
ျမန္မာ့အေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွငး္ႏိုငမ္ည့္္ 

မဟာဗ်ဴဟာ လိုအပေ္နသည္ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔  မၾကာခင္  ဂမ္ဘားရီ  ေရာက္လာေတာ့မည္။  အလည္သက္သက္ မဟုတ္ပါ။   ျမန္မာ့ 
ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ဂမ္ဘားရီအား 
အထူးသံတမန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ထားသည့္အတြက္ ထိုတာဝန္ကို ထမး္ေဆာင္ရန ္ လာရျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရွင္းသည္။ အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္ကို အေကာင္ 
အထည္ေဖာ္ရန္  အစီအစဥ္မ်ားတြင္  ခါတိုင္းၾကားေနက် တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကိုပင္ ထပ္မံၾကားရလိမ့္ 
ဦးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္တြက္ဆေနသူမ်ား ရွိသည္။ ေျပာင္းလသဲြားေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေနအထား 
ႏွင့္ လိုက္ဖက္ေအာင္ အစီအစဥ္သစ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လာေလမည္လားဟု ေမွ်ာ္လင့္သူမ်ားလည္း 
ရွိႏိုင္သည္။

ကုလသမဂၢသည္  ကမာၻေပၚတြင္  အႀကီးမားဆံုး  အဖြဲ႔အစည္းႀကီး  ျဖစ္သည္။  ကမာၻ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္ ့
လူသားမ်ား  တိုးတက္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္  ရည္ရြယ္ဖြဲ႔စည္းထားသည္။  ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏  အစိုးရမ်ားက 
အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္  ပါဝင္ၾကသည္။  အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံအား  ကုလသမဂၢ  ဖြဲ႔စည္းရသည့္  ရည္ရြယ္ခ်က္ 
အတိုင္း  ကူညီပံ့ပိုးေပးသည္။  ႏိုင္ငံတကာ  စံႏႈနး္မ်ားအတိုင္း  ညီညြတ္မွ်တေအာင္  လိုက္နာႏိုင္ျခင္း 
မရွိပါက ရွိလာႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးသည္။ အကူအညီေပး၍ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာေသာအခါ 
ထိုႏိုင္ငံအစိုးရအေပၚ အျပစ္ေပး အေရးယူျခင္း မ်ဳိးလည္း လုပ္ေဆာင္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနခဲ့သည္မွာ ၁၉-၄-၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းမွ စ၍ ယေန႔ 
တိုင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  အာဏာသိမ္းထားသည့္ နအဖ ေခါင္းေဆာင္တို႔က ကုလ 
သမဂၢ၏ ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္အတိုင္း ကတိခံဝန္ခ်က္ျဖင့္ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ရမည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို 
ေလးစားလိုက္နာျခင္း မရွိပဲ ဆိးုဆိုးဝါးဝါး ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္။ ဤသည္မွာ အဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမွ လိုက္နာရ 
မည့္ စည္းမ်ဥ္းကို ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထိုု႔ျပင္  နအဖသည္ ျမန္မာျပည္သူတို႔က  တခနဲက္ေတာင္းဆို  ဆႏၵရွိေနခဲ့သည့္  ဒီမိုကေရစီ  အသြင ္
ကူးေျပာင္းေရးကို  လစ္လ်ဴရႈကာ  အမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္သည့္  ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္ကို  ေဖာ္ေဆာင္ရန္ 
အတင္းအဓမၼ အားထုတ္လာသည္။ ကုလသမဂၢ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲစြာ ျပဳမူလာသည္။  

ထိုအခါ  မလိုလားအပ္ေသာ  ေနာက္ဆက္တြဲ  အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား  ထြက္ေပၚလာရသည္။ 
ထင္ရွားသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္ျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူတို႔၏ လံုျခံဳေရး၊ တရား 
စီရင္ေရး၊  စီးပြားေရး၊  က်န္းမာေရး၊  လူမႈေရး၊  ပညာေရး၊  ယဥ္ေက်းမႈ  အစရွိသည္တို႔ပါ  ဆုတ္ယုတ္ 
ပ်က္စီးလာေနျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္အင္အားတိးုခ်ဲ႔ျခင္းႏွင့္အတူ လိုက္လံျမင့္တက္လာေသာ စစ္စရိတ ္
မ်ား၊ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လာဘ္စားေဖာက္ျပန္မႈမ်ားက တဖက္စြန္းေရာက္ေနၿပီး အကာ 
အကြယ္မဲ့ေနေသာ ျမန္မာျပည္သူတို႔အတြက္ မည္သို႔မွ် လက္မခံႏိုင္စရာ ျဖစ္လာေနသည္။ 

အဖက္ဖက္မွ  ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္  တဖက္စြန္းေရာက္  ဆိုးဝါးမႈမ်ား  ရွိေနသျဖင့္  ပတ္ဝနး္က်င္ 
ႏိုင္ငံမ်ားရွိရာ ေဒသတြင္းမတည္ၿငိမ္မႈကို ထပ္မံျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဆိးုက်ဳိးမ်ားကို ပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္င ံ



