
ျမန္မာလူထုေခါင္းေဆာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဘယ္လ္ဆုရွင္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ 

ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သပြဲ အခမ္းအနား  

တုိက်ဳိ၊ ဂ်ပန္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အသက္ (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အခမ္းအနားကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တိုက်ဳိၿမ့ိဳေတာ ္ Shibuya တြင္ 

တည္ရိွေသာ ကုလသမဂၢ တကၠသိုလ္(United Nations University) ေရွ႕၌ ယေန႔ (၁၉-၆-၂ဝဝ၉) ညေန (၅)နာရီမွ 

(၆)နာရီထ ိက်င္းပသည္။ 

  

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာေစရန္၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရာမွ အျမန္ဆုံးလြတ္ေျမာက္ေစရန္၊ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ 

အေရးကုိ ပုိမုိ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေပးႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက ္ ျမန္မာဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈ 

ေကာ္မတီ (Joint Action Committee - JAC) ႏွင့္အတူ ဒီမိုကေရစီလုိလားေသာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေလးစား 

ခ်စ္ခင္အားကုိးၾကေသာ ျမန္မာႏွင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသား စုစုေပါင္း (၁၅ဝ)ေက်ာ္က အခမ္းအနားတြင္ ဆုေတာင္း ေမတၱာပုိ႔သ 

ၾကသည္။ 

  

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာဒီမုိကေရစီ အင္အားစုတုိ႔၏ ထံုးစံအတုိင္း ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအလံေတာ္ႏွင့္ 

အမ်ဳိးသားေရး တုိက္ပြဲဝင္ ခြပ္ေဒါင္းအလံအား အေလးျပ ၾဳကသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ 

အသက္စြန္႔ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကေသာ ဗုိလခ္်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကုိ 

တုိက္ပြဲဝင္ရင္း က်ဆံုးခ့ဲၾကရေသာ ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရိွ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ အာဏာရွင္ 



ဆန္႔က်င္ေရးအား ၾက့ံၾက့ံခံ အရံွဳးမေပးတမ္း တုိက္ပြဲဝင္ေနၾကသည့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားတုိ႔အား အေလးျပဳၾကသည္။ 

   

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ဘာသာေပါင္းစုံ ဆုေတာင္းေမတၱာပုိ႔သသည့္ အစီအစဥ္တြင ္ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယန္ 

ဘာသာႏွင့္ မူစလင္ဘာသာတို႔မွ သက္ဆုိင္ရာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားျဖင့္ စည္းကမ္းတက် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆုေတာင္းၾကသည္။  

  

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔အတြက္ ဖေယာင္းတိုင္ သက္ေစ့ထြန္းညိွၾကသည္။ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ 

အေရးကုိ ေထာက္ခံအားေပးၾကေသာ ဂ်ပန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအဖြဲ႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ 

သည္ ့“ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု”ကိုလည္း ယခုအခမ္းအနားတြင္ ျပသသည္။ 

  

ထုိ႔ေနာက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ-ဂ်ပန္)မွ အတြင္းေရးမႉး ကုိေသာင္းျမင့္ဦး၊ ျမန္မာ ့

ဒီမိုကေရစီအေရးတြင္ တက္ႂကြစြာကူညီအားေပးေနသည့္ Nomura ႏွင့္ APFS မ ွYamaguchi တုိ႔ကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္း 

စုၾကည္ ေမြးေန႔အတြက္ ဆုေတာင္းရင္း တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား အားေပးတုိက္တြန္းစကားမ်ား ေျပာၾကားသည္။  



   

အမ်ဳိးသမီးမ်ားက႑ ျမွင့္တင္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင္ ့ဒီမုိကေရစီ အလံေတာ္ေအာက္တြင္ 

စည္းလုံးညီညြတ္စြာ လႈပ္ရွားႏုိင္ၾကေရးတုိ႔အတြက္ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ (JAC) မွ တိုက္တြန္းအားေပး ႏိႈးေဆာ္ 

သြားသည္။ (အျပည့္အစုံကိ ုေအာက္ဆုံးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။)  

  

