
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုိအပ္ေနသည္

အပုိင္း (၂) 

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံကို  ႀကီးပြားတိးုတက္ေစခ်င္ၾကသည္။  ဒီမိုကေရစီ  ပန္းတိုင္ကို 
ျမန္ျမန္ေရာက္ခ်င္ၾကသည္။ ကမာၻမာွ  “ျမန္မာ-ေဟ့”ဟု  လက္မေထာင္  ရင္ေကာ့ကာ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြား 
လိုက္ခ်င္ၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္  ႏွစ္ဘက္စလံးုက  မ်ားေသာအားျဖင့္  မည္သည့္ေနရာကစ၍  မည္သို႔လုပ္ရမွန္း  ေရေရရာရာ 
မသိ။ စမး္တဝါးဝါးျဖင့္ ေကာင္းႏိးုရာရာမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ 

မွန္ကန္သည့္ေနရာမွေန၍  သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည့္အခ်ိန္တြင္  တကယ့္ကို  လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္ 
သည္မ်ားကိုလည္း  လုပ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။  မေအာင္ျမင္ရသည္မွာ  အစိုးရိမ္လြန္၍  ပိတ္ဆို႔ကာဆီးမႈမ်ား 
ေၾကာင့္  ျဖစ္ရသည္ဟု  ဆိုခ်င္သည္။  ဤအေၾကာငး္ရင္းကို  ကုစားႏိုင္ရန္မွာ  ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ 
ပ်ားလည္း စြဲသာသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ဳိး အတူတူထားႏိုင္မွ ျဖစ္မည္။        

နအဖဘက္တြင္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး  သန္းေရႊမွစ၍  ေနာက္လိုက္ငယ္သားအားလံုးမွာ  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ 
ႀကီးမားေသာ အင္အားစုတရပ္အျဖစ္ အမွန္ပင္ တည္ရွိေနသည္။ 

အျခားတဘက္တြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အျခား 
ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊  ႏိုင္ငံေရး  တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား  အားလံုးတို႔မွာ  ခိုင္မာေသာ  ရပ္တည္မႈျဖင့္ 
ဆက္လက္ရွင္သန္ေနျမဲ ျဖစ္သည္။ 

ထိုအင္အားစုႏွစ္ရပ္သည္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ႀကီးမားေသာ  အရငး္အျမစ္မ်ား  ျဖစ္သည္။  လူသားအရင္း 
အျမစ္  ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ  အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္  အလိုအပ္ဆံုးအခ်ိန္တြင္  ေပါင္းစပ္ 
ႏိုင္ေသာ အင္အားစုႀကီး ႏွစ္စုလည္း ျဖစ္သည္။ 

ထိုအင္အားစုႏွစ္ရပ္သည္  တဘက္ကို  အျခားတဘက္က  အျပဳတ္တိုက္ျခင္းျဖင့္  တိုငး္ျပည္၏  အရငး္ 
အျမစ္  စြမ္းအားမ်ားကို  ျဖဳန္းတီးပစ္ရာေရာက္သည္။  ဤအခ်က္ကို  ႏွစ္ဘက္စလံုးက  ေလးနက္စြာ 
စဥ္းစားဆင္ျခင္၍  လက္ခံၾကဖို႔က အေရးပါဆံုး  လိုအပ္ခ်က္  ျဖစ္သည္။  မိုက္ရူးရဆဲန္စြာ  ေတြးေတာ၍ 
ဇြတ္အတင္းလုပ္ၾကမည္ဆိုလွ်င္  မည္သူကပင္ စလုပ္လုပ္  ႏွစ္ဘက္စလံုး  ဆံးုရွံဳးမႈကို  လက္ကမ္းလိုက္ 
သကဲ့သို႔သာ  ရွိေနေပလိမ့္မည္။  တေနရာမဟုတ္  အျခားတေနရာတြင္  ဆံုးရွံဳးေနရသည္ကို  လက္ေတြ႔ 
ခံစားေနခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ 

