
အေရွ႕ဘက္စစ္မ်က္ႏွာတြင ္ၿငိမ္သက္ေနၾကသည္ 

ဘီဘီစီ ျမန္မာပုိင္း အစီအစဥ္မႉးေဟာင္း ဦးေအာင္ျမင့္ထြန္း သက္ရိွ ထင္ရွားရိွစဥ္က အီးေမးလ္တေစာင္ က်ေနာ့္ထံ 

ေရာက္လာခဲ့သည္။ ဂ်ပန္တြင ္က်ေနာ္တုိ႔လုိ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားေနသူအခ်ဳ ိ႕အား ေရဒီယုိ စာနယ္ဇင္းဆုိင္ရာ သင္တန္း 

တခုကုိ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးၿပီးေနာက္ အဂၤလန္သို႔ ျပန္သြားၿပီး အေတာ္ၾကာေသာအခါ ေရာက္လာေသာစာ ျဖစ္သည္။  

သူက စာမလာသတင္းမၾကားရတာ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့ ္ယခုလိ ုစာေရးလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ က်ေနာ္တုိ႔ 

တေတြ ဘာလုပ္ေနၾကသနည္း၊ ေနထုိင္ေကာင္းၾကရဲ႕လား က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းမ်ားမၾကားရ ၿငိမ္သက္ 

ေနသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ဆရာက သိခ်င္စိတ္ျဖင္ ့ ေမးျခင္းျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႔ မေမြးခင္က ႐ုပ္ရွင္ကား 

တကားျဖစ္သည့္ All Quiet on the Western Front ကုိ ခိုင္းႏႈိင္းၿပီး All Quiet on the Eastern Front ဟု ဆရာက 

ေရးသားခ့ဲသည္၊ က်ေနာ္တို႕ဂ်ပန္မွာလည္း ၿငိမ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ ဆရာက ထုိကဲ့သုိ႕ဆိုျခင္းျဖစ္မည္။ 

ေဒၚစုေမြးေန႔အၿပီး ၃ ရက္ ၄ ရက္အၾကာတြင္ ဒီမုိကေရစီ ေရာင္းရင္းတဦးက က်ေနာ့္အား ေဒၚစုေမြးေန႔ ပြဲၿပီးသြားေတာ့ 

က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ တုိက္ပြဲဝင္ရေဲဘာ္မ်ား ၿငိမ္ေနၾကသည္။ ေဒၚစုေမြးေန႔အျဖစ္ ျမန္မာ့အေရးကုိ အေတာ္ေလး ႀကိဳးစားပမ္းစား 

လုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ တာဝန္တခ ုၿပီးသြားေသာေၾကာင့္ ၿငိမ္သြားသလုိျဖစ္ေနသည္ဟ ုသူက ဆုိသည္၊  

ထုိအခါ က်ေနာ္က ဦးေအာင္ျမင့္ထြန္းသုံးစြဲခ့ဲသလုိ All Quiet on the Eastern Front အေရွ႕ဘက္စစ္ မ်က္ႏွာမွာ 

ၿငိမ္သက္ေနသည္ဟု သူ႔အား ေျဖလုိက္သည္။ သူက ႐ုတ္တရက္ နားမလည္ေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ က်ေနာ္က သူ႕အား 

အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွင္းျပေတာ့မွ နားလည္သေဘာေပါက္ေတာ့သည္။ က်ေနာ္တို႔ ၿငိမ္ေန၍ မရပါ။ လုပ္စရာအလုပ္ မ်ားစြာ 

ရိွပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဒီမုိကေရစီတုိက္ပြဲတြင္ က်ေနာ္တုိ႔က လတ္တေလာ၌ အသာရေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

စစ္အုပ္စုသည္ ခံစစ္ဆင္ႏႊေဲနရသည္။ က်ေနာ္တို႔က တိုက္စစ္ဆင္ႏုိင္ေသာ အေနအထားတြင ္ ရွိသည္။ အေျခအေန 

အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖန္တီးကာ တုိက္စစ္ဆင္ရပါမည္။  

ထုိအခါ က်ေနာ့္အား ေမးၾကေပလိမ့္မည္။ ေဒၚစုေတာင္ ေထာင္ခ်ခံရမလားမသိ အေျခဆိုက္ေနခ်ိန္၊ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ 

ပြဲကို စစ္အုပ္စုက မျဖစ္မေန က်င္းပဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္၊ ျပည္သူမ်ားဆင္းရဲက်ပ္တည္းမႈမ်ားကုိ ပုိမုိဆုိးရြားစြာ ၾကံဳေနရခ်ိန္ 

မ်ဳိးတြင ္မည္သုိ႔ေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားက က်ေနာ္တုိ႔ကုိ အသာရေစပါသနည္း ဟ ုေမးခြန္းထုတ္ဖြယ္ ရိွေပသည္။ 

ထုိအတြက္ က်ေနာ့္ထံတြင္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ရိွပါသည္။ နအဖစစ္အုပ္စု၏အားနည္းခ်က္သည္ သူ႔အတြက္ ခံစစ္ အေန 

အထားကုိ ေရာက္ေနေစေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထိုအားနည္းခ်က္ကုိ က်ေနာ္တုိ႔က အေလးေပး ထုိးႏွက္ရေပမည္။ 

နအဖ စစ္အာဏာပုိင္မ်ားသည္ စစ္မ်က္ႏွာတခုတြင္ ခံစစ္အေနအထားသို႕ ဆိုက္ေရာက္ေနသည္ကုိ ပထမဦးဆုံး 

ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည့္အခ်က္မွာ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ နအဖ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္ဝင္းက 

ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ျပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ နာဂစ္မုန္တုိင္း 

ဒုကၡသည္မ်ားအား ကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ ္ဘန္ကီမြန္း ေရာက္ 

လာခဲ့စဥ္ကလည္း ႏုိင္ငံတကာ၏ ျပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ဖယ္ရွားမွသာလၽွင္ ႏုိင္ငံတိုးတက္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ 

ႏုိင္မည္ဟု ဆုိခဲ့ျပန္သည္။ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ိုင္း၏ျပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈ Sanctions သည္ နအဖအတြက္ 

ခံႏိုင္ရည္ ခက္ခေဲနေသာ ဖိအား Pressure တခုျဖစ္သည္။ 



ဒုတိယအခ်က္မွာ က်င္းပမည္ဆုိသည့္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္သည္။ နအဖစစ္အာဏာရွင္မ်ားက ထုိေရြးေကာက္ 

ပြဲသည္ ၄င္းတုိ႔ အာဏာ ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တခုတည္းေသာနည္းလမ္း ျဖစ္သည္ဟ ု မွတ္ယူေနျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ၾကာ တရားမ၀င္အစုိးရအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ရန္ မျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ 

အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ တရားဝင္အစုိးရအျဖစ္ တက္လွမ္းရန္လိုအပ္သည္ဟ ု မွတ္ယူေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

ယခုလုိအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းက ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည ္ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလုံး 

ပါဝင္သည္ ့တရားမွ်တေသာ လြတ္လပ္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္ လုိအပ္သည္ဟု နအဖအား ရာဇသံေပးထားသည္။ 

ဤေနရာတြင ္ သတိျပဳရန္လုိသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အေရးပါပုံပင္ ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ 

၂ဝဝ၈ နာဂစ္အေျခခံဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သည္၊ ၂ဝဝ၈ နာဂစ္အေျခခံဥပေဒသည္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္တပ္က ႏုိင္ငံေရး၌ ဦးေဆာင္အခန္းက ပါဝင္ျခင္းကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္၊ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံ 

မ်ားႏွင့္မညီေသာ အေၾကာင္းခ်င္းရာ မ်ားစြာ ပါဝင္ေနသည္။ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံတြင ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံ၏ 

