိကအေရးပါေသာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ 

ဖရန္ကိုအစိုးရ၏ ႐ုတ္ခ်င္းျဖစ္ေပၚလာေသာအက်ပ္အတည္းမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရင္း 

ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားမွာ ၁၉၇၃ 

ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ ေလာင္စာဆီအက်ပ္အတည္းပဋိပကၡေၾကာင့္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္။ 

'စီးပြားေရးယိုယြင္းက်ဆင္းမႈ' ႏွင့္ လူထုအံုၾကြမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ 'ဖရန္ကို' ၏ကိုယ္ပြား 

လူယံုေတာ္ ' လူရီးရပ္စ္ ကာရဲရီယို ဘလန္ကို' မွာ ၁၉၇၃ ဒီဇင္ဘာတြင္ လုပ္ႀကံခံရသည္။ 

သူလုပ္ႀကံခံရခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ရာထူး ခန္႔အပ္ခံရၿပီး ေျခာက္လအၾကာျဖစ္သည္။ အစိုးရ

ဆက္လက္အုပ္စိုးႏုိင္မည့္အလားအလာအေပၚ သံသယမ်ားေပၚထြက္လာေတာ့သည္။ ၁၉၇၄ 
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ဇန္နဝါရီလတြင္ 'ကာရဲရီယို ဘလန္ကို'ကုိ 'ကာလိုးစ္ အာရီရာစ္ နာဗား႐ိုး' မွ ဆက္ဆံခဲ့သည္။ 

၎က ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့မည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုတင္ျပခဲ့သူ 

ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ထိုလမ္းေၾကာင္းမွာ အစိုးရအာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ 'ဂ်ဴရန္ ကားလုိးစ္' 

၏လက္ေအာက္တြင္ အာဏာရွင္ဘုရင္စနစ္က ေထာက္ပံေပးထားသင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ 

'အမာခံသေဘာထားတင္းမာသူမ်ား' ႏွင့္ အနာဂတ္ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ စပိန္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို 

၎၏   ဥေရာပအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတေျပး  ညီတည္းထားရန္  လိုအပ္လိမ့္မည္ဟုယူဆေသာ   

'သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူမ်ား'ၾကား အက္ကြဲေၾကာင္းကိုပိုမိုနက္နဲသြားေစခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ 

ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္စနစ္ၿပိဳလဲသြားျခင္းမွာ 'ဖရန္ကို' မွ 

အႀကီးအက်ယ္ေရွာင္ရွားခဲ့ေသာ ကိုလိုနီစစ္ပြဲမ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ကို ထူးျခား 

ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုခ်က္ျခင္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ပါက စပိန္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္

အရိပ္အျမြက္မ်ားအျဖစ္  'စပန္းနီးရာ့ဒ္'အမ်ားစုကမွတ္ယူၾကသည္။ အဆံုးတြင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာလတြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေသာစစ္တပ္အဖြဲ႕ဝင္ငါးဦးကို သုတ္သင္မႈျဖစ္ေပၚလာခဲ့ 

သည္။ (၎မွာ 'ဘလန္ကို'ကို လုပ္ႀကံမႈအၿပီးတြင္ မိတ္ဆက္ျပ႒ာန္းလုိက္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ 

ဆန္႔က်င္ေရး တရားဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္သည္။) ထိုသုတ္သင္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာမွအလြန္႔အ

လြန္အံ့အားသင့္ေဒါသထြက္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္အဆံုးတြင္ေတာ့ ၁၉၇၅ ႏုိဝင္ဘာတြင္ 'ဖရန္ကို' 

ေသဆံုးသြားခဲ့ျခင္းမွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ စတင္ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း

စပိန္ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ 'ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္အသြင္

ကူးေျပာင္းျခင္း' ၏ သာဓကပုံေဆာင္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယခုအသြင္အျပင္မ်ားေၾကာင့္ 

ဤသုိ႔ ေျပာဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရေဟာင္း၏မ႑ိဳင္ေဟာင္းမ်ားကိုပင္ ဆက္လက္ 

အသံုးျပဳျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအစျပဳရာတြင္ တည္ဆဲအေျခခံဥပေဒလမ္းစဥ္မ်ား

ကိုပင္အသံုးျပဳျခင္း၊  ထြက္ခြာသြားေတာ့မည့္ အာဏာရွင္အစိုးရ၏ 'သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္း

သူ'မ်ားႏွင့္ အဓိကအတုိက္အခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကားတြင္ ေဆြးေႏြးၫိႈႏိႈင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကက်ေသာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုး၏ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေနျခင္းတို႔အျပင္ အလြန္အေရးႀကီးလာေသာအေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ 

လူပုဂၢိဳလ္အနည္းငယ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းတို႔ကိုပါလုပ္ေဆာင္ခဲ့ 

သည္။ အခ်ိဳ႕က ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းႏွင့္အသြင္ကူး ေျပာင္းျခင္းမ်ားတြင္ လူထုလႈပ္ရွားေဆာင္ 

ရြက္မႈမ်ား အဆင့္နည္းပါးသည္ကိုၾကည့္ရမည္ဟု ဆိုေလ့ရွိသည္။ စပိန္ႏုိင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကံဳမွာ 

ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ  အေျခအေနကို ထိန္းညႇိလိုေသာဆႏၵရွိလွ်င္သို႔မဟုတ္စြမ္း 

ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္'အထက္မွ' အသိအမွတ္ျပဳခြင့္ျပဳမႈႏွင့္ခ်ိန္ထိုးၿပီး ေအာက္ေျခမွလာေသာ ဖိအား 

ကိုလည္း လိုအပ္သလိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္စရာရွိေလသည္။ အခ်ိဳ႕မွလည္း ေစ့စပ္ 
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ညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္အသြင္ကူးေျပာင္းယူမႈကို ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈကင္းမွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ 

ဟုယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စပိန္ႏုိင္ငံမွာ (၁၉၅၇-၈ဝ) အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ 

လူေပါင္း ၄၆ဝ ေသေၾကခဲ့သည္။ အမွန္မွာ ဤအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

ျဖစ္စဥ္ လမ္းေၾကာင္းေခ်ာ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္သည့္စိတ္ျဖင့္ အေစာပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအီလိုက္မ်ား 

အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈျပဳ ခဲ့ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

စပိန္ႏုိင္ငံ၏ လ်င္ျမန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မွာ အထက္မွစတင္ခ်ီတက္ခဲ့ 

ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ေျခမွတရိပ္ရိပ္တက္လာေသာဖိအားမ်ားကို  တုန္႔ျပန္ရင္းက 

အရွိန္အဟုန္ျမင့္သြားခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ မျဖစ္မေနဖိအားေပးျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး 

ဥေရာပအသုိင္းအဝုိင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွအခ်ိဳ႕ (အထူးသျဖင့္ ဂ်ာမနီ)တုိ႔မွ ဒီမိုကေရစီအသြင္

ကူးေျပာင္းေရးကို  (၎တို႔၏ပါတီမ်ား ကုန္သြယ္ေရးယူနီယံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအုတ္ျမစ္မ်ားမွ 

တစ္ဆင့္) တက္တက္ၾကြၾကြ အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏မူလအေျခအေနမ်ားမွာ 

ဘုရင္ 'ဂ်ဴရန္ ကားလုိးစ္' ႀကံဳေတြ႕ေနခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဆင္တူခဲ့သည္။ 'ကား 

လုိးစ္'မွာ ဘုရင္စနစ္အတြက္ ဒီမိုကေရစီတရားဝင္မႈအသစ္တစ္မ်ိဳးကို လိုအပ္ခဲ့သည္။ သို႔မွသာ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဦးေဆာင္သူအေနျဖင့္ သူ၏အသက္ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ခြင့္၊ သူ၏  မင္းဆက္ 

ဆက္လက္တည္ရွိႏိုင္ခြင့္ တို႔ကို အာမခံေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (ဂရိတြင္ ၁၉၆၇ ၌ ထီးနန္း 

စြန္႔ခဲ့ရေသာ ေယာက္ဖေတာ္ကြန္စတန္တင္း၏ျဖစ္ရပ္ကလည္း သူ႔အတြက္ အခ်ိန္မေႏွာင္းေသး 

ေသာ သတိေပးေခါင္းေလာင္းျဖစ္ခဲ့ဟန္ရွိသည္။) ၁၉၇၅ တြင္ ၎အေမြဆက္ခံရရွိေသာ 

ဘုရင္စနစ္မွာ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ကတည္းက သူ႔အဖိုးေတာ္သူ အယ္လ္ဖြန္ဆို- ၈ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းမဟုတ္ေတာ့ေပ။ သူ၏ဘုရင္စနစ္မွာ အေဆာင္အေယာင္သက္သက္ျဖစ္ၿပီး 

လက္ရွိအစိုးရကို က်ားကန္ရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္တြဲဆက္ေနေသာ ဘုရင္ 

စနစ္သာျဖစ္သည္။ ဂ်ဴအန္ကားလို႔စ္သည့္ ဖရန္ကို၏ အာဏာမ်ားကိုလည္း ဆက္ခံရျခင္းမရွိေပ။ 

၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ Organic Law of the State က ဘုရင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို 

တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။ ဘုရင္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေပၚတြင္ 

ၾသဇာလႊမ္းေသာ ေကာ္တီစ္ သမၼတႏွစ္ဦးေပါင္းအာဏာ၏ ကန္႔သတ္မႈကို အဓိကခံရသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ အျပင္ဘန္းၾကည့္ပါက ဘုရင္သည္လည္း သူ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေရြးေကာက္ခံ 

မဟုတ္သည့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ကန္႔သတ္ထားရန္စီမံထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားရွိေနသည္ဟု ထင္ရသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ ပထမအဆင့္အျဖစ္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားႏွင့္ တစ္တန္း 

တည္းအထားခံလာရေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာဗား႐ိုးက အကန္႔အသတ္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ကိုထုတ္ျပန္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ တစ္စိတ္ 

တပိုင္း ဒီမိုကေရစီျဖစ္လာေသာ ကာတိုစ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေပးျခင္း၊ ပါတီမ်ား 
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(PSOE ကဲ့သို႔ေသာပါတီ)ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ပါတီမ်ား (PCE ကိုအထူး 

ရည္ၫႊန္းသည္) ကို တရားမဝင္အျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ယင္းအစီအမံကို 

တုိးပြားေလာေသာ အတုိက္အခံမ်ာ၊ လူထုစည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား (တစ္ခါတရံ ၎တို႔ထဲတြင္ 

အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈရွိတတ္သည္)၊ မီဒီယာလမ္းေၾကာင္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပပါလီမန္တုိ႔ကအျပင္း 

အထန္ျငင္းဆုိၾကေလသည္။ ထိုကာလမ်ားတြင္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' တစ္ေယာက္ လူထုၾကားထဲတြင္ 

ပံုမွန္ဆုိသလို ထြက္ေပၚလာတတ္ၿပီး ၁၉၇၆ ျပည္တြင္းစစ္အၿပီးတြင္ UGT (အလုပ္သားသမဂၢ)

မွ လူထုအစည္းအေဝးပြဲႀကီးကို ပထမဆံုးက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေသာ ကာလျဖစ္သည္။

'အာရီရာစ္ နာဗား႐ိုး'အား အသက္ (၄၄) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အစိုးရေဟာင္း၏ လက္ 

ေဟာင္းအမာခံတစ္ေယာက္ျဖစ္သူ၊ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးၿပီး လုပ္ရဲကိုင္ရဲရွိမႈေၾကာင့္နာမည္ေက်ာ္

သူ 'အေဒၚဖို ဆြာရက္ဇ္' ျဖင္  ၁၉၇၆ ဇူလိုင္ တြင္အစားထုိးရန္ ဘုရင္ကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ 

၎မွာအေရးပါေသာ  အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ 'ဆြာရက္ဇ္'က အလွ်င္အျမန္ပင္   

ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဥပေဒတစ္ရပ္ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဖြဲ႕ ပါဝင္ေသာ 

'ေကာ္တီစ္'ကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရန္ လူတိုင္းမဲေပးခြင့္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

အမ်ားမဲျဖင့္ေရြးေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အခ်ိဳးက်အမတ္ေရြးေကာက္မႈစနစ္ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားအရတင္ေျမႇာက္ေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္ (Congress of Deputies) ကို 

ေရြးေကာက္လုိက္သည္။ ဖရန္ကိုယံုၾကည္သူမ်ား၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားက စိတ္ကူး 

ပံုေဖာ္ထားေသာ လမ္းစဥ္အတုိင္းေလ်ာ္ညီေစရန္ အဆုိျပဳလႊာကို တည္ဆဲ'ေကာ္တီစ္'က 

ေထာက္ခံမဲ (၄၂၅) မဲႏွင့္ ဆန္႔က်င္မဲ (၅၉) ႏွင့္အတူ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ပထမအတည္ျပဳ လက္ခံ 

လုိက္သည္။ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ခံပြဲျပဳလုပ္ရာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ၏ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း 

မဲေပးခဲ့ၿပီး (၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေထာက္ခံမဲျဖင့္) အတည္ျပဳလုိက္သည္။ အတုိက္အခံမ်ားကေတာ့ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးတြင္ ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းခံရသည္ဟုဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ 

ေမွာက္ရန္ဆံုးျဖတ္ထားခဲ့သည္။ 'ဆြာရက္ဇ္'ႏွင့္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'တို႔အၾကား လွ်ိဳ႕ဝွက္စကားဝုိင္း 

မ်ားကေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ခံပြဲအၿပီးတြင္ PSOE ကို ၎တုိ႔ပါတီညီလာခံခ်က္ခ်င္းက်င္းပ

မႈကို ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ ၎မွာ ၁၉၇၇ တြင္ ပါတီကိုတရားဝင္ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္း 

ထြင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ခံပြဲမွာ 'ဆြာရက္ဇ္' ၏ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာလာေစသည္။ 

ထို႔ေနာက္မွတြင္သာ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' အပါအဝင္ အတုိက္အခံမ်ား၏ 'ကိုးဦး ေကာ္မတီ' 

(Committee of Nine) ႏွင့္ တရားဝင္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ 

အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အတုိက္အခံဘက္မွ ပါဝင္မည္ဆိုပါက အေျခအေနအရ (၇)

ရပ္ကို အတုိက္အခံဘက္မွေတာင္းဆိုသည့္အေပၚတြင္ အဓိကထားေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ 

၎အေျခအေနမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးယူနီယံမ်ားကို တရား 
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ဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးေရး၊ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားႏုိင္ငံေရးတြင္ၾကားေနႏုိင္ေရး၊ အားလံုးအက်ဳံး 

ဝင္ေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒၫိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ 

ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးေရးစသည့္အေျခအေနမ်ားပါဝင္သည္။ 'ဂြန္ဇဲ 

လက္ဇ္'က ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ တရားဝင္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္အထိမေရာက္ခဲ့ပါဟု 

(ေနာက္ပိုင္းတြင္) ဝန္ခံခဲ့သည္။ 'ဆြာရက္ဇ္' ကေတာ့ အတိုက္အခံတုိ႔၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို 

အေသအခ်ာနားေထာင္ၿပီး တရားဝင္ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ လိမၼာပါးနပ္စြာျပဌာန္း၊ သတ္မွတ္ေပး 

ႏိုင္ခဲ့သည္။ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ထုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွသည္ ၁၉၇၇ ဧၿပီလတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီကို တရားဝင္ပါတီျဖစ္ေစႏုိင္ခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ခ်န္လွပ္ခံေနျခင္းေၾကာင့္ စပိန္ႏုိင္ငံ

သားမ်ား၏မ်က္လံုးထဲတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လံုးကို တရားမဝင္ဟု ျမင္ေန 

ခဲ့ၾကသည္။ ဤအေျခအေနမွာ ပထမဆံုးဒီမုိကရက္တစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ လမ္း 

ေၾကာင္း ခင္းထားၿပီးျဖစ္ေစသည္။ ၎ကို ၁၉၇၇ ဇြန္လတြင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို 

ေရြးေကာက္ပြဲမွ စံျပဳေလာက္သည့္အေျခအေနတစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား 

တြင္ပါဝင္သူ ၇၉ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး ယင္းမွာေရြးေကာက္ပြဲတရားဝင္မႈ၏ သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ 

'ဆြာရက္ဇ္'၏ (UCD) မွာ မဲဆႏၵ ၃၄ရာခိုင္ႏႈန္းကိုရရွိခဲ့ၿပီး ထိုင္ခံု ၃၅ဝ တြင္ ၁၆၅ ခံုကိုရ 

ရွိသြားခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ PSOE မွအတုိက္

အခံေခါင္းေဆာင္ပါတီအေနျဖင့္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း မဲဆႏၵကိုရရွိသြားၿပီး ထိုင္ခံု ၁၁၈ ခံုကိုရရွိသြားခဲ့ 

သည္။ PCE မွာ မဲဆႏၵ ၉ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာရရွိၿပီး ထိုင္ခံု ၂ဝ ကိုသာရရွိၿပီး PSOE  ေနာက္ 

တြင္သာရွိခဲ့သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္အဓိကပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ား

အားလံုးႏွင့္ သေဘာတူညီမႈအဆင့္ဆင့္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ပထမဆံုး 'မြန္ကလိုရာ သေဘာတူညီမႈ 

မ်ား' ကို ၁၉၇၇ ေအာက္တုိဘာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ၎သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ 

စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ႀကိဳးပမ္းထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးက် 

ဆင္းမႈမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေရရွည္ဖြဲ႕စည္းပံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ခကန္႔သတ္မႈၫိႈႏိႈင္း 

ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားက တုိက္႐ုိက္ဝင္ေငြခြန္ 

စနစ္အသစ္ကိုမိတ္ဆက္ေပးၿပီး ၎က စပိန္ႏုိင္ငံ၏ ထူးထူးျခားျခားဖြံၿဖိဳးလာေသာ က်န္းမာ 

ေရးႏွင့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားကို ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးေထာက္စီမံေပးႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ 

အျခားအေရးပါေသာ စဦးေျခလွမ္းတစ္လွမ္းမွာ ႏုိင္ငံေရးဘုတ္အဖြဲ႕မွသေဘာတူညီမႈလုိအပ္ခဲ့

သည္။ ၎မွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၇ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတုိင္မီက ဖရန္ကို 

အစိုးရကိုဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ဤလြတ္ၿငိမ္း 

ခ်မ္းသာခြင့္က အက်ိဳးျပဳႏုိင္သည္။ ၎တုိ႔ထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ 

ေသာ ETA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား 

အတြက္လည္း ၎တို႔က်ဴးလြန္ခဲ့မိႏိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ 
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စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အျပစ္ေပးေထာင္ခ်မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကိုလည္း အာမခံေပးခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္အစိုးရတပ္မ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ျပန္လည္လက္

စားေခ်သုတ္သင္ဖယ္ရွားျခင္းကိစၥအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမရွိ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ဤဥပေဒမွာ 

ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ပင္ ေဝဖန္ခံရမႈျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္က စိတ္ 

အားတက္ၾကြမႈအရွိဆံုးႏွင့္ ေစ့စပ္ၫိႈႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ အဓိကလက္ဝဲပါတီမ်ားပင္ 

ျဖစ္ၾကသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ ထိုသေဘာတူညီမႈမွရရွိေသာ အေရးႀကီးသည့္ရလဒ္မွာ ပါလီမန္အတြင္းရွိ 

ပါတီအားလံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆယ့္ေျခာက္လခန္႔ 

ၾကာျမင့္ေသာအခါ ဒီမိုကရက္တစ္ အေျခခံဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ 

သည္။ ၁၉၇၈ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၎အတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ခံပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ ဤျဖစ္စဥ္ 

အတြင္း အဓိကလႊမ္းမိုးခဲ့ေသာ အျငင္းအခံုမွာ ဒုတိယ ရီပတ္ဗလစ္ကိုပ်က္စီးေစခဲ့ေသာ 

အေၾကာင္းအရာတြင္သာ ဆက္လက္အေျခခံေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအခိုက္အတန္႔တြင္ေတာ့ 

ပို၍လက္ေတြ႕က်က်ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားက အေစာ 

ပိုင္းတြင္ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈျဖင့္ စပိန္ႏုိင္ငံကို ရီပတ္ဗလစ္ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ေစရန္ ဦးစြာတင္ျပခဲ့ၾက 

သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအဆိုမွာ PCE အပါအဝင္ ဘုရင္ 'ဂ်ဴရန္ ကားလိုစ္' ကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ 

ပါတီမ်ားေၾကာင့္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည္။ ၎တို႔၏ တရားဝင္သတ္မွတ္ခြင့္ရေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ 

အေနႏွင့္ ဘုရင္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔က အလွ်င္အျမန္ပင္ ပါလီမန္ 

ဘုရင္စနစ္ အသစ္တစ္မ်ိဳးကို တင္ျပၾကျပန္သည္။ အေျခခံဥပေဒက ကက္သရစ္ ဘုရားရွိခိုး 

ေက်ာင္းကို ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ႐ုတ္သိမ္းလုိက္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ 

ကေလးမ်ားအားလံုးကို အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဆံုးအမခံယူႏုိင္ခြင့္ကို 

အသိအမွတ္ျပဳရင္း ႏုိင္ငံေတာ္က ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ သေဘာတူညီ 

လုိက္သည္။ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ လက္ယာသမားမ်ားႏွင့္ လက္ဝဲ 

သမားမ်ားအႀကိဳက္ကိုထိန္းၫိႈေပးႏုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းမႈမ်ိဳးျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး 

ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္မႈကို ကာကြယ္ေပးရန္၊ တရားမဝင္ျပည္သူပုိင္သိမ္းျခင္းမွကာကြယ္ေပး 

ေသာ အေမြဆက္ခံခြင့္ စသည္တုိ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဆႏၵျပႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ လူမႈ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူမႈလံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ မသန္စြမ္းႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့အက်ိဳး 

ခံစားခြင့္စသည့္ လူမႈေရးဘုတ္အဖြဲ႕ကို စနစ္တက်စီမံေပးရန္၊ ပိုမိုမွ်တေကာင္းမြန္ေသာ 

ဝင္ေဝခဲြေဝျဖန္႔ျဖဴးမႈတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 

ကြန္ျမဴနတီမ်ားထံသို႔ ဗဟုိအစိုးရမွ အာဏာခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ ၎မွာ စပိန္ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတစ္ဝက္ ဖယ္

ဒရယ္ျပည္နယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးအတြက္ လမ္းခင္းထားသကဲ့သို႔ရွိခဲ့သည္။ ဤအားထုတ္မႈ 

မ်ားမွာ 'ကတ္တလန္' မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီမ်ား လိုလားခ်က္မ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ျဖည့္ဆည္း 
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ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း 'ဘက္စကီ' မ်ဳိးႏြယ္မ်ားအတြက္ေတာ့ ေက်နပ္မႈမေပးစြမ္းႏုိင္ခဲ့ေပ။ 

ဒီမုိကေရစီအသစ္ကိုခိုင္မာေစျခင္း၊ 'ဖီလပီး ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' ၏အခန္းက႑

'ဖီလပီး ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းျဖစ္စဥ္မွာထက္ ဒီမိုကေရစီနစ္ခိုင္မာေစရန္ 

တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပိုမိုထည့္ဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ၎၏ပါတီကို  အစိုးရ 

ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ မတ္လတြင္ က်င္းပေသာ 

ဒုတိယပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 'ဆြာရက္ဇ္'  ကပ္႐ံႈးၿပီးေနာက္ ဧၿပီလတြင္ PSOE မွ ေဒသ 

တြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ 

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေမလတြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' ၏အာဏာကို တုိက္႐ုိက္ 

စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ PSOE ပ႐ုိဂရမ္မွ မာ့ကစ္ဝါဒႏွင့္ 

ေျဗာင္က်က်ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သ

ည္။ ၎ကုိရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ စက္တင္ 

ဘာလတြင္ ၎၏ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအခြင့္အေရးကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစရန္ဟူေသာ အေၾကာင္း 

ျပခ်က္ျဖင့္ သူ၏ပါတီကိုဆက္လက္လႈပ္ရွားေစရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားသည္ဆုိေသာ နား 

လည္မႈျဖင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးရာထူးကို ျပန္လည္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေလ 

သည္။ 

UCD အစိုးရအား အားနည္းသြားေစရန္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ အႏႈတ္ 

လကၡဏာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို စပိန္ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈတြင္ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု

ဆုိရမည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ၁၉၈ဝ အေစာပိုင္းတြင္ PSOE က 'ဆြာရက္ဇ္' အား 'အန္ဒလူစီးယား' 

နယ္ေျမကို 'ကတ္တလိုနီးယား' ႏွင့္ 'ဘက္စကီး ကန္းထရီး' တုိ႔ႏွင့္အတူတူ  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္  

ခြင့္ေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္းအားျဖင့္ စိန္ေခၚခဲ့ေလသည္။ ၎မွာ နယ္ေျမအားလံုးသုိ႔ အာဏာ 

ခဲြေဝျခင္းခ်ဲ႕ထြင္မႈကို ထိေရာက္ေသာသက္ေရာက္မႈရွိေလသည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ကမာၻ့ေရနံ 

အက်ပ္အတည္းတြင္ 'ဆြာရက္ဇ္'က စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကိုကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ETA အၾကမ္းဖက္မႈ 

ဝါဒကို မႏွိမ္နင္းႏိုင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သတ္၍ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွေဝဖန္မႈကို ဆက္တုိက္ဆိုသလိုျပဳ 

လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈ဝ ေမလတြင္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္မွန္းသိသည့္ ပါလီမန္ကိုအယံုမၾကည္မရွိအဆို

ကိုပင္ သူတင္သြင္းခဲ့ေသးသည္။

'ဆြာရက္ဇ္' ႏႈတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ၁၉၈၁ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈတုိ႔ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအားထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေစရန္အတြက္ 

၎၏ အာဏာဆက္ခံသူ 'လီယို ေပါလ္ဒိုး ကားလ္ဗို ဆိုတဲလုိ'ကို ေထာက္ခံေပးရန္ သေဘာ 

တူညီခဲ့သည္။ အထင္ရွားဆံုးမွာ ၁၉၈၂ ဂ်ဴလိုင္တြင္ PSOE က ျပည္နယ္မ်ားသို႔ အာဏာခြဲေဝမႈကို 

အကန္႔အသတ္မ်ားကိုေဖာ္ျပေသာ အဓိကက်ေသာဥပေဒတစ္ခုကို  ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ 
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သည္။ သို႔ေသာ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုဥပေဒထဲမွ အေရးႀကီးေသာအပိုင္းမ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒႏွင့္မေလ်ာ္ကန္ဟု ေၾကျငာခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရ၏အားနည္းခ်က္မ်ား တုိးပြားသထက္တုိးပြား 

လာေသာ္လည္း 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' က NATO အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္အစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်

က္ကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၁ တြင္ ထိုဝိေရာဓိဆန္လြန္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္

ကို ပါလီမန္ကသေဘာတူခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားက အာဏာရပါတီအတြင္းမွ 

လက္ဝဲေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ကို ေနာင္တက္မည့္ PSOE အစိုးရတြင္ ရာထူးေနရာမ်ား ႀကိဳတင္ 

ကမ္းလွမ္းျခင္းအားျဖင့္ အာဏာရပါတီအား ၿပိဳကြဲေစရန္အားထုတ္ေနသည္။

'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ ၁၉၈၂ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အျပတ္အသတ္ေအာင္ျမင္မႈရကာ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာေသာအခါတြင္မွ ၎အလိုက်စီမံႏုိင္ေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ေလသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ သူ၏ပထမဆံုး ဦးစားေပးမွာ ဒီမိုကေရစီခိုင္မာေရးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ဆိုရယ္ွ ဒီမိုကရက္တစအ္စအီစဥက္ိလုည္း ေရွ႕ေရာက္ေစရနႀ္ကိဳးစားေသး 

သည္။ သူခ်က္ခ်င္းႀကံဳေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ စစ္တပ္အား အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ 

လံုးလံုးလ်ားလ်ားက်ေရာက္ေစရန္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။ ၁၉၈၄ ကာကြယ္ေရးဥပေဒမွာ လက္ 

နက္ကိုင္စစ္တပ္အေပၚတြင္ သူ၏အာဏာကိုပိုမိုခိုင္မာေစသည္။ ၁၉၈၅ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ 

စစ္ဥပေဒမွာ  စစ္တပ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအဝန္းအဝိုင္းထဲတြင္ ကန္႔သတ္ေပးလိုက္ 

ႏုိင္သည္။ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းအေရး ကိုင္တြယ္ရာတြင္လည္း 

ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္လိုက္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

မႈႏွင့္ ၁၉၈၅ တြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈတရားဝင္ေစျခင္းတုိ႔မွာ ဝိေရာဓိမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။  အေရး 

အႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ သူ၏အစုိးရက စပိန္ႏိုင္ငံစီးပြား ေရးကိုအလံုးစံုျပဳျပင္ေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့

သည္။ စပိန္ႏုိင္ငံ၏ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္မႈမရွိေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို အရြယ္အစား 

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ထို႔ေနာက္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအခန္းက႑ကိုတရား 

ဝင္လြတ္လပ္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  ယင္းျဖစ္စဥ္မွာ ဥေရာပကြန္ျမဴနတီမွ 

အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အလားအလာေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ 

မွာ ၁၉၈၆ ဇန္နဝါရီလတြင္ အေကာင္အထည္ေပၚခဲ့သည္။ အႀကီးမားဆံုးေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ 

ဆုိလွ်င္လည္း မမွားႏုိင္ေပ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားမွာ (၁၉၈၆-၉၁) ကာလတြင္ မေမွ်ာ္မွန္း 

ထားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကိုယူေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး စပိန္ႏုိင္ငံ၏ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳး လူမႈဖူလံုေရး 

အေျခအေနမွာလည္း မွန္မွန္က်ယ္ျပန္႔တုိးတက္လာခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ (၁၉၉၂-၁၉၉၄) တြင္ 

ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးယိုယြင္းမႈမွာေတာ့ ေရွ႕အလားအလာအေပၚ သံသယမ်ားေပၚ 

ထြက္လာေစခဲ့သည္။

'ဂြနဇ္ဲလက္ဇ'္ ခ်နရ္စထ္ားခဲသ့ည္ ့အျခားမ်က္ႏွာစာမ်ားမွာမ ူအေပါင္းလကၡဏာနည္းသည။္ 

သူက NATO မွဖယ္ခြာမႈကို အေစာပုိင္းတြင္ေထာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မေမွ်ာ္လင့္
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ဘဲေျပာင္းျပန္ ျပဳလုပ္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ မတ္လတြင္ လူထုဆႏၵေကာက္ခံပြဲကိုက်င္းပေအာင္ 

ျမင္ခဲ့ၿပီး စပိန္ႏုိင္ငံမွာအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာမည္ဟု အတည္ျပဳလိုက္ေသာအခါ ျပည္သူမ်ား 

မလုိအပ္ဘဲထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေစေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ UCD 

အၾကမ္းဖက္မႈကိုဆန္႔က်င္ေသာ တရားမဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ႐ံႈ႕ခ်ၿပီးေနာက္တြင္ (၁၉၈၃-

၈၇) သူ႔အစုိးရမွာ ETA ႏွင့္ျဖစ္ပြားေသာ 'ညစ္ေထးစစ္ပြဲ'ကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ကိုကိုင္

တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္မေအာင္ျမင္ဘဲ 'တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ'ကို ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ေစသည္။ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းသေဘာအရဆိုရလ်င္ (၁၉၈၂-၈၃) လႊတ္ေတာ္အတြင္းတည္ရွိေနခဲ့ေသာ 

PSOE ၏ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ အမ်ားစု ပါဝါမွာ တည္ၿငိမ္မႈရရွိရန္အလြန္လိုအပ္ေနေသးေသာအေန

အထားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအႏႈတ္ျပအက်ိဳးဆက္

မ်ားမွာ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတြင္ေပၚေပါက္လာၿပီး တရားစီရင္ေရးမွာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာသက္ေရာက္ 

ျခင္းစေသာရလဒ္မ်ားထြက္လာခဲ့သည္။ အမွန္တြင္ လံုေလာက္သင့္ေတာ္ေသာ အစစ္အေဆး 

အထိန္းအကြပ္မ်ားမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားစြာေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး (၁၉၉၂-၉၄) စီး

ပြားေရးက်ဆင္းမႈတို႔ႏွင့္ပါေရာယွက္သြားခဲ့ျခင္းတို႔မွာ ၁၉၉၆ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' 

အေရးနိမ္ခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္သည္။

စပိန္ႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ ယခုႏွစ္မ်ားထဲတြင္ အလြန္႔အလြန္ 

စီစစ္ေဝဖန္မႈမ်ား၏ ပစ္မွတ္သဖြယ္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕က အမွန္တစ္ဝက္ စိတ္ကူးထင္ျမင္မႈ 

တစ္ဝက္ျဖင့္ စပိန္ႏုိင္ငံ၏ကံဆိုးမုိးေမွာင္မႈကို အျပစ္တင္ၾကသည္။ ၎တုိ႔ထဲတြင္ အတိတ္ 

ကာလကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ေပၚေပါက္လာေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ တစ္ဝက္ ဖယ္ဒရယ္ 

စနစ္က်႐ံႈးမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အေပၚ လူထုမေက်နပ္မႈမ်ား တုိးပြားလာျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ 

ေဝဖန္မႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မတရားသလိုလြဲမွားမႈမ်ားလည္းရွိသည္။  သို႔ေသာ္ အသြင္ကူး 

ေျပာင္းေရးအတြက္ သေဘာတူျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ ေက်ာက္သားတြင္ထြင္းထားသကဲ့သုိ႔ 

တင္းမာလြန္းျခင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေနာက္ပိုင္းစပိန္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကား

မႈေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ျခင္းစသည္တို႔မွာ မျငင္းႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
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'ဖီလပီး ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'သည္ 'ဆီဗီလီ' တကၠသိုလ္တြင္ ဥပေဒပညာကိုသင္ယူခဲ့သည္။ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘယ္လဂ်ီယံႏုိင္ငံရွိ ေလာ္ဗိန္းတြင္ အလုပ္သမားေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ 

သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၄ တြင္ ထိုအခ်ိန္က တရားဝင္မဟုတ္ေသးေသာ စပိန္ဆိုရွယ္လစ္ 

အလုပ္သမားပါတီ PSOE သို႔ဝင္ခဲ့သည္။ အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္တြင္ စပိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ 'ႏုိင္ငံတကာ 

ဆုိရွယ္လစ္' ညီလာခံ (Socialist International) တုိ႔တြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာၿပီး ၁၉၇ဝ 

တြင္က်င္းပေသာ ပါတီညီလာခံတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းကို သူစိန္ေခၚခဲ့သည္။ 'ႏုိင္ငံတကာ 

ဆုိရွယ္လစ္' ညီလာခံမွေနာက္ဆံုးတြင္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' ဦးေဆာင္ေသာအုပ္စုကို အသိအမွတ္ 

ျပဳလာခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ တြင္ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သူ႔အားေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၅ တြင္ 

စပိန္အစိုးရက သူ႔ကိုခဏမွ် ဖမ္းဆီးထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသးသည္။ ထုိႏွစ္ပိုင္းမွာတြင္ပင္ 'မက္ဒရစ္'၌ 

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ 'ဖယ္ဒရစ္ အီးဘာ့ထ္' ေဖာင္ေဒးရွင္း၏အကူအညီျဖင့္ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုကိုတည္ 

ေထာင္ခဲ့သည္။ 'အိုလက္ဖ္ ဖယ္လ္မီ' (Olof Palme) ႏွင့္ 'ဝီလီ ဘရန္းဒ္' (Willy Brandt) တုိ႔မွ 

လည္း အၾကံဥာဏ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ 'ယန္းတာ ဒီမိုကရက္ 

တစ္ကာ' အဖြဲ႔သို႔ဝင္ရန္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' ကျငင္းဆုိခဲ့ၿပီး 'ဒီမိုကရက္တစ္လမ္းဆံု' (Democratic 

Convergence) အတြက္ အၿပိဳင္ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 'ဖရန္ကို'ေသဆံုး 

သြားၿပီးေနာက္ သမၼတျဖစ္လာသူ 'အေဒၚလ္ဖုိ ဆြာရက္ဇ္' ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းတစ္ခုကို 

 Felipe González, by Jose Ballesteros Palencia/EEE

(Club de Madrid အဖြဲ႕ဝင္)



298

ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ၁၉၃ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္စပိန္ႏုိင္ငံျပည္တြင္းစစ္  ျဖစ္ပြား 

ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ PSOE ၏ ပထမဦးဆံုးလူထုညီလာခံကုိ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ ကိုးဦးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၇ တြင္က်င္းပခဲ့သည္ 

ပထမဦးဆံုးလြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထိုေကာ္ 

မတီႏွင့္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ 'ဆြာရက္ဇ္' ႏွင့္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရာတြင္ ၎တို႔ 

ေကာ္မတီမွာ အေရးအပါဆံုးေသာအခန္းက႑မွပါဝင္ေနခဲ့သည္။ ၁၉၇၇ ႏွင့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ 

မ်ားတြင္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ PSOE ကိုေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေကာင္းမ်ားရေစရန္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ 

သည္။ ၁၉၈၂ တြင္မေတာ့ မဟာေအာင္ျမင္မႈႀကီးရရွိခဲ့ၿပီး 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ သမၼတအျဖစ္သို႔ 

ေရာက္ရွိခဲ့ေလသည္။

၁၉၈၂-၁၉၉၆ ကာလမ်ားတြင္ စပိန္ႏုိင္ငံ၏သမၼတအေနႏွင့္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ လက္နက္ 

ကိုင္အစိုးရတပ္မ်ားကို အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈခိုင္မာေစရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 'ကတ္တလိုးနီးယား' 

ႏွင့္ 'ဘက္စကီး' ျပည္နယ္တုိ႔မွေတာင္းဆိုေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိန္းညိႇေပးရန္ 

႐ႈပ္ေထြးေသာ တစ္ဝက္ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို အာဏာခြဲေဝေပးေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းခဲ့ 

သည္။ အလားအလာေကာင္းေသာ ေခတ္မီတုိးတက္ေရးလမ္းစဥ္၊ ၎လမ္းစဥ္ထဲတြင္ 

စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ၊ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ပင္စင္စနစ္ 

အသစ္မ်ား စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ဥေရာပကြန္ျမဴနတီထဲသို႔ စပိန္ႏုိင္ငံဝင္ေရာက္သြားႏိုင္ခဲ့ၿပီး 

ဝိေရာဓိျဖစ္စရာအခ်က္မွာ NATO တြင္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၆၊ ၁၉၈၉ ႏွင့္ 

၁၉၉၃ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ PSOE မွာအသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေအာင္ျမင္စြာမဲဆႏၵအ

မ်ားစုကိုရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ တြင္'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'၏ ပါတီအေရးနိမ့္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးဆုိးရြား 

က်ဆင္းမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္လိမ္လည္ျခစားမႈတုိ႔၏ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ လႊတ္ေတာ္မွ 

ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ 

ဆုိင္ရာအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အတုိင္ပင္ခံအျဖစ္မၾကာခဏ ေဆာင္ 

ရြက္ေပးခဲ့သည္။ 
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ေခတ္ၿပိဳင္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ စပိန္ႏုိင္ငံရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳကေန ဘယ္လို 
သင္ခန္းစာေတြရႏုိင္သလဲ။

အေရးႀကီးတဲ့သင္ခန္းစာတစ္ခုရတယ္။ အဲဒီသင္ခန္းစာကေတာ့ ႏုိင္ငံတုိင္းဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္နဲ႔လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကၿပီး အဲဒီလုပ္ဟန္ေတြနဲ႔  ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေနဖို႔လိုတဲ့ အခ်က္ 

ျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ျဖစ္စဥ္ေတြဟာတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုပံုတူျဖစ္မေနလုိ႔ပဲ။ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ 

ျဖစ္ခဲ့တဲ့အရာေတြဟာ ကိစၥတုိင္းမွာ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးအားေတြကေန ဘယ္လုိ 

ဘယ္ပံု ဆင္းသက္လာသလဲဆုိတဲ့အေပၚမွာမူတည္ၿပီး အေရးကိစၥေတြကုိ တုန္႔ျပန္တယ္။ 

လက္နက္ကုိင္တပ္ေတြကုိ ဘယ္လုိထိန္းခ်ဳပ္ရမလဲဆုိတဲ့ကိစၥလုိမ်ိဳးမွာေပါ့။

ဘုရင္ရဲ႕အခန္းက႑

စပိန္မွာရွိတဲ့ ဘုရင္ေတြရဲ႕အခန္းက႑ကဘာလဲလုိ႔ ပင္လယ္ေကြ႕ႏုိင္ငံကဘုရင္ေတြက 

က်ဳပ္ကုိေမးတယ္။ သမုိင္းစာအုပ္ေတြထဲမွာ ေလ့လာလုိ႔မရခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ က်ဳပ္ 

အႀကံေပးခဲ့တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဘုရင္ဟာ ဖရန္ကုိရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ေအာက္ကေနအၾကြင္းမဲ့

သက္ဦးစံပုိင္ပါဝါေတြအားလံုးကုိ အေမြဆက္ခံခဲ့တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ပဲ။ သူဟာ အၾကြင္းမဲ့သက္

ဦးဆံပုိင္ပါဝါေတြကုိတင္ရရွိခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးသက္ဦးဆံပုိင္ပါဝါေတြကုိလည္း ရရွိခဲ့ 

တယ္။ ဘုရင္ရဲ႕အခန္းက႑ဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ ျပ႒ာန္းထားတာ မဟုတ္လုိ႔ 

အတည္ေတာ့မဟုတ္ေသးဘူး။ ဘုရင္ဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္။ အစုိးရရဲ႕ေခါင္း 

ေဆာင္ ျဖစ္တယ္။ စစ္သားဘုရင္နဲ႔ပုိတူေနတယ္။ အဲဒီကိစၥဟာ ဖရန္ကုိေသသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ 

ျပႆနာျဖစ္လာတယ္။ သက္ဦးစံပုိင္စနစ္ကုိ လူေတြထဲခ်ျပတဲ့ကိစၥျဖစ္လာတယ္။ လ အနည္း 

ငယ္အတြင္းမွာပဲ ဘုရင္ဟာ အဒုိ ဖုိ ဆြာရတ္ဇ္ကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ (၁၉၇၆၊ ၁၉၇၇ ကေန ၈၁ 

အထိဆြာရတ္ဇ္အေရြးခံရတယ္။)  ခန္႔အပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးရခဲ့တယ္။ စပိန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အကူး 

အေျပာင္းကာလမွာ ဒီအဆင့္ကုိသိပ္ၿပီးေလ့လာသံုးသပ္မႈမရွိခဲ့ၾကဘူး။ အဲဒီအဆင့္ကေတာ့ 

ဘုရင္အာဏာရလာၿပီး အဲဒီအာဏာကုိ  အႂကြင္းမဲ့အသံုးမျပဳဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခ်ိန္ကာလ၊ 

အဲဒီအစား အဒုိဖုိ ဆြာရတ္ဇ္ကုိ ကုိယ္စားလွယ္တင္ေျမာက္လုိက္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ 

တယ္။ ဒါဟာ ဘာနဲ႔တူသလဲဆုိေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ တြန္းအားေပးလုိက္တဲ့ပံုစံပဲ။ 

၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွာ ဆြာရတ္ဇ္ကုိခန္႔အပ္ထားလုိက္တယ္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲ 

မရွိခဲ့ဘူး။ ဘုရင္ဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒမရွဘိဲ အပုခ္်ဳပခ္ဲတ့ယ။္ ဒါဟာ အာဏာ အမ်ားအျပားရွိေပမယ္ ့အဲဒအီာဏာကုအိသုံးမျပဳတဲ ့

ဘုရင္ရဲ႕ထူးျခားတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဒုိဖုိ ဆြာရတ္ဇ္ ဟာလည္း သူ႔ရဲ႕ 

အစုိုးရအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရအပ္ႏွင္းထားတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ 
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စတင္ခဲ့တယ္။ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္တာဝန္ေတြကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္ေၾကာင့္ ဆြာရတ္ဇ္ဟာ ျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕၊ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ အဓိက 

ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္လာတယ္။ ဒါ့အျပင္ စပိန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ အဓိကပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာတယ္။ 

ဘုရင္ဟာ စစ္တပ္ကုိ သင့္တင့္မွ်တေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ေနရာရလာၿပီး ဂုဏ္သိကၡာ 

လည္းရွိလာတယ္။ ဘုရင္ဟာ စစ္တပ္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ အေရးပါတဲ့ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ 

လာတယ္။ 

အာဏာပုိင္ေတြထဲက အာဏာအေျပာင္းအေရြ႕

သမနိရွည္ၾကာတဲ့ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးထဲကလုိပဲ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ေလးဆယ္ 

ၾကာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဏာရွင္စနစ္ဟာ ဖရန္ကုိက စပိန္ႏုိင္ငံမွာ တစ္ဦးတည္းသက္ဦးဆံပုိင္အုပ္ 

ခ်ဳပခ္ဲသ့လုပိဲ အာဏာပုငိစ္နစထ္မဲွာပဲ အတတူကြပူးေပါင္းတညရ္ွိေနတဲ ့အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္း 

ေတြရွိတာေတာင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္စဥ္ဟာ ဆက္လက္ၿပီးရွင္သန္ေနတယ္။ ဒါဟာ 

ဇီဝျဖစ္စဥ္နဲ႔ေတာင္ တူေနတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြဟာ ဇီဝဆုိင္ရာ ဗီဇေတြကုိ 

တုန္႔ျပန္႐ုံကလြဲၿပီး အဲဒီစနစ္ထဲမွာ ဘာမွမလုပ္ၾကဘူး။ အဲသလုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား 

ေတြက ရာထူးကုိယူလုိက္တယ္။ ဆုိခ်င္တဲ့အဓိပၸါယ္က အဲဒီလူေတြရဲ႕ဘဝ  သက္တမ္းက 

အာဏာရွင္စနစ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕  သက္တမ္းထက္ပိုရွည္လို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာ 

ရွင္စနစ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

အေလာင္းအစားလုပ္ၾကရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြေပၚလာ 

တယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းတဲ့ လူေတြေပၚလာတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းတဲ့ 

ျဖစ္စဥ္ကုိ စဥ္းစားမႈေပၚထြက္လာတယ္။ စပိန္ႏုိင္ငံမွာ အဒုိဆုိ ဆြာရတ္ဇ္၊ (၁၉၇၅-၇၆ အလုပ္ 

သမားဝန္ႀကီး၊ ၁၉၇၆-၇၉ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ ၁၉၈၁-၈၂ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) ႐ုိဒုိဖုိ မာတင္ 

ဗီလာတုိ႔ပါတဲ့ အဲဒီအဖြဲ႕၊ ဖရန္ကုိရဲ႕အဖြဲ႕ ထဲမွာပါတဲ့ အသက္ေလးဆယ္ငါးႏွစ္အရြယ္ပုဂၢိဳလ္ေတ 

ေလ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အာဏာရွင္ဖရန္ကိုက အသက္ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ရွိၿပီး အုိမင္းနာမက်န္းျဖစ္ 

တဲ့အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ။ သူတုိ႔က 'ဖရန္ကိုတို႔အတန္းနဲ႔ယွဥ္ရင္ ငါတို႔ဘယ္ေလာက္ႏွစ္ၾကာၾကာ

ဆက္ေနရဦးမလဲ’ လုိ႔ေတြးၾကတယ္။

ဒီလုိအင္အားေတြဟာ ႏုိင္ငံအားလံုးမွာအေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့အင္အားေတြအျဖစ္

ရွိေနၾကတယ္။ ဘံုအရာ ဝတၴဳအျဖစ္ရိွေနၾကတယ္။ တကယ္လုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံက အာဏာရွင္စနစ္

ကုိေဝဖန္လုိက္တယ္ဆုိရင္ ဥပမာ က်ဴးဘား၊ အာဏာကေန ေဘးေရာက္ေနတဲ့ အသက္ငါးဆယ္၊ 

ဒါမွမဟုတ္ ေျခာက္ဆယ္ေလာက္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ိဳး ဆက္ရွိေနတာကုိေတြ႕ႏုိင္ 

တယ္။ ဥပမာေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကတ္စ္ထ႐ုိညီေနာင္လုိမ်ိဳး သူတုိ႔ရဲ႕ဘဝ သက္တမ္းေတြဟာ 

အဲဒီ ညီေနာင္ရဲ႕အလြန္ကုိေရာက္ေနတာကုိ ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြေတြ႕ၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အခန္းက႑ဘယ္လုိရွိမယ္၊ အဲဒီစနစ္ႀကီးကုိ ဖ်က္သိမ္းခံရဖို႔ အလားအလာ 
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ရွိလာခ်ိန္မွာ အဲဒီလိုဖ်က္သိမ္းခံရတဲ့အထဲ သူတို႔ပါမသြားရေလေအာင္ ဘယ္လုိ ဘယ္ပံုေရွာင္ 

ၾကဥ္ဖုိ႔ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆုိတဲ့ ျပႆနာေတြကုိတုန္႔ျပန္ဖုိ႔ သူတုိ႔ဟာ အေရး 

ႀကီးတဲ့ ရာထူးေတြကုိ အနည္းနဲ႔အမ်ားယူဖုိ႔ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ဒါဟာ ခုခံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအေပါင္း 

လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ဒုိင္းနမစ္ကုိဖန္တီးေပးတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ကုိ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီအလုိက္ စနစ္ 

တက်ေလ့လာသင့္တယ္။ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ရာထူးအဆင့္အတန္းအရ 

အခြင့္အေရးနဲ႔ အခြင့္ထူးခံမႈႏွစ္ခုကို က်ဳပ္ခြဲျခားလုိက္တယ္။ ေမာ္႐ိုကို ဒါမွမဟုတ္ အီဂ်စ္တုိ႔လုိ႔ 

အာရပ္ႏုိင္ငံေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ရာထူးအဆင့္အတန္းအရအျပင္ အထူးအခြင့္အေရးေတြ 

အမ်ားႀကီးရိွေနေသးၿပီး သူတုိ႔ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔ အာဏာရဲ႕ဆက္လက္ရပ္တည္ေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ 

ေနတယ္။ အဲဒီမွာ သူတို႔ရဲ႕အထူးအခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးမွာကိုေၾကာက္ရြံ႐ံုသက္သက္နဲ႔ေတာ့ 

မတိုက္မယ့္သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္  အခြင့္ထူးေလာက္ မမ်ားေပမယ့္ ပိုၿပီးအေရး 

ႀကီးေနတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ရာထူးအဆင့္အတန္းေတြကို  ခုခံဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔တိုက္ေကာင္းတိုက္ၾက

လိမ့္မယ္။

 စပိန္ရဲ႕ျပည္တြင္းလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ (စစ္ဘက္ရာထူးအဆင့္အတန္းရိွတဲ့ ဖက္ဒရယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔) 

ဒါမွမဟုတ္ အီဂ်စ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြအေၾကာင္းကို  စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ က်ဳပ္ လက္

နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕အႀကီးအကဲေတြအေၾကာင္းကို ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ က်ဳပ္ေျပာေန 

တာက  အဲဒီစစ္တပ္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကိုယ္တိုင္၊  ေကာ္မရွင္ေတြအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အထူးအခြင့္အေရး 

(ဥပမာ အိမ္ယာ) ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးရေနၾကတဲ့  လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးေတြအေၾကာင္း 

ေျပာေနတာ။ ခ်ီလီမွာလည္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြက ရိွရိွသမွ်အရာအားလံုးကို ရယူထားတဲ့ 

အျပင္ သူတုိ႔ရဲ႕ရာထူးအဆင့္အတန္းေတြကိုလည္း ဆက္ၿပီးထိန္းသိမ္းထားႏုိင္တာကို ခင္ဗ်ားတုိ႔ 

ေတြ႕ရမွာပဲ။ စပိန္မွာ အထူးအခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ဆင္ျခင္႐ႈျမင္ပံုေတြအရ ဒီေန႔ 

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြမွာ  က်န္ကမာၻႀကီးနဲ႔ ထိစပ္ဖို႔လမ္းပြင့္သြားတာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ 

လုပ္သက္အတြက္ အခြင့္အေရးေတြ၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေတြပိုတုိးတက္လာၿပီး အရင္ကထက္ပို 

ေကာင္းတဲ့ ဘဝရွင္သန္မႈေတြရိွလာတာေၾကာင့္ ဒါဟာ အထူးအခြင့္အေရးမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ 

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ရဲ႕အဆင့္အတန္းေတြကို ဆံုး႐ံႈးရမွာစိုးရိမ္တဲ့စိတ္ဟာ ဒီမုိကရက္တစ္ 

အကူးအေျပာင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာမယ့္  တျခားစိုးရိမ္စိတ္ေတြအားလံုးထက္ပိုႀကီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

တစ္ခါတစ္ရံမွာ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္လႊမ္းမုိးမႈရိွေနတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕အလုပ္လုပ္ပံုနဲ႔ 

အေျပာင္းအလဲကို ခုခံတံု႔ျပန္ေနတဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြကို နားလည္ထားရမယ္။ စပိန္မွာဆုိရင္ 

အေျပာင္းအလဲကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ဆန္႔က်င္ခုခံတုံ႔ျပန္ေနတဲ့ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္နဲ႔ အျခား 

မထင္မရွားအခ်က္ေတြရိွတယ္။ အသိသာဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဆြဲလိုတဲ့ 

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အေနအထားျဖစ္ၿပီး အဲဒီေအာက္မွာ စပိန္ရဲ႕စည္းလံုးမႈကို ေမးခြန္း 
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ထုတ္စရာျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ၿခိမ္းေျခာက္မႈရိွေနတယ္။ အၾကမ္း 

ဖက္သမားေတြက ပိုတုိက္ခုိက္ေလ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အတြင္းမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္တဲ့လႈပ္ 

ရွားမႈေတြ ပိုျဖစ္လာေလဆိုတဲ့ျဖစ္ရပ္ဟာ သူ႔အလုိုလို တံု႔ျပန္ေနတဲ့ျဖစ္စဥ္ပဲ။ 

က်ဳပ္အႏုိင္ရရိွခဲ့တဲ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ က်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့စကား ဒါမွမဟုတ္ 

လမ္းစဥ္တစ္ခုရိွတယ္။ အဲဒါကေတာ့ က်ဳပ္ဟာ ပန္းအုိး ထဲကေျမကိုေတာင္ ႏုိင္ငံပိုင္အျဖစ္သိမ္းဖို႔ 

အဆင္သင့္ပဲဆုိတဲ့ စကားပဲ။  မေသခ်ာ၊ မေရရာမႈေတြျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တ့ဲ အေျပာင္းအလဲကို    

ေၾကာက္ရြံ႕တဲ့ေျမပိုင္ရွင္ႀကီးေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င္ခုခံမႈေတြ ရိွခဲ့တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္ယူဆတာက ႏုိင္ငံတုိင္းအေနနဲ႔ အနည္းနဲ႔အမ်ား အစီအစဥ္တက်ျဖစ္လာမယ့္ 

တက္ၾကြတဲ့အေျပာင္းအလဲမွာ ပါဝင္လာႏုိင္တဲ့အင္အားစုေတြက ဘာျဖစ္မလဲ၊ အဲဒီအင္အားစု 

ေတြအနက္ကေနအမ်ားဆႏၵကို ဘယ္လုိတည္ေဆာက္ယူႏုိင္မလဲဆုိတာနဲ႔ ဘယ္လုိဆန္႔က်င္ 

ခုခံမႈမ်ိဳးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရႏုိင္သလဲဆုိတာကို တြက္ခ်က္ေလ့လာထားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။ 

ဒီမုိကရက္တစ္အကူး  
ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈစြမ္းရည္ လုိအပ္ခ်က္ 

က်ဳပ္မတက္ခ်င္တာေၾကာင့္ နာရီအနည္းငယ္ေလာက္ေနာက္က်ၿပီးမွ ေရာက္ရိွခဲ့ၾကတဲ့ 

ပီႏုိ ေခ်းက အယ္ဝင္ဆီ သမၼတ စလြယ္ ေပးအပ္တဲ့ အခမ္းအနားအၿပီး နာရီအနည္းငယ္အၾကာမွာ 

က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ၁၉၉ဝ ခ်ီလီညီလာခံကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ မၾကာေသးခင္ကမွ ခန္႔အပ္ခံထား 

ရတဲ့ သမၼတနဲ႔  အခမ္းအနားကိုတက္လာတဲ့ က်န္ႏိုင္ငံေတြအားလံုးက ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြ 

ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အားပါးတရ ေမးေျဖေဆြးေႏြးၾက 

တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အယ္ဝင္က ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲျဖစ္ေနၿပီ။ အဲဒီမွာ က်ဳပ္ကသူ႔ကို “သမၼတ 

ႀကီး။ ကြၽန္ေတာ္ မေလးမစားလုပ္ခ်င္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရရဲ႕အစဦးမွာတင္ 

ကြၽန္ေတာ့္ကို စိတ္ပူပန္ေစတဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို သမၼတႀကီးဆီတင္ျပခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီ 

ျပႆနာက စပိန္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေကာင္းေကာင္းဒုကၡေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္အဲဒါကို 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အဒယ္ဖုိ ဆြာရက္ဇ္နဲ႔ အတူေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရတာပါ” လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ က်ဳပ္ 

ဆက္ေျပာတယ္။ “သမၼတႀကီး။ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ ကြၽန္ေတာ္ ပီႏိုခ်က္ရဲ႕ေနရာမွာ ဝင္ေန ၾကည့္ဖို႔ 

ႀကိဳးစားရတာ အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼတႀကီးကေတာ့ ႀကိဳးစားၾကည့္သင့္ပါတယ္။ 

တကယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္သာ ပီႏုိခ်က္ျဖစ္ၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့မယ္၊ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ 

မႈသက္တမ္းကို အဆံုးသတ္ၿပီး ဒါမွမဟုတ္ ကြၽန္ေတာ္ကလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွာ အႀကီးအကဲ

အျဖစ္ဆက္ရိွေနဦးမွာဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသက္တမ္းကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆံုးသတ္ခဲ့တဲ့ 

ဒီမုိကရက္တစ္ေယာက္ကို သမၼတစလြယ္ေပးလုိက္ရေတာ့မယ့္ အက်ပ္အတည္းမ်ိဳးမွာလည္း 

အခုေရာက္ေနမယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ား မိနစ္တိုင္းမိနစ္တုိင္းမွာ ဘာလုပ္ေနသလဲ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ 