အမွန္စင္စစ္  မိမိတို႔အမ်ဳိးသားအခ်င္းခ်င္း  ဤသို႔ဆက္ဆံေနျခင္းမ်ဳိးက  အိမ္နးီနားခ်င္းမ်ားအလယ္၊ 
ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ရွက္စရာေကာင္းလွသည္။ ကိုယ့္ေပါင္ ကုိယ္လွန္ေထာငး္သည္ႏွင့္တူေနသည္။ ပို၍ 
ဆိုးသည္မွာ  ဆင္းရ၍ဲ  ႏိုင္ငံျခားေၾကြးၿမီမ်ားစြာ  တင္ရွိေနေသာ  ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္  တန္ဖိုးရွိလွသည့္ 
အခ်ိန္၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ လူသားအရငး္အျမစ္မ်ား ဆံုးရွံဳးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ႏွေျမာ 
စရာေကာငး္လွသည့္တန္ဖိုးမ်ားကို ႏွေျမာတတ္ဖို႔ လိုအပ္လာၿပီ ျဖစ္သည္။   



မိမိဘက္ျခမ္းတြင္  အရင္ဆံုး  စိတ္ခ်လံုျခံဳမွ  အျခားဘက္ျခမ္းအတြက္  စဥး္စားေပးႏိုင္မည္  ဆိုေသာ 
အတၱစိတ္ကို ေလွ်ာ့ခ်သင့္ၾကပါၿပီ။ 

အျခားတဘက္က  မိမိအား  ရန္ၿငိဳးျဖင့္  ကလဲ့စားေခ်လိမ့္မည္  ဟူေသာ  သံသယႏွင့္  စိုးရိမ္စိတ္မ်ား 
ကိုလည္း ေဖ်ာက္ဖ်က္သင့္ၾကပါၿပီ။ 

ငါသာလွ်င္ လုပ္ႏိုင္သည္၊ ငါလုပ္တာမွန္သည္ဟု အထင္ေရာက္သည့္ မာန္မာနကိုလည္း ခ်ဳိးႏွိမ္သင့္ၾက 
ပါၿပီ။ 

မိမိထက္ပို၍  ေတာ္တည့္မွန္ကန္ေအာင္  လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိလွ်င္  ပုခံးုေပၚထမ္းတင္ေပးမည့္  စိတ္ထား 
ျမင့္ျမတ္မႈမ်ား ရွိေနသင့္ၾကပါၿပီ။ 

ေဆြမ်ဳိးေပါက္ေဖာ္ ခ်စ္ၾကည္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရး အစရွိသျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သံတမန္ေရး 
အရ လုပ္ႏိုင္ၾကေသးသည္။ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ ဖက္လဲတကင္း လက္ဆြႏဲႈတ္ဆက္ႏိုင္ၾကေသးသည္။ 
သို႔ဆုိလွ်င္  မိမိတို႔လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း၊  တေျမတည္းေန  တေရတည္းေသာက္ၾကသူ  အခ်င္းခ်င္းတို႔သည္ 
အမ်ဳိးသားေရးအရ  ခ်စ္ၾကည္ေရးကို  လုပ္ကိုလုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။  မလုပ္ခဲ့ဖူးသျဖင့္  အစကနဦး၌  တြန္႔ 
ဆုတ္ေနတတ္သည့္ သေဘာမွ်သာ ျဖစ္သည္။   

ဤေဆာငး္ပါး၏  အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ  အထက္တြင္  ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ  မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထိုက္၊  မရွိသင့္ 
မရွိထိုက္သည့္  ဒုတိယအမ်ဳိးအစားမွ  ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္၊  ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္  ပထမအမ်ဳိးအစားသို႔ 
တတ္ႏိုင္သမွ် ေခ်ာေမြ႔စြာ အသြင္ေျပာငး္ရန္ ျဖစ္သည္။ ပို၍ေကာငး္မြန္ေသာ စနစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းရန္ 
ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဘက္စလံံးုမွ ယင္းသို႔ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည္မွာ အထင္းသားျဖစ္သည္။ 