အသက္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒအားလုံးေခါင္ခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ mother of law ဟ ုေခၚထားရသည္။  

ထုိ႕ေၾကာင့္ နအဖေရးဆြဲထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္ ျပင္ဆင္ေရးသည္ 

အလြန္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကလည္း နအဖ 

အား ၂ဝဝ၈ စက္တင္ဘာလကတည္းက ေတာင္းဆိုထားသည္။ နအဖ စစ္အာဏာပုိင္မ်ားက မသိက်ဳိးကြၽန ္ျပဳထားသည္။ 

ဒီမုိကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ညီေသာ အေျခခံဥပေဒရိွမွသာ အနာဂတ္ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေရးႏွင့္ 

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေသာ အာမခံခ်က္မ်ား 

ရိွသည္ဟု ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုအားလုံးက ယုံၾကည္လက္ခံၾကလွ်င ္၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု 

အားလုံး ပါ၀င္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုက့ဲသုိ႔မဟုတ္ပ ဲ နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ားက မိမိတုိ႔အလိုက် တဘက္သတ္က်င္းပ 

သြားမည္ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အေျခအေနသည္ ပိုမုိဆိုးရြားလာဖြယ္ရာ ရိွသည္။ ထုိအေျခအေနမ်ားကုိ အဆင္ေျပ 

ေခ်ာေမြ႔စြာ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးသည္ နအဖစစ္အာဏာပုိင္မ်ားအေပၚ မူတည္သည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္၊  

ထုိ႔အျပင္ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအား အီးယူႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔က အကူအညီေပးမႈမ်ားျဖင့္ ဆက္စပ္ထားသည္ကုိ ၎တုိ႔ 

ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေၾကညာခ်က္တြင ္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထားေပသည္။ ဤသို႔ေသာ ျပည္တြင္းအေျခအေနႏွင့္ 

ႏုိင္ငံတကာ၏ရပ္တည္ခ်က္သည္ နအဖအေပၚ သက္ေရာက္ေနသည့္ ဖိအား Pressure မ်ား ျဖစ္လ်က္ရိွေနသည္။ 

တတိယအခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္္းစုၾကည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလႊတ္ေပးေရးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရး 

အက်ဥ္းသား ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ရိွေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေန မည္မွ်ဆုိးဝါးေနသည္ကုိ ေဖာ္ျပေန 

ေပသည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ပ်က္ေနျခင္းအား လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစား-တန္ဖုိးထားေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက လက္မခံေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ေဒၚစုႏွင္ ့ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးေရးကုိ တစုိက္မတ္မတ္ 

ေတာင္းဆုိ လႈပ္ရွားေနသည္။  

ထုိအေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ေဒၚစုအား အက်ယ္ခ်ဳပ္ ထိန္းသိမ္းထားရာမွ ေထာင္ခ်ခံရသည့္အေနအထားသုိ႔ ေရာက္လာေစရန္ 

နအဖ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာသည္။ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝိုင္း၏ တုံ႕ျပန္မႈမွာ ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔ မ်ားျပား 

လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚစုကိ ုလႊတ္ေပးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ သံတမန္ေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး စသည့္ နည္းလမ္း 

ေပါင္းစုံကုိ တုိက္႐ိုက္ေသာ္၎၊ သြယ္၀ုိက္၍ေသာ္၎ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၾကသည္။ ဤသည္မွာ နအဖအေပၚ 

က်ေရာက္ေနသည့္ ဖိအား Pressure တခုျဖစ္သည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာဖိအားမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ နအဖအား စစ္မွန္သည့္ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ 

ဟန္ခ်က္ညီေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိ ုျပည္တြင္းျပည္ပအင္အားစုမ်ားက ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးသည္ အေရးႀကီး 

လွသည္။ 



ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းဆုိသည္မွာ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ပတ္သက္လွ်င ္ (မည္သည့္အေရးကုိမဆုိ) ၎တို႔၏ ကုိယ္ပိုင္ 

