
လမ္းဆံုလမ္းခြေရာက္လွ်င္ ဆံုးျဖတ္ရေတာ့မည္ 
 

ျမန္မာျပည္သူႏွင့္ ျပည္သူတုိ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား မပါပဲ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ 
AေျခခံUပေဒ မူၾကမ္းကုိ နAဖက သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ တဖက္သပ္ စိတ္ႀကိဳက္ ေရးဆြဲထားခ့ဲသည္။ 

မူၾကမ္းေရးဆြဲသည္ကုိက Aမ်ားလက္ခံႏုိင္စရာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ေသာ AေနAထားမ်ဳိး မဟုတ္သျဖင့္ 
လြန္ခဲ့ေသာ (၁၄)ႏွစ္ေက်ာ္မ ွစတင္၍ ေရးဆြဲကတည္းကပင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ ေ၀ဖန္ျခင္း 
ခံရသည္။ 

မူၾကမ္းကုိ နAဖ စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ထားသူမ်ားသာ ပါ၀င္သည့္ Aမ်ဳိးသားညီလာခံတြင ္၎တုိ႔Aလုိက် 
စည္းကမ္းမ်ားေAာက္၌သာ Aတင္းAၾကပ္ ေရးဆြဲသည္။ Aမ်ဳိးသား ညီလာခံမ ွႏုိင္ငံေတာ္၏ 
Uီးတည္ခ်က္မ်ား၊ Aေျခခံမူမ်ားကုိ စိတ္ႀကိဳက္သတ္မွတ္ၿပီး ေရးဆြဲသည္။ မည္သူတUီးတေယာက္မွ် 
မေ၀ဖန္ႏိုင္ေAာင္ ႀကီးေသာေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ Aေရးယူႏုိင္သည့္ တခ်က္လႊတ္Aမိန္႔ (၅/၉၆)ကုိ 
ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ညီလာခံမ ွယင္းကုိ Aတည္ျပဳသည္။  

ရလဒ္ကား ႏုိင္ငံေရး သေဘာAရ လက္မခံႏုိင္သည္ ့မူၾကမ္းတခု ျဖစ္လာသည္။ တုိင္းျပည္Aနာဂတ္ 
Aတြက္ Aလြန္Aမင္း စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွသည့္ မူၾကမ္း ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာျပည္သူ 
လူထုက ေတာင့္တေနသည့္ ဒီမုိကေရစီ စနစ္၏ Aေျခခံမွ်ပင္ မရိွပ ဲစစ္တပ္AႀကီးAကတုိဲ႔မွ လႊမ္းမုိး 
ခ်ယ္လွယ္ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားႏုိင္မည့္ မူၾကမ္း ျဖစ္ေနသည္။ ယင္းကုိပင္ Aေျခခံ၍ နAဖမွ စိတ္ႀကိဳက္ 
ေရြးထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္ (၄၅)Uီးတုိ႔က Aေျခခံမူၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲထားသည္ဟု Aမည္တပ္ေပးလုိက္ျခင္း 
ျဖစ္သည္။  

ထုိမူၾကမ္းကုိ  လူထု ေထာက္ခံမႈ ရိွမရိွ သိရန္ ၂၀၀၈ ေမလတြင္ တႏုိင္ငံလုံး Aတုိင္းAတာျဖင့္ လူထုဆႏၵ 
ခံယူပြဲ လုပ္ၿပီး ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးမည္ဟု နAဖ စစ္Aစုိးရက ၉-၂-၂၀၀၈ ေန႔တြင္ 
ရုတ္တရက္ ေၾကညာခ့ဲသည္္။ 

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူတုိ႔ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကုိ ႀကိဳတင္ 
တုိင္ပင္ ႏီွးေႏွာဖလွယ္ျခင္း မရိွပ ဲတဖက္သပ္ Aခ်ိန္ဇယား သတ္မွတ္ကာ ဇြတ္Aတင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ 
နAဖ Aာဏာပုိင္တုိ႔သည္ ၎တုိ႔၏ Aာဏာရွင္ မ်က္ႏွာဖုံးကုိ မခြၽတ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သက္ေသ 
ျပလုိက္ျခင္းပင္္။ 