ဝန္ႀကီးေတြ ဘာလုပ္ေနသလဲ၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနသလဲဆုိတာကို မျဖစ္မေန 
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သိရဖုိ႔ စံုစမ္းမႈေတြလုပ္မွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္သာ ပီႏုိေခ်း ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ့္မွာ  ဒီလိုမ်ဳိး 

သတင္းေထာက္လွမ္းႏိုင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြရိွတယ္ဆုိတာကို လံုးဝေသခ်ာေအာင္လုပ္မွာ 

ပဲ။ သူသာ ကြၽန္ေတာ္ေတြးထားတဲ့လူမ်ိဳး ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ပီႏုိေခ်းအဲ ဒီလုိမလုပ္တာက တကယ့္ 

ကို  မယံုႏိုင္စရာဘဲလို႔ ေျပာရမွာပဲ။”

သူက က်ဳပ္ဟာ သူဆီကို တကယ့္ျပႆနာႀကီးတစ္ခုယူလာတာပဲလုိ႔ေျပာခဲ့ၿပီး အဲဒီ 

အတုိင္း ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ က်ဳပ္တကယ္ကိုထင္သလားလုိ႔ ေမးခဲ့တဲ့အတြက္ က်ဳပ္ကလည္း 

ဟုတ္တယ္လို႔ေျဖခဲ့တယ္။ က်ဳပ္တကယ္ကို အဲဒါကိုယံုၾကည္ခဲ့တာပါ။ အဲဒါနဲ႔ သူကက်ဳပ္မွာအ 

ေတြ႕အႀကံဳရိွၿပီးသားျဖစ္လုိ႔ က်ဳပ္သူနဲ႔ ပူးေပါင္းဖုိ႔ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ သမၼတအယ္ဝင္က လံုးဝ 

ဥႆံုယံုၾကည္မႈနဲ႔ တကယ့္ကိုေတြးေနတာက ဒီကိစၥဟာ လံုးဝျဖစ္မလာႏုိင္ဘူးလုိ႔ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ 

ကြၽန္ေတာ့္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုေတာ့ မ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ဘူး။ သူကက်ဳပ္ကို ေက်းဇူးတင္ေနခဲ့တယ္။ 

က်ဳပ္တုိ႔ တစ္ျခားအေၾကာင္းအရာေတြအတြက္ ဆက္ေဆြးေႏြးခဲ့အၿပီးမွာ သူ႔ကိုကူညီဖုိ႔  

ကြၽန္ေတာ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္ၿပီးကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားေလွ်ာက္ေနတဲ့လမ္းက အႏၲရာယ္ 

ကင္းသလား ဒါမွမဟုတ္ မုိင္းေတြပဲရိွသလားဆုိတာကို ခင္ဗ်ားအေျဖရွာရမွာျဖစ္သလုိ မုိင္းေတြ 

ရိွေနရင္လည္း ခင္ဗ်ားတတ္ႏုိင္သမွ် ရွင္းထုတ္ပစ္လုိက္ႏုိင္ဖို႔လုိအပ္တယ္ေလ။ 

ဥပမာေျပာရရင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ က်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ 

အႏုိင္မရခင္တစ္ရက္မွာ စပိန္မွာ  အာဏာသိမ္းဖို႔ အနီးကပ္ဆံုးေနာက္ဆံုးလႈပ္ရွားမႈကိုလုပ္ခဲ့ 

တယ္။ ကယ္လ္ဗိုဆုိလီတုိ (၁၉၈၁-၈၂) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ရိွေနဆဲ အဲဒီေန႔မွာပဲ  အာဏာသိမ္းဖို႔ 

ႀကိဳးစားတဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုရိွခဲ့ၿပီး ခ်က္ခ်င္းပဲႏွိမ္နင္းခံခဲ့ရတယ္။ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္မွာ 

က်ဳပ္ဟာ တကယ့္ကိုလူအမ်ားစုရဲ႕ေထာက္ခံမႈနဲ႔ အႏုိင္ရရိွခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီမတုိင္ခင္တစ္ရက္က  

ဒီလိုျဖစ္မလာႏိုင္ေအာင္ တားဆီးဖုိ႔ ႀကိဳးစားတဲ့လုပ္ရပ္ေတြရိွခဲ့ေသးတဲ့အတြက္ က်ဳပ္မွာ ႏုိးႏုိး 

ၾကားၾကားေနဖုိ႔ အေၾကာင္းအရာေတြ အမ်ားႀကီးရိွခဲ့တယ္။ 

အယ္ဝင္ ရာထူးကုိရယူၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ လြတ္ေတာ္အမတ္ဂ်င္မီဂက္ဇ္မန္း(ခ်ီလီ 

လြတ္ေတာ္အမတ္နဲ႔ ပီႏုိခ်က္၏အႀကံေပး)လုပ္ႀကံခံခဲ့ရတယ္။ သမၼတအယ္ဝင္ဟာ ဥေရာပ 

ႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ စပိန္၊ ဘရပ္ဆဲလ္တုိ႔ကိုခရီးသြားဖုိ႔ အစီအစဥ္ရိွေနၿပီး အဲဒီလုပ္ႀကံမႈနဲ႔အေျခအေန 

ေတြက သူခရီးကို ဆက္သြားရႏိုးမသြားရႏိုးေဝခြဲရခက္ေစတဲ့သံသယေတြကို ျဖစ္ေပၚတုိးပြားလာ 

ေစခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့  ဒီလုိေရႊ႕ဆိုင္းတာဟာ ဒီလုပ္ၾကံမႈကို အလြန္အမင္းအေလးအ

နက္ထားရာေရာက္တယ္၊ ဒီမိုကေရစီကို လမ္းေခ်ာ္သြားႏိုင္တဲ့အထိျဖစ္ေစမယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ 

ထြက္သြားေစတဲ့အတြက္ သူဟာခရီးစဥ္ကို မေရြ႕ဆုိင္းဘူးလုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး သူလာေနၿပီဆုိတာကို 

က်ဳပ္ဆီဖုန္းေခၚ အသိေပးခဲ့တယ္။ သူက က်ဳပ္ကို သူ႔ရာထူးလက္ခံတဲ့ေန႔က ေဆြးေႏြးခဲ့တာ 

နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သတိေပးခဲ့ၿပီး သူ႔စိတ္ထဲမွာရိွေနတဲ့ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ 

က်ဳပ္နဲ႔ေဆြးေႏြးရမယ့္ ကိစၥတစ္ခုရိွတယ္လုိ႔လည္းေျပာခဲ့တယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ ဆံုၾကတဲ့အခါ သူက 
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ဘယ္ေနရာကေန ထုိးႏွက္မႈေတြျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သလဲဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အဆင္မေျပ 

ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ က်ဳပ္ကိုေျပာခဲ့တယ္။ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆုိတာ သူလံုးဝေသခ်ာမသိဘူး။ 

သူက က်ဳပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္မလားလို႔ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ သူက က်ဳပ္ကို တစ္ျခား 

အရာေတြ အမ်ားႀကီးလည္း ေျပာျပခဲ့ေသးတယ္။ ယခင္ကိုင္တြယ္သြားတဲ့သူေတြမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕လံု 

ၿခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥေတြအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတဲ့စနစ္ေတြနဲ႔ သမၼတကိုပါ အသံဖမ္းေစာင့္ 

ၾကည့္ေနတာမ်ိဳးေတြရိွႏုိင္တယ္ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေပါ့။ က်ဳပ္က သူ႔ကိုသမၼတရဲ႕တာဝန္ 

ေတြထဲမွာ သတင္းေထာက္လွမ္းမႈဆိုင္ရာ အေျခခံတည္ေဆာက္မႈေတြလုိ႔ရိွသင့္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ 

ၿပီး ဒီမုိကရစ္တစ္ သမၼတတစ္ေယာက္အတြက္ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေဆာင္ရြက္စရာေတြ 

လည္းရိွတယ္ဆုိတာ ေျပာျပခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕႐ံုးခန္းအတြင္းမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ေဆြးေႏြးမႈေတြက လံုၿခံဳ 

ရဲ႕လား၊ ေခ်ာင္းနားေထာင္ခံရတာမ်ိဳး ရိွသလားဆုိတာကို စစ္ေဆးဖုိ႔အတြက္ သူ႔ဆီကို က်ဳပ္ 

ယံုၾကည္ရတဲ့ လူသံုးေယာက္လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။ ႏွစ္ပတ္အၾကာမွာေတာ့ သူဘယ္လုိေခ်ာင္းနား 

ေထာင္ခံေနရသလဲ၊ ဘယ္လုိေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသလဲဆုိတဲ့ စနစ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ ဓါတ္ပံုေတြနဲ႔အတူ 

ေတာ္ေတာ္ေလးကို အေျခအေနဆုိးတဲ့ သတင္းပို႔ခ်က္ကို သူရရိွခဲ့တယ္။ ဒီလုိ ျပႆနာမ်ိဳးဟာ 

အကူးအေျပာင္း ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးေတြမွာ အလြန္ေတြ႕ရေလ့ရိွတဲ့ ျပႆနာပါပဲ။

ဂါစီယာမာေကး(ႏိုဘယ္ဆုရ ကိုလံဘီယာစာေရးဆရာ)ရဲ႕အဆုိသာ မွန္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ 

လူသားေတြဟာ ဇာတ္လမ္းေတြ၊ ျဖစ္ရပ္ေတြရဲ႕ေနာက္ကမွ အမ်ဳိးအစားေတြကို နားလည္တာ 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ရပ္၊ ဇာတ္လမ္းေတြကိုမွေျပာမျပရင္ အဲဒီစာအုပ္ဟာ လူေတြကိုဘာဗဟုသုတမွ 

ေပးႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ ရာအူးလ္ အယ္ဖြန္ဆင္ (အာဂ်င္တီးနားသမၼတ၊ ၁၉၈၃-၈၉)က  

ဂႏၴဝင္ေခတ္ေဟာင္းစတုိင္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတုိ႔ လုိေငြျပမႈတုိ႔ဟာ 

တစ္ျခားပညာရွင္ေတြအတြက္သာ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး တကယ့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အတြက္ 

ျပႆနာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ထင္ျမင္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူဟာ အဲဒီျပႆနာေတြဟာ တစ္ျခားသက္ 

ဆုိင္ရာပညာရွင္ေတြ ကိုင္တြယ္ရမယ့္ျပႆနာေတြပဲျဖစ္တယ္။ ဒါဟာဒီမုိကရစ္တစ္ ေခတ္ဦး 

ျဖစ္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြအမ်ားႀကီးကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရတာေၾကာင့္ သိျမင္ႏုိင္္စြမ္းလုိ 

အေျခခံက်တဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈကိုအားေပးဖုိ႔၊ ကိုယ္တုိင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တဲ့ 

အေတြ႕အႀကံဳေတြကုိနားလည္ၿပီး ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝေပးဖုိ႔အတြက္ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈေတြျပဳလုပ္ဖုိ႔ သေဘာထားေတြရိွခဲ့ၾကတယ္။ သူကေတာ့ က်ဳပ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ 

ေျပာေပမယ့္ ဒီကိစၥမွာ က်ဳပ္ဟာ ရာအူးလ္နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္မပူးေပါင္းႏုိင္ခဲ့ဘူး။ က်ဳပ္သူ႔ကို 

လာတာဘလာဒါမွာ လုပ္ႀကံမႈျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ႀကိဳတင္သတိေပးခဲ့တယ္။ 

က်ဳပ္ ကားလုိ႔စ္အန္းဒရက္စ္ပီရက္ဇ္ (ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ၊ ၁၉၇၄-၇၉ နဲ႔ ၁၉၈၉-၉၃) ကို 

လည္း ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလမွာ က်ဳပ္တုိ႔မွာ အေရးႀကီးတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရထား

တယ္လုိ႔ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ေသးတယ္။ လုပ္ႀကံမႈဟာ ႏွစ္ပိုင္းအထိၾကာေတာ့မွာမဟုတ္ဘဲ ရက္ 
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သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္းျဖစ္ေတာ့မယ္ဆုိတာကို က်ဳပ္တုိ႔သိေနခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း 

သူက ဒီကိစၥကို သူသိတယ္ဆုိတာနဲ႔ စိတ္မပူဖုိ႔လူလႊတ္ၿပီး ျပန္ေျပာလာတယ္။ ဒါဟာ ဟူဂို 

ခ်ာဗက္နဲ႔အဖြဲ႕ နန္းေတာ္ထဲကို  ေသနတ္ေတြပစ္ေဖာက္ၿပီးဝင္မလာခင္ ငါးပတ္၊ ေျခာက္ပတ္ 

ေလာက္အလုိမွာ ျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူကေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ကို စိတ္မပူဖုိ႔ပဲ တုိက္တြန္းခဲ့တယ္။ 

က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ဒီသတင္းေတြကို စပိန္ကေနထုတ္ပယ္ခံလုိက္ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ဗင္နီဇြဲလားမွာအေျခ 

ခ်ၿပီး ဗင္နီဇြဲလားတပ္မေတာ္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးစနစ္ထဲမွာဝင္ေနတဲ့ ETA (လက္နက္ကိုင္ဘက္ေကး 

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီနဲ႔ ခြဲထြက္ေရးအဖြဲ႕မ်ား) က လူေတြကို ေျခရာခံလုိက္ေနတဲ့သူ ငါးေယာက္စီက 

ရရိွခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါကိုလည္း က်ဳပ္ကားလုိ႔စ္အန္းဒရက္စ္ကို ေျပာျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သူကေတာ့ ဂ႐ုမစိုက္ခဲ့ဘူး။ သမၼတတုိင္းမွာ သူတို႔ရဲ႕အက်င့္ကေလးေတြရိွၾကတယ္။ ကား 

လို႔စ္မီနမ္ (အာဂ်င္တီးနားသမၼတ၊ ၁၉၈၉-၉၉) က်ေတာ့လည္း ကြဲျပားစြာပဲ သူရဲ႕သက္တမ္းစတဲ့ 

ပထမေန႔ကတည္းက  ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လုိလား 

ခဲ့တယ္။ 

ေနာက္ထပ္ ဒီမုိကရက္တစ္အကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္ေတြရဲ႕ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေတြကို 

ထင္ဟပ္ေစမယ့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္က ဗက္လက္ဗ္ဟာဗဲလ္ (ခ်က္ကိုစလုိဗက္ကီးယားရဲ႕ 

ေနာက္ဆံုးသမၼတ)၊ ၁၉၈၉-၉၂ နဲ႔ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ပထမဆံုးသမၼတ ၁၉၉၃-၂ဝဝ၃)နဲ႔ 

ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တာ။ ခြဲထြက္ေရးကိစၥေတြ ျဖစ္မလာေသးခင္ ခ်က္နဲ႔ဆလုိဗက္ကီးယားတုိ႔ တရားဝင္

အတူပူးတြဲရိွေနတုန္းကေပါ့။ က်ဳပ္တုိ႔မွာ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ခ်စ္ခင္မႈေတြ အျပန္အလွန္ရိွခဲ့တယ္။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူက ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲကို ယဥ္ေက်းမႈကမာၻျဖစ္တဲ့ ျပဇာတ္႐ံုကေန 

ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္လာလို႔ပဲ။ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ေတြထဲက ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ 

အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး၊ သုံုးသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ဳပ္က အလည္အပတ္ေရာက္ရိွ 

သြားခဲ့တယ္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွာ ႐ုရွားတင့္ကားေတြေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕အႀကီးအကဲေနရာကေန 

ျပဳတ္က်ခဲ့တဲ့ အလက္ဇႏၵားဒူဘက္ခ္ (ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ပထမဆံုး 

အတြင္းေရးမွဴး၊ ၁၉၆၈-၆၉နဲ႔ လြတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ၁၉၈၉-၉၂) ေၾကာင့္ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးကာလတုန္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရလက္ထက္က အရာရိွေတြရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းကို 

စစ္ေဆးဖုိ႔ ဥပေဒအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈေတြရိွခဲ့တယ္။  ေရွ႕တိုးလိုက္ ေနာက္ဆုတ္လိုက္နဲ႔ အျပန္ 

အလွန္ေဆြးေႏြးမႈေတြ ေပၚထြက္လာေစတဲ့ အဲဒီဥပေဒကို ေဆြးေႏြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူက 

ပိုၿပီး ေတာင္းဆုိသလဲဆုိတာကို ျမင္ခဲ့ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေတာင္းဆုိမႈေတြပိုမ်ား 

ေလေလ၊  ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီအလိုလားဆံုးသူလို႔ ခင္ဗ်ားပိုျမင္ရႏိုင္လို႔ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေတာင္းဆုိမႈအမ်ားဆံုးဆုိတဲ့သူေတြက  ဒီမိုကေရစီမဆန္ဆံုး သူေတြပဲျဖစ္ၾက 

တယ္။ ၁၉၆၈ခုႏွစ္မွာ အစိုးရရဲ႕အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒူဘက္ခ္က သူ႔လုပ္ခဲ့တာေတြ 

အတြက္ တာဝန္ခံဖို႔ကိုပါ ေတာင္းဆိုခဲ့တာကိုၾကည့္ရင္ ဆံုး႐ံႈးစရာပိုမ်ားတဲ့သူေတြက တာဝန္ခံမႈ 

ကို ပိုၿပီးအသည္းအသန္ေတာင္းဆုိၾကတယ္။ သူဟာ ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းမွာ တာဝန္ယူထားရတဲ့ 
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သူျဖစ္တာေၾကာင့္ အရာရိွေတြရဲ႕ေနာက္ေၾကာင္းကို စစ္ေဆးတဲ့ဥပေဒကို လက္မွတ္ထုိးၿပီး 

အတည္ျပဳေပးခဲ့ရတယ္။ 

က်ဳပ္တရားဝင္အလည္အပတ္သြားခဲ့တုန္းက ဆလုိဗက္ဘက္ပိုင္းမွာ ဗက္လက္ဗ္ 

ဟာဗဲလ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့တယ္။ သူက က်ဳပ္ဒူဘက္ခ္နဲ႔ စကားေျပာဖူးတယ္ဆုိတာကို သိထားတယ္။ 

သူက ဒုဘက္ခ္ကို စပိန္ရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအေၾကာင္း  က်ဳပ္ဘာေတြေျပာျပခဲ့ 

တယ္ဆိုတာ အလြန္စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းေျပာျပခဲ့တယ္။ က်ဳပ္ကလည္း ဒီဇာတ္လမ္းေတြက 

စပိန္အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလရဲ႕ စ႐ိုက္သဘာဝေတြကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏုိင္တယ္လုိ႔ 

ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ တံု႔ဆုိင္းျခင္း မရိွဘဲေျပာျပခဲ့တယ္။ က်ဳပ္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ 

မွာ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၃ ဇန္နရီလ ၅ ရက္ေန႔မွာ က်ဳပ္ဇနီးရဲ႕အေဖ 

ဆံုးသြားခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္ စ်ာပနအခမ္းအနားကို တက္ဖုိ႔ သမၼတသံုးအထူးေလယာဥ္နဲ႔ 

မက္ဒရစ္ကေန ဆီးဗီးလားကိုသြားခဲ့တယ္။ က်ဳပ္ဆီး ဗီးလားေလဆိပ္ကို ေရာက္ေတာ့ အႀကီး 

တန္းရဲအရာရိွတစ္ေယာက္က က်ဳပ္ကိုလာေတြ႕ၿပီး က်ဳပ္အဲဒီမွာရိွေနစဥ္အတြင္း သူက က်ဳပ္ရဲ႕ 

လံုၿခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ယူေပးမွာျဖစ္တယ္ဆုိတာကို လာေျပာတယ္။ က်ဳပ္က သူ႔နာမည္ကို 

ေခၚၿပီး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္လုိက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူ အ့ံအားသင့္သြားၿပီး က်ဳပ္သူ႔ကုိသိလားလုိ႔ 

သူကေမးတယ္။ က်ဳပ္ကလည္း သိတဲ့အေၾကာင္းေျဖလုိက္တယ္။ သူက ၁၉၇၄ တုန္းက 

က်ဳပ္ကို ဖမ္းခဲ့ဖူးတဲ့သူပဲ။ ဖရန္ကို မေသခင္တစ္ႏွစ္မွာ သူက က်ဳပ္ ေပၚတူဂီကေန ဆီးဗီးလားကို 

အေရာက္မွာ ဖမ္းခဲ့ဖူးတယ္။ က်ဳပ္က နယ္စပ္ကို တရားမဝင္ျဖတ္ကူးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔က်ဳပ္ကို 

ေစာင့္ေနတဲ့ ဆီးဗီးလားကိုအေရာက္မွာေတာ့ ခုနကကိစၥအတြက္ သူတုိ႔က်ဳပ္ကိုဖမ္းခဲ့တယ္။ 

လြန္ခဲ့တဲ့ ၇ ႏွစ္က သူဖမ္းခဲ့တဲ့လူအတြက္ အခုသူက လံုၿခံဳေရးအႀကီးအကဲ အျဖစ္တာဝန္ယူ 

ေနရတယ္ဆုိတာကို သေဘာေပါက္သြားတဲ့အခါ အဲဒီအရာရိွ ဘာေျပာရမွန္းမသိျဖစ္သြားတယ္။ 

ဗက္လက္ဗ္ဟာဗဲလ္က က်ဳပ္ကိုေျပာခဲ့တယ္။ “အခုေတာ့ စပိန္မွာ ဘယ္လုိျဖစ္ေနသလဲဆိုတာ 

ကြၽန္ေတာ္ပိုသိသြားၿပီ”လုိ႔။ က်ဳပ္ကို ကာကြယ္ေနတဲ့သူက ခုိးဆုိးလုယက္မႈေတြကို စံုစမ္းရတဲ့ 

အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕က မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ ရာရဲတပ္ဖြဲ႕ကျဖစ္တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားနားလည္ထားရမွာက အေျပာင္းအလဲအတြက္ ဘယ္အင္အားစုေတြက 

အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ႏုိးၾကားမႈေတြကို ဖန္တီးေပးႏုိင္စြမ္းရိွသလဲဆုိတာပဲ။ အဲဒီအင္အား 

စုေတြဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕သက္တမ္းအတြင္းနဲ႔အလြန္မွာ အာဏာအျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္အလုပ္ 

လုပ္ေနတဲ့အေပၚမွာ မူတည္တယ္။  အရင္အာဏာရွင္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူေတြဟာ 

လံုးဝကို ျငင္းဆန္ပယ္ရွားပစ္ရမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သလား၊ မဆံုးျဖတ္ခဲ့ဘူးလားဆုိတဲ့အေပၚမွာ

လည္း အထိုက္အေလ်ာက္မူတည္တယ္။ အဲဒီလုိသာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ နည္းလမ္းက်တဲ့ ဒီမို 

ကရက္တစ္အကူးအေျပာင္းကို ျဖစ္လာေစႏုိင္တဲ့ အမ်ိဳးသားသေဘာတူညီမႈႀကီးဆီ ေရာက္ရိွဖုိ႔ 

အတြက္ မေက်ာ္လႊားႏုိင္တဲ့ အတားအဆီးျဖစ္လာမွာျဖစ္တယ္။ ေနရာတုိင္းမွာ ဒီလုိပဲ ျဖစ္လိမ့္ 
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မယ္လုိ႔ က်ဳပ္ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္ေျပာခ်င္တာက ဒီမိုကရက္တစ္အကူးအေျပာင္းဟာ 

ေအာင္ျမင္မႈဘယ္ေလာက္ ရရိွသလဲဆုိတာကိုပါ။ 

က်ဴးဘားတြင္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား

ခင္ဗ်ားက က်ဴးဘားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူေတြနဲ႔ အနာဂတ္အေၾကာင္းေတြးေခၚတဲ့  ပိုငယ္တဲ့ 
မ်ဴိးဆက္ေတြၾကားက သက္တမ္းျခားနားခ်က္ကုိ ညြန္းခဲ့တယ္ေနာ္။ ကက္စ္ထ႐ိိုညီေနာင္က 
အနာဂတ္ဆီသြားဖို႔ ႀကိဳးစားခ်င္တဲ့လကၡဏာ လုံးဝမျပဘူး။ က်ဴးဘားအကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္ရဲ႕
အေနအထားေတြကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လိုျမင္လဲ။ 

ကမာၻအႏွံ႔မွာေအာင္ျမင္ၿပီး ႏုိင္ငံတြင္းမွာ က်႐ံႈးခဲ့တဲ့ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္ရဲ႕ အာဏာရမႈကေန 

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ထူးျခားတဲ့ အေျခအေနေတြကို က်ဴးဘားမွာျမင္ေနရပါတယ္။ သူက သမုိင္းဝင္ 

အေျပာင္းအလဲကို ယူေဆာင္လာခဲ့တာေၾကာင့္ ကမာၻ႔လူထုရဲ႕ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က သူ႔ကို 

အထင္ႀကီးေလးစားေထာက္ခံၾကေပမယ့္ ႐ုရွားျပည္သူလူထုရဲ႕ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ သူ႔ကို 

ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ သူေတာ္ေတာ္နစ္နာသြားလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ က်ဴးဘားအစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ 

လည္း ႐ုရွားလုိပါပဲ။ သူ႔ကို တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကပဲ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါတယ္။ ေဂၚဘာ 

ေခ်ာ့ဗ္ရဲ႕ ေပၚလစီနဲ႔ ဘာလင္တံတုိင္းၿပိဳက်မႈရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တဲ့ 

၁၉၉၁ အေရးအခင္းမွာဆုိရင္ က်ဴးဘားဟာ အခု႐ုရွားျဖစ္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ဆိုဗီယက္ရဲ႕ ပစ္ပယ္ 

ထားျခင္းကို ခံလိုက္ရတယ္။ ဖီဒယ္လ္ဟာ ျပႆနာကို သူ႔ကိုယ္ပိုင္နည္းနဲ႔ အေျဖရွာဖုိ႔ ႀကိဳးစား 

လာခဲ့တယ္။ ကြဲျပားတဲ့အျမင္တစ္မ်ိဳးရိွတဲ့ အာဏာမ်ိဳးဆက္တစ္ခု ေပၚထြက္လာတာကို သူ 

အားေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကိုေတာ့ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားခဲ့တယ္။ 

၁၉၉၁-၉၂ ေလာက္မွာ တံခါးဖြင့္စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွခဲ့ေပမဲ့ 

သူတုိ႔ ဦးတည္ခ်က္ေပ်ာက္သြားခဲ့ျပန္တယ္။ စီးပြားေရးက႑မွာ အလြန္ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္ 

ပတ္သက္ေနတဲ့ ကားလို႔စ္ေဆာ္ခ်ာဂါ (စက္မႈႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ၁၉၈၂-၈၅၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ၁၉၈၅-၉၃) လို က်ဳပ္တုိ႔ဆီက ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕က စီးပြားေရးပြင့္လင္းမႈအဆင့္

တစ္ခုရရိွဖို႔အတြက္ ဖီဒယ္လ္နဲ႔ စကားေျပာခဲ့ေပမယ့္ ပုဂၢလိကဝင္ေငြရွာေဖြမႈအတြက္ ေျခလွမ္း 

စေနတဲ့  လူေတြႀကီးပြားေနတာကိုသိၿပီး ဖီဒယ္လ္အရမ္းေဒါသထြက္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီအရင္းရွင္ 

ျခစားမႈရဲ႕ ရင္းျမစ္ေတြကိုလည္းပိတ္ပင္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မႈေတြျဖစ္လာ 

ေတာ့တယ္။ 

၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ က်ဳပ္အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ ေနာက္ဆံုးရိွခဲ့တဲ့ႏွစ္တုန္းက က်ဳပ္ဟာ ဥေရာပ 

သမဂၢရဲ႕အလွည့္က်ဥကၠ႒ ေနရာကိုယူခဲ့ရတယ္။ အဲဒီတုန္းက က်ဳပ္ဟာအေမရိကန္ရဲ႕ ျပင္းထန္ 

တဲ့တားျမစ္ကန္႔ကြက္မႈေတြၾကားက က်ဴးဘားနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢအၾကားမွာ ႏွစ္ဖက္သေဘာ 

တူညီမႈရရိွဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ အဲဒါက ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ ဗီယက္နမ္တုိ႔အၾကားက ႏွစ္ဖက္သေဘာ
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တူညီခ်က္လုိမ်ိဳးရိွၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံေတြအေပၚ အေျခခံခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ရာအူးလ္ 

ကက္စ္ထ႐ိုဟာ ဗီယက္နမ္ပံုစံကို ႏွစ္သက္တယ္ဆုိတာကို ေတြ႕ရိွႏုိင္တယ္။ ရာအူးလ္ကက္စ္ 

ထ႐ိုအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ပံုစံဟာ အလွမ္းေဝးလြန္းေနတယ္လုိ႔ထင္ျမင္ခဲ့ေပမဲ့ စီးပြားေရးအရ 

လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္တုိးတက္ေနၿပီး တစ္ပါတီထဲကလည္း အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့အျပင္ 

ဥေရာပသမဂၢလုိ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သလုိ ဥေရာပဘဏ္ေတြကေန 

ေခ်းေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း ရရိွေနေသးတဲ့ ဗီယက္နမ္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈက အေရးပါတယ္ 

ဆုိတာကိုေတာ့ သေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။

ဘာရီလုိခ်ီ (အာဂ်င္တီးနား) မွာ ၁၉၉၅ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက်င္းပခဲ့တဲ့ အီဘာ႐ို-

အေမရိကထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ က်ဳပ္ဟာ ဖီဒယ္လ္ကက္စ္ထ႐ိုနဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွတဲ့ သေဘာ 

တူညီခ်က္ေတြအတြက္ ေနာက္ဆံုးတစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ဒီဇင္ဘာမွာလုပ္မယ့္ 

ဥေရာပေကာင္စီအစည္းအေဝးဟာ က်ဳပ္ရာထူးမလြဲခင္အတြင္း ေနာက္ဆံုးအစည္းအေဝးျဖစ္ခဲ့ 

တယ္။ ဖီဒယ္လ္နဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါ ဒီတစ္ႀကိမ္ဟာ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္မွာ 

လက္မွတ္ထုိးဖို႔ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးျဖစ္တယ္ဆုိတာကို ထည့္ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒီလုိလက္မွတ္ 

ေရးထုိးဖုိ႔ကို က်ဴးဘားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးဖြင့္လွစ္ဖို႔လက္မခံတဲ့ ဥေရာပအေရွ႕ဖ်ားႏုိင္ငံေတြက 

ကန္႔ကြက္မႈေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္လာႏုိင္တဲ့ၾကားက ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ သေဘာတူညီ 

ခ်က္ရဲ႕အဓိက ေသာ့ခ်က္ႏွစ္ခုကေတာ့ စီပြားေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရးပဲ။ ပထမဆံုး က်ဴးဘားအေနနဲ႔ 

အေျခခံစီးပြားေရးပြင့္လင္းလာဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕လူမႈဘဝကို 

တုိးတက္ေစျခင္းနဲ႔အတူ လ်င္ျမန္တဲ့ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈေတြကို ဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္က အရင္းကိုပိုင္

ဆုိင္တဲ့စီးပြားေရးပံုစံအေပၚမွာ အေျခခံထားတဲ့ ဗီယက္နမ္ပံုစံအတုိင္းေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးအရဆုိရင္ 

ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔လုိအပ္ေနတဲ့ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မေတြကို ျပဳျပင္ရမယ့္အခ်က္ျဖစ္ၿပီး 

ဒီအခ်က္ကို ဗီယက္နမ္ေတြကေတာ့ လုိလိုလားလားလက္ခံခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကိုဆန္႔က်င္ 

တဲ့ ရာဇဝတ္မႈဆိုတာေတြကို ဥပေဒထဲက ဖယ္ရွားပစ္ရမယ္။ ဒီစိတ္ကူးဟာ တစ္ဦးခ်င္း အလုိက္ 

လြတ္လပ္စြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးမွာျဖစ္တယ္ဆုိတာ က်ဳပ္ေျပာႏုိင္တယ္။ 

ပါတီစံုႏုိင္ငံေရး စနစ္ကိုေတာ့ အဲဒီသေဘာ တူညီခ်က္ထဲမွာ ထည့္သြင္းမေတာင္းဆိုခဲ့ဘူး။ အဲဒီ 

အခ်က္ကို ဗီယက္နမ္မွာလည္း မေတာင္းဆုိခဲ့ဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ ေဝဖန္တဲ့ ျပည္သူေတြကို 

ေထာင္ထဲမပို႔ဖုိ႔အတြက္ပဲ သေဘာတူညီခ်က္က ရပ္တည္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ 

ထုတ္ေဖာ္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာေဝဖန္ခြင့္ကို ရရိွမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ တုိး

တက္မႈေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီက အဲဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီရင္ 

ခံစာကို မူၾကမ္းအျဖစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ တစ္ျခားေသာ အခ်က္အလက္ေတြ 

ေၾကာင့္ ခက္ခဲတဲ့ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ၁၉၉၅ ဘာရီလုိခ်ီေဆြးေႏြးပြဲကေန သေဘာတူညီခ်က္  

ျဖစ္ဖို႔လမ္းစေတြ ေပၚလာခဲ့တယ္။
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ဒီဇင္ဘာမွာ က်ဳပ္ ဥေရာပေကာင္စီကိုသတင္းပို႔ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာေတာ့ ဖီဒယ္လ္ဟာ 

မိုင္ယာမီကေန ဟာဗားနားအေပၚကိုေရာက္ရိွလာၿပီး ဝါဒျဖန္႔တဲ့လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ က်ဲခ် 

တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ေလယာဥ္ငယ္ ၂ စင္းကိုပစ္ခ်ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ သူအဲဒီလုိ လုပ္လုိက္ 

တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္သေဘာတူညီခ်က္ရရိွႏုိင္စရာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေတြေရာ၊ ေဆြးေႏြးမႈေတြပါ ေပ်ာက္ 

ကြယ္သြားေတာ့တယ္။ ဒါဟာ သူမလုိခ်င္တဲ့ ရရိွလာမယ့္အက်ိဳး ဆက္ေတြအမ်ားႀကီးပါဝင္တဲ့  

ကတိျပဳခ်က္ကို ဖီဒယ္လ္ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းလုိက္သလဲဆုိတာပဲ။ က်ဴးဘားမွာမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ 

မရွိရင္ေတာင္မွ လူေတြက ကိုယ့္ဖာသာက်င့္သံုးေနၾကတယ္လို႔ ဖီဒယ္လ္က ယူဆတယ္။ ဒါဟာ 

ဗီယက္နမ္နဲ႔မတူတဲ့အခ်က္ပဲ။ ဗီယက္နမ္တို႔ တ႐ုတ္တို႔ဆိုတာထက္ ေအာက္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အုပ္စုဆံုးျဖတ္ခ်က္က တစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို အျမဲတမ္းအႏိုင္ရ 

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုေတာင္းဆိုတာမ်ဳိးဟာ လူနည္းစုအေျခအျမစ္ကေျပာင္းလဲ 

လိုသူေတြကိုသာ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ က်ဴးဘားကေတာ့ လံုးဝကြဲျပားျခားနားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္းတစ္ခုပါပဲ။

ေခတ္ၿပိဳင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား

စပိန္ရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအေတြ႕အႀကံဳေတြက ေခတ္ၿပိဳင္အကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္ေတြ
အတြက္ ဘယ္လိုအဆင္ေျပေစသလဲ။ 

ဒါကို ခင္ဗ်ားခ်ံဳငံုၿပီး ေျပာလုိ႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီက သီးျခားစီျဖစ္တယ္။ 

က်ဳပ္ တူနီးရွားရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ ပါဝင္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒါက ေမာ္႐ိုကိုမွာ ျဖစ္ခဲ့တာေတြနဲ႔ 

လံုးဝကြဲျပားတယ္။ ခ်ီလီမွာလည္း ဒီလုိပဲ။ အထက္တန္းလႊာကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့လူအမ်ားစုဟာ 

ခ်ီလီကေန ႏွင္ထုတ္ခံထားရတယ္။ လူတစ္ခ်ိဳ႕ပဲ အာဏာပိုင္အစုိုးရကို ခုခံၾကတယ္။ အေရး 

အႀကီးအဆံုးကေတာ့ ႏုိင္ငံကေနထြက္သြားဖို႔ ဖိအားေပးခံရတာပဲ။ တစ္ခါတစ္ရံ တူနီးရွားမွာ 

လည္း ဒါမ်ိဳးေတြျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ လူလတ္တန္းစားေတြက အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ မပူးေပါင္းခဲ့ၾကဘူး။ 

အစိုးရကလည္း လူလတ္တန္းစားေတြကို ရွင္းထုတ္ပစ္ဖုိ႔ စိတ္မဝင္စားခဲ့ဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕တည္ၿမဲ 

ေရး၊ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ျခစားမႈေတြကိုထိခုိက္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္ 

စိတ္မဝင္စားခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အစိုးရဟာ သူတို႔ကိုဆန္႔က်င္တဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြကိုသာ အၾကမ္းဖ

က္သမားေတြအျဖစ္အမည္တပ္ၿပီး ရွင္းထုတ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကၿပီး အဲဒီလုပ္ရပ္ကို တကယ္လည္း 

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကတယ္။ အေနာက္အုပ္စုကလည္း အဲဒီအတြက္ 

တာဝန္ခံမယ့္သူကို မရွာေဖြခဲ့ဘူး။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အေတြ႕အႀကံဳေတြၿပီးတဲ့ 

ေနာက္မွာ အေနာက္အုပ္စုဟာ အဲဒီလုိလုပ္ဖုိ႔ အလြန္ဝန္ေလးသြားခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ပထမပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲအၿပီး ၁၉၉၅ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ဖုိ႔အတြက္ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေပၚလစီသစ္ သေဘာတူညီခ်က္ 
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ေတြမွာ က်ဳပ္ပါဝင္ခဲ့တယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ေမာ္႐ိုကိုကစလုိ႔ ဆီးရီးယားအထိ စိုးရိမ္စရာအေျခ 

အေနရိွတဲ့ ႏုိင္ငံေတြအားလံုးနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈရရိွႏုိင္မယ့္ ဥေရာပေပၚလစီကို 

ပံုစံထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္မွာ အပိုင္းသံုးပုိင္းပါဝင္တယ္။ ပထမတစ္ပိုင္းမွာ စီး

ပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္းနဲ႔လစ္ဘရယ္ေျပာင္းလဲ ျခင္းတုိ႔ပါဝင္ 

တယ္။ ေနာက္တစ္ပိုင္းကေတာ့ လံုၿခံဳေရးနဲ႔သက္ဆုိင္ၿပီး တတိယတစ္ပိုင္းကေတာ့ ဒီမုိကရက္ 

တစ္ အေျခအေနေတြနဲ႔ဆိုင္တယ္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားရဲ႕ ဒုတိယပိုင္းမွာ အေနာက္အုပ္စုဟာ ႏုိင္ငံ

တကာအၾကမ္းဖက္ဝါဒရဲ႕ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို တကယ့္ကိုစိုးရိမ္ခဲ့တဲ့အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကို 

ေလးစားလုိက္နာျခင္းနဲ႔ ဒီမုိကရက္တစ္လြတ္လပ္ခြင့္တို႔လုိ တြဲလ်က္ရိွေနတဲ့အခ်က္ေတြကို 

ခ်န္ထားခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲေတြနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကို အာမခံခ်က္ေပးတဲ့ အာဏာ 

ရွင္ေတြကို အေနာက္အုပ္စုက လြတ္လပ္မႈနဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္တဲ့အျခားနည္းလမ္း

ရွာေဖြခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈဟာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ဒီမုိကေရစီကိုလိုလားတဲ့  အုပ္စိုး 

သူလူတန္းစားအၾကားမွာ အလြန္ကို႐ႈပ္ေထြးခဲ့တယ္။ လူနည္းစုအုပ္စုေလးေတြ အမ်ားႀကီးရိွေပမဲ့ 

က်ဳပ္ကေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ျပင္သစ္တုိ႔က တူနီး

ရွားကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေထာက္ပ့ံဖုိ႔ပ်က္ကြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ လစ္ဗ်ားမွာ ၾကားဝင္မႈေတြလုပ္ 

ခဲ့ရတာပဲ။ ဒီမုိကရက္တစ္ျဖစ္စဥ္ေတြ ေဘးေရာက္သြားၿပီဆုိတာ သေဘာေပါက္သြားတဲ့အခါ 

သူတုိ႔တကယ္ကို ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကတယ္။ 

လူထုက ျပင္သစ္နဲ႔ဘင္အလီ အစိုးရအဖြဲ႕တုိ႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို လက္မခံခဲ့ၾကဘူး။ 

ျပင္သစ္အတြက္က တူနီးရွားဟာ သူ႔ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမပဲ။ တူနီးရွားယဥ္ေက်းမႈကလည္း သူတို႔ 

ယဥ္ေက်းမႈပဲ။ ေတာ္လွန္မႈေတြစတင္တဲ့ အခါမွေတာ့ စပိန္သံအမတ္က ဘာျပႆနာမွမရိွဘဲ 

ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ရိွခဲ့ေပမဲ့ ျပင္သစ္သံအမတ္ကို မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ 

ပါဝင္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြနဲ႔ က်ဳပ္ေတြ႕ဆံုစကားေျပာႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဂ်င္နီကို ပုလင္းထဲကထုတ္ခဲ့တဲ့ 

သူေတြေပါ။့ တကယ္တမ္းက်ေတာ ့သူတို႔ဟာေတာလ္နွ္ေရးကိ ုဦးေဆာင္ေနတဲသ့ူေတြမဟတုၾ္က 

ဘူး။ ဦးေဆာင္ေနတာက အဲဒီေဒသမွာ အဖြဲ႕အစည္းေတြရိွရင္းစြဲျဖစ္တဲ့ အစၥလာမ္ေတြနဲ႔ 

တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ ေဒသဆုိင္ရာႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက ဦးေဆာင္ေနခဲ့တယ္။ သူတို႔ 

အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာလည္း မယ္မယ္ရရသေဘာတူညီမႈရွိမေနဘူး။ အေျပာင္းအလဲကာလရဲ႕ 

အဓိကဇာတ္ေဆာင္မျဖစ္လာေသးခင္ကတည္းက က်ဳပ္သိလာခဲ့တဲ့ အေရးပါတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ 

လည္း က်ဳပ္အၿမဲထိေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ သေဘာထားမွ်တၿပီး၊ ဒီမုိကရက္တစ္ဆန္တယ္လုိ႔ မွတ္ယူ 

ခံရေအာင္ ႀကိဳးစားေနတဲ့အစၥလာမ္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ က်ဳပ္စကားေျပာခဲ့ရတယ္။ ဥပမာအား 

ျဖင့္ဆိုရင္ အာရပ္ကမာၻထဲမွာ အခုအခ်ိန္အထိ ေတြ႕ႀကံဳေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးထုအခြင့္အေရးကိစၥကုိ 

စေတးမပစ္ပါဘူးလုိ႔ ကတိေပးတတ္တဲ့ သူမ်ိဳးေတြေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္အထိ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ 

အဓိကဇာတ္ေဆာင္ ေတြဟာ အီဂ်စ္မွာလုိပဲ ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့ၾကတယ္။ သာရွားရင္ျပင္မွာရိွ 

ေနခဲ့ၾကတဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ေတာင္းဆုိေနတာက ဘာလဲဆုိတာကို တိတိက်က်မသိဘဲ 
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အသည္းအသန္ေတာင္းဆုိေနခဲ့ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးျပဳလုပ္တဲ့ 

မဲဆႏၵခံယူမႈက သေဘာထားမွ်တသူ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ သေဘာထားတင္းမာသူ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း 

ေထာက္ခံတဲ့ အသစ္ေပၚေပါက္လာတဲ့အစၥလာမ္အင္အားစုိကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးလုိက္လို႔ပဲ။ 

သေဘာထားျပင္းထန္သူေတြေတာင္ အာဏာကေနဖယ္ရွားခံရႏုိင္တဲ့အခ်ိန္မွာ သေဘာထား 

မွ်တသူပါဆုိသူေတြက အာဏာတည္ၿမဲမႈကိုေသ ခ်ာေစဖုိ႔အတြက္ အီဂ်စ္ရဲ႕တကယ့္အာဏာ 

အင္အားစုေတြနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အီဂ်စ္စစ္တပ္ 

ေလ။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္နဲ႔ေဆြးေႏြးဘက္က ဘယ္လုိလူေတြပါဆုိတာကို ေျပာဖုိ႔ခက္တယ္။ ဥပမာ 

အားျဖင့္ ေမာ္႐ိုကိုနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာဆုိရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအစိုးရတစ္ပုိင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ က်ဳပ္ရဲ႕ပါဝင္ 

ေဆြးေႏြးသူေတြက ေမာ္႐ိုကိုဆုိရွယ္ ဒီမုိကရက္ေတြျဖစ္ေနခဲ့တဲ့အတြက္ က်ဳပ္စိတ္အေႏွာင့္အ

ယွက္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ သူတုိ႔ဟာ  ဘုရင္ဟက္ဆန္- ၂ ကြယ္လြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အတုိက္အခံအျဖစ္ 

ကေန အစိုးရရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြအျဖစ္အသြင္ ေျပာင္းသြားခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ဟာ အမ်ိဳးသားေရး 

ဝါဒပါတီနဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္အေလ့အက်င့္တစ္ခ်ိဳ႕ရိွတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ႔အတူ အာဏာ 

ကို အသံုးခ်ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္နဲ႔သူတုိ႔ရဲ႕ေဆြးေႏြးမႈေတြက တစ္ေနရာတည္းက စခဲ့ 

တယ္။ ေမာ္႐ုိကိုရဲ႕အေျခအေနမွန္က ျပင္သစ္ရဲ႕အေျခအေနေတြနဲ႔ အနည္းငယ္တူညီၿပီး ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ေခတ္မီတုိးတက္ေရးျဖစ္စဥ္က ေဆာ္ဘြန္းတကၠသိုလ္ဆင္းေတြဆီက စတင္ 

လာတာျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ တုိင္းျပည္အတြက္  ေဆာ္ဘြန္းဆန္လြန္းတဲ့ ပညာတတ္ 

အထက္တန္းလႊာလူတန္းစာေတြျဖစ္ၾကတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကေနေပါ့။ က်ဳပ္ ေမာ္႐ိုကို,ကို 

ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ေတြ မဲဆြယ္ေရးကာလမွာေတာင္မသြားခဲ့တဲ့ အနီးတဝိုက္ၿမိဳ႕ေတြနဲ႔ 

ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕ဖ်ားေတြကိုသြားခဲ့ၿပီး ျပည္သူေတြဘယ္လုိေနၾကသလဲ၊ သူတုိ႔ဘဝေတြဟာ ဘယ္လုိ 

မ်ိဳးလဲဆုိတာ ေလ့လာၾကည့္ခဲ့တာေၾကာင့္ သူတို႔အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ 

ေနာက္ဆံုးေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေတြကို ပထမဆံုးအမွန္တကယ္ေရတြက္ၾကတဲ့အခါ အစၥလာမ္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ မဲေပးၿပီးေရြးခ်ယ္ခံလုိက္ရတဲ့၊ 

အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာလည္း အေရြးခ်ယ္ခံလုိက္ရတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ အစၥလာမ္မစ္ေတြျဖစ္ေန 

ေလ့ရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အစၥလာမ္ေတြက  နက္ကတိုင္နဲ႔ အေနာက္တိုင္းဝတ္စံု 

ဝတ္သူေတြေရာက္ေပါက္ဖို႔ မလြယ္ကူတဲ့ေနရာမွာလည္း အျမဲရွိေနတတ္ၾကလို႔ပဲ။

တရားမွ်တမႈႏွင့္  ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး

တရားမွ်တမႈ၊  ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တို႔လို႔ ကိစၥေတြမွာ စပိန္ 
ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရတဲ့အေတြ႕ အႀကံဳေတြကေန ရရိွခဲ့တဲ့ဘယ္သင္ခန္းစာေတြက တျခားႏုိင္ငံေတြ 
အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့သလဲ။ 
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အခုျပန္သံုးသပ္ၿပီး ေဝဖန္ခံေနရတဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိစၥမွာ  အဲဒီကိစၥအတြက္ 

ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့ က်ဳပ္တို႔ထဲက သူေတြလည္း ETA အက်ဥ္းသားေတြအတြက္ ဒီကိစၥက 

အက်ိဳးရိွတယ္ဆိုတာ သိခဲ့ပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ ရွာေဖြေနခဲ့ၾကတာက တရားစီရင္မႈကို ရင္ဆုိင္ 

ေနရဆဲျဖစ္တဲ့သူေတြကို ဘယ္လုိေထာင္ထဲက ထုတ္ရမလဲဆုိတဲ့အခ်က္ပဲ။ အႏွစ္ ၂ဝ အထိ 

တုိးျမႇင့္ ဖို႔ၾကံေနတဲ့ ၈ ႏွစ္ျပစ္ဒဏ္အတြက္ က်ဳပ္ကို အျပစ္ရွိေၾကာင္း႐ံုးေတာ္မွာ တရားစြဲအရာရွိက 

ေလွ်ာက္ထားေနခဲ့တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္လို႔ အဲဒီအထဲမွာ က်ဳပ္ေတာင္ပါခဲ့တယ္။ 

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးျဖစ္တဲ့ မန္ႏ်ဴရယ္ဖရာဂါဟာ က်ဳပ္နဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အဲဒီကိစၥ 

ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပစ္မႈကေန လႊတ္ေပးလုိက္ဖုိ႔ အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္။ က်ဳပ္ ဖရာဂါနဲ႔ 

ပထမဆံုးဆံုတာက ညစာစားပြဲမွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြလည္း မရိွေသး 

သလို၊ ဘာေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း က်င္းပစရာမရိွေသးဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ ၁၉၇၆ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္ 

ေန႔မွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က သူကက်ဳပ္ကို အႀကီးအက်ယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး 

က်ဳပ္က သူသာက်ဳပ္ကို အဲဒီလုိလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ က်ဳပ္ကို ဘယ္လုိအလြယ္ကူဆံုး 

ၿခိမ္းေျခာက္ရမလဲဆုိတာျပမယ္လုိ႔ ျပန္ေျပာခဲ့တာေၾကာင့္ တကယ္ကိုတင္းမာေနတဲ့အခ်ိန္ပဲ။ 

အဲဒီတုန္းက က်ဳပ္က သူေနာက္ေန႔မွာ စီရင္ ခ်က္ခ်ခုိင္းပစ္ႏုိင္တဲ့ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ ျပႆနာနဲ႔ 

ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ခံဝန္ခ်ဳပ္နဲ႔ေနေနရတာျဖစ္တယ္။ က်ဳပ္သူ႔ကို “ကြၽန္ေတာ့္ကို ဆက္ၿခိမ္းေျခာက္ 

မေနဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဘာေျပာခဲ့သလဲ ဆုိတာကို ေနာက္မေမ့ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ လာမယ့္ ၈ 

ႏွစ္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္က အခုခင္ဗ်ားကို အားကိုးေနရမွာထက္ပိုၿပီး ခင္ဗ်ားက်ဳပ္ကို အားကိုး 

ေနေစရမယ္ဆိုတာေလ” လုိ႔ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ျမင္ကြင္းမွာ ဖရာဂါလိုလူမ်ဳိးေတြ 

အပါအဝင္ အာဏာရွင္ဖရန္ကိုလက္ထက္က ရာဇဝတ္မႈေတြအတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 

ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေပးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ျမင္ေကာင္းျမင္ႏုိင္တယ္။ တကယ္တမ္းကေတာ့ အဲဒီ 

တုန္းကအေျခအေနက က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ဒီမုိကေရစီရရိွေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့ရတဲ့ 

သူေတြကို ေထာင္ထဲကလႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ တရားေရးအရအေရးယူေနျခင္းေတြကို လြတ္ကင္း 

ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာက အဓိကဆိုတာကို မေမ့ဖို႔လိုတယ္။ အမ်ိဳးသားေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးနဲ႔ 

ပတ္သတ္ရင္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ေတြကတည္းက စေျပာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီ 

အတြက္ အက်ိဳးရိွမယ့္ သေဘာတူညီမႈေတြျပဳလုပ္ဖုိ႔အတြက္လည္း သူတုိ႔စေျပာခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒါဟာ သူတုိ႔ရဲ႕တင္ျပခ်က္ေတြပဲ။ သူတုိ႔ဟာ ကနဦးစတင္ခဲ့သူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ 

တုန္းက က်ဳပ္တုိ႔ေတြဟာ အာဏာရွင္ေတြကို ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ ျပစ္မႈေတြအတြက္ တာဝန္ခံမႈ 

ရိွဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနၾကတဲ့ဘက္မွာ ရိွခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ မေတြးဝံ့စရာပဲ။

သိသာတာကေတာ့ ခင္ဗ်ားလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရမယ္ဆုိရင္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းလား၊  လြတ္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္လားဆုိတာ ခြဲျခားေနမွာမဟုတ္ဘူး။ ETA အက်ဥ္းသားေတြကို လြတ္ေပးတာက 

အၾကမ္ဖက္အုပ္စုေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေလ်ာ့က်ေစမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအုပ္စုေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံကို 
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ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာေတြလဲ ေလ်ာ့က်သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆခဲ့ရင္ေတာ့ တကယ့္ကို 

အမွားတစ္ခုပါပဲ။ ႏုိင္ငံဟာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတြကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီရရိွ 

ဖုိ႔အတြက္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲဖို႔ကို  ေဆာင္ရြက္ေန႐ံုသက္သက္နဲ႔ေတာ့ ETA ကေက်နပ္မွာ 

မဟုတ္ဘူးေလ။ ၁၉၇၉-၈ဝ အဒယ္ဖုိဆြာရက္ဇ္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ETA ရဲ႕ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ 

မႈေတြအမ်ားႀကီးရိွခဲ့တယ္။ တစ္ႏွစ္ကို ၉ဝ၊ ၁ဝဝ နီးပါးပဲ။ က်ဳပ္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာေတာ့ 

တစစေလ်ာ့လာခဲ့ၿပီး က်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးခါနီးမွာ ပိုၿပီး သိသိသာသာေလ်ာ့သြားခဲ့တယ္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိစၥမွာ ေတာင္အေမရိကမွာလည္း တူညီတဲ့အေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳးေတြ 

ေန႔စဥ္ရိွတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္ေလာက္တုန္းက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို သမုိင္း 

အျမင္နဲ႔မျမင္ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ဘယ္လုိျဖစ္ေပၚလာသလဲဆုိတာကို ဆက္စပ္ 

နားမလည္ၾကဘူး။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ပိုင္းမွာေတြ႕ႀကံဳလာရမယ့္ ႏုိင္ငံေရး 

ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ျပႆနာႀကီးတစ္ခုက အဲဒီျဖစ္စဥ္ကို ဘယ္လုိအႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္ျပင္ဆင္မလဲဆုိတာပဲ။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ဥ႐ုေဂြးမွာဆုိရင္ ဆႏၵခံယူပြဲႏွစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ သမၼတ (ဟိုေဆးမူယီကာ)

ကိုယ္တုိင္ေပ်ာက္က်ားတပ္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူကတာဝန္ယူမႈဆုိတာ မွ်ေဝယူရ 

တယ္ဆုိတာကို နားလည္ခဲ့တယ္။ သူက အရာရိွေတြရဲ႕ေနာက္ေၾကာင္းကို လုိက္လံစစ္ေဆးဖုိ႔ 

အလုိမရိွဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူကိုယ္တိုင္လည္း သူ႕ရဲ႕လက္နက္ေတြနဲ႔ ဥပေဒမဲ့ 

ပစ္ခတ္မႈေတြအတြက္ တာဝန္ရိွတယ္လို႔႐ႈျမင္လုိ႔ပဲ။ စပိန္မွာေတာ့ အာဏာရွင္ဖရန္ကို လက္ 

ထက္က ရာဇဝတ္မႈေတြကိုတာဝန္ယူေစဖုိ႔အတြက္ သက္ဆုိင္သူေတြကိုျပန္ေခၚၿပီး စစ္ေဆးေစ 

ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြမရိွခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ 

 ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

 ဘတ္စ္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈေနာက္မွာ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားက ဗဟုိအစိုးရဆီကေန 
ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေတာင္းဆိုလာၾကတယ္။ အဲဒီေတာင္းဆုိမႈေတြကုိ အစိုးရက 
ဘယ္လုိခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သလဲ။

ဒီမုိကေရစီရရိွေရးနဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔က အသြင္ကူးေျပာင္းေရးရဲ႕ အစိတ္ 

အပိုင္းႏွစ္ခုပဲ။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အေရးကိစၥေတြမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွတဲ့  ဗဟိုခ်ဳပ္ကို

င္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို တကယ္တမ္း ေတာင္းဆိုတာက ကာတာလုိနီးယား၊ ဘက္ေကးေဒသနဲ႔ 

ဂါလီစီယာက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတုိ႔လုိ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုနဲ႔ တစ္ဝက္ေလာက္ပဲရိွပါတယ္။ 

ဂါလီစီယာမွာ ရပ္တည္ခ်က္အေျခခံနည္းပါးေသးတယ္။

ဒုတိယျပည္ေထာင္စု (၁၉၃၁-၃၉) အတြင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဲ႕နိဒါန္းေတြရိွခဲ့တဲ့ 

ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားရိွတဲ့ ေဒသအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို လူထုက ေတာင္း 

ဆုိတာမ်ိဳးေတြမရိွေပမယ့္ သမုိင္းအစဥ္အလာရိွတဲ့ေဒသအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 



314

ဖုိ႔ ရည္ညႊန္းပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးက႑ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ အလြန္အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့တက္ 

ၾကြမႈေတြရိွခဲ့ေပမယ့္ အဲဒါေတြက  ႏႈိႈ္င္းယွဥ္မႈသေဘာအရ ျပႆနာေတြကိုျပန္႔ပြားေစခဲ့တယ္။ 

ဥပမာျပရရင္ ဘာျဖစ္လုိ႔အန္ဒါလူစီယာက ကာတာလုိနီးယားထက္ နည္းတဲ့ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ 

ခြင့္ပဲ ခံစားခြင့္ရိွရမွာလဲဆုိတာမ်ိဳးေပါ့။ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေတြအရ ကက္စတယ္ လာမန္ခ်ာ 

ဒါမွမဟုတ္ မာစီယာစတဲ့ စပိန္ရဲ႕ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတာင္းဆုိခြင့္ 

မရိွဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အဆင့္ႏွစ္မ်ိဳးခြဲထားတယ္။ 

