
သေဘာထား ကြဲလြဲမႈႏွင္ ့စိတ္ရွည ္သည္းခံမႈ  

ဒီကေန႕မနက္က ေကာ္ဖီဆုိင္မွာ သတင္းစာဖတ္ရင္းနဲ႕ ေကာ္ဖီထုိင္ေသာက္ခ့ဲတယ္၊ သတင္းစာထဲမွာ မေလးရွားႏုိင္ငံ 

ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕မွာ လူ ၂၀၀၀၀ ေလာက္က Internal Security Act (ISA) ကိ ုဖီဆန္ၿပီး ဆႏၵျပတ့ဲသူေတြကိ ုရဲတပ္ဖြဲ႕က 

တုတ္ေတြန႕ဲလုိက္ရုိက္၊ အင္အားသုံးၿပီး အတင္းဖမ္းဆီး၊ မ်က္ရည္ယိုဗုံးေတြန႕ဲပစ္၊ ဓာတုေဆးရည္ေတြပါတ့ဲ ေရေတြနဲ႔ 

ပက္တယ္လို႕ဖတ္ရတယ္။ 

ဆႏၵျပတ့ဲသူေတြက Reformasi, Reformasi လို႕ေၾကြးေၾကာ္ၾကတယ္၊ အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိၾကတယ္၊ အဒဲါကုိ အစုိးရက 

လူစုကြဲသြားေစဖုိ႕၊  ဆႏၵျပေတာင္းဆုိမႈေတြမလုပ္ေစဖုိ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကုိ ႏွိပ္ကြပ္ခိုင္းတယ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕က အစုိးရလက္ေအာက္ခံ 

ျဖစ္ေတာ့ အမိန္႕အတုိင္းလုိက္နာရတယ္၊ ညြန္ၾကားခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ လ ူ၆၀ ေလာက္ 

အဖမ္းခံရတယ္လို႕ သတင္းထေဲဖာ္ျပထားလုိ႕ သိလုိက္ရတယ္။ 

မေလးရွားမွာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားပါတယ္။ ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးေတြရိွပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ ဒီမုိကေရစီ အရင့္အမာ 

ႏုိင္ငံေတြမွာလိ ုလူ႕အခြင့္အေရးေတြ၊ ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးေတြ မရိွတာန႔ဲပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အထူးအေထြ 

မေျပာလုိပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီကုိ တႏုိင္ငံန႕ဲတႏိုင္င ံက်င့္သံုးမႈပုံစံ ကြာျခားမႈွရိွတယ္ဆုိတာကုိ လက္ခံလုိ႕ပါပ။ဲ 

ဒါေပမဲ့ အေျခခံအက်ဆုံး လူ႕အခြင့္အေရးေတြ၊ ဒီမိုကေရစီအေျခခံမူေတြကုိေတာ ့ဘယ္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမဆုိ 

လုိက္နာက်င့္သံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႕လိုအပ္ပါတယ္။ 

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ မရိွမျဖစ္ အလုိအပ္ဆံုးအေျခခံကေတာ့ လြတ္လပ္စြာသေဘာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ Freedom of 

Expression ပါပဲ။ ကိုယ့္ရ႕ဲသေဘာဆႏၵ၊ ခံယူခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ လြတ္လပ္စြာန႕ဲ ထုတ္ေဖာ္ျပသမႈပါ၊ စကားန႕ဲထုတ္ 

ေဖာ္ျပသတ့ဲနည္း၊ စာန႕ဲေရးသားတ့ဲနည္း၊ ရုပ္ပံုေတြ၊ ရုပ္ေသေတြ၊ ရုပ္ရွင္ေတြနဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ျပသတ့ဲနည္း၊ အမူအယာန႕ဲ 

