
ျမန္မာ့အေရးကမာၻမ ွအာ႐ုံစိုက္ေနေစေရး  

အခုလတ္တေလာျမန္မာျပည္တြင္းအေျခအေနန႕ဲ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနေတြကိုၾကည့္ၿပီး စိုးရိမ္စိတ္ေပၚလာလုိ႕ အခုလုိ 

က်ေနာ့္ရဲ႕အေတြးေတြကုိ မွ်ေ၀လုိက္ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားန႕ဲ အီရန္အေရးေတြက ျမန္မာ့အေရးကုိ 

လႊမ္းမုိးသြားမယ့္အလားအလာရိွတ့ဲအတြက္ က်ေနာ္တို႕အေရးကုိ က်ေနာ္တို႕ကုိယ္တုိင္ ကမာၻကအာ႐ုံစိုက္လာေအာင္ 

လုပ္ယူဖို႕လုိၿပီဆိုတ့ဲ စဥ္းစားေတြးေတာမႈပါ၊  

ေျမာက္ကုိရီးယားက အႏုျမဴစမ္းသပ္တာေတြ၊ သံသယျဖစ္စရာစစ္လက္နက္ေတြကိ ု ျမန္မာႏ္ုိင္ငံကုိ ေရာင္းခ်ဖုိ႕ 

သယ္ေဆာင္လာတာေတြဟာ ႏုိင္ငံတကာရ႕ဲအာရုံကိ ု ေဒၚစုဆီကေန ေျမာက္ကိုရိးယား အႏုျမဴဘက္ကုိ ေရာက္သြား 

ေအာင္ လွည့္စားတာျဖစ္တာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ လက္နက္ေတြကုိ ေျမာက္ကိုရီးယားက ဘယ္ေလာက္ပ ဲ ေရာင္းခ်င္ခ်င္ 

ျမန္မာျပည္က မ၀ယ္ခ်င္ဘူးဆုိရင္ ဘယ္လုိမွ လာပုိ႕ထားလုိ႕ မရပါဘူး။ ၀ယ္သူကုိယ္တိုင္က လာပါေတာ့လုိ႕ ခြင္ျပဳမွ 

ေျမာက္ကုိရီးယားက သေဘၤာနဲ႕ လာပုိ႕တာျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္၊ ဒီအေၾကာင္းအရာကုိ သံုးသပ္လုိက္လို႕ရိွရင္ ေဒၚစုန႔ဲပတ္သက္ 

တာေတြကုိ ေမွးမွိန္သြားေအာင္ နအဖက တနည္းနည္းနဲ႕ ၾကံရြယ္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ရိပ္မိႏိုင္ပါတယ္။   

ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႕မွာ အန္ဲအဲလ္ဒီက ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခ့ဲၿပီးတ့ဲေနာက္ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးအေျခအေန 

ေျပာင္းလဲႏိုင္တဲ ့ အရိပ္အေယာင္ ေပၚလာႏ္ုိင္ေျခ ရိွတယ္လုိ႕ တြက္ဆခဲ့ၾကပါတယ္။ တနည္းေျပာရလုိ႔ရိွရင္ 

အက်ပ္အတည္းစုံနဲ႔ ႀကံဳေနရတဲ ့ နအဖစစ္အုပ္စုဟာ ေရႊဂံုတုိင္ေၾကညာခ်က္ကိ ု ႏုိင္ငံေရးအရ တုံ႕ျပန္ဖုိ႕ရာ 

ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႕ ယူဆခ်က္ေတြလည္းရိွခ့ဲပါတယ္။  

ဒါေပမဲ့ ၂ ပတ္အၾကာအထိ ႏုိင္ငံေရးအရတံု႕ျပန္မႈမေပးပဲၿငိမ္ေနတ့ဲ စစ္အုပ္စုဟာ ေဒၚစုကုိ တရား႐ုံးတင္စစ္ေဆးၿပီး 