အက်ဳ ိးစီးပြားႏွင့္ ယွဥ္တြဲၾကည့္ေလ့ရိွၾကသည္။ ထုိအက်ဳ ိးစီးပြားထဲတြင ္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ သံတမန္ေရး၊ ႏုိင္ငံတကာ 

ဆက္ဆံေရး။ က်င္ဝ့တ္သိကၡာ၊ ၾသဇာအရိွန္အဝါစသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကိ ုထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ ရိွျခင္းေၾကာင့္ 

ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ပင္ တခါတရံတြင္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ ျဖစ္ေနေသာ အေနအထားတြင္ ရိွသည္။ ထိေရာက္သင့္ 

သေလာက္ မထိေရာက္သည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။  

သိသာရွင္းလင္းသည့္အခ်က္မွာ ေျမာက္ကုိရီးယား၏ အႏုျမဴစမ္းသပ္မႈအေပၚ ကုလသမဂၢအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာ၏ 

တုံ႔ျပန္မႈ၊ ျမန္မာ့အေရးအေပၚ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားက မလုိက္ 

နာပ ဲေနႏုိင္သည့ ္အေနအထားတြင ္ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ထုိႏုိင္ငံမ်ားမွ အာဏာရွင္မ်ား သတိထား 

လ်က္ရွိသည့္အခ်က္မွာ ၎တုိ႔အား ကမၻာႀကီးက မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိကဲ့သုိ႔ေသာအေျခအေနမ်ဳိးတြင ္ ကုိယ့္အေရးကုိ ကုိယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္ရမည္ ဆိုသည့္အခ်က္သည ္ ယခုအခါ ပိုမုိ 

အေရးႀကီးလာေပသည္။ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ တက္ၾကြစြာျဖင့္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ထိေရာက္ေသာ အက်ဳ ိး 

ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစေရးအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္း၏ ကူညိပ့ံပုိးမႈမ်ားကုိ 

ပုိမိုရလာႏုိင္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ထားရိွေသာသေဘာထားအေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစသည္။  

ထုိ႔ေၾကာင့္  

(၁) အေနာက္ႏုိင္ငံအုပ္စုမ်ား၏ ျပစ္ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚနုိင္ေရးႏွင့္ ပုိမုိထိေရာက္လာေစေရးကုိ 

ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ားက မ်က္ျခည္မျပတ္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းရမည့္အလုပ္ ရိွေနသည္။ 

(၂) ေဒၚစုႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ နအဖအေပၚ ႏုိင္ငံတကာ၏ ထိေရာက္ေသာဖိအားမ်ား 

က်ေရာက္ေစေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာေဖြလုပ္ေဆာင္ရန္ အလုပ္ ရွိေနသည္။ 

(၃) ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ မျဖစ္မေနက်င္းပမည္ဟု သႏၷိဌာန္ခ်ထားပုံရသည့္ နအဖကုိ ၄င္တုိ႔စိတ္တိုင္းက် 

တဘက္သတ္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရိွရန္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းက 

ေတာင္းဆုိသတ္မွတ္ထားသည့္အေနအထားကုိ နအဖက လုပ္ေဆာင္လာရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဖိအား၊ တြန္းအား၊ 

ဆြဲအားမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္ ရွိေနသည္။ 

(၄) ထုိမွ်မက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ Dialogue ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ 

အညီ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးႏုိင္ေရးႏွင့္ မိမိတုိ႔အလုိရိွေသာ ႏုိင္ငံေရးအဝန္းအ၀ုိင္းကုိ ဖန္တီးရန္ အလုပ္လည္း 

ရိွေနသည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ေမြးေန႕အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနကုိ 

ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝုိင္းက အာ႐ုံစုိက္လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ အျခား အထိမ္းအမွတ္ေန႔မ်ား၊ 