ထုတ္ေဖာ္ျပသတ့ဲနည္း၊ စီတန္းလွည့္လည္တ့ဲနည္း၊ မတ္တပ္ရပ္တဲ့နည္း၊ ထိုင္တဲ့နည္း စတ့ဲ နည္းေပါင္းစုံနဲ႕ ျပသခြင့္ျဖစ္ 

ပါတယ္။ 

ဒီလုိနည္းလမ္းေတြနဲ႕ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္ကိ ုဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ ျပည္သူ႕ေရးရာဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ၊ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ၊ စည္းကမ္းေတြန႕ဲ အတိအလင္းျပဌာန္းသတ္မွတ္ေပးရပါမယ္။ အဲဒီလုိ ျပည္သူ႕ေရးရာအခြင့္အေရး 

Civil Rights ေတြကုိ ျပည္သူေတြကလက္ေတြ႕က်င့္သံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါ ဥပေဒေရးရာထိန္းသိမ္းေစာင့္ 

ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္တဲ ့ရတဲပ္ဖြဲ႕၊ လုံျခံဳေရးဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႕ တျခားအာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက 

သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားတာေတြန႕ဲအညီ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရပါမယ္၊ ကူညီေပးရပါမယ္။ 

ဒီလုိေဖာ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မွာသာ ႏုိင္ငံမွာ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး Rule of Law ဆုိတာ ထြန္းကားႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊ တရား 

ဥပေဒစုိးမုိးမႈရိွမွသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ တရားမွ်တမႈေတြရွိမွာပါ၊ တရားမွ်တမႈေတြရွိတ့ဲအခါမ်ဳိးမွာ လူ႕အဖြဲ႕ 

အစည္းအတြင္း တိုးတက္မႈေတြကုိ ရရိွဖို႕၊ တုိးတက္မႈေတြကိ ုႀကိဳးပမ္းရွာေဖြတဲ့အခါ၊ တုိးတက္မႈေတြကုိ မွ်ေ၀ခံစားတဲ့အခါ 

မွန္ကန္မွ်တမႈရိွမွာပါ၊ အမွန္တရားေတြ ထြန္းကားမွာပါ၊ အမွန္တရားေတြထြန္းကားတ့ဲအခါ အဲဒီလူ႕အဖြဲ႕အစည္းဟာ 

တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရိွမွာပါ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈေတြရိွၿပီဆုိရင္ ျပည္သူလူထုဟာ ေခတ္မီတုိးတက္တ့ဲလူ႕အဖြဲ႕အစည္းကုိ 

ထူေထာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 



ကုိယ့္ရ႕ဲသေဘာဆႏၵကုိ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ျပသတယ္ဆိုတာမွာ အစုိးရအဖြဲ႕၊ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕ေတြကုိ 

ဆန္႕က်င္ကန္႕ ကြက္တာမ်ဳိးကုိပ ဲေခၚတာမဟုတ္ပါဘူး။ အစုိးရတရပ္၊ အဖြဲ႕အစည္းတရပ္ရဲ႕လုပ္ရပ္ေတြကုိ 

ေထာက္ခံတာမ်ဳိး၊ သေဘာတူ တာမ်ဳိးေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ 

ျမန္မာျပည္မွာ ေလာင္စာေစ်းတက္လုိ႕၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္လုိ႕၊ စား၀တ္ေနေရးခက္ခဲလုိ႕၊ လုပ္အားခေတြ အႏိွမ္ခံရလုိ႕ 

ကန္႕ကြက္တာ၊ အာဏာပုိင္ေတြက မတရားအႏုိင္က်င့္တာေတြကုိ ကန္႕ကြက္တာ၊ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပတာေတြဟာ 

ျပည္သူလူထုက သူတုိ႕ရ႕ဲအခြင့္အေရးကုိ အသုံးခ်တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို အစုိးရန႕ဲ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက 

ခြင့္ျပဳရပါမယ္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရပါမယ္၊ ဒီလုိပ ဲနအဖလုပ္ေဆာင္ခ့ဲတဲ့ အမ်ဳ ိးသားညီလာခံကုိ ေထာက္ခံတ့ဲ 

