
အိတ္ဖြင့္ေပးစာ 

သုိ႔ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ႏွင္ ့ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးေကာင္စီ  

ျမန္မာ့ႏ္ုိင္ငံေရးျပႆနာအား ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ သမာသမတ္က်စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းမွာ 

ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္သည္ဟု အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က တစိုက္မတ္မတ ္ ခံယူထားသည္ကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ 

ဒီမုိကေရစီ လိုလားသူမ်ားက အျပည့္အဝ ေထာက္ခံၾကသည့္အတုိင္း အမ်ားဆႏၵႏွင့္အညီ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ 

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား ေပးႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးအရ အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝေသာ 

ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ေျမာကေ္ရးကုိ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ကာ လက္ရိွျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး 

အေျခအေနအား သံုးသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပုိ႔ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

၂ဝဝ၉ ခုႏွစ ္ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားတြင ္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ပါတီအထူးအစည္းအေဝး တရပ္ကုိ 

က်င္းပေသာအခါ ပါတဝီင္မ်ား၊ ေအာက္ေျခအဆင့္ဆင့္ရိွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ားက ခါတုိင္း 

ျပဳလုပ္ေနက် ၿခိမ္းေျခာက္မႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈ၊ ဟန္႔တားမႈမ်ား မျပဳလုပ္ပ ဲအစည္းအေဝးကုိ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေအာင္ 

ခြင့္ျပဳေပးလုိကသ္က့ဲသုိ႔ ရိွခဲ့ပါသည္။ ထုိအခ်က္က နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ား၏ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳ ပ္အေပၚ 

ထားရိွေသာ သေဘာထားသည္ ခါတုိင္းက့ဲသုိ႔မဟုတဘဲ္ ထူးျခားစြာ ေျပာင္းလဲလာသည္ကိ ု ေဖာ္ျပလ်က္ရွေိနသည္။ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနႏွင္ ့ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ မည္သုိ႔မည္ပုံ 

သေဘာထားသည္ကုိ နအဖက သိရိွလိုသည့္အတြက္ အဖြဲ႔ခ်ဳ ပ္၏ အထူးအစည္းအေဝးကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ေလသေလာဟု 

ယူဆရပါသည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး တိုးတက္မႈ၏ အမွတ္အသားတရပ္ စတင္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းအတြက္ 

ႀကိဳဆုိလုိက္ပါသည္။ 

ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ပါတီအထူးအစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ အမ်ဳ ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေရႊဂုံတိုင္ ေၾကညာစာတမ္း၌ 

လက္ရိွ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနအေပၚ သေဘာထား၊ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအေပၚ သေဘာထား၊ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ 

နအဖက က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သေဘာထားမ်ား၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားအား 

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ကိ ုေတြ႔ရိွရပါသည္။   

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးအတြက္ အစြမ္းရိွသမွ် အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာ အမ်ဳ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳ ပ္အား 

ေထာက္ခံဝန္းရံလ်က္ရွိေသာ မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ ေရႊဂုံတုိင္ေၾကညာစာတမ္းပါ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ 

ေလ့လာၾကည့္ရႈရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံးအတြက္ ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းစဥ္ကိ ု ခုိင္မာစြာ 

စြဲကိုင္ထားသည္ကိ ု ေတြ႔ရပါသည္။ သုိ႔ေသာ ္ ေရႊဂံုတုိင္ ေၾကညာစာတမ္းသည္ နအဖက ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈျပဳလာေရး 

အတြက္ ဆြဲေဆာင္ႏုိင္အား နည္းပါးသည္ဟု ရိုးသားစြာ ရႈျမငသုံ္းသပ္မိပါသည္။ 

ေရႊဂုံတိုင္ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာၿပီး တလျပည့္ေျမာက္ခဲ့သည့္တိုင္ ထိုေၾကညာခ်ကအ္ေပၚ နအဖက မည္သုိ႔မွ် 

တုံ႔ျပန္ခ့ဲျခင္း မျပဳခဲ့သည္ကုိလည္း သတိျပဳမိသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ကမ္းလွမ္းထားသည့္အတုိင္း ေတြ႔ဆုံ 