ေထာင္ခ်ဖုိ႕လုပ္လာခ့ဲပါတယ္။ အဒီဲလုပ္ရပ္ေၾကာင့ ္ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းဟာ မၾကံဳဘူးေလာက္ေအာင္ တုံ႕ျပန္မႈေတြ 

ေပးခဲ့ၾကတာဟာ စစ္အုပ္စုဟာ ေဒၚစုကုိ ျပစ္ဒဏ္ခ်ဖုိ႕အစီအစဥ္ကုိ ေရႊ႕ဆိုင္းရတ့ဲအထိျဖစ္ခ့ဲပါတယ္။ အဓိကအခ်က္က 

ႏုိင္ငံတကာရ႕ဲဖိအား တြန္းအား ျပင္းလြန္းတ့ဲအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအခ်ိန္မွာ အဲန္အဲလ္ဒီဟာ ေဒၚစုလြတ္ေျမာက္ေရးကုိပ ဲ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ဆက္ၿပီးတုိက္ေနခ့ဲပါတယ္။ လတ္တေလာ 

ႏုိင္ငံေရးစစ္ေျမျပင္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ပ ဲအသာစီးရလာတ့ဲအေျခအေနကုိ အမိအရဆုပ္ကုိင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးထိုးစစ္ဆင္ႏုိင္တာမရိွ 

ဘူးဆုိတာ ေတြ႕လာရပါတယ္။ 

ျမန္မာျပည္ရ႕ဲအဓိကျပႆနာဟာ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရးမွာ ၀င္ေရာက္ျခယ္လွယ္ေနလုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမရိွ 

တာဟာ အဒဲါေတြရ႕ဲတစိတ္တပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။  

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရအဲန္အဲလ္ဒီဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ အတုိက္အခံပါတီတရပ္အေနန႕ဲ ႏွစ္ေပါင္း 

၂၀ ၾကာ ၾက့ံၾက့ံခံရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားေပးႏုိင္တာကေတာ့ အလြန္အ့ံအားသင့္ဖုိ႕ေကာင္းေလာက္ပါတယ္၊ 

စီအီးစီ အဖြဲ႕၀င္အသက္ႀကီးလာလုိ႕ က်န္းမာေရးဆုတ္ယုတ္လာတ့ဲအခ်ိန္မွာ စိတ္သြားတုိင္းကိုယ္မပါျဖစ္ေနတာေတာင္ 

ပါတီ တာ၀န္ေတြကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံးထမ္းေဆာင္ဖုိ႕ႀကိဳးပမ္းေနတာဟာ တကယ့္ကုိ ခ်ီးက်ဴးစရာေကာင္းလွပါတယ္၊ 

ဒါေပမဲ့ တာ၀န္ပုိင္းရၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ လူထုေထာက္ခံမႈေပးထားတ့ဲ mandate ကိ ု အျပည့္အ၀မသံုးႏုိင္တာဟာ 

ႏုိင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မႈအားနည္းေနတာကုိ ေဖာ္ျပေနသလုိရိွပါတယ္။  

ေဒၚစုကုိ စီရင္ခ်က္မခ်ပ ဲရက္ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့တာဟာ အဲန္အဲလ္ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ေရႊ႕ဖုိ႕အတြက ္နယ္ေျမက်ယ္ 

က်ယ္ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အန္ဲအလ္ဲဒီ လက္ကုိင္ျပဳထားတ့ဲ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲေနတ့ဲ 



ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနနဲ႔အညီ စစ္အုပ္စုကုိ ကမ္းလွမ္းတာ ဒါမွမဟုတ္ ဆြဲေဆာင္တာ ဒါမွမဟုတ္ တြန္းအား 

ေပးတာ ဒါမွမဟုတ္ ဖိအားေပးတာမ်ဳိး မရိွခ့ဲပါဘူး။ က်ေနာ့္အျမင္အရေျပာရရင္ အဲန္အဲလ္ဒီဟာ ေၾကညာခ်က္တခု 

