
ၿငိမ္းခ်မ္းေသာၿငိမ္းခ်မ္းေသာၿငိမ္းခ်မ္းေသာၿငိမ္းခ်မ္းေသာ    ၂ဝ၁ဝ၂ဝ၁ဝ၂ဝ၁ဝ၂ဝ၁ဝ    ခုႏွစ္ဆီသုိ႔ခုႏွစ္ဆီသုိ႔ခုႏွစ္ဆီသုိ႔ခုႏွစ္ဆီသုိ႔ 

ျမန္မာစစ္အာဏာပုိင္မ်ားက က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာထားသည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ တေရြ႕ေရြ႕ႏွင့္ နီးကပ္လာ 

သည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးသည္ ပုိမုိက်ပ္တည္းလာသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္လာရဖြယ္ရိွသည္။ စစ္အစုိးရ 

အေနျဖင့္   

1. ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အသိအမွတ္မျပဳပ ဲေနာက္ထပ္ ေရြးေကာက္ပြဲအသစ္ က်င္းပမည့္ကိစၥ၊  

2. ၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင ္ မအဲမ်ားဆံုးျဖင့္အႏုိင္ရၿပီး လူထုေထာက္ခံအားေပးမႈ အမ်ားဆုံးရရိွထားသည့္ 

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အား ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ေစေရးကိစၥ၊  

3. စစ္အစုိးရက အာဏာကိ ု ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကိုင္ထားလိုသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တဖက္သတ္ေရးဆြဲကာ အဓမၼ 

နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လူထုအားအတည္ျပဳေစခဲ့ေသာ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံမူမ်ား 

မပါဝင္ပဲ ျဖစ္ေနသည့္ကိစၥ၊   

အစရိွသည္တုိ႔ကိ ုမျဖစ္မေန ေျဖရွင္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။  

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္ကံၾကမၼာကုိ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲေစတတ္သည့္ႏုိင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ 

တခုျဖစ္ရာ စစ္အစုိးရအေနျဖင့္ ၎တုိ႔ စိတ္ဆႏၵအတုိင္းလုပ္ေဆာင္ပါက  

4. အထက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုမေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အုံႂကြေပါက္ကြဲမႈမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ 

ရိွသည့္ကိစၥ၊  

5. ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းႏွင့္ မညီသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း၏ မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္ ထပ္ဆင့္ ျဖစ္လာႏုိင္ဖြယ္ 

ရိွေသာ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အစရိွသည္တုိ႔ကုိ မျဖစ္မေန ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ ရိွသည္။       

ထုိအေျခအေနမ်ားက ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာႏုိင္ငံျဖစ္လာပါမည္ေလာဆုိ 

သည့ ္စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား သံသယမ်ားသည္လည္း ျမင့္တက္လာေပသည္။ 

ထုိအခ်က္ကုိ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စစ္အာဏာပုိင္မ်ားက 

စြဲခ်က္တင္ကာ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္လာျခင္းက ျပသေနေပသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အဘယ္ေၾကာင့ ္ေထာင္ခ်လိုသနည္း 

၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေရးေလာကသုိ႕၀င္ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္မွ စတင္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည ္ ဆင္းရဲ 

ဒုကၡေရာက္ေနသည့္၊ မတရားမႈမ်ားေအာက္တြင္ ခုိကုိးရာမ့ဲေနၾကသည္ ့ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ကယ္တင္ရွင္ အျဖစ္ 

မွတ္ယူခံခ့ဲရေပသည္။ 

သူမသည္ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚ ထက္ျမက္သူတဦးျဖစ္သည့္အျပင္ မဟုတ္မခံစိတ္ဓါတ္ရွိၿပီး သတိၱေျပာင္ေျမာက္သူ 

တဦးလည္းျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက ္ကုိယ္က်ဳိးစြန္႔ အနစ္နာခံႏုိင္သူအျဖစ္ ထင္ရွားလာသည္။  

ထုိ႕ေၾကာင့္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံထူေထာင္လုိေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ျဖစ္လာသည္။  

သူမသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ား၏ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈ၊ ယုံၾကည္ကုိးစားမႈကုိ ရရိွလာသည္၊ 

ထုိအခ်က္က လူထုအက်ဳိးစီးပြားကုိ စုိးစဥ္းမွ်ထည့္မတြက္၊ ႏုိင္ငံအနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းမရိွပ ဲထင္ရာ 



စုိင္းေနသည့္ ျမန္မာစစ္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ မည္သုိ႕မွ်ႏိႈင္းယွဥ္မရပဲ ျဖစ္ေနသည္။ သေဘာထားအျမင္က်ဥ္းေျမာင္းလွ 

သည့ ္စစ္အာဏာရွင္မ်ားအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သူတုိ႔ အာဏာ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးလမ္းေၾကာင္း 