အခမ္းအနား အစီအစဥ္တခုမွာ ေမြးေန႔ရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တိုင္တည္လ်က္ မတရားဖမ္းဆီးခံေနရသည့္  

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားတုိ႔အတြက္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအင္အားစုတို႔က အဓိဌာန္ျပဳ သစၥာဆုိျခင္း ျဖစ္ 

သည။္ ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားအားလံုး ခြၽင္းခ်က္မရိွ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာ 

ေရး၊ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံး လြတ္ေျမာက္ေရးတို႔အတြက ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ငွက္ငယ္မ်ား 

လႊတ္ၾကသည္။ 

   

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီကုိ ခ်စ္ျမတ္ႏုိးသည့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ 

အတၱဳပၸတိၱ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႏုိင္ငံတကာမွ ခ်ီးျမွင့္သည့္ ဆုမ်ားစာရင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္ ေမြးေန႔ 



အတြက္ ဦးဝင္းတင္၏ အမွာစကား၊ Paul McCartney သီဆိုသည့္ Freedom သီခ်င္းစာသား၊ Rudyard Kipling ေရး၍ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘာသာျပန္ ထားသည့္ “ If ” ကဗ်ာစာသား အစရိွသည့္တုိ႔ကုိ အခမဲ့ ေဝငွၾကသည္။  

  

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတဦးျဖစ္ေသာ ကုိထြန္းၿငိမ္းက သူကုိယ္တုိင္စပ္ထားသည့္ ကဗ်ာတပုဒ္ကို ရြတ္ဖတ္သည္။ ေနာက္ဆုံး 

တြင ္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံရိွ မုိးေသာက္ၾကယ္ စာၾကည့္တုိက ္မိသားစုတို႔က သီခ်င္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ၍ (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္း 

စုၾကည္ ေမြးေန႔အတြက္ ဆုေတာင္း ေမတၱာပုိ႔သသည္ ့အခမ္းအနားကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု 

တုိ႔က စည္းကမ္းတက် ၿငိမ္းခ်မ္း ညီညြတ္စြာျဖင့္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ က်င္းပခ့ဲၾကသည္။  

   

   

   

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ား၏ ပူးေပါင္းလႈပ္ရွားမႈ ေကာ္မတီ  

(Joint Action Committee - JAC) 

 



အမ်ဳိးသမီးမ်ားက႑ ျမွင့္တင္ေရး 

ဇြန္လ (၁၉)ရက္ေန႔ ဒီကေန႔ဟာဆိုရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေမြးေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚစုဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းမွာ 

ဘယ္ေခတ္ဘယ္အခါမွ မရိွခ့ဲဘူးတ့ဲ အထူးခြၽန္ အေျပာင္ေျမာက္ဆုံး ေခတ္သစ္ႏုိင္ငံေရးသမား၊ ႏုိဘဲလ ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ဆုရွင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻတဝွမ္းလုံးက ျပည္သူေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ ေခါင္းေဆာင္ေတြက လိႈက္လႈိက္လဲွလွ ဲ ေထာက္ခံ 

အားေပး ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးျမွင့္ခံရသူတဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ လူအခြင့္အေရးေတြ ဆံုးရံွ းဳေနရတာ၊ ဒီမုိကေရစီ ရပုိင္ခြင့္ေတြ 

ဆုံးရံွဳးေနရတာကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ကုိယ္က်ဳိးမဖက္ အနစ္နာခံၿပီး စြမ္းစြမ္းတမံ ဦးေဆာင္ ေဖာ္ထုတ္ ျပသေပး 

ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံကို ကမာၻက အထူးေစာင့္ၾကည္ေ့နရတ့ဲ အေျခအေန ျဖစ္လာပါတယ္။ ျမန္မာ 

ႏုိင္ငံမွာ လြန္ခဲ့တ့ဲႏွစ္ေပါင္း(၂ဝ)ကစၿပီး ကေန႔ထက္တုိင္ ဒီမုိကေရစီရရိွေရး လႈပ္ရွားၾကရာမွာ ႏိုင္ငံတကာကလည္း 

