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ျမန္မာ့အေရး ဘာေတြေတြးလို႔ ဘာေတြလုပ္ၾကမလဲ 

အပုိင္း (က) ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း 

 

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ လက္ရွိအေျခအေန 

1. စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက တရားဥပေဒမ့ဲ ထင္ရာစုိင္းကာ ျပည္သူတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး 
ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည္။  

2. ထိုသုိ႔ေသာက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ မည္သူမွ၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွ မတားဆီးႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနသည္။  
3. စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔၌ ဒီမိုကေရစီက်င့္ဝတ္မ်ားကို လိုက္နာလိုစိတ္မရွိေၾကာင္း အဆိုပါက်ဴးလြန္မႈႀကီးက 

သက္ေသျပေနသည္။    

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ဆက္စပ္ေန 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမွာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈႏွင့္  တိုက္ရိုက္ပတ္သက္သည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိလွ်င္- 
တနည္းအားျဖင့္ တရားစီရင္ေရးစနစ္၊ ဥပေဒျပဳေရးစနစ္တို႔၌ ခြၽတ္ယြင္းခ်က္မ်ားရွိလွ်င္ တရားမွ်တေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲ 
အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ။ ထိုအခါ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္လာေတာ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံသား၏ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေရးမွာ အဆိုပါႏုိင္ငံ၌ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ ရွိေနရမည္ ျဖစ္သည္။  

တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈကို အစိုးရမွ တာဝန္ယူရသည္။ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို မထိခိုက္ေစရန္  ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးထားရ 
သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာတခု ျဖစ္မွန္းသိလ်က္  

� ျပႆနာ မျဖစ္သေယာင္ ဖုံးဖိထားျခင္း၊  
� လစ္လ်ဴရႈထားျခင္း၊  
� အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ မရိွျခင္း၊ 
� အေရးယူေဆာင္ရြက္မည့္ အျခားသူတို႔အား ပိတ္ပင္ဟန္႔တားထားျခင္း၊  
� အျခား မသင့္ေတာ္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းေနျခင္း  

အစရိွတို႔သည္ ထိုျပႆနာကို ပိုမိုႀကီးထြားေစသည္သာမက ေနာက္ဆံုး၌ မလိုလားအပ္ေသာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေစသည္။  

လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ရပုိင္ခြင့္ မရွိလွ်င္ လူတို႔သည္ မိမိတို႔ဆႏၵအတိုင္း မိမိတို႔ကိုယ္ပိုင္ဘဝကို တည္ေဆာက္ပိုင္ခြင့္ မရွိ။ 
လံုျခံဳေရးအာမခံခ်က္လည္း မရွိ။ အာဏာရွင္ အလိုက် သြန္လိုသြန္ ေမွာက္လိုေမွာက္ ခံေနရေသာဘဝသို႔ မေရာက္ခ်င္ပဲ 
အလိုလိုေရာက္ေနရေတာ့သည္။   

ဘယ္သူ႔ေၾကာင့္လဲ 

တန္းတူညီမွ်ပိုင္ခြင့္ရွိေသာ လူစင္စစ္ျဖစ္လ်က္ လူျဖစ္ရံွဳးရျခင္းမ်ဳိး အပါအဝင္ နစ္နာဆံုးရွံဳးမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ရသည္မွာ  
ကိုယ္က်ဳိးကိုသာ ၾကည့္တတ္ေသာ အာဏာပုိင္တို႔က အတင္းအဓမၼ အမိန္႔ေပး ေစခုိင္းေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အဓမၼ 
ခိုင္းေစခံရျခင္း၊ မတရားျပဳက်င့္ခံရျခင္း၊ အရြယ္မေရာက္ေသးမီ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ရျခင္း၊ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ား သိမ္းဆည္းဖ်က္ဆီး 
ခံရျခင္း အစရိွေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔တြင္ နစ္နာဆံုးရွံဳးမႈရွိသည္။ ဤသည္မွာ 
တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို တန္ဖိုးမထားေသာ အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  

သို႔ျဖစ္လွ်င္ စနစ္ကို အျပစ္တင္ရမည္လား ဟုေမးစရာျဖစ္လာသည္။ စနစ္ဆိုသည္မွာ သက္ရွိလူ မဟုတ္သျဖင့္ အျပစ္တင္ 



3 

 

၍လည္း အက်ဳိးမထူး။ မေကာင္းမွန္း၊ မသင့္ေတာ္မွန္း သိလာရေသာ ထိုစနစ္ကို အၿပီးတိုင္ ဖယ္ရွားမွသာ အက်ဳိးထူမ်ား 
ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ နာဇီ၊ ဖက္ဆစ္၊ ပေဒသရာဇ္၊ အသားအေရာင္ ခြဲျခားစနစ္၊ ေက်းကြၽန္စနစ္ စသည့္ မေကာင္းေသာ 
စနစ္မ်ားကို ေနာက္ေနာင္မသံုးျဖစ္ေအာင္ စံနမူနာထားရသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ မေကာင္းသည့္စနစ္ကို အျခားေကာင္းႏိုးရာရာ 
စနစ္တခုခုျဖင့္ ေပါင္းစပ္ေရာေမႊၿပီး ဆက္သံုးရန္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အမွန္တကယ္ ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္သည္ဟု 
လူအမ်ားက ယူဆၿပီး လက္ခံၾကေသာစနစ္ျဖင့္ အစားထိုးရန္သာ ႀကိဳးပမ္းအပ္သည္။  

စနစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍တာဝန္ရွိသူမွာ ထိုစနစ္ကို ဦးေဆာင္က်င့္သံုးသူ(တို႔)ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဏာပုိင္ 
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔က အာဏာရွင္စနစ္ကို က်င့္သံုးေနသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ နစ္နာဆံုးရွံဳးမႈ 
မွန္သမွ် ထိုဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၌သာ တာဝန္ရိွသည္။ ထိုသူတို႔ကိုသာ အျပစ္တင္ရန္ရိွသည္။     

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္သူ 

လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပုိင္အစိုးရႏွင့္သာ ဆိုင္သည္။ အစိုးရသည္ လူတဦးဦးက အျခား 
သူတို႔၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိခိုက္ေစာ္ကားျခင္း မျပဳႏုိင္ေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္သည္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ညြန္ၾကားထား 
ရသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ကပါ စံနမူနာျပကာ လိုက္နာက်င့္သံုးရသည္။ အကယ္၍ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သည္ဆိုလွ်င္ 
မည္သ႔ူကိုမဆို ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားပဲ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူရသည္။ ေနာက္ေနာင္မျဖစ္ပြားေစရန္ 
ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးေပးရသည္။ အစိုးရဘက္မွ ဤကိစၥအားလံုးကို ပ်က္ကြက္လွ်င္ ထိုအစိုးရသည္ လူ႔အခြင့္အေရး 
ခ်ဳိးေဖာက္သူ ျဖစ္လာသည္။ 

လက္ရွိအာဏာပိုင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔သည္ ဒီမိုကေရစီကုိ လုိလားသူမ်ား ျဖစ္သလား 

အာဏာရွင္စနစ္ မရွိမွသာ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမည္။ တရားဥပေဒ စုိးမိုးမွ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္ ရွိမည္။ တရား 
ဥပေဒ စိုးမိုးေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္ဝေရးကို အာမခံ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားဖို႔ 
လိုသည္။ ဒီမိုကေရစီ အားေကာင္းသြားလွ်င္ အာဏာရွင္စနစ္ျပဳတ္က်ရန္ လမ္းစမ်ား အလိုလို ေပၚထြက္လာသည္။  

ျမန္မာဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔က သူတို႔က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ဒဏ္ခံရမည္ကို အလြန္ စိုးရိမ္ 
ပူပန္ေနသည္။ လာဘ္စားထားေသာ စည္းစိမ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္မေနေအာင္ 
သူတို႔အား ထာဝရ လံုျခံဳမႈေပးႏိုင္သည္မွာ သူတို႔လက္ဝယ္၌ အာဏာရိွေနဖို႔လိုသည္ဟု မွားယြင္းစြာ ခံယူထားၾကသည္။ 
ေနာင္တက္လာမည့္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္တို႔က သူတို႔လိုပင္ ဥပေဒမ့ဲ အာဏာစြမ္း ျပလိမ့္မည္ဟုလည္း သူတို႔အျဖစ္ႏွင့္ 
ႏိႈင္း၍ အဆင္ျခင္မဲ့ ႀကိဳေတြးထားၾကသည္။  

(အမွန္စင္စစ္ ဒီမုိကေရစီအစိုးရ- တနည္းအားျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးသည့္ အစုိးရမွန္သမွ် ဥပေဒမ့ဲ 
လုပ္ခြင့္မရိွေအာင္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေနၿပီးျဖစ္သည္။ သူတို႔ကဲ့သို႔ ဥပေဒအေပၚတြင္ တက္ထိုင္ေနသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။)   

စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔၌ ဆင္ျခင္တံုတရား ကင္းမဲ့ေနသည္မွာ သူတို႔သည္ ဒီမုိကေရစီကို အမွန္တကယ္ မေလ့လာ၊ ေလ့လာရ 
ေကာင္းမွန္းလည္း မသိ၊ ေလ့လာဖို႔လည္း အခြင့္မရ။ ထိုအခါ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ ဆင္တေကာင္အား လက္ႏွင့္ 
ကိုင္တြယ္စမ္းသပ္ၿပီး ထင္ရာေလွ်ာက္ေျပာေနသူတို႔ကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း မေလ့လာ မသိရွိရ 
သျဖင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔သည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္ဝတ္မ်ားကို နားမလည္၊ က်င့္ၾကံဖို႔ဆိုသည္မွာ ေဝးလာေဝး၊ ဒီမုိကေရစီ 
ဘက္ေတာ္သားဆိုလွ်င္ သူတို႔အား ဖ်က္ဆီးတိုက္ခိုက္မည့္ ရန္သူဟုပင္ တဘက္သပ္ သေဘာထားေနေတာ့သည္။  