အေနန႕ဲ ၾက့ံဖြတ္အစည္းအေ၀းေတြ၊ လူထုစည္းေ၀းပြဲေတြလုပ္ခြင္ျပဳခဲ့တာ၊ တျခားအေၾကာင္းရင္းေတြနဲ႕ စီတန္းလွည့္ 

လည္တာေတြကိ ုျမန္မာစစ္အာဏာပုိင္က ခြင့္ျပဳခဲ့တာေတြရိွပါတယ္။ 

အစုိးရေတြဟာ ကုိယ့္ကိ ုေထာက္ခံတာပျဲဖစ္ျဖစ္၊ ကန္႕ကြက္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီလုိ လူထုစည္းေ၀းပြဲေတြ၊ စီတန္းလွည့္လည္ 

ဆႏၵျပတာေတြကုိ တေျပးညီခြင့္ျပဳေပးရပါမယ္၊ ဒါကုိ ႏုိင္ငံေရးအျမင္န႕ဲၾကည့္လို႕မျဖစ္ပါဘူး၊ လူ႕အခြင့္အေရးအျမင္န႕ဲ 

ၾကည့္ရမွာပါ။ စည္းေ၀းခြင့္၊ ဆႏၵျပခြင့္ဆိုတာ လူ႕အခြင့္အေရး၊ ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆႏၵျပရတဲ့အေၾကာင္းရင္း ဟာ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ မျဖစ္ရင္လည္း မျဖစ္ဘူး။ 

ဘယ္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာမဆုိ တူညီမႈ၊ ကြဲျပားျခားနားမႈ၊ သေဘာထားမတုိက္ဆုိင္မႈေတြဟာ ရိွစျမဲပါ၊ ဒါဟာ ဆန္းတ့ဲအရာ 

ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး၊ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရိွတ့ဲအရာေတြပါ၊ အဒီဲမတူညီ ကြဲျပားျခားနားမႈေတြအေပၚ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ 

Tolerance ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။  

ကြာလာလမ္ပူကအျဖစ္အပ်က္မွာ ISA ကုိ ဖီဆန္ၿပီး ျပည္သ ူ၂၀၀၀၀ ေလာက္ကဆႏၵျပတာကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းက်က် 

ေရြးခ်ယ္ခံထားရတ့ဲအစုိးရတရပ္က ခြင့္မျပဳဘူးဆုိတာဟာ ျပည္သူ႕အခြင့္အေရးေတြန႕ဲ လြတ္လပ္စြာသေဘာဆႏၵထုတ္ 

ေဖာ္ျပသခြင့္ကုိ ဆန္႕က်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကရက္တစ္အစုိးရတရပ္အေနန႕ဲ လုိက္နာေစာင့္ထိန္းရမယ့္က်င့္၀တ္ေတြ 

ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရာေရာက္ပါတယ္။  

ISA ဟာ မေလးရွားႏုိင္ငံသ ူႏုိင္ငံသားေတြရ႕ဲဘ၀ကိုထိပါးေစလုိ႕ ဒီလူ ၂၀၀၀၀ ေလာက္က Reformasi ဆုိၿပီး ေတာင္းဆုိ 

ဆႏၵျပတာပါ၊ ဒီလိုဆႏၵျပတာကုိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္န႕ဲ သည္းခံတာမ်ဳိးမရိွပဲ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကိ ုႏိွပ္ကြပ္ဖုိ႕ေစခုိင္းတာက 

မေလးရွား အစုိးရက မိမိနဲ႕သေဘာထားကြဲလြဲမႈ Dissent ကုိ လက္မခံဘူးဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ 

ဒီလူ ၂၀၀၀၀ ဟာ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕တြင္းမွာ ဖ်က္ဆီးမႈေတြလုပ္ဖုိ႕၊ တိုက္ခိုက္မႈေတြလုပ္ဖုိ႕၊ အင္အားသုံးအၾကမ္းဖက္မႈ 