အဆင့္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ သမုိင္းအစဥ္အလာရိွတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ပါ။ ေနာက္တစ္ခု 

ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအာဏာထက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာနဲ႔ ပိုသက္ဆုိင္ၿပီး နံပါတ္တစ္အမ်ိဳး 

အစားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ေခၚတဲ့ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ လမ္း 

ေၾကာင္းေတြလည္းရိွတဲ့ အာဏာခြဲေဝမႈအပါအဝင္ အျခားေသာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြ အားလံုး 

အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြကို နံပါတ္တစ္အမ်ိဳးအစား (ႏုိင္ငံေရးအာဏာ) နဲ႔ နံပါတ္ႏွစ္ အမ်ိဳး 

အစား (စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ) တုိ႔အတြက္ မဲေပးခုိင္းတဲ့အခါ လူတုိင္းက ပထမအမ်ိဳးအစားကို 

ပိုႀကိဳက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တက္ၾကြတဲ့အားက်မခံႀကိဳးစားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏုိင္ငံေရး 

အာဏာခြဲေဝျခင္းဟာ ဆက္ၿပီးျဖစ္ထြန္းလာေတာ့တယ္။ ဒါက စပိန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ခဲ့အၿပီးမွာ အာဏာခြဲေဝျခင္းက ခြဲေဝေပးလုိက္တဲ့အာဏာေတြဟာ 

ဘုရင္ငယ္ေတြလုိ ေနရာယူလာၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို အားနည္းလာေစတယ္။ ဒါဟာ 

စီးပြားေရးကပ္အလြန္မွာ က်ဳပ္တုိ႔ ေရာက္ရိွေနတဲ့အေျခအေနပဲ။ အခုအရွိန္ေတာင္ပိုေကာင္း 

လာေနၿပီ။

လူမႈအင္အားစုေတြရဲ႕ အခန္းက႑

ကက္သိလစ္ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑က ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲ။

ကက္သလစ္ႏုိင္ငံလုိ႔ယူဆရတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ႀကီးမားတဲ့တင္းအားေတြရိွခဲ့ေပမယ့္ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းေရးရဲ႕ ပထမပိုင္းမွာေတာ့ ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္က အေရးႀကီးတဲ့ျပႆနာ 

မဟုတ္ခဲ့ေသးဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုက ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္ကို အဓိကဘာသာအျဖစ္ အသိ 

အမတွ္ျပဳထားခဲတ့ယ။္ ဒမီုကိေရစကူီးေျပာင္းေရး ကာလမွာေတာ ့ကကသ္လစ္ေက်ာင္းေတာဟ္ာ 

ဖရန္ကိုရဲ႕အာဏာအတြက္ သေဘာတရားေရးရာနဲ႔ ဘာ သာတရားဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့အ 

ေဆာက္အဦအျဖစ္ရိွေနရာကေန တက္ၾကြတဲ့အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးကို 

အသားေပးတဲ့ အုပ္စိုးသူအလႊာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕အေရးကိစၥကို 

သင့္ေတာ္ေအာင္ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ တိတိက်က်ေတာ့ေျဖရွင္းခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ပထမပိုင္းမွာ 

ေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္ဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစတဲ့ အခန္းက႑မွာ 
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ရိွခဲ့တယ္။ လက္ယာစြန္းသမားေတြရဲ႕ေၾကြးေၾကာ္သံကုိ တစ္ခါတစ္ရံျပန္ၿပီး အမွတ္ရမိတယ္။ 

အဲဒါက တာရန္ကြန္ အယ္ ပါရီဒြန္ဆုိတာပဲ။ (တာရန္ကြန္ကို ကြပ္မ်က္ၾကဆုိတဲ့အဓိပၸါယ္ထြက္

တယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတာရန္ကြန္ဟာ ၁၉၇၁ ကေန ၁၉၈၃ အထိ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေရး က႑ 

ကေန ပါဝင္ခဲ့တယ္။) အဲဒါက သူတို႔ရဲ႕တပ္လွန္႔သံျဖစ္တယ္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဂြၽန္ေပါလ္- ၂ ေရာက္ရိွလာျခင္းဟာ ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ၾသဝါဒတစ္စိတ္

တစ္ပိုင္းအရ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္းျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အစလုိ႔မွတ္ယူရတယ္။ ေက်ာင္းေတာ္က 

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ လင္မယားကြဲျခင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တရားစီရင္ရာမွာ ျပင္းထန္ရန္လို 

လြန္းတဲ့အတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မႈေတြရိွခဲ့တယ္။ အဲဒါေတြဟာ အဒယ္လ္ဖုိဆြာရက္ဇ္ လက္

ထက္မွာက်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ေထာက္ခံမႈေတြေၾကာင့္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္တယ္။သူတစ္ေယာက္တည္း 

ေၾကာင့္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာျဖစ္လာခဲ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ေက်ာင္းေတာ္ဟာ သဘာဝအရျဖစ္ေပၚ 

လာတဲ့အဲဒီကိစၥေတြကို ကလန္ကဆန္လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ပိုေပး 

လာတဲ့ ဇာပါတ႐ိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္းမွာ  လႊတ္ေတာ္မွာ မဲအမ်ားစုရခဲ့တဲ့ ဥပေဒကို 

ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ ဆႏၵျပမႈေတြ၊ လမ္းေတြေပၚထြက္လာတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔ အခုအထိ 

အမည္မေဖာ္ႏုိင္ ေသးတဲ့အရာေတြကို ျမင္ေတြ႔လာရတယ္။

ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ကုိင္တြယ္ဖုိ႔ ဘာျဖစ္လို႔ခက္ခဲခဲ့တာလဲ။

ေက်ာင္းေတာ္ဟာ သူ႔အေနနဲ႔ တစ္ျခားႏုိင္ငံေတြထက္ စပိန္မွာ အာဏာပိုရိွရမယ္လုိ႔ 

သမုိင္းေၾကာင္းအရ ခံယူခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ခ႐ူးဆိတ္လုိ၊ ဘုရားမဲ့ဝါဒီေတြနဲ႔ျဖစ္တဲ့စစ္ပြဲ

လုိ သ႐ုပ္ေဖာ္တာဟာ အီတလီမွာထက္ ပိုမ်ားတယ္။ ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ႏုိင္ငံရဲ႕အျပန္အလွန္ 

ဆက္ဆံေရးဟာ က်ဳပ္ရဲ႕အစုိးရလက္ထက္အထိ အီတလီ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံစတဲ့ ဘယ္ကက္ 

သလစ္ႏုိင္ငံေတြထက္မဆုိ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္အရ စပိန္မွာ ေက်ာင္းေတာ္အတြက္ ပိုၿပီးအက်ိဳး 

ရိွခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္ဟာ တုိက္ခန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

ဒါမွမဟုတ္ အငွားခ်ထားတဲ့အေဆာက္အဦေတြကို စီးပြားေရးဆန္ဆန္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေန 

ေပမယ့္လည္း သူ႔ရဲ႕ပိုင္ဆုိင္မႈေတြအတြက္ အခြန္မေပးေဆာင္တာေၾကာင့္ စီးပြားေရးကပ္အၿပီး 

မွာ အတုိက္အခံအင္အားစုငယ္တစ္ခုရိွလာခဲ့ၿပီ။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး  ဂြၽန္ေပါလ္- ၂ ေရြးေကာက္ခံရအၿပီးမွာ   ၁၉၇၉ ကေန ၁၉၉ဝ အထိ   

ႏုိင္ငံရဲ႕အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယဗာတီကန္ေကာင္စီက 

အာဂိုစတီႏုိကာဆာ႐ိုလီ လာေရာက္လည္ပတ္တာကို လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းက 

ကြၽန္ေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာပဲ ရိွေသးတယ္။ သူက အရမ္းကိုေခတ္မီတဲ့သူပဲ။ အသိဉာဏ္လည္း 

အလြန္ၾကြယ္ဝတယ္။ တစ္ရက္ေတာ့ သူဟာ ဘ႑ာေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ပူပန္ေနတဲ့အခ်က္ 
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ေတြကို လာၿပီးေျပာဆုိတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းအရာထဲမွာ စပိန္ရဲ႕ဘုန္းေတာ္ႀကီးသံတမန္ 

မာရီယို တာဂလီယာဖာရီကိုလည္း ထည့္သြင္းထားတယ္။ က်ဳပ္သူ႔ကို ''ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ 

ဘ႑ာေရးနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ခင္ဗ်ားစိတ္ပူေနတယ္ဆုိတာကိုက်ဳပ္ သိပါတယ္။ က်ဳပ္ဒီျပႆနာကို 

တစ္ခါတည္းအၿပီးေျဖရွင္းမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားကိုအလိမ္အညာသတင္းေပးေနတဲ့သူေတြကို 

ခင္ဗ်ားေတြ႔ရလိမ့္မယ္'' လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ဟာထံုးစံအတုိင္း သူ႔ကို ဝန္းရံထားတယ္ဆိုတာ 

က်ဳပ္သိေနတဲ့အတုိင္းေပါ့။  ''ပထမဆံုးအေနနဲ႔ သူတို႔ကို ဆုိရွယ္လစ္ေတြ၊ က်ဳပ္လုိ မယံုၾကည္ 

သူေတြ အစိုးရထဲမွာရိွေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေတြ 

ဘယ္ေလာက္တိုးတက္သြားၿပီဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေမးၾကည့္ 

ပါ'' ထပ္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံဘယ္ေလာက္နဲ႔ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ သံတမန္ 

ဆက္ဆံေရးရိွသလဲဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ က်ဳပ္သူ႔ကိုေမးၾကည့္လုိက္တယ္။ '' ၁ဝ၄ ႏုိင္ငံနဲ႔'' လုိ႔ 

သူကေျဖတယ္။'' ဒါဆုိ ခင္ဗ်ားက်ဳပ္ကိုဘယ္ပံုစံက ခင္ဗ်ားသေဘာ အက်ဆံုးလဲဆုိတာ ေျပာ 

စမ္းပါ။ အခု အခ်ိန္ကစၿပီး စပိန္ႏုိင္ငံနဲ႔ Holy See တုိ႔ရဲ႕ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြကို ခင္ဗ်ား 

ေရြးခ်ယတ္ဲပ့ံစုနံ႔ဲ ကိက္ုညီေအာင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ က်ဳပတ္ာဝနယ္ပူါမ့ယ'္' သ ူအဲဒီျပႆနာန႔ဲပတ္သက ္

လုိ႔ က်ဳပ္ကိုထပ္မတင္ျပေတာ့ဘူး။ အဲဒါက ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ။ က်ဳပ္ အဲဒါကိုတစ္ႀကိမ္တည္း 

ေဆြးေႏြးၿပီး တစ္ခါတည္း အၿပီးအျပတ္ေျဖရွင္းခဲ့တယ္။ 

လူထုတက္ၾကြလႈပ္ရွားျခင္း

အေျပာင္းအလဲကာလမွာ လူထုတက္ၾကြလႈပ္ရွားျခင္းရဲ႕အေရးပါမႈက ဘာျဖစ္မလဲ။ အမ်ိဳး 
သမီးထုနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဘယ္အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ခဲ့သလဲ။

စပိန္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ရျခင္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကေတာ့ 

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ လူထုအမ်ားစုက အဲဒီအတြက္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကလုိ႔ပဲ။ ကုန္သြယ္မႈသမဂၢ၊ 

ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ တက္တက္ 

ၾကြၾကြပါဝင္မႈေၾကာင့္ လူထုတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈက အလြန္ပဲသိပ္သည္းခဲ့တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္္ 

အာဏာရွင္ေတြက တရားဝင္ကုန္သည္မႈသမဂၢေတြအေပၚ အသံုးခ်ေနတဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြရဲ႕  

ေဘာင္အျပင္မွာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားသေဘာတူညီခ်က္ေတြရိွခဲ့တယ္။ 

အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ က်ဳပ္ရဲ႕ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အလုပ္အကိုင္ 

က ႏုိင္ငံရဲ႕ေနရာအႏွံ႔မွာ ျဖန္႔က်က္ထားတဲ့ အလုပ္သမားဥပေဒ႐ံုးမွာ အလုပ္သမားေတြဘက္က 

ခုခံကာကြယ္တာျဖစ္ၿပီး အစိုးရရဲ႕တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕အျပင္ဘက္မွာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္း 

က တရားဝင္မဟုတ္ေသးတဲ့ အႀကီးဆံုးအဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ အလုပ္သမားေကာ္မရွင္နဲ႔ အ 

ေထြေထြအလုပ္သမားသမဂၢတုိ႔နဲ႔တြဲကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ကိုယ္စား 

လွယ္ေတြကလည္း သူတို႔လာၿပီးညိႇႏိႈင္းမႈေတြလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ညိႇႏိႈင္းေနတာ တရားဝင္ 

ကုန္သြယ္မႈသမဂၢမဟုတ္ဘဲ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ တကယ့္ကိုယ္စားလွယ္အစစ္ေတြျဖစ္တယ္ 
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ဆုိတာကို သိခဲ့ၾကတယ္။ 

လက္ယာစြန္းသမားေတြက အၾကမ္းဖက္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြ လုပ္လာၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ 

ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ေပမယ့္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးက ေတာ္ေတာ္ေလးၿငိမ္းခ်မ္းေအးေဆး 

ခဲ့တယ္။ လူထုအမ်ားစုက ဒီမုိကရက္တစ္ဘဝကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႔ကူးေျပာင္းႏုိင္ဖို႔ အျပည့္အဝ 

ျပင္ဆင္ထားခဲ့ၾကၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ သူတုိ႔လမ္းေတြ 

ေပၚကိုသြားတဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းေတြပါဝင္တဲ့ လူထုအဖြဲ႔အစည္းေတြ အမ်ားႀကီး 

ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြက အဲဒီလူထုလႈပ္ရွားမႈအမ်ားစုကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။

သူတုိ႔ရဲ႕ေတာင္းဆုိမႈေတြကို ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီး 

လႈပ္ရွားမႈေတြအျပင္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကုန္သြယ္မႈသမဂၢေတြထဲမွာလည္း  ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ 

ေနၾကတာရွိတယ္။ ဒီမုိကေရစီတုိးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ စပိန္ဟာ ဆြီဒင္၊ ေနာ္ေဝစတဲ့ 

ေနာ္ဒစ္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စား 

လွယ္ေတြရဲ႕ တန္းတူညီမွ်မႈ အလ်င္ျမန္ဆံုးတုိးတက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့တာဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ 

အသိအမွတ္ျပဳေလာက္တဲ့ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈလို႔ ဆုိရမွာျဖစ္တယ္။  အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မစြမ္း 

ေဆာင္ႏုိင္သူေတြအျဖစ္ အသတ္မွတ္ခံရရာကေန သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကို ျပန္ရယူႏုိင္ခဲ့ 

တာေၾကာင့္ ဒီမုိကရက္တစ္အေျပာင္းအလဲမွာ သူတုိ႔ဟာ တုိက္႐ိုက္ကို အက်ိဳးေက်းဇူ ခံစားခဲ့ 

ရတယ္။ ဖရန္ကိုလက္ေအာက္မွာတုန္းကဆုိရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ တုိက္ခန္း ဒါမွမဟုတ္ 

ကားဝယ္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္သလို ေငြေခ်းယူဖုိ႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ လင္သား ဒါမွမဟုတ္ 

ဖခင္ရဲ႕အေထာက္အပံ့ကို ရရိွဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ အဲဒါေတြကို ဒီမုိကရက္တစ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

နဲ႔ အတူ စပိန္မွာ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့တယ္။ 

စီးပြားေရးကပ္ကို တံု႔ျပန္ျခင္း

စီးပြားေရးအေျခအေနေတြက အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစ 
ခဲ့သလဲ။ ၿပီးေတာ့ မြန္ကလိုအာသေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕အေရးပါမႈက ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲ။ 

မြန္ကလုိအာအစည္းအေဝးဟာ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ေတြအတြက္ 

လမ္းခင္းေပးခဲ့တယ္။ ႀကီးထြားလာေနတဲ့ႏုိင္ငံေရး အရဆန္႔က်င္သူအင္အားစုေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္ 

ေတြကို တင္ျပခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာက႑ေတြနဲ႔အတူ အလြန္ျပင္းထန္ဆုိးရြားတဲ့ စီးပြားေရး 

ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖုိ႔က တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာသေဘာ တူညီခ်က္ပဲ။ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕

ထင္ရွားတဲ့အခ်က္ကေတာ့ စီးပြားေရးဆုိင္ရာပုစၧာပဲ။ လစာ ညိွႏိႈင္းမႈေတြဟာ အတိတ္ကေငြေၾကး 

ေဖာင္းပြမႈအေပၚမွာအေျခမခံဘဲ ျဖစ္လာမယ့္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြအေပၚမွာ အေျခခံမွာျဖစ္ 

တာေၾကာင့္ စပိန္ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးကို ဖ်က္စီးေနတဲ့ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္စဥ္ကို အဆံုးသတ္ 

ႏုိင္ဖုိ႔ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္ဝဲဝါဒီတစ္ခ်ိဳ႔နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈသမဂၢတစ္ခ်ိဳ႕က သေဘာတူ 



318

ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနနဲ႔ လံုးဝအတိမ္းအေစာင္းမခံတဲ့ကိစၥျဖစ္တာေၾကာင့္ 

အာဏာရွင္ဖရန္ကို ေခတ္ကတည္းက က်န္ေနခဲ့ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္္ေနတဲ့သူေတြဟာ 

စနစ္အျပင္ဘက္က ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔အတူ အစည္းအေဝးထုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၇၇ ဇြန္လမွာ 

ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေအာက္တုိဘာလအတြင္းမွာ သူတို႔ဟာ တုိင္းျပည္ကို 

စီးပြားေရးကပ္အတြင္းကေနကယ္ဆယ္ဖုိ႔အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရရိွေအာင္ ခ်က္ခ်င္း 

ပဲ အစည္းအေဝးထုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ စီးပြားေရး ေပၚလစီကို အတုိက္အခံ 

ေတြရဲ႕သေဘာတူညီမႈမပါဘဲ စတင္က်င့္သံုးဖို႔ လုိအပ္တဲ့အခြင့္အာဏာ အစိုးရမွာမရိွသလုိ 

အစိုးရက လံုလံုေလာက္ေလာက္လည္း အင္အားမေကာင္းတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ 

စီးပြားေရးအေျခအေနပိုမုိ ဆုိးရြားလာျခင္းေၾကာင့္  ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြရိွလာ 

ခဲ့တယ္။ အဲဒီအျပင္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕တုိက္ခုိက္မႈေတြကလည္း ပို႐ႈပ္ေထြးလာေစခဲ့ 

တယ္။ အဲဒါေတြ ေပါင္းစပ္လုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေရြႊ႕ဖုိ႔ အႏၲရာယ္ေတြျဖစ္လာ 

ခဲ့တယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဒယ္ဖိုဆြာရက္ဇ္အတြက္ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့ ဦးစားေပးက႑ကေတာ့ 

ႏုိင္ငံေရးပဲ။ အေျပာင္းအလဲကို ခုိင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲတာ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္တာေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ မထင္မွတ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး 

အႏၲရာယ္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။ စီးပြားေရးက႑က ဒုတိယဦးစားေပးပဲ။ အလြန္ကိုင္ 

တြယ္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့စီးပြားေရးအေျခအေနေတြရဲ႕အလယ္မွာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြထဲကို ႀကီးမား 

တဲ့ သပိတ္ေမွာက္မႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြလုိမ်ိဳး လူမႈျပႆနာေတြ ထပ္ၿပီးပါဝင္လာမွာကို သူမလုိ 

လားခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတစ္ေယာက္တည္းမေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အဲဒီလုိသေဘာတူညီခ်က္ 

ေတြကို သူရွာေဖြခဲ့တာပဲ။ 

မြန္ကလုိအာသေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈကေတာ့ ေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္ဖုိ႔ 

အတြက္ အမ်ားဆႏၵလုိအပ္ေနတဲ့နယ္ပယ္ေတြကို သတ္မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္ကေန ဆုိရွယ္ 

လစ္နဲ႔ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြအထိ အတုိက္အခံေတြအားလံုးနဲ႔ စနစ္ကိုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ 

ၾကသူေတြအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ရရိွသြားၿပီဆုိတာကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို အခ်က္ျပႏုိင္လိုက္ 

တာပဲျဖစ္တယ္။ ပုဂၢလိကပိုင္ဆုိင္မႈေငြစာရင္းေတြထဲက ႀကီးမားတဲ့မညီမွ်မႈႀကီးေတြနဲ႔အတူ 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ဆက္တုိက္တက္သြားတဲ့ 

အခ်ိန္မွာ ဒီအခ်က္က လူမႈပဋိပကၡေတြကို ထူးထူးျခားျခားရပ္တန္႔သြားေစခဲ့တယ္။ ပထမအႀကိမ္ 

စက္သံုးဆီ ျပႆနာအၿပီးမွာပဲ ဖရန္ကုိ ႐ုတ္တရက္ႀကီး ေသဆံုးသြားတာကို အမွတ္ရသင့္တယ္။ 

စက္သံုးဆီျပႆနာ မတုိင္ခင္က နယ္သာလန္သို႔မဟုတ္ ဂ်ာမနီမွာ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးကို စပိန္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စြမ္းအင္အတြက္ကုန္က်မႈဟာ 

ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပိုႀကီးမားခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအခက္အခဲေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ စီးပြားေရး 

က်႐ံႈးမႈကို က်ဳပ္တုိ႔ေတြ႕ႀကံဳေလ့လာခဲ့ရတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ မြန္ကလုိအာသေဘာ 
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တူညီခ်က္ဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ ရွင္းလင္းတဲ့သေဘာဆႏၵေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို 

ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲဒါကို ဘယ္အေျခခံကပဲ လာတဲ့ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြကျဖစ္ျဖစ္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ေနရာလုိ႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိၾကတယ္။ 

ႏုိင္ငံကို အင္အားေကာင္းေစတဲ့ အမ်ားဆႏၵမွာ ဘာေတြပါဝင္သလဲ။ အဲဒါက မိဘ 

ေကာင္းတစ္ေယာက္လုိ ဘာစားရမလဲဆုိတာကို သတ္မွတ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ သိသင့္တာေတြ 

သိလာေစၿပီး ခင္ဗ်ားစားေနတဲ့ အစားအစာကို တစ္ျခားတစ္ေယာက္က လာမကစားေစဖို႔လည္း 

ဆံုးျဖတ္ေပးတယ္။ ကမာၻေပၚက ခုိင္မာတဲ့ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရိွေနၿပီျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ႀကိဳတင္

ညိႇႏိႈင္းထားတာမ်ိဳးမရိွေပမယ့္ ဒီအတုိင္းပဲလုပ္ေဆာင္ၾကတယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားေတြ႕ရမယ္။ 

အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္နဲ႔ တစ္ျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီအတုိင္းပဲလုပ္ၾကတယ္။ ပါတီတစ္ခုခ်င္းရဲ႕ စိတ္ 

ဝင္စားမႈကိုေက်ာ္ၿပီး အမ်ိဳးသားစိတ္ဝင္စားမႈျဖစ္သြားတဲ့အေရးကိစၥေတြရိွတယ္ဆုိတာ သံသယ 

ျဖစ္စရာမရိွဘူး။ အဲဒါကို က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားတာရွည္ခံေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရမယ့္ ခင္ဗ်ားစား 

ေနတဲ့အရာလုိ႔ ေခၚတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီဆြဲတဲ့အခါမွာ၊ ႀကီးမားတဲ့ စီးပြားေရးမညီမွ်မႈေတြ 

ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံရဲ႕အာဏာျဖန္႔ေဝမႈအပိုင္းမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးေတြကို 

ရွာေဖြတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ဒါဟာလိုအပ္တယ္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္ မြန္ကလုိအာသေဘာတူညီခ်က္က 

က်ဳပ္တုိ႔ကို ဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးလုိက္တာလဲဆုိတာပဲ။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အခုလတ္တေလာျဖစ္ေနတဲ့ စပိန္ရဲ႕စီးပြားေရးျပႆနာေတြမွာ အဲဒီလို သေဘာတူညီခ်က္ 
က မျဖစ္မေနလိုအပ္ ေသးတယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားထင္လား။ အဲဒါက ဒီျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ဦး 
မယ္လို႔ ခင္ဗ်ားထင္လား။

အရင္ကထက္ ပိုၿပီးလုိအပ္တာေတာ့မွန္ေပမယ့္ လံုးဝႀကီးမျဖစ္မေနေတာ့လည္း မဟုတ္ 

ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အဲဒါက က႑ေပါင္းစံုကို သက္ေရာက္တာကိုး။ စပိန္မွာ 

အေျပာင္းအလဲကာလဆံုးခန္းတိုင္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာျမင့္ခဲ့သလုိဆုိတဲ့ ေမးခြန္းအၿမဲရိွတယ္။ 

က်ဳပ္အထင္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔မွာ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုရိွၿပီး အာဏာမွာ ဒီမုိကရက္တစ္အေျပာင္း 

အလဲေတြရိွေနေသး၍ အဲဒါက ဆံုးခန္းတုိင္ဦးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲကို 

ဝင္လာတုန္းက အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိတဲ့ ကစားပြဲရဲ႕ဥပေဒက တည္ရိွေနၿပီးသားပါ။ က်ဳပ္တုိ႔ 

ကာလတုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့အရာေတြက အေျပာင္းအလဲကို (ေအာင္ျမင္စြာ) အဆံုးသတ္လိုက္ဖို႔ရ

ည္ရြယ္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေတြက အဒယ္ဖိုဆြာရက္ဇ္နဲ႔ က်ဳပ္တုိ႔လုပ္ၿပီးခဲ့တဲ့အရာေတြပါ။ အဓိက 

ဇာတ္ေဆာင္က အဒယ္ဖုိဆြာရက္ဇ္ျဖစ္ၿပီး က်ဳပ္တုိ႔ (PSOE အဖြဲ႔ဝင္) ေတြက က်ဳပ္တုိ႔ တတ္ႏုိင္ 

သေလာက္ကူညီခဲ့တာပါပဲ။ မြန္ကလိုအာသေဘာတူညီမႈ၊ သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု 

ဥပေဒ အစရိွသျဖင့္ေပါ့။ 
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က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံကို ကမာၻဆီတံခါးဖြင့္ေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့အျပင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ခုိင္မာေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံကိုေခတ္မီတုိးတက္ေအာင္လည္း လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ က်ဳပ္ပါဝင္ 

ဦးေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ က်ဳပ္တုိ႔အစိုးရကာလကို ေဖာ္ျပစရာတစ္နည္းပဲရိွပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီဝါဒ 

ကိုခုိင္မာေစျခင္း၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဒီမိုကေရစီကိုအေျခခုိင္ေစျခင္းတုိ႔အျပင္ 

ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးနဲ႔ဆက္ဆံေရး ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္း ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ ပူးေပါင္းျခင္း၊ က်ဳပ္တုိ႔အတြက္ 

အေရးပါတဲ့ေဒသေတြျဖစ္တဲ့ လက္တင္အေမရိက၊ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသတို႔နဲ႔ ဆက္ဆံေရး 

ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္း၊ စပိန္ရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေဆာက္အဦကို ေခတ္မီေစတဲ့ စက္မႈဆုိင္ရာျပန္လည္ 

တည္ေဆာက္မႈေတြပါဝင္တဲ့ စပိန္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေဆာက္အဦကို ေခတ္မီေအာင္ျပဳျပင္ႏုိင္ 

ျခင္းစတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ေပါ့။ က်ဳပ္ကို “မင္းကိုယ္မင္းအ႐ူးမလုပ္စမ္းနဲ႔။ စပိန္မွာ အေျခခံ 

အေဆာက္အဦပိုင္း အေၾကာင္းအရင္းေတြေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဟာ ကိန္းႏွစ္လံုးထက္ 

ပိုၿပီးနည္းမွာမဟုတ္ဘူး”လုိ႔ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ လီယိုပိုဒိုဆိုတဲလို (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၁၉၈၁-၈၂) ရဲ႕ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကို က်ဳပ္ဆက္ခံရရိွခဲ့တယ္။ လီယိုပိုဒိုက က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ဂ်ာမနီနဲ႔ ျပင္သစ္တုိ႔လုိပဲ 

ႏႈန္းနိမ့္တဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ 

ဆုိေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ကို ကိန္းႏွစ္လံုးထက္နည္းတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေအာက္ကို က်ေစဖုိ႔ခြင့္မျပဳတဲ့  

အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈျပႆနာရိွေနလုိ႔ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူက  အင္စတီ 

က်ဴးရွင္းပိုင္းနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းအတြက္ အလုပ္လုပ္သင့္တယ္လုိ႔ က်ဳပ္ကိုေျပာခဲ့တယ္။ က်ဳပ္ 

ေရြးေကာက္ခံလုိက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာရိွေနခဲ့တယ္။ 

မြန္ကလုိအာ သေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ေက်းဇူးေၾကာင့္ က်ဳပ္တု႔ိဟာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ၂၆ 

ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ေရာက္ေအာင္ ခ်ႏုိင္လုိက္တယ္။ က်ဳပ္အစိုးရအဖြဲ႕က ထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက အက္ဇ္နာ  (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၁၉၉၆-၂ဝဝ၄)  ရဲ႕သက္ တမ္းအကုန္မွာရွိခဲ့တဲ့ႏႈန္းန႔ဲ 

တူညီေနၿပီး ဇာပါထ႐ို (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၂ဝဝ၄-၁၁) ရဲ႕သက္တမ္းအကုန္မွာရိွခဲ့တဲ့ႏႈန္းနဲ႔လည္းတူညီ 

ေနတယ္။ (၃.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) အဲဒါဟာ က်ဳပ္အတြက္ေတာ့ အေတာ္ကိုျမင့္မားလြန္းတဲ့ရလဒ္ပါပဲ။ 

အျမစ္တြယ္ေနသည့္  ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအုပ္စုမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈ

ဖရန္ကုိအစိုးရလက္ထက္ကနဲ႔ နီးစပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရိွထားသူေတြက 
အေျပာင္းအလဲကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သလား။

ေရြးေကာက္ပြဲကာလတုန္းကေတာ့ သူတုိ႔က တကယ္ကိုအရမ္းပဲ ရန္လုိခဲ့ၾကတာပါ။ 

အရပ္သားေတြေတာင္ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈကို အနက္ေကာက္ၾကည့္ 

မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ဟာ လက္ဝဲဝါဒီေတြအစိုးရထဲကို ေရာက္ရိွလာလိမ့္မယ္လုိ႔ တကယ္ကိုယူဆ 

ထားတာေၾကာင့္ အဲဒီလုိမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခက္ခဲဆံုး 

ကာလကေတာ့ အဒယ္ဖိုဆြာရက္ဇ္ရဲ႕ပါတီျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္ဗဟုိ သမဂၢက်႐ံႈးသြားခဲ့တဲ့အ

ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအဝိုင္းက က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကို ေရွာင္လႊဲလုိ႔မရေတာ့ဘူး 
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ဆိုတာ သေဘာေပါက္သြားခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ ၁၉၈၂ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ 

စကားတစ္ခြန္းက သူတုိ႔ဟာ ပန္းအုိးထဲကေျမကိုေတာင္ ႏုိင္ငံပိုင္သိမ္းပစ္မယ္ဆုိတဲ့စကားပဲ။ 

အဲဒီေၾကညာခ်က္နဲ႔အတူ ပုပ္ေနတဲ့ပန္းသီးကို ပိုးစားေနတဲ့ပံုကို သတင္းစာေတြမွာ ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပတာဟာ အလြန္ရက္စက္ၿပီး အလြန္အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္တယ္။ 

အဲဒါဟာ အသံုးမဝင္တဲ့လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး က်ဳပ္လံုးဝစိတ္ဝင္စားခဲ့ျခင္း မရိွဘူး။ 

က်ဳပ္အစိုးရအဖြဲ႕ထဲကို ေရာက္ရိွလာတဲ့အခ်ိန္မွာ  လူေတြဘယ္တုန္းကမွ မၾကံဳဖူးခဲ့တဲ့ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို က်ဳပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ၁၉ ရာစုကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္အစိုးရရဲ႕ 

စီးပြားေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဟာ ဘဏ္ေတြရဲ႕အမည္တင္သြင္းမႈမရိွရင္ ခန္႔အပ္လုိ႔မရသလုိ၊ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမရိွရင္လည္း စက္မႈ 

ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးကို ခန္႔အပ္လုိ႔မရခဲ့ဘူး။ အဲဒီ ထံုးစံေတြကို က်ဳပ္တုိ႔ခ်ိဳးဖ်က္ပစ္လုိက္ၿပီး 

အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔လုိအပ္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို က်ဳပ္ယူခဲ့တယ္။ 

နီကိုးလက္စ္ရီဒြန္ဒို (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ UGT၊ ၁၉၇၁-၉၄) ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

ေအာက္မွာရွိတဲ့ အျခားသမဂၢေတြနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈသမဂၢေတြကို 

နဲ႔ပတ္သက္ရင္ အစိုးရရဲ႕ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို တည္ေဆာက္ရတာဟာအလြန္ ခက္ခဲခဲ့ 

တယ္။ အဲဒီသမဂၢေတြက အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးနဲ႔ လူမႈေရးရာဝန္ႀကီး ဌာနဝန္ႀကီး 

ေနရာေတြမွာ ဘယ္သူေတြကိုခန္႔အပ္ရမလဲဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ဆက္ 

လက္ထိန္းသိမ္းထားလုိခဲ့ၾကတယ္။ က်ဳပ္သူတုိ႔ကို ဒီမွာဘယ္သူ႔အတြက္မွ ေဝစုဆိုတာမရိွဘူး။ 

က်ဳပ္ကိုယ္တုိင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေနဖို႔နဲ႔ဖြဲ႔စည္းပံုက လုိအပ္တဲ့သူမ်ိဳးပဲ 

ျဖစ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ တကယ္ပဲ တင္းအားေတြရိွလာတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း 

ဒုတိယသက္တမ္းအကုန္မွာေတာ့ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားေတြနဲ႔အစိုးရၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ 

မႈေတြ စၿပီးျဖစ္လာေတာ့တာပဲ။

ရီကာဒိုလာဂို႔စ္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ သူ႔ကိုက်ဳပ္နဲ႔ႏိႈင္းခဲ့ 

ၾကတာကို မွတ္မိေနေသးတယ္။ အစည္းအေဝးတစ္ခုမွာ သူက “ခင္ဗ်ား  စီးပြားေရးအမႈေဆာင္ 

ေတြ ေျပာတဲ့အတုိင္းေျပာရရင္ ဖီလစ္ပီဂြန္ဇဲလက္က ညႊန္းဆုိစရာ စံနမူနာျဖစ္မယ္ဆုိရင္ 

သူအစုိးရထဲမွာ ရိွေနတဲ့ႏွစ္တုိင္းႏွစ္တုိင္းမွာ အခြန္ဝန္ထုပ္က ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈအခ်ိဳး

ရဲ႕ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးလာတယ္ဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႔တဲ့” လုိ႔ သူကက်ဳပ္ကို 

ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒါက အတိအက်ကိုျဖစ္ခဲ့တာပါ။ က်ဳပ္အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ ၁၄ ႏွစ္ရိွေနခဲ့ၿပီး 

က်ဳပ္ထြက္သြားတဲ့အခါမွာ အခြန္ဝန္ထုပ္က က်ဳပ္အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာရိွေနခဲ့တဲ့အခ်ိန္အတိုင္းပဲ 

၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေရာက္ရိွေနပါၿပီ။ အဲဒီလုိမွ က်ဳပ္တို႔မလုပ္ရင္လည္း အမ်ားျပည္သူအတြက္ 

အခမဲ့ပညာေရးစနစ္တုိ႔၊ အခမဲ့က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ဘယ္ကေငြေတြနဲ႔ လုပ္ေပးလုိ႔ရ 

မွာလဲ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ စီးပြားေရးက႑က အစိုးရကိုေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္မွာ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ 
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ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ သမဂၢေတြကလည္း အေထြေထြသပိတ္ေတြေမွာက္ဖို႔ လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္ 

သမားေတြကလည္း ေလလြင့္ခ်ိန္ေတြအတြက္ ျပန္အစားထုိးလုပ္ေပးရမယ့္ အခ်က္ပါေနတာ 

ေတာင္ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က ရပ္တည္ခဲ့တာေၾကာင့္ အဲဒီသပိတ္ေတြဟာ အရမ္းကို 

ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြက သပိတ္ေတြကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ပံ့ပိုးေပးေနၿပီး အဲဒီ 

သပိတ္ေတြေၾကာင့္ပဲ ႏုိင္ငံဟာရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ရတယ္။ အစိုးရပိုင္အက္စ္ပန္ႏုိလာ႐ုပ္သံလုိင္း 

ေတာင္ ပိတ္သြားခဲ့တယ္။ ၁၉၈၉ ခု ႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လုပ္ခဲ့ၿပီး က်ဳပ္က 

မဲအမ်ားစုရရိွၿပီး အႏုိင္ရရိွခဲ့တယ္။

အတုိက္အခံမ်ားအတြင္း  ျခားနားခ်က္မ်ား

ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ‘ဒီမုိကရက္တစ္ဗဟိုသမဂၢ (UCD၊  အယ္ဒုိဖုိဆြာရက္ 
ဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ) ဟာ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ဖရာဂါအလီယန္႔ဇ္ 
ေနရာဆက္ခံသူ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ပတ္ထရီဒုိရဲ႕ လက္ယာဝါဒီပါတီေတြ ေပၚထြက္လာတာ 
ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြနဲ႔ဆက္ဆံရာမွာ ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါသလဲ။ 

ကြၽန္ေတာ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို မယုံၾကည္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔ 

က်င္သူူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္သူတုိ႔ေတြနဲ႔ဆက္ဆံရာမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပါပဲ။ 

ကြၽန္ေတာ္ဟာ ႏွစ္ (၃ဝ) ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပင္သစ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေထြေထြ 

အတြင္းေရးမွဴး ဆန္တီရာဂုိကာေရလုိနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ရလဒ္ကေတာ့ စာခ်ဳပ္ကို 

ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ ျပည္ပနဲ႔တစ္ခ်ဳိ႕စပိန္က လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြရဲ႕ လေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေပးစာ 

ေတြကို လက္ခံရရွိျခင္းပါပဲ။ 

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္ဟာ လက္ဝဲအဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ မစ္တာရန္းသေဘာတရားကို 

လက္ခံသူမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကို မာရီယိုဆာရက္စ္ (ေပၚတူဂီဆုိရွယ္လစ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၉၇၆-၇၈, 

၁၉၈၃-၈၅ ႏွင့္ သမၼတ ၁၉၈၆-၉၆)  က ေပၚတူဂီမွာ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာသူ႔ရဲ႕သမၼတရာထူးကို 

ရရွိေစမယ့္ ဖိအားေပးမႈျဖစ္ၿပီး သူဟာေပၚတူဂီနဲ႔ ေတာင္ဥေရာပႏုိင္ငံအားလံုးကို လက္ဝဲဝါဒီမူဝါဒ 

ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့တာပါ။ မစ္တာရန္းဟာ ပထမအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ   ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆုိရွယ္လစ္ 

အလုပ္သမားပါတီ (၃ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက (၉) ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရရွိတာကို မယုံ 

ၾကည္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ (၁၂) ရာခုိင္ႏႈန္း ဒါမွမဟုတ္ (၂၄) ရာခုိင္ႏႈန္းရၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီက (၂၄) ရာခုိင္ႏႈန္း ဒါမဟုတ္ (၂၅) ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔အႏုိင္ရမယ္လုိ႔ သူထင္ေနခဲ့တာပါ။ 

ကြၽန္ေတာ္မစ္တာရန္းကို ျပင္သစ္ဟာ စပိန္မဟုတ္ဘူးဆုိတာကို ေတာ္ေတာ္ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ 

အျဖစ္မွန္က ကြန္ျမဴနစ္အတြက္ တစ္မဲစီတုိင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔  အတြက္သံုးမဲရေနတာျဖစ္ၿပီး 

ဒါကို သူ ၁၉၇၇ ဇူလုိင္ (၁၅) ေရြးေကာက္ပြဲအထိ သူမယုံခဲ့ပါဘူး။  ေနာက္ေတာ့ သူ႔အျမင္ေတြ

လံုးဝေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး (၄) ရက္အၾကာမွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ပါတီက ပါတီလံုးကြၽတ္အစည္းအေဝး 
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တက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

မစ္တာရန္းဟာ ဉာဏ္အလြန္ေကာင္းၿပီး တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ စဥ္းလဲပါတယ္။ သူဟာ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို  သူအာဏာရဖို႔ကိစၥအတြက္ ဆြဲသြင္းႏုိင္ခဲ့တယ္။ သူအာဏာရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ 

ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ထိုးႏွက္ခဲ့ပါတယ္။ အာဏာရျပီးေနာက္မွာ သူဟာႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္သိမ္း

ယူဖို႔က်န္ရိွေနတဲ့ ဘဏ္စနစ္၊ ျပင္သစ္မွာရိွတဲ့အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကုမၸဏီေတြနဲ႔  နည္းပညာ 

ကုမၸဏီႀကီးေတြကို ႏုိင္ငံပုိင္သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။ အထက္က သူႏုိင္ငံပုိင္သိမ္းယူခဲ့တဲ့ အရာ 

အားလံုးဟာ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သူ႔ကိုမကူညီခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြအမ်ားစုျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕ေတာ့ 

ႁခြင္းခ်က္ရွိတာေပါ့။  

၁၉၈၂ ဇူလိုင္မွာ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ကစ္ဆင္ဂ်ာကို  သူေနာင္တစ္ခ်ိန္မွတ္တမ္းျပန္ေရးရတဲ့ 

အျဖစ္အေနနဲ႔ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕မွာ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ရွည္လ်ားတဲ့ စကားလက္ဆံုက်မႈမွာ 

''ခင္ဗ်ားက မစ္တာရန္းလုပ္ခဲ့တဲ့အရာေတြဟာ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ေနတာပဲ၊ ဘဏ္စနစ္ကို 

ႏုိင္ငံပုိင္သိမ္းဖို႔ ရည္ရြယ္ေနတာပဲ'' သူက ေျပာခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ဟာ မစ္တာရန္းရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး 

ပုံစံကို ေၾကာက္ရြံ႕ပါတယ္။ ျပင္သစ္မွာသူတုိ႔ေအာင္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ လက္ဝဲအဖဲြ႕ 

အစည္းေတြရဲ႕ ဗ်ဴဟာနဲ႔ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕လက္ထဲမွာ ဂရိ၊ ေပၚတူဂီနဲ႔ ေတာင္ဥေရာပႏုိင္ငံေတြ 

အမ်ားအားျဖင့္   က်ေရာက္ေနၾကရၿပီး အီတလီမွာ သူတုိ႔ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္တယ္ဆုိတာပဲျဖစ္

ပါတယ္။ ကစ္ဆင္ဂ်ာကို စပိန္မွာဘာေတြျဖစ္ေနခဲ့လဲဆုိတာ  စနည္းနာဖို႔ စပိန္ကို အေမရိကန္ 

ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက လႊတ္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ဘယ္လိုလူမ်ဳိးလည္းဆိုတာ သိပ္ 

မသိၾကဘူး။ အစုိးရဟာ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကိုေရြးမယ္၊ ဘာေတြဆက္လုပ္မယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ 

သိခ်င္ေနပါတယ္။ ''ဘဏ္စနစ္ေတြကို ႏုိင္ငံပုိင္မသိမ္းဘူးဆုိရင္ မင္းဟာ ဆုိရွယ္လစ္တစ္ 

ေယာက္မဟုတ္ဘူး''လုိ႔ ရယ္စရာမွတ္ခ်က္တစ္ခု ကြၽန္ေတာ့္ကိုေျပာၿပီး စကားဝုိင္းကို အဆံုး 

သတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္သူ႔ကို ေျပာခဲ့တာကေတာ့ ခင္ဗ်ားျပႆနာက ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒီေတြကို 

အ႐ူးေတြလုိ႔ သေဘာထားတာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ဟာ အၿမဲတမ္းမတူညီၾကပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ လုပ္ 

ေဆာင္မယ့္အရာေတြက စည္းစနစ္တင္းၾကပ္မႈနဲ႔ ဘဏ္ေတြကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုယွဥ္ၿပိဳင္ေစၿပီး 

ဗဟုိဘဏ္ကို ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးအပ္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဏ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္ႏုိင္ငံပုိင္ 

သိမ္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဘဏ္ေတြကို တင္းၾကပ္စြာမခ်ဳပ္ကုိင္ခ်င္သလုိ ေငြေခ်းတဲ့ 

ကိစၥကို ဗ်ဴ႐ိုကေရစီရဲ႕လက္ထဲထည့္ၿပီး ခက္ေအာင္လည္းမလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ ဖရန္ကိုအစုိးရ၏ 

ႏုိင္ငံပုိင္သိမ္းထားတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ပုဂၢလိကအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ေတာင္ အစီ 

အစဥ္ရွိပါတယ္။ ကားေတြကို ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း  SEAT ကေနထုတ္ေနၿပီး ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြ 

အေဝးေျပးလမ္းေတြ ေဖာက္လုပ္တာဟာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ လက္ခံႏုိင္စရာမရွိပါဘူး။ 

ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို လုိလားပါတယ္။ ေတာင္ဥေရာပမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အရာေတြကို 

ေျပာဆုိတာဟာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအမ်ားႀကီး သူ႔အတြက္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ 
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ဒါဟာ ပုံမွန္သီးသန္႔ႏုိင္ငံေရးထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္တဲ့ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္ရပ္တစ္ခုပါ။ 

အာဏာရွင္စနစ္ ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာၿပီးေနာက္ ၁၉၇၇ ပထမဆံုးေရြးေကာက္ပဲြမွာ လက္ဝဲဝါဒီေတြဟာ 

လက္ယာဝါဒီေတြကို ဆႏၵမဲေပးတဲ့ ပုံစံေတြဟာ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မဲေပး 

ခဲ့ၾကတဲ့ပုံစံနဲ႔တူညီပါတယ္။ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ ပုံစံတူပါတယ္။ ပထမ 

အႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဆြာရက္က (၃၄) ရာခုိင္ႏႈန္းရခဲ့ၿပီး ကြၽန္ေတာ္က (၂၉) ရာခုိင္ႏႈန္းရခဲ့ 

ပါတယ္။ (၄.၄) ရာခုိင္ႏႈန္းသာရရွိခဲ့တ့ဲ တီယာႏုိဂယ္ဗန္ရဲ႕ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး 

အလယ္အလတ္ပါတီတစ္ခုပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ေတြက ဆြာရက္ရဲ႕ ဒီမုိကရက္တစ္ 

ဗဟုိသမဂၢထက္ (၁) ရာခုိင္ႏႈန္းအသာ ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ ေနာက္ပုိင္းမွာ 

လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ပတ္ထရီဒုိရဲ႕ ျပည္သူ႔ပါတီျဖစ္လာမယ့္ လူထုအႀကိဳက္အလီယန္ဇာနဲ႔ ဖရာဂါ 

ထက္ မဲပုိမုိရရွိခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ကတၲလန္အမ်ဳိးသားတပ္ဖဲြ႕နဲ႔အတူ 

ပါတီငယ္အျဖစ္ ေရွ႕ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒက ဆြာရက္ကို အာဏာေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး  သူလိုခ်င္တဲ့မဲေတြ 

ကိုေတာ့ ေပးခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ 

ဒါဟာ စပိန္ကို နားလည္ဖုိ႔အဓိကေသာ့ခ်က္ပါပဲ။ ဆႏၵမဲတစ္ဦးခ်င္းဆီနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ 

ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္အခ်ာကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ခင္ဗ်ား ဆႏၵမဲျပဳရမွာက ရင္းႏွီးေနၾကျဖစ္တဲ့ 

ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚ ႏွစ္ၿခိဳက္မႈ၊ အစဥ္အလာနဲ႔ အတိုေကာက္စကားလံုးေတြကို ဆႏၵျ့ပဳရမွာ 

ျဖစ္ၿပီး ခင္ဗ်ားယုံၾကည္မႈထက္သန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မထက္သန္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဖဲြ႕ 

တည္းကိုပဲ မဲေပးခြင့္ရွိပါတယ္။ ဘုရင္ရဲ႕ႀကီးျမတ္တဲ့ ၿပီးျပည့္စုံမႈဟာ ဒါပါပဲ။ ဆြာရက္ဟာ 

လႈပ္ရွားမႈမွာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ လူမ်ားစုက ဖရန္ကုိအစုိးရအတြက္ 

သူပါတာဝန္ခံရမယ္လို႔ မယူဆေစပါဘူး။ စစ္ပဲြဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ဆက္တဲြအက်ဳိးဆက္ေတြ 

ကိုေပါ့။ ဒါဟာ သက္ဆုိင္တဲ့ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပါပဲ။ ဆြာရက္နဲ႔ကြၽန္ေတာ္ဟာ စစ္ၿပီးေခတ္မ်ဳိးဆက္ေတြ 

ျဖစ္တယ္ ဆုိတာရွင္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို ဥပေဒျပဳကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ သံုးပုံႏွစ္ပုံမဲေတြ 

ကို ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ေခါင္းမာတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ကာရီလိုက (၄) ရာခုိင္ႏႈန္း 

ရၿပီး ဖရာဂါက (၈) ရာခုိင္ႏႈန္းရပါတယ္။ အျခားနည္းလမ္းေတြအရဆုိရင္ အတိတ္ကို ကိုယ္စား 

ျပဳတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မဲမရပဲ စပိန္ရဲ႕အနာဂတ္ကို ကိုယ္စားျပဳသူေတြက ဒီမုိကေရစီ 

နည္းလမ္းအရ မဲႏုိင္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ မ်ဳိးဆက္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈပါ။ အတိတ္ကို 

ၾကည့္ၿပီးမဲမေပးၾကေတာ့ပဲ အနာဂတ္ကိုၾကည့္ၿပီး မဲေပးလာၾကပါတယ္။ ကာရီလုိနဲ႔ ဖရာဂါဟာ 

အတိတ္ပါပဲ။  

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ား

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔  ဉာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးေတြက သင္ယူထားတာ 



325

လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေမြးရာပါလားဆိုတာကို ခင္ဗ်ားသိပါသလား၊ တကယ္လို႔ သင္ယူထားတာ 
ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားဘယ္လို သင္ယူပါသလဲ။ 

ဒီအတြက္ေက်ာင္းမရွိပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအာဏာနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕တဲ့အခါမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕အဖဲြ႕ 

ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ  ခင္ဗ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မႈ သေဘာ 

တရားေတြတင္ျပမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံကိုသင္ယူခဲ့တဲ့ လူနည္းစုေတြထဲက တစ္ 

ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကေနဒီ (အေမရိကန္သမၼတ) ဟာ သူ႔ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ စကား 

ေျပာခဲ့တာကို အမွတ္ရတာဟာ တန္ဖုိးရွိပါတယ္။ 

မတ္နာမာရာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးေနရာမွာ ခန္႔ဖို႔စီစဥ္တဲ့အခါ သူ႔ကို ကုန္သြယ္ေရး 

က႑မွာသာ ခန္႔အပ္ဖုိ႔ ကေနဒီကိုေျပာခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

နည္းနည္းကေလးမွ မသိတာေၾကာင့္လုိ႔ ဆုိခဲ့ပါတယ္။ ''ခင္ဗ်ားက ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးလုပ္ဖို႔ 

မျပင္ဆင္ထားဘူးလုိ႔ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း အေမရိကန္သမၼတလုပ္ဖုိ႔ မျပင္ဆင္ထား 

ပါဘူး''လုိ႔ ကေနဒီက သူ႔ကိုျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့တယ္။   တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ကလဲြၿပီး 

ႏုိင္ငံေရးသိပၸံကလာတဲ့  သူေတြ တုိင္းျပည္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္လာတာမ်ဳိးမေတြ႕ဘူးပါဘူး။ 

သူတုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာရာမွာထူး ခြၽန္သူျဖစ္ရင္ျဖစ္၊ မဟုတ္ရင္ ေနာက္ကြယ္ 

ကေန တုိင္းျပည္ကိုညႊန္ၾကားခ်က္ေပးရမယ့္ နံပါတ္ (၂) လူလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

ေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္  ေက်ာင္းဆိုတာမရွိဘူး။

ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဟာ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမတင္ျပထားတဲ့ အရာေတြကုိ ျပင္းထန္တဲ့ 

တာဝန္ယူစိတ္ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး အက်ဳိးမက္တဲ့စိတ္လည္း အနည္းဆံုးမွာ ရွိေနရပါမယ္။ ေခါင္း 

ေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္သီးသန္႔သာမက ကာလ္ကတၱာရဲ႕ မာသာ 

ထရီဇာလုိ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ သူမဟာ သူမရဲ႕ဘဝတစ္ခုလံုးကို 

ေငြမမက္ပဲ ဘာမဟုတ္တာအတြက္နဲ႔ လဲလွယ္ခဲ့တာပါ။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး 

ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အေျခခံစိတ္ဓာတ္ဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ျပဳလုပ္ 

ျခင္းမရွိဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ယုံၾကည္ၿပီး အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားမႈကို အေျခခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ရဲဲ႕ ဒုတိယဝိေသလကၡဏာဟာ အျခားသူေတြရဲ႕စိတ္ခံစားမႈကို 

ျဖည့္တင္းႏုိင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဇာပါတီအုိရဲ႕အမွားဟာ ဘာပါလဲ။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ 

ေကာင္းတဲ့ အၾကပ္အတည္းကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးေၾကာက္ရြံ႕ေနခ်ိန္မွာ သူမၾကာခဏေပၚလာၿပီး 

အၾကပ္အတည္းမႀကဳံေတြ႕ေၾကာင္းႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အားလံုး မဟုတ္ေၾကာင္း သူေျပာခဲ့ပါ 

တယ္။ လူေတြဟာ လူေတြရဲ႕ခံစားခ်က္ကို  လက္ခံစဥ္းစားဖို႔ သူကိုယ္တုိင္ လက္မခံခဲ့ပါဘူး။ 

ဒါဟာ အပ်က္သေဘာေဆာင္တာျဖစ္ရင္ အေကာင္းသေဘာ  ေဆာင္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ရမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕စိတ္ခံစားမႈကို မျဖည့္တင္းႏုိင္ဖူး 
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ဆုိရင္ ဒါကို ဘယ္သူမွလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအမွားမ်ားဟာ 

တူညီၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ လူေတြရဲ႕စိတ္ခံစားမႈကို ေတြးေတာ 

မယ္ဆုိရင္ အေျဖေပးႏုိင္ဖုိ႔ အျပင္းအထန္တာဝန္ယူရမွာျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲရာေတြမွာလည္း 

ဘာမဟုတ္တဲ့ အရာေတြအတြက္ အရာအားလံုးကို အ႐ႈံးအႏိုင္ျဖစ္ေစႏိုင္ကာ သူ သုိ႔မဟုတ္ 

သူမဟာ အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကေန အေကာင္းသေဘာေဆာင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ 

ကုိ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေရးပဥၥလက္ေတြ ရိွေနပါေသးတယ္။ အဆုံး 

တစ္ေန႔မွာေတာ့ အာဏာရဆုိတာဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကုိ စီမံခန္႔ခဲြရတာထက္ မပိုပါဘူး။ 

တတိယအေျခအေနကေတာ့ လက္တဲြမယ့္လူေတြကုိ ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ 

မႈမပါဘဲ ကိုယ္က်င့္တရားၾသဇာနဲ႔ဆဲြေဆာင္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ 

အာဏာရလာတဲ့အခါမွာ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႕ရာထူးကို  ဘယ္သူ႔ကိုခန္႔ၿပီး ဘယ္သူ႔ကို ျဖဳတ္မလဲဆိုတာ 

ကို ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ လူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ ရာထူး 

ခန္႔အပ္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအာဏာသာမက ကိုယ္က်င့္တရား ၾသဇာရွိသူအျဖစ္ သူတုိ႔ခင္ဗ်ားကို 

ေလးစားဖုိ႔လည္းလုိပါတယ္။ အယ္ဒုိဖုိ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး ဒီမုိကရက္တစ္ဗဟုိသမဂၢပ်က္ဆီးသြားတာဟာ 

ဒါေၾကာင့္ပဲျဖစ္တယ္။ သူဟာ သူရဲ႕အဖဲြ႕အစည္းေပၚမွာ ကိုယ္က်င့္တရားၾသဇာဆံုး႐ႈံးခဲ့တယ္။ 

သူတုိ႔ဟာ သူ႔ကိုတန္ဖုိးမထားေတာ့ပဲ ကိုယ္က်င့္တရားၾသဇာရွိသူတစ္ေယာက္လုိ မေလးစားၾက 

ေတာ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ  ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕အဖဲြ႕အစည္းရွိပါတယ္။ အဖဲြ႕ဝင္ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ 

နယ္ပယ္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ပုိၿပီးထက္ျမက္ပါတယ္။ မီဂယ္ဘြိဳင္ရာ(စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ 

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ၁၉၈၂-၈၅) အယ္ဖြန္ဆုိဂါရာ (လက္ေထာက္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၉၈၂-၉၁)နဲ႔ 

ဂ်ဳိ႕စ္မာရီယာမာရာဗယ္ (သိပၸံနဲ႔ပညာေရးဝန္ႀကီး ၁၉၈၂-၈၈) စတဲ့သူေတြဟာ ပထမတန္းစား 

ေတြပါပဲ။ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ကြၽန္ေတာ့္ကိုေျပာတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ခင္ဗ်ားနဲ႔အတူ 

လုိက္ပါဖုိ႔ ထက္ျမက္တဲ့လူေတြအပါအဝင္ လူေတာ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ပါရမီရွင္ေတြ 

ဟာ သူတုိရဲ႕နဂုိစိတ္ရင္းရွိၿပီး ဒါကိုခင္ဗ်ားသိဖုိ႔လုိတယ္။ သူတုိ႔ကို သည္းညည္းခံတာဟာ 

အလြန္ခက္ခဲၿပီး ခင္ဗ်ားအင္မတန္စိတ္ရွည္ရပါမယ္။ ဒါဟာ  အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ အၾကံပါပဲ။ 

ခင္ဗ်ားမွာ ဘြိဳင္ရာလုိ ပထမတန္းစားတစ္ေယာက္ေလာက္ရွိမယ္ဆုိရင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ လူ 

တစ္ေယာက္ရဲ႕ မာနႀကီးမႈကို ခင္ဗ်ားဘယ္လုိကန္႔သတ္မလဲ။ ခင္ဗ်ားမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ အႀကံ 