ေပၚတြင္္ ဆူးေညွာင့္ခလုတ္တခုသဖြယ္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။  

ေနအိမ္တြင္ အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းလူစုလူေ၀းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခံရျခင္း၊ ဒီပဲယင္းတြင္ လုပ္ၾကံခံရလုနီးနီး 

အေျခအေနႏွင့္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရျခင္းက ျမန္မာစစ္အာဏာပုိင္မ်ားသည ္ သူမအေပၚထားရိွသည့္၄င္းတုိ႕၏သေဘာထားကုိ 

တုိင္းသိ ျပည္သိ ကမာၻသိ ေဖာ္ျပေနေပသည္။  

ဒီပဲယင္းလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ပြားၿပီးခဲ့ခ်ိန္မွစတင္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ ေနအိမ္တြင္ ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ အက်ဥ္းခ် 

ခံေနခဲ့ရသည္။ (ယင္းမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ သူမ ျပန္လည္ေနထုိင္သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အတြင္း တတိယအႀကိမ္ 

မတရား ထိန္းသိမ္းခံရျခင္းျဖစ္သည္) နအဖစစ္အစုိးရသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ေမလကုန္တြင္ ေနာက္ဆုံးထား ျပန္လႊတ္ေပးရ 

ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တကယ္တမ္း လႊတ္ေပးရေတာ့မည့္အခ်ိန ္ ေရာက္လာေသာအခါ သူမအား ဆက္လက္ ဖမ္းခ်ဳပ္ 

ထားႏုိင္ေရးအတြက ္စစ္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ အျခားအေၾကာင္းရင္းတခုခုကုိျပသရန္ လုိအပ္လာသည္။  

တုိက္ဆုိင္မႈဟုဆုိရမည္ေလာ သို႕မဟုတ္ ႀကိဳတင္ၾကံစည္မႈဟု ယခုေလာေလာဆယ္ အျပတ္မေျပာႏုိင္ေသးသည့္ အျဖစ္ 

တခုက ရုတ္ျခည္းဆုိသလုိ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား တဦးသည္ အင္းယားကန္ဘက္မွ ေရကူးကာ 

သူမ၏ေနအိမ္ကိ ုေစာင့္ၾကပ္ေနသူမ်ား မသိပဲႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္ျခံ၀င္းအတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ (၂) 

ညတာ ေနထုိင္ၿပီး သူမႏွင့္ ေတြ႔ဆုံခဲ့သည္ဟူေသာသတင္းအား စစ္အာဏာပုိင္မ်ားက ၄င္းတုိ႔ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည့္ သတင္း 

မီဒီယာမ်ားမွတဆင္ ့ေဖာ္ျပခ့ဲသည္။ ျမန္မာအမ်ားစုကမူ ဤကိစၥသည ္စစ္အာဏာပုိင္မ်ား၏ လုပ္ၾကံေသာ ဇာတ္လမ္းဟု 

အခုိင္အမာ ဆုိသည္။ ထုံးစံအတုိင္း နအဖထုတ္ျပန္ေသာသတင္းအား မွန္ကန္သည္ဟု အတည္မျပဳႏုိင္။ အတည္ျပဳ 

ႏုိင္ရန္လည္း လြတ္လပ္စြာ စုံစမ္းခြင့္မရေပ။ စစ္အစုိးရက ခ်က္ခ်င္း ဆုိသလိုပင္ သူမအား ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ဥပေဒကုိ 

ခ်ဳိးေဖာက္သည္ဟုဆုိကာ ဖမ္းဆီး၍ အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း ထားရိွခဲ့သည္။ ဤအျဖစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က 

မတရားအမႈဆင္ အဖမ္းခံေနရသည္ဟု ယုံၾကည္ရသျဖင့္ တကမာၻလုံး ေဒါသူပုန္ထေနေတာ့သည္။ 

ေနအိမ္တြင္ အက်ဥ္းခ်သက္တမ္းကုန္ဆုံးကာ ျပန္လႊတ္ေပးရမည့္အေျခအေနက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္မီ 

ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာပါက လက္ရိွႏုိင္ငံေရးအေျခအေနတြင္ ႏုိင္ငံေရး 

အရ အသာစီးရေနသည့္နအဖသည္ အေပၚေအာက္ ေျပာင္းျပန္လွန္လုိက္သက့ဲသုိ႔ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရိွသည္ကို စုိးရိမ္လာ 

သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲသည ္နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ား ႏွစ္ ၂ဝ လုံးလုံး ၎တုိ႔ က်ဴးလြန္ထားသည့္ 

ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိ ုခဝါခ်ပစ္ႏုိင္ေလာက္သည့္ ေသေရး-ရွင္ေရး ထြက္ေပါက္အျဖစ္ အေရးႀကီးေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။  

လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာေရြးေကာက္ပြဲကုိက်င္းပႏုိင္လွ်င္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈ ေလ်ာ့က် 

လာႏုိင္ၿပီး ခ်ီးက်ဴးအသိအမွတ္ျပဳခံရႏုိင္သည္ဟု စစ္အာဏာပုိင္မ်ားက မွတ္ယူထားပုံရသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အနိမ့္ဆုံး 

အေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီးစီးသည္အထိ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မွသာ စစ္အာဏာပုိင္ 

မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔ေဆာင္ရြက္ခ်င္ေသာအရာမ်ားအား အခက္အခဲမ်ားစြာမရိွပဲႏွင္ ့ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ဟု 

ယုတၱိကင္းမ့ဲစြာ တြက္ဆထားသည္။  

ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရးအလားအလာ 

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ အသက္တမွ် တန္ဖုိးထားသည့္ 

အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏုိင္ေရးကုိ နည္းမ်ဳ ိးစံုျဖင့္ အသံေပးလုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွသည္။ ထူးျခားသည္မွာ 

“ဒိမုိကေရစီ” ဆုိေသာ စကားလုံးထက္ “ေရြးေကာက္ပြဲ” စကားလုံးကုိ တြင္တြင္သုံးေနျခင္းျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ 

အဓိက ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုျဖစ္သည့ ္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

တရားဝင္သေဘာထားကုိလည္း အတိအလင္း သိလိုေနသည္။  



အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအားလုံး နီးပါးသည္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ 

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒထဲမ ွ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ မေလ်ာ္ညီသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ျပင္ဆင္ေရးသားရန္ အလုိရုိိွၾကသည္။ 

ထုိ႕ေၾကာင့္ အမ်ဳ ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရး ေကာ္မတီတရပ္ကုိ 

ဖြဲ႔စည္းေပးရန္ နအဖ အာဏာပုိင္မ်ားထံ ေတာင္းဆိုခ့ဲသည္၊ ထိုေတာင္းဆုိမႈအား ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားသာမက 

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳ ိးစုမ်ားကလည္း ေထာက္ခံၾကသည္။  

ဧၿပီလ ၂၈ ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ပါတီအထူးအစည္းအေဝးကုိ က်င္းပသည္။ 

စစ္အာဏာပုိင္မ်ားက ေႏွာင့္ယွက္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း မရိွခဲ့ပါ။ ယခင္ႏွင့္မတူ တမူထူးျခားေနသည့္ ယင္းအျဖစ္ကုိ သုံးသပ္ 

ၾကည့္ပါက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳ ပ္၏ လက္ရွ ိ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းအေျခအေနအေပၚ သေဘာထား၊ ၂ဝ၁ဝ 

ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားတုိ႔ကိ ု နအဖသည္ လြန္စြာစိတ္ဝင္စားၿပီး သိခ်င္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 

ေကာင္းစြာခန္႔မွန္းႏုိင္သည္။  

ထုိကဲ့သုိ႔ ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းက နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ား၏ သေဘာထားသည္ အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္လိုသည္ဟူေသာ 

အေနအထားသုိ႕ ေရာက္ရွိခ့ဲသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ တနည္းဆုိရလွ်င္ သေဘာထားတင္းမာလွေသာ နအဖ စစ္အာဏာပုိင္ 

မ်ားသည္ ၎တုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ လမ္းျပေျမပုံရွိေနလင့္ကစား အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားကုိ အရင္ 

တီးေခါက္ၿပီးမွ မီးစင္ၾကည့္ကရန္ စိတ္ကူးေျပာင္းလုိက္ပံုရသည္ဟု တြက္ဆႏိုင္ေပသည္။ 

နအဖက ထိုသုိ႔ သေဘာထားတင္းမာမႈမျပသည့္လုပ္ရပ္ကုိ ဆက္လက္ကုိင္စြဲကာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က 

နအဖအေပၚ ပုိမုိယုံၾကည္မႈရိွလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းကုိ ရယူသင့္ေပသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ 

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ပါတီတြင္း အထူး အစည္းအေဝးအဆင္ေျပစြာက်င္းပႏုိင္ျခင္းကုိ အမ်ဳ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံေရး 

တုိးတက္မႈ လကၡဏာတရပ္အျဖစ္ ရႈျမင္သုံးသပ္ကာ အာဏာပုိင္မ်ားအား ခ်ီးက်ဴ းအားေပးသင့္သည္။ ထိုသုိ႕လုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္သည္ တဘက္ႏွင့္တဘက္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္ေျမာက္ႏုိင္မည့္အခြင့္အေရးတခုျဖစ္လာႏုိင္ေပသည္။ 