ေတြလုပ္ဖုိ႕စုေ၀းခ်ီတက္ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး၊ ဖ်က္ဆီးတိုက္ခုိက္မႈေတြလုပ္ဖုိ႕ တုတ္၊ ဓား၊ လက္နက္ကိရိယာေတြကုိ ကိုင္ 

ေဆာင္ခ်ီတက္ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး၊ သူတုိ႕ရ႕ဲအေျခခံအခြင့္အေရးျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာသေဘာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္ကုိ 

စီတန္းလွည့္လည္တ့ဲနည္းန႕ဲ လက္ေတြ႕က်င့္သံုးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလ ူ၂၀၀၀၀ ရ႕ဲစီတန္းလွည့္လည္ဆႏၵျပမႈကိ ုၿငိမ္းၿငိမ္း 

ခ်မ္းခ်မ္းနဲ႕ျဖစ္ေစဖုိ႕ ရတဲပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးမယ္ဆိုရင္ မေလးရွားအစုိးရနဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ ျပည္သူ႕ 

အခြင့္အေရးေတြကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးတ့ဲသူေတြအျဖစ္န႕ဲ အသိအမွတ္ျပဳခံရမွာပါ။ 

တကယ္လုိ႕စီတန္းလွည့္လည္ ဆႏၵျပမႈမွာ ဖ်က္ဆီးေႏွာင့္ယွက္မႈရိွလာရင္ အဒီဲဆႏၵျပပြဲကုိ ဦးစီးလုပ္ေဆာင္တ့ဲသူေတြန႕ဲ 

ရဲတပ္ဖြဲ႕တုိ႕က ဆႏၵျပတာရ႕ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ မထိခုိက္ေစဖုိ႕ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ 

ဒီလုိလုပ္ေဆာင္တာမ်ဳိးဟာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြကုိ သည္းခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္မႈေတြ 

ထြန္းကားေစပါတယ္။ 



ဒီေနရာမွာအစုိးရေတြအေနနဲ႕ လက္ခံထားဖုိ႕လုိအပ္တဲ့အခ်က္က ကုိယ့္ကုိဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္တ့ဲသူ၊ ကိုယ္န႕ဲ သေဘာ 

ထားကြဲလြဲတ့ဲသူတုိင္းဟာ ရန္သူမဟုတ္ဘူးဆုိတာပါပ။ဲ ဒါကို ေကာင္းေကာင္းနားလည္ထားဖုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီလူေတြရ႕ဲ 

လြတ္လပ္စြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရပါမယ္၊ ေလးစားရပါမယ္၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရပါမယ္။ 

အဲဒီလူေတြရဲ႕ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကုိ လုိက္ေလ်ာတာ မလုိက္ေလ်ာတာက အစုိးရေတြရဲ႕ သေဘာထား၊ မူ၀ါဒ၊ တုိင္းျပည္ 

ရဲ႕အေျခအေန၊ ျပည္သူလူထုရ႕ဲသေဘာထား၊ ႏုိင္ငံတကာရ႕ဲစံႏႈန္းေတြေပၚမူတည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္မွာပါ။ 

ဒီလုိပ ဲဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသတ့ဲသူေတြဘက္ကလည္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသမႈဟာ မိမိတုိ႕ရ႕ဲအေျခခံအခြင့္အေရးေတြကုိ 

လက္ေတြ႕က်င့္သုံးတာျဖစ္တယ္၊ မိမိတုိ႕ရ႕ဲအခြင့္အေရးကုိ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းန႕ဲ အျပည့္အ၀အသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႕ႀကိဳးပမ္းရမွာပါ၊ 

မိမိတုိ႕ရ႕ဲေတာင္းဆုိခ်က္ကိ ုအစုိးရက လုိက္ေလ်ာတာ မလုိက္ေလ်ာတာက ေနာက္ထပ္ကိစၥပါ။ အဲဒါကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ 