မ်ားက မျဖစ္မေနလက္ခံလာရေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည့္ အေနအထားျဖစ္လာသည္။ ဤသည္ 
မွာလည္း ကုလသမဂၢ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ထိခိုက္ေစသည့္ ပံုစံတမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာျပည္သူတို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢမွ 
အေလးအနက္  ထားလာရေတာ့သည္။  ျမန္မာ့အေရးကို  လက္ေရွာင္ေန၍  မျဖစ္ေတာ့မွန္း  သိလာ 
သျဖင့္  ကုလသမဂၢမွ  လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ကိစၥမ်ားကို  ေဖာ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္။  ဂမ္ဘားရီမာွ 
ကုလသမဂၢ၏  အထူးတာဝန္ေပးခ်က္အရ  ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ  အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္  ၾကားဝင ္
ကူညီေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ 

ကုလသမဂၢမွ  ျမန္မာ့အေရး လတ္တေလာ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားတြင္  အထင္ရာွးဆံုးမွာ  နာဂစ္စ္ 
ေလမုန္တိုင္း ေဘးဒုကၡသည္မ်ားကို လြန္ခဲ့ေသာ (၃)လခန္႔မွစ၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပး 
ေနသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ 

ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ကလည္း ျမန္မာ့အေရးတြင္ စိတ္ပါလက္ပါ ကူညီလိုေသာ 
မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္  ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး  ဂမ္ဘားရီ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ  ခရီးစဥ္အတြင္း  နအဖက ခိုင္ခိုင္ 
မာမာ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ 

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး Zalmay Khalilzad က ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စာမ်က္ႏွာ 
အသစ္ ဖြင့္ကိုဖြင့္ရေတာ့မည္ ျဖစ္ၿပီး  ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္  ေရြးေကာက္ပြအဲတြက္ ႏိုင္ငံေရး လမ္းျပေျမပံုကို 
(အားလံးုက) သေဘာတူကိုတူေနရလိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုလိုက္သည့္အျပင္ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ 
ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားမ်ားကို  နအဖအာဏာပိုင္တို႔က 
ျပန္လႊတ္ေပးရလိမ့္မည္ဟုလည္း ေတာငး္ဆိုလိုက္သည္။

ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္အေတာ္မ်ားမ်ားက နအဖ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသမား 
မ်ားကို  မလႊတ္ေပးပါက  ဖိအားပိုေပးခံရလိမ့္မည္ဟု  သတိေပးထားသည္။  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမား 
မ်ား လႊတ္ေပးေရးအတြက္ နအဖက ကုလသမဂၢမွ  မၾကာမီေစလႊတ္မည့္ အထူးသံတမန္ ဂမ္ဘားရ ီ
ႏွင့္  လက္တြဲလုပ္ေဆာင္စီစဥ္ရန္  တိုက္တြန္းထားသည္။  သို႔ျဖစ္ရာ  ဂမ္ဘားရ၏ီ  ယခုခရီးစဥ္သည္ 
အဓိကအားျဖင့္  ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားမ်ား  လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈ  ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရ 
ေပလိမ့္မည္။ 

ကုလသမဂၢက  ထိုသို႔  ေတာင္းဆိုျခင္း၊  သတိေပးျခင္းႏွင့္  တိုက္တြန္းျခင္းမ်ား  ထြက္ေပၚလာခ်ိန္မွာ 
အာဆီယံအသင္းႀကီး၏  ၂ဝဝဂ  ခုႏွစ္  ARF အစည္းအေဝးသို႔  တက္ေရာက္လာေသာ  အေမရိကန ္
ႏိုင္ငံျခားေရး  ဝန္ႀကီး  Condoleezza  Rice က  နအဖအား  ေဝဖန္ခ်ိန္ႏွင့္  တိုက္ဆိုင္လ်က္ရွိသည္။ 
နအဖသည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းပါမည္ဟု ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ကတိေပးေနေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ 
ေအာင္ လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိပ ဲလွည့္စားေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု Rice က ေဝဖန္ခဲ့သည္။

နအဖက  ဂမ္ဘားရီကို  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔  လာခြင့္ျပဳသည္  ဆိုရံုသက္သက္ျဖင့္  အခ်ိန္ဆြဲမည္  ဆိုပါက 
လမ္းေၾကာင္းမွားမည္  ျဖစ္သည္ဟု  Khalilzad က သတိေပး  ေထာက္ျပလိုက္သည္။  ကုလသမဂၢမ ွ
ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေနေသာ ျမန္မာ့အေရးကိစၥမ်ား တိုးတက္မႈမရွိလွ်င္  စစ္အစိးုရအေပၚ ဖိအား 
ေပးမည့္  နည္းလမ္းမ်ားကို  သံုးရမည္သာ  ရွိေတာ့သည္ဟု  အေမရိကန္  သံအမတ္က  ေျပာထား 
သည္။  ႏိုင္ငံေရးအရ  တိုးတက္မႈ  မရွိလွ်င္  ႏိုင္ငံေရး  မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား  ပိုမို  ျဖစ္လာႏိုင္သည္ျဖစ္၍ 