ေရြဂုံတိုင္ေၾကညာခ်က္ဟု လူသိမ်ားေသာေၾကညာခ်က္တြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာသေဘာထားမ်ားကုိ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 

အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကိ ုလႊတ္ေပးေရး၊ နအဖ စိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြသဲည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအား 

ဒီမုိကေရစီ အေျခခံမူမ်ား ပါဝင္လာေစရန္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေရး၊ တုိင္းရင္းသားအားလုံး တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရး 

ရရိွေရး၊ ပါတီစည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရး၊ ၁၉၉၀ ခုႏွစ ္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကိ ုတနည္းနည္းျဖင့္ အသိ 

အမွတ္ျပဳေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ေရး စသည္တုိ႔ပါ၀င္သည္။ ထို႔အတူ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ 

ပတ္သက္ေသာသေဘာထားကုိထုတ္ျပန္ရာ၌ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအားလုံးကုိ 

ခၽြင္းခ်က္မရိွ လႊတ္ေပးလွ်င္၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒပါ ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းႏွင့္ မကုိက္ညီေသာ အခ်က္မ်ားကုိ ပယ္ဖ်က္ 

ေပးလွ်င္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပုံတင္ျခင္း ဥပေဒႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာဥပေဒမ်ားကိ ု ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီးမွ 

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ေရးကုိ စဥ္းစားမည္ဟု ဆုိထားသည္။ 

ေရြဂုံတိုင္ေၾကညာခ်က္တြင္ ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားသည္ ေၾကာင္းက်ဳ ိးဆီေလ်ာ္ခုိင္မာေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ 

စစ္မွန္သည့ ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ေရးကုိ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳ ိးျပျငင္းဆန္ေနသည့္ စစ္အာဏာပုိင္မ်ားကုိ 

ဆြဲေဆာင္ႏုိင္အား နည္းပါးလွသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။  

ေယဘုယ်အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င ္ နအဖစစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ျပည္တြင္းရိွ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္တကြ တတုိင္း 

ျပည္လံုးအား ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္ဟု ျမင္ရေသာ္လည္း ၄င္းတို႔တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ အက်ပ္အတည္း အခက္အခဲ 

မ်ားရိွေနသည္။ အႀကီးမားဆုံးမွာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ုအပါအ၀င္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရး ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈႏွွင့္ 

ကုန္သြယ္ေရးပိတ္ဆို႕မႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။  



ယခင္ကာလမ်ားက အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏စီးပြားေရးျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားသည္ မိမိတုိ႕ႏုိင္ငံအားမထိခိုက္ဟု ဆုိေနခဲ့ေသာ္ 

လည္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင ္ စီးပြားေရး ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကုိ ရုပ္သိမ္းေပးရန္ အတိ 

အလင္းေတာင္းဆုိလာခဲ့ၿပီး အခြင့္အေရးႀကံဳတိုင္းလည္း ထပ္မံေတာင္းဆုိလ်က္ ရိွေနခဲ့သည္။  

ထုိသို႕ေတာင္းဆုိလာျခင္းက စီးပြားေရးျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈႏွင့္ ပိတ္ဆုိ႕မႈမ်ားသည္ ၎တုိ႔အေပၚ အမွန္တကယ္ ထိခုိက္ေနၿပီ 

ဆုိျခင္းကုိ ျပသေနေပသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အာဏာပုိင္မ်ားအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူခ်က္မ်ားသည္ 

သိသိသာသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္သာ ၄င္းတုိ႔၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား ေျပာင္းလဲလာခဲ့ရျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္ရွားေရးသည္ နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ား၏ 

လုိလားခ်က္ျဖစ္သည္မွာ အလြန္သိသာသည္။ ထိုျပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီအသြင္ 

ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ နအဖအာဏာပုိင္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ဖိအားျဖစ္ၿပီး နအဖအား ေတြ႔ဆုံ 

ေဆြးေႏြးေရးစားပြဲဝုိင္းဆီသို႔ တြန္းပုိ႔ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳ ပ္ႏွင့္တကြ ဒီမုိကေရစီအင္အားစု 

မ်ားက တစိုက္မတ္မတ္ မွတ္ယူလ်က္ရိွေနၾကသည္။  

ေရႊဂုံတိုင္ေၾကညာခ်က္တြင္ နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ား ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္အခက္အခဲမ်ား၊ တိုင္းျပည္ ရင္ဆုိင္ေနရ 

ေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားကုိ အမ်ဳ ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က နအဖႏွင့္အတူ လက္တြဲေျဖရွင္းၾကမည္ဆိုေသာ ကမ္း 