အဉာဏ္ေတြကိုိဆံုးျဖတ္ႏုိင္မယ့္ ကိုယ့္က်င့္တရား ၾသဇာလည္းမရွိေသးဘူးဆုိရင္ေပါ့။  ဒါေပ 

မယ့္ အျခားအစီအစဥ္တစ္ခုနဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီး ေျဖရွင္းမလား၊ ဒါမဟုတ္ တျခားလမ္းကိုဘယ္လို 

ေရြးမလဲ။

တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕အမွားဟာသူတို႔မွာသူတို႔ထက္ထက္ျမက္သူ၊ သူတို႔ကို 

အရိပ္ထိုးႏိုင္မယ့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သူတေယာက္မွ မရွိေစခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ေဖာ္ 

ကိုင္ဖက္ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာမွာ ကိုယ္က်င့္တရားၾသဇာရွိတယ္လုိ႔ သူတုိ႔မခံစားရတာျဖစ္တယ္။ 
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ဒါဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ရမွာပါ။ ဆန္႔က်င္ဘတ္ ဥပမာကေတာ့ ေနရာအားလံုးလိုလိုမွာ 

ဗဟုသုတစုံလင္မႈမရွိတဲ့ သမၼတေရဂင္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္  သူအင္မတန္မွ ေတာ္တဲ့ေနရာ တစ္ခုရွိ 

တယ္။ သူ႔မွာ ရွင္းလင္းတဲ့ဦးစားေပးမႈရွိၿပီး သူဟာပထမတန္းစားအဆင့္ လူေတြကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သူ႕ကိုအရိပ္ထုိးႏုိင္မယ့္  သူကိုခိုင္းေလ့ရွိတယ္။ သူဟာ ပထမတန္း

စားအဆင့္လူေတြကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး  ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးစတဲ့ တာဝန္ထမ္း 

ေဆာင္ေစတယ္။ ပါရာေဂြးနဲ႔အာဂ်င္တီးနားဆက္စပ္တဲ့ေနရာကို သူမသိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မွာ

အလြန္ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အဖဲြ႕ရွိပါတယ္။ သူဟာ ဗဟုသုတနည္းပါးေပမယ့္ ဒါကို သိေန 

တာေၾကာင့္ ''ငါဘာမွ မသိဘူးဆုိတာ ငါသိေနတယ္''ဆုိတဲ့ စကားဟာ  အသိဉာဏ္ရဲ႕ ေရ 

ေသာက္ျမစ္လိုျဖစ္ေနတယ္။

ေခတ္ေပၚလူ႔အဖဲြ႕အစည္းကို သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးနဲ႔  ဂလို 

ဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ေတြက ျပန္လည္ပုံေဖာ္ေနၾကတာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအာဏာသမုိင္းနဲ႔ 

လူ႔သမုိင္းအတြင္း ပထမဆံုး အျဖစ္ ''သတင္းအခ်က္အလက္ဟာ အာဏာာျဖစ္တယ္'' ဆိုတဲ့ 

ဖြင့္ဆိုခ်က္ဟာ ေျပာင္းလဲသြားပါၿပီ။ ယေန႔ေခတ္ နည္းပညာဟာ လူတုိင္းထံသုိ႔ေရာက္ ရွိေစ 

ႏုိင္မယ့္ ေလထုလုိပဲ အသံုးခံပစၥည္းတစ္ခုပါ။ လ်ဳိ႕ဝွက္ဆံုးအေၾကာင္းအရာေတြ အပါအဝင္ 

အျဖစ္အပ်က္အားလံုးကို သိႏုိင္ပါၿပီ။ ဝီကီလီစ္အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံဟာ ေဖာ္ထုတ္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ 

မဟုတ္ဘဲ ဖုံးကြယ္မႈအားလံုးကုိ ေဖာ္ထုတ္လုိက္တဲ့ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ 

ေယာက္ဟာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကိုေဖာ္လိုက္ရင္ ဒါကိုအားလံုးတေျပးညီသိရွိၾကမွာပါ။ သတင္း 

အခ်က္အလက္ဟာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အားလံုးကိုရရွိေစၿပီး ပုိင္ရွင္မရွိတဲ့ေရလုိပါပဲ။ ျပႆနာ 

က ခင္ဗ်ားအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိဖုိ႔ သတင္းအခ်က္ကို ဘယ္လုိစနစ္တက်ျပဳလုပ္မလဲ။ 

ေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္  သတင္းေထာက္လွမ္းေရးဆိုတာဟာ  အင္မတန္ေပါမ်ားေနတဲ့ သတင္း 

အခ်က္အလက္ေတြထဲကေန ခင္ဗ်ားအတြက္အလုပ္ျဖစ္တဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခုခုထြက္လာႏိုင္ဖို႔ 

ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာ (၁၁) တုိက္ 

ခုိက္မႈ မတိုင္ခင္ကတည္းက ဒီလိုျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကို သတင္းအမ်ားအျပားက ညႊန္ျပေန 

တာပါ။ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ဆုိင္ေသာ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈျဖစ္ၿပီး 

အေမရိကန္ဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရယူရာမွာ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ သူတုိ႔မွာ သတင္း 

အခ်က္အလက္အမ်ားအျပားရွိၿပီး သူတုိ႔ဟာတုိက္ခုိက္မႈေတြကို ကာကြယ္ဖုိ႔နဲ႔လက္ဦးမႈရယူဖုိ႔ 

ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္ေတြကို သတိမျပဳမိႏုိင္ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာက 

သတင္းအခ်က္အလက္ဟာ အာဏာမဟုတ္ပါဘူး။ အာဏာဆုိတာ လည္ပတ္ေနတဲ့ အစုိးရ 

ထဲမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ခ်ိတ္ 

ဆက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ႀကီးမားတဲ့ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈကို 



328

တုိက္စားသြားတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈပဋိပကၡရဲ႕အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ 

တူညီတဲ့ အာဏာရွိၾကတယ္။ အဲဒီတူညီတဲ့အာဏာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ကရွိခဲ့တဲ့

အာဏာပဲျဖစ္တယ္။ အခုရင္ဆုိင္ေနရတဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့ အဲဒီအာဏာရဲ႕ 

တနခ္ုုိးဟာ ေလ်ာက့် သြားတယ။္ ဖိႏွပိမ္ႈကလာတဲအ့ာဏာ၊ တညူတီဲအ့ာဏာဟာတညရ္ွိေနတယ။္ 

အဲသလုိပဲ အာဏာနဲ႔ဂုဏ္သိကၡာရဲ႕ပဋိိပကၡလည္းရွိေနတယ္။ ၾသဇာနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာမရွိပဲ ၿခိမ္း 

ေျခာက္မႈကလာတဲ့ အာဏာတစ္မ်ဳိးတည္းရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိတာကေတာ့ က်ိဳးလြယ္ေက်

လြယ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္တယ္။ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အာဏာနဲ႔အတူတူ ေခါင္းေဆာင္ 

အျဖစ္ ကေနေလ်ာ့က်သြားတဲ့အခ်ိန္ရွိတယ္။ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း 

ေတြေတာင္မျဖစ္ေတာ့ပဲ အရင္လူေတြသာျဖစ္ႏို္င္ေတာ့တယ္။ အဲသလုိႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ 

ေဟာင္းေတြ က်ဳပ္တုိ႔ကမာၻေပၚမွာ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။

လူတစ္ေယာက္ဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးအတြက္ေလ့က်င့္ယူရတယ္။ ဒါဟာ 

သိပ္ကုိရွင္းလင္းတယ္။ အဲဒီလုိေလ့က်င့္တဲ့ေနရာမွာ အဲဒီလုိလူေတြရဲ႕အရည္အေသြးဟာ အဲဒီ 

နယ္ပယ္မွာ ေကာင္းခ်င္လည္းေကာင္းမယ္၊ ဆုိးခ်င္လည္းဆုိးမယ္။ ဒါကုိျငင္းလုိ႔မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ 

လူတစ္ေယာက္ဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးကုိ စာအုပ္ေတြထဲကေလ့လာလုိ႔မရဘူး။ 

ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ပဲ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေလ့က်င့္လုိ႔ရတယ္။ ဥပမာ ဆယ္စကၠန္႔မွာ လူတစ္ေယာက္

တစ္ရာမီတာေျပးႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး စာအုပ္ထဲကေန ကေလးေတြကုိခင္ဗ်ား ရွင္းျပလုိ႔ရတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ အဲဒီကေလးေတြကုိ မေျပးခုိင္းဘူးဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ေတြအဲဒီလုိဘယ္ေတာ့မွလုပ္ႏုိင္မွာ 

မဟုတ္ဘူး။

ႏုိင္ငံတကာၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ

ခင္ဗ်ားမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကာလအတြင္း ႏုိင္ငံတကာနဲ႔အဆက္အသြယ္ေတြအမ်ား 
ႀကီးရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီအဆက္အသြယ္ေတြထဲမွာ (ဂ်ာမနီႏုိင္ငံရဲ႕ ၁၉၆၉-၇၄ ခုႏွစ္ရဲ႕ ဆိုရွယ္ဒီမုိက
ရက္တစ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၁၉၆၆-၆၉ ခုႏွစ္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့) ဝီလီဘရန္႔၊ မာရီ႐ုိဆိုေရး၊ 
(ဆြီဒင္ႏုိင္ငံရဲ႕ ၁၉၆၉-၇၆၊ ၁၉၈၂-၈၆ ဆိုရွယ္ဒီမုိကရက္ တစ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့) အိုလတ္ဖ္ပါမင္း၊ 
(ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ၁၉၈၁-၉၅ ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ) ဖရန္ကို႔စ္ မစ္တာရန္းတုိ႔လည္းပါတယ္။ 
ဒါ့အျပင္ ဥေရာပသမဂၢ နဲ႔ေနတိုးအဖြဲ႕က လူေတြနဲ႔လည္း ခင္ဗ်ားအဆက္အသြယ္ ရွိခဲ့တယ္။ 
စပိန္ႏုိင္ငံမွာ ျပင္ပက ႏုိင္ငံေရးဇာတ္လိုက္ေတြရဲ႕သက္ေရာက္မႈကဘာလဲ။ ဒီကေန႔အကူး 
အေျပာင္းကာလအတြက္ ဘယ္လိုနိဂံုးမ်ိဳးကုိခင္ဗ်ားဆြဲခ်င္သလဲ။

စပိန္ႏုိင္ငံသားေတြဟာ တျခားေသာဥေရာပသားေတြလုိပဲျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဆုိခ်င္တဲ့ 

အဓိပၸါယ္က စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေတြကေနလြန္ေျမာက္ခ်င္ၾကတယ္။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ေတြက 
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(စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အလုပ္အကုိင္ဆံုး႐ႈံးမႈေၾကာင့္) လုပ္ငန္းခြင္ကေန အတင္းအက်ပ္ 

ႏွင္ထုတ္ခံရတဲ့ စပိန္ႏုိင္ငံသားေပါင္း ၁.၅ သန္းရွိတယ္။ အဲဒီစပိန္လူမ်ိဳးေတြမွာ အလုပ္သမား 

သမဂၢလြတ္ေျမာက္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏လြတ္လပ္မႈစတဲ့ ဥေရာပ 

အေတြ႕အႀကံဳေတြရွိတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ သူတုိ႔ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕မိသားစုေပါင္း ၁ဝ သန္းကုိ 

ဦးေဆာင္ေခၚေဆာင္သြားႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ဥေရာပသမဂၢထဲကုိဝင္ခြင့္ရဖုိ႔ ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့စာခ်ဳပ္ 

ကုိ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ကေန လက္ခံခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီစာခ်ဳပ္ဟာ သိပ္ကိုအေရးႀကီးၿပီး 

ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဥေရာပသမဂၢထဲကုိဝင္ဖို႔ ကိုယ့္ဘက္က 

ဘာေတြ ကိုလိုက္ေလ်ာမလဲဆိုတဲ့ ကိစၥျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ ဥေရာပကုိမယံုၾကည္တဲ့သူေတြဟာ စပိန္ 

ဒႆနပညာရွင္ျဖစ္တဲ့ ေအာ္ေတးဂါး ဝုိင္ ဂဲလ္ဆတ္ရဲ႕ (ရႊဲ႕ေျပာတဲ့)' စပိန္ဟာျပႆနာျဖစ္တယ္။ 

ဥေရာပဟာ အေျဖျဖစ္တယ္' ဆုိတဲ့စကားရဲ႕လႊမ္းမုိးမႈေအာက္ကုိေရာက္သြားၾကတယ္။ ဒီစကား 

ဟာ သိပ္ကုိလွတယ္။

စပိန္အတြက္ေတာ့ ဥေရာပဟာ ႏုိင္ငံတကာၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ 

လႊမ္းမုိးမႈကုိ လက္ရွိအေျခအေနအတြက္ ဘယ္လုိျပန္ၿပီးကူးေျပာင္းေပးႏုိင္မလဲ။ ဥေရာပဟာ 

အေမရိကန္လုိပဲ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ၾသဇာက်ဆင္းလာတယ္။ ၂ဝ၁၁ ေအာက္တုိဘာမွာ ဘရာဇီး

သမၼတလူလာကအခုလုိေျပာခဲ့တယ္။ 'ခင္ဗ်ားတုိ႔ဟာ ဥေရာပဒီမုိကရက္တစ္နဲ႔ ဆုိရွယ္ပံုစံကုိ 

တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီပံုစံကုိက်ဳပ္တုိ႔ကလူသားရဲ႕ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ေတြးေတာခဲ့တယ္။ 

ဒါကုိခင္ဗ်ားတုိ႔မွာ ဖ်က္ဆီးပုိင္ခြင့္မရွိဘူး။' လုိ႔ လူလာကေျပာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု 

က်ဳပ္တုိ႔ကဒါကုိဖ်က္ဆီးေနတယ္။ တစ္နည္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဥေရာပဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ 

က်ဆံုးေနတယ္။ 'ယူေရးရွား' ရဲ႕အေနာက္ေတာင္ပုိင္းကြက္ကြက္ေလးတစ္ခုပဲျဖစ္လာေနၿပီး 

အဲဒီအပုိင္းကေလးဟာလည္း အဆက္တျဖည္းျဖည္းျပတ္ေတာက္လာတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီအပုိင္း 

ကေလးဟာ ဆုိရွယ္ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ခရစ္ယာန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိပဲကုိင္ဆြဲထားတယ္။ အမ်ား 

ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ တြဲစပ္ေနတဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါဝင္ေနတဲ့ႏုိင္ငံေရး စြမ္းအားေတြအတြက္ပဲ 

ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဟာ ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ဥေရာပရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္တယ္။ 

ဥေရာပဟာက်ဆံုးေနတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာလည္း ဆက္ၿပီးက်ဆံုးေနတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ 

ေဝမွ်ႏုိင္တဲ့ျပည္သူ႔ေနရာေတြကုိတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈမရွိလုိ႔ပဲျဖစ္ 

တယ္။ ဒါကုိကမာၻ႔ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္တဲ့အခါမွာ ေတြ႕ႏုိင္တယ္။ ဒါဟာ အေမရိကား 

နဲ႔ ဥေရာပႏွစ္ခုေပါင္းအေနာက္လုိ႔ေခၚတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးအေနာက္တုိင္းရဲ႕ အေျခအေနျဖစ္တယ္။ 

အေၾကာင္းကေတာ့ လက္တင္အေမရိကဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအေနာက္ျဖစ္တယ္။ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္ 

ေျခလည္းရွိတယ္။ လက္တင္အေမရိကဟာေနာက္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ေပးဆပ္ 

ရမယ့္အရာေတြကုိ သံုးပစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေပၚထြန္းစအေရွ႕နဲ႔အေနာက္ စီးပြားေရးေတြကေတာ့ 

ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ဝယ္ယူလုိ႔ရမယ့္အရာေတြအတြက္ စုေဆာင္းေနၾက 

တယ္။ ဒါဟာ ကမာၻ႔ဇာတ္ခံုႀကီးရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့အေျပာင္းအလဲျဖစ္တယ္။
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ဒီလုိအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ဥေရာပဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ၾသဇာက်ဆင္းလာတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ တူနီရွားႏုိင္ငံသားေတြဟာလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္သ႐ုပ္သဏၭာန္နဲ႔ ဥေရာပလုိျဖစ္ခ်င္ 

လာတယ္။ ဒီဆႏၵဟာ သူတုိ႔ေတြေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့အခ်ိန္မွာ မက္ခဲ့တဲ့အိပ္မက္ပဲျဖစ္တယ္။ 

အခုေတာ့ အဲဒီအိပ္မက္ဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔အားနည္းလာၿပီး အဓိပၸါယ္မရွိေတာ့ဘူးဆုိတာကုိ 

လည္းျမင္လာတယ္။ ဒီကိစၥမွာ ဥေရာပသမဂၢကုိဝင္ေရာက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသားေတြ၊ 

ေမာ္႐ုိကုိႏုိင္ငံသားေတြဟာလည္းဒီအတုိင္းပဲ။ ေမာ္႐ုိကုိႏုိင္ငံဟာ ဥေရာပရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတစ္

ပုိင္းျဖစ္ခ်င္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အာရပ္ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ တူရကီႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ေတာ့ 

အာရပ္လူမ်ိဳးေတြမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ေတြဟာ ဥေရာပတုိက္ႀကီးရဲ႕အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုသာ 

ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥေရာပသားေတြရဲ႕အမွားအယြင္းေၾကာင့္ တူရကီဟာ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ 

ေပါင္းစည္းဖုိ႔ စိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ့နည္းလာတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ တူရကီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္

လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဥေရာပသမဂၢကေတာ့ ဆုတ္ယုတ္လာလုိ႔ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥေရာပထဲ

ကုိေပါင္းစည္းဝင္ေရာက္ဖုိ႔ကိစၥဟာ တစ္ခ်ိန္ကတူရကီအတြက္ မုိးကုတ္စက္ဝုိင္းျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ 

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္စရာေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

အထူးသျဖင့္ အယူအဆသေဘာအရ ဥေရာပဟာ အခုအခ်ိန္မွာ က်ဳပ္တုိ႔ေတြ႕ေနရတဲ့ 

ဒီမုိကေရစီ အကူးအေျပာင္းကာလျဖစ္စဥ္အေပၚ ႀကီးႀကီးမားမားလႊမ္းမုိးႏုိင္မႈစြမ္းရည္က်ဆံုးခဲ့

တယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာလည္း ဒီလုိစြမ္းရည္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ႀကီးႀကီးမားမားက်ဆံုးခဲ့တယ္။ 

သတင္းစာေစာင္တစ္ခုက ဟီလာရီကလင္တန္ကုိ တစ္ခုေမးခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဟီလာရီ 

ကလင္တန္ဟာ အုိးဘားမားတ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိသြားေရာက္လည္ပတ္ဖုိ႔ စီစဥ္ေပးေနရတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ 

တယ္။ အုိဘားမားဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာကို အရွိန္ျမႇင့္ေပးႏုိင္မလားလုိ႔ 

ဟီလာရီကလင္တန္ကုိေမးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ 'ခင္ဗ်ားဟာ  ကိုယ့္ကိုေငြထုတ္ေပးေနတဲ့ ေငြရွင္ကို 

ဘယ္ေတာ့မွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္လား။' လုိ႔ ျပန္ေျဖခဲ့တယ္။ 

စပိန္ဟာ ဒီလုိအကူးအေျပာင္းကာလေၾကာင့္သာမကဘဲ က်န္ခဲ့တဲ့ႏွစ္သံုးဆယ္က 

ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ပါ ရည္ၫႊန္းကုိးကားခံထားရတာျဖစ္တယ္။ က်ဳပ္အစုိးရအဖြဲ႕ထဲကုိေရာက္

တဲ့အခါမွာ က်ဳပ္ရဲ႕တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြဟာ ေဒၚလာေလးေထာင့္ငါးရာရွိခဲ့တယ္။ အစုိးရအဖြဲ႕ထဲက

က်ဳပ္ထြက္သြားတဲ့အခါမွာ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းခြဲ ျဖစ္လာတယ္။ ပဋိပကၡေတြအျပင္းအထန္ျဖစ္ 

ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒၚလာသံုးေသာင္းထိျဖစ္လာတယ္။ တကယ္လုိ႔က်ဳပ္တုိ႔ဟာ စီးပြားပ်က္ကပ္ 

ေၾကာင့္ ေဒၚလာႏွစ္ေသာင္းခြဲထိျဖဳတ္ခ်လုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ေဒၚလာေလးေထာင္ငါးရာကေန 

ႏွစ္ေသာင္းခဲြအထိတက္လာတာဟာ  အလြန္ႀကီးမားတဲ့ေျပာင္းလဲမႈႀကီးျဖစ္တယ္။ ဒီလုိေအာင္ 

ျမင္မႈကုိ ႐ုပ္ပုိင္းေငြေၾကးနဲ႔ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါဟာလက္တင္အေမရိကားနဲ႔ ေျမာက္အေမရိကား 

မွာရွိတဲ့ ရည္ၫႊန္းကုိးကား အမွတ္ထဲမွာပါတဲ့ လူသားအရင္းဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့  

စပိန္ကိုမိုဒယ္တစ္ခုအျဖစ္ယူဆဖို႔ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
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စပိန္လုိပဲ ဥေရာပဟာ သူ႔ရဲ႕ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္။ အီတလီႏုိင္ငံဟာ 

အခုအခ်ိန္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ့္ငါးႏွစ္ကထက္ပုိၿပီးေတာ့  ဂ်ီဒီပီတုိးႏႈန္းဟာ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ 

ေလ်ာ့က်သြားတယ္။ စပိန္ကေတာ့  ဂ်ီဒီပီမွာ အီတလီႏုိင္ငံထက္ေက်ာ္သြားတယ္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ 

ဟာ စက္မႈလက္မႈမွာ ပ်က္စီးသြားတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူလာေျပာခဲ့သလုိပဲ ဥေရာပနဲ႔ 

ဒီမုိကရက္တစ္လူမႈစီးပြားပံုစံျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူသားအေမြအႏွစ္ဟာ သိမ္ေမြ႕တဲ့ပဋိပကၡထဲမွာေရာ

က္ေနၿပီ၊ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ အဲဒီပဋိပကၡထဲကေနဘယ္လုိ ႐ုန္းထြက္ရမလဲဆုိ 

တာကုိ မသိေသးဘူး။ က်ဳပ္ဟာ မစ္တာရန္း၊ ဟဲမုိ႔ခုိး (အေနာက္ဂ်ာမနီရဲ႕ ၁၉၈၂-၉ဝ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ 

၁၉၉ဝ-၉၈ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံရဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)၊ ယက္ဒယ္လုိးစ္ (ဥေရာပေကာ္မရွင္ ၁၉၈၅-၉၅ ရဲ႕ 

ဥကၠ႒) စတဲ့လူေတြနဲ႔အတူတူ ဥေရာပေကာ္မရွင္မွာ ဆယ္ႏွစ္ၾကာရွိခဲ့တယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ဟာ 

ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ေတြကုိဘယ္လုိ ဘယ္ပံုခက္ခက္ခဲခဲထိထိေရာက္ေရာက္ပံုေဖာ္ခဲ့သလဲဆုိတာကုိ 

သိခဲ့ရတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနေတြဟာ အခုအခ်ိန္မွာ လံုးဝေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီ။

ဒီလုိဥေရာပႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အသံဟာ အီဂ်စ္မွာမရွိေတာ့ဘူး။ တူနီရွားမွာပဲရွိေတာ့တယ္။ 

အေမရိကားလုိပဲ က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ဒီမုိကရက္တစ္ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ကူညီရမယ့္အခ်ိန္ 

ေရာက္တုိင္း ႐ႈပ္ေထြးတဲ့အေျခအေနထဲမွာ ေရာက္ေရာက္ေနတတ္တယ္။ ေဆာ္ဒီေတြဟာ  

သင္ခန္းစာတစ္ခုရလိုက္တယ္။ ဘာသင္ခန္းစာလည္းဆိုေတာ့ မူဘာရတ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ 

တဲ့ အႏွစ္သံုးဆယ္အၿပီးမွာ အေမရိကားဟာ သူ႔ကုိဘုရားၿပီး ျငမ္းဖ်က္လုပ္ခဲ့တာကုိျမင္ တယ္။ 

အာရပ္ေတြဟာ သူတုိ႔ဘာသာသူတို႔ေစာင့္ေရွာက္ၾက ရမယ္ဆုိတာကုိျမင္ၿပီး ေဆာ္ဒီေတြ အျမင္

မွန္ရသြားတာျဖစ္တယ္။သူတုိ႔ေတြဟာ တျခားအရာေတြၾကားထဲမွာပဲ တ႐ုတ္နဲ႔သေဘာ တူညီမႈ 

ယူခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္  ေရနံနဲ႔ လက္နက္အလဲအလွယ္ေတြပါဝင္တဲ့ လံုၿခံဳေရးသေဘာတူညီမႈေတြ 

လည္း ယူခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ကမာၻေပၚမွာသိပ္ကုိ ႀကီးမားတဲ့အေျပာင္းအလဲျဖစ္တယ္။ ဒီမုိကေရစီ 

ပံုေဖာ္ေနတဲ့တြန္းအားေတြပါတဲ့ေတာ္လွန္ေရးေတြရွိတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ လစ္ဗ်ားနဲ႔ ဆီရီးယား 

အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြေပါ့။ ဒါေတြဟာ အာဏာရွင္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ အၾကြင္းမဲ့ 

ခ်စားမႈကုိ လူေတြစိတ္ပ်က္ေနၾကသလုိပဲ။ အသက္သံုးဆယ့္ငါးႏွစ္ေအာက္ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ရွစ္

ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနတယ္။ အကူအညီမဲ့ေနတယ္။ သူတုိ႔မွာ ဦးတည္ခ်က္ 

ကင္းမဲ့ေနတယ္။ အဲဒီလုိလူေတြကုိ ေစာေစာက ေတာ္လွန္ေရးေတြကမ်က္ကြယ္ျပဳထားတယ္။

ဒီလုိအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြအားလံုးအတြက္ အနိမ့္ဆံုးဥေရာပနဲ႔ အေမရိကားရဲ႕ ႏုိင္ငံ 

တကာအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ အခန္းက႑ဟာ အနာဂတ္မွာ ပုိပုိၿပီးေလ်ာ့နည္းလာလိမ့္မယ္။ 

ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြရဲ႕ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္ ျပင္ပၾသဇာလႊမ္း မုိးမႈေတြကုိ အတိတ္ကာလတုန္း

ကထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အတြင္းအေၾကာင္းတရားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ ၈၅ 

ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ခဲ့တယ္။ 
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စပိန္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း

ဧၿပီ - ၁၉၃၉။ ဖရန္႔စစ္ဖရန္ကုိရဲ႕ အမ်ဳိးသားတပ္ဖဲြ႕ေအာင္ႏုိင္မႈျဖင့္ စပိန္ျပည္တြင္းစစ္ 

အဆံုးသတ္သည္။

ဇန္နဝါရီ - ၁၉၆၈။ ဘက္စ္ကြက္ရဲ႕ေမြးရပ္ေျမနဲ႔ လြတ္လပ္မႈခဲြထြက္ေရးတပ္ဖဲြ႕ (ETA) က 

ရဲတစ္ေယာက္အား  သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ဖရန္ကိုအစုိးရအား ျပင္းထန္ေသာ ပုန္ကန္မႈစတင္ 

သည္။

ဇူလုိင္ - ၁၉၆၉။ ဖရန္ကုိ အသက္ (၇၆) ႏွစ္သည္ ႏုိင္ငံရဲ႕အႀကီးအကဲရာထူးအား ဆက္ခံ 

ရန္ မင္းသားဂ်ဴအန္ကားလုိ႔စ္အားခန္႔အပ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား အျခားအာဏာမ်ား ေပးအပ္ 

ရန္ စီစဥ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ - ၁၉၇ဝ။ ရဲ (၃) ေယာက္ေသဆံုးမႈတြင္ စြပ္စဲြခံေနရေသာ ဘုန္းႀကီး (၂) ပါး 

အပါအဝင္  ETA  တပ္ဖဲြ႕ ေထာက္ခံသူ (၁၆) ေယာက္အား ဘ႐ူဂုိရယ္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ 

သည္။ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ႏုိင္ငံျခားအစုိးရမ်ား၏ဖိ အားေပးမႈေအာက္တြင္  ေသဒဏ္ျပစ္ 

ဒဏ္အား ေနာက္ဆံုးတြင္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ - ၁၉၇၃။ ETA က ကားလို႔စ္အရီယာနာဗာ႐ိုရဲ႕ ေနရာဆက္ခံသူ ဖရန္ကိုရဲ႕ 

ညာလက္႐ံုး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လူးဝစ္ကာရီယိ အားသတ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ - ၁၉၇၄။ ဖရန္ကိုရဲ႕က်န္းမာေရးယိုယြင္းလာမူ၊ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း 

ႏွင့္အတူ နာဘာ႐ုိက လံုးဝမေအာင္ျမင္ေသာ၊ တင္းက်ပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အသင့္အတင့္ 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ဧၿပီ - ၁၉၇၄။ ေပၚတူဂီရဲ႕ လက္ယာပါတီအစုိးရကုိ လက္ဝဲပါတီရဲ႕စစ္ဘက္ေအာင္ႏုိင္မႈ 

ျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ေပၚတူဂီရဲ႕ ဒီမုိကေရစီစနစ္စတင္ခဲ့သည္။ 

ဂ်ဴလိုင္ - ၁၉၇၄ ။ စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ႏုိင္ငံေရးေပၚလစီကုိ ဆန္႔က်င္ေသာအဖြဲ႕တစ္

ဖြဲ႕အားဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

စက္တင္ဘာ - ၁၉၇၄။ အစုိးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘက္စကြက္ပါတီပါဝင္ရာတြင္ 

အားေကာင္းရန္ရည္ရြယ္ၿပီး တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကုိ သေဘာတူခဲ့ကာ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ခုကုိ တရားဝင္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

ဧၿပီ - ၁၉၇၇။ ဆြာရတ္သည္ သက္ဦးဆံပုိင္စနစ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသေဘာတူညီမႈအ 

တြက္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေစသည္။ စစ္တပ္သည္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေဝဖန္သည္။ 
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ဇန္နဝါရီ - ၁၉၇၇။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္လြတ္လပ္ေသာ အေထြေထြ ေရြး 

ေကာက္ပြဲ က်င္းပသည္။  ဒီမုိကရက္တစ္ ဗဟုိအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဆြာရတ္ဇ္ႏွင့္ ဖရန္ကုိ 

ေခတ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ား အမ်ားစုအႏုိင္ရသည္။  ဆုိရွယ္လစ္အလုပ္သမားမ်ားပါတီ 

သည္ အဓိကအတုိက္အခံပါတီျဖစ္လာသည္။ စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ လက္ယာဝါဒီမဟာမိတ္ 

ပါတီမ်ားမွာ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာရရွိခဲ့သည္။ 

ဂ်ဴလိုင္ - ၁၉၇၇။ ပါလီအမတ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂူတီရာရတ္ မယ္လာဒုိလက္ေအာက္တြင္ 

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအသစ္အား ဖြဲ႕စည္းသည္။

ဂ်ဴလုိင္ - ၁၉၇၇။ စပိန္သည္ဥေရာပအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္ရန္ေလွ်ာက္ထားသည္။

စက္တင္ဘာ - ၁၉၇၇။ ဆြာရတ္သည္ စပိန္ေဒသႏွင့္ သက္ဦးဆံပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကတၱလန္ 

ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေျပာင္းအလဲတြင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအတြက္ ကတၱလန္ေဒသ   

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္ကုိ သေဘာတူခဲ့သည္။

ေအာက္တုိဘာ - ၁၉၇၇။  ရပ္တန္႔ေနေသာစီးပြားေရးအား ျပန္လည္အသက္ဝင္ေစရန္ 

ျပည္သူလူထုအက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ပံုေသလုပ္ခတုိးျမႇင့္ျခင္း အသံုးစရိတ္ 

ျဖတ္ေတာက္ျခင္း အခြန္တုိးေကာက္ျခင္းေတြကုိကန္႔သတ္ရန္ မြန္ကလာသေဘာတူစာခ်ုဳပ္အား 

အစုိးရႏွင့္အတုိက္အခံမ်ားၾကားသေဘာတူညီခဲ့သည္။ 

ေအာက္တုိဘာ - ၁၉၇၇။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဥပေဒကုိ ေရြးေကာက္ေျမာက္တင္ေျမႇာက္ 

ထားသည့္  ပါလီမာန္ကဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ႏုိဝင္ဘာ - ၁၉၇၈။  အစုိးရက စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလုပ္ႀကံမႈျဖစ္ေသာ ဂလက္ဆီရာျဖစ္စဥ္ 

ႀကီးကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ အစုိးရသည္စစ္တပ္၏ ေဒါသကုိေရွာင္လႊဲရန္  အာဏာသိမ္းရန္ၾကံစည္ 

ေသာ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေပါ့ေလ်ာ့ေသာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားကုိ 

တရားစြဲဆုိျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

ဒီဇင္ဘာ - ၁၉၇၈။ လႊတ္ေတာ္မွေရးသားသည့္ ဒီမုိကရက္တစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

သစ္အား ျပည့္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ အတည္ျပဳသည္။

မတ္ - ၁၉၇၉။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ဗဟိုသမဂၢပါတီအမ်ားစု အႏုိင္ရသည္။  

ဆုိရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီသည္ အဓိကအတုိက္အခံပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ခုိင္မာလာသည္။ 

စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည့္သူ႔ပါတီတုိ႔မွာ မဲအနည္းငယ္သာရရွိသည္။ 

ဧၿပီ - ၁၉၇၉။ ပထမအႀကိမ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး 

အတုိင္းအတာျဖင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ဗဟုိသမဂၢပါတီအႏုိင္ရခဲ့ေပမယ့္ စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ဆုိ 
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ရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီတုိ႔သည္ အဓိကၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကုိအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိ 

သည္။

ေမ - ၁၉၇၉။ ပါတီညီလာခံမက္စ္္ဝါဒီပံုစံကုိ ရယူထားေသာ ဖီလဗီကြန္ဆာလက္မဲ႐ႈံးနိမ့္ 

ၿပီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ကြန္ဆာလက္သည္ စက္တင္ဘာတြင္ သူ႔၏

ကိုယ္ပုိင္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံသည္။

ေအာက္တုိဘာ - ၁၉၇၉။ ဗက္စကြက္ႏွင့္ ကတၱလန္တာမဲေပးသူမ်ားမွ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ 

ဗက္စကြက္ေဒသႏွင့္ကတၱလန္ေဒသတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ပင္မအမ်ိဳးသားေရးပါတီ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မတ္ - ၁၉၈ဝ။ ပထမအႀကိမ္ေဒသဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဗက္စကြက္ေဒသႏွင့္ 

ကတၱလန္ေဒသတြင္ က်င္းပသည္။ ေဒသႏွစ္ခုစလံုးတြင္အစုိးရမွ ပင္မအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားပါ

ဝင္ခဲ့သည္။ 

ေမ - ၁၉၈ဝ။ စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လူႀကိဳက္မ်ားမႈေလ်ာ့နည္းလာသည့္အေလ်ာက္ 

ဆြာရတ္သည္ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္မ်ားထက္ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာေပးၿပီး ဝန္ႀကီး 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ အေျပာင္းအလဲလုပ္သည္။ စပိန္အလုပ္သမား ဆုိရွယ္လစ္ပါတီသည္ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ အယံုအၾကည္မရွိအဆိုကို တင္သြင္းေသာ္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းေသာကြာဟမႈျဖင့္ 

ဆြာရတ္ဆက္လက္ရပ္တည္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ - ၁၉၈၁။ ဆြာရတ္သည္  ပါတီတြင္းအကြဲအျပဲမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအမွားမ်ား 

ေၾကာင့္ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ - ၁၉၈၁။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃တြင္ ပါလီမန္ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေတာ္ဝင္ 

မိသားစုေထာက္ခံမႈျဖင့္ တီဂ်ီအုိ၏ေအာင္ျမင္ေသာႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ဘလင္ဆီယာတြင္ စစ္ဘက္ 

အရာရွိမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္မွတရားမဝင္စုေဆာင္းထားသူမ်ားက ၿမိဳ႕ကုိထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ဘုရင္ဂ်ဴ 

အန္ ကားလုိးစ္သည္ လႈပ္ရွားမႈကုိရပ္တန္႔ရန္စီမံကိန္းခ်ၿပီး ျဖစ္ရပ္တြင္ပါဝင္ေသာ အရာရွိမ်ားကုိ  

ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝန္ႀကီးေဟာင္း ဆုိတီလုိသည္ ဆြာရတ္၏ေနရာတြင္ ဝန္ႀကီး 

ခ်ဳပ္ အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရသည္။

ေအာက္တုိဘာ - ၁၉၈၁။ ပါလီမန္သည္ အေနာက္ႏုိင္ငံစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ စပိန္စစ္ဘက္ 

ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းမႈကုိခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖင့္ စပိန္ဆုိရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီတုိ႔ 

က ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ေနတုိးႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္မဲေပးခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ - ၁၉၈၂။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ လႈပ္ရွားမႈ သစၥာေဖာက္သူမ်ားအတြက္ ႐ုံးတင္ 

စစ္ေဆးမႈစတင္သည္။ လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္သူအား ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၃ဝ ခ်မွတ္ၿပီး အျခား 
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တရားခံမ်ားကုိ ေပါ့ေလ်ာ့ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ေအာက္တုိဘာ - ၁၉၈၂။ စပိန္အမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီသည္ေရြးေကာက္

ပြဲတြင္တခဲနက္ေအာင္ပြဲခံၿပီးဂြန္ဇဲလက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီသည္ စပိန္ 

ဒီမုိကရက္တစ္ ဗဟုိသမဂၢပါတီတုိ႔ၿပိဳလဲသြားၿပီး ျပည့္သူ႔ပါတီအလယ္အလတ္အျဖစ္ ဒုတိယ 

ေနရာကုိေရာက္လာသည္။ ဂြန္ဇဲလက္သည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ဆုပ္ကုိင္ဦးေဆာင္ 

ျခင္းျဖင့္  လူမႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ေပးသည္။

ဇန္နဝါရီ - ၁၉၈၆။ ေပၚတူဂီႏွင့္ စပိန္အပါအဝင္ ဥေရာပအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္လာၿပီး စီးပြားေရး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီႀကိဳးပမ္းမႈကုိ အုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္ရန္လႈ႔ံေဆာ္သည္။

မတ္ - ၁၉၈၆ ။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲေပးသူမ်ားက ေနတုိးႏွင့္ဆက္လက္ပူးေပါင္းရန္ 

ေထာက္ခံၿပီး စပိန္အလုပ္သမားဆုိရွယ္လစ္ပါတီသည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ဆက္လက္ထားရွိရန္ 

အတြက္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ရာထူးမ်ားအထက္အေအာက္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ဇြန္ - ၁၉၈၆။ စပိန္ဆုိရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီသည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

ဒုတိယအႀကိမ္ အျပည့္အဝအႏုိင္ရသည္။

ဒီဇင္ဘာ - ၁၉၈၈။ ဆုိရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီအစုိးရ စီးပြားေရးမူဝါဒကုိ အေထြ ေထြ

႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားကစပိန္ကုိလံုးဝရပ္ဆုိင္းသြားေစသည္။

ေအာက္တုိဘာ - ၁၉၈၉။ ဆုိရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တတိယ 

အႀကိမ္ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း  လႊတ္ေတာ္သည္အဓိကေနရာမ်ားကုိ က်ဥ္းေျမာင္းစြာဆံုး႐ႈံးေန 

သည္။

ဇန္နဝါရီ - ၁၉၉၃။ စပိန္အလုပ္သမားဆုိရွယ္လစ္ပါတီ စတုတၴအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

အႏုိင္ရသည္။ သုိ႔ေပမဲ့ အေရးပါေသာရာထူးမ်ား ေလွ်ာ့ပစ္ခဲ့သည္။

မတ္ - ၁၉၉၆။ စပိန္ဆုိရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီသည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာျပည္သူ႔ပါတီ  

ေခါင္းေဆာင္သစ္ အန္ဇာအား႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ ဂြန္ဇဲလက္သည္ တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ပါတီ 

ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္သည္။
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မိတ္ဆက္

အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွသည္ ပိုၿပီးဒီမိုကေရစီဆန္သည့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အဓိကက်သည့္ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားသူမ်ားပါ၀င္ခဲ့ 

သည့္ အခန္းက႑ကို ဤအခန္းတြင္ သုံးသပ္တင္ျပထားပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕ေပါင္းစုံ၏ 

ႏုိင္ငံေရးအရပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အဓိကက်သည့္ အမ်ဳိးသမီး 

လႈပ္ရွားသူမ်ားက ျမႇင့္တင္ပုံ၊ ေထာက္ခံအားေပးပုံကို ဤအခန္းတြင္ ဆန္းစစ္ထားသည္။ 

ထို႔အျပင္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမွ်မႈကို ထိုအမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွား 

သူမ်ားက ျမႇင့္တင္အားေပးခဲဲ့ပုံကို ဆန္းစစ္ထားသည္။ Democratic Transitions စီမံခ်က္တြင္ 

ဆန္းစစ္ထားသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ‘ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္’ ဟုအက်ယ္အျပန္႔ယူဆ 

ထားသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ က်ား၊မ 

လူမႈေရးရာ ရလဒ္မ်ားအရမူ လြန္စြာကြဲျပားျခားနားေနသည္။ က်ား၊မ လူမႈေရးရာရလဒ္သည္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အစဥ္အလာ ဆန္းစစ္ေလ့လာသူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ 

သည့္ မ်က္ႏွာစာတစ္ခုျဖစ္သည္။ စင္စစ္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအသီးသီး၏ က်ား၊မလူမႈေရးရာ 

မ်က္ႏွာစာကို ထည့္သြင္းစဥ္စားမည္ဆိုပါက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခုလုံး အက်ဳံး၀င္သည့္ 

Georgina Waylen ေရးသည္။
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ေအာင္ျမင္မႈကို သီးျခားအကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈ ျပဳႏုိင္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိသည္။i အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 

IDEA ၏ Democratic Transitions စီမံခ်က္တြင္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား

လုံးမွာအမ်ဳိးသားမ်ားျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားၿပီးၿပီးခ်င္းကာလတြင္ အမ်ဳိးသမီးအနည္း 

ငယ္သာ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုအမ်ဳိးသမီးအနည္းငယ္ (ဖိလစ္ပိုင္မွ 

ကိုရီ အကြီႏို [ယခုကြယ္လြန္] ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားမွ မီဂါ၀တီ ဆူကာႏိုပူ ထရီတို႔လိုေခါင္းေဆာင္မ်ား) 

သည္၎တို႔၏ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ (က်ား၊မလူမႈေရးရာအရ ဆက္ႏႊယ္မႈရွိေသာ 

သို႔မဟုတ္မရွိေသာ) ပါတီအဆက္အစပ္မ်ားသက္သက္ကို အေျခခံၿပီးေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ 

ခံၾကရသူမ်ားမဟုတ္ပါ။ ယခင္ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္မႈကလည္း ေရြး 

ေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။ သို႔တုိင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ 

ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံးကဲသ့ို႔ပင ္အသြငက္ူးေျပာင္းမႈမ်ားသည ္က်ား၊မ လမူႈေရးရာခြဲျခားမႈရွိေနသည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားက ကြဲျပားေသာအခန္းက႑ 

မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားက အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား 

ကို ကြဲျပားေသာသက္ ေရာက္မႈမ်ားရွိသည္။ii အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအမ်ား 

အျပားတြင္ ထူးျခားအေရးပါသည့္ေနရာမွပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီး 

မ်ားကို မ်က္ႏွာသာေပးမည့္ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ေသခ်ာေစေရးအတြက္ အားထုတ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾက 

သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာင္ျမင္မႈဒီဂရီတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု မတူၾကေပ။ ေအာင္ျမင္မႈဒီဂရီကြဲလြဲရျခင္း၏

အေၾကာင္းရင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစုဖြဲ႕မႈ၏အေရးပါမႈ၊ အစိုးရ႒ာန 

ဆုိင္ရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ မဟာ 

မိတ္မ်ား ပါ၀င္သည့္က်ယ္ျပန္႔ေသာညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားကို အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား 

က တည္ေဆာက္ႏုိင္စြမ္း၊ ၎တို႔၏ အေရးကိစၥမ်ားကို တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ပီပီျပင္ျပင္ 

ဆက္စပ္ပုံေဖာ္ႏုိင္စြမ္းတို႔ျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ 

က်ား၊မ ေရးရာမတူကြဲျပားမႈ ရလဒ္မ်ားေသခ်ာစြာျဖစ္ေပၚလာေစရန္ တက္ၾကြစြာႀကိဳးပမ္းသည့္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာသည္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္အခါ သမၼတျဖစ္ကုန္ၾကသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား 

၏ အတြင္းစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္သာ (ဤအခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္နီးစပ္ပတ္

သက္မႈရွိသျဖင့္) တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေနျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အစိုးရ႒ာနဆုိင္ရာ 

မ်ား၊ ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ားတြင္လည္း တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေနၾကပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 



342

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ အခန္းက႑ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ေရးသားတင္ျပမႈမ်ား 

တြင္အေျခခံထားသည့္ ဤေလ့လာခ်က္တြင္ ထင္ရွားသည့္အမ်ဳိးသမီးတက္ ၾကြလႈပ္ရွားသူအခ်ဳိ႕ 

ကိုေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းထားသည္။ ၎တို႔ အသုံးျပဳခဲ့သည့္ မဟာ 

ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ထုိမဟာဗ်ဴဟာမ်ား၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကုိအကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္း 

မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ထည့္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

‘အာရပ္ေႏြဦး’ ႏငွ္ ့ျမနမ္ာႏုငိင္မံွျဖစရ္ပမ္်ား၏အက်ဳိးဆကအ္ျဖစ ္အသြငကူ္းေျပာင္းမႈမ်ားကိ ု

ယေန႔ေခတ္တြင္ တစ္ေက်ာ့ျပန္စိတ္၀င္စားလာၾကသည္။ ကနဦးေလ့လာခ်က္အရ အသစ္ျဖစ္ 

ေပၚလာသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားစြာသည္ ဟိုးတစ္ခ်ိန္က အမ်ဳိးသမီးထု၏တက္ၾကြလႈပ္

ရွားမႈႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာသည့္ခ်န္လွပ္ခံရမႈပုံစံမ်ား ထပ္တလဲလဲျဖစ္ေပၚေနျခင္းဟု 

ထင္ရသည္။ ဥပမာ အီဂ်စ္ႏွင့္ တူနီးရွားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာရွင္အစိုးရ မ်ားကိုျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ခဲ့သည့္ 

ဆႏၵျပပြဲမ်ားစြာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ (အေစာဆုံးအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈ 

မ်ားတြင္ျဖစ္ခဲ့သလို) အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးစ ႏွစ္ဦးစသာ ‘အုတ္ျမစ္ခ်ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား’တြင္ေရြး 

ခ်ယ္ခံရျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္လာျခင္း၊ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ 

ခံရျခင္းတို႔ရွိသည္။ အီဂ်စ္ႏုိ္င္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္၊ ၂၀၁၂ 

သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ မြတ္ဆလင္ညီရင္းအစ္ကိုအသင္းမွ သမၼတကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ဇူလိုင္လ 

တြင္ စစ္တပ္ကဖယ္ရွားမႈတို႔ၾကားကာလတြင္ ဘာသာေရးကိုင္း႐ႈိင္းမႈနည္းသည့္ ရပ္ရြာအသိုင္း

အ၀ိုင္းႏွင့္ဘာသာေရးနယ္ပယ္ၾကားတြင္ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္ အျပင္းအထန္ကြဲလြဲမႈမ်ားျဖစ္ 

ေပၚလာခဲ့သည္။ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ က်ား၊မေရးရာ မတူ 

ကြဲျပားမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္းမရွိသည့္ အေျခခံဥပေဒကိုအတည္ျပဳခဲ့သည္။ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ အနိမ့္ 

ဆုံးအသက္အရြယ္သတ္မွတ္ခ်က္ကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို သိသိသာသာ႐ိုက္ခတ္သည့္မူ၀ါဒ

မ်ားကို အၾကံျပဳခဲ့ျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံရဖြယ္

ရွိေနသည္ကိုညႊန္းဆိုေနသည္။ (ဘာသာေရး က်င့္၀တ္စည္းကမ္းမ်ားခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းႏွင့္ လူမႈ 

ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကိုခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းၾကားတြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မထားရွိသည့္) ရွာရီယာ မြတ္ 

ဆလင္ ဘာသာေရးဥပေဒကို အတင္းအက်ပ္ျပ႒ာန္းရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ားေၾကာင့္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္ထက္မ်ားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ယေန႔ေခတ္အမ်ဳိးသမီး 

မ်ားရင္ဆိုင္ လာရသည္။

IDEA  ၏စီမံခ်က္တြင္အၾကံဳး၀င္သည့္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအတြင္း အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳကို ဤေလ့့လာခ်က္တြင္ ဆန္းစစ္ထားသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 

တန္းတူညီမွ်မႈကို လိုလားမႈျပသည့္ (အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ၊ မူ၀ါဒႏွင့္စီမံကိန္းအေျပာင္းအလဲ

မ်ားအပါအ၀င္) ရလဒ္မ်ားကိုရရွိေစရန္ အခ်ဳိ႕က ဘာေၾကာင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကဘာ 

ေၾကာင့္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္ကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေစရန္ ထိုသို႔ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ 
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မ်ားေျမာင္႐ႈပ္ေထြးလွသည့္ ရလဒ္မ်ားကို ရွင္းျပႏုိင္ရန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အင္စတီ 

က်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အျပန္အလွန္ပက္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ 

ျခင္းထက္ပိုသည့္ ပမာဏက်ယ္ျပန္႔ေသာ ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈမ်ားလိုသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားသည္က်ား၊မ 

ေရးရာမတူကြဲျပားမႈႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆုိင္ရာ ေရးသားတင္ျပမႈမ်ားစြာ၏အေစာပိုင္းက 

အဓိကထားေလ့လာမႈျဖစ္ခဲ့သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမတုိင္ခင္ရွိခဲ့သည့္ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရး၏ သေဘာသဘာ၀မွထြက္ေပၚလာသည့္ (အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ သက္၀င္လႈပ္ရွားမႈႏွင့္ျဖစ္

ရပ္တစ္ခုၿပီးတစ္ခုျဖစ္ပ်က္မႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္) အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အကန္႔အသတ္မ်ား 

ကို မိမိတို႔အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ဖို႔လိုသည္။ လူတန္းစား၊ မ်ဳိးႏြယ္၊ လူမ်ဳိး၊ လိင္အလိုက္ ကြဲျပားသြား 

သည့္ အမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕အမ်ဳိးမ်ဳိးကို အေျပာင္းအလဲမ်ားက သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း 

ၾကည့္ဖို႔လိုသည္။

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားမွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအထိျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ‘တတိယလႈိင္း’ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ အခင္းအက်င္းကို ဤအခန္းတြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာထားသည္။ အခ်ဳိ႕အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈမ်ားက ျမန္ဆန္လွသည္။ အခ်ဳိ႕က တေမ့တေမာၾကာသည္။ အခ်ဳိ႕အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ တရား၀င္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကမရၾက။ ဒီမိုကေရစီအ

သြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ၿပီးသားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ထပ္ျဖစ္သည့္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားလည္းရွိသည္။ 

အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ နည္းယူစရာ ဒီမိုကေရစီအေတြ႕အၾကံဳမရွိသေလာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားက လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ အပယ္ခံအစုအဖြဲ႕မ်ား 

၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကိုအေလးထားသည့္ ေနာက္ခံအေျခအေနတြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ ထိုအသြင္

ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လူထုစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈဒီဂရီအမ်ဳိးမ်ဳိးပါ၀င္ေန 

သည္။ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္သည့္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားထင္သာ 

ျမင္သာရွိမႈသည္လည္း ေရခ်ိန္အနိမ့္္အျမင့္မ်ားရွိသည္။ ျဖစ္ရပ္သုံး ေလးခုေလာက္တြင္သာ 

က်ား၊မ လူမႈေရးရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအလြန္တြင္ ေရြးေကာက္ တင္ 

ေျမႇာက္ခံရသည့္အစိုးရ၏  စာနာနားလည္ေပးျခင္းက အေရးႀကီးသည့္ေနရာမွပါ၀င္တတ္သည္။ 

အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈက လက္ငင္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုေဆာင္က်ဥ္းလာ 

တတ္သည္။ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ လက္ငင္းေအာင္ျမင္မႈက ေတာ္ေတာ္နဲ႔ျဖစ္ေပၚမလာ 

တတ္ေပ။ အေစာပိုင္းရလာသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ဆုတ္ယုတ္သြားတတ္ျခင္းသည္လည္း 

ထူးျခားျဖစ္စဥ္မဟုတ္ပဲ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္သာျဖစ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ရလဒ္ 

မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားခ်ဥ္ျခင္းတပ္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားအျဖစ္ေပၚေပါက္မလာျခင္းေၾကာင့္ 

ထိုရလဒ္မ်ားသည္ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားအတြက္ မွန္းခ်က္ႏွင့္ႏွမ္းထြက္မကိုက္ျဖစ္လာသည္ကမ်ား

လာသည္။ ထိုသို႔ထင္ထားသလိုျဖစ္မလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား

သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ုိက္စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ေစခဲ့
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သျဖင့္ ဒီမိုကေရစီကေပးလုိက္သည့္ ကတိက၀တ္အတိုင္း ျဖည့္ဆည္းမႈမရၾကဟု ေကာက္ခ်က္ 

ဆြဲလာၾကသည္။

ခ်ီလီႏုိင္ငံ၏အသြင္ကူးေျပာင္းမႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈေရာ လုပ္သေလာက္ခရီးမေရာက္ျခင္း 

အတြက္ ဥပမာေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ပီႏိုေခ်းကိုဆန္႔က်င္သည့္ 

က်ယ္ျပန္႔ေသာလႈပ္ရွားမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စနစ္တက်စုဖြဲ႕ထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားက အေရး 

ႀကီးသည့္ေနရာမွပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူထုလူတန္းစားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ 

အမ်ဳိးသမီးဦးေရအမ်ားအျပားပါ၀င္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ား အားလုံးသည္ ဣတၳိယ 

၀ါဒီမ်ားမဟုတ္ၾကသလို လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးအုပ္စုမွလည္းမဟုတ္ၾကေပ။iii အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ 

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္ လက္၀ဲအုပ္စုညြန္႔ေပါင္း 

၏ေၾကညာစာတမ္းတြင္ပါရွိလာေစရန္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူမ်ားစုဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီး အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ 

ေရွာက္သည့္ ၀န္ႀကီး႒ာနအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္း SERNAM ကိုတည္ေထာင္လုိက္သည့္အခါ ေမွ်ာ္

လင့္ခ်က္မ်ားျမင့္တက္သြားသည္။ သို႔ေသာ္အျခားအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္မတူသည္

က အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မရွိသည့္အျပင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအၿပီး ပထမ 

ဆယ္ႏွစ္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာသည္ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ရန္ ပိုၿပီးခက္ခဲလာသည္ကို 

ၾကံဳလာရသည္။ ဥပမာ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈသည္ တရား၀င္ေသာ္လည္း 

ခ်ီလီတြင္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္အထိ တရားမ၀င္ေသးေပ။iv ေတာင္အာဖရိက၏ အေတြ႕ 

အၾကံဳကေတာ့ ခ်ီလီ၏အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္မတူပါ။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

အလြန္ကာလေရာက္သည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား လိုခ်င္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ 

မ်ားရရွိခဲ့သည္ဟုယူဆရသည္။  ထုိရည္မွန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မ်ဳိးဆက္ပြား 

အခြင့္အေရးႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္ပုံႏွင့္ မူ၀ါဒ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းမဲမႈမ်ားပါ၀င္သည္။v ေတာင္အာဖရိကတြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္

ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးအေရအတြက္အလြန္မ်ားျပားသည္။ အေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ က်ား၊မေရးရာ 

တန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္အပိုဒ္မ်ားပါ၀င္လာသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအသီသီးတြင္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္စိန္ေခၚမႈမ်ဳိးစုံ၊ အင္စတီ 

က်ဴးရွင္းအေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္မ်ားကိုၾကံဳရ 

သည္။ ထိုသို႔ၾကံဳရျခင္းေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေပၚေပါက္လာသလို ေပ်ာက္ပ်က္

သြားသည္မ်ားလည္းရွိသည္။ အဆိုပါစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ 

ေနာက္ခံအေျခအေနကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အသုံးျပဳ 

ခဲ့သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ဤအခန္းတြင္ စူးစမ္းေလ့လာထားသည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ က်ား၊မ 

ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈကိုျမႇင့္တင္ရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

၏ အေရးပါမႈကိုလည္း  ဤအခန္းတြင္ မီးေမာင္းထိုးေဖာ္ျပထားသည္။
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၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက စိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္၏ 

စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ထူးျခားအေရးပါသည့္အသြင္ျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ

အဆုံးသတ္သြားၿပီးေနာက္ ပထ၀ီႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံအေျခအေနအေျပာင္းအလဲမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ 

ဆိုရွယ္လစ္စနစ္က်ဆုံးသြားျခင္းတို႔သည္ လက္၀ဲႏွင့္ လက္ယာႏိုင္ငံေရးအုပ္စုတို႔ၾကားက အိုင္ဒီ 

ေယာ္ေလာ္ဂ်ီသေဘာတရားေရး စိတ္၀မ္းကြဲမႈကို ေျပာင္းလဲပစ္လုုိက္သည္။ တန္းတူ ညီမွ်မႈ 

မရွိျခင္း ေရခ်ိန္အနိမ့္အျမင့္မ်ားကို ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခၚ ကမာၻျပဳျဖစ္စဥ္က ႐ိုက္ခတ္ခဲ့ 

သည္။ (အစိုးရစြက္ဖက္မႈေလွ်ာ့ကာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိေသာ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြတ္လပ္ 

စြာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သုံးျခင္းဟူသည့္) နီယိုလစ္ဘရယ္         

စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက တိုင္းျပည္အစိုးရ၏အခန္းက႑ကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္လိုက္သည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ သိသာထင္ရွားသည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ‘အၾကမ္း 

ဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရးစစ္’ ေၾကာင့္ေျပာင္းလဲသြားသည့္ လုံျခံဳေရးပတ္၀န္းက်င္သည္  စစ္ေဘာင္ 

ခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးေဘာင္ခ်ဲ႕ျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ အေစာပိုင္းအသြင္ကူး ေျပာင္းမႈမ်ား 

တြင္ လက္၀ဲအုပ္စု၊ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ ႏိုင္ငံေရးသက္၀င္ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး

က်င့္စဥ္မ်ားျဖင့္ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားေပၚတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအမ်ားစုက အားျပဳခဲ့ၾကသည္။ 

ဥပမာ စပိန္ဆိုရွယ္လစ္ ကာလိုတာ ဘက္စတယ္လိုသည္ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ျပင္သစ္ 

ႏိုင္ငံတြင္ေနထိုင္စဥ္ဆီမြန္ဒီဘိုးဗြား၏စာေပလက္ရာမ်ားႏွင့္မိတ္ဆက္ခံခဲ့ရသည္။ ခ်ီလီဣတၳိယ 

၀ါဒီတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏွင့္ ဆိုရွယ္ပါတီ၀င္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အာဒရီ ယာနာ 

မူေနာ့က ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံတြင္ ျပည္ပေရာက္အျဖစ္ေနထုိင္စဥ္ သူမ၏ ‘ႏိုင္ငံေရးအသြင္ 

ေျပာင္းလဲျခင္း’ ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားဖူးသည္။ မူေနာ့သည္ ‘ဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၏ မာ့စ္က္-

လီနင္၀ါဒီအုပ္စု’ မွလာသူျဖစ္ေသာ္လည္း ဥေရာပရွိ ဣတၳိယ၀ါဒီ၊ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ 

ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ၿပီးေနာက္ ‘ ႏိုင္ငံေရးကို အျခားနည္းလမ္းျဖင့္လုပ္ 

ေဆာင္နည္းကို စတင္နားလည္လာခဲ့ၿပီး မာ့စ္က္လီနင္၀ါဒကိုစြန္႔လြတ္ခဲ့သည္။’ ခ်ီလီသို႔ျပန္ 

ေရာက္သည့္အခါ ‘ႏုိင္ငံေရးအျမင္သစ္၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ေနရာ၊ 

အဆင့္အတန္း၊ရပ္တည္ခ်က္တို႔အတြက္ အျမင္သစ္ျဖင့္ ျပည္ပမွျပန္လာသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

ႏွင့္ အတူစနစ္တက် စတင္စုဖြဲ႕လုပ္ကိုင္လာခဲ့သည္။’ 

၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္၌က်င္းပသည့္ ကုလသမဂၢအမ်ဳိးသမီးကြန္ဖရင့္သည္ 

ႏိုင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈ၏ ျမင့္မားသည့္ေရခ်ိန္ကိုျပသည့္ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္သည္။vi 

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းေရာက္သည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကို လူ႔အခြင့့္အေရးအျဖစ္ 

ပုံေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုအၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းဟု 

သတ္မွတ္ျခင္းတို႔တြင္ ကမာၻ့အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားက ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာၾကသည္။ ထိုသို႔ 

ေအာင္ျမင္လာျခင္းေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ 

မ်ား၏ က်ား၊မလူမႈေရးရာေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျမႇင့္တင္ေပး 
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ခဲ့သည္ဟု အေလးထားေျပာဆိုရန္ ပိုမိုလြယ္ကူလာခဲ့သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

စနစ္မ်ားတြင္ တုိင္းျပည္ အစိုးရ၏အၾကမ္းဖက္မႈကို အဆုံးသတ္ရန္ အေရးဆိုလႈပ္ရွားသည့္ 

ဒီမိုကရက္တစ္အတိုက္အခံတို႔တြင္ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားပါ၀င္လာၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး 

ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးကိုခ်ိတ္ဆက္လိုက္ျခင္းသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအလြန္ ဒီမိုကေရစီမ်ားစြာ၏ 

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ က်ား၊မလူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားပါ၀င္လာေစခဲ့သည္။vii ဆန္႔က်င္ဘက္ 

အေနျဖင့္ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ဗဟိုဥေရာပရွိ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ‘က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈ’ 

ေရွ႕တန္းတင္ေသာ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၏ မူ၀ါဒမ်ားစြာ ကိုဖ်က္သိမ္းပစ္ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ 

အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ဦးေရအခ်ဳိးကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ျခင္း၊ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္ကို အျပင္း 

အထန္ကန္႔သတ္ျခင္းတု႔ိ  ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္ 

အလမ္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ေသာ ေန႔ကေလးထိန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း 

ဆံုး႐ံႈးၾကသည္။viii ကမာၻ႔လံုးဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအယူအဆကို လက္ခံႏုိင္စြမ္းသည္ ပ်က္စီး 

ယိုယြင္းသြားခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ယေန႔ေခတ္ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္သစ္မ်ားကို ရင္ဆုိင္ 

လာရသည္။ သို႔ေသာ္ (မ်ဳိးဆက္ပြားျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားတိုးတက္လာျခင္းကဲ့သို႔) 

က်ား၊မ လူမႈေရးရာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအစီအမံမ်ားကို ဆန္႔က်င္မႈမ်ားတိုးပြားလာျခင္းႏွင့္လည္း 

ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ား ရင္ဆုိင္ရာလာရသည္။ ထိုအစီအမံမ်ားကို ဆန္႔က်င္မႈသည္ အထူးသျဖင့္ 

လက္ယာႏုိင္ငံေရးအုပ္စုႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာထံမွ ထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ 

စင္စစ္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ လႈပ္ရွားမႈ၊ 

ခႏၶာပိုင္စိုးမႈတို႔ကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို  အလြန္ပင္အျငင္းပြားစရာေကာင္းေသာ ကိစၥမ်ားအျဖစ္ 

မွတ္ယူလာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ တင္းက်ပ္ေသာဘာသာေရး၀ါဒီတို႔၏ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ 

ယုံၾကည္မႈမ်ား အႀကီးအက်ယ္လႊမ္းမိုးသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္  အျငင္းပြားၾကျခင္းျဖစ္သည္။

က်ဳိးေၾကာင္းဆက္ႏႊယ္မႈပုံစံမ်ားသည္ အေစာပိုင္းအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ က်ားမလူမႈ 

ေရးရာ ရလဒ္မ်ားတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားစြာကို ရွင္းျပႏုိင္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခု 

ခ်င္းစီကို ဆန္းစစ္ေလ့လာၾကည့္ပါ။ ထုိသို႔ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ကိုင္စြဲ 

ခဲ့ၾကသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအသီးသီးရွိ ႏိုင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းဖြဲ႕စည္းပုံ

တို႔ကိုေတြ႕ၾကရမည္။ ထိုႏုိင္ငံေရးအခြင့္အလမ္းႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒ၊ ေရြး 

ေကာက္ပြဲ၊အစိုးရ႒ာနဆိုင္ရာမ်ား၊ မူ၀ါဒအခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ က်ား၊မ လူမႈေရးရာရလဒ္မ်ား 

၏ပမာဏကို သိရွိနားလည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ အဆိုပါက်ဳိးေၾကာင္းဆက္ႏႊယ္မႈပုံ

စံမ်ားသည္ ယခင္က အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ေတြ႕ၾကံဳခံစားမႈက အမ်ဳိးသမီး 

အခြင့္အေရးကို မည္သို႔႐ိုက္ခတ္သနည္းဟု အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ႏုိင္ေစသည္။ ထို႔အျပင္ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ား၏ လက္ရွိႏွင့္ေနာင္အနာဂတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို သက္ေရာက္မႈမ်ားကိုလည္း 

အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ႏုိင္ေစသည္။ 
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အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ပါ၀င္သည့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ဤအခန္းတြင္ပါရွိသည့္ ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားကို ျပည္သူတစ္ရပ္ 

လုံးကဆန္႔က်င္မႈ၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ တက္ၾကြၿပီးထင္သာျမင္သာရွိစြာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ 

ခဲ့ၾကသည္။ (ဖိလစ္ပိုင္မွ ‘ျပည္သူ႔အာဏာ’ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကဲ့သို႔) လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ားတြင္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ရင္ေပါင္ဆန္းကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုဆႏၵျပပြဲ 

မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက်ဆုံးပ်က္စီးျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ix  

သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးဆန္ဆန္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းအေရအတြက္မွာ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ခုျခင္းစီ၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ အဆင့္မ်ားအတြင္း ေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ 

ပိုမိုနည္းပါးလာျခင္းတို႔ရွိသည္။ ရပ္ေရးရြာေရးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးအရ ရပ္တည္မႈအတြက္ 

ဖြဲ႕စညး္ထားသည့္ ရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွသည္ လူ႔အခြင့္

အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေပၚလြင္ထင္ရွားသည့္ ဣတၳိယ၀ါဒီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအထိ အမ်ဳိး 

သမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ပုံစံမ်ားမွာ လြန္စြာကြဲျပားျခားနားလ်က္ရွိသည္။ လက္တင္အေမရိက 

တြင္ ႏိုင္ငံေရးရပ္၀န္းကိုဖိႏွိပ္မႈသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စုဖြဲ႕မႈဖြံ႕ၿဖိဳးလာျခင္းကို ေခ်ာေမြ႕လြယ္ကူ 

ေစခဲ့သည္။ အေၾကာင္းမွာ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔သည္ ခုခံ 

ေတာ္လွန္မႈႏွင့္ အတုိက္အခံျပဳလုပ္မႈတို႔ျဖစ္ေပၚရာေနရာမ်ား ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ပင္။x ေပ်ာက္ 

ဆုံးသြားသည့္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းမ်ား ျပန္လာႏိုင္ေရးကိုေတာင္းဆိုသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ၊၊ ႏိုင္ငံတကာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ ခ်ီတက္ 

ဆႏၵျပပြဲမ်ားတြင္ ‘တိုင္းျပည္အတြင္းႏွင့္ မိသားစုအတြင္း’ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးေတာင္းဆိုမႈတို႔ကဲ့

သို႔ ဣတိၳယ၀ါဒီတို႔၏တက္ ၾကြလႈပ္ရွားမႈတို႔သည္ ခ်ီလီႏုိင္ငံတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ျပည္သူ 

လူထုကဆန္႔က်င္မႈ၏ အေရးႀကီးသည့္ အေစာပိုင္းသာဓကမ်ားျဖစ္သည္။xi အာဂ်င္တီးနား 

ႏိုင္ငံမွ (အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလက ေပ်ာက္ဆုံးသြားသည့္သားသမီးမ်ား၏ အေမမ်ား 

အဖြဲ႕) The Mothers of Plaza de Mayo ကဲ့သို႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလိုျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီး

မ်ား၏တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈသည္ အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာသက္ေရာက္မႈရွိေသာ္လည္း 

ဣတၳိယ၀ါဒီဆန္ေသာအျမင္မ်ားကို ေရွ႕တန္းသို႔တကယ္ေရာက္ရွိလာေစျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

သို႔ေသာ္ ဘရာဇီး၊ ခ်ီလီ၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားသည္ ဣတၳိယ၀ါဒီအေရးကိစၥမ်ားကို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမျဖစ္မီကပင္ ၎တို႔၏   

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ထည့္သြင္းခဲ့ၾကသည္။xii ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ကိပ္ေတာင္းရွိ United 

Women’s Organization တြင္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း တက္ၾကြစြာပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ 

ေနသည့္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံသူ ရွီလာ မင္ဂ်က္စ္က ေအာက္ပါအတိုင္းေရးသားခဲ့သည္။

 အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ၌ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈဆန္႔က်င္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိး 

သမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျဖစ္ေရာ United Democratic Front (UDF) တြင္ပါ၀င္ေသာ 
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ရပ္ရြာလႈမႈေရးအသင္းအေနျဖင့္ပါ စနစ္တက်စုဖြဲ႕မႈျဖင့္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

သည္ က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးအသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ကို 

UDF တြင္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္လာျခင္းမွာ အလြန္ထူးျခားအေရးပါသည္။ က်ား၊မ ေရး

ရာတန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ေတာင္းဆိုျခင္းသာမကဘဲ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို လူပုံအလယ္တြင္ 

ေရာ မိသားစုအတြင္းတြင္ပါ တန္းတူရည္တူဆက္ဆံရန္လိုအပ္သည္ဟူေသာ အခ်က္ 

လည္း မည္ေပသည္။

၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက ဘရာဇီးဣတၳိယ၀ါဒီ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ယက္လင္း ပီတန္ဂီက 

‘ဘရာဇီးမွာေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈဟာ ဒီမိုကေရစီနဲ႔လူမႈေရးတရားမွ်တမႈ 

အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈေတြ၊  ဥပေဒအရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတန္းတူညီမွ်မႈမရွိျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိး

သမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္ခံရမႈအေရးနဲ႔ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးတို႔လို ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔တန္းတူညီမွ်မႈ

မရွိတဲ့အသိုက္အ၀န္းမွာရွိေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေၾကာင္းကိုေဆြးေႏြးမႈ ေတြျဖစ္ေပၚလာေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္တဲ့ ပထမဆုံးလူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈျဖစ္တယ္’ ဟုတရား၀င္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈ  

ဆိုင္ရာကိစၥတို႔ကဲ့သို႔ေသာၾသဇာႀကီးသည့္ အယူအဆမ်ားေအာက္တြင္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပုံေဖာ္ရန္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ဗဟို 

ဥေရာပတြင္မူ အေျခအေနက ဆန္႔က်င္ဘက္အေနအထားျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အမ်ဳိးသမီး

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားစြာက ဣတၳိယ၀ါဒကို ေနာက္ထပ္ ‘၀ါဒ’ တစ္ခုဆိုၿပီး ျငင္းပယ္ၾကသည္။ 

‘အမ်ဳိးသမီးတို႔၏တန္းတူညီမွ်မႈ’ ကို အမိန္႔ေပးအမိန္႔ခံစနစ္ျဖင့္ ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ 

လြန္ကာလ  ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသည္ဟုဆိုကာ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွား 

သူမ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ၾကသည္။xii အမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏စုဖြဲ႕မႈသည္ ေရရွည္ရပ္ 

တည္မႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔မႈနည္းပါးသည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအတြင္းႏွင့္ 

ယင္းမတိုင္မီ လက္ငင္းျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ေရးကာလမ်ားသည္ ဣတၳိယ၀ါဒီအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏အေရအတြက္ အလြန္အမင္းတုိး ပြားလာ 

ျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ဂါနာကဲ့သို႔ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ယခင္ကရွိၿပီးသား အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား၏ အေရအတြက္နည္းပါးသည့္တိုင္ မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့ေရးကာလမ်ားေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္း 

အေရအတြက္ မ်ားစြာတိုးလာသည္။ စပိန္အာဏာရွင္ ဖရန္ကိုကြယ္လြန္ၿပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာတြင္ 

ကာလိုတာ ဘက္စတီလိုက ေအာက္ပါအတုိင္းေရးသားေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။

 ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီးမ်ားလြတ္ေျမာက္ေရး ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာကြန္ဖရင့္ကုိ မက္ဒရင့္ၿမိိဳ႕တြင္ 

ခိုးေၾကာင္ခုိး၀ွက္က်င္းပခဲ့သည္။ ထိုကြန္ဖရင့္သို႔ တစ္တိုင္းျပည္လုံးမွ အမ်ဳိးသမီး ၅၀၀ 

ခန္႔တက္ေရာက္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ (အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရးရေရး) 

ဣတၳိယ၀ါဒီ ေၾကညာစာတမ္းႏွင့္ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား 
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ဆန္တုတ္တိုက္မရမႈကိုလက္ခံေသာ ဣတၳိယ၀ါဒီ (Difference Feminist) ေၾကညာ 

စာတမ္းဟူ၍ ေၾကညာစာတမ္းႏွစ္ေစာင္ကို အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေၾကညာစာတမ္း 

မွာ ႏွစ္ေစာင္ျဖစ္ေနေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္မူ ႏွစ္ဘက္စလုံးက 

သေဘာတူညီၾကသည္။ ထိုေၾကညာစာတမ္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားထံသို႔တင္ျပခဲ့ၾက 

ၿပီးေနာက္ ထိုေၾကညာစာတမ္းမ်ားကိုအတည္ျပဳျခင္း မြမ္းမံျခင္းမ်ားထပ္မံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ 

သည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ ဣတၳိယ၀ါဒသည္ စပိန္ႏိုင္ငံတြင္လည္းရွိေနၿပီဆိုသည္ကို 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား သိရွိနားလည္သြားေစခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏

လက္ရွိေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္ဆိုသည္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ 

မ်ားအား သိရွိနားလည္သြားေစခဲ့သည္။xiv

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ပထမဆုံးအမ်ဳိးသမီးညီလာခံကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

ကာလတြင္ က်င္းပသည္။ ထိုညီလာခံတြင္ ျပည္နယ္ေပါင္း ၂၅ ျပည္နယ္မွအမ်ဳိးသမီးမ်ားတက္ 

ေရာက္ခဲ့ၿပီး တရားမွ်တမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး အမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (WCJD) ကိုဖြဲ႕စည္း

သည့္ရလဒ္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။xv ယင္းအဖြဲ႕အစည္းကိုတည္ေထာင္သူ နာဆီရာဘာနီ ကက္ 

ဂ်ာ ဆြန္ကာနက ေအာက္ပါအတိုင္းေျပာျပခဲ့သည္။

 ဆႏၵျပပြဲေတြက ေန႔တိုင္းရွိတယ္။ ေနာက္ေတာ့ေက်ာင္းသားေတြပါ ေရာက္လာတယ္။ 

ေနာက္ေတာ့ ဆႏၵျပပြဲေတြႀကီးသထက္ႀကီးလာၿပီး ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ေမလမွာ ဆူဟာတိုကိုရာ

ထူးကဆင္းေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ေတာ့ လူထုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဖြဲ႕ဖို႔အၾကံရ 

လာၾကတယ္။ ကၽြန္မနဲ႔တျခားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြ ထပ္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ဂ်ကာတာက 

ကၽြန္မစိတ္ထင္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ ၁၂ ေယာက္ေလာက္ပါတဲ့ ေကာ္မတီကို 

ဖြဲ႕ လုိက္တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕ၿပီး ပထမဆုံးအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းလူထုေဆြးေႏြးပြဲကို

က်င္းပဖို႔ ျပင္ဆင္ၾကတယ္။ အဲဒီေဆြးေႏြးပြဲဟာ ႏိုင္ငံေရးမွာအမ်ဳိးသမီးေတြပါ၀င္ေဆာင္

ရြက္မႈနဲ႔ ကိုယ္စားျပဳမႈကိုတုိးျမႇင့္ေပးဖို႔ကုိ အဓိကထားမယ့္ ေဆြးေႏြးပြဲေပါ့။ ဒါနဲ႔ဒီဇင္ဘာလ 

ေရာက္ေတာ့ အင္ဒိုနီးရွားတစ္ႏုိင္ငံလံုးက အမ်ဳိးသမီး ၆၀၀ နီးပါးတက္ ေရာက္တဲ့ 

ေဆြးေႏြးပြဲကိုက်င္းပႏုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားအမ်ဳိးသမီးထု လႈပ္ရွားမႈသမုိင္းကို 

ေရးထုိးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဂါနာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းက အမ်ဳိးသမီးေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ သတ္ 

ျဖတ္ခံရမႈကလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားစုဖြဲ႕မႈကိုျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္။xvi  

ထိုျဖစ္ရပ္မွသည္ ဂါနာအမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကြန္ရက္ (NETRIGHT) ကဲ့သို႔ က်ယ္ျပန္႔ေသာမ

ဟာမိတ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ဂါနာေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ နီးကပ္လာခ်ိန္တြင္

ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ အာဏာသိမ္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဂ်ယ္ရီ ေရာလင္းက လ်ာထားသည့္ 

သမၼတရာထူးဆက္ခံမည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို အတုိက္အခံကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း 
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ဂၽြန္ကူဖူးကအႏိုင္ရရွိသြားခဲ့သည္။xvii စစ္စစ္ ဂါနာႏုိင္ငံတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွစ္ခုရွိခဲ့သည္ဟု 

NETRIGHT ကိုတည္ေထာင္သူ ေဇာ္ဇီ ဆီကာတာကေျပာသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ခဲ့ရျခင္းမရွိဘဲ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ပိုမိုတက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာသည္ဟုေျပာျပခဲ့သည္။ 

 အေျခခံဥပေဒအရအုပ္ခ်ဳပ္မႈဟာ ေအာက္ေျခကို တျဖည္းျဖည္းလမ္းဖြင့္ေပးလာခဲ့တယ္။ 

အသင္းအဖြဲ႕ငယ္ေလးေတြကိုစၿပီး တည္ေထာင္လာၾကတယ္။ မူ၀ါဒေတြကို ပိုၿပီးေမးခြန္း 

ထုတ္လာၾကၿပီး ကုိယ့္ကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈလည္းပိုရွိလာၾကတယ္။ အေျခခံဥပေဒအရ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈရွိသြားၿပီကိုး။ လူေတြက အခြင့္အေရးေတြကို စၿပီးစမ္းသပ္လာၾကတယ္။ 

အနည္းငယ္ပိုၿပီး လမ္းဖြင့္ေပးလာၾကတယ္။ ဒီအေျခအေနက အမ်ဳိးသမီးေတြကို အက်ဳိး 

ျပဳမယ္ထင္တယ္။  ဒီေတာ့ အျခားေသာတစ္ဦးခ်င္း လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားနဲ႔အတူ အမ်ဳိးသမီး 

အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ စတင္တိုက္ပြဲ၀င္လာၾကတယ္။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကို ပိုၿပီး 

ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ တြန္းအားေပးေရး၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ သီးျခားအေရး 

ကိစၥမ်ားကို ပိုၿပီးအာ႐ုံစိုက္လာေစေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္လာၾကတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြကို  

အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ႀကီးက်ယ္တဲ့အေရးကိစၥအျဖစ္ ေဆြးေႏြးလာၾကတယ္။ အဖြဲ႕အစည္း 

ေတြ အားလံုးက သူတို႔ရဲ႕အားနည္းခ်က္ေတြကို နည္းနည္းပိုၿပီး သိရွိနားလည္လာၾကတယ္။ 

အဲဒီအားနည္းခ်က္ေတြကေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေသးငယ္တာ၊ လူထုကအလုံး 

အရင္းနဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ထားၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြမဟုတ္တာ၊ တုိင္းျပည္အစိုးရကို လႊမ္းမိုးမႈ 

မရွိတာေတြပဲ။ ဒီလုိအားနည္းခ်က္ေတြရွိတာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ၾသဇာကိုတုိးပြားလာေအာင္ 

လို႔ဆိုၿပီး အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းေတြၾကား ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြကို စတင္တည္ 

ေထာင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်လာၾကတယ္။

ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ 

ဖိအားေပးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚ လာေစေရးကို အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သိသိသာသာအက်ဳိးမျပဳ

သည့္အခ်ိန္မွာပင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ကိုယ္၌က တခါတရံတြင္ က်ယ္ျပန္႔ေသာမ

ဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားေပၚထြန္း

လာေရးကို အေထာက္အကူျပဳေစတတ္ေၾကာင္း ရည္ညႊန္းလ်က္ရွိေပသည္။ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာတို႔တြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလြန္ကာလသည္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏လႈပ္ရွာမႈမ်ား

အပါအ၀င္ လူထု၏ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ကိုေတာ့ က်ဆင္းသြားေစတတ္ 

သည္။ (ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို လူမႈေရး လႈပ္ရွားမႈထက္ပိုၿပီးလိုလားသည့္) ‘လမ္း႐ိုးႏိုင္ငံေရး’ က 

ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာေစသည္။ 

ဘရာဇီး၊ ခ်ီလီႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက 

(အသစ္ဖန္တီးလိုက္သည့္ အမ်ဳိးသမီး၀န္ႀကီး႒ာနမ်ား အပါအ၀င္) တိုင္းျပည္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္   
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တုိင္းျပည္အဆင့္လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္သြားၾကသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားသည္ ၎တို႔၏ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းကို လက္လႊတ္ဆုံး႐ႈံးလိုက္ရသည္။xviii ထိုကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္ 

သက္ၿပီး ခ်ီလီ ဣတၳိယ၀ါဒီ တီရီဆာ ဘာလ္ဒက္စ္က ဒီလိုေျပာျပသည္။

 အမ်ဳိးသမီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အမ်ဳိးသမီးထုလႈပ္ရွားမႈကေန ဗဟုိအစိုးရတို႔၊ ၀န္ႀကီး 

႒ာနေတြတို႔၊ ေဒသဆုိင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ေတြထဲကို ေရာက္သြားၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ဒီမို 

ကေရစီအစိုးရတစ္ခု တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား 

မွာ ေခါင္းေဆာင္က မက်န္ေတာ့ဘူး။ ဒါက အမ်ဳိးသမီးထုလႈပ္ရွားမႈကို ဆိုးက်ဳိးသက္ 

ေရာက္မႈပဲ။ ဒါ့အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြက အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း 

ေတြကို အရင္လိုအေထာက္အပံ့ေတြမေပးေတာ့ဘဲ တိုင္းျပည္အစုိးရကိုပဲ ေပးလာၾက 

တယ္။

ေတာင္အာဖရိကမွ ပရက္ဂ္စ္ ဂိုဗင္ဒါက  ‘ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတာနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းေတြ

အားလုံးအဲဒီလိုျဖစ္ကုန္ ၾကတာပဲ။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲကိုပထမဆံုး ၀င္ကုန္ၾကတယ္။ 

ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအခ်ဳိ႕၊ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕ အစည္းအခ်ဳိ႕၊ ရပ္ေရးရြာေရးလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အစိုးရ

နဲ႔လႊတ္ေတာ္ထဲကို၀င္သြားၾကတယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ဦးေဆာင္မႈဟာ ေလ်ာ့ပါးေပ်ာက္ 

ကြယ္လာခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတို႔မွာလည္း ဒီကိစၥကိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔ သင့္ေတာ္တဲ့စီမံကိန္းမရွိခဲ့

ဘူးထင္ပါတယ္။ ဒါကိုေျဖရွင္းဖို႔ စီမံကိန္းဆြဲလို႔မရဘူးရွင့္’ ဟုေျပာျပခဲ့သည္။

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာကို လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္မႈ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အဖြဲ႕အစည္း 

အသြင္ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ‘အန္ဂ်ီအိုအျဖစ္ရပ္တည္လာေစျခင္း’တို႔အျပင္ (အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားရဲ႕ တုိင္းျပည္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာကေပးအပ္တဲ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ား

ကိုမွီခိုေနရျခင္း) တို႔က  ယင္းအဖြဲ႕အစည္မ်ား၏ စ႐ိုက္လကၡဏာကို ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္သည္။ 

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ကင္းကြာသြားေစသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးရန္ အခ်ဳိ႕အဖြဲ႕အစည္း 

မ်ားကတိုင္း ျပည္အစိုးရႏွင့္ လက္တြဲလိုက္ၾကရသည္။ က်ဆင္းလာေသာ ႏုိင္ငံတကာ၏ 

ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားအတြက္ အဖြဲ႕အစည္းအားလုံးက ယွဥ္ၿပိဳင္လာရသည္။xix ‘အရပ္ဖက္ 

အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ဆက္ဆံေရးကို အစိုးရက 

ထူေထာင္လုိက္ျခင္းဟာ ကၽြန္မတို႔က ဒီဘာသာရပ္မွာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာပညာ 

သည္မ်ားျဖစ္ေနလို႔သာလွ်င္ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္မတို႔ တင္ျပတဲ့ဟာရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာကို 

ဖယ္ထုတ္လိုက္ၿပီးမွသာလွ်င္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဆက္ဆံေရးျဖစ္ပါတယ္။’ဟု ဘားလ္ ဒက္စ္ကေျပာ 

သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားအားလုံးသည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈစြမ္းရည္ 

ကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့သည္။

သို႔တုိင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမင့္လာမည္ဟု အမ်ဳိးသမီး
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မ်ားစု႐ုံးမႈသက္သက္ျဖင့္ အာမမခံႏုိင္ပါ။ ထို႔အျပင္ က်ား၊မ လူမႈေရးရာတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈရွိ 

ေသာ အစီအမံမ်ားကို က်င့္သုံးလာမည္ဟုလည္း အာမမခံမပါ။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

ရလဒ္မ်ားႏွင့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအသြင္ေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းအင္အားက်ဳံ႕သြားျခင္းမ်ဳိးကို 

အဓိကက်သည့္လႈပ္ရွားသူမ်ားက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စုဖြဲ႕မႈႏွင့္ လိုလားဖြယ္အင္စတီက်ဴးရွင္း 

အေဆာက္ အအုံဆုိင္ရာ ေနာက္ခံအေျခအေနႏွစ္ခုစလုံးသည္ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ 

အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈစစခ်င္းက်င္းပသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ အမ်ဳိးသမီး 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ၾကသည္။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္ကေတာ့ အိမ္တြင္းအၾကမ္း 

ဖက္မႈကဲ့သို႔ သီးျခားအေရးကိစၥမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အေရးဆိုလႈပ္ရွား 

သည့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာမဟာမိတ္အဖြဲ႕ကို အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတူတကြဖြဲ႕စည္းၾကျခင္း 

ျဖစ္သည္။ က်ား၊မလူမႈေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီ၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအပါအ၀င္ ကြဲျပားျခားနားေသာ 

အခင္း အက်င္းမ်ားတြင္ (စာနာေထာက္ထားမႈရွိေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား) အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မဟာ 

ဗ်ဴဟာေျမာက္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ ခၽြင္းခ်က္အခ်ဳိ႕ေတာ့ရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီး 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးအီလစ္လူတန္းစားမွလာသူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ 

၎တို႔သည္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရသြားၾကျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေနာက္လိုက္လူထုၾကားတြင္ စိတ္၀မ္းကြဲမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏုိင္သည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚစဥ္ကာလအတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုလမ္းေပၚ ထြက္လာေစခဲ့ 

သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးကို လႊမ္းျခံဳသည့္စုဖြဲ႕မႈရွိခဲ့သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအၿပီး 

က်ား၊မ လူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဥပေဒသစ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပည္သူတို႔၏တုံ႔ျပန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး 

ေပၚထြက္လာျခင္းကို တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကိုအားစိုက္လုပ္ေဆာင္ လူထုေထာက္ခံမႈရဖို႔ 

အဆုိပါစုဖြဲ႕မႈအတိုင္းထပ္တူျဖစ္ေပၚ ေအာင္လြယ္လြယ္လုပ္ေဆာင္၍ မရႏုိင္ပါ။ အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္ (အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွထြက္ေပၚလာခဲ့သည့္) အမ်ဳိး 

သမီးမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈသည္ လူတန္းစား၊ မ်ဳိးႏြယ္၊ လိင္ႏွင့္ဘာသာေရးအမွတ္လကၡဏာအမ်ဳိမ်ဳိး 

ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအပါအ၀င္ အလြန္ပင္ေသာင္းေျပာင္းေထြလာ ေရာေႏွာေနသည့္ 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားသည္ အရပ္ဘက္မွေရာ ဘာသာ 

ေရး အသိုင္းအ၀ိုင္းမွပါပါ၀င္ေနသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ မ်ဳိးႏြယ္ႏွင့္လူတန္းစားတိုု႔သည္ 

သိသာထင္ရွားသည့္ အေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည္။xx အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ 

သူ၏အမွတ္ရခ်က္ကို ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံသူ အာဖရိကအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ ဒုတိယ 

အတြင္းေရးမွဴး သန္ဂ်ီ၀ီ တန္စတိုက ‘မ်ဳိးႏြယ္နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီးကၽြန္မတို႔ၾကားမွာ ျပႆနာရွိတယ္။ 

လူျဖဴအမ်ဳိးသမီးနဲ႔လူမည္းအမ်ဳိးသမီးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ လူမည္းအမ်ဳိးသမီး ေတြၾကားမွာေတာင္ 

လူတန္းစားခြဲျခားမႈကရွိေနတယ္’ ဟုဆိုေလသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ခံအေျခအေန၊ ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကြဲျပားျခားနားမႈ
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ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ကြဲျပားေသာ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္္းခ်က္မ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား 

ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးတို႔၏လႈပ္ရွားမႈမ်ား၏နယ္ပယ္မ်ဳိးစုံတို႔ၾကား ပဋိပကၡ 

မ်ားရံဖန္ရံခါျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ ျပင္ဆင္စု႐ုံးမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ 

ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံးက ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား (ထိုရည္မွန္း 

ခ်က္မ်ား၏အနက္အဓိပၸာယ္သည္ ပြဲဆူေစသည့္အေၾကာင္းအရာျဖစ္ခဲ့သည္) ကို ေထာက္ခံအား 

ေပးျခင္းမျပဳခဲ့ၾကပါ။ အထူးသျဖင့္ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္ 

မ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးျခင္းမျပဳခဲ့ၾကပါ။ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ‘အီလစ္လူတန္းစား’ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားႏွင့္သာ သက္ဆုိင္သည့္ အေနာက္တုိင္းအယူအဆဟု ဣတၳိယ၀ါဒကို သေဘာထားၾက 

သည္။ (က်ား၊မေရးရာ တန္းတူ ညီမွ်မႈဆုိင္ရာေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးေဟာင္း) ရွီလာ မင့္ဂ်က္စ္က 

‘လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရးအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားမွာ ဣတၳိယ၀ါဒဟာ အာဖရိ 

ကန္ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔အမ်ားႀကီးမသက္ဆုိင္တဲ့ အေနာက္ႏုိင္ငံကသြင္းကုန္ဆိုတဲ့ခံစားမႈက 

လည္းရွိေနတယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံံကအမ်ဳိးသမီးေတြေျပာေျပာေနတဲ့ ျပႆနာ ေတြနဲ႔တစ္ထပ္ 

တည္း အာဖရိကန္အမ်ဳိးသားေတြနဲ႔သူတို႔နဲ႔ၾကားမွာ အာဖရိကန္အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ရွိမေန 

ဘူး’။ အခ်ဳိ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ မလြဲမေသြ ဖခင္အုပ္စိုးမႈဆုိင္ရာ၊ အမ်ဳိးသားမ်ားလႊမ္းမိုး 

သည္ဟုျမင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ထံမွ ‘မိမိကိုယ္ကိုယ္ပိုင္စိုးမႈ’ကို ရရွိေအာင္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ 

မိမိကုိယ္ကို ဣတၳိယ၀ါဒီႏွင့္ ပါတီတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအျဖစ္ျမင္ကာ အျပည့္အ၀ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္လိုသည့္သူမ်ားၾကားတြင္ ပဋိပကၡရွိတတ္သည္။ 

ဘရာဇီးႏွင့္ ခ်ီလီတြင္လည္းေကာင္း (စပိန္တြင္အတိုင္းအတာတစ္ခုထိုလည္းေကာင္း) 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားၾကား ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားက ပါတီရပ္တည္ခ်က္အတိုင္း အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြ

လႈပ္ရွားသူမ်ားကို စိတ္၀မ္းကြဲေစခဲ့သည္။ တီရီဆာ ဘားလ္ဒက္စ္ကေအာက္ပါအတိုင္း ျပန္ 

ေျပာျပခဲ့သည္။

 ကၽြန္မအဖြဲ႕၀င္ထားတဲ့ Mujeres Por La Vida အဖြဲ႕မွာ သိပ္ကိုအေနရခက္တဲ့ကာလ 

တစ္ခုရွိခဲ့တယ္။ [ပီႏိုေခ်းကို ေထာက္ခံမဲေပးမလား၊ ကန္႔ကြက္မဲေပးလားဆုံးျဖတ္ရမယ့္] 

၁၉၈၈ လူထုဆႏၵခံယူပြဲကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ လက္၀ဲႏိုင္ငံေရးအုပ္စုက လူေတြက ပယ္ခ်ခဲ့ 

လို႔ပါ။ အတိအက်ေျပာရမယ္ဆို [စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလမွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့] ၁၉၈၀ အေျခခံ 

ဥပေဒမွာ အဆိုျပဳထားတဲ့ အာဏာရွင္စနစ္ကေန အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာလမ္းေၾကာင္းကို 

လက္ခံဖို႔ သူတို႔ကသေဘာမတူၾကဘူးေလ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႕ထဲမွာ အင္မတန္၀မ္း 

နည္းစရာေကာင္းၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရခက္ခဲတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုကိုလုပ္လိုက္ရတယ္။ 

ကၽြန္မတို႔အဖြဲ႕ရဲ႕စည္းလုံးမႈကိုေရြးမလား၊ ဖြဲ႕ၿပီးသားညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ထဲက ႏုိင္ငံေရးအရ 

ေထာက္ခံမႈကိုေရြးမလား ျဖစ္လာတယ္။ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲထဲ ႏုိင္ငံေရးအရေထာက္ခံမႈ 

လမ္းေၾကာင္းကိုေရြးမယ္ဆိုရင္ ရာဒီကယ္ပါတီနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးလက္၀ဲအုပ္စုရဲ႕ ပါတီကို 

ေဘးဖယ္ထုတ္လိုက္တာပဲ။
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ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အျခားေသာအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကလည္း 

အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ၏ ပုံသ႑ာန္ႏွင့္ အတုိင္းအတာကို ႐ိုက္ခတ္မႈရွိခဲ့သည္။ ဒီမို 

ကေရစီမဆန္သည့္ အစိုးရမ်ား၏ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာအစဥ္အလာ(ႏွင့္ ထိုအစိုးရအသီးသီး 

က ကိုယ္စားျပဳသည့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာအုပ္စိုးမႈ) သည္ အလြန္ပင္ကြဲျပားျခားနားေနသည္။ 

ဥပမာ ခ်ီလီႏွင့္စပိန္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ (၎တု႔ိထက္ေလ်ာ့နည္းသည့္ ဒီဂရီျဖင့္ ဘရာဇီး) တြင္ျဖစ္ေပၚ 

ခဲ့သည့္ အာဏာရွင္စနစ္သည္ က်ား၊မ လူမႈေရးရာ ဆက္ႏႊယ္ခ်က္မ်ားတြင္ အလြန္ေရွး႐ိုးစြဲ 

သည့္အျမင္မ်ားရွိသည္။ အျခားေသာ ဒီမိုကေရစီမဆန္သည့္ (အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဆိုရွယ္ 

လစ္အစိုးရမ်ားကဲ့သို႔) အစိုးရမ်ားသည္  အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အက်ဳိးျပဳသည့္ ဥပေဒေရးရာ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို စတင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။xxi အဆိုပါကြဲျပားျခားနားေသာ ဒီမိုကေရစီမဆန္သည့္ 

အစိုးရမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏စုဖြဲ႕မႈ ေရခ်ိန္အနိမ့္အျမင့္မ်ားကိုလည္း ေခ်ာေမြ႕ေစခဲ့သည္။  

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘာသာအုပ္ခ်ဳပ္စီမံသည့္ စုဖြဲ႕မႈအတြက္ 

အခြင့္အလမ္းမ်ားကို မေပးသေလာက္ျဖစ္သည္။xxii ဥပမာ ပိုလန္တြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ 

(Women’s League) ကဲ့သို႔ ရပ္တည္ခြင့္ရထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 

သည္ တိုင္းျပည္အစိုးရ၏ခြင့့္ျပဳမႈရၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာအာဏာရွင္အစိုးရမ်ားက ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္စီမံခန္႔ခဲြမႈျဖင့္ စုဖြဲ႕မႈအတြက္ လြတ္ 

လပ္ခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း အျခားေသာအစိုးရမ်ားက ထင္ရွားသည့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 

ႀကီးမ်ားကို အစုိးရလက္ေအာက္ခံအျဖစ္သို႔ သြတ္သြင္းလိုက္သျဖင့္   ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံေသာ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္စြမ္းရည္ကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ခဲ့သည္။xxiii အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ‘လြတ္လပ္ 

ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုးတက္မႈအရွိဆုံးေသာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ ကို၀ါနီအဖြဲ႕ကို 

ဆူဟာတိုက အစိုးရလက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သိမ္းသြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဓမၼ၀ါနိတ အမည္ရွိ 

အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈကို ဆူဟာတိုက ကမကထျပဳခဲ့သည္။

ဓမၼ၀ါနိတအဖြဲ႕အစည္းက အီဘူ၀ါဒကုိ ျမႇင့္တင္အားေပးတယ္’ ဟု အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူ ႏ်ူဆီယာဘာနီ ကက္ဂ်ာေဆာင္ကနားကေျပာသည္။ (အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပထမ 

ဇနီးသည္၊ဒုတိယ မိခင္၊ တတိယ သားသမီးမ်ားကို သြန္သင္သူ၊ စတုတၳ လူမႈေရးလုပ္သား၊ 

ပဥၥမ ႏိုင္ငံသားဟူ၍ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူ၀ါ ဒသည္ အီဘူ၀ါဒျဖစ္သည္။)

ဂါနာႏုိင္ငံတြင္လည္း အလားတူျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ ဂါနာတြင္ အစုိးရက ကမကထလုပ္သည့္ 

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ လႈပ္ရွားမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ လႊမ္းမိုးသည့္ေနရာကပါ၀င္ခဲ့ၿပီး 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္စြာျဖစ္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ပင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိေနဆဲျဖစ္ 

သည္။xxiv  ဂါနာျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာဆီကာတာက ေအာက္ပါအတုိုင္းေျပာျပခဲ့သည္။

 အစုိးရကို ပိုၿပီးတိုက္႐ိုက္က်က်ေထာက္ခံတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကဆက္စပ္မႈ မဆို 

စေလာက္နည္းတဲဲ့ ဒါမွမဟုတ္ နဲနဲပိုၿပီးလြတ္လပ္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြထက္ သုံးႏိုင္ျဖဳန္း 
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ႏုိင္တယ္။ ၁၉၈၄-၈၅ ခုႏွစ္ေရာက္တဲ့အခါ တစ္ခုတည္းက်န္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 

က ဒီဇင္ဘာ ၃၁ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ပဲရွိေတာ့တယ္။ ဒီအဖြဲ႕ကို သမၼတကေတာ္က 

ဦးေဆာင္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕က အခြင့္အေရးသူမ်ားထက္ပိုရတယ္။ တိုင္းျပည္အစုိးရ

ရဲ႕ေထာက္ခံမႈရတယ္။ တျခားအခြင့္ထူးေတြအားလုံးလည္းရတယ္။ ဒီေတာ့ႏိုင္ငံေရး 

ျမင္ကြင္းထဲမွာ လႊမ္းမိုးလာခဲဲ့တယ္။ အလွဴရွင္ေတြကလည္း ဒီအဖြဲ႕ကိုအေထာက္အပံ့ 

ေတြေပးတယ္။ သိပ္မၾကာခင္မွာ ဒီအဖြဲ႕ဟာ မီဒီယာမွာေဖာ္ျပခံရတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ 

အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္လာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္နညး္ေျပာရရင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အားလုံံးကို 

ဒီအဖြဲ႕ကယူသြားတာပဲ။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းေတြအမ်ားႀကီးက သူတို႔ရဲ႕အေရး ကိစၥ 

ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ သူတိုု႔ရဲ႕လႈႈပ္ရွားမႈေတြကို လူသိရွင္ၾကားလုပ္ဖို႔ ခက္လာ 

တယ္။ ေတာ္ေတာ္ၾကာတဲဲ့အခ်ိန္အထိ တိုင္းျပည္ထဲမွာ တစ္ခုတည္းေသာအဖြဲ႕အစည္း

လို႔ယူဆရတယ္။ အာဏာကို သူတကာထက္သာေအာင္ရရွိထားတာက အမ်ဳိးသမီး 

လႈပ္ရွားမႈမွာ သူ႔ရဲ႕လႊမ္းမိုးမႈအတြက္ သိပ္ေသခ်ာတဲ့ေသာ့ခ်က္ပဲ။

က်ား၊မ လူမႈေရးရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို ထုတ္ေျပာႏုိင္တဲ့လြတ္လပ္ခြင့္ဟာ ဒီမိုကေရစီ 

မဆန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္တဲ့အတိုက္အခံအုပ္စုအတြင္းမွာလည္း ႀကီးမားစြာကြဲျပား 

လ်က္ရွိသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အတုိက္အခံပါတီမ်ားႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ဥပမာ လက္၀ဲအုပ္စုႏွင့္ လူ႔

အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ စုဖြဲ႕ထားသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အေရး 

ကိစၥအတြက္ ပိုၿပီးပြင့္လင္းမႈရွိၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေရးကိစၥသည္ ၎တု႔ိ၏တန္းတူ 

ညီမွ်မႈ၊ အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈတို႔၏ ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔ေသာလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိတ္အပိုင္း 

အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ စပိန္ႏွင့္ ခ်ီလီဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၀င္မ်ားကဲ့သို႔ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္ အမ်ဳိးသမီး 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဘရာဇီးဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီ၊ ဘရာဇီးအလုပ္သမားပါတီ၊ ေတာင္ 

အာဖရိကမွ အာဖရိက အမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ (ANC) တို႔သည္ သီးျခားအမ်ဳိးသမီးအဖဲြ႕အစည္း

မ်ားအျဖစ္တင္မကဘဲ ပါတီတြင္းမွာပင္ က်ယ္ျပန္႔စြာစုဖြဲ႕မႈရွိၾကသည္။xxv စပိန္ႏုိင္ငံသို႔ျပန္ေရာက္ 

သည့္ကာလလႈပ္ရွားမႈကို ကာလိုတာ ဘက္စတီိလုိက ေအာက္ပါအတိုင္းျပန္ေျပာျပသည္။

 စပိန္ဆိုရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီ (PSOE) နဲ႔ ကၽြန္မအဆက္အသြယ္ရတယ္။ ပါတီမွာ 

ကၽြန္မတို႔အမ်ဳိးသမီးတစ္ခုက ‘အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ဆုိရွယ္လစ္စနစ္’အုပ္စုကိုဖြဲ႕ထားတယ္။အဲဒီ

အဖြဲ႕ကေန အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပါတီမူ၀ါဒကို လႊမ္းမိုးဖို႔ဆႏၵရွိခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတို႔ 

ေဆြးေႏြးၾက၊ ေဆာင္ရြက္ၾကရင္း ပိုၿပီးဣတၳိယ၀ါဒီပိုဆန္လာတယ္၊ တိုက္ရဲခိုက္ရဲပိုျဖစ္လာ 

ၾကတယ္။ ပါတီရဲ႕ပညာေရး႒ာနအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ၿပီး PSOE ရဲ႕လက္၀ဲယိမ္းအုပ္စုက 

လူအစ္ဂိုမက္ဇ္က သူ႔ရဲ႕အသုံးစရိတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုေပးတယ္။ အသစ္ေပၚလာတဲ့ 

အဖြဲ႕ေတြကို ပုံေဖာ္ရာမွာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို အက်ဳိးျပဳႏုိင္ေအာင္ အားေပး 

တုိက္တြန္းတတ္တယ္။ ကၽြန္မတို႔က မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ေပၚက ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစုံကိုသြားၿပီး 
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ပို႔ခ်ခ်ကဒ္ါမွမဟုတ ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြကုိ လူမသိေအာင္လုပ္ၿပီး အဖြဲ႕ကေလးေတြျဖစ္ေပၚလာ 

ေအာင္ ပုံေဖာ္ခဲ့ၾကတယ္။ လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာကေလးေတြ၊ ကက္ဆက္ေခြေတြထုတ္ၿပီး 

ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ဣတိၳယ၀ါဒအယူအဆေတြျပန္႔ႏွံ႔ေအာင္လုပ္ဖို႔ ကၽြန္မတို႔မွာေငြနည္းနည္းရွိ 

တယ္။ အဲဒီစာရြက္ေတြ၊ တိပ္ေခြေတြကို ပိုၿပီးျပန္႔ႏွံ႔ဖို႔ အျခားသူေတြကျဖန႔္ေပးႏုိင္ေအာင္

လုပ္ေပးခဲ့တယ္။

သန္ဂ်ီတန္ဆို (ထုိစဥ္က ANC/Umkhonto weSizwe အဖြဲ႕၏ ျပည္ပေရာက္ တက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူ) က ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ANC ပါတီ၏ပါတီ၀င္အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုသည္ ‘က်ား၊မ 

လူမႈေရးရာႏွင့္ အားလုံးပါ၀င္ခြင့္အတြက္တိုက္ပြဲမွာ အလြန္အေရးႀကီးေသာေျခလွမ္းကိုလွမ္းခဲ့ပါ

တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကိုယ္၌မွာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ အမ်ဳိး 

သမီးေတြကို က်ားမလူမႈေရးရာနဲ႔အားလုံးပါ၀င္ခြင့္က စည္း႐ုံးလိုက္တာေၾကာင့္ပါပဲ။ အမ်ဳိးသမီး 

မ်ားရဲ႕ေနရာ၊ အခန္းက႑၊ အဆင့္အတန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို သိရွိ 

နားလညမ္ႈ ျမႇင္တ့ငခ္ဲတ့ယ။္  အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕လြတ္ေျမာကမ္ႈန႔ဲ က်ား၊မေရးရာတန္းတညူမီွ်မႈေတြ 

ဟာ ေဘးထြက္ပစၥည္းမျဖစ္ေစေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရး လိုအပ္ခ်က္ကိုျမႇင့္တင္ေပးခဲ့တယ္။’ဟု 

ေျပာခဲ့သည္။ ခ်ီလီမွ အက္ဒရီယာနာ မြန္ဇိုက ေအာက္ပါအတုိင္းေျပာျပသည္။

 တခ်ဳိ႕ဣတၳိယ၀ါဒီေတြက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြထဲမွာ အေျခခ်သြားတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ 

အျပင္မွာရွိေနတုန္းပဲ။ ကၽြန္မတို႔လို ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြထဲေရာက္သြားသူေတြက ညႇိႏႈိင္းေစ့ 

စပ္မႈေတြလုပ္ၾကတဲ့ပါတီအတြင္းမွာ ရွိကိုရွိရမယ္လို႔ေတြးတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ 

ခ်ီလီရဲ႕ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခြင့္ ေယာက္်ားေတြပဲရထား 

တာေလ။ အဲဒီထဲမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကမပါဘူးဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ေသခ်ာသိ 

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပါတီမွာအာဏာရွိတ့ဲအဆင့့္တိုင္းမွာ ကၽြန္မတို႔ကိုယ္စားျပဳႏုိင္ေအာင္ 

ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ၾကတယ္။ ကၽြန္မက ဆိုရွယ္လစ္ပါတီနဲ႔ ဒီမိုကေရစီပါတီတုိ႔မွာ လႈပ္ရွား 

တယ္။ တျခားအမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔အတူကၽြန္မတို႔ဟာ အစီအစဥ္ဆြဲတဲ့ေကာ္မရွင္အားလုံးမွာ 

ပါ၀င္ပတ္သက္လာၾကတယ္။ ကၽြန္မတို႔အမ်ဳိးသမီးမ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ 

အေရးတို႔ိအတြက္ အေရးဆိုခဲ့တယ္။

႐ိုမန္ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ကဲ့သို႔ အခ်ဳိ႕ေသာယဥ္ေက်းမႈအရ အစဥ္အလာဆန္ေသာ 

ဘာသာေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုဆန္႔က်င္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ က်ား၊မလူ

မႈေရးရာေတာင္းဆိုမႈမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းမႈနည္းၿပီး ဘရာဇီးႏွင့္ ခ်ီလီတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အတိုင္း 

(ထုိေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ကန္႔ကြက္ရန္စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ၾကမည့္ အလားအလာရွိသည္) ပင္ျဖစ္ 

သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ၏အျမန္ႏႈန္းသည္လည္း အေၾကာင္းအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ 
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သည္။ ခၽြင္းခ်က္အျဖစ္ အာဏာရွင္အစိုးရေဟာင္းက လ်င္ျမန္စြာျပဳတ္က်သြားသည့္ အင္ဒိုနီး

ရွားႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္မွလြဲလွ်င္ ဤစာအုပ္တြင္ သုံးသပ္ေဖာ္ျပထားသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအမ်ားစု 

သည္ အေတာ္ပင္ေႏွးေကြးၿပီး အေတာ္ပင္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းခဲ့ရသည္။ သေဘာတူညီခ်က္ရေအာင္ 

သို႔မဟုတ္ ‘လမ္းညႊန္မႈရေအာင္’အေတာ္လုပ္ခဲ့ရသည္။ ထိုႏုိင္ငံမ်ားထဲတြင္ ေတာင္အာဖရိက၊ 

စပိန္၊ဘရာဇီး၊ခ်ီလီႏွင့္ ဂါနာႏုိင္ငံမ်ားပါ၀င္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ရယူထားသည့္ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ အလြန္က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အီလစ္လူတန္းစားၾကားတြင္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ

မ်ားပါ၀င္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားမွာ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ေတာင္း

ဆိုမႈမ်ားကိုပါ ေပါင္းစပ္ပါ၀င္ခြင့္ေပးရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္။ စပိန္၊ ခ်ီလီ၊ ပိုလန္ႏွင့္ ဂါနာႏုိင္ငံ 

မ်ားတြင္ အစုိးရေဟာင္းႏွင့္ ယင္း၏မဟာမိတ္မ်ားက အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို ႀကီးမားစြာ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ကိုင္စြဲထားသည္။ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္ထားသည္။ (သို႔မဟုတ္ 

လွ်ဳိ႕၀ွက္၍ပင္ထားတတ္သည္။) သို႔ျဖစ္၍ အမ်ဳိးသမီးအနည္းငယ္သာ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရခဲ့ 

သည္။ ဘရာဇီးႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတို႔သည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာပါက ပိုၿပီးပြင့္လင္းမႈရွိ 

သည္။ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားရွိသည္။ အမ်ဳိးသမီး အစု 

အဖြဲ႕မ်ားပံုစံျဖင့္စုဖြဲ႕မႈမ်ားသည္ အခြင့္အေရးရရန္ အလားအလာပိုၿပီးႀကီးမားသည္။ အဆုိပါကြဲ 

ျပားျခားနားမႈမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အေရးကိစၥပါေအာင္ အမ်ဳိး 

သမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားက လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရျခင္းအေၾကာင္းအရင္းကို နားလည္ႏုိင္ေစသည္။ က်ား၊မ

လူမႈေရးရာႏွင့္ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္သည့္ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲႏွင့္ အေဆာက္အအုံဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈဒီဂရီအခ်ဳိ႕ကို ျဖစ္ထြန္းေအာင္လုပ္ရာတြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ 

တစ္ခါတစ္ရံ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိမႈကို နားလည္လာေစသည္။ အျခားေသာေနာက္ခံအေျခအေနမ်ားတြင္ 

က်ား၊မလူမႈေရးရာျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ခံရျခင္း၊ က်႐ႈံးသြားျခင္းမ်ားကိုလည္း နား 

လည္လာေစသည္။

ရလဒ္မ်ား

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာနယ္ပယ္ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈသည္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းရေသာ၊ သေဘာတူညီခ်က္ 

ယူရေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားစြာ ၏ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ခဲ့ 

သည္။ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ညီလာခံမ်ားအျဖစ္ အသစ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ 

သည့္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အေျခခံဥပေဒသစ္မ်ားကို ဒီဇုိင္းေရးဆြဲကာ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္မူ တည္ဆဲအေျခခံံဥပေဒမ်ား၏ ျပင္ဆင္ထားေသာမူမ်ား သို႔မဟုတ္ ယခင္မူမ်ား 

ကိုထိန္းသိမ္းထားသည္။ သို႔မဟုတ္ ခ်ီလီတြင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သလို သိသာထင္ရွားသည့္ အေျခခံဥပ 

ေဒဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုံး၀မရွိေပ။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္တပ္ကျပ႒ာန္းသည့္ 
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အေျခခံဥပေဒအရ လုပ္ေဆာင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ကို ခ်ီလီတြင္က်င့္သုံးခဲ့သည္။ အမ်ဳိး 

သမီးဆန္ဆန္စုဖြဲ႕ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အေျခခံဥပေဒဒီဇိုင္းေရးဆြဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္

ပါ၀င္သည့္ပမာဏမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာကြဲျပားျခားနားသည္။ ဘရာဇီးႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ စုဖြဲ႕ 

ထားသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ 

မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ က်ား၊မလူမႈ 

ေရးရာကိုနားလည္ခံစားမႈရွိသည့္ အေျခခံဥပေဒမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္ အေထာက္ အကူျပဳခဲ့ၾက 

သည္။ စပိန္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္ စုဖြဲ႕ထားသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားက ျပင္ပ 

မွဆြယ္တရားေဟာၾကေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဒီဇုိင္းဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တိုက္႐ိုက္ 

ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရနည္းသည္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအၿပီးျဖစ္ေပၚလာသည့္ 

ကန႔္သတ္ထားသည့္ ခ်ီလီႏုိင္ငံ၏အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ (တက္ၾကြသည့္ 

အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈရွိေနသည့္တိုင္) စုဖြဲ႕ထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ပါ၀င္မႈ လုံး၀ပင္မရွိခဲ့ 

ေခ်။ ဂါနာႏိုင္ငံ၏ အေျခခံံဥပေဒသစ္ေရးဆြဲရာတြင္ တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အမ်ဳိးသမီး 

လည္း မရွိခဲ့ေခ်။ ပိုလန္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စပိန္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ က်ား၊

မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈအပိုဒ္အခ်ဳိ႕ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းမႈရွိေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း 

မ်ား၏ ၾသဇာလႊမ္းႏုိင္မႈမွာ မဆိုစေလာက္သာရွိသည္။

ဘရာဇီးႏွင့္ေတာင္အာဖရိက ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးတြင္ သေဘာတူညီထားသည့္ တျဖည္းျဖည္း 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအရ အေျခခံဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ယာယီ 

အေျခခံဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္းသည္ ANC ႏွင့္ ၁၉၉၂-၁၉၉၄ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားသည့္ လူျဖဴ 

အစိုးရက လႊမ္းမိုးခဲ့သည့္ ပါတီေပါင္းစုံေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္အခ်က္ ျဖစ္ခဲ့ 

သည္။ ဒီမုိကရက္တစ္ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ကနဦး ေစ့စပ္ 

ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးအနည္းငယ္ပါ၀င္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္  အမ်ဳိးသမီးမ်ား(အထူးသျဖင့္ 