အခမ္းအနားမ်ား၊ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ သြယ္ဝုိက္ေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္သည္။ စိတ္ဓာတ္အင္အား 

ျမွင့္တင္ေရး၊ သမုိင္းျဖစ္ရပ္မ်ား မေမ့မေလ်ာ့ေရး၊ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားေရးအတြက္ ျဖစ္သည္။ 

ဤလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက ႏုိင္ငံေရးအရ လႈပ္ရွားမႈမ်ား အားေကာင္းလာေစေရးအတြက ္ အေထာက္အကူျပဳေနေသာ 

လုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။ 

ဂ်ပန္ရိွ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအပါအဝင ္ႏုိင္ငံအသီးသီးသုိ႔ ေရာက္ရိွေနသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အင္အားစု 

မ်ားသည္ စစ္အာဏာရွင္နအဖႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ အဓိက ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုျဖစ္သည့္ အမ်ဳ ိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တုိ႔က 

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ စစ္မွန္စြာ ေျပာင္းလဲလာေရးကုိ လက္ေတြ႔က်က် ေဖာ္ေဆာင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္လာေစရန္ 



မည္သုိ႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ လုပ္ေဆာင္မည္နည္း ဆုိသည္ကုိ တစုိက္မတ္မတ္ေတြးေတာေနပါက 

ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာႏုိင္သည္။ လုိလွ်င္ၾကံဆ နည္းလမ္းရ ဆိုသည့္စကားပုံအတုိင္းပင္ 

ျဖစ္သည္။ 

ႏုိငငံ္ေရးဆိုသည္မွာ လြန္စြာက်ယ္ျပန္႔သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈသည္လည္း နည္းလမ္းမ်ဳိးစုံ ရွိေပသည္။ ဆႏၵျပ 

လႈပ္ရွားရသည္မ်ားလည္း ရိွသက့ဲသုိ႔ လူထုေဟာေျပာပြဲမ်ား လုပ္ရသည္မ်ားလည္း ရိွသည္၊ မိမိတုိ႔အဖြဲ႕အတြင္း 

အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ ညိွႏႈိင္းရသည္မ်ားရိွသက့ဲသုိ႔ နည္းလမ္းရွာေဖြ သံုးသပ္မႈမ်ားလည္းရိွသည္၊ 

လက္ရိွ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေျခအေနမ်ားကုိ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေလ့လာရသကဲ့သုိ႔ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားအား စည္း႐ုံး 

ဆြဲေဆာင္ရသည့္ Lobby လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ရိွသည္။ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအေျခအေနမ်ားကုိ လူအမ်ားက သတိျပဳ 

စိတဝ္င္စားမႈ ရလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားရိွသက့ဲသို႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကး 

ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ျပဳရန္လည္း လိုအပ္သည္။  

ထုိကဲ့သုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အေျခခံမ်ားႏွင္ ့ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ကာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အေကာင္ 

အထည္ ေဖာ္မည္ဆုိလွ်င္ အေရွ႕စစ္မ်က္ႏွာတြင္မက တကမၻာလံုးတြင ္ ျမန္မာ့အေရးသည္ ၿငိမ္သက္ေနမည္မဟုတ္ပ ဲ

တုိက္ပြဲဝင္သံ ထုိးစစ္ဆင္သံမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ၏စိတ္ဝင္စားမႈႏွင္ ့သတိျပဳမႈမ်ားကိ ုရရိွလာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္း 

အင္အားစု၊ ျပည္ပအင္အားစုႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းတုိ႕၏ ဟန္ခ်က္ညီေသာ  ႀကိဳးပမ္းလႈပ္ရွားမႈသာလွ်င္ ျမန္မာ့ 

ႏုိင္ငံေရးကုိ စစ္မွန္သည့္ဒီမိုကေရစီကိ ုဦးတည္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

 

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး 

(ဂ်ပန္) 

ဇြန္လ ၃ဝ ရက္ ။ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ ္

 