လွမ္းခ်က္ပါ၀င္ခ့ဲလွ်င ္အက်ပ္အတည္းေတြ႔ေနသည့္ နအဖအေနျဖင့္ ထုိကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ လွမ္းယူလ်က္ မီးစင္ၾကည့္က 

ႏုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္လာႏုိင္စရာ ရိွေပလိမ့္မည္။  

မတည္မၿငိမ္မတည္မၿငိမ္မတည္မၿငိမ္မတည္မၿငိမ္    ျဖစ္လာမည့္ျဖစ္လာမည့္ျဖစ္လာမည့္ျဖစ္လာမည့္    အနာဂတ္အနာဂတ္အနာဂတ္အနာဂတ္ 

ယခုအခါ နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား စြဲခ်က္တင္ကာ စီရင္ခ်က္ခ်ၿပီး ေထာင္ခ်ရန္ 

ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ ထုိလုပ္ေဆာင္ခ်က္က နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ားအတြက္သာမက ဒီမုိကေရစီအင္အားစု 

မ်ားအတြက္ေရာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ ေကာင္းက်ဳ ိးျဖစ္ထြန္းႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိအခ်က္ကုိ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ 

သက္ဆုိင္သူအားလုံးသာမက ျမန္မာျပည္အေရး အေပၚအေလးထား ေစာင့္ၾကည့္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္း 

ကပါ အေလးအနက္ထားစဥ္းစားသင့္ေပသည္။ 

စစ္အာဏာပုိင္မ်ား၏ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ၾကာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သား 

မ်ားသည္ အက်ပ္အတည္းေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဆင္းရခဲက္ခဲစြာ လုံျခံဳမႈကင္းမ့ဲစြာ ေနထုိင္ေနၾကရသည္။ မိမိတုိ႔၏ေမွ်ာ္လင့္ 

အားကုိးေနရသည့္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းသည္ က်ပ္တည္းမႈမ်ား 

ေၾကာင့ ္မေက်နပ္ခ်က္မ်ားစြာကို ေပါက္ကြဲလာေစရန္ ႏႈိးဆြေပးလုိက္ေတာ့မည့္အလား ျဖစ္ေနသည္။ ထုိ႕အတူ ႏုိင္ငံေရး 

လႈပ္ရွားေနသည့္ အင္အားစုမ်ားအၾကားတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အေျပာင္းအလဲလုပ္ 

ေဆာင္လွ်င္ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ဆုိသည့္အယူအဆမ်ား ေပၚထြန္းလာႏုိင္ဖြယ္ရာရိွေနျပန္သည္။ အလားတူပင္ ျပည္ပေရာက္ 

ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လႈပ္ရွားေနရာမွ အင္အားသုံးနည္း၊ လက္နက္ကုိင္နည္းလမ္း 

မ်ား၊ နအဖ စစ္အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအား ဖ်က္ဆီး တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အထိ စဥ္းစားစီစဥ္လာႏုိင္ေျခ 

လည္း ရိွေနျပန္သည္။ ထို႕အတူ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကလည္း မိမိတုိ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားဆုံးရႈံးရေတာ့မည္ 

ဆုိသည့္ စုိးရိမ္မႈမ်ားက လက္နက္ကိုင္တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ပုိမုိျဖစ္ပြားလာရန္ တြန္းအားေပးသလိ ုျဖစ္လာႏုိင္ေပသည္။ 

ထုိအေျခအေနမ်ဳိးဆုိက္ေရာက္လာပါက နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ားသည္လည္း ၎တုိ႔ေျဖရွင္းေနက်အတုိင္း အင္အားသုံး 

ႏိွမ္နင္းမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္လာမည္ျဖစ္ရာ မတည္မၿငိမ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၌သာမက အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားသို႔ပါ 

ကူးစက္သြားႏုိင္သည္အထိ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ ျဖစ္သြားႏုိင္သည္။  

 

 



အေျခအေနဆုိးမ်ားဆီသုိ႔အေျခအေနဆုိးမ်ားဆီသုိ႔အေျခအေနဆုိးမ်ားဆီသုိ႔အေျခအေနဆုိးမ်ားဆီသုိ႔    မတက္လွမ္းႏုိင္ေရးမတက္လွမ္းႏုိင္ေရးမတက္လွမ္းႏုိင္ေရးမတက္လွမ္းႏုိင္ေရး 

ႏုိင္ငံတြင္း မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားက အဆုိပါနုိင္ငံအား အက်ဳ ိးယုတ္ေစရုံမက ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားကုိပါ ထိခုိက္ေစသည္။ 

ျမန္မာျပည္အေရးတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ ့

ျပည္တြင္းေရးျပသနာမ်ားသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသ တြင္းႏုိင္ငံမ်ားသုိ႕ ကူးစက္ေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္သည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ 