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ လက္ရွိ အေျခအေနမ်ားအရဆိုလွ်င္ ဒီမိုကေရစီ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ထြန္းလာေရးကို 
မည္သည့္အခါမွ အားေပးလုပ္ေဆာင္မည္ မဟုတ္။ သူတို႔ရယူထားေသာ အာဏာကိုသာ ဆက္လက္ ဖက္တြယ္ထားဦး 
မည္ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးအစတြင္ “စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္ဝတ္မ်ားကို လိုက္နာလိုစိတ္ မရွိ” 
ဟု သံုးႏႈန္းခဲ့သည္။ အေျခအျမစ္မရိွပဲ စြပ္စြဲျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ယခု သိႏုိင္ေလာက္ေပၿပီ။  
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မိမိတုိ႔ျပႆနာကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္ ျပည္တြင္းမွာဘဲ ေျဖရွင္းႏိုင္မလား 

တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈကို မေလးစားပဲ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို စိတ္ထင္တိုင္း အႀကီးအက်ယ္ ခ်ဳိးေဖာက္ေနသည့္ အေျခအေန 
ဆိုးမ်ဳိးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထင္ရွားသိသာစြာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္။ သက္ေသခံ အေထာက္အထား မ်ားစြာရွိသည္။ ႏုိင္ငံ 
အႀကီးအကဲ၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူတို႔ႏွင့္ တိုက္ရိုက္သက္ဆိုင္ေသာ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ားက ရႈပ္ေထြးႀကီးမားလာရာ 
ေနာက္ဆံုးတြင္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာဟု သတ္မွတ္ရသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္လာသည္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း မည္သူမွ် လစ္လ်ဴမရွႈပဲ 
ေျဖရွင္းအပ္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာ ျဖစ္လာသည္။ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာ ျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္း 
သာလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္း ဆိုကတည္းက အၾကမ္းဖက္ျခင္းမ်ဳိး မရိွ၊ ရန္ၿငိဳးအာဃာတထားျခင္း 
မရိွ။ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာ၊ မိမိဂုဏ္သိကၡာကို ရိုးသားစြာ ထိန္းသိမ္း၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျပင္သာေျပာင္းသာစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး 
ညိွႏိႈင္းျခင္းသာ ရွိသည္။      

ျမန္မာတမ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည့္ ျပႆနာကား တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ ရွိမေနျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္ခံ 
ေနရျခင္းတို႔သာ မဟုတ္ေသးပါ။ ထိုသုိ႔ျဖစ္ေနျခင္းကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းလိုသူတို႔အား ေျဖရွင္းခြင့္မရေအာင္ 
ႏွိပ္ကြပ္ထားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားျခင္းစသည့္ ျပႆနာကပါ ထပ္ဆင္ ့ ျဖစ္ေပၚေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ 
မေယာင္ရာ ဆီလူးသည့္ျပႆနာက ပူးတြဲပါလာေတာ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ျပႆနာမ်ား တက္ၿပီးရင္းတက္ေနေတာ့သည္။ 
အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာ့အေရးကို ျပည္တြင္းမွ ကာယကံရွင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္လမ္းစက နည္းပါးလ်က္ 
ရွိေနေတာ့သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္တြင္း၌ လူထုအက်ဳိးျပဳ ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္တခုခုကို ရဲရဝဲံ့ဝ့ံ 
ထုတ္ေဖာ္လာႏိုင္မွ ျပႆနာတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖြယ္ရာ ရွိေပလိမ့္မည္။ 

 

ျပည္တြင္းမွာ မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ ျပည္ပက ဝင္ေရာက္ ေျဖရွင္း 
 
တမ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ အမ်ဳိးသားေရးျပႆနာကို ျပည္တြင္းမွာပင ္ ေျဖရွင္းခြင့္ မရသည့္အခါ (သို႔) ေျဖရွင္းရန္ 
အခက္အခဲ ႀကီးမားေသာအခါ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔က အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေျဖရွင္းေပးသည္။ 
ထို႔အတူ တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေလးစားေသာ ႏုိင္ငံတကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ အဖြဲ႔အစည္းတို႔ကလည္း 
ပါဝင္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ ထိုအခါ ႏိုင္ငံတကာ၏အခန္းက႑ကို ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား ျဖစ္ေပၚ 
လာသည္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔ လူျဖစ္ရံွဳးေနရသည့္ အျဖစ္ဆိုးမွ ထြက္ေပါက္ရေရးအတြက္ ျပည္ပမွ ကူညီေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို 
ရွာေဖြလာၾကရာ ႏိုင္ငံတကာ အတိုင္းအတာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔သည္။ အင္အားေကာင္းသည္။ ဝိုင္းဝန္း 
စုစည္းကာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ၊ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင္ ့ က်င့္ဝတ္မ်ားကို အေျခခံၾကသည္။ 
ထိုအခါ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းမြန္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာတရပ္ကို စဥ္းစားလာၾကသည္။ နည္းဗ်ဴဟာအပိုင္းတြင္ လက္ရွိ၌ 
အားသာေနသည့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရး (Realpolitik) ကို က်င့္သံုးသည္။ 
    

ဘာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ေသးသနည္း 
 
ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း ျပည္ပအခန္းက႑၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမွာ စကားလံုးအားျဖင့္ အံ့မခန္းေလာက္စရာမ်ား ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ 
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား အမွန္ပင္ရွိေနခ့ဲသည္။ ဥပမာ-ဝုိင္းဝန္းစုစည္းကာ လုပ္ေဆာင္ၾက 
သည့္အပိုင္းတြင္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ တရုတ္ႏွင့္ရုရွားကို ၾကည့္ပါ။ သူတို႔သည္ က်န္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ လက္ေတြ႔တြင္ 
ဝိုင္းဝန္းစုစည္း လုပ္ေဆာင္ၾကေသာ္လည္း သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားကို ဦးစားေပးသည့္ရႈထာင့္မွၾကည့္ရန္ အားသန္လြန္းသည္ကို 
ေတြ႔ရသည္။ ထိုအခါ ျမန္မာ့အေရးကို လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ကိုင္တြယ္သည္ဆိုေသာ စကားသာ အဖတ္တင္ၿပီး အက်ဳိး 
ျဖစ္ထြန္းမႈ ရိွမလာပဲ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ 
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ေနာက္နမူနာတခုမွာ Realpolitik ကို က်င့္သံုးၾကရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၌ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းလဲေၾကာင့္ 
အက်ဳိးဆက္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းဒဏ္ကို ခံရသည္။ ဥပမာ- ထိုင္းႏိုင္ငံ၌ Thaksin Shinawatra ႏွင့္ ေနာက္လိုက္မ်ားက  
အာဏာရေနစဥ္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရးအတြက္ အာဆီယံ၏ ႀကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားမွာ အရာမထင္ခဲ့ဘဲ ပို၍ပင္ ဆိုးဝါးလာေန 
ခဲ့သည္။ ေကာင္းႏိုးရာရာ ေဆးၿမီးတိုမ်ားျဖင့္ လက္တဲ့စမ္းကုေနသေရြ႕ အမွန္တကယ္ ေပ်ာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သည္ကုိ 
အေတာ္မ်ားမ်ားက နားလည္ၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ Realpolitik ၏ သေဘာကိုက လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ  အင္အားျဖင့္ 
တဘက္ဘက္သို႔ ယိမ္းယိုင္လႊမ္းမိုးထားရသည္ျဖစ္ရာ ေဆးၿမီးတို မသံုးသင့္မွန္း မည္မွ်ပင္ နားလည္ေစကာမူ အဆိုပါ 
လႊမ္းမိုးမႈကို မေက်ာ္လႊား မေခ်ဖ်က္ႏုိင္ပဲ ရွိေနရသည္။  

ျပည္ပေရာက္ျမန္မာတို႔၏ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈ အခန္းက႑တြင္လည္း ထိုသေဘာမ်ဳိး အနည္းႏွင့္အမ်ား ရိွေနသည္ကို 
ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ ကာလံ-ေဒသံ-ပေယာဂံအရ Realpolitik သံုးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ မွန္ကန္ေသာ Realpolitik ကို 
ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲသည္။ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္တိုင္ေအာင္ (အားသာသည့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ ရိွေနသည့္တိုင္ေအာင္) လိုအပ္ 
ေသာ ႏုိင္ငံေရးေနာက္ခံ အေနအထားတခုလံုးကို ဖန္တီးေရးအတြက္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးတို႔က တစိတ္တဝမ္းတည္း 
ရွိေနဖုိ႔ အလြန္ခက္ခဲေနျပနွ္သည္။ လူတဦး၏ ကိုယ္ပိုင္ျပႆနာကို အျခားလူတဦး (သို႔) ႏွစ္ဦး-သံုးဦးျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ 
ေလာက္သည္။ ႏိုင္ငံတခုလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ျပႆနာတြင္ကား ႏုိင္ငံသားအားလံုး ပါဝင္ပတ္သက္ေနေသာေၾကာင့္ အလြန္ 
ခက္ခဲသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးသည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသတြင္းျပႆနာမွာ 
လြယ္ကူထင္ရွားသည့္ နမူနာေကာင္း ျဖစ္သည္။  

ျပည္တြင္းက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သံုးသပ္လွ်င္ အာဏာပုိင္တို႔က အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ အျခားဂုဏ္သိကၡာမ်ားကို  
ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေရးထက္ အာဏာရွင္စနစ္ျဖင့္ အာဏာကို အငမ္းမရဖက္တြယ္လိုစိတ္ ႀကီးမားေနျခင္း၊ ထိုစိတ္ေၾကာင့္ 
လူမဆန္ဆံုး အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ တရားမဲ့ ႏိွပ္ကြပ္ေနျခင္း၊ ထိုသုိ႔ႏိွပ္ကြက္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားအားလံုးက တစိတ္တဝမ္းတည္း 
ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္မႈ လမ္းစမ်ား ပိတ္ဆို႔ခံေနရျခင္း စသည္တို႔က အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။  