ေဆြးေႏြးမႈျပဳရန ္နအဖဘက္က အရိပအ္ေယာင္ျပသျခင္း မရိွေသးသည္မွာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလိုစိတ္ မရိွျခင္းေၾကာင့္ 

သုိ႔မဟုတ္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈ မျပဳပေဲနလွ်င္ ရေသးသည္ဟု နအဖက ယုံၾကည္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ခန္႔မွန္း 

သုံးသပ္ရဖြယ ္ရိွပါသည္။  

ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေရးအေပၚ နည္းနိႆယ် ကြဲျပားစြာ တည္ေဆာက္လ်က္ရိွၾကေသာ အဖြဲ႔မ်ားအၾကား အေျမာ္အျမင္ 

ႀကီးႀကီးထားလ်က္ ျပင္သာေျပာင္းသာစြာျဖင္ ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာႏိုင္ေရးမွာ မရိွမျဖစ္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု 



သက္ဆုိင္သူအားလုံးတုိ႔မွ အေလးအနက္ ခံယူၾကမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ အခုိင္အမာ စတင္ လုပ္ေဆာင္ 

ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။       

သုိ႔ျဖစ္ရာ နအဖဘက္မွ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမျပဳပ ဲ မေနႏုိင္သည့္ အေျခအေနကုိ ေဖာ္ေဆာင္သည့္ 

ႏုိင္ငံေရး အဝန္းအဝုိင္းတရပ္ကိ ု အမ်ဳ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳ ပက္ မွ်မွ်တတ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထုိနည္းတူ 

နအဖကလည္း အမ်ဳ ိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္တကြ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလုံး သင့္တင့္မွ်တစြာ ပါဝင္ ေဆြးေႏြး 

ႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရး ေနာက္ခံအေနအထား ျဖစ္ေနေအာင္ စိတ္ပါလက္ပါ အားေပးဖုိ႔ လိအုပ္ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ထုိသို႔ 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး မျဖစ္ေျမာက္စရာအေၾကာင္း မရိွေတာ့ပါ။       

ထုိအေတာအတြင္းမွာပင္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနသစ္တရပ္ကုိ နအဖဘက္မွ ဖန္တီးလုိက္သည္။ ၂ဝဝ၉ 

ခုႏွစ္ ေမလ မကုန္မီ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မွ လႊတ္ေပးရေတာ့မည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို နအဖက ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ (၂၂)ျဖင့္ တရားစြဲၿပီး ဖမ္းဆီးလုိက္သည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္က နအဖသည္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရး ၾသဇာအရိွန္အဝါအေပၚ အထင္အျမင္လြဲမွားေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ႐ႈျမင္မိ 

ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္မ ွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာပါက နအဖ စိတ္ႀကိဳက္ စီစဥ္ 

ထားေသာ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပ်က္သြားႏုိင္သည္ဟ ုနအဖက မွတ္ယူထားပုံလည္း ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့ ္သူမအား 

ဆက္လက္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆရပါသည္။ 

အမွန္စင္စစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပ်က္လိမ့္မည္ဆိုေသာ အယူအဆသည္ 

အလြန္ပင္ ယုတိၱကင္းမဲ့လွပါသည္။ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ဳိး ခုိင္လုံမႈမရိွပါ။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကုိ 

အထိေရာက္ဆုံး လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေၾကာင့္သာ အဆုိပါေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဂုဏ္သိကၡာရွိရိွ 

က်င္းပႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္ကုိ နအဖက စူးစမ္းဆင္ျခင္သင့္ပါသည္။ ျမန္မာတျပည္လံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုး ႏုိင္ငံေရး 

ထြက္ေပါက္တခုကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကသာ ဖန္တီးေပးႏုိင္စြမ္းရိွပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား 

ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းျဖင့္ မည္သုိ႔မွ် အက်ဳ ိးထူးလာမည္ မဟုတ္သည့္ျပင္ နအဖ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိပင္ 

ဆက္လက္ ထိခုိက္ေနပါလိမ့္မည္။     

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္္ လြတ္ေျမာက္လာပါက ျပည္သူတရပ္လုံး ဝမ္းသာမည့္အျပင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ 

အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းက ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ႀကိဳဆိုၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ 