Aဆုိပါ Aခ်က္မ်ားက ျမန္မာ စစ္Aစုိးရသည္ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ က်င္းပေပးခ့ဲေသာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ ္
ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ Aတည္ျပဳေပးရန္ ကတိက၀တ္ကုိ တမင္တကာ ဖ်က္ပစ္လုိက္ေၾကာင္း 
Aထင္Aရွား ေဖာ္ျပေနသည္။ 

သမာသမတ္ရိွလွေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတရပ္ကုိ က်င္းပေပးႏုိင္သည့္ Aစုိးရ (သုိ႔) Aာဏာပုိင္တဖြဲ႔Aေနျဖင့္ 
မိမိတုိ႔လုပ္ရပ္ကုိ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွျဖင့္ သမိုင္းမွတ္တမ္း တင္လုိက္ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 
ကတိက၀တ္ကုိ ဖ်က္ကာ Aႏုိင္ရပါတီAား Aာဏာလႊေဲျပာင္းျခင္းမျပဳပဲ ေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲ Aသစ္ 
က်င္းပလုိသည္မွာ Aာဏာမက္ေမာမႈ Aေၾကာင္းရင္းခံမွလြဲ၍ Aျခားရိွႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ 

လူထုဆႏၵခံယူပ ဲက်င္းပ၍ ေရြးေကာက္ပြဲAသစ္ က်င္းပေပးမည္ဟု နAဖတုိ႔က ရုတ္တရက္ 
ေၾကညာရသည္မွာလည္း ကုလသမဂၢ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ AပါA၀င္ တရုတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိAား၊ 
ျပည္တြင္းဖိAားမ်ားကုိ ေရွာင္ထြက္လုိ၍ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာလွသည္။  

တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ မၾကာခင္ ႏုိင္ငံတကာ Aုိလံပစ္ Aားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးကုိ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၍ 
က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္ရာ ေဒသႏၱရ ႏုိင္ငံေရး သေဘာAရ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးက Aထူး 
Aေရးႀကီးေနသည္။ Aိမ္နီးခ်င္း  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီAေရးက တရုတ္တုိ႔၏ ရည္မွန္းခ်က္Aား 



ၿခိမ္းေခ်ာက္လာေနသည့္ Aျဖစ္မ်ဳိးကုိ တရုတ္က လုိလားႏွစ္သက္မည္ မဟုတ္သလုိ 
လက္ပိုက္ၾကည့္ေနမည္လည္း မဟုတ္ေပ။  

တရုတ္Aေနျဖင့္ သူ႔Aက်ဳိးစီးပြားကုိ မထိခုိက္ေစရန္Aတြက္ ကာကြယ္မည္သာ ျဖစ္သည္။ မည္သည့္ 
ႏုိင္ငံပင္ ျဖစ္ေစကာမူ တရုတ္က သူတတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မ ွဖိAားေပး ေတာင္းဆုိမည္လည္း ျဖစ္သည္။ 

တရုတ္Aား Aရင္းႏီွးဆုံး မဟာမိတ္Aျဖစ္ AသိAမွတ္ျပဳ မွီခုိေနရသည့္  နAဖ စစ္တပ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားမွာ 
လုံျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ဗီတုိAာဏာ သုံးႏုိင္ေသာ တရုတ္ကုိ ေက်ာခုိင္း၍ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း 
သေဘာေပါက္ထားသည္။ Aျခားတဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ Aႏုိင္ရပါတီမ်ား 
ရိွေနသည့္တုိင္ေAာင္  မတရား သိမ္းပုိက္ရယူထားသည့္ Aာဏာကုိ စြန္႔လႊတ္ရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားက 
၀န္ေလးေနျပန္သည္။           

သုိ႔ျဖစ္၍ နAဖက ဓါတ္ျပားေဟာင္းႀကီးျဖစ္ေသာ လမ္းျပေျမပုံကုိ ထုတ္သုံးလာသည္။ နAဖ၏ 
လမ္းျပေျမပုံသည ္သူတုိ႔ Aခ်ိန္ဆြဲရန္ လွည့္စားေနက်ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ ဖိAားမ်ားကုိ 
ေရွာင္ထြက္ရန္ သုံးေနက်ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမွ သေဘာေပါက္ထားသည္။  