ေလာေလာဆယ္ ရပ္တည္ေနရေသာ အေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္၍ ႏွစ္ဘက္စလံုး၌ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ 
ကြာျခားသည္။  ထိုသို႔ကြာျခားျခင္းသည္  မွားယြင္းေသာကိစၥ  မဟုတ္ပါ။  အျပစ္တင္စရာလည္း  မရွိပါ။ 
လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား  တူညီေနရမည္ဟုလည္း  သတ္မွတ္ထား၍  မရပါ။  အမ်ဳိးသား  အက်ဳိးစီးပြားကို 
ဦးထိပ္ပန္ဆင္ရန္သာ လိုရင္းျဖစ္သည္။ 

ဥပမာ- ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ အာဏာရပါတီႏွင့္ အတိုက္အခံပါတီတို႔ ရွိစျမဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း တႏိုင္ငံတည္း 
သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သူႏွင့္ငါတို႔သည္  ငါတို႔ႏိုင္ငံ၏  အက်ဳိးစီးပြားကို  တာဝန္ကိုယ္စီျဖင့္  ထမ္းေဆာင္ 
ေနၾကသည္ ဆိုေသာခံယူခ်က္ကို ျပတ္ျပတ္သားသားထားရွိလွ်င္ တဘက္ကိုတဘက္ ေလးစားလာၾက 
မည္ျဖစ္သည္။ 

ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔သည္ ႀကီးသူကို ရိုေသ၊ ရြယ္တူကို ေလးစား၊ ငယ္သူကို သနားတတ္ၾကသည္။ အလြန္ 
ေကာင္းေသာ လူမႈေရးစရိုက္ ျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔သည္ တဦးအေပၚတဦးက 
ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ျခင္း မရွိပ ဲအျပန္အလွန္ ေလးစားတတ္သည့္  ႏိုင္ငံေရး စရိုက္သဘာဝမ်ဳိး ရွိေနသင့္သည္။   

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလာက၌ ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ ဟူေသာ သေဘာထားခ်က္က ႀကီးမားလြန္းေန 
သည္။  အားကစားၿပိဳင္ပြတဲခုတြင္  တဘက္ႏွင့္တဘက္  အႏိုင္မခံ  အရွံဳးမေပး  ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကေသာ္လည္း 
အားကစားစိတ္ဓါတ္ကို  အေျခခံမွ  အဓိပၸာယ္ရွိသည္။  ႏိုင္ငံေရးလည္း  ထို႔အတူျဖစ္သည္။  ႏွစ္ဘက္ 
စလံုးက အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို  ဥးီထိပ္ပန္ဆင္သည္ ဆိုသည့္  ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဓါတ္ကို  အေျခမခံႏိုင္ 
လွ်င္  ပဋိပကၡမ်ားေသာ  ႏိုင္ငံေရး  ျဖစ္လာတတ္သည္။  ထိုႏိုင္ငံေရးမ်ဳိးတြင္  အက်ဳိးထက္  အျပစ္က 



ပိုမ်ားေနျခင္းကို သင္ခနး္စာယူသင့္သည္။ 

နအဖက  ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု  အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းကို  ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲ၊  ႏိုင္ငံလံုးကြၽတ္  ဆႏၵခံယူပြဲကို 
က်င္းပ၊  ယင္းကို  လူထုက  ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး  ျဖစ္သည္ဟု  ေၾကညာထားသည္ျဖစ္၍  လက္ရွိျမန္မာ့ 
ႏိုင္ငံေရးမွာ ေရွ႕မတိးုေနာက္မဆုတ္ အေနအထားမွ လြန္ေျမာက္ခဲ့ၿပီဟု မည္သူမွ် အပိုင္မေျပာႏိုင္ေသး 
ပါ။  နအဖအဖို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္  ႏိုင္ငံသားတို႔၏  အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို  ျပဳျပင္ေျပာငး္လဲျခင္း  မရွိ 
သေရြ႕ ေရွ႕တလွမ္း လွမ္းလိုက္တိုင္း တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲရန္ ပိုမို နးီစပ္လာေနသည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စတာလင္ေခတ္က ရုရွားႏိုင္ငံမ်ဳိး  မဟုတ္ပါ။  ပိုေပါ့ လက္ထက္က ကမ္ေဘာဒီးယား 
ႏိုင္ငံလည္းမဟုတ္ပါ။  ျဖစ္လည္းမျဖစ္သင့္ပါ။  တဦး-တဖြဲ႔  အလိုက်  ႏိုင္ငံေရးပံုစံမ်ဳိးကို  ဇြတ္အတင္း 
သြတ္သြင္းရန္  ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို  ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏  ႏိုင္ငံေရး  ရင့္က်က္မႈမ်ားႏွင့္  ကမာၻ႔ေဒသႏၱရ 
ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားက  အခ်ိန္မီ တားဆီးသြားႏိုင္စရာ ရွိေနေပလိမ့္မည္။ 