မေအာင္ျမင္ေသးေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ ေသာ့ခ်က္ကုိ ေတြ႔ရွိလာ 

 “သက္ဆိုင္သူအားလံုးတို႔က တစိတ္တဝမ္းတည္းျဖစ္ေအာင္ စုစည္းညီညြတ္ႏိုင္ေရး” ဆုိသည့္ သေဘာတရားကို အေျခခံ 
ထားႏိုင္လွ်င္ လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအဝန္းအဝိုင္းကို ဖန္တီးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အဆိပုါ ႏုိင္ငံေရးအဝန္းအဝိုင္းသည္ အာဏာရွင္ 
စနစ္ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနေသာ ဒီမုိကေရစီက်င့္ဝတ္မ်ားကို အေျခခံရပါမည္။ ထိုအခါ မွန္ကန္ေသာ 
Realpolitik ျဖင့္ ဆက္လက္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  

(ဒီမုိကေရစီ က်င့္ဝတ္မ်ားကို အေတာ္အတန္ လိုက္နာက်င့္သံုးတတ္သည္ဆိုလွ်င္ပင္ အဆိုပါလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ တစိတ္ 
တဝမ္းတည္း ျဖစ္လာဖို႔ရွိေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဒီမုိကေရစီ၏ အေျခခံမူတြင္ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္တို႔ ပါဝင္ 
ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။) 

ျပည္တြင္းအခန္းက႑တြင္ အာဏာရွင္တို႔၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္လြန္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ လူးလြန္႔လႈပ္ရွားႏိုင္သမွ် 
အရာထင္လ်က္ရွိသည္။ အရာထင္က်န္ခဲ့သမွ် ေပ်ာက္ပ်က္မသြား၊ အရာထင္သမွ် “ဖိလွ်င္ ႂကြသည္” ဆိုေသာ နိယာမကို 
အားျဖည့္ေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ႂကြမည့္စိတ္က အထူးေျပာစရာမလို၊ အာဏာရွင္မွလြဲ၍ လူတိုင္း၌ ရွိေနၿပီး ျဖစ္သည္။ 
ႂကြႏိုင္ေစမည့္ ရင္းျမစ္စြမ္းအားမ်ား ေကာင္းလာရန္ အရွိန္ယူေနစဥ္အတြင္း အထက္တြင္ ေရးခဲ့ၿပီးသည့္ “သက္ဆိုင္သူ 
အားလံုးတို႔က တစိတ္တဝမ္းတည္းျဖစ္ေအာင္ စုစည္းညီညြတ္ႏိုင္ေရး”ကိုသာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရလိုက္လွ်င္ ျမန္ျမန္ပြဲသိမ္း 
ႏိုင္ပါမည္။  

၂ဝဝ၇ ႏွစ္လယ္ပိုင္းေလာက္တြင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ၈၈မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ရဲရဝဲံ့ဝံ့ 
ေဆာ္ၾသ တိုက္တြန္းခဲ့ၾကသည္။ “အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး”သည္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ အေျခခံ 
လုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ျဖစ္သကဲ့သို႔ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔အတြက္လည္း “ထြက္ေပါက္ဗ်ဴဟာ” ျဖစ္သည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။ 
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အပုိင္း (ခ)  
ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္္ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ား  

 
လက္ရွိအားျဖင့္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ႀကိဳးပမ္းေနသည္မ်ား၊ ေနာင္တခ်ိန္ ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ႏုိင္ဖြယ္ 
ရွိသည္မ်ားကို အမ်ဳိးအစားမ်ားခြဲ၍ ေအာက္ပါအတိုင္း အနည္းငယ္စီရွင္းလင္းပါမည္။ မိမိတို႔ေရာက္ရွိရာ ႏိုင္ငံ၏အေျခအေန 
အရ၊ မိမိတို႔တြင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေနအထားအရ လႈပ္ရွားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ (၃)မ်ဳိး 
ခြဲႏိုင္သည္။ 

(က) ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား 
(ခ)  ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ 
(ဂ)  ႏုိင္ငံတကာဖိအား   

 

နည္းလမ္း 
(က) 

ကမာၻတလႊားက်င့္သံုးေနၾကေသာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ျမန္မာ 
စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ကနဦးအဆင့္၌ ဟန္႔တားျခင္း၊ လမ္းညႊန္ျခင္းႏွင့္ ပ်က္ကြက္ပါက ေနာက္ 
တဆင့္တြင္ သူတို႔အား အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း  

ျမန္မာ့အေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား အမွန္ပင္ ရွိေန 
ခဲ့သည္။ ဥပမာ-အာဆီယံအဖြဲ႔၏ ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္သစ္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္မွ်အထိ ထိေရာက္ႏိုင္သနည္း ဆိုသည္ကိုမူ 
ေစာင့္ၾကည့္ရေပဦးမည္။   

ႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၌ ေျပာင္းလဲေနေသာအေျခအေန ျဖစ္ထြန္းမႈအလိုက္ လက္ရွိ အေနအထား 
ထက္ ပုိမိုထိေရာက္ေသာရလဒ္မ်ား ျဖစ္လာေစေရးအတြက္ ပိုမိုတိက်ျပင္းထန္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရရွိရန္ 
ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုေနသည္။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း အမ်ားသေဘာတူညီမႈ 
ရေရးအတြက္ ယခုထက္ပို၍ ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကာယကံရွင ္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားက 
ႏိုင္ငံျခားအစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံ Lobby ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္စြမ္းကုိ ပုိမိုတိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာ့ 
ဒီမုိကေရစီအေရးမွာ ပိုတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္သည္။    

ျမန္မာႏိုင္ငံက အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ေနေသာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းကမွ် 
နအဖစစ္အစုိးရအား အေရးယူသည့္အေနျဖင့္ ထုတ္ပယ္ျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား 
အမွန္ပင္ ရိွေနခဲ့သည္။  ေနာင္လည္း အလားတူ ႀကိဳးပမ္းေနၾကဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္အေျခအေနမွာ 
ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔အား ဟန္႔တားရန္ႏွင့္ အေရးယူရန္ ျပင္ဆင္ 
ေျပာင္းလမဲႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးသည့္အေပၚ မူတည္သည္။  

ထုတ္ပယ္ျခင္း မရွိသည့္တိုင္ေအာင္ ျပင္းထန္စြာ အျပစ္ေပးးျခင္းျဖင့္ နအဖ၏ လႈပ္ရွားႏိုင္ခြင့္ကို တရားဝင္ ကန္႔သတ္ထား 
ႏိုင္သည္။ ဥပမာ- ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ အလုပ္သမားေရးရာ အစရွိသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။  ဤနည္းလမ္းမွာ 
ဒီမုိကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ နအဖအား ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းတို႔မွ တရားဝင္ ဖိအားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ 
နအဖစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမ်ားကို တိုက္ရိုက္ထိခိုက္ေစသည္မ်ားလည္း ပါရွိေနသျဖင့္ ဖိအားေကာင္းေကာင္း 
ေပးႏိုင္မွ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တို႔ အညံ့ခံလာေပလိမ့္မည္။    
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နည္းလမ္း 
(ခ) 

ကုလသမဂၢ၏ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ကမာၻေပၚတြင္ အျပင္းထန္ဆံုး အာဏာသက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း ရွိသျဖင့္ ့  
ျမန္မာ့အေရးအား တိုက္ရိုက္ ကိုင္တြယ္ျခင္း 

လံုျခံဳေရးေကာင္စီတြင္ ဗီတိုအာဏာရွိေသာ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတို႔က ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးလ်က္ 
ရွိေနျခင္းက ကုလသမဂၢမွ ျမန္မာ့အေရးကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ အဓိကအက်ဆံုး အခ်က္ျဖစ္သည္။ 
တရုတ္ႏွင့္ရုရွားတို႔မွာ အာဏာရွင္ဆန္သည္ (သို႔) အာဏာရွင္စနစ္ဘက္သို႔ ယိမ္းယိုင္ေနဆျဲဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားအား 
ဘက္ေျပာင္းလာရန္ သံတမန္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသာလွ်င္ ေလာေလာဆယ္အခ်ိန္ထိ တခုတည္းေသာ 
နည္းလမ္း ျဖစ္လ်က္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ သမားရိုးက်နည္းလမ္းမ်ားမွ ခြဲထြက္ကာ က်င့္သံုးေသာ သံတမန္ေရး 
(Alternative Diplomacy) ရွိလာပါက ကမာၻ႔အင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား၏ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာကစားမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းလိုက္ေလ်ာေပးသည့္ 
အတိုင္းအတာေပၚ မူတည္၍ အက်ဳိးထူး တစံုတရာကို ရရိွလာႏိုင္သည္။  

အကယ္၍ လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ဗီတိုအာဏာပုိင္ဆိုင္သည့္ ႀကီး ၅ ႀကီးကသာ သေဘာတူလွ်င္ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္ 
သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည့္ မည္သည့္အဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံကိုမဆို ကနဦးအဆင့္၌ ဟန္႔တားျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ 
လမ္းညႊန္ျခင္း၊ ပ်က္ကြက္ေသာ္ ေနာက္တဆင့္တြင္ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ႏိုင္သည္။  

အခ်က္(က)တြင္ အၾကံေပးထားသကဲ့သို႔ ကာယကံရွင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားက ႏုိင္ငံျခားအစိုးရမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္း 
မ်ားထံ ပိုမုိထိေရာက္ေသာ Lobby နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္သင့္သည္။  

လံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ႏုိင္ငံတကာ ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ တရားရံုး (အိုင္စီစီ)သို႔ လႊဲေျပာင္းကာ ဥပေဒၾကာင္းအရ စီရင္ပိုင္ခြင့္ 
ေပးျခင္း ဆိုသည့္နည္းလမ္းမွာ ဤအပိုင္း၌က်န္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းတခုျဖစ္ၿပီး အေလးအနက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
သင့္သည္။ ဤနည္းလမ္းသည္ တနည္းအားျဖင့္ ျမန္မာအာဏာပိုင္တို႔အား အေရးယူအျပစ္ေပးရန္ လက္ေရွာင္လိုေသာ 
ဗီတိုအာဏာရိွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ မ်က္ႏွာလႊဲ ခဲပစ္သည့္နည္း ျဖစ္သည္။  

နည္းလမ္း 
(ဂ) 

ႏိုင္ငံတကာအတိုင္းအတာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း၊ ပူးေပါင္းညိွႏိႈင္း၍ ေျဖရွင္းျခင္း (Constructive 
Engagement)၊ ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ သတိေပးျခင္း၊ ျပစ္တင္ ရွဳတ္ခ်ျခင္း၊ စီးပြားျပစ္ဒဏ္ခတ္ အေရးယူျခင္း 
(Economic Sanctions)  

ဤနည္းလမ္းမ်ားကို သံုးရသည္မွာ အာဏာရွင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔အား ေခ်ာ့ေမာ့ေျဖာင့္ဖ်ျခင္း (သို႔) အၾကပ္ကိုင္ျခင္းျဖင့္ 
ဒီမုိကေရစီ အသြင္ေျပာင္းေရးအတြက္ ဖိအားေပးရန္သာ ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊမွာ ကမာၻေပၚတြင္ 
အဆိုးဝါးဆံုး အာဏာရွင္မ်ားစာရင္းတြင္ ထိပ္ဆံုးမွပါဝင္ေနသူျဖစ္၍ သူ႔အားဖိအားေပးသည့္ကိစၥမွာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား 
မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသးေသာေၾကာင့္ ဤနည္းလမ္းမ်ားအားလံုးကို ဆက္လုပ္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ မရႏုိင္ဟု ၿပီးစလြယ္ 
မသတ္မွတ္သင့္ေပ။ လံုးဝအျမစ္ျပတ္ စြန္႔လႊတ္ျခင္း မရွိသင့္ပါ၊ ဆက္ကာဆက္ကာ ဖိအားေပးေနရန္သာ လိုအပ္သည္။ 
နည္းလမ္းမ်ားအားလံုးမွာ အမွန္တကယ္ပင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို 
ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိလွ်င္ ျပဳျပင္သင့္သည္။ ပုိမိုကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာျဖင့္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ျပင္းထန္ 
လာေအာင္ ဖိအားေပးေနသင့္သည္။ ဥပမာ- Targeted Sanctions မ်ဳိးျဖစ္သည္။  

လံုးလံုးလ်ားလ်ား မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသးဟု ဆိုထားေသာ္လည္း အတိုင္းအတာတခုအထိ ေအာင္ျမင္လ်က္ရိွသည္ကိုမူ 
မျငင္းႏိုင္ပါ။  စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား အာဏာစသိမ္းသည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ႏွစ္ေပါင္း (၂ဝ)ေက်ာ္ ကာလအတြင္း 
နည္းလမ္း(ဂ)ျဖင့္ တစိုက္မတ္မတ္ ႀကိဳးပမ္းေနခဲ့ၾကသည္။ အားလံုးျခံဳငံုကာ ျပန္လည္သံုးသပ္ရလွ်င္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအား 
အေတာ္အတန္ ဖိအားေပးႏိုင္ဆဲ၊ ကန္႔သတ္ထားႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုရေပမည္။ သို႔ေသာ္ အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ 
ဆက္လက္ ေခါင္းေထာင္ေနသည္ကို သာမန္ကာရွန္ကာၾကည့္၍ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေတာ့ဟုယူဆကာ အခ်ဳိ႕နည္းလမ္းမ်ားကုိ 
လႈပ္ရွားသူတခ်ဳိ႕က စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ေနၾကသည္။  
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အမွန္စင္စစ္ နည္းလမ္း(ဂ)သည္  တခ်က္တည္းပြဲသိမ္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမဟုတ္ပါ။ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ဳိး 
ျဖစ္ရသည့္နိယာမအတိုင္း အက်ဳိးတခုျဖစ္ထြန္းေစရန္ အေၾကာင္းေပါင္းမ်ားစြာကို စုစည္းေနရသည့္သေဘာလည္း ရွိသည္။ 

လက္ရွိအေနအထားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရဲဝံ့တက္ႂကြစြာ လႈပ္ရွားႏိုင္သူတုိ႔အား အာဏာပိုင္တို႔က အက်ဥ္းခ်ထားျခင္း 
ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားျခင္း၊ စီးပြားျပစ္ဒဏ္ခတ္မႈမ်ား ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းတို႔ကို 
ၾကည့္လွ်င္ အာဏာရွင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္တို႔ အင္အားခ်ိန႔ဲစြာ ဟန္ေဆာင္ ေခါင္းေထာင္ေနရသည့္အျဖစ္ကို သေဘာေပါက္ႏိုင္သည္။ 