ဝုိင္းဝန္း အားေပးေနၾကတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္ ဆုိတဲ့ ဒီမုိကေရစီရ႕ဲ မီးရွဴးတန္ေဆာင္ 

ေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လူျဖစ္ရံွဳးေနရတ့ဲ ျမန္မာျပည္သူေတြကိ ု ဆင္းရဲတြင္းက ရုန္းထြက္ 

ႏုိင္ေအာင္၊ တရားဥပေဒရဲ႕အကာအကြယ္ေတြကုိ ရႏုိင္ေအာင္ အဓိကအက်ဆုံး ႏိုင္ငံေရးမ်က္စိ ဖြင့္ေပးႏုိင္ခဲ့သူဟာ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဘဲ။  

ဒီကေန႔ က်မတုိ႔ ဒီေနရာကုိ လာေရာက္စုရံုးၿပီး ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ၊ အာဏာရွင္စနစ္ 

တုိက္ဖ်က္ပစ္ေရးေတြ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္တာဟာ ေဒၚစုရ႕ဲေက်းဇူးေတြ အမ်ားႀကီး ပါပါတယ္။ ေဒၚစုေၾကာင့္ က်မတုိ႔ရ႕ဲ  

ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ ပုိမုိ ထက္သန္လာပါတယ္၊ နည္းလမ္းတက် ျဖစ္လာပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အမ်ဳိးသားေရး 

တာဝန္ေတြကုိ အုတ္တခ်ပ္ သဲတပြင့္ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ က်မတုိ႔ကိ ုေရွ႕ကေန ဦးေဆာင္ လမ္းျပေပးေနသူဟာ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပါဘဲ။ 

ျမန္မာအမ်ဳ ိးသမီးေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးမွာ အရည္အခ်င္းေတြ အျပည့္အဝ ရိွေနတယ္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္း 

စုၾကည္က သူ႔ဘဝနဲ႔ရင္းၿပီး သက္ေသထူလုိက္တာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ က်မတုိ႔ ျမန္မာအမ်ဳ ိးသမီးေတြဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္း 

စုၾကည္ကုိ အတုယူရင္း၊ ႏုိင္ငံေရး လက္ဆင့္ကမ္းအေမြကိ ုလက္ခံရင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ တရား 

ဥပေဒေရးရာကိစၥေတြမွာ လက္ရိွလႈပ္ရွားေနတာေတြထက္ ပုိၿပီး အရိွန္ျမွင့္တင္ လႈပ္ရွားၾကဖုိ႔ က်မ အားေပးတိုက္တြန္း 

လုိက္ပါတယ္။   

ဒီကေန႔က်ေရာက္တ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အခါသမယမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 

က်န္းမာေစဖုိ႔၊ မတရား ဖမ္းဆီးခံေနရတ့ဲ အျဖစ္ဆိုးက အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ က်မတို႔ ဒီမုိကေရစီ 

အင္အားစုေတြက လိႈက္လႈိက္လွလဲွဲ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလုိက္ပါတယ္။  

တဆက္တည္းမွာဘဲ  

- နအဖ စစ္အစုိးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားေတြကုိ ခြၽင္းခ်က္မရိွ 

အျမန္ဆံုး ျပန္လည ္လြတ္ေျမာက္လာေအာင္၊ 

- နအဖဟာ အမ်ဳ ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအဝင္ သက္ဆုိင္သူေတြအားလုံးနဲ႔အတူတကြ အမ်ဳိးသား 

ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ ဦးတည္ၿပီး ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြကိ ုအျမန္ဆုံး စတင္ႏိုင္ေအာင္၊ 

- ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္သူေတြရ႕ဲ ဆႏၵအတုိင္း စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကိ ု အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္ 

ႏုိင္ေအာင္  

 

လူတိုင္းလူတုိင္း မိမိတို႔တတ္စြမ္းသမွ် ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကပါစို႔လုိ႔ ဒီေနရာကေန က်မတို႔ JAC က ေလးေလးနက္နက္ 