လြတ္ေျမာက္ေရးမွာ ဒီမုိကေရစီ အမွန္တကယ ္ ျဖစ္ထြန္းလာေရးကုိ ဦးတည္သျဖင္ ့ အဆိုပါလုပ္ရပ္အတြက္ နအဖအား 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပက္ အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ခ်ီးက်ဴးမည္ဟုလည္း မိမိတုိ႔က အခုိင္အမာ ယုံၾကည္ 

ပါသည္။ သုိ႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးတည္ျဖစ္ထြန္းလာမည္ဟု မွတ္ယူပါသည္။  

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ကလည္း သေဘာထားျမင့္ျမတ္သူပီပီ လြတ္ေျမာက္လာမႈအတြက္ နအဖ၏လုပ္ရပ္ကုိ 

ခ်ီးက်ဴ းမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ ထုိအေျခအေနက အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ နအဖတုိ႔အၾကား ဆက္ဆံမႈမ်ား 

တုိးတက္လာေစရန္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဘက္အၾကား နားလည္မႈႏွင့္ ယုံၾကည္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္း 

လာေရးအတြက္ ဝုိင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းတခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္စလုံးက အမိအရ အသုံးခ်ႏုိင္ရန္ 

လုိအပ္ပါသည္။ 

နအစစ္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ အေမရိကန္အပါအဝင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ ျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားကုိ 

ဖယ္ရွားေပးေရးအား ယခင္က အျခားသူမ်ားမွတဆင့္ ေတာင္းဆိခုိုင္းေနခ့ဲေသာ္လည္း ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢ 

အေထြေထြညီလာခံတြင ္အဆိုပါ ျပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈကုိ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ တရားဝင္ အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ ေျပာဆုိ 

ခ့ဲသည္။ ထုိသုိ႔ေျပာဆုိခ်က္က နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ား၏ အႀကီးမားဆုံးေသာ အက်ပ္အတည္းတခုမွာ ျပစ္ဒဏ္ခတ္ 

အေရးယူခံေနရမႈပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ နအဖအေနျဖင့္ ဆက္လက္ ခံႏုိင္ရည္မရိွေသာ အေျခအေန 

ျဖစ္ေသာေၾကာင့သ္ာ ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆုိတုိက္တြန္းေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိရဖြယ္ရိွပါသည္။  



အမ်ဳိးသားဒီမုိေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳ ပအ္ေနျဖင့္ ယင္းအခ်က္ကုိ အေလးအနက္ သုံးသပ္သင့္ပါသည္။ တမ်ဳိးသားလံုး ျပန္လည္ 

သင့္ျမတ္ေရးကုိ အမ်ဳိးသားဒီမုိေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳ ပက္ လက္ေတြ႔က်က် ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အားထုတ္သည့္အေနျဖင့္ နအဖ ရင္ဆိုင္ 

ေနရသည့္ ျပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး အက်ပ္အတည္း ျပႆနာမ်ားကုိ အတူ 

လက္တြဲ ေျဖရွင္းလုိပါသည္ဟု အတိအလင္း ထုတ္ျပန္ ကမ္းလွမ္းမည္ဆိုလွ်င္ ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္အတြက္ ေတြ႔ဆုံ 

ေဆြးေႏြးေရးကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးအဝန္းအဝုိင္းကုိ ဖန္တီးရာေရာက္ပါလိမ့္မည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ နအဖ 

ဘက္ကလည္း ထုိကမ္းလွမ္းခ်က္ကုိ အျပဳသေဘာျဖင့္ ေစာလ်င္စြာ တုံ႔ျပန္ရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။  

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္လာလွ်င ္ က်န္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသမားမ်ားအားလုံး လြတ္ေျမာက္ေရး 

အတြက္ ႏွစ္ဘက္အၾကား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္ပါမည္။ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အျပဳသေဘာ 

ေဆာင္ေနမည္ဆုိလွ်င္ တဘက္ႏွင့္တဘက ္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ ခုိင္ခုိင္မာမာ တည္ေဆာက္ 

လာႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ နအဖ၏ စုိးရိမ္စိတ္မ်ား၊ သံသယမ်ားကုိ ခဝါခ်ပစ္ႏုိင္ပါမည္။ 