ANC ပါတီ၀င္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္) ေနာင္ေပၚေပါက္လာသည့္ ပါတီေပါင္းစုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ 

ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားအားလုံးတြင္ ပါ၀င္မႈေသခ်ာေစေရးအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾက သည္။ 

ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ (WNC) ကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။ ယင္းညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ 

သည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာလြတ္လပ္သည့္မဟာမိတ္အဖြဲ႕ ျဖစ္ 

သည္။xxvi WNC ၏ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ၁၉၉၂ မွ ၁၉၉၄ အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ 

ပရက္ဂ္ ဂိုဗင္ဒါက ေအာက္ပါအတိုင္းတင္ျပသည္။

 WNC ဟာ ANC အမ်ဳိးသမီးအသင္းခ်ဳပ္ကလုပ္တဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလုံးက အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီ 

မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ေတြ႕ဆုံမႈကေနစတင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအမ်ဳိးသမီး 

ေတြဟာ ေနာက္ခံအေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးကေနလာခဲ့ၾကတာ။ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 

မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြခ်န္လွပ္ထားခံရတဲ့ကိစၥကိုေလ့လာဖို႔ ေတြ႕ဆုံၾကတာျဖစ္တယ္။ လူမ်ဳိး 
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ေရးခြဲ ျခားမႈကိုဆန္႔က်င္ရာမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အလြန္တက္ၾကြခဲ့ၾကေသာ္လည္း 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုတိုက္႐ိုက္သက္ေရာက္တဲ့၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဘ၀ကို ႐ိုက္ခတ္တဲ့အေရး 

ကိစၥေတြဟာ ေဆြးေႏြးပြဲစားပြဲ၀ိုင္းမွာ မပါမွာကိုစုိးရိမ္လို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားေတြ႕ဆုံရျခင္းျဖစ္ 

တယ္။  အဲဒီအေရးကိစၥေတြထဲမွာ လိင္အေျခခံၿပီးခြဲျခားမႈမျပဳေရး၊ က်ား၊မေရးရာတန္းတူ

ညီမွ်မႈရွိေရးတို႔လို ကိစၥရပ္ေတြပါတယ္။ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ က်ားမေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ၊ လူမႈ 

စီးပြားေရးအခြင့္အေရးမ်ား၊ မိမိခႏၶာမိမိကိုယ္ပိုင္စိုးခြင့္၊ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးေတြဟာ 

အေျခခံဥပေဒမွာပါမလာမွာကို စိုးရိမ္ၾကတယ္။ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းၾကတဲ့သူေတြ၊ ေရွ႕ေနေတြ၊ 

သုေတသီေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈကိုတည္ေဆာက္ျခင္းနဲ႔ စည္း႐ုံးျခင္းမွာကၽြမ္းက်င္

သူေတြကိုေပါင္းစပ္လိုက္ျခင္းဟာ အလြန္ထိေရာက္ပီျပင္တဲ့ပုံစံနဲ႔ ေပါင္းစည္းလာခဲ့တယ္။

ဓေလ့ထုုံးတမ္းဥပေဒႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈအပိုဒ္မ်ားၾကားဆက္သြယ္ခ်က္အတြက္ အစဥ္ 

အလာေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္သည့္ေစ့့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈတြင္ WNC သည္အဓိက်သည့္ေနရာမွ ပါ၀င္ 

ခဲ့သည္။xxvii WNC ၏သုေတသီႀကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္သည့္ ရွီလာ မင့္ဂ်က္စ္က ထိုေစ့့စပ္ 

ေဆြးေႏြးမႈသည္ ‘ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒသည္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဆႏၵရွိသည့္အတိုင္း အေျခခံံ 

ဥပေဒကိုလက္တစ္လုံံးျခားမလုုပ္မိေစေရးေသခ်ာေစရန္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အတြက္ အလြန္႔အလြန္ 

အေရးႀကီးသည္။ ဓေလ့ထုုံးတမ္းဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခခံဥပေဒပါ 

ရပိုင္ခြင့္မ်ားအျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကျပ႒ာန္းလိုေသာ္လည္း ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒက အာဖရိ

ကန္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံးကို ဥပေဒအရေအာက္တြင္ အားလံုးတန္းတူညီတူရွိၾကမည္’ ဟု 

ေရးသားခဲ့သည္။ အဆိုပါယာယီအေျခခံဥပေဒကို အသစ္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္လႊတ္ေတာ္က 

တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ကာ စဥ္းစားသုံးသပ္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ 

ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအထူးသျဖင့္ ANC မွအမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အခ်ဳိ႕ေသာ 

တိက်သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား ဥပမာအိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ဆုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို 

က်ား၊မ ေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္မႈွႏွင့္ 

အတူ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းႏုိင္ရန္ ေအာင္ျမင္စြာတြန္းအားေပးႏုိင္ခဲ့သည္။

၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ အရပ္သားသမၼတ၏ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ အသစ္ေရြးေကာက္တင္ 

ေျမႇာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္က တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ၁၉၈၆မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ အမ်ဳိးသမီးပါတီ၀င္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း 

မ်ားအတူတက္ၿပီး အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အတူတကြဆြယ္တရား 

ေဟာခဲ့ၾကသည္။ (အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေကာင္စီ) ဟုေခၚဆိုသည့္ ျပည္ 

ေထာင္စုအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕သစ္တြင္ တိုင္းျပည္အစိုးရႏွင့္အရပ္ဖက္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုစလုံးမွ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည္။ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ဆြယ္တရားေဟာျခင္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 

သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းက အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဣတၳိယ၀ါဒီတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား 
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ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ကာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ကိုဖိအား 

ေပးခဲ့သည္။xxviii CNDM ဥကၠ႒ ယက္ကလင္း ပီတန္ဂီ က အေျခခံဥပေဒအတြက္အလုပ္လုပ္ရန္ 

႒ာနတစ္ခုကိုသီးသန္႔ဖြဲ႕စည္းခဲ့့ပုံကိုရွင္းျပသည္။ ‘ကၽြန္မတို႔အရင္ဦးဆုံံး ျပည္နယ္အဆင့္ကိုသြား 

တယ္။ အဲဒီမွာျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီက အမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕ေတြကို စာရင္းခ်လိုက္တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္တစ္ခုခ်င္းစီမွာ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကိုစဖို႔ ကၽြန္မတို႔ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္

တာ။ ဒီစည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈက CNDM ရဲ႕စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေသာ္လည္း မူပိုင္ကေတာ့ ျပည္နယ္ 

အဆင့္မွာေပါ့။” ဟုေျပာျပခဲ့သည္။ ၎တို႔၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံလုံးဆို္င္ရာညီလာခံ(ႏွင့္ 

ျပည္နယ္အသီးသီး)သို႔တင္ျပခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွရယူထားသည့္ ေတာင္းဆို

ခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားသည့္ ‘ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ေပးစာ’ျဖစ္သည္။ ညီလာခံအဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ 

မဲဆႏၵနယ္၊ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မဲဆြယ္ လႈပ္ရွားမႈ 

ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ပီတန္ဂီက ‘ကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္အတြင္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္အလုပ္လုပ္ရပုံ’ကို

ရွင္းျပခဲ့သည္။

 ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာကြန္ဂရက္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာထိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက 

ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးရတယ္။ စႀကၤံေတြကေလွ်ာက္သြားရတာကိုသတိရမိတယ္။ 

တစ္ခ်ိန္လံုးလိုလိုပါပဲ။ ျပည္နယ္ေတြကေန ေၾကးနန္းေတြ၀င္လာတယ္။ ေဒသဆုိင္ရာ 

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ကၽြန္မတို႔ကတစ္ခ်ိန္လုံး အဆက္အသြယ္ရွိတယ္။ ဒီစည္း႐ုံး 

လႈပ္ရွားမႈဟာ ျပည္နယ္ေပါင္းစုံနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အဆင့္တင္မကပါဘူး တစ္ႏုိင္ငံလုံးနဲ႔ဆုိင္တဲ့ 

စည္း႐ုံံးလႈပ္ရွားမႈလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ေနရာကကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ကို 

သြားေတြ႕၊ သူက ဒီကိစၥမွာ  ေပလယ်ကံထားေနသလဲဆိုတာ စနည္းနာရတယ္။ ဒီေတာ့ 

သက္ဆုိင္ရာျပည္နယ္က အမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ရတယ္။

(ႏႈတ္ခမ္းနီမဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈဟုေခၚၾကသည့္) အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

သည္ ညီလာခံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး CNDM ႏွင့္အတူလုပ္ကိုင္ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ 

အသီးသီးမွ ပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ေတာင္းဆိုမႈအားလုံး၏ ၈၀ 

ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒတြင္ ပါရွိလာခဲ့သည္ကို ပီတန္ဂီသတိျပဳမိသည္။ 

‘အသက္ရွင္သန္ခြင့္’ကို ဦးစားေပးရန္္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ႐ႈံးနိမ့္သြားခဲ့သည္ကိုလည္း သတိျပဳမိခဲ့ 

သည္။ သို႔ေသာ္ ထြက္ေပၚလာသည့္အေျခခံဥပေဒသည္ ကိုင္တြယ္ရခက္ခဲသည့္ စာရြက္စာတမ္း 

တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး အသက္၀င္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ဥပေဒေရးဆြဲမႈလိုအပ္ေနသည္။

စပိန္ႏုိင္ငံ၏ သေဘာတူညီမႈ၊ ညႇိႏိႈင္းမႈျဖင့္သြားသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ အေျခခံ 

ဥပေဒကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံလႊတ္ေတာ္က ၁၉၇၇-၇၈ ခုႏွစ္တြင္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ 

ေတာ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ကာ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ညြန္႔ေပါင္း(ေနာင္ပါတီ) 

Union of the Democratic Centre ၏ေခါင္းေဆာင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဒိုဖို ဆြာရက္ဇ္ဦးေဆာင္သည့္ 
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အီလစ္တို႔တြန္းအားေပးသည့္ ပြင့္လင္းမႈမရွိသည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးအနည္းငယ္သာ 

ပါ၀င္ခဲ့ရသည္။xxix (အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးညီလာခံအျဖစ္ေဆာင္ရြက္စဥ္က စပိန္လႊတ္ေတာ္ 

ျဖစ္သည့္) Constituent Cortes ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲမွ အမ်ဳိးသားမ်ားခ်ည့္သာပါ၀င္ေသာ 

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အဖြဲ႕က အေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲခဲ့သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕၀င္ ၇ဦးအနက္သုံးဦး 

သည္ အာဏာရႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တသည့္လက္၀ဲအုပ္စု UCD ပါတီမွျဖစ္သည္။ တစ္ဦးမွာ 

PSOE မွျဖစ္သည္။ ၎တို႔ေရးဆြဲ သည့္အေျခခံဥပေဒကို အဖြဲ႕၀င္ ၃၅ ဦးပါေသာ လႊတ္ေတာ္

အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာေကာ္မတီက ဖတ္ၾကားေဆြးေႏြးသည္။ ထိုေကာ္မတီတြင္ အမ်ဳိးသမီး 

တစ္ဦးသာပါၿပီး အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးက အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးတြင္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ ၂၇ ဦးသာရွိသည္။ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရး 

လုပ္ငန္းစဥ္ကို လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ မဲဆြယ္စည္း႐ုံးသည့္ ဣတၳိယ၀ါဒီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားွရိခဲ့သည္။ 

အခ်ဳိ႕ေသာ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လႊတ္ေတာ္အတြင္း တာ၀န္ထမ္း 

ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ဘက္စတယ္လိုက သူမသည္ ‘ တန္းတူညီမွ်မႈကိုရည္ညႊန္းထားသည့္ 

ပုဒ္မ ၉ ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၄ တို႔ကိုမူၾကမ္းေရးဆြဲရသည့္ စုံညီအဖြဲ႕တစ္ခုတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ရသည္’ 

ဟုေျပာသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ ဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုထည့္ 

သြင္းခဲ့သည္။ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးႏွင့္ သားႀကီးၾသရသ(အေမြဆက္ခံခြင့္) ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္း 

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမရွိျဖစ္ခဲ့သည္။xxx

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ အသစ္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ ကိုရာဇြန္ အကြီႏိုသည္ (အမ်ဳိး 

သမီး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မပါေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးဥကၠ႒လုပ္သည့္) အဖြဲ႕၀င္ ၅၀ ဦးပါ အေျခခံ 

ဥပေဒဆိုင္ရာေကာ္မရွင္ကို အေျခခံဥပေဒသစ္မူၾကမ္းေရးဆြဲရန္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ အေစာဆုံး 

ဣတၳိယ၀ါဒီအဖြဲ႕အစည္း Gabriela အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

မဟာမိတ္အဖြဲ႕က မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေရာေထြးသည့္ရလဒ္မ်ား 

ထြက္လာခဲ့သည္။ တန္းတူညီမွ်မႈျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုပါလာေသာ္လည္း ထိုျပ႒ာန္းခ်က္သည္ 

အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အဆိုျပဳတင္ျပသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္ေလာက္ ခရီးမေရာက္ေပ။ 

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း ကိုဆန္႔က်င္သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုကို ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ 

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕၏ ခိုင္မာအားေကာင္းေသာ စည္း႐ုံးမႈျဖင့္ 

ေထာက္ခံအားေပးမႈရရွိကာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လိုက္ 

ေလ်ာသည့္အေနျဖင့္ မိခင္၏အသက္ရွင္သန္ခြင့္အျပင္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ထားရသည့္ ကေလး 

အတြက္ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ကိုပါ ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပခ်က္ပါရွိသည္။xxxi

အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အေျခခံံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ 

အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ 

အခ်ဳိ႕ေသာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ (PCA) ၏အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ခန္႔အပ္ခဲ့
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သည္။ PCA က ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ၾကားတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ လူမ်ဳိးအသားအေရာင္ခြဲျခားမႈကို ပါ၀င္ေစရန္ ဣတၳိယ၀ါဒီ 

မ်ားက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ တိက်ျပတ္သားသည့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားမရရွိခဲ့ေပ။ PCA 

တြင္ ေရွ႕ေနမ်ားအသင္း၏ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ပါ၀င္သူ နာဆီယာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာက  

လူမ်ဳိး ေရးခြဲျခားမႈမရွိေရး အေျခခံမူႏွင့္ လူမ်ဳိးအသားအေရာင္ေၾကာင့္ အႏွိမ္ခံရျခင္းကို ေက်ာ္ 

လႊားသည့္က်င့္စဥ္တို႔ အပါအ၀င္ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံ၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားထဲမွသင္ခန္းစာယူ

ကာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမျပဳျခင္းဥပေဒသႏွင့္ ခြဲျခားဆန္႔က်င္ခံခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ အထူးရပိုင္ခြင့္

မ်ားဖန္တီးေပးသည့္ ဥပေဒသမ်ားပါဝင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံမ်ားကိုအေျခခံဥပေဒတြင္ 

ထည့္သြင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆန္႔က်င္ဘက္/အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္တပ္ 

ကထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ ကနဦးအေျခခံဥပေဒတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ ထိုအေျခခံဥပေဒ 

သည္ က်ား၊မလူူမႈေရးရာ မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ 

ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ အဓိကႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ 

စစ္အစိုးရတို႔ၾကား လူထုဆႏၵခံယူပြဲအၿပီး ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပြင့္လင္းမႈမရွိေသာ အေျခခံဥပေဒ 

ဆိုင္ရာ (အဆင့္နိမ့္) ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လုံး၀ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ အထူး 

သျဖင့္ Mujeres por la Vida ႏွင့္ Concertación အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ကဲ့သို႔ သက္တမ္းရင့္စုေပါင္း 

အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ၏ တက္ၾကြေသာအခန္းက႑ 

ရွိေသာ္လည္း ဤသို႔အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေဘးဖယ္ထုတ္ထားျခင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ

တြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရနိမ့္က်ေနျခင္းကို တုံ႔ျပန္သည့္ အေန 

ျဖင့္ Concertación ၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ က်ား၊မေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈပါရွိေစေရးအတြက္ 

Concertación အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။xxxii 

ဂါနာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၌  အာဏာရွင္ ေရာလင္းအစိုးရလက္ထက္ အစိုးရကဦးေဆာင္ 

သည့္အသြင္ကူး ေျပာင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ ေစာစီးစြာျဖင့္ 

ဖန္တီးလိုက္သည့္ အတိုင္ပင္ခံညီလာခံ၌ အေျခခံဥပေဒသစ္ကုိ ေရးဆြဲလိုက္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ 

အနည္းငယ္ေသာ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသာ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို 

လႊမ္းမိုးရန္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထြက္ေပၚလာသည့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ က်ား၊မလူမႈ 

ေရးရာကိစၥရပ္မ်ား မပါရွိလာေပ။ ေဇာ္ဇီ ဆီကာတာက ‘အေျခခံဥပေဒမွာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕အေရးကိစၥ 

ေတြအမ်ားႀကီးမပါခဲ့ဘူး။ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ကၽြန္မတို႔အရမ္းမတက္ၾကြခဲ့ 

ၾကဘူးေလ။ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားမရွိဘဲျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ အေျခခံဥပေဒအေၾကာင္း 

ေဆြးေႏြးတာရွိတယ္လို႔ မမွတ္မိဘူး’ဟုေျပာသည္။

ပိုလန္တြင္  ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုရွယ္လစ္စနစ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ ကြဲျပားျခားနားေသာ 
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ေနာက္ခံ အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ စုဖြဲ႕ထားသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွဏ္အေျခခံဥပေဒ 

ေရးဆြဲရာ တြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ သက္ေရာက္မႈမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ Women’s Rights 

Centre ကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အန္ဂ်ီအိုအခ်ဳိ႕က အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားေပးခဲ့ၾကသည္။xxxiii 

အၿပီးသတ္ေရးဆြဲရရွိသည့္ အေျခခံဥပေဒတြင္ အမ်ဳိးသားႏွင့္အမ်ဳိးသမီးတန္းတူအခြင့္အေရးကို 

အာမခံသည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါေသာ္လည္း ထိုျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို သီးျခားဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္း 

သို႔မဟုတ္ တရားမေၾကာင္း ဥပေဒမ်ားျပ႒ာန္းျခင္းတို႔ျဖင့္ က်ားကန္ေပးမထားသျဖင့္ အသက္၀င္ 

ရန္ မလြယ္ျဖစ္ေနသည္။ အလုုပ္သမားဥပေဒကဲ့သို႔ ဥပေဒမ်ားတြင္ ဥပေဒေဟာင္းသည္ 

အေျခခံဥပေဒႏွင့္တိုက္႐ိုက္ပင္ ဆန္႔က်င္ေနသည္။ အျခားေသာ အေရွ႕ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၏ျဖစ္ 

ရပ္မ်ားနည္းတူ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းႏွင့္ မိမိအသက္ကိုႏႈတ္ယူခြင့္တို႔ကို တားျမစ္သည့္ျပ႒ာန္း 

ခ်ကပ္ါ၀ငသ္ည။္ အျပင္းအထန္ျငင္းခုံေဆြးေႏြးၿပီးမ ွထိုျပ႒ာန္း ခ်ကက္ိ ုထည္သ့ြင္းခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ 

သေႏၶသားကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သည့္ စကားရပ္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရာတြင္ ကက္သိုလစ္ 

ေက်ာင္းေတာ္က ေအာင္ျမင္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ အေျခခံဥပေဒခုံ႐ုံးက ယင္းျပ 

႒ာန္းခ်က္ကို လက္ခံလိုက္သည္။xxxiv

ေရြးေကာက္ပြဲအခင္းအက်င္း

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအလြန္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳမႈအေရ 

အတြက္သည္ လြန္စြာကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနသည္။ ခ်ီလီ၊ ဂါနာ၊ စပိန္၊ ဘရာဇီး၊ ပိုလန္ႏွင့္ 

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ကနဦးကိုယ္စားျပဳမႈသည္ နိမ့္က်ခဲ့သည္။ (၁၀ 

ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔မဟုတ္ ယင္းေအာက္တြင္ရွိသည္) ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံက မွတ္သားေလာက္ 

ဖြယ္ခၽြင္းခ်က္ျဖင့္ ၂၇ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုယ္စားျပဳမႈရွိသည္။ တတိယလႈိင္း အသြင္ကူးေျပာင္း 

မႈမ်ားထုံးစံအတိုင္း ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာလႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ အမ်ဳိး 

သမီးဦးေရသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တိုးပြားလာသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိေရာက္သည့္ 

ကိုယ္စားလွယ္ခြဲတမ္းမ်ားသတ္မွတ္လိုက္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္အေရ

အတြက္တုိးလာသည္။ ဥပမာ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ANC က ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ 

အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ခြဲတမ္း ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ 

သည္။ အခ်ဳိ႕ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာခြဲတမ္းမ်ား (အနည္းဆုံးအမ်ဳိးသမီးကိုယ္စား 

လွယ္အေရအတြက္သတ္မွတ္မႈ) သည္ အေဆာက္အအုံဆုုိင္ရာ သိသာထင္ရွားသည့္ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္မႈျဖစ္သည္။ ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္မူ ၿပီးစလြယ္ေရးဆြဲထားၿပီး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ခြဲတမ္းသတ္မွတ္မႈသည္ အမ်ဳိသမီးမ်ား၏ကိုယ္စား 

ျပဳမႈကို သက္ေရာက္မႈလုံး၀မရွိခဲ့ေပ။ စင္စစ္အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားျပဳမႈသည္ (က်ား၊မလူမႈေရးရာ

ခြဲတမ္းမရွိသည့္) အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ (က်ားမလူမႈေရးရာခြဲတမ္းရွိသည့္) ေအာက္လႊတ္ 

ေတာ္ထက္မ်ားျပားေနခဲ့သည္။xxxv အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ကိုယ္စားျပဳမႈမ်ားသည္လည္း ေရြးေကာက္ 
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ပြဲစနစ္ေရာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပုုံမွန္အစဥ္အလာကိုတည္ ေထာင္ျခင္းဒီဂရီႏွင့္ပါ ဆက္ႏႊယ္ 

လ်က္ရွိသည္။xxxvi လက္၀ဲအုပ္စုုႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက လက္ယာအုပ္စုႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ျခင္းပိုမိုမ်ားျပား 

သည္။ လက္၀ဲဲအုပ္စုႏို္င္ငံေရးပါတီမ်ား၏ သာတူညီမွ်ေကာင္းစားမႈပိုမိုရရွိေရး သေဘာတရား 

မ်ားက ေဘးဖယ္ထုတ္ခံအုပ္စုမ်ားကိုေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္   ကိုယ္စားျပဳမႈတို႔တိုးျမင့္လာေစသသည့္ 

အျပဳသေဘာအစီအမံမ်ားကိုက်င့္သုံးရန္ အလားအလာပိုမိုမ်ားျပားသြားေစသည္။  ဣတၳိယ၀ါဒီ 

တို႔၏တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈအတြက္ စာနာနားလည္မႈပိုရွိေသာ၀န္းက်င္ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ 

လည္း ပိုၿပီးအလားအလာရွိလာေစသည္။

သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ကိုယ္စားျပဳမႈကို အေရအတြက္အရသာမၾကည့္သင့္ပါ။ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈ အသီးသီးတြင္ ‘အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္’ (သီးျခားအစုအဖြဲ႕အတြက္အေရးဆိုရန္ 

ကိုယ္စားျပဳသည့္) အမ်ဳိးသမီးဥပေဒျပဳ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆာင္ရြက္လုပ္ကို္င္ေပးသည့္ 

ပမာဏကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း အေရးႀကီးပါသည္။ အမ်ဳိးသမီးအေရးကိုယ္စားျပဳအမ်ဳိး

သမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ရွိႏုိင္သည္။ အမ်ဳိး

သမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ား၊မ ေရးရာ 

တန္းတူညီမွ်မႈ ခိုင္မာအားေကာင္းေစမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားတင္သြင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေခတ္ 

ေနာက္ျပန္ဆြဲေသာအစီအမံမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို တားဆီးရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းတို႔ျပဳ 

လုပ္ဖြယ္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပါတီမ်ားၾကားစုဖြဲ႕မႈတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားဖြဲ႕စည္းျခင္း 

တို႔တြင္လည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ သီးျခား အစုအဖြဲ႕အတြက္ အေရးဆိုကိုယ္စားျပဳ 

သည့္ဒီမိုကေရစီသည္ မိမိတု႔ိေလ့လာထားသည့္ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီ၏ျဖစ္ရပ္အလိုက္ ကြဲျပားသည္။ 

ဥပမာ ဂါနာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ဳိးသမီးအနည္းငယ္သာေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရၿပီး ဣတၳိယ၀ါဒီ 

ခံယူခ်က္ရွိသူနည္းသည္။ လႊတ္ေတ္ာျပင္ပရွိ စုဖြဲ႕ထားသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ 

နည္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမရွိသေလာ

က္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ အဆိုပါခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားမရွိရျခင္းမွာ တစ္လမ္းသြားျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ဟု 

ဇိုဇီ ဆီကာတာကဆိုပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိအမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရန္ႀကိဳးစားခဲ့

သည္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားရွိခဲ့ၿပီး အျခားနည္းလမ္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈမရွိခဲ့ဟု သူမကေျပာ 

သည္။

အင္ဒိုနီးရွား၊ ခ်ီလီ၊ ဘရာဇီးႏွင့္ စပိန္တို႔တြင္ အမ်ဳိးသမီးအနည္းငယ္သာ ေရြးေကာက္ 

တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ တိုးတက္ေသာ က်ား၊မ လူမႈေရးရာဥပေဒျပဳမႈမ်ားအတြက္ 

အဓိကက်သည့္ ဣတၳိယ၀ါဒီ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က တြန္းအားေပးခဲ့သည္။ သူတို႔ေအာင္ျမင္ 

ျခင္း ရွိ/မရွိဆိုသည္မွာမူ လက္ရွိအာဏာရအစိုးရက ဘယ္ေလာက္စာနာနားလည္မႈေပးသနည္း
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ဆိုသည္၌သာ တည္မီေနသည္။xxxvii  ၂၀၀၄-၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း အင္ဒိုနီးရွားလႊတ္ေတာ္တြင္ရွိစဥ္ 

သူမ၏ပါတီမွ တိုးတက္ေသာအမ်ဳိးသမီးတစ္စုႏွင့္အျခားသူမ်ားစြာ (၎တို႔အနက္ တက္ၾကြလႈပ္

ရွားမႈေနာက္ေၾကာင္းရွိသူမ်ားပါသည္) တို႔က ဥပေဒ ၁၄ ခုထက္မနည္းကိုျပ႒ာန္းေအာင္လုပ္ႏုိင္

ခဲ့ၾကသည္ဟု နာဆီယာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာက ေျပာသည္။ ဘရာဇီးႏွင့္ေတာင္အာဖရိ

ကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စုဖြဲ႕မႈသည္ အခ်ဳိ႕ေသာ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ ထူးျခားအေရးပါလာခဲ့သည္။ ဘာရာဇီးအေျခခံဥပေဒကိုပုံေဖာ္ရာတြင္ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ား၏ စည္း႐ုံံးမႈက အေထာက္အကူျပဳခဲ့ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လူမ်ဳိးစု 

ေပါင္းစုံ ေတာင္အာဖရိကလႊတ္ေတာ္တြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ဣတၳိယ၀ါဒီစုဖြဲ႕မႈေနာက္

ခံသမုိင္းရွိၾကသည့္ (WNC ကဲ့သို႔ ယခင္ကတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈတြင္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးသိကၽြမ္း

ထားၾကသည့္) အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစြာက ပါတီေပါင္းစုံမွအမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္

အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႕က အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္ က်ယ္ျပန္႔ေသာက်ား၊မလူမႈေရး

ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လက္ဦးမဆြကပင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ခဲ့့ၾကသည္။xxxviii ANC ပါတီမွ ပထမဆုံး 

လႊတ္ေတာ္၏ အမ်ဳိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ သန္ဂ်ီ မင့္ဆိုက WNC ၏  ေရရွည္အက်ဳိးသက္ 

ေရာက္မႈအေၾကာင္းေျပာျပခဲ့သည္။ 

 တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးေတြ႕ဆုံႏုိင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးကကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ အမ်ဳိး 

သမီးအဖြဲ႕ဆိုၿပီးရွိပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘ၀အဆင့္အတန္း၊ အရည္ 

အေသြးျမႇင့္တင္ေရးေကာ္မတီ ဆိုတာလည္းရွိတယ္။ အဲဒီ ေကာ္မတီက သိၿပီးသား 

ေကာ္မတီေတြနဲ႔မတူပါဘူး။ ဒါေပမယ့္အဲဒီေကာ္မတီမ်ဳိးဖြဲ႕ဖို႔ ကၽြန္မတို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ၾက 

တယ္။ ကၽြန္မတို႔အရင္ကလုပ္ခဲ့တဲ့ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ၊ အမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕နဲ႔ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားဆိုင္ရာပဋိဥာဥ္စတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြေၾကာင့္ ဒီေကာ္မတီကိုဖြဲ႕စည္းဖို႔ လြယ္ကူ 

ေစခဲ့ပါတယ္။

ဣတၳိယ၀ါဒီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရရွိတတ္သည္။ ဣတၳိယ၀ါဒီ 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးပါတီ၀င္မ်ားျဖစ္ေနသည္က ပိုမ်ားသည္။ 

ပါတီစည္းကမ္းေကာင္းမြန္မႈႏွင့္ ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံ လည္ပတ္မႈတို႔သည္လည္း သက္ေရာက္မႈတစ္ခု

ရွိႏုိင္သည္။ပါတီဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားေလ်ာ့လ်ဲေနၿပီး ပါတီစည္းကမ္းမတင္းက်ပ္သည့္ အခါမ်ဳိးတြင္ 

ပါတီ အခ်င္းခ်င္းၾကားစုဖြဲ႕မႈပိုလြယ္တတ္သည္။ ဥပမာ ဘရာဇီးတြင္ ပါတီအခ်င္းခ်င္းၾကားဖြဲ႕ 

ထားသည့္အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းရန္ အျခားႏိုုင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ ပိုၿပီးလြယ္သည္။ သို႔ေသာ္ 

ေတာင္အာဖရိကတြင္ ပိုၿပီးခက္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပါတီစည္းကမ္းႏွင့္သစၥာခံမႈက အေစာပိုင္း 

ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ခိုင္မာလာၿပီးေနာက္တြင္ ပိုၿပီးခက္လာသည္။ ေတာင္အာဖရိကမွ ANC 

မွလြဲၿပီး ပါတီမ်ားအတြင္း ပီျပင္ေသာအမ်ဳိးသမီးအစုအဖြဲ႕မ်ားကို သာဓကအနည္းငယ္ျပႏုိင္သည္။ 
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တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘ၀ေနမႈႏွင့္ 

အဆင့္အတန္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးပူးတြဲေကာ္မတီသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္က်င္းပသည့္ 

လူမ်ဳိးေရးမခြဲျခားေသာလႊတ္ေတာ္တြင္ ပရက္ဂိုဗန္ဒါကဲ့သို႔ ထင္ရွားသည့္ ဣတၳိယ၀ါဒီကိုယ္စား 

လွယ္မ်ားထံမွ ပီျပင္ေသာေခါင္းေဆာင္မႈေၾကာင့္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ေရာက္ 

ခ်ိန္တြင္ ၎တို႔၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါရွိသည့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာဥပေဒျပဳမႈ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို 

အတည္ျပဳျပ႒ာန္းၿပီးျဖစ္သည္ဟု ပရက္ ဂိုဗန္ဒါကယူဆခဲ့သည္။

ပါတီအခ်င္းခ်င္းၾကားစုဖြဲ႕မႈသည္လည္း အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကဲ့သို႔ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 

ပိုၿပီးလြယ္ကူလာသည္။ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးကဲ့သို႔ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ား သေဘာ 

ထားခ်င္းမတိုက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပါတီခ်င္းစုဖြဲ႕မႈရရန္ခက္သည္။ ဥပမာ မ်ဳိးဆက္ပြား

အခြင့္အေရးကိစၥရပ္တြင္ နက္႐ႈိင္းစြာသေဘာထားကြဲလြဲၾကေသာ္လည္း ကေလးထိန္းျခင္း 

အတြက္ အစီအမံမ်ားကိုေထာက္ခံသည့္ မဟာမိတ္မ်ားကို ခ်ီလီႏိုင္ငံမွ လက္၀ဲႏွင့္လက္ယာ 

ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကဖြဲ႕စည္းႏုိင္ၾကသည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အမ်ဳိးသမီး 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာတြင္ အတူတကြစုဖြဲ႕ႏုိင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ 

ဘာသာေရးမဆန္သည့္ အမ်ဳိးသမီးႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသည့္ 

အစၥလာမၼစ္ အမ်ဳိးသမီးႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို စိတ္၀မ္းကြဲေစသည့္ ညစ္ညမ္းစာေပ၊႐ုပ္ရွင္တိုက္

ဖ်က္ေရးဥပေဒၾကမ္းကိစၥတြင္ စုဖြဲ႕ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။xxxix နာဆီယာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာ၏ 

ပါတီက ထိုဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္၀မ္းကြဲခဲ့သည္။ သူမတစ္ဦးတည္းအေနျဖင့္ ထို 

ဥပေဒကို သေဘာမတူပါ။ ထိုဥပေဒသည္ကို ‘လႊတ္ေတာ္အတြင္းေဆြးေႏြးမႈသည္ ဘ၀တြင္  

က်ဥ္းထဲက်ပ္ထည္းေရာက္သြားရသည့္ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္’ဟု သူကေျပာခဲ့သည္။

အစိုးရ႒ာနဆိုင္ရာေလာက

အစိုးရ႒ာဆိုင္္ရာေလာကတြင္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚမႈပမာဏႏွင့္ 

ပုံစံမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအလြန္ျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္ လြန္စြာကြဲျပားသည္။ အခ်ဳိ႕ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ မူ၀ါဒကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႕မ်ားကို (WPAs သို႔မဟုတ္ ကုလ 

သမဂၢ၏အသုံးအတိုင္းဆိုလွ်င္ ‘အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား’) သည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားက 

ကုလ၏ လႊမ္းမိုးမႈကိုတု႔ံျပန္သည့္အေနျဖင့္ ယခင္အစိုးရမ်ားက မဖြဲ႕စည္းပဲထားခဲဲ့သည္။ ထုိသို႔မ

ဖြဲ႔စည္းပဲထားသည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဂါနာႏွင့္ဖိလစ္ပိုင္တို႔ပါ၀င္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ထိုကိုယ္စား 

ျပဳအဖြဲ႕အစည္းကို အီမယ္လ္ဒါ မားကို႔စ္ကဦးေဆာင္သည္။ ကာလေရြ႕ေလ်ာလာသည့္အခါ 

WPA ကိုဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္အစားထုိးဖြဲ႕စည္းျခင္းမ်ားကို ႏုိင္ငံအားလုံးတြင္ 

လုပ္ေဆာင္လာသည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္က်င္းပသည့္ ကုလကြန္ဖရင့္အၿပီး 

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး အေျခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းက ထိုသို႔ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ျခင္းမွာ 

လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕လာေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ WPAs သည္ အလြန္ျခား နားသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ 
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ျခားနားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ား၊ အာဏာမ်ား၊ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ တည္ေထာင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အက်ဳိးစီးပြားကို ကိုယ္စားျပဳရန္ ကြဲျပား 

သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္ေနသည္။ ဥပမာ အေရွ႕ဥေရာပ 

တြင္ အခ်ဳိ႕အစိုးရမ်ားက ဥေရာပသမဂၢသို႔၀င္ခြင့္ရေရးကို အကူအညီေပးရန္ WPAs ကို အစိုးရ 

အခ်ဳိ႕ကဖြဲ႕စည္းၾကသည္။ WPAs ၏ အသုံး၀င္မႈႏွင့္ထိေရာက္ပီျပင္မႈတို႔ကို အကဲျဖတ္ရန္ ဖြဲ႕ 

စည္းပုံႏွင့္ဖြဲ႕စည္းရသည့္အေၾကာင္းရင္းတို႔ကိုေလ့လာရမည္။ ခြဲေ၀ထားသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို 

ေလ့လာရမည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တိုင္းျပည္ျပင္ပရွိအစုအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ 

တာ၀န္ခံမႈတို႔ကိုေလ့လာရမည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ က်ယ္ျပန္႔ 

ေသာ ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံအေျခအေနကိုလည္းေလ့လာရမည္။

ဘရာဇီး၊ ခ်ီလီႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကတုိ႔တြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအတြင္းႏွင့္ယင္း

ကာလမတိုင္မီ စုဖြဲ႕ထားသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွတိုက္႐ုိက္ျဖစ္လာသည့္ ရလဒ္ 

မ်ားအျဖစ္ WPAs မ်ားကိုတည္ေထာင္ၾကသည္။ စပိန္တြင္မူ (ကာလိုတာ ဘက္စတီလိုဦးေဆာင္ 

ၿပီး) ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရ၏ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ WPA တစ္ဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲမွ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက 

စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ စာနာေထာက္ထားမႈရွိသည့္ အသစ္တက္လာေသာ 

အစိုးရမ်ားက WPA အဖြဲ႕မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းေပးၾကသည္။ ခ်ီလီတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားအတြက္ ၀န္ႀကီး႒ာနတစ္ခုဖြဲ႕စည္းရန္ Women’s Concertación ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က 

ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။xl ဣတၳိယ ၀ါဒီတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏွင့္ သုေတသီ ထရီဆာဘားလ္က္စ္က 

Women’s Concertación အတြင္းအမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုိ္င္ရာ စီမံကိန္းတစ္ခုအတြက္ျပင္ဆင္ေန 

သည့္ ေကာ္မတီတစ္ခုသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ မူေဘာင္ကို 

ရရွိေအာင္ အဆုိုျပဳခ်က္တစ္ခုကိုေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပုံကို ျပန္ေျပာျပခဲ့သည္။ ထိုမူေဘာင္သည္ ၀န္ႀကီး 

႒ာနတစ္ခုသို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္နားလည္သိရွိၿပီးသားျဖစ္သည္ဟု ၎ကျပန္ေျပာျပခဲ့ 

သည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံမွ Women’s Council ႏွင့္ စပိန္ႏုိင္ငံမွ Instituto de la Mujer အဖြဲ႕မ်ား 

၏အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအျပင္ ျပည္ပမွျပန္ေရာက္လာသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အေတြ႕အၾကံဳမွ 

သင္ခန္းစာယူႏုိင္ခဲ့သည္ဟု သူကေျပာျပသည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ 

အေတြ႕အၾကံဳကို အေသးစိတ္ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္းေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အစိုးရ႒ာနမ်ားႏွင့္ 

လႊတ္ေတာ္တို႔တြင္ စီမံကိန္းအစုအေ၀း၏ ဆုံခ်က္မ်ားကိုေရးဆြဲႏုိင္ေစခဲ့သည္။

ဂါနာႏုိင္ငံတြင္ သမၼတ ကူဖူက အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ဆႏၵႏွင့္ဆန္႔က်င္ကာ အမ်ဳိး 

သမီး၀န္ႀကီး႒ာန (MOWAC) ကိုဖြဲ႕စည္းသည္။xli ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက 

အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို တာဆီကာက ေအာက္ပါအတုိင္း 

ေျပာျပခဲ့သည္။ 
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 အစုိးရသစ္က ဒီ၀န္ႀကီး႒ာနကိုဖြဲ႕ၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြကို ခ်ီးေျမႇာက္သြားမယ္တဲ့။ ဒီ 

အာဖရိကတိုက္ေပၚက တျခား၀န္ႀကီး႒ာနေတြက အေတြ႕အၾကံဳေတြကိုအေျခခံၿပီး ကၽြန္မ 

တို႔လိုတာ ၀န္ႀကီး႒ာနမဟုတ္ဘူး၊ ဘက္ဂ်က္မရွိရင္ ၀န္ႀကီး႒ာနေတြဆိုတာ အားေကာင္း 

ေမာင္းသန္ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ေတြကေျပာလာၾကတာေၾကာင့္ ကၽြန္မ 

တို႔က တင္းမာတဲ့သေဘာထားနဲ႔ တံု႔ျပန္ခဲ့ၾကတာပဲ။ ဒီလိုတုံ႔ျပန္တဲ့တင္ျပေျပာဆိုမႈေတြ 

လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ၀န္ႀကီး႒ာနကိုျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကို ၀န္ႀကီး အျဖစ္ 

ခန္႔အပ္ခံရမယ့္သူက ၀န္ႀကီး႒ာနမဖြဲ႕ေသးခင္ကတည္းက သေဘာမက်ဘူးထင္ပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔  ခ်င္းဆက္ဆံေရးက တင္းမာသြားတာေပါ့။ ေတာ္ေတာ္ၾကာလာတဲ့ 

အထိ အေျခအေနေတြက သိပ္ဆိုးေနတယ္။

 ဣတၳိယ ၀ါဒီဆန္႔က်င္ေရးသမား ၀န္ႀကီးတစ္ပါးဦးေဆာင္သည့္ MOWAC သည္ ၂၀၀၁-

၂၀၀၅ ခုႏွစ္အစိုးရ သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲဲ့ 

သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကေထာက္ခံအားေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

သည္ပင္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရသည္။  နည္းပါးသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားႏွင့္ မဆိုစေလာက္ 

အာဏာရွိသည့္ WPA အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမင့္မားသည့္ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တမႈမ်ားႏွင့္ရင္ဆုိင္ရသလို 

တုိင္းျပည္အစိုးရျပင္ပ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း အယက္အကန္ဆက္ဆံေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ 

WPA မ်ားက အေထာက္အပံ့ရင္းျမစ္မ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္မႈသည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ 

အန္ဂ်ီအိုအသြင္ျဖင့္လုပ္ကိုင္လာရျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ 

အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအေထာက္အပံ့ကို ပိုမိုမွီခိုရၿပီး ေအာက္ေျခအဆင့္စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကို 

မွီခိုမႈနည္းပါးသည္။ WPA မ်ား လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရသည့္္ ႏိုင္ငံေရးေနာက္ခံအေျခအေနက 

လည္းအေရးပါသည္။ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားက အစဥ္အလာပုံစံခ်မွတ္မႈနည္းပါးသည္ဆိုပါက အစိုးရ 

ႏွင့္ ပိုၿပီးအေျပာက်ယ္ေသာ သေဘာတရားေရးဆုိင္ရာလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ အေျပာင္းအလဲသည္ 

WPA မ်ားကို အဆိုးဘက္မွသက္ေရာက္ႏုိင္သည္။ အစိုးရသစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ စာနာေထာက္

ထားမႈမရွိသည့္အစိုးရမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြမ်ားကိုျပန္ယူျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး 

WPA တို႔၏အဆင့္ေလွ်ာက်ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည္။ (က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈေကာ္မ

ရွင္၏ ပထမဆုံးေခါင္းေဆာင္ သန္ဂ်ီမင့္ဆို၏အျမင္အရ) ေတာင္အာဖရိက က်ား၊မလူမႈေရးရာ

ခ်ိတ္ဆက္အဖြဲ႕အစည္းသည္ အသုံးစရိတ္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ဥပကၡာျပဳမႈမ်ား၊ ဖယ္က်ဥ္မႈမ်ား 

ေၾကာင့္ အားနည္းသြားခဲ့ရသည္။ အလားတူအျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားကုန္ခါနီးက 

ဘရာဇီးတြင္ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ ပီတန္ဂီႏွင့္ သူ၏လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား အုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ WPA မွ 

ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၾကသည္။ ပိုလန္တြင္ အစိုးရအႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ WPA မ်ား 

အားနည္းသြားခဲဲ့ရမွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ 

လက္၀ဲမဟာမိတ္ႏုိ္င္ငံံေရးအဖြဲ႕ကို လက္ယာအုပ္စု စည္းလုံးညီညြတ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမဟာ 

မိတ္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ကအႏုိင္ရလိုက္ၿပီးေနာက္ WPA မ်ားအားနည္းသြားခဲ့သည္။xlii ထို႔ေၾကာင့္ 
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WPA သည္ က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကို စာနာေထာက္ထားမႈရွိသည့္ အစိုးရ၏ 

အစိတ္အပိုင္းျဖစ္လွ်င္ ပိုၿပီးထိေရာက္ပီျပင္မႈရွိမည့္ အလားအလာရွိသည္။ စပိန္၊ ခ်ီလီႏွင့္ 

ေတာင္အာဖရိကတို႔တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ အစိုးရ စာနာေထာက္ထားမႈရ

သည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ သိသာထင္ရွားသည့္ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆုိင္ရႏုိင္သည္။

က်ား၊မလူမႈေရးရာမူ၀ါဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ

က်ား၊မလူမႈေရးရာ အခြင့္အေရးမ်ားသည္ တစ္ခုတည္း တစ္သမတ္တည္း အမ်ဳိးအစား 

ခြဲ၍မရပါ။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျငင္းခုံမႈနည္းသည့္ က်ား၊မေရးရာအခြင့္အေရးနယ္ပယ္အခ်ဳိ႕တြင္ မူ၀ါဒ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈရရွိရန္ လြယ္ကူသည္။xliii ေယဘုယ်အားျဖင့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာအေျခခံ 

အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္စားလွယ္ခြဲတမ္းသတ္မွတ္ 

ျခင္း၊ ပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားသည္ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးမ်ားထက္ ေျဖရွင္းရပိုမိုလြယ္ကူ 

သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ က်ား၊မလူမႈေရးရာ အခြင့္အေရးမ်ားက ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ထို 

အခြင့္အေရးႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈထြက္ေပၚလာေစ 

သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားစရာမိသားစုဘ၀ကို 

ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည္ဟု  ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ 

အသြင္ကူေျပာင္းမႈကာလအလြန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားအတြက္ သိသိသာသာအဆုံးအျဖတ္ေပး 

သည့္အရာျဖစ္သည္။ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ ဆြယ္တရားေဟာျခင္းရွိသည့္တိုုင္ ထိုျပဳျပင္ေျပာင္း 

လဲမႈသည္ ေအာင္ျမင္ရန္ခဲယဥ္းသည္။ ဤစာအုပ္တြင္ ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့သည့္ အျခားေသာ 

ႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈၿပီးၿပီးခ်င္း ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံႏွင့္ (ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရ 

ေအာင္ပြဲရၿပီးေနာက္) စပိန္ႏုိင္ငံတြင္ ဆယ္ႏွစ္ၾကာသည့္အခါမွသာ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းဆုိင္ရာ 

အခြင့္အေရးရရွိခဲ့ၾကသည္။ ႐ႈံးနိမ့္ပ်က္ျပားမႈဥပမာမ်ားလည္းရွိသည္။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ 

အတိုင္း  အေရွ႕ဥေရာပတြင္ အနည္းဆုံးစာရြက္ေပၚတြင္ေရးထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားစြာကို 

ဆိုရွယ္လစ္အစိုးရလက္ေအာက္တြင္  အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရသည္။ ပိုလန္ႏုိင္ငံ 

တြင္ ယခင္ကက်ယ္ျပန္႔စြာက်င့္သုံးသည့္ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္သည္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အလြန္ 

အမင္း ကန္႔သတ္ခံလာရသည္။xliv ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ မူ၀ါဒေျဖေလွ်ာ့မႈအခ်ဳိ႕ရွိလာသည့္တိုင္ 

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈေရခ်ိန္သည္ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလ်ာ့ခ် 

ေရးစီမံခ်က္သည္ အခ်ဳိ႕ေသာေဒသႏၱရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို 

ကန္႔သတ္မႈမ်ားတိုးပြားလာေစသည္။ ထိုေဒသမ်ားတြင္ (ရံဖန္ရံခါ အစၥလာမၼစ္ပိုဆန္သည့္) 

ေဒသဆုိင္ရာအစီအမံမ်ားကို စတင္ခဲ့သည္။xlv အမ်ဳိးသမီး ဥပေဒေထာက္ကူအဖြဲ႕ APIK ကို 

တည္ေထာင္သူ နာဆီရာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာက ‘အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား  အၾကမ္းဖက္မႈ 

တိုက္ဖ်က္ေရး ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေကာ္မရွင္ရဲ႕အဆိုအရ ျပည္သူေတြကို ခြဲျခားဆက္ဆံထားတဲ့ 

တင္းက်ပ္ေသာ နည္းဥပေဒ ၂၅၀ ခန္႔ရွိၿပီး၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကို  ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့နည္းဥပေဒက 
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၇၈ ခုရွိပါတယ္။ ဥပမာ အ၀တ္အစား၊ ျခံဳထည္ ဒါမွမဟုတ္ ေယာက္်ားေလးေဆြမ်ဳိးမပါဘဲ အမ်ဳိး

သမီးေတြအိမ္အျပင္ထြက္လုိ႔မရဘူးဆိုတာလို၊ ျခံဳထည္မ၀တ္ရင္ ေျမယာပိုင္ဆုိင္မႈစာရြက္စာ 

တမ္းေတြတို႔ မွတ္ပုံတင္တို႔ မရၾကတာေတြရွိတယ္’ ဟုေျပာျပသည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈကို 

တန္ျပန္တိုက္ဖ်က္ရန္ ဥစၥာပစၥည္းပိုင္ဆုိင္မႈအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အစီအမံမ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ား 

သည္ပင္လွ်င္ အျပင္းအထန္ဆန္႔က်င္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရတတ္သည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည့္ေနရာမ်ားတြင္ အစိုးရ႒ာနဆိုင္ရာ၊ လႊတ္ေတာ္၊ 

အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔တြင္ အဓိကက်သည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားက မဟာမိတ္အဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕ 

စည္းရန္စတင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ယင္းသို႔ဖြဲ႕စည္းမႈကို လိုလားမႈရွိသည့္ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံ

အေျခအေနတြင္လုပ္ကိုင္ရျခင္းတို႔သည္ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။xlvi  အိိမ္တြင္း 

အၾကမ္းဖက္မႈဥပေဒျပဳေရးက ထိုအခ်က္ကိုထင္သာျမင္သာရွိေစသည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ 

မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကေထာက္ခံသည့္ အေရးကိစၥျဖစ္ၿပီး လူတန္းစား 

ႏွင့္သေဘာ တရားေရးဆိုင္ရာရပ္တည္ခ်က္အသီးသီးရွိသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ 

ေထာက္ခံမႈရသည္။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလဆယ္စုႏွစ္လႈပ္ရွားမႈ (UN Decade) 

စတင္ခ်ိန္ကစၿပီး ထိုအေရးကိစၥမ်ားကို  ရင္ဆုိင္ရန္လိုအပ္ခ်က္၊ ထိုသို႔ရင္ဆုိင္ရန္လိုအပ္သည့္ 

ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕အစည္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ 

မ်ား တိုးပြားလာသည္။ သို႔ေသာ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလလြန္အစိုးရမ်ားက ျပ႒ာန္းသည့္ 

အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတားဆီးေရး၊ ယင္းသို႔တားဆီးမႈကိုျမႇင့္တင္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ 

ဆန္႔က်င္မႈကိုျမႇင့္တင္သည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးမႈတို႔၏ ပမာဏႏွင့္ျမန္ႏႈန္းတို႔တြင္ 

ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ျဖစ္ရပ္တိုင္းတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕

မ်ားကိုဖြဲ႕စည္းလိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားက အျခားအဖြဲ႕မ်ားထက္ 

ပိုၿပီးထိေရာက္ပီျပင္ၾကသည္။ ဂါနာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္တြင္းအ ၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးမဟာမိတ္

အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြားေပါင္းစပ္ကာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ တြင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

သို႔တုိင္၎တို႔၏အေရးဆိုလႈပ္ရွားမႈသည္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္၏ေထာက္ခံမႈရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္ 

သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထဲတြင္ MOWAC မွအျငင္းပြားဖြယ္ အမ်ဳိးသမီးေရးရာ၀န္ႀကီးက အဓိက 

ဆန္႔က်င္သူ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ခ်ိနဲ႔ယိမ္းယိုင္သြားခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္၀န္ႀကီးထက္ 

ငယ္ရြယ္ၿပီး (ပို၍တုိးတက္ေသာ) ၀န္ႀကီးတစ္ဦးကိုအစားထိုးခန္႔အပ္လိုက္သည့္အခါမွသာ အိမ္

တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့သည္။xlvii  MOWAC ႏွင့္ဆက္ဆံေရး 

ဆိုးရြားလာျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဆီကာတာက ေအာက္ပါတိုင္းေျပာျပခဲ့သည္။ 

 ဆက္ဆံေရးက အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအတြက္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ 

ရာမွာ ပိုၿပီးဆိုးလာတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ အမ်ဳိးသားေတြအတြက္ ဥပေဒထဲမွာ 

မေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြပါေနတယ္ဆိုတာကို အာ႐ုံစုိက္လာေအာင္ လုပ္တဲ့သူေတြထဲမွာ 
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၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ပါေနတယ္ဆိုကတည္းက မဟုတ္ေတာ့ဘူးေလ။အိမ္တြင္းအၾကမ္း 

ဖက္မႈဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းဖို႔ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က ခုႏွစ္ႏွစ္ေတာင္အခ်ိန္ယူခဲ့ရတယ္။ 

ညြန္႔ေပါင္းမွာပါတဲ့ အဖြဲ႕ေတြအားလုံးက အပူတျပင္းနဲ႔တြန္းအားေပးခဲ့ၾကတယ္။ အစိုးရက 

ေတာ့ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ရဲ႕အင္အား၊ သူတို႔ရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈေတြကို ျဖံဳေတာင္မျဖံဳဘူး။ ဥပေဒ 

ကိုျပ႒ာန္းဖို႔ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုလုပ္ေနခဲ့တာပဲ။

ခ်ီလီတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းႏွင့္လႊတ္ေတာ္ျပင္ပက အခက္အခဲၾကံဳရတတ္သည့္ ဣတၳိယ 

၀ါဒီမဟာမိတ္အဖြဲ႕၊ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုိင္ရာ၀န္ႀကီး႒ာန SERNAM တို႔သည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္း 

ဖက္မႈဥပေဒျပ႒ာန္းမႈကို ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။xlviii သို႔ေသာ္ အိမ္တြင္းအၾကမ္း 

ဖက္မႈတိုုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒ၏ ေနာက္ဆုံးအဆင့္မူၾကမ္းကို SERNAM ကသူ႔သေဘာႏွင့္သူျပင္

ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဣတၳိယ၀ါဒီ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား 

က ယူဆၾကသည္။ SERNAM သည္ ေရွး႐ိုးစြဲႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံအေျခအေနတြင္လုပ္ကိုင္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ၿပီး အာဏာရ Concertación ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရထဲမွ ခရစ္ယာန္ဒီမို 

ကရက္ပါတီ၀င္မ်ား၏ လႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့သည္။ Concertación သည္လည္း ကက္သိုလစ္ 

ေက်ာင္းေတာ္ထံမွ ဖိအားမ်ားေအာက္တြင္က် ေရာက္ေနခဲ့သည္။ မူလဥပေဒမူၾကမ္းကိုအဆိုျပဳခဲ့ 

သည့္ ဆိုရွယ္လစ္ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အက္ဒ ရီယာနာ မြန္ဇိုက ေအာက္ပါ 

အတိုင္းတင္ျပခဲဲ့သည္။

 ကၽြန္မတို႔က သေဘာထားမွ်တတဲ့ လက္၀ဲႏိုင္ငံေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕ျဖစ္ေနျခင္းက အႀကီး 

ဆုံးျပႆနာျဖစ္ေနတယ္။ ‘မိသားစုအတြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ’အတြက္ ဥပေဒတစ္ခုကို 

ျပ႒ာန္းခဲ့တယ္။ ကၽြန္မတင္ျပခဲ့တဲ့ဥပေဒကက် အမ်ဳိးသမီမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈကို တား 

ျမစ္တဲ့ဥပေဒ (မိန္းမေတြရဲ႕က်ား၊မလူမႈေရးရာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုအၾကမ္းဖက္တာကို ေျပာ 

တာ) ပါ။ ျပ႒ာန္းလုိက္တဲ့ဥပေဒဟာ ဘာမွဆက္လုပ္လို႔မရႏုိင္ဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိရင္ ဒီ 

ျပႆနာဟာ အိမ္တြင္းေရးျပႆနာဆိုၿပီး အေလးထားဖို႔လိုတယ္လို႔ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရ

က္ပါတီ၀င္အမ်ဳိးသမီးေတြက ယူဆလို႔ပါပဲ။ ကၽြန္မတို႔လက္ေလွ်ာ့လိုက္ရတယ္။ ဒါက 

အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ေလ်ာလိုက္တာပဲ။ ကၽြန္မတို႔ဘာမွေရွ႕ဆက္လုပ္မရဘူးေလ။ ကၽြန္မတို႔ 

က လႊတ္ေတာ္ထဲမွာလိုအပ္တဲ့ေထာက္ခံမဲမွ မရၾကတာကိုး။ အဲဒီလက္ယာအုပ္စုက 

ခလုတ္ကန္သင္းပဲ။ ေသတဲ့အထိရွိေနမယ့္ အတိုက္အခံပဲ။ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ 

ပါတီ၀င္ေတြဆီကေန ကၽြန္မတို႔တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေရွ႕ဆက္တိုးႏုိင္မယ့္ မဲေေတြကိုရဖို႔ 

ဣတၳိယ၀ါဒီေတြနဲ႔ လက္၀ဲႏုိင္ငံေရးအုပ္စုက အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ေသေရးရွင္ေရးျဖစ္ 

ေနတယ္။

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံတြင္ နာဆီရာဟာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာေျပာျပခ်က္အရေအာက္ပါ

အတိုင္းျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။
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 ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈအက္ဥပေဒကို APIK ကမူၾကမ္းေရးခဲ့တယ္။ ကၽြန္မ 

နဲ႔တျခားသူေတြ (တျခားအဖြဲ႕ေတြနဲ႔ သုေတသီေတြကိုေမးျမန္းခဲ့ရတာေပါ့) က ‘ဖိုခေနာ

က္ဆုိင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးအပ္ျခင္း’ဆိုၿပီး သုေတသီအမ်ဳိးသမီး၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအမ်ဳိး 

သမီး၊ အမ်ဳိးသမီးဒီမိုကရက္အုပ္စုသုံးစုနဲ႔ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အတူတူလုပ္ကိုင္ခဲ့ၾက 

တယ္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးအက္ဥပေဒကို ျမႇင့္တင္အားေပးဖို႔ ညြန္႔ 