တုိက္တြန္းလုိက္ပါတယ္။   



ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရး 

ဒီကေန႔ ဇြန္လ (၁၉) ရက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ ေမြးေန႔မွာ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲဖုိ႔ ေကာင္းတာကေတာ့ ေမြးေန႔ရွင္ဟာ 

မတရား ဖမ္းဆီးခံေနရတ့ဲ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသမား ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလုိျဖစ္ရသလဲဆုိေတာ ့ ဒီမုိကေရစီ 

ရရိွေရးအတြက္ ျမန္မာျပည္သူတရပ္လံုးကုိ စြမ္းစြမ္းတမံ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနတ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နအဖ 

စစ္အစုိးရက ဥပေဒ လက္တလုံးျခား နည္းအမ်ဳိးမ်ဳ ိးန႔ဲ စြဲခ်က္တင္ ဖမ္းဆီးထားလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အစုိးရက ဘာမႈနဲ႔ဘဲ 

စြဲခ်က္တင ္ ဖမ္းဆီးပါေစ- ဒီမုိကေရစီ ရရိွေအာင္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေနတ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ဘာျပစ္မႈကိုမွ 

က်ဴးလြန္ခဲ့သူ မဟုတ္ပါဘူးဆုိတာ တကမာၻလုံးက ေကာင္းေကာင္း သိေနၾကပါတယ္။         

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားဆုိတာ ႏုိင္ငံေရးယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့ ္ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံရတ့ဲသူ၊ 

ေနအိမ္မွာ အက်ဥ္းခ်ခံရတ့ဲသူ၊ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတခုမွာ ထိန္းသိမ္းခံေနရတ့ဲသူကုိ ေခၚပါတယ္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားလုိ႔၊ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားလုိ႔၊ အလုပ္သမားအေရးလႈပ္ရွားလုိ႔၊ ေက်ာင္းသားအေရး 

လႈပ္ရွားလုိ႔၊ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈျပဳလုိ႔၊ ကုိယ့္ရ႕ဲယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံစားခ်က္ကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိျပသလုိ႔ 

အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ ဖမ္းဆီးခံရတ့ဲသူေတြဟာ ေထာင္န႔ဲခ်ီၿပီး ရိွပါတယ္။ 

ဒီလူေတြဟာ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံေနရတ့ဲသူေတြပါ။ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြဟာ ယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ 

အက်ဥ္းခ်ခံရတဲ့သူေတြထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ထူးျခားတ့ဲအေျခအေနေတြေၾကာင့ ္ဘယ္သူေတြဟာ ဘယ္လုိ 

လႈပ္ရွားမႈကုိပလုဲပ္လုပ္ ဒီလိုလႈပ္ရွားမႈေတြရ႕ဲ ေရေသာက္ျမစ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ 

ျမန္မာျပည္မွာ ၾကံဳေတြ႔ရင္ဆုိင္ေနရတ့ဲ အက်ပ္အတည္းေပါင္းစုံဟာ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင္ ့ျဖစ္ေပၚလာရတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါေၾကာင့ ္ ဒီကေန႔ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ ဖမ္းဆီးခံေနရ ေထာင္ခ်ခံေနရတဲ့သူေတြဟာ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံေရးန႕ဲ ဆက္ႏြယ္ေနလုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဒီဲလိ ု ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံထားရတ့ဲအေရအတြက္ဟာ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ 

ရိွပါတယ္၊ ဒီဟာက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏုိင္ငံေရးျပသနာဟာ ဘယ္ေလာက္ႀကီးမားေနသလဲဆိုတာကုိ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။  

ဒီလုိပ ဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြမ်ားျပားေနတယ္ဆုိတာ လက္ရိွအာဏာပုိင္ေတြဟာ သူတုိ႔န႕ဲသေဘာထားကြဲလြဲတ့ဲ 

သူေတြအေပၚ သည္းခံမႈနည္းပါးတယ္၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးန႔ဲ ဥပေဒပုဒ္မေတြ အမ်ဳိးမ်ဳ ိးတပ္ၿပီး စြဲခ်က္တင္ ဖမ္းဆီး 

ေနတာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွာ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ မရိွတာကုိ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ အာဏာပုိင္ေတြက ဥပေဒကုိ 

သူတို႔ထင္တိုင္း စိတ္ႀကိဳက္သံုးေနတာဟာ က်ေနာ္တုိ႔ႏိုင္င ံအနာဂတ္အတြက ္အင္မတန္စုိးရိမ္စရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ 

ဒီမုိကေရစီမွာ ႏုိင္ငံတြင္းမွာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ တေယာက္န႔ဲတေယာက္ အျမင္ခ်င္းမတူ သေဘာထားခ်င္း 

မတူတ့ဲအခါ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈရိွဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ သည္းညည္းခံစိတ္ 

ရိွရပါမယ္။ စိတ္ရွည္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ရွည္သည္းခံဖုိ႔ဟာ ဒီမုိကေရစီထူေထာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနတ့ဲ က်ေနာ္တုိ႔တေတြ 

အတြက္ ဒီမုိကေရစီ ထူေထာင္ေနပါတယ္လုိ႔ေျပာတဲ့ ျမန္မာျပည္က အာဏာရွင္ေတြအတြက္ အလြန္ကုိအေရးႀကီးတ့ဲ 

အေလ့အက်င့္လုပ္ဖုိ႕လုိတ့ဲ က်င့္စဥ္တရပ္ ျဖစ္ပါတယ္၊ ဒါဟာ တာ၀န္တရပ္ပါ။ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြကိ ုနားလည္မႈ 

မေပးပဲန႕ဲ၊ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈမရိွပနဲဲ႕ ဒီမုိကေရစီကိ ုထူေထာင္လုိ႔ မေအာင္ျမင္ပါဘူး။  

တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈမရိွပနဲ႕ဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ဒိီမုိကေရစီကုိ ထူေထာင္ဖုိ႔ရာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ 

ဒိီမုိကေရစီမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ၊ ရပုိင္ခြင့္ေတြအတြက္ အာမခံေပးထားရပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိ လူတုိင္း တန္းတူရရိွခံစား 

ႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးဟာ အေရးႀကီးပါတယ္၊ ဒီလုိပ ဲကုိယ္ရရိွထားတ့ဲ အခြင့္အေရးေတြ ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ 

အလြဲသုံးၿပီး တပါးသူေတြကုိ နစ္နာေအာင္ လုပ္တာမ်ဳိးေတြကေန အကာအကြယ္ေပးဖုိ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးဖုိ႔ လုိအပ္ 

ပါတယ္၊  



ဒါေၾကာင့ ္က်ေနာ္တုိ႔တေတြဟာ ဒီမိုကေရစီကုိ အေျခခံခုိင္ခုိင္နဲ႕တည္ေထာင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ဆုိရင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ 

အေရးႀကီး တာ၀န္တရပ္အေနနဲ႔ အေလးထား လုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ ျမန္မာျပည္ထဲမွာေတာ့ က်ေနာ္တို႔ေခါင္းေဆာင္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ နအဖစစ္အာဏာပုိင္ေတြရ႕ဲ တဘက္သတ္ တရားစီရင္မႈေတြကိ ု ခံေနရပါတယ္။ သူတုိ႔ 

တေတြရ႕ဲ တရားမဲ့လုပ္ရပ္ေတြကုိ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းက လက္မခံတဲ့အတြက ္ အခုအခါ ေဒၚစုကုိ လႊတ္ေပးဖုိ႕ 

ေတာင္းဆုိတာေတြဟာ ပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္ေလာင္လာေနပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔တေတြ ကုိယ္တိုင္ကလည္း ကုိယ့္ရ႕ဲ 

ေခါင္းေဆာင္ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားေနၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိပ ဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ 

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ကုိလည္း ေတာက္ေလွ်ာက္ ေတာင္းဆုိ လႈပ္ရွားေနၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိတာ 

က်ေနာ္တုိ႔ တေတြကိုယ္တုိင္က ေကာင္းေကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ထားဖုိ႕လိုအပ္ပါတယ္။   