ပဋိပကၡမ်ားကို  ေရွာင္ရွား၍  ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ  ေျဖရွင္းျခင္းသာလွ်င္  အက်ဳိးစီးပြားမ်ား  စတင္ျဖစ္ထြန္းလာဖို႔ 
ေရေသာက္ျမစ္ ျဖစ္သည္။ 

ရွင္းရွင္းေျပာရလွ်င္  ႏွစ္ဘက္စလံုးက  အျပဳသေဘာကို  အေျခခံ၍  ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔  လိုအပ္ေနဆဲ 
ျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္း  စစ္မွန္သည့္ အျပဳသေဘာကို  လက္ေတြ႔က်က် အေျခခံၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ 
ျမန္မာလူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း  ျမန္မာစကားေျပာ၍  လိုတိုးပိုေလွ်ာ့  ညွိႏိႈင္းၾကရသည္မွာ  ခက္ခမဲည္ေတာ့ 
မဟုတ္ႏိုင္ပါ။ 

နအဖေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၊  ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေမာင္ေအးႏွင့္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး 
ခင္ညြန္႔တို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္  ေတြ႔ဆံု  စကားေျပာဆိုၾကဖူးသည္။  တဖန္  ေဒၚေအာင္ဆန္း 
စုၾကည္ႏွင့္  နအဖ  ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး  ဦးေအာင္ၾကည္တို႔က  ႏွစ္ဘက္ကို  ကိုယ္စားျပဳ၍  ေတြ႔ဆံု 
ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကဖူးသည္။  သို႔ေသာ္လည္း  မေအာင္ျမင္ပဲ  ရွိေနခဲ့သည္။  သမိုငး္စာမ်က္ႏွာသစ္ဖြင့္သည္ 
ဆိုေသာေဝါဟာရကို  စာသားအျဖစ္ထက္  ပိုေကာငး္ေအာင္လုပ္ယူႏိုင္သည့္  အခြင့္ေကာင္းမ်ားကိ ု
လက္လႊတ္ ဆံုးရွံဳးခဲ့ၾကရသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေနအထားတြင္ ရွဥ့္လည္းေလွ်ာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာမည့္ ႏိုင္ငံေရး 
ရည္မွန္းခ်က္မ်ဳိးကို  ႏွစ္ဘက္စလံုးက  အတူတူထားရွိၾကမွသာ  ေရွ႕သို႔  ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔  ခရီးဆက္ႏိုင ္
ေတာ့မည္ကို သတိျပဳေစခ်င္သည္။ 

သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းေဆာင္အသီးသးီတို႔က  ကနဦးအေနျဖင့္  ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္မႈ  အခန္းက႑မွေန၍ 
မိမိတို႔၏ တယူသန္ ခံယူခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားအခ်ဳိ႕ကို ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ 
အတတ္ႏိုင္ဆံုး  လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္  မျဖစ္မေန  စတင္  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဖဲို႔  လိုအပ္သည္မွာ 
အထင္အရွား ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ 

လြင္ေအာင္စိုး

၅ ဇူလိုင္ ၂ဝဝ၈    