ထပ္ထုတ္ဖုိ႕ လိုအပ္တယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္။ 

ဦး၀င္းတင္ဟာ စစ္အုပ္စုအေပၚ ႏုိင္ငံတကာဖိအားဆက္ေပးေနဖုိ႕ဟာ အေရးႀကီးတယ္လုိ႕ ဧရာ၀တီစာေစာင္ကုိေျပာခ့ဲ 

တာဟာ နည္းဗ်ဴ ဟာအရ အေရးႀကီးၿပီး မွန္ကန္လွပါတယ္။ ျမန္မာ့အေရးမွာ ျပည္တြင္းအင္အား အထူးသျဖင့္လူထုဟာ 

ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္တဲ့ဖိႏိွပ္မႈေတြေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ ္အင္မတန္ႀကီးမားေနပါတယ္၊ ႏုိင္ငံတကာဖိအားဟာ ျမန္မာ 

ျပည္သူေတြတင္မကဘူး၊ က်ေနာ္တုိ႕လုိအင္အားစုေတြအတြက္ပါ အေရးပါတ့ဲအားေဆးတခြက္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာ 

ဖိအားကုိ ဆက္လက္ထိန္းထားဖုိ႕လုိတယ္လုိ႕ ဦး၀င္းတင္က ဆုိတာလို႕ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။  

အဲန္အဲလ္ဒီ စီအီးစီ ဟာ အခုအခ်ိန္မွာ ႏုိင္ငံေရးအရ ထိေရာက္ျပတ္သားတ့ဲဦိးေဆာင္မႈကိ ု ေအာက္ေျခပါတီ၀င္ထုကို၊ 

လူထုကုိ၊ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုေတြကုိ ေပးဖုိ႕လုိအပ္တယ္လို႕ က်ေနာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ လက္ေတြ႕မွာ 

ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။  

တခ်ိန္တည္းမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖုိ႕လုိတ့ဲအခ်က္က ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနပါ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားနဲ႕ အီရန္အေရး 

ေတြဟာ ကမာၻမွာ အာ႐ုံစုိက္လာတဲ့အေရးေတြျဖစ္လာေနတာမုိ႕ ျမန္မာ့အေရးဟာ ေနာက္တန္းကုိ ေရာက္သြားႏုိင္ 

ပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ ေနာက္ထပ ္ ဒုံးက်ည္ေတြပစ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနတ့ဲ သတင္းေတြ ထြက္ေနပါတယ္။ အီရန္ရ႕ဲ 

အေျခအေနကလည္း ဆႏၵျပမႈေတြမွာ ေသဆုံးမႈေတြ ျဖစ္ေနပါၿပီ၊ အီရန္အစုိးရက သမတ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ 

လက္မခံဆန္႕က်င္ကန္႔ကြက္ေနတဲ ့ ျပည္သူေတြကုိ အီရန္ၾက့ံဖြတ္ေတြနဲ႕ လွည့္တုိက္တာေတြ ရိွေနပါၿပီ။ ဒီေတာ ့ အီရန္ 

အေျခအေနဟာ ပုိၿပီးတင္းမာလာႏုိင္ပါတယ္။  

ဒီလုိအေျခအေနဟာ နအဖရဲ႕အႀကိဳက္လုိ႔ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ သူ႔ကိ ုကမာၻက အာ႐ုံစုိက္မႈေတြကေန လြန္ေျမာက္ႏုိင္လုိ႕ပဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီေတာ ့ က်ေနာ္တုိ႔အေနနဲ႕ ျပည္တြင္းမွာ ဒီမုိကေရစီ ရရိွေရး ႏိုင္ငံေရးအရ လႈပ္ရွားမႈေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ 

ျဖစ္ေပၚေနေအာင္ ဒါမွမဟုတ္ နအဖ စိတ္ႀကိဳက္ ပုံသြင္းတာ၊ လွည့္စားတာ မခံရေအာင္ လုပ္ဖုိ႔ လုိတယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္။  

ႏုိင္ငံေရးအရ ထိထိေရာက္ေရာက္ တုိက္ကြက္ဆင္ဖုိ႔ ရုန္းကန္ေနရတဲ့ အဲန္အဲလ္ဒီ စီအီးစီကုိ “လုပ္ၾကပါလုိ႔ ” ထပ္တလဲလဲ 