ႏုိင္ငံေရးျပသနာကုိ ေျဖရွင္းေရးမွာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလြတ္ေျမာက္ေရးဟာ အေရးပါတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 

တခုထဲမွာ ပါ၀င္ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက ္ ျပည္တြင္းျပည္ပဒီမုိကေရစီ 

အင္အားစုေတြက တစုိက္မတ္မတ္ ေတာင္းဆုိေနတာပါ၊  

ဒီကေန႔က်ေရာက္တ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲေမြးေန႕မွာ ေဒၚစုလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ဆုေတာင္းၾကတာ၊ ဆႏၵျပဳၾက 

တာဟာ ေကာင္းမြန္လွပါတယ္။ ဒီလုိပ ဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအတြက ္ က်ေနာ္တုိ႔တေတြ ေတာင္းဆုိ ဆုေတာင္း 

တာေတြ လုပ္ေနခ့ဲၾကတယ္ဆုိတာ အားလုံးအသိပါပ။ဲ 

ဒါေပမဲ့ ဒီလိုေတာင္းဆုိ ဆုေတာင္းေနရုံနဲ႕မလုံေလာက္ပါဘူး၊ စစ္အာဏာရွင္ေတြက ေဒၚစုန႕ဲတကြ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား 

ေတြကုိ လႊတ္ေပးလာဖုိ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖိအား တုိးတက္လာေရးကုိ ဘက္ေပါင္းစုံက ဝုိင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္ 

ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တ့ဲ သီတင္းပတ္တုန္းက ဦး၀င္းတင္ဟာ ဧရာ၀တီစာေစာင္နဲ႕ အေမးအေျဖလုပ္တုန္းက ႏုိင္ငံတကာ 

အသိုင္းအဝုိင္းအေနနဲ႕ စစ္အာဏာပုိင္ေတြအေပၚ ဖိအားေတြ ဆက္လက္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ လုပ္ရမယ္ဆိုၿပီး ေျပာခ့ဲပါတယ္။ 

ဦး၀င္းတင္ဟာ က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္တဦးပါ။ က်ေနာ္တုိ႔ရ႕ဲေခါင္းေဆာင္တဦးေျပာတ့ဲ စကားဟာ 

ႏုိင္ငံျခားမွာ ေရာက္ေနတ့ဲ က်ေနာ္တုိ႔တေတြအတြက္ ေျပာလုိက္တဲ့ အမွာစကားလုိ႕ မွတ္ယူတတ္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ 

စစ္အာဏာရွင ္နအဖအေပၚ ႏုိင္ငံတကာရ႕ဲဖိအား ဆက္လက္က်ေရာက္ေနဖုိ႔ က်ေနာ္တို႔တေတြ ေရာက္ရိွေနထုိင္ေနတ့ဲ 

ႏုိင္ငံရ႕ဲအစုိးရေတြကုိ စည္းရုံးဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္၊ ဒါဟာ က်ေနာ္တုိ႔တေတြရ႕ဲ လတ္တေလာ တာဝန္ပါ။  

ဂ်ပန္အစုိးရက နအဖ စစ္အာဏာရွင္ေတြအေပၚ ေဒၚစုန႕ဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလႊတ္ေပးဖုိ႕ ေျပာဆုိတုိက္တြန္း 

ဖိအားေပးလာေအာင္ က်ေနာ္တို႔တေတြက ဂ်ပန္အစုိးရကုိ ျပည္တြင္းအေျခအေနေတြ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ 

ေပးဖုိ႔ လုိပါတယ္၊ သုံးသပ္ခ်က္ေတြ အျမင္ေတြကုိ ေပးပုိ႔ႏုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွတဲ့ နည္းလမ္းေတြကိ ု အၾကံေပး 

တုိက္တြန္းဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္အစုိးရက လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္လာေအာင္ တြန္းအားေပးရပါမယ္။ ဒီအတြက္ 

က်ေနာ္တုိ႔အားလုံး အာရုံစိုက္ၿပီး ဝုိင္းဝန္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရပါမယ္။ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ သတင္း အခ်က္အလက္ 