အလုပ္သမား၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ ထြက္ေျပးပုန္းေရွာင္ရသည့္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေနမႈမ်ားႏွင့္အတူ 

ဆက္ႏြယ္ေသာ ရာဇဝတ္မ်ား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး စသည့္ျပသနာမ်ားသည္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းႏွင့္ သီးျခားစီခြဲ၍ 

မရႏုိင္ေသာကိစၥမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ 

ျမန္မာစစ္အစုိးရက ယခုတဖန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိ ု ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ 

အား စစ္မွန္ေသာဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရးထက္ ၎တုိ႔ အာဏာ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးကုိသာ ဦးတည္ထား 

က်င္းပမည္ဆုိလွ်င ္ ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္းသည္ ယခုထက္ ပုိမုိဆိုးရြားလာၿပီး ေပါက္ကြဲသည့္အဆင့္သုိ႔ ေရာက္ရိွလာ 

ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ထိုအေျခအေနကုိ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ တားဆီးႏုိင္ရန္ နည္းလမ္းကုိ သက္ဆိုင္သူအားလုံးတုိ႔က 

အျမန္ဆုံး ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္သည္။  

နအဖအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င ္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားအား ရန္သူအျဖစ္ သေဘာ 

မထားပဲ ပုိမုိေပ်ာ့ေျပာင္းေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ဆက္ဆံသင့္သည္။ နအဖသည္ လက္နက္စြဲကုိင္တုိက္ခုိက္ 

ေနေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳ ိးစုအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စကားေျပာဆုိႏုိင္ 

ၾကေသးလွ်င္ ႏုိင္င့ံအက်ဳိးအတြက္ ဒီမုိကေရစီကုိလိုလားေသာႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ စကားမေျပာႏုိင္စရာ အေၾကာင္း 

မရိွေပ။ ထိုအခ်က္ကိ ုနအဖကုိယ္တုိင္ ယုံၾကည္လက္ခံေရးသည္ ဦးစြာပထမ လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္၊ တဘက္ႏွင့္တဘက္ 

အရိပ္အေရာင္ၾကည့္ရုံျဖင့္ ယုံၾကည္မႈအျပည့္ ေဆြးေႏြးစကားေျပာႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ တကယ္တမ္း အလုပ္မျဖစ္ပ ဲ

အခ်ိန္ကုန္သြားသည္သာ အဖတ္တင္ေနေပလိမ့္မည္။ တဘက္ႏွင့္တဘက ္အရင္ဦးဆုံး အလြတ္သေဘာျဖစ္ေစ ေတြ႔ဆုံ 

စကားေျပာၾကည့္မွသာ ယံုၾကည္မႈမ်ားကုိ လက္ေတြ႔က်က် စတင္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေပမည္။ ယုံၾကည္မႈ ပုိရလွ်င္ ေစ့စပ္ 

ေဆြးေႏြးေရး တံခါးပြင့္မည္မွာ ေသခ်ာေနေတာ့သည္။ နအဖဘက္တြင္ ဤသေဘာကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ျပသရန္ 

လုိအပ္ေပသည္။ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အပါအ၀င္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားဘက္တြင္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ စစ္မွန္သည့္ ေတြ႕ဆုံ 

ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိေနသည့္အတိုင္း နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ား ကုိယ္တိုင္ကုိယ္က် ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးေရး စားပြဲသုိ႔ 

လာႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ မက္လုံးမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရန္ လုိအပ္ရုံမက မိမိတို႔အေပၚ ယုံၾကည္မႈမ်ား ထားလာေရးအတြက္ 

လုိအပ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး အ၀န္းအ၀ုိင္းကုိ ဖန္တီးရန္လည္း လုိအပ္ေပသည္။ နအဖ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနသည့္အရာမ်ားက 

အဘယ္နည္း။ ထိုစုိးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ားကိ ုေလ်ာ့က်သြားေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားက အဘယ္နည္း စသည္မ်ားကုိ တြက္ 

ခ်က္ ရွာေဖြကာ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားျဖင့္ မိမိတုိ႔အလုိရိွေသာပန္းတိုင္သုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္သည္။ 

ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအင္အားစုမ်ားဘက္တြင္လည္း ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားအေပၚ ဆထက္ထမ္းပုိး ေထာက္ခံအားေပး 

မႈႏွင့္ ကူညီပံ့ပုိးေပးမႈမ်ားကုိ နည္းမ်ဳ ိးစုံျဖင့္ေပးႏုိင္ေရးကုိ အေလးထား စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္း 

အ၀ုိင္းက ျမန္မာျပည ္ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ယခုထက္ ပုိမုိထိေရာက္ 

စြာ လုပ္ကိုင္လာေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးသုံးသပ္မႈမ်ား၊ စည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကုိ အျမ ဲစဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႔လုပ္ေဆာင္ 