တြန္းအားေပးေနရုံနဲ႔ေတာ့၊ တနည္းအားျဖင့္ အဲန္အဲလ္ဒီ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြခ်ည္း အလုပ္ လုပ္ေနရုံန႔ဲ  အလုပ္ 

မျဖစ္ေတာ့ဘူးလို႕ က်ေနာ္ ထင္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အဲန္အဲလ္ဒီ ေအာက္ေျခအဖြဲ႔ဝင္ေတြ ကုိယ္တိုင္ကပါ ပါတီရ႕ဲ မူေဘာင္ 

ေတြထဲကေန လႈပ္ရွားလာႏုိင္မယ့္ နည္းဗ်ဴဟာသစ္ေတြကုိ အရင့္အရင္ေတြကထက္ ပုိၿပီး ၾကံဆရွာေဖြ လုပ္ႏိုင္ၾကရင္ 

ေကာင္းမယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဥပမာ- ေဒၚစုေမြးေန႔အတြက္ ဓါတ္ပုံလႈပ္ရွားမႈမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း 

စီအီးစီ လူႀကီးေတြကလည္း ေျပာထားၿပီးပါၿပီ။   

(၁) ေဒၚစုလႊတ္ေပးေရးအတြက္ ဖိအားေပးတ့ဲအေနန႕ဲ ပထမအဆင့္မွာ ပါတ၀ီင္ေတြၾကားမွာ တရား႐ုံးနဲ႕ပတ္သက္တ့ဲ 

အေၾကာင္းအရာေတြကုိ ပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူေတြ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို အသိေပးျဖန္႔ေ၀တာမ်ဳ ိး၊ ေဆြးေႏြးတာမ်ဳိးကုိ 

လုပ္ဖုိ႔ ပါပဲ။ အဒီဲကမွတဆင့္ လူထုၾကားထကိုဲ ေဒၚစုအေျခအေနန႕ဲပတ္သက္ၿပီး အဆက္မျပတ္သိေနေအာင္ ႏႈိးဆြေပးတ့ဲ 

အေနန႕ဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိ ု ျဖန္႕ခ်ိေပးေရးကုိ လုပ္ဖုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ ့ ေဒၚစုနဲ႔ 

ပတ္သက္ရင္ အန္ဲအလ္ဲဒီေရာ၊ လူထုပါ အျမဲႏုိးၾကားေနတယ္၊ ၿငိမ္မေနဘူးဆိုတာကုိ နအဖသိေအာင္ လုပ္တာဘဲ 



ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈဟာ အဲန္အဲလ္ဒီရ႕ဲေဘာင္ကုိ ေက်ာ္တယ္လုိ႕ မထင္ပါဘူး။ ပါတီေခါင္းေဆာင္ လြတ္ေျမာက္ေရး 

လႈပ္ရွားမႈျဖစ္လို႔ပါပ။ဲ  

(၂) အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးလႈပ္ရွားမႈကိ ု လုပ္ဖုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာက အဲန္အဲလ္ဒီက နအဖကုိ ေတာင္းဆုိ 

ထားတ့ဲ အတိုင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေပး ဆုိတ့ဲ ေဘာင္အတုိင္း 

လုပ္ေဆာင္တ့ဲလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအဆင့္မွာ ပါတီတြင္းေဆြးေႏြးမႈ၊ သုံးသပ္မႈ၊ အၾကံျပဳမႈေတြလုပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အေျခခံဥပေဒန႕ဲ ပတ္သက္ၿပီး လူထုသိေအာင္ ရွင္းလင္းခ်က္၊ ေ၀ဖန္ခ်က္၊ သုံးသပ္ခ်က္ေတြကိ ု ထပ္ဆင့္ျဖန္႕ခ်ိတာ၊ 

အသိေပးစည္း႐ုံးတာေတြကုိ လုပ္ဖုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုအမ်ားစုဟာ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းအလွမ္းေ၀း 

