
၂၁ ႏွစ္သားႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ 

 

လြန္ခ့ဲသည့္ ၂၁ႏွစ္က ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းကိုအဆုံးသတ္ကာ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ 
စနစ္ကုိက်င့္သုံးရန္ (ဦးေန၀င္းက ထုိအခ်ိန္တြင္ စတင္သံုးစြဲခဲ့သည္) ေတာင္းဆုိသည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈႀကီးေပၚထြက္လာခဲ့ 

သည္။ 

ထုိစဥ္က မဆလအစုိးရသည္ လူထု၏သေဘာထားႏွင့္လုိလားခ်က္မ်ားကုိ မည္သုိ႕ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အေကာင္းဆုံး 
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမည္ ဆုိသည္ကုိ ေတြးေတာလုပ္ေဆာင္ခ့ဲျခင္း မရိွေပ။ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားႏွင္ ့

ကုိက္ညီေအာင္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္း မရိွေပ။ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား အရိွန္ျမင့္တက္လာေသာအခါ မဆလ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး 
ယႏၱယား ယိုင္နဲ႔လာၿပီး ၾသဇာအာဏာသက္ေရာက္ျခင္း မရိွပ ဲျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 

ထုိသုိ႔ေသာအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေနေသာအေျခေနတြင္ မဆလအစုိးရအေနျဖင့္ ၂၆ ႏွစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနခ့ဲမႈကိ ုျပန္လည္သုံးသပ္ 

ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား မျပဳခ့ဲေပ၊ ရလဒ္မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ ္စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႕တြင္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းပုိက္ခဲ့ 
ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ 

အာဏာသိမ္းစစ္အုပ္စုက ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးကာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဒီမိုကေရစီေဖာ္ 

ေဆာင္ေပးမည္ဟု ဆုိခ့ဲသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရ လူထုကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ အဏာ 
လႊေဲျပာင္းေပးျခင္း မရိွပ ဲႏုိင္ငံကုိ ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္လာခ့ဲသည္မွာ ၂၁ ႏွစ္ ရိွေနၿပီျဖစ္သည္။  

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းစကတည္းက ျပဳက်င့္ခ့ဲသည့္အတုိင္း ဒီမုိကေရစီေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားအား မတရားဖမ္းဆီး 

ၿခိမ္းေျခာက္၊ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနသူ မွန္သမွ်ကုိ အႏုိင့္အထက္ျပဳက်င့္ေနဆဲျဖစ္သည္၊ ထုိအမူအက်င့္မ်ား၊ မူ၀ါဒမ်ားကုိ 
ယေန႔တိုင္ မေျပာင္းလဲေသးပဲ က်င့္သုံးေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 

၂၁ ႏွစ္သား စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏လုပ္ရပ္သည္ အနာဂတ္ျမန္မာျပည္ကုိသာမက ျမန္မာျပည္၏လူသားအရင္းအျမစ္ကုိပါ  

ထိပါးေနခ့ဲသည္။ နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ေတြးေတာၾကည့္လွ်င ္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏အေျခအေန၊ 
ေျပာင္းလေဲနေသာ ျမန္မာ့လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္း အေျခအေန၊ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္း အေျခအေနမ်ားကုိ မျဖစ္မေန 

ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္အစား မိမိ၏တဦးခ်င္းဆႏၵကုိသာ အေျခခံကာ တဘက္သတ္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္အတြက္ 
ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ အက်ပ္အတည္းေပါင္းစုံႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ 

စစ္အာဏာရွင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံကုိအုပ္ခ်ဳပ္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အစုိးရတရပ္၏ အေျခခံအက်ဆုံးေသာ 

တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရန္ လုံး၀ပ်က္ကြက္ေနသည္ဟု ဆိုရမည္။ အစုိးရတရပ္၏ အေျခခံအက်ဆုံး တာ၀န္ဆုိသည္မွာ 
ျပည္သူလူထု၏ လုိအင္ဆႏၵကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေရးႏွင့္ ေနာင္တက္လာမည့္အစိုးရမ်ားက အတုယူလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ 

တ္ုိင္းျပည္ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ားကိ ုခ်မွတ္ဖန္တီးေပးေရးပင္ျဖစ္သည္။ 

လြန္ခ့ဲေသာ၂၁ႏွစ္က တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကုိ ျဖဳတ္ခ်ကာ ဒီမုိကေရစီအေျချပဳ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တရပ္ကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ေရး 
အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကေသာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားသည္ ယေန႔တုိင္ ဆက္လက္တုိက္ပြဲ၀င္ေနဆဲျဖစ္သည္။ 

၂၁ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာခ့ဲသည္။ 

ပုဂၢဳိလ္ေရးဆုိင္ရာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ 

ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ ေခတ္မီနည္းပညာတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ နည္းပညာ တုိးတက ္
ေျပာင္းလဲလာမႈ၊ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းပုံစ ံေျပာင္းလဲလာမႈ၏ ေကာင္းက်ဳိးမ်ားကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပရွ ိဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား 