ႏုိင္ရန္ လုိအပ္သည္။ 

ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္း ဘက္တြင္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီအေရးကုိ အမွန္တကယ ္လိုလားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ 

အားလုံးက ဝုိင္းဝန္းပ့ံပိုးရန္လုိသည္။ အခ်ဳိ႕ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ထြန္းေရးထက္ 

ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းဖုိ႔ နအဖႏွင့္ေပါင္းလ်က ္ လက္ဦးမႈရေရးကုိသာ ပုိမုိအာရုံစိုက္လ်က္ရွိေနသည္ကိ ု ေတြ႔ရသည္။ 

အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားကမူ စီးပြားေရးျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈကဲ့သုိ႔ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ အၾကပ္ကုိင ္ ဖိအားေပး 



လ်က္ ရိွသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ပါဝင္ပတ္သက္မႈရိွေသာ အေျခအေနျဖစ္လွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္မွ ဒီမိုကေရစီစနစ္ သုိ႔ 

ကူးေျပာင္းႏုိင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္တခုတည္းကိုသာ တစုိက္မတ္မတ္ ထားရိွသင့္သည္။ ထုိအခါ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ 

လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းသည္လည္း တပုံစံတည္း ျဖစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ၏ အေနအထားမွာ ျမန္မာျပည္ 

ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလေဲရးတြင္ တစည္းတလုံးတည္းျဖင့္ အေရးပါေသာေနရာမွ ပါ၀င္ပ့ံပုိးႏုိင္မွသာ ထိထိ 

ေရာက္ေရာက္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ အေမရိကန္၊ အီးယူ၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ားတုိ႔က စီးပြားေရးျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈ 

မ်ားျဖင့္ အေရးယူေနခ်ိန္တြင္ တရုတ္ႏွင့္ရုရွားတုိ႔က လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၌ နအဖဘက္မွေန၍ ဗီတုိအာဏာျဖင့္ ပယ္ခ် 

ျခင္း(သုိ႔) ပယ္ခ်ရန္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတုိ႔မွာ ႏုိင္ငံတကာ၏ ပ့ံပုိးမႈမ်ားတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ မတူ၊ လုပ္ေဆာင္ပုံ မတူေၾကာင္း 

ျပသေနသည္။  

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ၏ လက္ရိွသေဘာကိ ု ေကာင္းစြာသံုးသပ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု 

ထင္မိသည္။   

ျမန္မာစစ္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ အမွန္ပင္ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္အေျခအေနသုိ႔ ေရာက္ရိွေနသည္။ ဥပမာ- ႏုိင္ငံေရးဘက္ကုိ 

ၾကည့္လွ်င္ အာဏာကုိ မည္မွ်ပင္ တင္းၾကပ္စြာ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားေစကာမူ တရားဝင္အစုိးရတရပ္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးပ ဲရွိေနသည္။ 

စီးပြားေရးဘက္တြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ထိပ္ပုိင္းတစုႏွင့္ ၎တုိ႔၏ နီးစပ္ရာအသုိင္းအဝိုင္းတုိ႔က မည္မွ်ပင္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝ 

ေနေစကာမူ တတုိင္းျပည္လုံး ခြၽတ္ျခံဳက် ဆင္းရဲေနသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကုိ မျငင္းႏုိင္ေအာင္ ရိွေနသည္။ တုိင္းျပည္၏ 

အဓိကအခန္းက႑မ်ားတြင္ ထိုသုိ႔ အက်ပ္အတည္းမ်ား ျဖစ္ေနျခင္းကုိကပင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖုိ႔ ၎တုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ 

ျဖစ္လုိသည့္ လမ္းျပေျမပုံအတုိင္း လြယ္လြယ္ကူကူေလွ်ာက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနေတာ့သည္။ 

အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနသည္ 

တုိင္းျပည္ကုိ ႏွစ္ေပါင္း (၂ဝ)ၾကာ အုပ္စုိးလာသည့္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္တုိ႔အေနျဖင့္ အဆုိပါ အခက္အခမဲ်ားကုိ 

ေျပလည္ေအာင္ ၎တုိ႔ကိုယ္တုိင ္မည္သည့္အခါမွ် ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္းရိွမည္မဟုတ္ေပ။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္း၌ အမ်ဳိးသား 

ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အပါအဝင္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားသည္၎၊ ျပည္ပ၌ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းသည္၎ နအဖႏွင့္ 

လုိလိုလားလားလက္တြဲေျဖရွင္းေပးရန္ အခြင့္အလမ္း ရိွမေနသေရြ႕ မည္သည့္ အခါမွ် စင္းလုံးေခ်ာမေအာင္ျမင္ႏုိင္။ 

ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းက ျမန္မာစစ္အာဏာပုိင္မ်ားထက္ အဖက္ဖက္တြင္ ေတာင့္တင္းခုိင္မာအားေကာင္းသည္။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး အခက္အခဲမ်ားကုိ ကူညီေျဖရွင္းေပးေရးႏွင့္တကြ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳေရးကိစၥ 

မ်ားတြင္ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံမ်ား၊ ကမာၻ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက လိုလုိလားလား ကူညီေပးလုိၾကသည္။ ေပးႏုိင္စြမ္းလည္း ရိွၾကသည္။ 

အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င ္ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္စြာ ကူညီပံ့ပုိးေပးႏုိင္သည့္ အေနအထား 

ရိွသည္ကုိ မေမ့မေလ်ာ့သင့္ေပ။ တနည္းအားျဖင့္ အခြင့္ေကာင္းတရပ္ အခ်ိန္ကုိက္ရယူ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ စဥ္းစားသင့္သည္။ 

စစ္အာဏာပုိင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပးေရး၊ ဒီမုိကေရစီ 

အင္အားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးလာေစေရး၊ အမ်ဳ ိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အစရိွသည္တို႔အတြက ္ ျပည္တြင္း 

ျပည္ပ ဒီမုိကေရစီ လုိလားသူတုိ႔က ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေကာင္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးႏုိင္ေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။  

ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနေကာင္းအား ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းမွ ဖန္တီးပုံမ်ားအနက္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အီးယူတုိ႕၏ ထိပ္သီး 

ေဆြးေႏြးပြဲေၾကညာခ်က္ကုိ နမူနာအေနျဖင့္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။  

ထုိေၾကညာခ်က္တြင္ ႏွစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သေဘာတူခဲ့ၾကသည္ ့ အခ်က္မ်ားသည္ အားေကာင္းသည့္ 

အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္၊  



၁။ နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ားကက်င္းပရန္စီစဥ္ထားသည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲအား ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းက 

လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳလာေစရန္မွာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ အေရးပါသည့္ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားပါ၀င္ရမည္ဟ ု ဆိုထား 

သည္၊  

၂။ ထုိအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကုိ လႊတ္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအေပၚ 

ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ား ဖယ္ရွားေပးရန္ လုိအပ္သည္ဟ ုဆုိထားသည္၊  

၃။ ထုိ႕အျပင္ သိသာထင္ရွားသည့္ႏုိင္ငံေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကုိ ေလးစားလုိက္နာသည့္ေျခလွမ္းမ်ားကုိ 

ျမန္မာ စစ္အာဏာပုိင္မ်ားကလွမ္းမည္ဆုိလွ်င္ အျပဳသေဘာျဖင့္တုံ႕ျပန္မႈမ်ားျပဳမည္ဟု ဆုိထားသည္။  

ထုိအခ်က္မ်ားကုိ လက္ေတ႔ြအေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရေပမည္။ သို႔မွသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္မွန္သည့္ 

ဒီမုိကေရစီကုိ ျဖစ္ထြန္းလာေရးတြင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းထိေရာက္စြာပါ၀င္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ၏ပန္းတုိင္မွာ ေဆြးေႏြးသူမ်ားအၾကား မိမိတုိ႔လိုလားခ်က္မ်ားကုိ ရရိွေရးပင္ျဖစ္သည္။ တနည္းဆုိရ 

လွ်င္ ႏွစ္ဘက္စလုံးအႏုိင္ရသည့္ win-win solution ရရိွေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဂ်ပန္အပါအ၀င ္ ႏုိင္ငံတကာ 

အသိုင္းအ၀ုိင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာျပည္တြင္းမွ ႏုိင္ငံေရးအရ အဓိကမ႑ိဳင္က်သည့ ္အင္အားစုမ်ားအၾကား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး 

ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္လာေရးအတြက္ လက္ေတြ႕က်ေသာထိေရာက္သည့္ ဖိအားေပးမႈ၊ တြန္းအားေပးမႈ၊ ဆြဲေဆာင္မႈ၊ မက္လုံး 

ေပးမႈ၊ နားခ်မႈ စသည့္နည္း အားလုံးကုိ ဟန္ခ်က္ညီစြာ အသုံးခ်ႏုိင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔ ျပည္တြင္းျပည္ပႏွင္ ့ႏုိင္ငံတကာမွ ထိေရာက္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကုိက ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမည္ဆိုပါက 

၂ဝ၁ဝ ျမန္မာျပည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာတုိင္းျပည္ျဖစ္လာေစရန္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင ္ ေျပာင္းလဲေရးကိ ု မွန္မွန္ကန္ကန္ 

အေကာင္အထည္ စတင္ေဖာ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ 

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး 

ေမ ၂၃ ၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ ္

 