မွ်ေဝေပးတာေတြ၊ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္တာေတြ၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ အၾကံေပးတာေတြ လုပ္ႏုိင္ရပါမယ္။  

ဒီလုိလုပ္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ဟာ လတ္တေလာ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ လုိအပ္တဲ့ ေဒၚစုနဲ႔ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားေတြ 

လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက ္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ ႀကိဳးပမ္းရာေရာက္သလုိ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ စဥ္းစား 

ေတြးေတာမႈေတြ တိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ ယုံၾကည္တ့ဲ က်ေနာ္တို႔ လုိခ်င္တ့ဲ 

ဒီမုိကေရစီအတြက ္အေလ့အက်င့္လုပ္ရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသမား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲတကြ အျခား 

ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသမားေတြအားလုံး ခြၽင္းခ်က္မရိွ အျမန္ဆုံး လြတ္ေျမာက္လာေအာင္ တတ္ႏုိင္သမွ် ဝုိင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္း 

ၾကဖုိ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား ပါဝင္တ့ဲ JAC က အေလးအနက္ တုိက္တြန္း 

လုိက္ပါတယ္။   



ဒီမုိကေရစီ အလံေတာ္ေအာက္တြင္ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ လႈပ္ရွားႏုိင္ၾကေရး 

ဒီကေန႔က်ေရာက္တ့ဲ (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႕ဲ (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔အခါသမယမွာ ရန္ကုန္ၿမ့ိဳ 

အင္းစိန္ေထာင္ႀကီးမွာ အက်ဥ္းခ်ခံေနရတ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာေစဖုိ႔၊ မတရားဖမ္းဆီးခံေနရာက အျမန္ဆုံး 

ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေစဖုိ႔ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြျဖစ္တ့ဲ က်ေနာ္တို႔  JAC က လႈိက္လဲွစြာ 

ဆုေတာင္းေကာင္း ေတာင္းလုိက္ပါတယ္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ ဒီမိုကေရစီ ရရိွေရးအတြက ္စြမ္းစြမ္းတမံ ဦးေဆာင္လမ္းျပေနတ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂ဝဝ၂ 

ခုႏွစ္တုန္းက တုိက္တြန္းခ့ဲဖူးတာ ရိွပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ရရိွလာေအာင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားအားလုံးက တတ္ႏုိင္သမွ် 

ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔၊ ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကဖို႔၊ မတရားတာေတြကိ ု ရပ္ၾကည့္မေနဖုိ႔၊ လစ္လ်ဴမရႈဖုိ႔၊ တရားဥပေဒဘက္ကေန ေျပာဆုိ 

ရပ္တည္ေပးၾကဖုိ႔၊ တနည္းနည္းနဲ႔ ဒီမုိကေရစီရရိွေအာင္ လုပ္ၾကဖုိ႔ မွာထားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေအးခ်မ္းသာယာ 

ဝေျပာေစခ်င္တဲ ့ရည္ရြယ္ခ်က္ေၾကာင္ ့ဒီမိုကေရစီ ရခ်င္တာလုိ႔လည္း ထပ္ေျပာခ့ဲပါတယ္။  

ဒါေၾကာင္ ့ ဒီမုိကေရစီ ရရိွဖုိ႔ဆိုတာ က်ေနာ္တုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံးအတြက္ မလႊဲမေရွာင္အပ္တဲ့ အမ်ဳိးသားေရး 

တာဝန္ႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ရရိွမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မွာထားသလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီးဟာ တရားဥပေဒ 

စုိးမုိးမႈေအာက္မွာ လူတုိင္းလူတိုင္းဟာ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္ရိွရိွန႔ဲ ေနႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေတာ ့ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီမုိကေရစီ ရရိွေရးကုိ တနည္းနည္းနဲ႔ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းၾကရပါေတာ့မယ္။ ဒီကေန႔က 

စလုပ္လည္း အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးပါဘူး။  ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ရရိွေရးဟာ ႏုိင္ငံသားတုိင္းရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရး 

တာဝန္တရပ္လို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား ခံယူခ်က္ ထားရပါမယ္။  