နAဖတြင္ Aေၾကာက္တရားမ်ား ႀကီးမားစြာ ရွိေနသည္။ Uပမာဆုိလွ်င္ Aာဏာစြန္႔လႊတ္ေရးကုိ နံပါတ္တစ္ 
ေၾကာက္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာမွ စီးပြားျပစ္ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ေၾကာက္သည္။ ျပည္တြင္းမွ 
ေဒၚေAာင္ဆန္းစုၾကည ္AပါA၀င ္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးရမွာကုိ ေၾကာက္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ Aၾကမ္းမဖက္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ ေၾကာက္သည္။ 
တမ်ဳိးသားလုံး ျပန္လည္ သင့္ျမတ္သြား၍ တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ႏုိင္င၀ံန္ထမ္းမ်ားက တုိင္းရင္းသား ျပည္သူ 
လူထုတရပ္လုံးႏွင္ ့တသားတည္း ျဖစ္သြားမွာကုိလည္း ေၾကာက္သည္။    

နAဖတြင္ Aေၾကာက္တရားမ်ားက လြန္ကစဲြာ လႊမ္းမုိးေနေသာေၾကာင့္လည္း ေျခမကုိင္မီ လက္မကုိင္မ ီ
ပ်ာရာခတ္သည့္ Aျဖစ္ကုိ ေရာက္ေနသည္ဟု ဆုိရေပလိမ့္မည္။  

Aေၾကာင္းမွာ နAဖ  စစ္Aာဏာပုိင္တုိ႔Aား ရရဲဲ၀့ံ၀ံ ့ေတာင္းဆုိ ဆႏၵျပေသာ ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ 
ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံ Aႏံွ႔Aျပားတြင္ AႀကီးAက်ယ္ ေပၚထြက္လာခ့ဲAၿပီး (၅)လ 
မရိွတရိွတြင္ နAဖသည္ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ Aခ်ိန္ဇယား Aၾကမ္းဖ်U္းကို 
ေၾကညာလုိက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

စက္တင္ဘာ AေရးAခင္းတြင္ ရက္ရက္စက္စက္ ႏိွပ္ကြပ္ၿဖိဳခြဲခံလုိက္ရေသာ လူထု၏ မေက်နပ္မႈႏွင့္ 
စိတ္နာက်ည္းမႈမ်ားမွာ Aဆုိပါ (၅)လတာAတြင္း မည္သုိ႔မွ် ေျပေပ်ာက္သြားႏုိင္စရာ မရိွေသး။ ထုိ(၅)လ 
Aတြင္း ႏိုင္ငံေရးဖိႏိွပ္မႈမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ခြၽတ္ျခံဳက်မႈမ်ားကလည္း ပုိမုိလြန္က ဲလာေနျပန္သည္။ 
ေနာက္ဆက္တြဲ Aက်ဳိးတရား Aျဖစ္ လူထုေထာက္ခံမႈကုိ နAဖAေနျဖင့္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်  ရႏုိင္စရာ 
Aေၾကာင္းမရိွေသးေပ။ ယင္းသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ခံAေနAထားကုိ နAဖ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား 
သိေကာင္းသိထားေပလိမ့္မည္။  

Aရူး မီး၀ုိင္းသည့္ ျမန္မာစကားရိွသည္။ ထုိAရူးသည္ ထြက္ေပါက္ ရိွေနလင့္ကစား ထြက္ေပါက္ဟု 
နားမလည္ႏုိင္။ မီးထဲသုိ႔ တုိးရန္သာ ႀကိဳးစားေနတတ္သည္။ Aမွန္တကယ္ တုိးၾကည့္ေသာAခါ 
ပူသည့္ဒဏ္ကုိ မခံႏုိင္သျဖင့္ ဟုိဘက္ သည္ဘက္ ေျပးေနရေတာ့သည္။  

နAဖ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ AတုAေယာင္ Aမ်ဳိးသားညီလာခံႏွင္ ့Aာဏာရွင္ 
သက္ဆုိးရွည္ေရး ဖြဲ႔စည္းပုံ AေျခခံUပေဒဘက္တြင္သာ တ၀ဲလည္လည္ ျဖစ္ေနသည္မွာ Aမွန္တကယ္ 
လုပ္သင့္သည္မ်ားကုိ လုပ္ရန္ ဆႏၵမရိွေသာေၾကာင့္ (သုိ႔) နားမလည္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ဟုသာ 
ဆုိရေပလိမ့္မည္။             

ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ AေျခခံUပေဒ မူၾကမ္းကုိ ေရးဆြဲၾကသူတုိ႔ကုိ ေရြးခ်ယ္ရာတြင ္တုိင္းျပည္၏ ႏုိင္ငံေရး 
ေနာက္ခံေပၚ မူတည္သည္။  Aေကာင္းဆုံး ျဖစ္သင့္ ျဖစ္ထုိက္သည္မ်ားကုိ လူထုAလုိက် 



ေဆာင္ရြက္ေပးရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္၍ကား ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲAရ ျပည္သူတုိ႔ 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားေသာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ရိွေနႏွင့္ၿပီး ျဖစ္၍ Aထူးတလည္ Aခ်ိန္ကုန္ခံ၊ 
ေငြAကုန္ခံကာ ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္စရာမလုိ။ ထုိ႔ျပင္ တရား၀င္ ရပ္တည္ေနေသာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားလည္း 
ရိွေနႏွင့္ၿပီး ျဖစ္ေနသည္။      

ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ AေျခခံUပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲၿပီးလွ်င ္ယင္းကုိ တႏုိင္ငံလုံးရိွ ျပည္သူAားလုံးက ေက်ညက္စြာ 
သေဘာေပါက္ နားလည္ေAာင္ ျဖန္႔ခ်ိ ေ၀ငွေပးရသည္။ ႏုိင္ငံAတြင္း၌ Aဓိက ဘာသာစကားAျပင္ 
Aျခား လူမ်ဳိးစုႏြယ္ဖြားတုိ႔၏ ဘာသာစကားမ်ားAတုိင္း AတိAက် ဘာသာျပန္၍ လူတုိင္း ဖတ္ရႈေလ့လာ 
သိရိွေAာင္ လုပ္ေပးရသည္။ ျပည္သူတုိ႔က ထုိမူၾကမ္းကုိ ပြင့္လင္းစြာ ေ၀ဖန္ေဆြးေႏြး၊ Aၾကံျပဳ၊ 
ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းမ်ားကုိ တေလးတစား လက္ခံေပးရသည္။  

ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူလူထု၏ Aေျခခံ လူ႔Aခြင့္Aေရး၊ တရားUပေဒ စုိးမုိေရး၊ Aစုိးရေကာင္းတရပ္ 
ေပၚထြက္လာႏုိင္ေရးႏွင့္ တုိင္းျပည္ယႏၱရား ေခ်ာေမြ႔စြာ လည္ပတ္ႏုိင္ေရး၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ 
Aက်ဳိးစီးပြားAတြက္ Aေထာက္Aကူ ျပဳမည့္ Uပေဒမ်ား ျပဳႏုိင္ေရး စသည္တုိ႔Aတြက္ မူၾကမ္းကုိ 
Aေကာင္းဆုံး ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ျဖစ္ေနေAာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေပးထားရသည္။  

ႏုိင္ငံတခုတြင္ ထုိႏုိင္ငံကုိ မည္သုိ႔မည္ပံ ုဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ရမည္ ဆုိသည့္ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ 
AေျခခံUပေဒေလာက္ AေရးႀကီးေသာAရာ မရိွေတာ့ၿပီ။ ျပည္သူတုိင္း၏ Aနာဂတ္ကုိ ပုံသြင္း 
ဖန္တီးေတာ့မည္ ျဖစ္၍ ဤမွ်ေလာက္ Aေရးပါေသာ ႏုိင္ငံေရးကိစၥတရပ္ကုိ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ 
သေဘာထား၍ မရ။ လက္ရိွAာဏာပုိင္တုိ႔က “ငါ Aာဏာပုိင္ပဲ၊ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္မည္”ဟု 
သေဘာထားပါက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ မေရာက္ပ ဲAာဏာရွင္စနစ္ဆီကုိသာ ျပန္လည ္ေရာက္ရိွသြားမည္ 
ျဖစ္သည္။   

AေျခခံUပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း၊ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပျခင္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျခင္း၊ လူထုက 
ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ထားသူတုိ႔Aား ႏုိင္ငံေရးAာဏာ လႊAဲပ္ျခင္း စသည္တုိ႔မွာ Aတတ္ႏုိင္ဆုံး 
Aေျမာ္Aျမင္ ႀကီးမားစြာျဖင့္ သမာသမတ္ျဖစ္ေAာင္ လုပ္ေပးရသည့္ Aေရးႀကီးလွေသာ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ား 
ျဖစ္သည္။  

Aနည္းဆုံး လူထု ေက်နပ္ေAာင္ လုပ္ေပးရန္ သက္ဆုိင္သည့္ Aာဏာပုိင္တုိ႔ႏွင့္တကြ 
ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားတြင ္တာ၀န္Aျပည့္A၀ ရိွသည္။ ဤသည္မွာ  လြန္ခ့ဲသည့္ ႏွစ္ (၂၀၀)ေက်ာ္ကစ၍ 
ယေန႔တုိင္ တကမာၻလုံးက လက္ခံထားသည့္ ထုံးစံျဖစ္သည္။ 

ဤAခ်က္Aလက္မ်ားကုိ ျမန္မာျပည္သူတုိ႔ မသိဟု Aထင္ေသး၍မရ။ တုိင္းျပည္က မည္မွ်ပင္ 
ဆင္းရဲေနေစကာမူ၊ သတင္း Aေမွာင္ခ်ထားေစကာမူ ျပည္သူတုိ႔၌ ႏုိင္ငံေရး ဗဟုသုတမ်ား 
ရိွသင့္သေလာက္ ရိွေနသည္။ ေခတ္Aျမင္ ေခတ္Aေတြးမ်ား လက္လွမ္းမီလ်က္ ရိွေနသည္ဟု 
ဆုိႏုိင္သည္။ လူထုတြင္ ႏိုင္ငံေရး ႏိုးၾကားမႈမ်ား စU္ဆက္မျပတ္  ရိွေနေၾကာင္း ၂၀၀၇ စက္တင္ဘာ 
ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရးက AတိAလင္း သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ လက္ရိွ Aုပ္စုိးေနေသာ တပ္မေတာ္ Aစုိးရ Aမည္ခံ နAဖ Aာဏာပုိင္တုိ႔က 
တုိင္းျပည္Aတြက္ Aမ်ားလက္ခံေသာ ထုံးစံAတုိင္း လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည္မ်ားကုိ မရွက္မေၾကာက္ 
Aနစ္နာခံ၍ လုပ္ေပးရန္ မျဖစ္မေန လုိAပ္ေနသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက တုိင္းျပည္ နစ္နာဆုံးရႉံးမည္။ 
တပ္မေတာ္လည္း နာမည္ပ်က္မည္။ Aာဏာပုိင္တုိ႔ ကုိယ္တုိင္လည္း သမုိင္းတရားခံAျဖစ္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ 
မရေသာ Aမဲစက္ႀကီး ေပက်ံရစ္ေတာ့မည္။ 

ကမာၻေပၚရိွ မည္သည့္ႏိုင္ငံကုိၾကည့္ၾကည့္၊ Aစုိးရတရပ္Aေနျဖင့္ တာ၀န္ေက်ေAာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ျခင္း 
မရိွလွ်င ္AျခားAစုိးရတရပ္ ေပၚထြက္လာသည္ပင္။ ဤသည္မွာ Aသစ္ထြက္ေပၚလာေသာ 
AျခားAစုိးရေၾကာင့္ မဟုတ္၊ လက္ရွိAစုိးရ၏ တာ၀န္မ့ဲမႈေၾကာင့္၊ Aရည္Aခ်င္း မျပည့္ေသာေၾကာင့္သာ 
ျဖစ္ရသည္။  



တာ၀န္မဲ၍့ Aရည္Aခ်င္းမမီေသာ Aစုိးရတရပ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးAသိစိတ္ ႏုိးၾကားေသာ လူထုက လက္မခံ၊ 
Aနစ္နာခံ စြန္႔စားႏုိင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔ လက္ပုိက္ၾကည့္မေန။ တုိင္းျပည္Aတြက္ တာ၀န္ရိွသည ္
ျဖစ္၍ Aတုိက္Aခံ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာတတ္သည္။  