ျပည္ပတြင္ ႏိုင္ငံတခုခ်င္းအလိုက္ ေထာက္ခံသူလူအမ်ား ပိုမုိသိရွိကာ ပါဝင္အားျဖည့္လာေစသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
(Awareness campaigns)ကို ထိထိမိမိ က်ယ္ျပန္႔လာေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ပါက တကမာၻလံုး တခ်ိန္တည္း တၿပိဳင္တည္း 
စုစည္းလႈပ္ရွားသည့္ Global campaign အမ်ဳိးစံုစြာျဖင့္ ပုိမိုအားေကာင္းေအာင္ လႈပ္ရွားႏိုင္လာမည္။ ထိုအခါ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 
မ်ားအား အေတာ္အတန္ ဖိအားေပးႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မီဒီယာ 
အခန္းက႑မွ ပိုမုိအားျဖည့္ေပးႏိုင္လွ်င္ သာ၍ပင္ ေကာင္းေတာ့သည္။ Meeting, Training, Workshop, Seminar, 
Conference အစရွိသည္မ်ားကို အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် လႈပ္ရွားသူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရး 
အရည္အေသြးမ်ား ပိုမုိ ထက္ျမက္ သြက္လက္လာေပလိမ့္မည္။  

လႈပ္ရွားသူတို႔၌ ႏိုင္ငံေရးအရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္ရင့္က်က္လာလွ်င္ မည္သည့္လႈပ္ရွားမႈကိုပင္လုပ္လုပ္-ေမတၱာရပ္ခံ 
သည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေစ၊ ကန္႔ကြက္ရွဳတ္ခ်သည့္ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ေစ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔အား ဖိအားေပးရာ၌ ပို၍ ထိေရာက္မည္ 
ျဖစ္သည္။ ဖိအားေပးႏိုင္ခဲ့သည့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈကို တန္ဖိုးထားလွ်က္ ယခုထက္ ပိုမုိထိေရာက္စြာ ဆက္လက္ 
ဖိအားေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ဖိအား အေပးႏိုင္ဆံုး တခ်ိန္တြင္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ေခါင္းမမာႏုိင္ေတာ့ပဲ ဒူးေထာက္ အညံ့ခံလာ 
ေပလိမ့္မည္။  

 
နည္းလမ္း 

(ဃ) 

ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္း မဟုတ္ေသာ စစ္ေရးနည္းလမ္းကို အသံုးခ်လွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္စရာ ျပည္ပနည္းလမ္းမ်ားမွာ  
၁၊ ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား ခ်ထား၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ 
၂၊ ႏိုင္ငံတခုခုမွ စစ္ေရးအရ ဝင္ေရာက္တားဆီးျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။ 

အခ်က္(ဃ-၁)အရ ကုလသမဂၢ၏ ႏိုင္ငံတကာၿငိမ္းခ်မ္းေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားကို ခ်ထား၍ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္မွာ 
မ်ားေသာအားျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္၍ ပဋိပကၡျဖစ္သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ (သုိ႔) က်ဴးေက်ာ္စစ္ ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ ဆိုးဝါး 
ျပင္းထန္ေသာ အေျခအေနမ်ားအရ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ၏ သေဘာတူညီမႈ ရရွိသည့္အေပၚ မူတည္သည္။ ကုလသမဂၢ 
အေထြေထြညီလာခံ၏ တိုက္တြန္းႏိုင္စြမ္းအေပၚ မူတည္၍လည္း ကုလသမဂၢတပ္မ်ားကုိ ခ်ထားႏိုင္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ 
အဆိုပါတပ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားမႈကို တားဆီး- ေလွ်ာ့ခ်ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္သာ ရည္ရြယ္သည္။  

အခ်က္(ဃ-၂)အရ ႏုိင္ငံတခုခုမွ စစ္ေရးအရ ဝင္ေရာက္တားဆီးေပးရန္မွာ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္မည့္ႏိုင္ငံအဖုိ႔ အလြန္ပင္ 
ခက္ခက္ခဲခဲ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရေသာကိစၥ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ ေဒသတြင္း 
အက်ဳိးစီးပြားမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိး-ဆိုးက်ဳိး မည္မွ်ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ကို တြက္ခ်က္ရသည္။ လက္ရွိကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရး 
အခင္းအက်င္းတြင္ အီရတ္ႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံမ်ားက အထင္အရွား ျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနအထားတြင္ အခ်က္(ဃ)၌ ပါရိွေသာ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမဟုတ္သည့္ စစ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ 
လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက အႏုျမဴလက္နက္ 
ပိုင္ဆိုင္ေရးကို လုပ္ေဆာင္လာလွ်င္၊ အႏုျမဴလက္နက္ျဖင့္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး 
နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တားျမစ္၍မရသည့္အဆံုး၌ ျပည္ပႏိုင္ငံတခုခု(သုိ႔)အမ်ားက စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ 
ေျဖရွင္းလာမည္ ျဖစ္သည္။  

လြင္ေအာင္စိုး 

၂-၉-၂ဝဝ၉ 