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ ့ ဒီမိုကေရစီ ရရိွေအာင္ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြၿပီး လုပ္ေဆာင္ရာမွာ က်ေနာ္တို႔ဟာ ဒီမုိကေရစီ 

က်င့္စဥ္ေတြကုိ အေျခခံရပါမယ္။ လူတုိင္းလူတိုင္း တန္းတူညီမွ်ခြင့္ ေပးရပါမယ္။ လူတဦးခ်င္း၊ တဖြဲ႔ခ်င္းရ႕ဲ လြတ္လပ္ခြင့္ 

ေတြကုိ ေလးစားရပါမယ္။ လြတ္လပ္စြာ ခံယူထားတဲ့အေပၚ တေယာက္န႔ဲတေယာက ္တဖြဲ႔န႔ဲတဖြဲ႔ မတူကြဲျပားတတ္တာ 

ေတြကုိ လက္ခံတတ္ရပါမယ္။ အမ်ားစုရဲ႕သေဘာကုိ အနည္းစုက လုိက္ေလ်ာအားေပးဖုိ႔ လိုအပ္သလုိ အနည္းစုရ႕ဲ 

ဆႏၵကုိလည္း မပစ္ပယ္ဘ ဲထုိက္သင့္သလုိ အေလးအနက္ ထားရပါမယ္။  

တတိယအခ်က္ကေတာ ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြရ႕ဲေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တုိင္းဟာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ 

ေအာင္ဆန္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးတင္ဦး၊ ဦးဝင္းတင္၊ မင္းကုိႏုိင္၊ ကုိကုိႀကီးတို႔လုိ ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္းနဲ႔ 

ျပည့္ဝၿပီး လူထုတရပ္လံုးက စံနမူနာယူစရာ ျဖစ္ေနရပါမယ္။ ဒါမွလည္း လူထုက တခဲနက္ ပါဝင္ေထာက္ခံလာမွာျဖစ္လုိ႔ 

လူထုလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ဒိမိုကေရစီေအာင္ပြဲ ရလာမွာ ျဖစ္တ့ဲအျပင္ အင္မတန္ေကာင္းမြန္တ့ဲ ႏုိင္င့ံသမုိင္းကုိပါ တည္ေဆာက္ 

ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

စတုတၴအခ်က္ကေတာ ့လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ဦးေဆာင္ေနၾကတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္တုိင္းဟာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အရ မတူ 

ကြဲျပားတာေတြကိ ု အျပည့္အဝ နားလည္ၿပီး လက္ခံေပးၾကဖုိ႔၊ မတူတြဲျပားေနတ့ဲ တဦးခ်င္း၊ တစုခ်င္းမွာ အင္အားေတြ 

ကုိယ္စီ ရွိေနၾကတာကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး စုစည္းၿပီး အင္အားသစ္တရပ္ကိ ုေဖာ္ထုတ္ အသုံးခ ၾ်ကဖို႔၊ မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္ 

ေတြကုိ လက္တြဲေခၚ အားေပးႏုိင္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။        

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဳ ပ္ေႏွာင္ခံေနရတာဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမိုကေရစီရရိွေရးအတြက ္အႀကီးအက်ယ္ 

ဟန္႔တား ပိတ္ဆို႔ခံေနရတာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ စစ္တပ္အပါအဝင္ ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္းအားလုံး၊ ရဟန္းရွင္လ ူျပည္သူအေပါင္းက  

- ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည ္လြတ္ေျမာက္ေရးကုိ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးတရပ္လုိ႔ သေဘာထားၾကပါ၊  

- မတူကြဲျပားတာေတြကို လက္ခံအားေပးၿပီး တစုတစည္းတည္း လႈပ္ရွားၾကပါ၊  

- ဒီမုိကေရစီ ရရိွေရးအတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် ဝိုင္းဝန္းကူည ီပ့ံပုိးၾကပါလို႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံေရာက္ က်ေနာ္တို႔ JAC ျမန္မာ့ 

ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြက အေလးအနက္ တုိက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။  