မည္သူ႔Aျပစ္နည္း။ တာ၀န္မ့ဲ၍ Aရည္Aခ်င္း မရိွသူတုိ႔၏ Aျပစ္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း လူတုိင္းပင္ 
Aလြယ္တကူ သိရွိႏုိင္ၾကသည္။   

မိမိ၏ တာ၀န္မဲ့သည့္Aျဖစ္၊ Aရည္Aခ်င္း မမီသည့္Aျဖစ္ကုိ ဖုံးကြယ္၍ Aာဏာျဖင့္ ဇြတ္Aတင္း 
ကာကြယ္ ပိတ္ဆုိ႔ထားလွ်င ္Aာဏာမက္သူAျဖစ္ သမုတ္ျခင္း ခံရသည္။ လုိAပ္သည္ထက္ ပုိ၍ 
ေလာဘႀကီးသူဆုိလွ်င ္ရြံရွာခံရသည္မွာ ေလာက ဓမၼတာပင္။  

နAဖသည္ Aာဏာမက္ေမာသည့္ Aစုိးရတရပ္Aျဖစ္ ျပည္သူတုိ႔၏ တံေတြးခြက္တြင္ ပက္လက္ 
Aေမ်ာခံမည္ေလာ။  

နAဖ Aာဏာပုိင္တုိ႔သည္ စစ္တပ္AႀကီးAကဲမ်ား ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္တခုလုံးကုိ Aေပၚစီးမွ လုံး၀ 
ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ တပ္မေတာ္သည္ Aာဏာမက္ေမာသူတုိ႔၏ လက္ကုိင္တုတ္Aျဖစ္ 
Aသုံးခ်ခံ၍ သမုိင္းတြင္ နာမည္ဆုိးျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာ Aမ့ဲခံမည္ေလာ။  

ႏုိင္ငံေရး Aလုပ္တြင ္ႏုိင္ငံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင္ ့ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ 
Aက်ဳိးစီးပြားကုိ တရားမွ်တစြာ Aာမခံ တာ၀န္ယူေပးႏုိင္ေရးတုိ႔က Aဓိက Aခ်က္မ်ားAျဖစ္ 
ပါ၀င္ေနၾကသည္။ Aဆုိပါကိစၥမ်ားကုိ Aခ်ိန္ျပည့္ တာ၀န္ယူရန္ ျပည္သူAခ်ဳိ႕တုိ႔က ႏိုင္ငံေရးေလာကသုိ႔ 
ေျခစုံပစ္ ၀င္လာတတ္ၾကသည္။ ျပည္သူတုိ႔၏ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈကုိ ခံယူ၍ မိမိတုိ႔ဘ၀မ်ားကုိ Aနစ္နာခံၿပီး 
ႏုိင္ငံေရးတာ၀န္ကုိ ျမင့္ျမတ္ေသာ Aသိစိတ္ျဖင့္ ထမ္းေဆာင္ၾကသည္။ လက္ရိွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး 
AေျခAေနတြင္ ႏိုင္ငံေရးသမားတုိ႔သည္ ျပည္သူတို႔ Aားကုိးယုံၾကည ္ေလးစားခံရသည့္ဘ၀မွ 
Aေလွ်ာက်ခံမည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာသည္။  