တုိးတက္ရရိွခ့ဲၾကသည္။ နည္းပညာဆုိင္ရာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈက ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေရး၊ 
သတင္း အခ်က္အလက္ေပးပုိ႕ဖလွယ္ေရးမ်ားကိ ုထိေရာက္ေကာင္းမြန္လာေစခ့ဲသည္။ 

ထုိအတြက္ အေတြးအေခၚ အသိအျမင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တုိးတက္လာသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚခ့ဲသည္။ ထုိ႕အျပင္ 

လြတ္လပ္ေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင္ ့ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈပုိမိုမ်ားျပားလာျခင္း၊ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းအတြင္း 
ေနထုိင္ေနရျခင္းတုိ႔က တုိင္းျပည္အျခအေနကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုိေသာ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံတကာ 

အေတြ႔အၾကံဳမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကုိ ရရိွလာေစခ့ဲသည္။ 

ထုိ႕အျပင္ လက္ရွ ိ ေျပာင္းလျဲဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းက ေကာင္းစြာသိျမင္ၿပီး 
မိမိတို႔ ႐ႈေထာင့္အသီးသီး၊ ရပ္တည္ခ်က္အသီးသီးတုိ႔မွ တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ ကူညီပ့ံပုိးေနၾကသည္။ တုိးတက္မႈမ်ားရိွသကဲ့သုိ႔ 

စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ဖြယ္ရာမ်ားလည္း ရိွသည္။ မည္သုိ႕ပင္ရွိေစကာမူ ျမန္မာ့အေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏ 
ရပ္တည္ခ်က္သည္ ယခုအခါ ပုိမိုစုစည္းလာသည္၊ ပုိမိုနီးကပ္ေသာ ဦးတည္ခ်က္ဆီသုိ႔ သြားေနသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ 

သည္။ ထုိအခ်က္က ၂၁ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္း၏အေျခအေန ေျပာင္းလဲလာမႈပင္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္တြင္းဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားထတဲြင္ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ တစုိက္မတ္မတ္ ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားရိွသက့ဲသုိ႔ မိမိကို္ယ္ 
တိုင္ႏွင့္ မိမိႏွင့္နီးစပ္ေသာပတ္၀န္းက်င္မွ အေျခအေနေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ရပ္တည္ခ်က္ သုိ႔မဟုတ္ ဦးတည္ခ်က္ သုိ႔ 

မဟုတ္ ဦးစားေပးမႈ ေျပာင္းလဲသြားသူမ်ားလည္းရိွသည္၊ ျပည္တြင္းအေျခအေန အေျပာင္းအလမဲ်ားေၾကာင့္၎၊ 
အစဥ္အဆက္ လက္ဆင့္ကမ္း ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္၎ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားထြန္းကားလာခဲ့သည္။ 

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစိုက္မတ္မတ ္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားေၾကာင့ ္ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအေတြ႕အၾကံဳ 

ရင့္က်က္လာသူရွိသက့ဲသို႕ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ တိုးတက္သင့္သေလာက္ မတုိးတက္သည္ကုိလည္း ေတြ႕ရသည္။  

စစ္အုပ္စု၏ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားအေပၚ ျပင္းထန္သည့္ထိုးႏွက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးဘ၀မ်ားသာမ ကုိယ္ပိုင္ဘ၀ပါ 
ထိခုိက္ၾကရသည္မ်ားလည္းရိွသည္။ ထိုဒဏ္မခံႏုိင္ေသာေၾကာင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ စြန္႕ခြာသြားသူမ်ားရိွသက့ဲသုိ႕ အ႐ုိး 

ေၾကေၾက အေရခမ္းခမ္း မေလွ်ာ့တမ္း တုိက္ပြဲ၀င္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ထားသူမ်ားလည္းရိွသည္။   

မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစကာမူ ၂၁ ႏွစ္တာဟူေသာကာလအတြင္း ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားအၾကားတြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရိွကုိရိွရ 
မည္ျဖစ္သည္။  

ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားသည္ ျပင္းထန္ရက္စက္လွေသာဖိႏိွပ္မႈေအာက္တြင္ ၾက့ံၾက့ံခံလႈပ္ရွားေနသည့္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ 

ေရးရာအရ ပုိမုိေတာင့္တင္းခုိင္မာလာသည္၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္ကုိဆန္႕က်င္ျခင္းသည္ မိမိအတြက္ 
ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားမျဖစ္၊ ထိခုိက္ပ်က္စီးမည္၊ နစ္နာမည္ကုိ သိၾကသည္၊ သုိ႕ေသာ္ ယံုၾကည္ခ်က္က ျပင္းျပသျဖင့္ 

ပုဂၢလိက အက်ဳိးစီးပြားဆုိသည္မွာ အေရးမပါေတာ့ေပ၊ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားၾကေတာ့သည္။ 