နအဖစိတ္ႀကိဳက္ေရးဆြဲထားသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ေနရန္ ျပန္လည္သံုးသပ္ဖုိ႔ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပက္ အဆိုျပဳထားသည္ကိ ု ေတြ႔ရပါသည္။ တဘက္ႏွင့္တဘက္ အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ 

ယုံၾကည္မႈ အားေကာင္းေနမည္ဆိုလွ်င္ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံအက်ဳိးအတြက္ ျမန္မာ့ေရခံေျမခံႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ 

ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတရပ္ကုိ အတူလက္တြဲ ျပင္ဆင္ ေရးဆြဲႏုိင္ၾကပါလိမ့္မည္။  

ဒီမုိကေရစီ အသြင္ေျပာင္းမည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ႏုိင္ငံသားတုိင္း တန္းတူညီမွ်မႈရိွေနေရး၊ အေျခခံရပုိင္ခြင့္မ်ား အတြက္ 

လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား ရိွေနေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေပးႏုိင္ေရး အစရိွသည့္ 

ဒီမုိကေရစီ အေျခခံမူမ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ အျပည့္အဝ အာမခံေပးႏုိင္သည္ဆုိရုံမွ်ျဖင့္ ကနဦးအဆင့္ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ အလြယ္တကူ ေရာက္ရိွႏုိင္စရာ ရိွပါသည္။ အမွန္စစ္စစ္ ထုိမွ်ေလာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမူ 

မ်ားကုိ မလိုက္နာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းမရိွလွပါ။   

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ နအဖတုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ရိွႏုိင္ေသာ ႀကီးမားသည့္ 

အက်ဳ ိးျဖစ္ထြန္းမႈတရပ္မွာ ႏုိင္ငံတကာ ျပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား၊ ပိတ္ဆုိ႔ထားမႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္းေရးကုိ ဦးတည္သြားေစ 

လိမ့္မည္ ဆုိေသာအခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ နအဖဘက္က အေလး 

မမူပဲ ရိွေနသည့္တုိင္ အမ်ဳ ိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳ ပ္က ဦးေဆာင္ႀကိဳးပမ္းသင့္ပါသည္။ 

ႏွစ္ဘက္စလုံးက အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီ ရရိွေရး၊ တိုင္းရင္းသားအားလုံး တန္းတူညီေရး၊ 

စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စ ု တည္ေထာင္ေရးတုိ႔ကိ ု မျဖစ္မေန ေရွ႕႐ႈႏုိင္ရပါမည္။ သို႔ဆုိလွ်င္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ လူထုက အတည္ျပဳအပ္ႏွင္းေပးခဲ့သည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ အသုံးျပဳကာ 

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပတ္ျပတ္သားသား အဆုိျပဳထားသည့္ သင္ပုန္းေခ်ေရးမူကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ 

လမ္းစပြင့္လာႏုိင္ပါသည္။ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ဆန္းပုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳ ပ္က ထုတ္ျပန္ 

ခ့ဲသည့္ ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား ကြဲလြဲျခင္းမရိွပါ။ 

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရလွ်င္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စစ္အစုိးရအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး စားပြဲဆီသုိ႔ 

ေရာက္ရိွလာေအာင္ ဆဲြေဆာင္ႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးအဝန္းအဝုိင္းကုိ ဖန္တီးရန္၊ 

နအဖဘက္၌လည္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးတုိ႔ကိ ု ေလးစားေၾကာင္း သက္ေသျပသည့္အေနျဖင့္ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဖမ္းဆီးခ်ဳ ပ္ေႏွာင္ထားရာမွ အျမန္ဆုံး ျပန္လႊတ္ေပး၍ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္းျဖင့္ 

ဒီမုိကေရစီအေရး တုိးတက္ေစႏုိင္မည့္ ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံအေနအထားကုိ ဖန္တီးရန္ အထူးလုိအပ္ေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း 

ႏွစ္ဘက္စလုံးအား တိုက္တြန္းလုိက္ပါသည္။  

 

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး၊ လြင္ေအာင္စုိး 

(ဂ်ပန္) 