ျမန္မာျပည္သူတုိ႔၏ Aေျခခံ လူ႔Aခြင့္Aေရးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ ၾကမ္းခင္းAဆင့္ကုိ မီရန္ ေ၀းစြ။ 
လူ႔Aခြင့္Aေရး Aခ်ဳိးေဖာက္ခံရသည့္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေAာက္ဆုံးAဆင့္တြင္ ရိွေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ 
ျမန္မာAာဏာရွင္တုိ႔က တေန႔တျခား ပုိမို၍ တင္းၾကပ္စြာ ရက္ရက္စက္စက္ Aုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္Aတြက္ 
လူ႔Aခြင့္Aေရးကုိ ေလသံမဟရေဲAာင္ပင္ ဆုိးဆုိး၀ါး၀ါး ခ်ဳိးေဖာက္ခံေနၾကရသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ တုိင္းတပါးသားတုိ႔က က်ဴးေက်ာ္တုိက္ခိုက္ ၀င္ေရာက္ Aုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ မဟုတ္ပ ဲမိမိတုိ႔ 
ျမန္မာလူမ်ဳိး Aခ်င္းခ်င္း တေျမတည္းေန တေရတည္းေသာက္သည့္ ေသြးသားရင္းတုိ႔က Aာဏာရွင္ 
စိတ္ရူးေပါက္၍ ထင္တုိင္းၾက ဲAုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတုိ႔သည္ Aာဏာရွင္တုိ႔၏ 
နင္းျပားဘ၀ျဖင့္ ဆက္လက္၍ နစ္နာဆုံးရံႉး ခံေနUီးမည္ေလာ။ စိတ္ခ်လုံျခံဳမႈ မရိွေသာ Aနာဂတ္ကုိ 
သားစU္ေျမးဆက္တုိ႔Aား Aေမြေပးခ့ဲေတာ့မည္ေလာ။ ေမးရပါေတာ့မည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤေမးခြန္းမ်ားကား 
ျပည္သူတုိ႔၌ ခုိင္ခ့ံေသာ Aက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစရန္ တြန္းAားတရပ္Aျဖစ္ ႏိႈးေဆာ္လုိက္ျခင္းသာ 
ျဖစ္သည္။    

Aားလုံးကပင္ AေလးAနက္ စU္းစားၾကရန္ႏွင့္ တုိင္းျပည္Aနာဂတ္Aတြက္ လုပ္သင့ ္လုပ္ထုိက္သည့္ 
ကိစၥမ်ားကုိ ရ၀့ံဲျပတ္သားစြာ Aခ်ိန္မေႏွာင္းမီ ျပင္ဆင္ လုပ္ကုိင္ၾကရန္ လုိAပ္ေနသည္။ 

Aားလုံးဟုဆုိရာတြင ္AဓိကAားျဖင့္ ပါ၀င္ေနရမည့္ Aုပ္စုႀကီး (၃)ခုကုိ ဆုိလုိသည္။ (၁) လက္ရွ ိနAဖ 
စစ္Aစုိးရႏွင့္တကြ တပ္မေတာ္ တခုလုံးႏွင့္ ႏိုင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ား Aားလုံး၊ (၂) ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး 
လႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ (၃) ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းရိွ တုိင္းရင္းသား 
ျပည္သူတရပ္လုံးတုိ႔ျဖစ္သည္။  



တUီးႏွင့္ တUီးသည္ ရန္သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ တုိင္းျခားျပည္ျခား ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားလည္း မဟုတ္ၾကပါ။   
ျမန္မာႏုိင္ငံAေရးAတြက္ လူမ်ဳိးတူAခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းညွိႏိႈင္း လက္တြလုဲပ္ေဆာင္ၾကရမည့္ သူမ်ားသာ 
ျဖစ္သည္။  

စစ္Aစုိးရဘက္တြင ္မျဖစ္မေန လုပ္သင့္သည္မ်ား ရိွေနသည္။ Aနာဂတ္ တုိင္းျပည္Aေရးကုိ ေျမာ္ျမင္၍ 
Aမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကုိ Aရင္ဆုံး Uီးစားေပး တည္ေဆာက္သင့္သည္။ ယင္းမွတဆင့္ 
ျပည္သူတုိ႔၏ ဆႏၵ သေဘာထားမ်ားကုိ ေလးစားလ်က္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ Aႏုိင္ရ ႏိုင္ငံေရး 
ပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ Aစစ္Aမွန္မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး သင့္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ 
ဒီမုိကေရစီ Aသြင္ကူးေျပာင္းေရး ၾကားကာလAတြက္ လူထုလက္ခံႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးလမ္းစU္မ်ားကုိ 
စနစ္တက် Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ရန္ တာ၀န္ရိွသင့္သည္။ Aထက္ပါ လုပ္ငန္းစU္မ်ားကုိ တားဆီး 
ပိတ္ဆုိ႔ေနေသာ ကိစၥမွန္သမွ် ဖယ္ရွားသင့္သည္။ UပမာAားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးပုဒ္မမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာ 
ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျဖစ္သည္။    