လံုျခံဳေရးေကာင္စီအေနျဖင့္  လစ္လ်ဴရႈထားႏိုင္မည့္ကိစၥ  မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း  ဆက္လက္  ေျပာဆို 
သြားသည္။ 

နအဖေခါင္းေဆာင္တို႔မွာ  နဂိုကတည္းကပင္  ျမန္မာျပည္သူတို႔၏  ဆႏၵသေဘာထားမ်ားႏွင့္၎၊ 
ကုလသမဂၢ၏  ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္၎  ဆန္႔က်င္ကာ  သူတို႔စီစဥ္ထားသည္မ်ားကို  အတင္းအဓမၼ 
လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား  ျဖစ္သည္။  သို႔ျဖစ္၍  ဂမ္ဘားရီအေနျဖင့္  ယခုတေခါက္  ခရီးစဥ္တြင္လည္း 
လြယ္လြယ္ကူကူ မလုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေအာင္  နအဖဘက္မွ  ရႏိုင္သမွ်  ဟန္႔တား ပိတ္ဆို႔ေနမည္မွာ 
ေသခ်ာသည္။ 

နအဖသည္  ထိုသို႔ဟန္႔တားပိတ္ဆို႔ရံုတင္မက  ၎တို႔၏  ႏိုင္ငံေရး  ထြက္ေပါက္  (လမ္းေၾကာငး္)ကိ ု
ပိုမိုရွင္းလင္း လြယ္ကူေအာင ္ ဂမ္ဘားရီႏွင့္ ကုလသမဂၢအား အသံုးခ်သြားႏိုင္စရာလည္း ရွိသည္။ 

နအဖသည္ ၎တို႔အား ဖိအားေပးသူမ်ားကို  လိုလားျခင္းမရွိ၊  လက္တြလဲုပ္ေဆာင္လိုျခင္း  မရွိတတ္ 
သူမ်ား  ျဖစ္သည္။  သို႔ေသာ္လည္း  ဂမ္ဘားရီကို  ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔  တရားဝင္  လာေရာက္ေရး  ကိစၥကိ ု
မျဖစ္မေန လက္ခံၿပီး ဖိတ္ေခၚလုိက္ရသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ နအဖက ၎တို႔၏ ထြက္ေပါက္အတြက္ 
မျဖစ္မေန အံတုရုန္းကန္ရန္  စီစဥ္ျပင္ဆင္ထားမည္မွာလည္း ေသခ်ာလွသည္။   ဒီမိုကေရစီ  လိုလား 
ေထာက္ခံသည့္ အင္အားစုမ်ားဘက္မွ  နအဖ ေျခလွမ္းမ်ားကို  သတိျပဳရမည္သာမက လိုအပ္သည့္ 
အတိုင္း ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားရေပလိမ့္မည္။   

အကယ္၍ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္  ျမန္မာ့အေရးတြင္ ခိုင္မာတိက်ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ ရွိေနၿပီး အဆိုပါ 
မဟာဗ်ဴဟာအရ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ား ရွိေနသည္ဆိုလွ်င္ ဂမ္ဘားရီ၏ ယခုတေခါက္ ႀကိဳးပမး္ 
မႈမ်ား ေအာင္ျမင္ရန္ လမ္းစထြက္ေပၚႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ 

ကုလသမဂၢဘက္တြင္ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေကာငး္တရပ္ ရွိေနရန္ အခ်ိန္ရေသးသည္။ 
အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသည့္  လူသားႏွင့္  အျခား  အရင္းအျမစ္ေကာင္း  မ်ားစြာရွိေနသည္။  ႏိုင္ငံေရး 
အေျခအေနေကာငး္ကို ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိသည္။

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ  အင္အားစုမ်ားဘက္တြင္လည္း  အလားတူ  အရင္းအျမစ္မ်ားစြာ  ရွိေနၿပီး  အခ်ိန္မီ 
ေဖာ္ထုတ္အသံုးခ်မည္ဆိုလွ်င္  ဇြတ္အတင္း  လွမ္းလာေတာ့မည့္  နအဖ၏  ေျခလွမ္းမ်ားကိ ု
ေႏွးေကြးေအာင္၊ ရပ္တန္႔သြားေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ 

ေနာက္ဆံုးတေန႔တြင္  ကုလသမဂၢ၏  ျမန္မာ့အေရး  ရည္မွန္းခ်က္လည္း  ျပည့္ဝလာမည့္အျပင္ 
ျမန္မာျပည္သူတို႔လည္း စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီကို  ကမာၻ႔ျပည္သူမ်ားကဲ့သို႔  ခံစားထိုက္သည့္အတိုင္း 
အမွန္တကယ္ ခံစားရေပလိမ့္မည္။   

 

လြင္ေအာင္စိုး

၂၅-၇-၂ဝဝ၈