၂၁ ႏွစ္ၾကာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနၾကသူမ်ားအဖုိ႕ ႏုိင္ငံေရးအမွားမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးသင္ခန္းစာမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအေတြ႕အၾကံဳမ်ားက 
ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအသိပညာႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆင္ျခင္တုံတရားမ်ား တုိးတက္ရရိွရမည္ျဖစ္သည္။  

တုိးတက္ေျပာင္းလဲလာေသာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ၊ ကြန္ျပဴတာဆုိင္ရာနည္းပညာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ 

နည္းပညာတုိ႔က ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳ ဗဟုသုတ အဆက္အသြယ္မ်ားကုိ ယခင္ကထက္ ပိုမုိတုိးတက္ ရရိွလာ 
ေစသည့္အတြက္ အေတြးအေခၚႏွင့္ သုံးသပ္မႈအပုိင္းတြင္ တုိးတက္လာရမည္ျဖစ္သည္။  

ထိုသို႕ေျပာင္းလဲလာေသာစဥ္းစားသုံးသပ္မႈ၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ၊ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားျဖင့္ မၿပီးဆံုးေသေသာတုိက္ပြဲကုိ 

မည္သုိ႔ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္မည္ဆုိသည္ကုိ လမ္းေၾကာင္းခ် ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

သုိ႔မွသာ လြန္ခ့ဲေသာ ၂၁ ႏွစ္က ရိွခဲ့သည့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ 



အလားတူပင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင္ ့ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႕ေရာက္ရိွၿပီး ဒီမုိကေရစီေရးကုိ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္လႈပ္ရွားေန 
သူမ်ားသည္ ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားထက္ ပတ္၀န္းက်င္အေျခအေန ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္အတြက္ ထုိအခ်က္ကုိ အဓိက 

အားျပဳကာ မိမိတဦးခ်င္းအရည္အေသြး တိုးတက္ေရးႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈအားေကာင္းေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျပည္ပေရာက္အင္အားစုမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ ပိုမုိလြတ္လပ္ေသာႏိုင္ငံမ်ား ေဒသမ်ားတြင ္ ေနထုိင္ေနၾကသည့္ 
အတြက္ ထုိအားသာခ်က္ကုိ အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ကာ ဒီမုိကေရစီေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအတြက္ 

ဆက္လက္ တိုက္ပြဲ၀င္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ဒီမုိကေရစီထြန္းကားေသာ ႏုိင္ငံတြင ္ ေနထုိင္၊ ဒီမုိကေရစီရွင္သန္ေသာ ပတ၀္န္းက်င္တြင္ ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနသူမ်ား 
ျဖစ္သျဖင္ ့ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူတုိင္းသည္ မိမိတြင္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္၊ ဒီမုိကေရစီအေလ့အက်င့္၊ ဒီမုိကေရစ ီ

စိတ္ဓာတ္ မည္မွ်တုိးတက္ေနသနည္း ဆုိသည္ကုိ ဆန္းစစ္ႏိုုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ျပည္ပ 
အင္အားစုမ်ား သည ္ျပည္တြင္းအင္အားစုမ်ားထက္ သာလြန္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ဒီမုိကေရစီကုိထူေထာင္လုိသူမ်ားအတြက္ ဒီမုိကေရစီကိ ုမည္မွ်နားလည္သေဘာေပါက္ထားသနည္း၊ ဒီမုိကေရစီကုိ မည္မွ် 

က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏိုင္သနည္း စသည့္ေမးခြန္းမ်ားသည္ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္သည္။ 

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမ ူ ဆယ္စုႏွစ ္ ၂ ခု ဆုိသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတခုတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာျဖစ ္
ပ်က္ခ့ဲသည္ကု ိေတြ႕ရသည္။ ထုိေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ လူထုအတြက္ မည္မွ်အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစခ့ဲသည္ကုိ ခ်ိန္ထုိးဆန္းစစ္ 

ရေပမည္။ သုိ႔မဟုတ္ မည္သို႕အက်ဳိးရိွေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္နည္းဆုိသည္ကို မိမိျဖတ္သန္းခ့ဲသည့္အေတြ႕အၾကံဳ၊ 
ဆင္ျခင္တုံတရား၊ ဗဟုသုတ၊ အသိပညာတုိ႕ျဖင့္ မွန္ကန္ျပတ္သားစြာ ေ၀ဖန္သုံးသပ္ကာ ေျပာင္းလဲေနသည့္ေခတ္အေျခ 

အေနႏွင့္အညီ လမ္းေၾကာင္းမွန္ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ားကုိ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရေပမည္။  

သုိ႔မွသာ ေျပာင္းလဲေနေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္အည ီ မိမိကိုယ္တုိင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ မိမိတုိ႕အလုိရွိေသာဒီမိ ု
ကေရစီထြန္းကားသည့္လူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းကုိ ထူေထာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ 

 

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး 

(ဂ်ပန္) 

ၾသဂုတ္ ၁ဝ ၊ ၂ဝဝ၉ ခုႏွစ ္  