ေနတာကုိေတြ႔ရပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒဟာ အေရးႀကီးတ့ဲအရာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ လူထုကသိရွိလာေစဖုိ႔ 

ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေနတဆင့္ လူထုကုိ ႏုိးၾကားေနေအာင္ ႏႈိးဆြထားတ့ဲသေဘာျဖစ္ပါတယ္။  

(၃) အေတြ႕အႀကံဳရင့္က်က္တဲ့ သက္ႀကီး၀ါႀကီးေတြကိ ုက်န္းမာေရးေကာင္းၿပီး ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္ႏုိင္စြမ္းအားေကာင္းသူ 

လူသစ္ေတြန႕ဲ တြဲလုပ္ဖုိ႕ အခ်ိန္တန္ေနပါၿပီ။ မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြဘက္က ပ့ံပုိးႏုိင္စြမ္းေကာင္းလာေအာင္၊ အေတြ႔အႀကံဳေတြ 

ရင့္က်က္တိုးတက္လာေအာင္ လက္တြဲေခၚသင့္တယ္လို႕ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္၊ ဒါဟာ လက္ေတြ႕ရင္ဆုိင္ေနရတ့ဲ ႏုိင္ငံေရး 

ျပသနာေတြကိုေျဖရွင္းရာမွာ အဲန္အလ္ဲဒီကို ပုိမုိ အားေကာင္းလာေအာင္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ့္ အယူအဆတရပ္ကုိ 

တင္ျပတာျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ္က်ဳိးစြန္႕အနစ္နာခံတ့ဲ တတ္သိပညာရွင္ေတြအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အဲန္အဲလ္ဒီထဲမွာ စုေန 

တာေၾကာင့ ္ ေဒၚစုၿပီးရင္ လူအမ်ားသိရ္ိွလက္ခံတဲ့သူ၊ ျပည္သူမ်ားလက္ခံတဲ့သူတေယာက္ကို္ မ်ဳ ိးဆက္သစ္ေခါင္းေဆာင္ 

တေယာက္အျဖစ္အေနနဲ႕ မေမြးထုတ္ႏုိင္စရာအေၾကာင္း သိပ္မရိွလွပါ။   

က်ေနာ့္မိတ္ေဆြရေဲဘာ္မ်ား စဥ္းစားေဆြးေႏြးေ၀ဖန္မႈမ်ားျပ ၿဳပီးေတာ့ သင့္ေတာ္မယ့္လႈပ္ရွားမႈေတြကိ ုဆုံးျဖတ္ အေကာင္ 

အထည္ေဖာ္ေစလုိပါတယ္။ လိုအပ္တဲ ့ နည္းလမ္း၊ အၾက္ံေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါန႔ဲပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ့္ရ႕ဲအေျခခံထားတ့ဲ 

စဥ္းစားမႈက က်ေနာ္တုိ႕အေရးကုိ က်ေနာ္တို႕ကုိယ္တိုင္ ကမာၻကအာ႐ုံစုိက္ေနေအာင္လုပ္ဖုိ႕ပါပ။ဲ ဒီေတာ ့က်ေနာ္တုိ႕ဟာ 

ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွ မယ့္နည္းလမ္းေတြကုိ အျမန္ဆုံးစဥ္းစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႕လုိမယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္း 

ျပည္ပရိွ အင္အားစုေတြ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားအတြက ္ လုပ္ေဆာင္ေဖာ္ေဆာင္ေရး နည္းလမ္းေတြ၊ 

အၾကံေတြ စဥ္းစားေတြးေတာမႈေတြကုိ ဖလွယ္ႏုိင္ဖုိ႕၊ သင္တန္းေတြေပးႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ က်ေနာ္လည္း လက္လွမ္းမီသေရြ႕ 

အစြမ္းရိွသေရြ႕ ႀကိဳးစားသြားပါမယ္။ က်ေနာ့္ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္။ sayarkway@gmail.com ပါ။   

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး 

(ဂ်ပန္) 

ဇြန္လ ၁၇ ။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ 

 

 