ခြဲျခားနားလည္ထားဖုိ႕လုိပါတယ္။  

စုရံုးမႈ၊ စည္းေ၀းမႈ၊ ဆႏၵျပမႈ၊ စီတန္းလွည့္လည္မႈေတြမွာ အာဏာပုိင္ေတြက လက္မခံႏုိင္ေလာက္ေအာင္ တရားလြန္ျပဳမ ူ

သလားဆုိတာကုိ အထူးသတိထားေစာင့္ၾကည့္ဖို႕လုိအပ္ပါတယ္။  

သေဘာထားကြဲလြဲမႈေတြျဖစ္ၿပီဆုိရင္ တင္းမာမႈေတြျဖစ္လာေလ့ရိွပါတယ္၊ တင္းမာမႈေတြျဖစ္လာရင္ စိတ္ခံစားမႈေတြကုိ 

ဦးစားေပးလာတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒါဆုိရင္ စိတ္ကိ ုထိန္းခ်ဳပ္မႈစြမ္းအားေတြ ေလ်ာ့က်လာပါတယ္။ 

ဒီလုိေလ်ာ့လာၿပီဆိုရင္ လုပ္သင့္တာေတြမလုပ္၊ မလုပ္သင့္တာေတြလုပ္တ့ဲအဆင့္ကိ ုေရာက္လာပါတတ္ပါတယ္။ 

ဒါဆိုရင္ ကုိယ့္ရ႕ဲမူလရည္မွန္း ခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိ ုထိခုိက္လာႏုိင္ပါတယ္၊ ဒီလုိသေဘာသဘာ၀မ်ဳိးကုိ 

နားလည္တတ္ဖုိ႕လုိအပ္ပါတယ္။ 

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ ္ဒီမိုကေရစီထြန္းကားတ့ဲႏိုင္ငံေတြ၊ ဒီမုိကေရစီေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႕ႀကိဳးပမ္းေနတ့ဲႏုိင္ငံေတြက လူေတြအေနန႕ဲ 

သေဘာထားကြဲလြဲမႈ Dissent ကုိ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံၿပီး၊ အဒီဲကြဲလြဲမႈေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသတဲ့ လြတ္လပ္စြာသေဘာ  

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျပသမႈ Freedom of Expression ကိုအာမခံခ်က္ေပးရပါမယ္။ ဒီလုိအာမခံခ်က္ေပးတာဟာ ျပည္သူ႕အခြင့္ 

အေရး Civil Rights ေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကိ ုလက္ေတြ႕က်င့္သုံးတဲ့အခါ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာန႕ဲျဖစ္ထြန္း 

ေစဖုိ႕ဆုိရင္ အာဏာပုိင္ေတြေရာ၊ သေဘာထားကြဲလြဲတဲ့သူ Dissident ေတြပါ စိတ္ရွည္သည္းခံမႈ Tolerance ရိွဖုိ႕ဟာ 

အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဆုိဲေတာ ့အမ်ားန႕ဲသက္ဆုိင္တ့ဲ ကုိယ့္ရ႕ဲလိုလားခ်က္ဟာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းျပည့္၀လာ 

မွာ မဟုတ္လုိ႕ပျဲဖစ္ပါတယ္။  

ဒီလုိအေနအထား၊ အျဖစ္အပ်က္၊ သေဘာသဘာ၀ေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းနားလည္က်င့္သုံးတတ္မ ွ

လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတခု အတြင္း၊ ႏုိင္ငံတႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရးန႕ဲ ဒီမုိကေရစီတုိးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ 

ဒီမုိကေရစီတည္တံ့ခုိင္ျမေဲရး ကိ ုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။  

ေက်ာ္ေက်ာ္စုိး(ဂ်ပန္) 

ၾသဂုတ္ ၃ ၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ 

 