ေပါင္းအဖဲြ႕ကို ကၽြန္မတို႔ဖြဲ႕ႏုိင္ခဲ့တယ္။ သို႔ေသာ္စစခ်င္းမွာ ဒီဥပေဒဟာ ကၽြန္မတို႔မိသားစု 

ေတြရဲ႕ သဟဇာတျဖစ္မႈ၊ မိသားစုအယူအဆစတာေတြကို ပ်က္စီးသြားေစမယ္လို႔ ေျပာ 

တဲ့ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြထံကေန စိန္ေခၚမႈေပၚလာတယ္။ ဒါနဲ႔ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ 

အဲဒီဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးၿပီးခဲ့တာ ေနာက္ဆုံး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာျပ႒ာန္းႏိုင္တဲ့အထိ ခုႏွစ္ႏွစ္ 

ၾကာသြားတယ္။

ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ဘရာဇီးတို႔တြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈဆန္႔က်င္ေရး ဥပေဒမ်ားကို 

၎တို႔၏အသြင္ကူး ေျပာင္းမႈအလြန္ကာလမ်ားတြင္ ပိုၿပီးလြယ္ကူစြာျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြင္းႏွင့္ ယင္းမတိုင္ခင္ကတည္းက ၎တို႔၏လုပ္ငန္း 

စဥ္တြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ထည့္သြင္းထားခဲ့ 

သည္။ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ထိုလႈပ္ရွားမႈကို WNC၊ ANC ပါတီတြင္းမွ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ANC ၏ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔ကလုပ္ေဆာင္သည္။ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ

တိုက္ဖ်က္ေရးအေၾကာင္းအရာအတြက္ စာတမ္းတစ္ခုကို အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈ 

မ်ားတြင္ ANC ကတင္သြင္းခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ေပက်င္းတြင္က်င္းပမည့္ အမ်ဳိးသမီးကြန္ဖရင့္ 

အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ANC အစိုးရက ႏုိင္ငံလုံးဆိုင္ရာကြန္ရက္ျဖင့္ 

ပူးေပါင္းကာ လက္ေတြ႕တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေကာ္ 

မတီက ယင္း၏ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒတစ္ခုကိုျပ႒ာန္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ANC ၏အမ်ဳိး

သမီးကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႕က ထိုဥပေဒျပ႒ာန္းမႈကို အေဆာတလ်င္ေဆာင္ရြက္ရန္တင္ျပခဲ့ 

သည္။xlix ဘရာဇီးႏုိင္ငံတြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးျပ႒ာန္းခ်က္ကို အေျခခံဥပ 

ေဒတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ေဆာ္ေပၚလိုၿမိဳ႕တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ရဲကင္းမ်ားခ်ထား 

ျခင္းကဲ့သို႔ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ႏိုင္ငံလုံးခ်ီအဆင့္ အစီအမံမ်ားစြာကိုလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ထို 

အစီအမံမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တုိင္းျပည္အစိုးရ၏ျပင္ပႏွင့္ 

အတြင္းစည္းႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ဣတၳိယ၀ါဒီတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ၏ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္သည္။ ဘရာဇီး 

ႏိုင္ငံသူ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားသည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းမႈကိစၥရပ္ကို အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအဆင့္သို႔ 

တင္ျပရာတြင္ အဓိကေနရာမွပါ၀င္ခဲ့သည္။l သို႔ေသာ္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးေကာင္စီ 

(CNDM) ယိမ္းယိုင္လာျခင္း၏သည္ ဘရာဇီးဣတၳိယ၀ါဒီမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာ၏ 

ထိေရာက္အက်ဳိးရွိမႈကို ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းေစခဲ့သည္။ အျခားေသာဥပေဒမ်ားႏွင့္ အေျခခံ 

ဥပေဒဆုိင္ရာ အစီအမံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးပါ၀င္ေနသည့္ ဥပေဒမ်ား 
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သည္ ထိေရာက္ပီျပင္သည့္ ျပ႒ာန္းမႈတြင္ မူတည္ေနသည္။ ေအာက္တြင္သုံးသပ္ထားသည့္ 

ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ အဆိုပါဥပေဒမ်ားကို ထိေရာက္ပီျပင္စြာျပ႒ာန္းမႈသည္ ႀကီးႀကီးမားမား ကြဲျပား 

ျခားနားလ်က္ရွိသည္။

နိဂုံး - သင္ခန္းစာရခဲ့ၿပီေလာ။

ျဖစ္ရပ္မ်ားအားလုံးက အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏စနစ္တက်စုဖြဲ႕မႈ အဓိကအေရးပါပုံကို အထင္ 

အရွားျပေနသည္။ ခ်ီလီတြင္ ‘လမ္းမေတြေပၚမွာ၊ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးမွာ ဒီလိုအင္အားျပတာ

မ်ဳိးမရွိခဲ့ဘူးဆိုရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကေန ကၽြန္မတို႔ရရွိခဲဲ့တာကိုရဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္လာႏုိင္ပါဘူး။ 

လူမႈေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရးေလာကေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ထားလိုက္တာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ဒီမိုက 

ေရစီေရးအဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ေတြဟာ ပါထရီဆီယို အဲလြင္အစိုးရရဲ႕ စီမံကိန္းမွာ ပါ၀င္လာခဲ့ 

တယ္’ဟု ဘားလ္ဒက္စ္ကေျပာသည္။ ဘရားဇီးအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း စုဖြဲ႕မႈျဖစ္လာ 

သည္ ့အမ်ဳိးသမီးထုလႈပရ္ွားမႈ၏အဓကိက်ေသာ အေရးပါမႈကုိ ပတီနဂ္ကီေဇာင္းေပးေျပာခဲသ့ည။္  

သို႔ေသာ္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက အမ်ဳိး 

သမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ေအာက္ေျခလူထုႏွင့္ကင္းကြာမႈ အႏၱရာယ္ကို အေလးထားေျပာခဲ့ၾကသလို 

အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ရာထူးမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၀င္ေရာက္သြားျခင္းေၾကာင့္ အရွိန္ 

အဟုန္ႏွင့္ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ေဆာင္မႈတို႔ ေပ်ာက္ဆုံးသြားပုံတို႔ကို အေလးေျပာခဲ့ၾကသည္။ 

အခက္အခဲဆုံးစိန္ေခၚမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈကို တည္တံ့ေစျခင္း 

သည္ ေရရွည္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာရလဒ္ကိုရရွိေအာင္ လုပ္ရာ 

တြင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့သည္။ 

ပညာရပ္နယ္ပယ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈတြင္ပါသည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမား 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား (ေတာင္အာဖရိကတြင္ ‘ဖိုခေနာက္မဟာမိတ္’ ဟုေခၚၾကသည့္) က်ယ္ျပန္႔ ေသာ 

ညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕စည္းမႈတည္ေဆာက္ျခင္းသည္ (ေတာင္အာဖရိကႏွင့္အင္ဒိုနီးရွား၏ လုပ္ငန္းစဥ္ 

မေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္တိုင္) အသိပညာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေပါင္းစည္းေအာင္လုပ္ရာတြင္ အလြန္ပင္ 

အေရးႀကီးသည္။ နာဆီရာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာကေတာ့ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရိွသည့္တိုင္ 

ဘာသာေရးမေရာယွက္သည့္ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားႏွင့္ အစၥလာမၼစ္ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားသည္ အတူ 

တကြလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း အေလးထားေျပာသည္။ ပရက္စ္ ဂိုဗင္ဒါက WNC ၏ 

အားသာခ်က္ကို အေလးထားေျပာသည္။ ယင္းညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕က တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ စြမ္းရည္၊ 

အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ကို ျဖည့္စည္းႏိုင္စြမ္း၏ အေရးႀကီးပုံကို ဂိုဗင္ဒါက အေလး 

ထားေျပာသည္။ ကြဲျပားသည့္ထည့္၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား အားလုံးကိုတန္ဖိုးထားႏုိင္စြမ္း၊ စိတ္ 

၀မ္းကြဲမႈမ်ားၾကားမွ အတူတကြလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းတို႔ကို အေလးထားေျပာျပသြားခဲ့ 

သည္။ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သူမ်ားထဲမွ အမ်ားစု (ဥပမာေတာင္အာဖရိကမွ) သည္ အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈမတိုင္ခင္ အတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိထားျခင္းက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုၿပီး 
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လြယ္ကူေစေၾကာင္း အေလးထားေျပာခဲ့သည္။ သူ႔အဆိုအရ အလြန္ျခားနားသည့္ ေနာက္ခံသ

မုိင္းေၾကာင္းႏွင့္အျမင္မ်ားရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားၾကားတြင္ပင္သည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

မတိုင္ခင္ အတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈရွိထားျခင္းက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ပိုၿပီးလြယ္ကူေစ 

သည္ဟု သိရသည္။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာ၏ စာနာမႈကိုရရွိၿပီး (၎တို႔ကိုစည္း႐ုံးႏုိင္သည့္) တူညီေသာလုပ္ငန္းစဥ္ 

ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မဟာမိတ္မ်ားဖြဲ႕ျခင္းသည္လည္း အေရးႀကီးသည္။ 

အေကာင္းဆုံးမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးကိုလႊမ္းျခံဳသည့္ ညြန္႔ေပါင္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္းအဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ားတြင္ ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားႏွင့္ ဣတၳိယ၀ါဒီမဟုတ္သူမ်ား၊ ျခားနားေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ 

ဘာသာေရးရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ဆြဲေဆာင္စည္း႐ုံးမႈမ်ားပါ၀င္သည္။ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ 

ခ်ီလီ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သီးျခားအေရးကိစၥမ်ားအတြက္  ထိေရာက္ 

ပီျပင္သည့္ အေရးဆိုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏အေျခခံပင္ျဖစ္သည္။ WNC အဖြဲ႕ထဲမွာ ‘က်ား၊မေရးရာ 

တန္းတူ ညီမွ်မႈကို အသိအမွတ္ျပဳတာက ကၽြန္မတို႔ကိုညီညြတ္ေစတယ္။ ကၽြန္မတို႔မွာတစ္သက္

လုံးရွိေနမယ့္ မတူကြဲျပားမႈေတြရွိေနတယ္။ ကၽြန္မတို႔တစ္သက္လုံးအဲဒါေတြနဲ႔ေနသြားရမွာပဲ။ 

ဘာျဖစ္လို႔လည္းဆိုေတာ့ ဒါကႏုိင္ငံေရးေလ။ က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈကို အေျခခံဥပေဒထဲ

မွာမထည့္ႏိုင္ဘူးဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔စုံးစုံးျမဳပ္သြားမွာပဲ’ မင့္ဂ်က္စ္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ခ်ီလီမွ 

Concertación ၏အမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕အတြင္းမွာပင္ ႏုိင္ငံေရး သေဘာထားအျမင္ 

မတူသည္မ်ားရွိသည္ဟု မြန္ဇိုက ေထာက္ျပသည္။ 

 ကၽြန္မတို႔ဆိုရွယ္လစ္ဣတၳိယ၀ါဒီေတြက ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္းနဲ႔ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈတို႔လို 

ရာဒီကယ္အခြင့္အေရးေတြကိုပိုၿပီး လိုခ်င္ၾကတယ္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအျမင္မွ်တတဲ့ 

လက္၀ဲညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ဆုိုေတာ့ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ပါတီ၀င္ အမ်ဳိးသမီးေတြက သူတုိ႔

အျမင္နဲ႔သူတို႔ျဖစ္ေနၾကေတာ့ ဘုံရပ္တည္ခ်က္ကိုယူလိုက္ၾကတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက 

အေရးႀကီးတာက ဒီမိုကေရစီအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ဖို႔ရယ္၊ Women’s 

Concertación for Democracy အမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းဖြဲ႕ဖို႔ရယ္ပဲ။ အဲဒီလိုဖြဲ႕တာ ကၽြန္မ 

တို႔ပါတီတစ္ခုခ်င္းစီထဲက အမ်ဳိးသမီးေတြအတြက္ ဒီမိုကေရစီကိုျမႇင့္တင္မယ္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ 

အာဏာေတြအမ်ားႀကီးရလာေအာင္လုပ္မယ္ဆိုၿပီး ရည္ရြယ္ၿပီးဖြဲ႕ခဲ့တာပါ။ ကၽြန္မတု႔ိက 

လက္ေတြ႕က်က်ပဲ။ ‘အေရးႀကီးတာ ညီညြတ္ေရး၊ ညီညြတ္တဲ့ရပ္တည္ခ်က္ရေရးပဲ၊ 

တို႔ကိုစိတ္၀မ္းကြဲေစမယ့္ အရာေတြမွန္သမွ်ကို ေဘးဖယ္ထားခဲ့မွာပဲ’လို႔ ကၽြန္မတို႔ေျပာ 

ေလ့ရွိတယ္။ ဒီေတာ့ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ၊ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးေတြ၊ 

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်တာ စတာေတြလို အေရးကိစၥေတြအမ်ားႀကီးကို ေဘးခ်ိတ္ထားခဲ့ရတယ္။  

Concertación ညြန္႔ေပါင္းရဲ႕ႏုိင္ငံေရး ဗဟိုခ်က္နဲ႔ဆန္႔က်င္ၿပီး လက္၀ဲအုပ္စုရယ္၊ ဣတၳိယ 

၀ါဒီပိုဆန္တဲ့အုပ္စုေတြရယ္ၾကားမွာ ပြဲဆူတဲ့အေရးကိစၥေတြအားလုံးကို ကၽြန္မတို႔ေဘး 
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ခ်ိတ္ထားၿပီး ကၽြန္မတို႔ကိုလုံေလာက္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးမယ့္ ညီညြတ္ေသာ 

စီမံကိန္းတစ္ခုကို အဆိုျပဳတင္ျပႏုုိင္ဖို႔လုပ္ခဲ့တယ္။ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းထဲက 

ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခ်င္းစီဟာ သူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းေတြကို ကိုယ္စီ 

ကိုယ္ငွျမႇင့္တင္အားေပးႏိုင္လာမယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရေအာင္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ 

တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ခ်ီလီႏုိင္ငံ၏ျဖစ္ရပ္တြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးႏွင့္ ၎တို႔ကိုအၾကမ္း 

ဖက္မႈအေရးကိစၥမ်ားအား မိသားစုဘ၀ခိုင္မာအားေကာင္းလာေစေရးအသြင္ျဖင့္ ပုံေဖာ္သတ္ 

မွတ္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားၾကားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ 

အားျဖည့္ေထာက္ကူေပးရန္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုသို႔ပုံေဖာ္သတ္မွတ္ 

ျခင္းသည္ လူမႈစီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲ၊ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားအညီအမွ် 

ခြဲေ၀ေပးျခင္း၊ (အမ်ဳိးသမီးမ်ားေရာ အမ်ဳိးသားမ်ားကိုပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေပးအပ္မႈအပါ 

အ၀င္) က်ား၊မေရးရာဆက္သြယ္ခ်က္မ်ား ပိုမိုနက္႐ိႈင္းစြာေျပာင္းလဲမႈကဲ့သို႔ အေရးကိစၥမ်ားကို 

မေျဖရွင္းေပးခဲ့ဟု ဣတၳိယ၀ါဒီမ်ားစြာက ယူဆသည့္သေဘာသက္၀င္သည့္တိုင္ အေထာက္ 

အကူျပဳခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ သူတုိ႔၏ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား 

သည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားထဲသို႔ လုံး၀၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳမီတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာပါက 

အမ်ဳီးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပိုၿပီးထိေရာက္ပီျပင္တတ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္း

မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပီတန္ဂီက -

 အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းေတြက သူတို႔အခ်င္းခ်င္း မဟာမိတ္ဖြဲ႕ၾကရမယ္။ ေစ်းဆစ္၍မရ 

ေသာ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ ညႇိႏိႈင္း၍ရေသာ အဆိုျပဳတင္ျပခ်က္ 

မ်ားကို အဆင္သင့္ျပင္ကာ အေျခခံဥပေဒသို႔ေရာက္ေအာင္သြားၾကရမယ္။ ဒီမိုကေရစီအ

သြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုျဖတ္သန္းေနတဲ့ တုိင္းျပည္မ်ားက အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈတိုင္းအတြက္ 

ပထမဆံုး လုပ္ရမယ့္ဟာက အမ်ားသေဘာတူညီမႈအေျခခံကုိ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္းၾကားရဖုိ႔ပဲ။ 

သူတို႔အေနနဲ႔ အခ်ိန္၊လုံ႔လဥႆဟနဲ႔ခြန္အားေတြ မျဖဳန္းတီးအပ္ဘူး။ သမူဟျဖစ္တဲ့ 

အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲကို သူတုိ႔၀င္လာၾကရမယ္။

အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ‘အေျခခံဥပေဒလုပ္ငန္းစဥ္၏အစိတ္အပိုင္းျဖစ္

ရမည္’ဟု ပီတန္ဂီက အေလးထားေျပာသည္။ အတိုက္အခံႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အလြန္ 

ကာလတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ က်ား၊မလူမႈေရးရာေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို 

ေအာင္ျမင္စြာဆုပ္ကိုင္ေျပာၾကားႏုိင္ေရးအတြက္ အဆုံးစြန္ ပဓာနက်ေသာ အေျခအေနျဖစ္ 

သည္။ ထုိသို႔တက္ၾကြစြာပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈအားနည္းသည့္ ဂါနာႏွင့္ပိုလန္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အျပဳ 
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သေဘာေဆာင္ေသာ က်ား၊မလူမႈေရးရာရလဒ္မ်ား ေပၚေပါက္မႈနည္းပါးခဲ့သည္။ သိမ္းသြင္းခံရ 

မည္ကိုစိုးရိမ္မႈမ်ားရွိသည့္တိုင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ အသြင္ကူေျပာင္းမႈ၏ အေစာဆုံးကာလ 

မ်ားကတည္းက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု အခ်ဳိ႕ေသာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ယူဆ 

သည္။ စစခ်င္းကတည္းက လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ ပါ၀ါ ဆက္သြယ္ ခ်က္မ်ားကို 

အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္းကိစၥရပ္သည္ သေဘာတရားေရးရာ၊ လက္ေတြ႕ေရးရာ၊ သင္းဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းမႈ 

ေရးရာ စဥ္းစားသုံးသပ္မႈမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ရမည္။ အေၾကာင္းမွာ ‘ထိုစဥ္း စားသုံးသပ္မႈမ်ား 

ျဖစ္မလာပါက ေျပာင္းလဲမႈ၏အသြင္ေျပာင္းျခင္းအဆင့္တြင္ ယင္းစဥ္းစားသုံးသပ္မႈမ်ားကိုေပါင္း

စပ္ပါ၀င္ေအာင္လုပ္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အသင့္ျပင္ထားရမည္။ 

ANC တြင္လုပ္ေဆာင္စဥ္က ကၽြန္မတို႔အသင့္ျပင္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။ ေက်နပ္အားရဖြယ္မဟုတ္ 

သည့္တုိင္ ကၽြန္မတို႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ အသင့္ျပင္ထားျခင္းက အေျခခံဥပေဒ၊ 

ဥပေဒျပဳေရး၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း အေဆာက္အအုံမ်ားဟူသည့္ ရလဒ္ကိုအမ်ားႀကီးလႊမ္းမိုးမႈရွိေစ

ခဲဲ့သည္’ဟု မင့္ဆိုကတင္ျပခဲ့သည္။ ‘အသင့္ျပင္သည့္အခိုက္အတန္႔ကို လက္လြတ္ဆုံး႐ႈံးမခံဖို႔ 

သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ခ်ိန္သားကိုက္မႈအတြက္ စနစ္တက် စုဖြဲ႕ထားရမယ္။ ပြဲမ၀င္ခင္ အျပင္ 

ကက်င္းပထားရမယ္’ဟု ပီတန္ဂီကလည္း ယူဆေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့့သည္။

ေအာင္ျမင္ေသာ ပါ၀င္စြက္ဖက္မႈမ်ားအားလုံးအတြက္ လိုအပ္ေသာအေျခအေနမ်ား 

ရွိသည္။ ပထမဆုံး သင့္ေတာ္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ေရးဆြဲရမည္။ 

ဥပမာ ဘရာဇီးႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကအေျခခံ ဥပေဒမ်ားကိုပုံေဖာ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားသည္ ပစ္ 

မွတ္ထားသည့္ ဆြယ္တရားေဟာျခင္းႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား 

ႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည္ဟု ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ပါ၀င္သူမ်ားက ယူဆၾကသည္။ 

‘တာ၀န္တစ္ခုနဲ႔ေရာက္လာတယ္။ သို႔ေသာ္ဘယ္လိုေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းရမယ္ဆိုတာ ကၽြန္မတို႔ သိ 

တယ္။ မဟာမိတ္ဘယ္လိုဖြဲ႕ရလဲဆိုတာသိတယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ကၽြန္မတို႔က ႏုိင္ငံေရး 

သမားေတြပဲ။ ကၽြန္မတုို႔ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေနၾကတာ။ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ လက္နက္ကိရိယာေတြနဲ႔အလုပ္

လုပ္ေနၾကတာဆိုတာ သိတယ္မို႔လား။ အာဏာရွင္စနစ္တို႔၊ အစြန္းေရာက္၀ါဒတို႔ရဲ႕လက္နက္

ကိရိယာေတြနဲ႔အလုပ္လုပ္ေနၾကတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီလက္နက္ကိရိယာေတြကို ကၽြန္မတို႔ဆန္႔ 

က်င္တယ္။ အစိုးရအတြင္းမွာ ဘယ္လိုမဟာမိတ္ေတြဖြဲ႕ရမယ္၊ ဘယ္လိုညႇိႏိႈင္းရမယ္ဆိုတာ 

ကၽြန္မတို႔သိတယ္’ ဟုပီတန္ဂီကေျပာခဲ့သည့္အတုိင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

‘ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္ပိတ္ပင္သည့္’ ျပ႒ာန္းခ်က္လိုအမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးကိုၿခိမ္းေျခာက္

တဲ့ အစီအမံေတြစတင္လာျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးကို ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္မႈ ေတြတားဆီးဖို႔ 

မဟာမိတ္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း မဟာဗ်ဴဟာမ်ားလိုအပ္သည္။ အင္ဒို

နီးရွားကဲ့သို႔ႏိုုင္ငံမ်ားတြင္သာမက အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ဗဟိုဥေရာပ၊ လက္တင္အေမရိကရွိ ႏုိင္ငံ 

မ်ားလို ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္က ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြရွိသည့္ 
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ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ဘာသာေရးေရွး႐ိုးစြဲမ်ားသည္ ေထာက္ခံအားေပးမႈျမင့္ျမင့္မားမားရၾကသ

ည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းကို ေရွာင္လြဲဖို႔ခက္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၾသဇာႀကီးသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အစိုးရ႒ာနမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အဓိကက်သည့္၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားကဲ့သို႔ ေနရာ႒ာနမ်ားတြင္ မဟာမိတ္မ်ားဖြဲ႕ျခင္းသည္ အင္မတန္ 

အေရးႀကီးသည္။ က်ား၊မလူမႈေရးရာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားတြင္ 

ပါ၀င္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ထိုပါတီမ်ားကို အတြင္းစည္းမွေျပာင္းလဲရန္ စည္း႐ုံးလႈ႔ံေဆာ္ 

ရာတြင္ ပါ၀င္ရန္အလြန္အေရးႀကီးေပသည္။ အာဏာရအစိုးရႏွင့္ၾသဇာရွိႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသ

ည္ က်ား၊မလူမႈ ေရးရာတိုးတက္မႈရွိေသာ အစီအမံမ်ားကို စာနာနားလည္မႈ ပိုရွိမည္ဆိုပါက 

မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲကိုရရွိရန္ ပိုၿပီးလြယ္ကူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအခ်ဳိ႕သည္ 

အျခားအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားထက္ပိုၿပီး ပြင့္လင္းသည္။ ထိုသို႔ပြင့္လင္းမႈရွိျခင္းေၾကာင့္ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ား၏စုဖြဲ႕မႈက အျပဳသေဘာသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာရန္ ပိုၿပီးအလားအလာရွိသည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္လႈပ္ရွားမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိက်သည့္ 

ေနရာကပါေနသည္။ ပါတီမ်ားက အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ 

ကိစၥရပ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈမရွိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံ လြန္စြာကြဲျပား 

သည္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက အျခားႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထက္ ပိုၿပီးအျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ 

ပတ္၀န္းက်င္ကိုေပးအပ္သျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ပါတီမ်ား၏အတြင္းေရာ အျပင္ကပါ 

အေျပာင္းအလဲအတြက္ ပီပီျပင္ျပင္စုဖြဲ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ 

ထူးျခားအေရးပါသည့္ရလဒ္မ်ားကိုရရွိေအာင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ လိုလားဖြယ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေနာက္ခံအေျခအေန၏ 

အေရးပါမႈက ထင္ရွားသည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို သင္ခန္းစာယူျခင္း 

အေၾကာင္း အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားစြာက ေျပာၾကားၾကသည္။ ဥပမာ ထိေရာက္ပီျပင္ 

ေသာ WPA အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းပုံဖြဲ႕စည္းနည္းျဖစ္သည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ 

မ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ ၎တို႔ကိုအားသစ္ေလာင္းေပးသည္ကို အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွား 

သူမ်ား ေဇာင္းေပးေျပာၾကသည္။ ၎တု႔ိ၏ေဒသဆုိုင္ရာႏုိင္ငံေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအေျခအေန

မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေအာင္လုပ္ရန္ႏွင့္ မဟာ 

ဗ်ဴဟာမ်ားကိုမွ်ေ၀ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားတြင္ အခြင့္အေရးရလာေစသည္ 

ဟု တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက အေလးထားေျပာျပၾကသည္။ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအဖြဲ႕မ်ားက 

တိုင္းျပည္၏အေျခခံဥပေဒမ်ားအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္တိုင္ အျပန္အလွန္ 

အားျဖည့္ေထာက္ကူသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ မဟာမိတ္မ်ား၏ ထူးျခားအေရးပါမႈကို 

ပီတန္ဂီကေျပာျပခဲ့သည္။ ဂါနာႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ားသည္ အျခားအာဖရိကႏုိင္ငံမ်ားမွ 

အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးရွိၾကသည္။ ေဘာ့စ၀ါနာ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတို႔မွ 
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သင့္ေတာ္သင့္နမူနာပုံစံမ်ားကိုေလ့လာၾကသည္။ ေဘာ့စ၀ါနာ၏သာဓကအေရးပါပုံကို ဆီကာ 

တာက အေလးထားေျပာျပသည္။ ေဘာ့စ၀ါနာႏုိင္ငံ သည္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသို႔တင္ျပခဲ့သည့္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ေၾကညာစာတမ္းအတြက္  စိတ္ကူးဉာဏ္ေပးေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ နာဆီယာ 

ဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာ၏အဆိုအရ  Women’s Decade (၁၉၇၆ ခုႏွစ္တြင္စတင္ခဲ့သည့္ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရးကုလကြန္ဖရင့္မ်ား)၊ 

CEDAW (အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈပုံစံအားလုံးကို ဖယ္ရွားေရး ကုလသေဘာတူညီ 

ခ်က္)၊ Beijing Platform for Action (အမ်ဳိးသမီးမ်ားတန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္အခြင့္အလမ္းပိုမို ရရွိ 

ေရးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုလကြန္ဖရင့္) တို႔က  အင္ဒိုနီးရွားတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို မ်ားစြာ 

လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ အလားတူ အိႏၵိယဣတၳိယ၀ါဒႏွင့္အယူအဆမ်ားကလည္း ၎တုိ႔ကိုလႊမ္းမိုးခဲ့ 

သည္ဟု နာဆီယာဘာနီကဆုိသည္။ ခ်ီလီ၏ဣတၳိယ၀ါဒသည္ ဘရာဇီးႏွင့္စပိန္တို႔ ၏အေတြ႕

အၾကံဳမ်ားကိုအေျခခံနည္းမွီးခဲ့သည္။ စင္စစ္ႏုိင္ငံတကာ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈသည္ ဘ႑ာေရး 

အကူအညီသက္သက္သာမဟုတ္ဘဲ အသိပညာမွ်ေ၀မႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံ 

တကာ၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈအားလုံး၏အေရးပါပုံကို အမ်ားစုကအေလးထားေျပာၾကသည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအလြန္ကာလတြင္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဘ႑ာေရး 

ေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာ့ခ်လိုက္ျခင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အထိနာေစခဲ့သည္ဟု 

ဂါနာ၊ ေတာင္အာဖရိက၊ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံမ်ားမွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့သူမ်ားက 

ဆိုသည္။ ထိုအေထာက္ပံ့ခံႏုိင္ငံမ်ားသည္ ႏုိင္ငံတာအလွဴရွင္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပးႏုိင္ငံမ်ား 

အျဖစ္မွရပ္တံ့သြားကာ အျခားေဒသမ်ားသို႔ အာ႐ုံစိုက္မႈေရြ႕ေလ်ာသြားျခင္းေၾကာင့္လည္း 

ေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ထိုအေထာက္ပံ့ခံႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဆက္လက္အေထာက္အပံ့ေပးအပ္ရန္ 

မလိုေလာက္ေအာင္ ျပည့္စုံၾကြယ္၀လြန္းေန၍လည္းေကာင္း ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈေလွ်ာ့ခ် 

လိုက္ျခင္းျဖစ္ေပၚလာတတ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ ေနာက္ခံအေျခအေနသည္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၅ 

ခုႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အေရးကိစၥမ်ားကို အျခားကာလမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ပိုၿပီး 

မ်က္ႏွာသာေပးလာခဲ့သည္ဟုယူဆရသည္။ ထိုကာလတြင္ အထက္ပါအေစာပိုင္း အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ ကက္သိုလစ္ေက်ာင္းေတာ္ 

က ေရွး႐ုိးစြဲရပ္တည္ခ်က္အတိုင္းဆက္ရွိေနျခင္း၊ ဘာသာေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးေရးအမွတ္လကၡဏာ 

ႏုိ္င္ငံေရး၏ အေရးပါမႈတိုးပြားလာျခင္းစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္က်ား၊မ 

ေရးရာ တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္မည့္သူမ်ားကိုပံ့ပိုးမႈေလွ်ာ့ခ်သည့္ ႏုိင္ငံတကာ 

ေနာက္ခံအေျခအေနကို ရည္ညႊန္းေနသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ အေစာဆုံးအဆင့္မ်ားကတည္းက အဓိကပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူ 

မ်ားသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ က်ား၊မလူမႈေရးရာရလဒ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးသည္။ အရပ္ဖက္ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း က်ယ္ျပန္႔သည့္ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားကေထာက္ခံၿပီး ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူ 

မ်ားစြာက ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ခဲ့သည့္ ရွင္းလင္းေသာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
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အတြက္ လိုအပ္သည္။ ၎တုိ႔သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ အတူလုပ္ကိုင္ေဆာင္ 

ရြက္ရန္ႀကိဳးစားအားထုတ္သင့္သည္။သာဓကအားျဖင့္ စာနာေထာက္ထားမႈ အလားအလာ 

ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစိုးရမ်ားႏွင့္ အစိုးရ႒ာနဆိုင္ရာမ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

၏လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာအယူအဆမ်ားႏွင့္ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္မည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေရးကိစၥမ်ား 

ကိုပုံေဖာ္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အတူအားထုတ္ႀကိဳးပမ္းသင့္ 

သည္။ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္နည္း 

လုပ္ဟန္အယူအဆ (rules of the game) မ်ားကိုျပန္လည္ပုံေဖာ္ရန္ႀကိဳးစားသည့္လူမႈေရး 

လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာအခြင့္အလမ္းကိုေပးအပ္ႏုိင္သည္။  က်႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္စိတ္

အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္စရာမ်ားရွိသည့္တိုင္ ထိေရာက္ပီျပင္မည့္အလားအလာရွိေသာ မဟာ 

ဗ်ဴဟာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူႏုိင္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားရွိသည္။ ယေန႔ေခတ္အသြင္ကူးေျပာင္း

မႈမ်ားသည္ သစ္လြင္ေသာ ကြဲျပားျခားနားေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုတင္ျပလာသည္။ သို႔ေသာ္ 

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပါ၀င္စြက္ဖက္မႈႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္တုိ႔အတြက္အေရးပါသည့္အခြင့္အလမ္း 

အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ေပးအပ္ႏိုင္ပါသည္။

မူ၀ါဒဆုိင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ေရြးစရာနည္းလမ္းမ်ား

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ အေရးဆိုသူမ်ား

• အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေစာႏုိင္သမွ်အေစာဆုံး စုဖြဲ႕ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္စုဖြဲ႕မႈကို ေစာစီးစြာေဆာင္ရြက္ေလေလ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္း 

စဥ္ကို အျပဳသေဘာလႊမ္းမိုးမႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိေလေလျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆုံး 

အေျခအေနမွာ ‘တရား၀င္’ လုပ္ငန္းစဥ္မစမီ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက စတင္စုဖြဲ႕ၾကရေပမည္။ 

သို႔မွသာ ‘အႀကိဳေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈ’ ကာလ (ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမည္သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ကို 

ေဆြးေႏြးျခင္း) တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္အဆင္သင့္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဤသို႔ 

အသင့္ျပင္ထားျခင္း စုဖြဲ႕မႈဆုိင္ရာအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ေဆာင္ 

ျခင္း၊ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္း၊ယုံၾကည္မႈႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ျခင္း၊ တူညီ 

ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္မဟာဗ်ဴဟာကို ရွာေဖြသတ္မွတ္ျခင္းတို႔အတြက္ အခ်ိန္ရရွိမည္ျဖစ္ 

သည္။

• မဟာမိတ္မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာဖြဲ႕စည္းပါ။  မူ၀ါဒအတြက္ေဆာင္ရြက္ေနသူ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ 

မဟာမိတ္မ်ားဖြဲ႕စည္းသည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ပိုၿပီးႀကီးေသာကြန္ရက္မ်ားကိုအျပည့္အ၀ 

အသုံးခ်ႏိုင္ေစသည္။ ထိုကြန္ရက္မ်ားက မူ၀ါဒအတြက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ လူအေရ 

အတြက္ပိုမ်ားေအာင္ စည္း႐ုံးႏုိင္ေစသည္။ အေရးႀကီးသည့္ အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ 

လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို ဖိအားေပးႏုိင္ေစသည္။ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ရင္းျမစ္ အခင္း 
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အက်င္းကို အသုံးခ်ခြင့္ရလာေစသည္။ က်ယ္ျပန္႔သည့္မဟာမိတ္မ်ားထဲတြင္ အမ်ဳိးသမီး 

အုပ္စုမ်ားႏွင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူအမ်ဳိးမ်ဳိး (ထိုသူမ်ားသည္ လူမႈေရးတရားမွ်တမႈႏွင့္ 

ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေထာက္ အပံ့ကိုေပး 

အပ္ႏိုင္သည့္ အုပ္စုမ်ားအပါအ၀င္ အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် 

အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးရယူရမည္)၊ ဣတၳိယ၀ါဒီႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ စာနာနားလည္မႈရွိသည့္ မဟာမိတ္မ်ား၊ အစိုးရ၀န္ႀကီး႒ာနမ်ားႏွင့္ 

႒ာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ားပါ၀င္သည္။

• ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အခင္းအက်င္းမ်ားအားလုံးတြင္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ပါ။  အေျခခံ 

ဥပေဒေရးဆြဲျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆိုင္ရာ ဒီဇိုင္းဆြဲျခင္းႏွင့္အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ျခင္းဟူသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္မ်ားအားလုံးတြင္ ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္ပါ။ ထိုသုိ႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခခံဥပေဒေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မ

တီမ်ား၏အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာပိုင္းႏွင့္ မူၾကမ္းေရးဆြဲမႈအပိုင္း 

ေကာ္မတီမ်ား၊ အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း၊ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆြယ္တရားေဟာေပးသူမ်ား၊ အေရးဆိုေထာက္ခံသူမ်ားအျဖစ္ 

ႏုုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ပါ။ က်ား၊မ လူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို 

စာနာနားလည္ဖြယ္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအတြင္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈသည္အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ခန္႔အပ္ခံမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို အားေပး 

ရာေရာက္သည္။ အေရးႀကီးသည့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားစြာသည္ တရား၀င္ဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားႏွင့္ 

လုပ္ထုုံးလုပ္နည္းမ်ားအျပင္ဘက္တြင္ ျဖစ္ေပၚျခင္းေတာ့ရွိသည္။ အလြတ္သေဘာ ဆုံး 

ျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈေနရာမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ခြင့္သည္ ၎တို႔တည္ေဆာက္ 

ထားသည့္ မဟာမိတ္မ်ားကိုခင္းက်င္းထားမႈအေပၚတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမူတည္သည္။

•  အမ်ဳိးသမီးအုပ္စုအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ညီညြတ္ေစသည့္ရပ္တည္ခ်က္ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ပါ။ ႏုုိင္ငံ 

ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ရပ္တည္ခ်က္အခင္းအက်င္း

တစ္ခုရွိသည္။ ရည္မွန္းခ်က္တုိင္းကို သေဘာတူညီဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ က်ယ္ျပန္႔ 

ေသာမဟာမိတ္ထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မဟာ 

ဗ်ဴဟာေျမာက္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္အလို႔ငွာ မူ၀ါဒအတြက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို 

ညီညြတ္ေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အေရးဆိုလႈပ္ရွားကာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကိုအဓိကထားျခင္းတို႔

အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အထိုင္မ်ား၏ တူညီေသာရပ္တည္ခ်က္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ 

ျခင္းသည္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ 

•  ၾက့ံခိုင္ေအာင္လုပ္ျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကာလ အပိုင္းအျခားမ်ားအတြင္း 

အရွိန္အဟုန္ကိုထိန္းပါ။ အမ်ဳိးသမီးအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပညာရွင္ 
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မ်ားသည္ အစိုးရရာထူးမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္ခံရသျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ‘ခါးဆက္ျပတ္’ မသြား 

ေစရန္၊ အရွိန္အဟုန္ကို အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအလြန္ကာလတြင္ ဆက္လက္တည္တံ့ 

ေနေစရန္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ ရာထူးဆက္ခံမႈစီမံကိန္းႏွင့္မ်ဳိးဆက္ 

တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကား အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ အေရးအႀကီးဆုံံးျဖစ္သည္။ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပညာသည္ပိုဆန္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေအာက္ေျခလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ 

ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားမွသာ အဆင့္တုိင္းတြင္ရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လို 

အပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေအာက္ေျခလႈပ္ရွားမႈမ်ား၏ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈသည္ ရွိျမဲရွိေနေပ 

လိမ့္မည္။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား 

• အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလုံးသည္မူ၀ါဒအတြက္ေဆာင္ရြက္သူအမ်ဳိးသမီး 

မ်ားကို အစြမ္းကုန္လမ္းဖြင့္ေပးထားပါေစ။ အထူးသျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီမ်ားသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ပါတီမ်ား၊ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား၊အစိုးရမ်ားတြင္ပါ၀င္မႈရွိ 

ေစရမည္။ အဆင့္တုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္အတူ တေျပးညီပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။ 

ထိုသို႔ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္မရွိဟုယူဆရပါက အခြင့္အာဏာျဖင့္ေပးအပ္သည့္ ခြဲတမ္းကို 

ထိေရာက္ပီျပင္သည့္ တရား၀င္ခြင့့္ျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ထည့္ 

သြင္းစဥ္းစားကာ တက္ၾကြေသာ၊ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးေသာ အခန္းက႑မ်ားတြင္ အမ်ဳိး 

သမီးမ်ားလူလုံးျပႏုိင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ဥပမာ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕မ်ားအ

တြက္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားပါ၀င္ေစေရး။

• အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလအလြန္အေျခခံဥပေဒမ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္

ပုံဆုိင္ရာဒီဇိုင္းမ်ားသည္ တန္းတူညီမွ်ေရးကိစၥရပ္ကို ထင္ဟပ္ေစရမည္။ ဤကိစၥရပ္မ်ား 

ကို တာရွည္ခံသည့္၊ အဓိပၸာယ္ရွင္းလင္းသည့္၊ အသက္၀င္ႏုိင္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

အေသးစိတ္မူၾကမ္းေရးဆြဲကာ တရား၀င္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သင့္သည္။

ႏိုင္ငံတကာမွမူ၀ါဒအတြက္ေဆာင္ရြက္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

•  က်ား၊မလူမႈေရးရာကိစၥရပ္မ်ားသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ပါ၀င္ေစရန္လုပ္ကိုင္ေဆာင္

ရြက္ေနသည့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီပါ။ ဤပံ့ပိုးကူညီမႈတြင္ ဘ႑ာေရး 

အကူအညီ၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားၾကား (ေဒသတြင္းေရာ၊အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတြင္ပါ) 

အသိပညာႏွီးေႏွာဖလွယ္မႈႏွင့္ မွ်ေ၀မႈကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

တည္ေဆာက္ျခင္းစီမံခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။

•  က်ား၊မလူမႈေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔ေသာ 



382

တုိုင္းျပည္တစ္ခုလုံး အတြက္ပံ့ပိုးကူညီမႈမွ သီးျခားခြဲထုတ္ထားပါ။ က်ား၊မေရးရာတက္ၾကြ 

လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီရရန္ တိုင္းျပည္တစ္ခုအတြက္ 

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီမႈ (ဥပမာ ဂ်ီဒီပီအဆင့္ စသည္) အေပၚတြင္ မမူတည္သင့္ပါ။ ဤ 

အခ်က္သည္ ေျပာင္းလဲေနေသာ အလွဴရွင္မ်က္စိက်မႈမ်ားေၾကာင့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာ 

တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားနစ္နာရႏုိင္ေျခကိုေလ်ာ့ပါးေစႏုိင္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားခိုင္မာ 

ေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းမႈကိုတားဆီးႏုိင္သည္။

• မူ၀ါဒအတြက္ေဆာင္ရြက္သည့္အျခားသူမ်ားကို ဖိအားေပးမႈက်င့္သံုးပါ။ က်ား၊မလူမႈ 

ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒအတြက္ေဆာင္ရြက္သည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစရန္ ႏိုင္ငံေရးမူ၀ါဒ 

အတြက္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖိအားေပးႏုိင္သည္။
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ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားအညႊန္း

ကာလိုတာ ဘက္စတီလိုႏွင့္စာေရးသူ၏ စာအဆက္အသြယ္၊ ဧၿပီ ၂၀၁၃။

ပရက္ဂယ္လက္စ္မီ ဂိုဗင္ဒါႏွင့္စာေရးသူ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃။

နာဆီယာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာႏွင့္စာေရးသူ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃။

ရွီလာ မင့္ဂ်က္စ္ႏွင့္ စာေရးသူ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃။

သန္ဂ်ီ၀ီ မင့္ဆိုႏွင့္ စာေရးသူ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၃။

အက္ဒရီယာနာ မြန္ဇိုႏွင့္ စာေရးသူ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂။

ယက္ကလင္း ပီတန္ဂီႏွင့္ စာေရးသူ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂။

ေဇာ္ဇီ ဆီကာတာႏွင့္စာေရးသူ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂။

တီရီဆာ ဘားလ္ဒက္စ္ႏွင့္စာေရးသူ၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၂။



385

အကိုးအကားႏွင့္ရည္ညႊန္းစာအုပ္စာတမ္းမ်ား

Abao, Carmel and Yang, Elizabeth, Women in Politics, Limits and Possibilities: The 
Philippines Case [ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ 

ေျခမ်ား- ဖိလစ္ပိုင္ျဖစ္ရပ္] (Manila: Friedrich Ebert Stiftung, 2001)

Albertyn, Cathi, ‘Women and the Transition to Democracy in South Africa’, 

[ေတာင္အာဖရိကရွိ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား] in Felicity 

Kaganas and Christina Murray (eds), Gender and the New South African 
Legal Order (Cape Town: Juta 1994) pp. 39–63

Alvarez, Sonia, Engendering Democracy in Brazil [ေတာင္အာဖရိကတြင္ ဒီမိုကေရစီ 

ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း] (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1990)

Alvarez, Sonia, ‘Advocating Feminism: The Latin American Feminist NGO Boom’, 

[ဣတၳိယ၀ါဒကို ေထာက္ခံအားေပးျခင္း-လက္တင္အေမရိကရွိဣတၳိယ၀ါဒီအန္ဂ်ီအိုမ်ား

ထြန္းကားလာျခင္း] International Feminist Journal of Politics, 1/2 (1999),        

pp. 181–209 

Aquino, Belinda, ‘Philippine Feminism in Historical Perspective’, in Barbara Nelson 

and Najma Chowdhury (eds), Women and Politics Worldwide [ကမာၻ႕ႏုိင္ငံေရး 

ႏွင့္အမ်ဳိးသမီးစာအုပ္မွ- သမိုင္းေရး႐ႈေထာင့္ျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ဣတၳိယ၀ါဒကို ၾကည့္ျခင္း 

အခန္း] (New Haven: Yale University Press, 1994), pp. 591–604

Baldez, Lisa, Why Women Protest: Women’s Movements in Chile [အမ်ဳိးသမီးမ်ား 

ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပရျခင္း အေၾကာင္းရင္း- ခ်ီလီႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ား] 

(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2002)

Blackburn, Susan, ‘Gender Violence and the Indonesian Political Transition’, 

[က်ား၊မလူမႈေရးရာ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ] Asian 
Studies Review, 23/4 (1999), pp 433–48

Blackburn, Susan, ‘Feminism and the Women’s Movement in the World’s Largest 

Islamic Nation’, in Mina Roces and Louise Edwards (eds), Women’s Movements 
in Asia [အာရွတုိက္ရွိ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ားစာအုပ္မွ - ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးမြတ္ဆလင္ 

ႏိုင္ငံမွ ဣတိၳယ၀ါဒႏွင့္အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈ] (London: Routledge 2010), pp. 21–33



386

Bonime-Blanc, Andrea, Spain’s Transition to Democracy: The Politics of Constitution 
Making [စပိန္ႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ-အေျခခံဥပေဒတည္ေဆာက္ျခင္း

ဆုိင္ရာႏိုင္ငံေရး] (Boulder, Colo.: Westview Press, 1987)

Brenner, Susanne, ‘Private Moralities in the Public Sphere: Democratization, Islam 

and Gender in Indonesia’, [အမ်ားျပည္သူရပ္၀န္းမွ တစ္ကိုယ္ေရက်င့္၀တ္ေစာင့္စည္း

မႈမ်ား- အင္ဒိုနီးရွား၏ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္း၊အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ က်ား၊မလူမႈ 

ေရးရာ] American Anthropologist, 113/3 (2011), pp. 478–90

Duran, Maria Angeles and Gallego, Maria Teresa, ‘The Women’s Movement and the 

New Spanish Democracy’, in Drude Dahlerup (ed.), The New Women’s 
Movement [အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈသစ္စာအုပ္ပါ- အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈႏွင့့္ 

စပိန္ဒီမိုကေရစီသစ္] (London: Sage, 1986), pp. 200–16

Einhorn, Barbara, Cinderella Goes to Market: Citizenship, Gender and Women’s 
movements in East Central Europe [စင္ဒရဲလား ေစ်းသြား၀ယ္ျခင္း-အေရွ႕ဥေရာပရွိ 

ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ က်ား၊ မလူမႈေရးရာႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ား] (London: 

Verso, 1993)

Fallon, Kathleen M., ‘Transforming Women's Citizenship Rights within an Emerging 

Democratic State The Case of Ghana’, [က်ား၊မလူမႈေရးရာႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း 

စာအုပ္ပါ- ထြန္းသစ္စဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ 

ဂါနာႏုိင္ငံ၏ျဖစ္ရပ္] Gender & Society, 17/4 (2003), pp 525–43 

Franceschet, Susan, Women and Politics in Chile [ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ 

ႏိုင္ငံေရး] (Boulder, Colo.: Lynn Rienner, 2005)

Gal, Susan and Kligman, Gail (eds), Reproducing Gender: Politics, Publics, and 
Everyday Life after Socialism [က်ား၊မ လူမႈေရးရာကို ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း-

ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္အလြန္ ႏိုင္ငံေရး၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀] (Princeton, NJ: 

Princeton University Press, 2000)

Geisler, Gisela, ‘”Parliament is Another Terrain of Struggle”: Women, Men and 

Politics in South Africa’, The Journal of Modern African Studies, [လႊတ္ေတာ္သည္ 

တိုက္ပြဲ၀င္စရာ ေနာက္ထပ္နယ္ေျမ-ေတာင္အာဖရိကမွ အမ်ဳိးသမီး၊အမ်ဳိးသားႏွင့္ႏုိင္ငံ 

ေရး] 38/4 (2000), pp. 616–19



387

Haas, Liesl, Feminist Policymaking in Chile [ခ်ီလီႏိုင္ငံတြင္ ဣတၳိယ၀ါဒမူ၀ါဒီခ်မွတ္မႈ] 

(University Park: Penn State University Press, 2010) 

Hassim, Shireen, Women’s Organizations and Democracy in South Africa: 
Contesting Authority [ေတာင္အာဖရိကရွိ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ-

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ဖက္ၿပိဳင္ျခင္း] (Madison: University of Wisconsin Press, 

2006) 

Htun, Mala, Sex and the State: Abortion, Divorce, and the Family Under Latin 
American Dictatorships and Democracy [လိင္ႏွင့္တိုင္းျပည္-လက္တင္အေမရိက 

အာဏာရွင္စနစ္မ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီေအာက္ရွိ ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ ကြာရွင္းျခင္းႏွင့္ 

မိသားစု] (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003) 

Htun, Mala and Weldon, Laurel, ‘When Do Governments Promote Women’s Rights: 

A Framework for the Comparative Analysis of Sex Equality Policy’, [အမ်ဳိးသမီး 

အခြင့္အေရးမ်ားကို ဘယ္အခ်ိန္တြင္အစိုးရက ျမႇင့္တင္သနည္း။ လိင္တန္းတူညီမွ်မႈ မူ၀ါ

ဒကိုႏႈိင္းယွဥ္ၿပီးဆန္းစစ္ေလ့လာ ျခင္းအတြက္မူေဘာင္] Perspectives on Politics, 8/1 

(2010), pp. 210–17

Jaquette, Jane (ed.), The Women’s Movement in Latin America: Participation and 
Democracy [လက္တင္အေမရိကရွိ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈ-ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈႏွင့္ ဒီမို 

ကေရစီ] (Boulder, Colo.: Westview Press, 1994) 

Jaquette, Jane and Wolchik, Sharon (eds), Women and Democracy: Latin America 
and Central and Eastern Europe [အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ဒီမိုကေရစီ- လက္တင္အေမရိက၊ဗ

ဟိုႏွင့္အေရွ႕ဥေရာပ] (Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 1998) 

Mama, Amina, ‘In Conversation: The Ghanaian Women's Manifesto Movement’, 

[ဂါနာႏိုင္ငံသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ ေၾကညာစာတမ္းလႈပ္ရွားမႈအေၾကာင္း ေျပာဆိုျခင္း] 

Feminist Africa, 4 (2005) 

Marx, Jutta, Borner, Jutta and Caminiotti, Maria, ‘Gender Quotas, Candidate 

Selection and Electoral Campaigns’, in Jane Jaquette (ed.), Feminist Agendas 
and Democracy in Latin America [လက္တင္အေမရိကရွိ ဣတၳိယ၀ါဒီလုပ္ငန္းစဥ္ 

မ်ားႏွင့္ဒီမိုကေရစီ] (Durham, N.C.: Duke University Press, 2009), pp. 45–64



388

Matynia, Elizabieta, ‘Provincializing Global Feminism the Polish Case’, [ပိုလန္ႏုိင္ငံ၏ 

ျဖစ္ရပ္တြြင္ ကမာၻ႔ဣတၳိယ၀ါဒကို ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္သို႔ ေလွ်ာ့ခ်ၾကည့္ျခင္း] Social 
Research, 70/2 (2003), pp. 454–71

Molyneux, Maxine and Razavi, Shahra, ‘Beijing Plus Ten: An Ambivalent Record on 

Gender Justice’, [ေပက်င္းအေပါင္းတစ္ဆယ္-က်ား၊မလူမႈေရး ရာတရားမွ်တမႈ 

ဒြိဟမွတ္တမ္း] Development and Change, 36/6 (2005), pp. 983–1010

Paxton, Pamela, ‘Women’s Suffrage in the Measurement of Democracy: Problems 

of Operationalization’, [ဒီမိုကေရစီတိုင္းထြာမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏မဲေပးပိုင္ခြင့္၊ လုပ္

ငန္းေဆာင္တာသတ္မွတ္ျခင္း၏ျပႆနာမ်ား] Studies in Comparative International 
Development, 35 (2000) 

Quindoza Santiago, Lilia, ‘Rebirthing Babaye: The Women’s Movement in the 

Philippines’, in Amrita Basu (ed.), The Challenge of Local Feminisms 
[ေဒသဆိုင္ရာ ဣတၳိယ၀ါဒ၏စိန္ေခၚမႈစာအုပ္ပါ - ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈ] 

(Boulder, Colo.: Westview, 1995), pp. 110–30

Roces, Mina, ‘Century of Women’s Activism in the Philippines’, in Mina Roces and 

Louise Edwards (eds), Women's Movements in Asia: Feminisms and 
Transnational Activism [အာရွမွအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈမ်ား- ဣတၳိယ၀ါဒႏွင့္ ႏိုင္ငံျဖတ္ 

ေက်ာ္တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ စာအုပ္ပါ- ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ရာစု ႏွစ္အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏တက္ၾကြ

လႈပ္ရွားမႈ] (London: Routledge, 2010) 

Threlfall, Monica, ‘Gendering the Transition to Democracy: Reassessing the Impact 

of Women’s Activism’, in Monica Threlfall, Christine Cousins and Celia Valiente, 

Gendering Spanish Democracy  [စပိန္ဒီမိုကေရစီကို က်ား၊မခံယူခ်က္သတ္မွတ္ေပး 

ျခင္းစာအုပ္ပါ- ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို က်ား၊မ ခံယူခ်က္သတ္မွတ္ေပးျခင္း- 

အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ တက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ ႐ိုက္ခတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း] (London: 

Routledge, 2004)

Tripp, Aili Mari, ‘Political Systems and Gender’, in Georgina Waylen, Karen Celis, 

Johanna Kantola and Laurel Weldon (eds), Oxford Handbook of Gender and 
Politics  [က်ား၊မ လူမႈေရးရာ ႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ေအာက္စဖုိ႔ဒ္လက္စြစဲာအုပ္ပါ- ႏုိင္ငံေရးစနစ္မ်ား 

ႏွင့္ က်ား၊မ လူမႈေရးရာ] (Oxford: Oxford University Press, 2013), pp. 514–29



389

Tsikata, D., ‘Women’s Organizing in Ghana Since the 1990s: From Individual 

Organizations to Three Coalitions’, [၁၉၉၀ေနာက္ပုိင္း ဂါနာရိွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏စုဖြ႕ဲမႈ- 

သီးျခားအဖြ႕ဲမွသည္ ညြန္႔ေပါင္းသံုးခုဆီသုိ႔] Development, 52/2 (2009), pp. 185–192

Valiente, Celia, ‘The Feminist Movement and the Reconfigured State in Spain’, in 

Lee Ann Banaszak, Karen Beckwith and Dieter Rucht, Women’s Movements 
Facing the Reconfigured State [စပိန္ႏုိင္ငံမွ ဣတၳိယ၀ါဒလႈပ္ရွား မႈႏွင့္တိုင္းႏုိင္ငံကို 

ျပန္လည္ပုံေဖာ္ၾကည့္ျခင္း] (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003), 

pp. 30–47

Waylen, Georgina, ‘Women and Democratization: Conceptualizing Gender Relations 

in Transition Politics’, [ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား- အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈ ႏုိင္ငံေရးတြင္ က်ား၊မ လူမႈေရးရာဆက္ဆံေရးကို ႐ုပ္လုံးေဖာ္ၾကည့္ျခင္း] 

World Politics, 46/3 (1994), pp. 327–54

Waylen, Georgina, Engendering Transitions: Women’s Mobilization, Institutions 
and Gender Outcomes [အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို သေႏၶတည္ေစျခင္း- အမ်ဳိးသမီး 

မ်ား၏ စည္း႐ုံးလႈပ္ရွားမႈ၊ အေဆာက္အအုံႏွင့္ က်ား၊မလူမႈေရးရာရလဒ္မ်ား] (Oxford: 

Oxford University Press, 2007), p. 163

Waylen, Georgina, ‘Gendering Policy and Politics in Transitions to Democracy: Chile 

and South Africa Compared’, [ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ မူ၀ါဒႏွင့္ႏုိင္ငံေရး 

ကို က်ား၊မခံယူခ်က္သက္၀င္ေစျခင္း- ခ်ီလီႏွင့္ေတာင္အာဖရိကႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာခ်က္] 

Policy and Politics, 38/3 (2010), pp. 337–52

Wieringa, Saskia, ‘Islamization in Indonesia: Women Activists’ Discourses’, 

[အင္ဒိုနီးရွားတြင္ အစၥလာမ္သာသနာျပန္႔ပြားေစျခင္း-အမ်ဳိးသမီးတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား 

၏ ေရးသားပို႔ခ်မႈမ်ား] Signs, 32/1 (2006), pp. 1–8

Zielinska, E., ‘Between Ideology, Politics and Commonsense: The Discourse of 

Reproductive Rights in Poland’, [က်ား၊မ လူမႈေရးရာကို ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း-

ဆိုရွယ္လစ္ေခတ္အလြန္ ႏိုင္ငံေရး၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေန႔စဥ္ဘ၀စာအုပ္ပါ- ၀ါဒသေဘာ 

တရား၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္သာမန္သိ-ပိုလန္ႏုိင္ငံမွ မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးဆုိင္ရာေရးသားပို႔ခ် 

ခ်က္] in Susan Gal and Gail Kligman (eds), Reproducing Gender: Politics, 
Publics, and Everyday Life after Socialism (Princeton: Princeton University 

Press, 2000) 



390

ကာလိုတာဘက္စတီလို

ကာလိုတာဘက္စတီလိုသည္ စပိန္ႏုိင္ငံေရးသမားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးတက္ၾကြ

လႈပ္ရွားသူျဖစ္သည္။ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစၿပီး စပိန္ႏုိင္ငံတြင္ လက္၀ဲဣတၳိယ၀ါဒီလႈပ္ရွားမႈအတြင္း 

ဦးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ စပိန္အမ်ဳိးသမီးလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္အလုပ္သမားပါတီ (PSOE) သို႔၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၇-

၇၉ ခုႏွစ္ကာလတြင္ စပိန္ႏိုင္ငံ၏အေျခခံဥပေဒသစ္ကိုမူၾကမ္းေရးဆြဲရသည့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ 

လႊတ္ေတာ္ Cortes constituyentes ၏အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ လိင္ပိုင္းႏွင့္ 

မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခအတင္ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ အက်ဳိးျပဳလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ 

ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားထဲတြင္ က်ား၊မ ကိုယ္စားလွယ္ခြဲတမ္းႏွင့္ဘက္ညီမႈအတြက္ ကြန္ဂရက္ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ အခိုင္အမာအေရးဆိုခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈအက္ဥပေဒေရးရာ

တြင္ အဓိကေနရာမွပါခဲ့သည္။ ၁၉၈၃ မွ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသားမ်ား 

ၾကား တူညီေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုျမႇင့္တင္ရန္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အစုိးရ႒ာနဆုိင္ရာ 

အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Instituto de la mujer ၏ ပထမဆုံးအေထြေထြညႊန္မွဴးတာ၀န္ထမ္း 

ေဆာင္သည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈပုံစံအားလုံးကိုဖယ္ရွားေရး ကုလသေဘာ 

တူညီခ်က္ (CEDAW) တြင္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္။

ပရက္ဂယ္လက္စ္မီ (ပရက္ဂ္) ဂိုဗင္ဒါ

ပရက္စ္ဂိုဗင္ဒါသည္ ေတာင္အာဖရိကလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္တြင္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစၿပီး 

ဒုတိယဥကၠ႒အျဖစ္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေကာ္မရွင္၏ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ CEDAW ႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ ရရွိခြင့္အက္ဥပေဒတို႔ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ 

သည္။ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွစၿပီး လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္ရွား

သူျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ အလုပ္သမားသမဂၢလႈပ္ရွားမႈတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ေတာင္ 

အာဖရိက၏ပထမဆုံး အလုပ္သမားေကာလိပ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္၏အသြင္ 

ကူးေျပာင္းမႈကာလတြင္ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာအမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕ကို စီမံခန္႔ခြဲခဲ့သည္။ ထိုအဖြဲ႕ 

သည္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို အေျခခံဥပေဒကေျဖရွင္းေပးေစရန္ ေတာင္ 

အာဖရိကႏိုင္ငံသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုစုစည္းညီညြတ္ေစခဲ့သည္။ ျပန္္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (RDP) ႐ုံးတြင္လည္း အလုပ္လုပ္ကာ RDP တြင္အမ်ဳိးသမီးတို႔၏ကိစၥရပ္မ်ား
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ကိုေပါင္းစပ္ပါ၀င္ေစခဲ့သည္။ အာဖရိကအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ပါတီ၀င္ျဖစ္သူ ဂိုဗင္ဒါသည္ ၁၉၉၄ 

ခုႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္သို႔ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီ 

တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး (အစိုးရ႒ာနမ်ားအားလုံးက ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံသူမ်ားအ

တြက္သုံးစြဲသည့္ အသုံးစရိတ္ကို ဆန္းစစ္ေလ့လာသည့္) Women’s Budget သုေတ သန 

စီမံကိန္းကိုဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ သမၼတ မက္ဘီကီလက္ထက္တြင္ HIV/AIDS လူထုၾကားနာ 

စစ္ေဆးမႈမ်ားတြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ အစိုးရအသုံးစရိတ္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္မႈ 

တြင္ လက္နက္၀ယ္ယူေရးအစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့သည့္ တစ္ဦးတည္းေသာ လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ႏူဆီယာဘာနီ ကက္ဂ်ာဆန္ကာနာ

အင္ဒိုနီးရွားလူ႔အခြင့္အေရးေရွ႕ေန၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း၊ က်ား၊မလူမႈ 

ေရးရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူျဖစ္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး၊ ပတ္၀န္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အန္ဂ်ီအိုမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ၾကာလုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ 

တရားမွ်တမႈႏွင့္ဒီမိုကေရစီအေရးဆုိင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားအမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕၏ ပထမဆုံး

အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အင္ဒို 

နီးရွားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအုံႏွင့္က်င္းႏွင့္ပါ၀င္သည့္ ပထမဆုံးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ တရားမွ် 

တမႈဆုိင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားအမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းကို ပူးတြဲတည္ေထာင္သူျဖစ္သည္။ အာရွေဒသ 

တြင္ Kartini Network for Women’s/Gender Studies သုုေတသနအဖြဲ႕ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္ 

သူျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အၾကံေပးဘုတ္အဖြဲ႕တြင္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္။ 

CEDAW ကိုဥပေဒတြင္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းေရး အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ

ကိုေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသည့္ အမ်ဳိးသမီးအန္ဂ်ီအိုကြန္ရက္ကို ပူးတြဲတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ 

၁၉၉၈ မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အထိ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကိုအၾကမ္းဖက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးေကာ္မရွင္တြင္ 

ေကာ္မရွင္နာတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အင္ဒိုနီးရွားတိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ (၁၉၉၉-၂၀၀၉) တြင္ 

ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည္။ ထိုကာလတြင္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ 

အက္ဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးဆြဲ ခဲ့သည္။

ရွီလာမင့္ဂ်က္စ္

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံသူ ပညာရွင္ႏွင့္အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူျဖစ္သည္။ 

၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားမွစၿပီး ဣတၳိယ၀ါဒီႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးႏုိင္ငံေရးတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္ခဲ့သည္။ လူ
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မ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕မ်ားထဲတြင္ အထင္ရွားဆုံံးအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ညီညြတ္ေသာ 

ဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦးႏွင့္ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လူထုအေျချပဳရပ္ရြာအဖြဲ႕အစည္း United 

Women’s Organisation တြင္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ 

စၿပီး ဂ်ဳိအန္းနက္စ္ဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ Witwatersrand တကၠသိုလ္၌ ကထိကျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ 

လုံးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသမီးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕၏ သုေတသနေရးရာညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သူျဖစ္သည္။ 

ထိုညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕သည္ ေတာင္အာဖရိက၏ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ 

သည့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ အေရးႀကီးသည့္ေနရာမွပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ က်ား၊မေရးရာ

တန္းတူညီမွ်မႈေကာ္မရွင္ (၂၀၀၁-၂၀၀၄) တြင္ ေကာ္မရွင္အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 

အစီအစဥ္အတြက္ ထိုေကာ္မရွင္ကိုဦးေဆာင္ခဲ့သည္။ ဂူတန္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ကို 

တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ Wits တကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡျဖစ္သည္။ ပေဒသာယဥ္ ေက်းမႈလူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္းမ်ား၊ ဣတၳိယ၀ါဒသီ၀ရီ၊ က်ား၊မလူမႈေရးရာႏုိင္ငံေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ပဋိပကၡအသြင္ 

ကူးေျပာင္းေရးတို႔သည္ သူမသုေတသနလုပ္ရန္စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

သန္ဂ်ီ၀ီ မင့္ဆို

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္၊ သံအမတ္ေဟာင္းႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အ 

ေရးကာကြယ္သူျဖစ္သည္။ ဆိုအီတိုၿမိဳ႕တြင္ေမြးဖြားခဲ့သူ မင့္ဆိုသည္ ေတာင္အာဖရိကေက်ာင္း 

သားအဖြဲ႕၊ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ (Black Consciousness Movement) တို႔တြင္ 

ေက်ာင္းသားဘ၀၌ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား 

ေၾကာင့္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ တကၠသိုလ္မွအထုတ္ခံရကာ ဖမ္းစီးႏွိပ္စက္ခံရသည္။ ၁၉၇၈ 

ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပသုိ႔တိမ္းေရွာင္ခဲ့ၿပီး ANC ႏွင့္ Umkhonto weSizwe အဖြဲ႕အစည္းမ်ား တြင္ 

ပါ၀င္ခဲ့သည္။ Unkhonto (ANC ၏လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕) တြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးျဖစ္လာသည္။ ၁၉၉၂ 

ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္အာဖရိကသို႔ျပန္လာကာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိင္ရာအမႈေဆာင္ေကာ္မတီ

တြင္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။ လူမ်ဳိးေရးခြဲျခားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (CODESA) ၏ ေစ့စပ္ညႇိ 

ႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ ပထမဆုံးေရြး 

ေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ 

ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈဆိုင္ရာေကာ္မရွင္၏ ပထမဆုံးဥကၠ႒ 

ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္တြင္ ANC ၏ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ ပထမဆုံးလက္ေထာက္အေထြ 

ေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္လာသည္။ ANC ပါတီ၏ ႏိုင္ငံလုံးဆုိင္ရာအမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕၀င္၊ 

က်ဴးဘားႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ေတာင္အာဖရိကသံအမတ္အျဖစ္ တာ၀န္မ်ားထမ္းေဆာင္ခဲ့ 

သည္။ 
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အက္ဒရီယာနာမြန္ဇို

ခ်ီလီႏို္င္ငံသူ ႏို္င္ငံေရးသမား၊ လူမႈေဗဒပညာရွင္၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရး ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္သူျဖစ္သည္။ ၁၉၆၇ တြင္ ခ်ီလီဆိုရွယ္လစ္ပါတီသို႔၀င္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ 

အာဏာသိမ္းမႈအၿပီး ၾသစႀတီးယားသို႔တိမ္းေရွာင္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ ခ်ီလီသို႔ျပန္လာသည္။ 

ခ်ီလီဆိုရွယ္လစ္ပါတီ၏ႏိုင္ငံေရးေကာ္မရွင္သို႔ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ တြင္၀င္ေရာက္သည္။ ၁၉၈၇ တြင္ 

ဒီမိုကေရစီပါတီ (PPD) တည္ေထာင္ရာတြင္ပါ၀င္သည္။ ၁၉၈၈မွ ၁၉၉၀ျပည့္ ႏွစ္ကာလအတြင္း 

ဆိုရွယ္လစ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ PPD ၏ဒုဥကၠ႒အျဖစ္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ႏွင့္ 

၁၉၉၂ ခုႏွစ္ၾကားတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည္။ ၁၉၉၀-၉၄ ခုႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ 

ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ခ်ီလီေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြင္း PPD ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္

အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ပထမဆုံးအမ်ဳိးသမီးဥကၠ႒ (၂၀၀၂-၂၀၀၃)

အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္အေရးဆိုလႈပ္ရွား

သူအေနျဖင့္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ၊ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈစသည့္ကိစၥရပ္မ်ား 

အတြက္ ဥပေဒမ်ားတင္သြင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာတြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္သို႔ကိုကင္

ဘိုေဒသကိုယ္စားျပဳကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ သုေတသီအျဖစ္ 

လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး က်ား၊မလူမႈေရးရာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ စီမံကိန္းမ်ားစြာ၌ ပါ၀င္ 

ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ယက္ကလင္း ပီတန္ဂီ

ဘရာဇီးႏိုင္ငံသူ ပညာရွင္၊မူ၀ါဒခ်မွတ္သူႏွင့္ က်ား၊မေရးရာတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူျဖစ္သည္။ 

ဘရာဇီးတြင္နာမည္ အေက်ာ္ၾကားဆုံး ဣတၳိယ၀ါဒီတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဘရာဇီးႏိုင္ငံတြင္ 

စစ္အာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္တိုက္ဖ်က္သူျဖစ္ၿပီး တုိင္းျပည္၏ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ 

ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ခဲ့သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရးအတြက္

လည္း ႐ုန္းကန္ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္တြင္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပန္ရၿပီးေနာက္ပိုင္း 

အေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ အမ်ဳိးသမီးတို႔၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈအေရးကိစၥမ်ားပါ၀င္ေစေရးအတြက္ လုပ္ 

ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ႏိုင္ငံံလုံးခ်ီေကာင္စီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သည္။ 

ထိုရာထူး သည္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ရာထူးျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၆ မွ ၁၉၈၉ အထိတာ၀န္္ထမ္းေဆာင္သည္။ 

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ဘ၀အေျခအေနတိုးတက္လာေစေရးမူ၀ါဒ

မ်ားကိုေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ (ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရး၊ ေလ့လာမႈ၊ သတင္းႏွင့္လႈပ္ရွားမႈ) CEPIA 

အဖြဲ႕၏ ပူးတြဲအမႈေဆာင္ညႊန္မွဴးျဖစ္သည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းသည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္တည္ 

ေထာင္ခဲ့ၿပီး က်န္းမာေရး၊ လိင္ႏွင့္မ်ဳိးဆက္ပြားအခြင့္အေရး၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ 
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ရရွိေရး၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈတို႔ကို က်ား၊မလူမႈေရးရာမ်က္ႏွာစာမွ အာ႐ုံစိုက္ 

လုပ္ကိုင္သည့္ အန္ဂ်ီအိုျဖစ္သည္။

ဇိုဇိ ဆီကာတာ

ဂါနာႏိုင္ငံသူပညာရွင္၊ က်ား၊မလူမႈေရးရာ အေရးဆိုလႈပ္ရွားသူျဖစ္သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ 

မ်ားမွစၿပီး ဂါနာအမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈတြင္ တက္ၾကြစြာပါ၀င္သည္။ ဂါနာႏုိင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္ 

အေရးကြန္ရက္ကို တည္ေထာင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားထဲတြင္ပါသည္။ ယင္းကြန္ရက္၏ညီလာခံ 

ျဖစ္ေျမာက္ေရးစီစဥ္သူလုပ္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ကြန္ရက္၏ဦးေဆာင္ေကာ္မတီတြင္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ 

သည္။ စာရင္းအင္း၊ လူမႈေရးႏွင့္ စီးပြားေရးသုေတသနသိပၸံတြင္ တြဲဖက္ပါေမာကၡျဖစ္သည္။ 

ဂါနာတကၠသိုလ္၏ က်ား၊မလူမႈေရးရာေလ့လာမႈႏွင့္ အေရးဆိုလႈပ္ရွားမႈ႒ာန ညႊန္မွဴးေဟာင္းျဖစ္ 

သည္။ က်ား၊မလူမႈေရးရာႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈ၊ က်ား၊မလူမႈေရးရာႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမူ၀ါဒ

မ်ား၊က်င့္စဥ္မ်ား၊ ေက်းလက္ႏွင့္ၿမိဳ႕ျပအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈစနစ္မ်ား၊ ေျမယာပိုင္ဆုိင္ခြင့္ 

ႏိုင္ငံေရးစသည္တို႔သည္ သူမသုေတသနျပဳရန္စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္သည္။

တီရီဆာ ဘားလ္ဒက္စ္

ခ်ီလီလူမႈေရးေဗဒပညာရွင္၊ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူႏွင့္ အမ်ဳိးသမီး 

အခြင့္အေရးအတြက္ အေရးဆိုလႈပ္ရွားသူျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပီႏိုေခ်း 

အစိုးရက သူ႔ကိုေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ ေထာင္မွလြတ္သည့္အခါ အမ်ဳိးသမီးလႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္ 

ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ Women for Life အဖြဲ႕ကိုပူးတြဲတည္ေထာင္သည္။ ယင္း 

အဖြဲ႕သည္ အာဏာရွင္စနစ္ကိုဆန္႔က်င္သည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားစီစဥ္က်င္းပခဲ့သည္။ လက္တင္ 

အေမရိက လူမႈေရးသိပၸံပညာ႒ာနတြင္ သုေတသီႏွင့္ပါေမာကၡအျဖစ္ ၂၅ ႏွစ္တာတာ၀န္ ထမ္း 

ေဆာင္သည္။ ထို႒ာနတြင္ Gender Studies Area ကိုတည္ေထာင္သူႏွင့္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သူ 

ျဖစ္သည္။ ခ်ီလီႏိုင္ငံမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ေလ့လာေရးဗဟို႒ာန၏ ဒါ႐ိုက္တာဘုတ္ 

အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေသာ သုေတသနႏွင့္အေရးဆိုလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ 

က်ား၊မေရးရာတန္းတူညီမွ်မႈ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ (Gender Equality Observatory) တြင္ ညႇိႏႈိင္း 

ေဆာင္ရြက္သူအျဖစ္ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနသည္။



အခန္း (၇)
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အီဂ်စ္၊တူနီးရွား၊ယီမင္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ကဲ့သို႔ ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိႏိုင္ငံမ်ားမွ အာဏာရွင္ 

အစိုးရမ်ားကို ဒီမိုကေရစီကိုေတာင္းဆိုေလ့ရွိသည့္ အတိုက္အခံလႈပ္ရွားမႈမ်ားက စိန္ေခၚခဲ့ၾက

သည္။ထိုႏိုင္ငံအစိုးရမ်ားအနက္အခ်ဳိ႕က ေတာင္းဆိုမႈကိုလက္သင့္ခံခဲဲ့ၾကၿပီး အခ်ဳိ႕အစိုးရမ်ား

ကေနာက္ႏြားေျဖာင့္ေျဖာင့္လိုက္လာဖြယ္ရွိသည္။ အေၾကာင္းမွာ က်ဴးဘား၊ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ 

အာဖရိက၊ ေျမာက္အာဖရိကႏွင့္ ဆာဟာရေအာက္ပိုင္းအာဖရိကေဒသတို႔မွ ဒီမိုကေရစီမဆန္ 

ေသာအစိုးရမ်ားသည္ ျပည္သူအမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ႏွင့္ကိုယ္စားျပဳခြင့္တို႔အတြက္ ေတာင္း 

ဆိုမႈမ်ား တိုးပြားလာျခင္းႏွင့္ တိုး၍ရင္ဆိုင္လာရျခင္းေၾကာင့့္ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါအစိုးရမ်ားေနရာတြင္ ဒီမိုကေရစီကိုအစားထိုးတည္ေဆာက္ရျခင္းသည္ မလြယ္ 

ကူ၊ မျမန္ဆန္ခဲ့သလို လြယ္ကူျမန္ဆန္ဦးမည္လည္းမဟုတ္ပါ။ သို႔တုိင္ ကမာၻ႔ေနရာမ်ားစြာ၌ 

ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အေျပာင္းအလဲလႈိင္းလုံးမ်ား၊ ရံဖန္ရံခါ  ေအာက္ေျခေရစီးေၾကာင္းမ်ားအတိုင္း 

လိုက္ပါေျပာင္းလဲခဲ့မႈမ်ားသည္ ပိုမိုပြင့္လင္းေသာ၊ ျပည္သူအမ်ားပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိိေသာ၊ 

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။

Sergio Bitar ႏွင့္ Abraham F. Lowenthal ေရးသည္။
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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 မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ 

နယ္လ္ဆင္မင္ဒဲလား သမၼတျဖစ္လာျခင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ျပည္သူ႔အာဏာလႈပ္ရွားမႈ 

၀ုန္းကနဲထြက္ေပၚလာျခင္း၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ ခ်ီလီလူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ကန္႔ကြက္မဲေပးေရး 

အျပတ္အသတ္ေအာင္ပြဲခံျခင္း၊ အျပည့္အ၀လြတ္လပ္ျခင္းမရွိသည့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပိုလန္ကြန္ျမဴနစ္မ်ား အံ့အားသင့္စဖြယ္ 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။

 အဆုိပါ 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 စတင္ျဖစ္ပြားသည္ႏွင့့္  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။ စပိန္ႏိုင္ငံံတြင္ လူ၀စ္ကာရီယို 

ဘလြန္ကိုလုပ္ၾကံခံရျခင္း၊ ေတာင္အာဖရိကတြင္ ခရစ္ဟာနီ လုပ္ၾကံခံရျခင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ 

တြင္ ဘင္နစ္ႏိုအကြီႏို လုပ္ၾကံခံရျခင္း (ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၌ မားကို႔စ္အစိုးရကိုဆန္႔က်င္သည့္ 

ႏိုင္ငံ့ေရးအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၃ ခုႏွစ္၌ ျပည္ပတြင္တိမ္းေရွာင္ေနရာမွ 

မနီလာၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ျပန္လာစဥ္ ေလဆိပ္ခ်ဥ္းကပ္လမ္း၌ လုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္ခံရသည္)

တို႔သည္ အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ ေပၚလာေစခဲ့သည္။ 

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဘာလင္တံံတုိင္းကိုၿဖိဳဖ်က္လိုက္ ျခင္းႏွင့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုအတြင္း 

အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ၿပိဳကြဲသြားျခင္းတို႔သည္ ပိုလန္ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိက 

တို႔တြင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚရန္ ေနာက္ခံအေျခအေနကိုေျပာင္းလဲေစခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၇-၉၈ 

အာရွဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းက အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဆူဟာတိုအစိုးရကို ခ်ိနဲ႔သြားေစခဲ့ 

သည္။ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဆိုပါ႐ုတ္တရက္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို လုံး၀မေမွ်ာ္လင့္ 

ထားၾကေပ။ အဆိုပါျဖစ္ရပ္အမ်ားစုသည္ ႀကိဳမျမင္ႏိုင္ေသာအတားအဆီးမ်ားကိုျဖစ္ေပၚ

လာေစသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ သိမ္ေမြ႕က်င္လည္ေသာတုံ႔ျပန္မႈလိုသည္။ သို႔ေသာ္ 

ဒီမိုကေရစီရရွိေအာင္လုပ္ရန္ အလားအလာမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းလြဲမသြားေစခဲ့ေပ။

● ျဖစ္ေတာင့့္ျဖစ္ခဲ့အေျခအေနတြင္ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္တြင္  ၁၉၉၈ 

ခုႏွစ္က အင္ဒိုနီးရွားတြင္ျဖစ္ခဲ့့သလို အာဏာရွင္အစိုးရမ်ား ႐ုတ္တရက္ၿပိဳလဲသြားခဲ့ျခင္း၊ 

သို႔မဟုတ္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ မားကုိ႔စ္က်င္းပသည့္ မသမာမႈထူေျပာေသာ ၾကားျဖတ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အကြီႏိုလုပ္ၾကံခံရျခင္းကဲ့သို႔ မီးေလာင္ရာေလပင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ 

ျပည္သူမ်ားေဒါသူပုန္ထသြားေစကာ အာဏာရွင္အစိုးရျပဳတ္က်ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပြားေလ့ရွိ 

သည္။3 ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္မဟုတ္ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ပင္ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္သည့္ 

က်ယ္ျပန္႔ေသာ  လူထ ုစည္း႐ုံး လႈပရ္ွားမႈလပုင္န္းစဥ္ေနာက္တြင ္ လွ်ဳ႕ိဝက္ွေဆာငရ္ြက္ေသာ 

သို႔မဟုတ္ အမ်ားသိေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈက ဒီမိုကရက္တစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအလားအလာ ျဖစ္ 

ထြန္းေအာင္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္မူ၀ါဒမ်ားကို သေဘာတူညီမႈ 

မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳေလ့ရွိသည္။ မည္မွ်ပင္ႀကီးက်ယ္ ေျပာင္ 

ေျမာက္သည္ျဖစ္ေစ လမ္းမေပၚကလူအုပ္မ်ားထံမွ ဒီမိုကေရစီသည္ တိုက္႐ုိက္ ထြက္ေပၚ 

လာျခင္းမဟုတ္ေပ။

3    ဂရိ၊ေပၚတူဂီ၊အာဂ်င္တီးနားတို႔တြင္ျဖစ္ခဲ့သလို စစ္တပ္က်႐ႈံးသြားၿပီးေနာက္ အာဏာရွင္အစုိးရမ်ား 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 ဘံုလကၡဏာရပ္အခ်ဳိ႕ရွိသည့္တုိင္ အစပ်ဳိးမႈ၊ အဆင့္လိုက္ 
ျဖစ္ေပၚမႈႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားမွာမူ  မတူၾကေပ။ ထိုအသြင္ကူးေျပာင္း 
မႈမ်ားျဖစ္ေပၚထြက္လာခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ စပိန္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ 
ဖိလစ္ပိုင္တို႔တြင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမႈရသည့္ 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 လႊမ္းမုိးသည့္ 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။ ထိုႏိုင္ငံံမ်ားတြင္ သီးျခားရွိေနသည့္ ေဒသမ်ားႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အုပ္စု 

မ်ားက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္သယံဇာတခြဲေ၀မႈတို႔ကို ပိုမိုရရွိရန္ ေတာင္းဆိုခဲဲ့ၾကသည္။

 အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အင္အားႀကီးေသာ အုပ္စုမ်ားအတြက္ျဖစ္ေစ၊ 

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ျခင္း၊ လူမႈဖူလုံေရးကိုျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ 

ႏုိင္ငံသားတို႔အား လုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ 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 အျခားလုံျခံဳေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကုိ ျ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 သုိ႔တည္းမဟုတ္ 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၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ 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 တရား၀င္သေဘာတူညီခ်က္

မ်ားပါ၀င္သည့္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ တစ္ခုစႏွစ္ခုစလည္းရိွသည္။
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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 ေပါင္းစည္းျခင္း အတုိင္းအတာႏွင့္ 

သေဘာသဘာ၀ကလည္း ဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိသည္။5 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။ ခ်က္ကုိစလိုဗက္ကီးယားႏွင့္ ဟန္ေဂရီကို ဆိုဗီယက္က်ဴးေက်ာ္မႈသည္ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယာ႐ူဇဲစကီႏွင့္ ပိုလန္အတိုက္အခံမ်ား၏ လုပ္ပုံကိုင္ပုံမ်ားကို မည္သို႔သက္ 

ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္ကို ပိုလန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီႏွင့္ သမၼတ ခြာညဲ့ဗ္စကီတို႔ႏွစ္ဦးစလုံး 

က ေဖာ္ထုတ္ျပသခဲ့ၾကသည္။

 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စုၾကား စစ္ေအးၿပိဳင္ဆိုင္မႈ၊ စစ္ေအး 

နိဂုံးခ်ဳပ္မႈတို႔သည္ ဤစာအုပ္ပါ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအားလုံးကို ေလးနက္စြာသက္ေရာက္ 

မႈရွိခဲ့သည္။ ထိုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအား လုံးတြင္ ႏုိင္ငံတကာမွ မူ၀ါဒေရးရာလႈပ္ရွား 

ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသက္သက္ျဖင့္သာ မၿပီးျပတ္ဘဲ အာဏာရွင္အစိုးရကို ျပည္ပက 

ေထာက္ခံအားေပးမႈ ႐ုပ္သိမ္းလုိက္ျခင္းႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ျ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။

 အဆုိပါႏိုင္ငံကိုးႏုိင္ငံစလုံးတြင္ အာဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအားလုံး 

သည္ အေျခခံဥပေဒအရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီမ်ားသို႔ ဦးတည္သြားခဲ့သည္။ ပုံမွန္ 

က်င္းပသည့္ အမ်ားအားျဖင့္လြတ္လပ္ၿပီး လက္သင့္ခံႏိုင္ေလာက္သည့္ တရားမွ်တမႈရွိ 

ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်က်င့္သားရေအာင္လုုပ္ထားသည့္ ထိုဒီမိုကေရစီ 

စနစ္မ်ားတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ပီျပင္စြာထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္မႈမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ စု႐ုံးခြင့္၊ တစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ 

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 

ကိစၥရပ္မ်ားသည္ ထုိႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ရိွေနေသးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံကုိးႏုိင္ငံစလံုးတြင္ အေျခခံ 

ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက ေနရာတက်ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ မ်ဳိးဆက္တစ္ဆက္ 

(သို႔မဟုတ္ထို႔ထက္ပိုၾကာသည့္ကာလ) အတြင္းအေျခခံဥပေဒအရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေနာက္ 

ေၾကာင္းမျပန္ခဲ့ေသာ ဒီမိုကေရစီမ်ားကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ရရွိေအာင္ ထိုကိုးႏိုင္ငံ 

စလုံးကလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္လ်င္ ထိုသမုိင္း၀င္

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို လမ္းညႊန္ေပးခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားထံမွ 

လြန္စြာအသုံးတည့္သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားရရွိခဲ့သည္ဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။

 ဒီမိုကေရစီသို႔ အာဏာရွင္စနစ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ခဲ့သည့္ ထိုႏိုင္ငံကိုးႏုိင္ငံ၏ 

အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ လားရာလမ္းေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုေထာက္႐ႈမည္ဆုိပါက 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 တအုံံ႔ေႏြးေႏြးဒဏ္ရာမ်ားက 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 ဖိႏွိပ္မႈမ်ားတြင္ဗဟိုခ်က္မွပါ၀င္ခဲဲ့ၾကသည့္ 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 ယခင္အစုိးရမ်ားလက္ထက္က လူ႔အခြင့္အေရးအႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရသူမ်ားအတြက္ 

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၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္မႈတိုု႔ ေ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 အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလႏွင့္ (ေနာင္မ်ဳိးဆက္မ်ားမွအခ်ဳိ႕က) 

7    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။ အရပ္ဖက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး၊ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလတရားမွ်တမႈ၊  (အာဏာရွင္ေဟာင္းမ်ားအတြက္) သီးသန္႔ခ်န္ထား 

ေပးသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့့္မ်ားကဲ့သို႔ 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 သိုု႔မဟုတ္ 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 ယခင္အာဏာရိွလူစုမ်ား ၎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 ယင္းဆႏၵခံံယူပြဲ၏ 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 ခြာညဲ့ဗ္စကီတုိ႔ႏွစ္ဦးစလုံးက 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။  ၎တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္ကို 

တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစသည့္ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုလုပ္ရန္အတြက္ေတာ့ ထို 

အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ားက အျမဲအသင့္ျဖစ္ေနရသည္။ အတိုက္အခံဘက္ေတာ္သားမ်ား 

အတြက္လည္းေနရာေပးလိုၿပီး ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုလမ္းဖြင့္ေပးၿပီး  တၿပိဳင္နက္ 

တည္းတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္  ၎တို႔၏ အမာခံေထာက္ခံမႈမ်ားကို ဆက္ထိန္းထားရန္ 

အာဏာရွင္အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းက လက္ရွိတာ၀န္ရွိသူမ်ားက နည္းလမ္းမ်ားရွာၾကရသည္။ 

ထိုသို႔နည္းလမ္းမ်ားရွာရာတြင္ ထိုအာဏာရွင္အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက စြန္႔စားရန္လိုလိုလား 

လားရွိဖို႔လိုုသည္။ သာဓကအားျဖင့္ ANC ပါတီႏွင့္ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားအတြက္ သူ၏လုပ္နည္း 

လုပ္ဟန္မ်ားကိုေထာက္ခံံမႈရရန္ လူျဖဴသီးသန္႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပေရးေတာင္းဆိုၿပီး 

ဒီကလပ္ အႏုိင္ရသြားခဲ့ျခင္းကိုၾကည့္ႏိုင္သည္။   ဘက္ႏွစ္ဘက္စလုံးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 

ႏွစ္ဦးသေဘာတူေျပၿငိမ္းမႈမ်ားထြက္ေပၚလာေအာင္လုပ္ရန္ တကယ့္စိတ္ေစတနာႏွင့္ တစိုက္ 

မတ္မတ္ဖိအားေပးမႈမ်ားက်င့့္သုံးျခင္းကို ေ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 ထုိသို႔ေသာအျမင္မ်ား လိုအပ္ေပသည္။ လာဂို႔စ္၊ ဒီကလက္၊မာဇိုယဲ့ဗ္စကီႏွင့္ ဂြန္ဇာလက္တို႔ 

အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည့္အတိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ႀကီးမား 

သည့္စိန္ေခၚမႈသည္ သက္ဆိုးရွည္ေနေသာ အေၾကာက္တရားမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံံေရးရပ္ 

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 

ေရးလႈပရ္ွားမႈမ်ားႏငွ္ ့အတိကုအ္ခံႏုငိင္ံေရး  လႈပရ္ွားသမူ်ားကိ ုခ်တိဆ္က္ေပးရနအ္ေရးႀကီးသည။္ 

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 

အစုိးရႏွင့္သူ႔ကိုုေထာက္ခံသူမ်ားထံမွ 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၊ ကာဒိုဆုိ၊ 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 အစိုုးရအဖြဲ႕မွ 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 လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုေျပာင္းလဲရန္ အတိုက္အခံ PAN ႏွင့္ 

PRD ပါတီမ်ားထံမွ အဆုိျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို  သမၼတ ဇီဒီယိုက လက္ခံခဲ့သည္။ အထက္ပါဦးေ

ဆာင္ဦးရြက္ျပဳမႈမ်ားအားလုံးတြင္ မိမိကုိယ္ကို ယုံၾကည္မႈ၊ အေျမာ္အျမင္၊ စိတ္ရွည္မႈ၊ ဇြဲ 

ေကာင္းမႈ၊ တန္ဖိုးရိွသည့္အခ်ိန္ကို 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 

သည္ ့ဆက္ဆံေရးမ်ားကုိ ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းက ပိၿုပီးအေရးႀကီး သညဟု္ ကုိးႏုိငင္ံေခါင္းေဆာငမ္်ားက 

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 အေထာက္အကူျပဳသည္။ ဤအခ်က္ကို အစိုးရ 

တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္  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 ထိုေရြးေကာက္ပြဲမ်ားၿပီးခ်ိန္အထိေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့့သည္။ 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 တကယ္တည္ျမဲျခင္းရိွမရိွဆုိသည့္အခ်က္

သည္ ဥပေဒကုိေရးဆြဲသူမ်ားက အေျခခံဥပေဒပါ အဓိကသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တရား 

၀င္မႈအတြက္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ‘ေထာက္ခံအားေပးမႈ’ရရိွျခင္းရိွမရိွဆုိသည့္အခ်က္ေလာက္ အေရး 

မႀကီးဆုိသည္ကုိ ကုိးႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအားလံုးက သေဘာေပါက္နားလည္ခ့ဲဲၾကသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ ခိုင္လံုသြားသည့္အဆင့္၌ အေျခခံဥပေဒကုိ လြယ္လည္းမလြယ္လြန္း 

လက္ေတြ႕တြင္လည္း မခက္ခဲလြန္းသည့္နည္းလမ္းျဖင့္ျပင္ဆင္ရန္ ယင္းကုိေရးဆြဲသူမ်ားက 

သေဘာတူျခင္းရိွမရိွ၊ ေရွ႕ဆက္သြားရန္ မူေဘာင္တစ္ရပ္အတြက္ သေဘာတူမွ်မႈရေအာင္လုပ္ 

ႏိုင္ျခင္းရိွမရိွဆုိသည့္အခ်က္ေလာက္ အေရးမႀကီးဆုိသည္ကုိလည္း ကုိးႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား 

က သေဘာေပါက္နားလည္ခ့ဲၾကသည္။ အေျခခံဥပေဒ၏ အေရးအသားႏွင့္ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခု 

ခ်င္းစီကအေရးႀကီးသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒကုိ မည္သုိ႔က်င့္သံုးသည္၊ 

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သူတုိ႔က က်င့္သံုးသည္တုိ႔သည္လည္း 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 
ျခင္းႏွင့့္္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္း’ဟူသည့္ မထုတ္ေ၀ျဖစ္သည့္ စာမူ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၀၁) တြင္ Philippe Schmitter 
ဤအခ်က္ကို အေလးေပးေျပာခဲ့သည္။



421

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 ျဖစ္ေပၚခဲ့့သည္။

ႏို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 အာဏာမရမီ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒေလ့လာသုံးသပ္မႈတြင္ 

ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳခဲ့ေပ။ ထိုေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အရ 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 
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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 အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ 

အေကာင္အထည္သိသာျခင္းမရွိဘဲ ႏိုင္ငံေရးပိုဆန္ေလ့ရွိသည္။ 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၊ အလုပ္လက္မဲဲ့ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ရန္အလိုအပ္ခ်က္တို႔သည္ 

ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ၾကသည္ဟု အမ္ဘီကီ၊ ဟာ ဘီဘီႏွင့္အျခားသူမ်ားက အေလးထားေျပာၾကား 

ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဇီဒီယိုႏွင့္ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီတို႔ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည့္အတုိင္း ဘ႑ာေရးအသုံး

စရိတ္ၿခိဳးျခံေခၽြတာျခင္းသည္ ျပင္းထန္သည့္ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆုိးက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေစ 

မည့္ အႏၱရာယ္ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲအတြက္ ခုိင္မာေသာ လူထုေထာက္ခံံမႈရွိေန 

ခ်ိန္တြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တာ၀န္ယူေဆာင္ 

ရြက္ရန္ အလ်င္အျမန္လုပ္ဖိုု႔လိုအပ္ခ်က္ကို 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 

အဲလြင္ႏွင့္လာဂို႔တုို႔က ေျပာျပခဲ့သည္။10 အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ အမ်ားစုတြင္ လက္ထဲျခဴးတစ္ျပား

မရွိသည့္သူမ်ားခံစားရသည့္ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစရန္ အထူးလူမႈေရးအစီ 

အမံမ်ား လိုအပ္သည္ကိုေတြ႕ရသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏အေရးပါမႈ

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကိုးခုစလုံးနီးပါးတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္၊ ပါတီေဟာင္းမ်ားသည္ 

အဓိကက်သည့္ေနရာမွ ပါခဲ့ၾကသည္။ ယင္းပါတီမ်ားသည္  လူထုလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အရပ္ဖက္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ၿပီး ေဒသဆုိင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံလုုံးဆုိင္ရာ 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 ခြင့့္ျပဳေပးခဲ့ၾကသည္။ 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 ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ၿပီး 

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ စိတ္၀မ္းကြဲမႈကိုေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပါတီမ်ား၏  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 မဖြံံ႕ၿဖိဳး 

သည့္အခါ၌ ဒီမိုကေရစီက ၾကံဳရသည့္ျပႆနာမ်ားကိုျမင္ရသည္။ ရင့္က်က္ခုိင္မာၿပီးသား ဒီမို 

ကေရစီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ယုံံၾကည္ကိုးစားႏုိင္စြမ္းႏွင့္ 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 ေအာင္ျမင္ေအာင္မည္သုိ႔လုပ္ခဲ့ၾကရသည္ကို အဲလြင္၊ လာဂို႔စ္၊ ကာဒိုဆို၊ ဂြန္ဇာ 

လက္စ္၊ ဒီကလက္၊ အမ္ဘီကီ၊ ကူးေဖာ္၊ မာဇိုယဲ့ဗ္စကီ၊ ခြာညဲ့ဗ္စကီ၊ဟာဘီဘီ၊ ရာမို႔စ္တို႔က 

အတိအလင္းထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ အင္မတန္စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ 

ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျပန္ေျပာင္းေျပာျပသည့္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ဆက္ဆံေရး 

အေၾကာင္း ကုိယ္ေတြ႕ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ ဤအရပ္ဘက္က စစ္ဘက္ကုိထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းကိစၥအား 

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 မိမိကိုယ္ကိုတန္ဖိုုးထားမႈအား ျ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 
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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 မွ်တမႈရွိေအာင္လုုပ္ဖို႔ေတာ့အေရးႀကီးသည္ကို ေ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



428

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 ျပည္ပအဖြဲဲ႕အစည္းမ်ားက 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 ျမႇင့့္တင္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္မ်ားႏွင့္ 

အျပဳအမူမ်ား အထက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ခုိင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္အကူ 

ျပဳသည္။ ထိုျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ထပ္မံအာမခံေပးမႈႏွင့္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အၾကံျပဳခ်က္ 

အျပင္ ရံဖန္ရံခါအေသးစိတ္လက္ေတြ႕ အၾကံျပဳခ်က္ကိုေပးအပ္ေလ့ရွိသည္။12

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာစုေ၀းခြင့္တို႔အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္ 

12     ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည့္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ေနာင္တြင္ထြက္ခြာေတာ့မည့္ အာဏာရွင္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားကို 
ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ားက ဒုကၡသည္ခိုလႈံံခြင့္လည္းေပးခဲ့သည္။ (ဖိလစ္ပိုင္မွ မားကို႔စ္ကို ခိုလႈံခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။) 
အဆင့္ျမင့္ မဲေပးစက္မ်ားႏွင့္ မည္သူမည္၀ါမွတ္ပုံတင္သည့္ နည္းပညာမ်ားကို (ဥပမာဂါနာတြင္) သန္႔ရွင္းေသာေရြး 
ေကာက္ပြဲမ်ားကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ႏိုင္ငံျခားအစိုုးရမ်ားက ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ (၁၉၈၈ ခ်ီလီလူထုဆႏၵခံယူပြဲ 
တုန္းကလို) အတိုက္အခံသည္ မီဒီယာႏွင့္လက္ခံႏုိင္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဆက္သြယ္ခြင့္ရရွိေရး ျပည္တြင္းအာဏာပိုင္မ်ားက 
အာမခံရန္ ႏုိင္ငံျခားအစုိးရမ်ားက 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 ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့့ၾက 

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 စိန္္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္အခက္အခဲမ်ားစြာႏွင့္  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 ေမးျမန္းျခင္း၊ နားေထာင္ျခင္းတုိ႔ျပဳသည့္အခါ 

ျပည္တြင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ထိေရာက္ပီျပင္မႈ 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၏ တုံံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ 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 အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားလည္းရွိေနေၾကာင္းျပရန္ရည္ ရြယ္ခ်က္ရွိရွိလုပ္ 
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ေဆာင္ၾကသည္။13 ကမာၻျပဳျဖစ္စဥ္၏ ဖိအားေပးမႈ၊ အက်ဳိးဆက္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ၏လႊမ္း 

မိုုးမႈကိုတံခါးဖြင့္ေပးျခင္း ႏိုင္ငံတကာ  ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခုိင္မာအားေကာင္း 

လာျခင္းတုိ႔သည္ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္ က်င့္စဥ္မ်ားကို စနစ္ 

တက် ထိန္းသိမ္းထားဖို႔၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့့္အေရးအပါအ၀င္ 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

စားတုိးပြားလာျခင္းႏုိင္ငံေရးအရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈက်ယ္ျပန္႔လာျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ 

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 အားေကာင္းေမာင္းသန္ျမင့့္မားေနၿပီး  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 လူမႈေရးအေျခခံအုုတ္ျမစ္မ်ားေပးအပ္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္မႈသို႔သြားရာလမ္းအတြက္ တတိယေျမာက္လိုအပ္ေသာ
အေျခအေနျဖစ္သည္။ ထိုအေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားကိုခ်ရန္ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေလာက္ေတာ့လိုသည္။’ ဟု Ralf 
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 ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အစြန္းေရာက္     

ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနျခင္းအပါအ၀င္ 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  အီးယူသို႔အဖြဲ႕၀င္ေရးအလားအလာမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး   

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကိုမူတည္ၿပီး 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 ရာစုေႏွာင္းပိုုင္းတြင္ 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 အစိုးရကထိန္းခ်ဳပ္ႏုုိင္စြမ္းအား 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 ကိုုးႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ 

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 ဆူဟာတုိ၏ အနီးကပ္လူျဖစ္သည္။ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံတြင္ ေလေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ 

ႏွ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 ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကိုတည္ေထာင္ခဲဲ့ၿပီး  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 အာနက္စတုိ ဇီဒီယိုသည္ 

မကၠဆီကို အာဏာရပါတီက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံေရးရပ္တည္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးသည့္ ရာထူးမ်ားကိုရယူခဲ့သည္။ အရင့္အရင္ေရြးေကာက္ပြဲ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း သူ၏ပါတီလႊမ္းမိုးႀကီးစိုးမႈအဓြန္႔ရွည္ရန္ အာမခံမည့္ပုံစံအျဖစ္ 

ေရးဆြဲခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ အေျပာင္းအလဲ 

လုပ္ရန္ သမၼတအေနျဖင့္ ဇီဒီယိုကလိုလားခဲ့ျခင္းသည္  မကၠဆီကိုတြင္ အာဏာအေျပာင္းအလဲ 

ျဖစ္ရပ္ လမ္းဖြင့့္ေပးခဲ့သည္။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 

ေဆာငရ္ြကခ္ဲၾ့ကသည့္ေခါင္းေဆာငမ္်ားျဖစသ္ည။္ ရဖံနရ္ခံါတြင ္ဤေခါင္းေဆာငမ္်ားသည ္

အတိုက္အခိုက္မ်ား၊ အတားအဆီးမ်ား၊ က်႐ႈံးမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရခ်ိန္တြင္ စိတ္ရွည္မႈ၊ဇြဲရွိမႈ၊ 

ၾကံ့ၾကံ့ခံႏုိင္မႈတို႔ကို အံ့မခန္းစုစည္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ အျခားသူမ်ား 

ယုံၾကည္မႈႏွင့္သတၱိမဆုံး႐ႈံးေအာင္ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ 

●  ခက္ခဲၿပီး အဆံုးအျဖတ္ေပးမည့္ အခ်ိန္ကိုက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တည္ၿငိမ္ေသာခံယူခ်က္ 

ျဖင့္ခ်မွတ္ရန္ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေခါင္း 

ေဆာင္မ်ားသည္ နဂိုကတည္းက အလြန္ဆန္းစစ္ေလ့လာတတ္သူမ်ား၊ အေလးအနက္ 

ေတြးေတာတတ္သူမ်ားျဖစ္သည့္တိုင္ ယခင္က ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုျပန္ေတြးၾကည့္ကာ 

တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းမ်ဳိးမရွိၾကဘဲ ေရွ႕ေရးကိုေမွ်ာ္ၾကည့္ရန္ အျမဲတေစလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၾက 

သည္။

●  ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္ ခက္ခဲေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ 

သက္ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့့္ ႏို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 သက္ဆုိင္ရာတိုုင္းျပည္၏လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတြင္ နက္႐ႈိင္းစြာအေျခ 

တည္ထားၾကၿပီး ျပည္တြင္းဆက္ဆံေရးမ်ားကို အဓိကအားျပဳထားသူမ်ားျဖစ္သည့္တိုင္ 

ႏုိင္ငံျခားၾသဇာခံဘ၀သို႔ မေရာက္ေစဘဲ ျပည္ပႏိုင္ငံံမ်ား၏ အားေပးေထာက္ခံမႈကို စည္း

႐ုံးလႈံေဆာ္ပုံလႈံ႔ေဆာ္နည္းကို ေခါင္းေဆာင္တုိင္းက သိရွိနားလည္ၾကသည္။

●  ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အထူးသျဖင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ 
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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၊ အာနက္စတုိ ရက္ဖို၊ ဗင္းဆင့္ေဖာက္စ္၊  စပိန္ႏုိင္ငံမွ ဂ်ဴအန္ကားလို႔စ္ 

ဘုရင္မင္းျမတ္၊ အဒိုဖို ဆြာရက္ဇ္၊ မာႏ်ဴရယ္ ဖရာဂါ၊ ဆန္တီယာဂို ကာရီယိုစသည့္ ေခါင္းေဆာင္ 

မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီသုုိ႔သြားေရာက္ရာ 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 စပိန္ႏုိင္ငံံကို 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။



444

လာေစျခင္းမဟုတ္။ အေရးေတာ္ပံုဖန္တီးသူမ်ားက ျဖစ္ေပၚလာေအာင္လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ 

သည္။’i ဟုေျပာခဲ့သည့္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ ဤစာအုပ္ပါ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈမ်ားက ႀကီးမား 

ေသာ သက္ေသျပခ်က္ျဖစ္သည္။

ေရွ႕ေရး ကိုေတြးေျမႇာ္ၾကည့္ျခင္း

၎၏ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတြင္ အေလးထားဖြယ္ရာ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ကို ဖိလစ္ ဂြန္ဇာလက္ 

က ေျပာျပခဲ့့သည္။ ေ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 အခြင့္အလမ္းမ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊ ေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ 

သေဘာတူမွ်မႈတို႔ကို တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရး၏စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံး 

လုပ္နည္းမ်ားကိုပုံေဖာ္ျခင္း၊ ပဓာနက်ေသာအက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည္ဟု ဆန္႔က်င္ 

ဘက္အုပ္စုမ်ားအား အာမခံျခင္းစသည္တို႔သည္ အဓိကဦးစားေပးစရာမ်ားျဖစ္ေနဦးမည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကာလ တရားမွ်တမႈႏွင့္ ေအာက္ေမ့သတိရမႈဆုိုင္ရာ 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 [တတိယလႈိင္း- 
ႏွစ္ဆယ္ရာစုေႏွာင္းပိုင္းကာလ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စာ-၁၀၇] (Norman: University of Oklahoma 
Press, 1991), p. 107. 
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ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း
International IDEA

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း 

(International IDEA) သည္ ဒီမိုကေရစီအင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ေ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၊ ေပါင္းကူးဆက္သြယ္မႈတည္ေဆာက္ေရးတို႔႔ကို 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 

ပုံရိပ္ကုိ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏုိင္ေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအကူအညီမ်ားအျပင္ 

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 ေတာင္ကယ္လီဖိုုးနီးယားတကၠသိုလ္တြင္ ႏို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။ 

ပိုလန္၊ ဆာဘီးယား၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ယူကရိန္းႏိုင္ငံမ်ားက ကြန္ျမဴနစ္အစုိးရမွ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

မ်ားတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခ်က္ ၂၀၀ ေက်ာ္အထိ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ကိုလံဘီယာတကၠသိုလ္မွ ပါရဂူဘြဲ႕ရခဲ့သည္။

Bahtiar Effendy 
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၏ သင္ခန္းစာမ်ား] Comparative Politics,  44/2 (2012), pp. 127–49

Bermeo, Nancy, ‘Myths of Moderation: Confrontation and Conflict during Democratic 

Transitions’, [သုံးလတစ္ႀကိမ္ထုတ္တြင္ပါရွိသည့္ ‘အလြန္အကၽြံ မျဖစ္ေတာ့ျခင္း၏ ယုံ 

တမ္းမ်ား- ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားအတြင္း ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈႏွင့္ပဋိပကၡ], 

Comparative Politics  29/3 (1997), pp. 305–22

Besley, Timothy and Zagha, Roberto (eds), Development Challenges in the 1990s: 
Leading Policymakers Speak from Experience [၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္းက 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစိန္ေခၚမႈမ်ား- ထိပ္တန္းမူ၀ါဒခ်မွတ္သူမ်ားက အေတြ႕အၾကံဳကိုျပန္ေျပာျပျခင္း] 

*  အခန္း ၆ တြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားက႑အတြက္ စာစုစာရင္းကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။



455

(Washington, D.C. and New York: World Bank and Oxford University Press, 

2005)

Bratton, Michael and Chang, Eric C.C., ‘State-Building and Democratization in Sub-

Saharan Africa: Forwards, Backwards, or Together’, တြင္ပါရွိသည့္ [‘ဆာဟာရ 

ေအာက္ပိုင္းေဒသတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရး-

တိုးတက္မႈမ်ား၊ ဆုတ္ယုတ္မႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အတူတကြ] Comparative Political 
Studies, 39/9 (2006), pp. 1059–83

Bratton, Michael and van de Walle, Nicolas, Democratic Experiments in Africa: 
Regime Transitions in Comparative Perspective [အာဖရိကတိုက္မွ ဒီမိုကေရစီ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ား - အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း] 

(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997)

Brinks, Daniel and Coppedge, Michael, ‘Diffusion is No Illusion: Neighborhood 

Emulation in the Third Wave of Democratization’, [တြင္ပါရိွသည့္ ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈသည္ 

ထင္မွတ္မွားမႈမဟုတ္ေခ်-ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ေရးတတိယလႈင္ိး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား 

၏ အားက်မခံၿပိဳင္ဆိုင္မႈ] Comparative Political Studies, 39/4 (2006), pp. 463–89 

Brownlee, Jason, Authoritarianism in an Age of Democratization [ဒီမိုကေရစီ 

တည္ေဆာက္ေရးေခတ္၏ အာဏာရွင္စနစ္]  (New York: Cambridge University 

Press, 2007)

Bunce, Valerie, McFaul, Michael and Stoner-Weiss, Kathryn (eds), Democracy and 
Authoritarianism in the Postcommunist World [ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ကမာၻမွ 

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္] (New York: Cambridge University Press, 2010)

Bunce, Valerie and Wolchik, Sharon, Defeating Authoritarian Leaders in Post-
Communist Countries [ကြန္ျမဴနစ္ေခတ္လြန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အာဏာရွင္ေခါင္းေဆာင္ 

မ်ားအား အႏိုင္ယူျခင္း] (New York: Cambridge University Press, 2011)

Burnell, Peter and Youngs, Richard (eds), New Challenges to Democratization [ဒီမုိ

ကေရစီတည္ေဆာက္ျခင္းအတြက္စိန္ေခၚမႈမ်ား] (Abingdon, UK: Routledge, 2010)

Carothers, Thomas, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve [ႏိုင္ငံတကာတြင္ 

ဒီမိုကေရစီအေရး ကူညီေပးျခင္း - သင္ယူမႈအေျခအေနျပ မ်ဥ္းေကြး] (Washington, 

D.C.: Carnegie Endowment for International Peace, 1999)



456

Carothers, Thomas, ‘The End of the Transition Paradigm’, [တြင္ပါရိွသည့္ ‘အသြင္ကူး 

ေျပာင္းမႈပါရာဒုိင္း၏အဆံုးသတ္’] Journal of Democracy, 13/1 (2002), pp. 5–21

Chalmers, Douglas and Mainwaring, Scott (eds), Problems Confronting 
Contemporary Democracies  [ေခတ္ၿပိဳင္ဒီမိုကေရစီမ်ားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာ 

မ်ား] (Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press, 2012) 

Coleman, Isobel and Lawson-Remer, Terra (eds), Pathways to Freedom: Political 
and Economic Lessons from Democratic Transitions [လြတ္လပ္မႈသို႔ သြားရာ 

လမ္းမ်ား- ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးသင္ခန္းစာမ်ား] 

(New York: Council on Foreign Relations, 2013)

Collier, Ruth Berins, Paths Toward Democracy: The Working Class and Elites in 
Western Europe and South America  [ ဒီမိုကေရစီသို႔ သြားရာလမ္းမ်ား- အေနာက္ 

ဥေရာပႏွင့္ ေတာင္အေမရိကရွိ အလုပ္သမားလူတန္းစားႏွင့္ အထက္တန္းလႊာမ်ား]

(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1999)

Collombier, Virginie, The Political Economy of Transitions: Comparative Experiences 
[အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ၏ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ- ယွဥ္ထိုးစဥ္းစားႏုိင္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳ 

မ်ား] (Oslo, Norway: United Nations Development Programme, Oslo 

Governance Centre, 2013)

Crawford, Gordon, Foreign Aid and Political Reform: A Comparative Analysis of 
Democracy Assistance and Political Conditionality [ျပည္ပအကူအညီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ- ဒီမိုကေရစီအေထာက္အပံ့ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္အခင္း 

အက်င္း] (Houndsmill, Basingstoke UK: Palgrave, 2001)

Diamond, Larry, The Spirit of Democracy: The Struggle to Build Free Societies 
throughout the World [ဒီမိုကေရစီ၏၀ိဉာဥ္- ကမာၻတစ္လႊားလြတ္လပ္သည့္လူ႔အဖြဲ႕

အစည္းမ်ားတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခ်က္] (New York: Times Books, 2008)

Diamond, Larry and Morlino, Leonardo (eds), Assessing the Quality of Democracy 
[ဒီမိုကေရစီ၏အရည္အေသြးကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ျခင္း] (Baltimore, Md.: Johns Hopkins 

University Press and the National Endowment for Democracy, 2005)

Dobson, William J., The Dictator’s Learning Curve: Inside the Global Battle for 
Democracy [အာဏာရွင္၏ သင္ယူေလ့လာမႈကိုျပသည့္မ်ဥ္းေကြး- ဒီမိုကေရစီအတြက္ 



457

ကမာၻ႔တိုက္ပြဲတြင္းသို႔ ၀င္ၾကည့္ျခင္း] (New York: Anchor Books, 2012)

Ethier, Diane, ‘Is Democracy Promotion Effective? Comparing Conditionality and 

Incentives’, [တြင္ပါရွိသည့္ ‘ဒီမိုကေရစီကိုလူသိမ်ားေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ ထိေရာက္ပါ 

သေလာ၊ သတ္မွတ္ခ်က္အခင္းအက်င္းႏွင့္မက္လံုးမ်ားကုိႏႈင္ိးယွဥ္ျခင္း] Democratization, 

10/1 (2003), pp. 99–120 

Fish, Steven M., ‘Stronger Legislatures, Stronger Democracies’, [တြင္ပါရွိသည့္ ‘လႊတ္ 

ေတာ္မ်ားခိုင္မာေလ ဒီမိုကေရစီမ်ားခုိင္မာေလ’] Journal of Democracy, 17/1 

(2006), pp. 5–20

Gandhi, Jennifer and Lust-Okar, Ellen, ‘Elections Under Authoritarianism’, 

[တြင္ပါရွိသည့္ ‘အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား’] Annual Review of 
Political Science, 12 (2009), pp. 403–22

Geddes, Barbara, ‘What Do We Know about Democratization after Twenty Years?’, 

တြင္ပါရွိသည့္ [‘ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာအၿပီးတြင္ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ေရးအေၾကာင္း 

ဘာေတြသိရွိလာၾကသနည္း’] Annual Review of Political Science, 2/1 (1999), pp. 

115–44

Gunther, Richard and Mughan, Anthony (eds), Democracy and the Media: A 
Comparative Perspective [ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မီဒီယာ- ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ႐ႈေထာင့္]

(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000)

Haggard, Stephan and Kaufman, Robert R., The Political Economy of Democratic 
Transitions [ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒ]  (Princeton, 

N.J.: Princeton University Press, 1995)

Hamid, Shadi, Temptations of Power: Islamists and Illiberal Democracy in a New 
Middle East [အာဏာကိုလက္လွမ္းမီေအာင္ႀကိဳးစားမႈမ်ား- ေခတ္သစ္အေရွ႕အလယ္ 

ပိုင္းမွ အစၥလာမ္မစ္မ်ားႏွင့္ လစ္ဘရယ္မဆန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ] (New York: Oxford 

University Press, 2014)

Hayner, Priscilla B., Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of 
Truth Commissions  [ထုတ္မေျပာႏိုင္သည့္ အမွန္တရားမ်ား- အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

ကာလ တရားမွ်တမႈႏွင့္ အမွန္တရားရွာေကာ္မရွင္မ်ား၏ စိန္ေခၚမႈ] (New York: 

Routledge, 2001)



458

Hobson, Christopher and Kurki, Milja (eds), The Conceptual Politics of Democracy 
Promotion [ဒီမိုကေရစီျမႇင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာ အယူအဆအေျချပဳႏုိင္ငံေရး]  (Abingdon, 

UK: Routledge, 2012)

Howard, Philip N. and Hussain, Muzammil M., Democracy’s Fourth Wave?: Digital 
Media and the Arab Spring  [ဒီမိုကေရစီ တတိယလႈိင္းေလာ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာႏွင့္ 
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