ထုိနည္းတူစြာ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္တကြ ျမန္မာျပည္ AေနAထားAရ မပါမျဖစ္ေသာ 
တုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း Aမ်ဳိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး၊ ေတြ႔ဆုံ 
ေဆြးေႏြးေရး၊ လူထုလုိလားသည့္ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ AေျခခံUပေဒ Aစစ္Aမွန္ထြက္ေပၚလာေရး စသည့္ 
Aေရးႀကီးကိစၥမ်ားကုိ ျပတ္သားစြာ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြ လုပ္ေဆာင္ရန္ 
လုိAပ္သည္။  

Uပမာ- ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ ကိစၥျဖင့္ မလာေရာက္ႏိုင္ေသာ တာ၀န္ရွိသူ တUီးေၾကာင့္ Aစည္းAေ၀း 
တခုလုံးကုိ ဖ်က္သိမ္းေပးရျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စU္ မဟုတ္ေၾကာင္း AသိAမွတ္ျပဳကာ လုပ္စရာ 
ရိွသည္ကုိ ဆက္လုပ္သြားရန္ လုိAပ္ျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။ Aစည္းAေ၀းလည္း မတက္၊ Aမ်ားသေဘာတူ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္Aတုိင္း လက္တြဲပါ၀င္ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း ဆႏၵမရိွသူတUီးAား စိတ္ရွည္လက္ရွည္ 
ေစာင့္ဆုိင္းေနရသည့္ AေျခAေနမ်ဳိး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရိွမေနသင့္ေတာ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဂရုျပဳရပါေတာ့မည္။  

တပ္မေတာ္ႏွင္ ့ႏုိင္င့ံ၀န္ထမ္းမ်ားသည္လည္း ႏုိင္င့ံAနာဂတ္ကုိ AဆုံးAျဖတ္ေပးရာတြင ္မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင ္
Aဓိက Aခန္းက႑မွ ပါ၀င္ေနေၾကာင္း AသိAမွတ္ျပဳလ်က္ Aမိန္႔နာခံျခင္းႏွင့္ Aေၾကာက္တရားကုိ 
ေလးနက္စြာ စU္းစားသုံးသပ္ကာ ရဲ၀ံ့ျပတ္သားစြာ ဆုံးျဖတ္ရန္ လုိAပ္သည္။ 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံAတြင္းရိွ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ျပည္သူလူထုႀကီးကလည္း လက္ရွ ိဆုံးရံႉး 
နစ္နာမႈမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ေစရုံမက စိတ္ခ်လုံျခံဳရေသာ မိမိတုိ႔Aနာဂတ္ကုိပါ ဖန္တီးေပးႏုိင္မည့္ 
ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ AေျခခံUပေဒ တရပ္ ေပၚထြက္လာႏုိင္ေရးAတြက္ ႏုိင္ငံေရး Aသိတရားမ်ား ႏုိးၾကားစြာျဖင့္ 
တညီတညြတ္ ပါ၀င ္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတုိ႔၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားကုိ Aခ်ိန္မဆုိင္း  
တခဲနက္ ေထာက္ခံၾကရန္ လုိAပ္သည္။         

ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တုိင္းျပည္ခ်စ္သူ တUီးတေယာက္သည္ လက္ရွ ိပစၥဳပၸန္ႏွင့္ Aနာဂတ္ကာလမ်ား 
Aတြက္ ပူပင္ေသာက ကင္းေ၀းစြာ ေနႏုိင္ပါမည္လားဟု သံသယ ၀င္စရာ ေကာင္းေလာက္ေAာင္ 
ျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ Aဆုိပါ AေျခAေနမ်ဳိးကုိ မည္သူ တUီးတေယာက္မ ွေက်နပ္ ႏွစ္သိမ္ ့စိတ္ခ်ႏုိင္မည္ 
မဟုတ္ေခ်။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ မိမိAတြက္လည္း Aက်ဳိးရိွ၊ Aမ်ားAတြက္လည္း Aက်ဳိးရိွမည့္ ႏုိင္ငံေရးAလုပ္ 
တခုခုကုိ Aုတ္တခ်ပ္ သတဲပြင့္Aျဖစ္ ပါ၀င ္လုပ္ေဆာင္ရန္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ရပါေတာ့မည္။       

 

လြင္ေAာင္စုိး 

၂၀၀၈ မတ္လ (၂)ရက္  


