
အမည္ခံ ဒီမိုကေရစီ 

ေက်ာ္ေက်ာ္စိုး 

 
ဟုိတေလာက မိတ္ေဆြတေယာက္ႏွင့္ စကားစျမည္ေျပာရင္း ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိအေျခအေန 

အေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ခ့ဲသည္။ မိတ္ေဆြက ျပည္တြင္း၌ လက္ရွိျဖစ္ပ်က္ေနသည္မ်ားကုိ အရင္ဦးဆံုး ရွင္းျပသည္။ 
ယခုဆုိလွ်င္ ျပည္သူအမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနၾကသည့္ အေၾကာင္းမွ အစခ်ီကာ ျပည္တြင္း၌ စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကုိင္ 
စားေသာက္ႏိုင္ေသာ အေျခအေနမ်ားသည္ ယခင္ကထက္ ပုိမုိ ဆုိးရြားလာေနေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အက်င့္ 
စာရိတၱပုိင္း၌ ပ်က္ျပားေနေၾကာင္း၊ နုိင္ငံ၏စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ သိသိသာသာ ယုိင္နဲ႔လာေနၿပီး လူအမ်ားစု၏ 
စားဝတ္ေနေရး အေျခအေနမွာ ပုိမုိက်ပ္တည္းကာ ဒုကၡေတြ႔ေနရေၾကာင္းတို႔ကုိ ေျပာျပေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူ 
လူထုအတြက္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမည့္ အေျခခံ ေန႔စဥ္လူမႈဘဝအတြက္ တာဝန္မ်ားကုိ 
အစုိးရက ပ်က္ကြက္ေနမႈမ်ားအေပၚ သူကပင္ ေထာက္ျပ ေဝဖန္သြားသည္။ စကၤာပူ၊ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္ 
က့ဲသို႔ေသာ နုိင္ငံမ်ားပင္ တေန႔တျခား စီးပြားေရး ေတာင့္တင္းခိုင္မာကာ တုိးတက္လာေနၿပီး အစုိးရက လူထု၏ 
စားဝတ္ေနေရး တုိးတက္လာေအာင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာၾကံ ဖန္တီးေပးေနေသာေၾကာင့္ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ 
မ်က္ျမင္ဒိ႒ ေတြ႔ျမင္ေနရသည္ကိုလည္း ႏိႈင္းယွဥ္ေထာက္ျပသြားသည္။ သူ႔အေနျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔ရႈပ္ေထြးခက္ခဲသည့္ 
နုိင္ငံေရး အေျခအေနကုိ ေကာင္းေကာင္းနားမလည္ေသာ္လည္း လူထု၏စားဝတ္ေနေရး အေျခခံအဆင့္ ျပည့္မီကာ 
ဒီမုိကေရစီနွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ား ရွိေစလုိသည့္ သူ႔ဆႏၵကုိပါ က်ေနာ့္အား ေျပာျပသည္။ နွစ္ေယာက္သား အခိ်န္ 
အေတာ္ၾကာေအာင္ စကားေျပာျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လမ္းခြဲခ့ဲၾကေလသည္။ 

 
အိမ္ျပန္ေရာက္ေသာအခါ ႏွစ္ေယာက္သား ေျပာဆုိခဲ့ေသာစကားမ်ားကုိ ျပန္လည္စဥ္းစားရင္း 

စာအုပ္စင္မွ စာအုပ္တခ်ဳိ႕ကိုယူကာ ကုိးကားရန္အတြက္ ျပန္လည္ဖတ္ရႈရင္း ဤေဆာင္းပါးကုိ ေရးျဖစ္ေလသည္၊ 
 

စီးပြားေရးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ၾကရာတြင္ ဒီမုိကေရစီနိုင္ငံျဖစ္မွ ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္နုိင္ 
သေလာ။ အာဏာာရွင္ ႏုိင္ငံမ်ားကပါ ေအာင္ျမင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္သေလာ ဆုိသည္ကုိ စဥ္းစားေတြးေတာ 
ေလ့လာမိခ့ဲသည္၊ မိတ္ေဆြက နမူနာေပး ေျပာဆုိခ့ဲသည့္ စကၤာပူနုိင္ငံေလာက္ မည္သည့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံကမွ 
စီးပြားေရး တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္နုိင္ျခင္း မရွိေပ။ ၁၉၆၅ ခုနွစ္၌ မေလးရွားနုိင္ငံမွ ခြဲထြက္ကာ လြတ္လပ္ေရး 
ရလာသည့္ စကၤာပူနိုင္ငံမွာ  ထိုစဥ္က ဆင္းရဲလွသည္။ လူမ်ဳိးေရးအရလည္း အားနည္းလွသည္။ (ထိုအခ်ိန္တြင္ 
စကၤာပူ၌ မေလး၊ တရုတ္၊ အိႏၵိယအႏြယ္ လူမ်ဳိးစုမ်ားသာ ေနထုိင္ၾကသည္။) နုိင္ငံအရြယ္အစားကလည္း အလြန္ 
ေသးသည္။ မေလးရွားႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားနုိင္ငံတုိ႔ၾကားတြင္ ညပ္ေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လီကြမ္ယူ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ 
ႏုိင္င့ံစီးပြားေရး တိုးတက္လာသည္။ ကမာၻ႔အခ်မ္းသာဆုံးနုိင္ငံ ၂၅ နုိင္ငံတြင္ တႏုိင္ငံအပါအဝင္ ျဖစ္လာသည္။ 
ပညာေရး အဆင့္အတန္း ျမင့္မားသျဖင့္ ပညာတတ္လူတန္းစား မ်ားျပားလာသည္၊ နိုင္ငံျခားအရန္ရံပံုေငြ အမ်ားဆုံး 
နုိင္ငံမ်ား စာရင္းတြင္ ပါဝင္လာသည္။ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားျခင္း မရွိေသာ္လည္း အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ 
အနည္းဆံုးနိုင္ငံအျဖစ္ ထြက္ေပၚလာခ့ဲသည္၊ 
 

ႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရၿပီးကတည္းက ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈပါတီ (People's Action Party - PAP) သည္ 
လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ အားလံုးနီးပါးေလာက္ကုိ ယေန႔တုိင္ ရယူ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္။ အစုိးရသည္ ၎အား 
စိန္ေခၚလာသူမ်ားကုိ ဖိႏိွပ္ထားသည္။ ႏုိင္ငံေရးထိပ္သီးမ်ား၏ အာဏာအရွိန္အဝါကုိ ထိပါးလာသူမ်ားကို တုံ႔ေႏွး 
ေနျခင္း မရွိပဲ သြက္လက္စြာ ႏွိပ္ကြပ္ပစ္သည္။ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားကုိ စနစ္တက် တြက္ခ်က္ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္သည္။ 
ထုိးႏွက္သူမ်ားကုိ တန္ျပန္ခံရသူမ်ားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေစရန္ လိမၼာပါးနပ္စြာျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အလုံးအရင္း 
သုံးကာ ႏွိပ္ကြပ္သည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ ျပဳမရေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။ ႏုိင္ငံသားမ်ားရရွိသည့္ အေျခခံ 



အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အဝ မခံစားႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည္။ “အစုိးရကို မဆန္႔က်င္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္လွ်င္ ဘဝ 
ပ်က္သြားႏုိင္သည္” ဆိုေသာ ဝါဒမိႈင္းကို ျပည္သူတုိ႔ ေခါင္းထဲ၌ သံမိႈႏွက္သကဲ့သုိ႔ စြဲေနေအာင္ ရုိက္ႏွက္ထားသည္၊   
 

စကၤာပူသည္ ကမာၻအႏွ႔ံရိွ အာဏာရွင္မ်ားအတြက္ အမည္ခံ ဒီမုိကေရစီ အျဖစ္ျဖင့္ စံျပဳစရာ ျဖစ္ေနခ့ဲ 
သည္။ နိုင္ငံေရးႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ရုပ္ရွင္မ်ားကုိ တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္က က်င္းပခဲ့သည့္ 
ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ အင္တာနက္ကုိ အသုံးျပဳ မဆဲြယ္ခြင့္ မရခဲ့ေပ။ အီးေမးလ္မ်ားသံုး၍  
ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းမ်ားကုိ လက္ဆင့္ကမ္းျဖန္႔ေဝခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လက္ရိွ 
အာဏာပုိင္တုိ႔၏ PDP ႏုိင္ငံေရးပါတီႀကီးကသာ မီဒီယာကုိ ဆက္လက္ၿပီး လက္ဝါးႀကီးအုပ္ကာ တဘက္သတ္ 
ဝါဒျဖန္႔ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး အခြင့္သာမႈကို အဓမၼ ရယူေနခ့ဲသည္။  
 

အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ ေခါင္းမေထာင္ႏုိင္ေစရန္ စနစ္တက် ေဘာင္ခတ္ ႏိွပ္ကြပ္ထား 
လ်က္ရိွသည္။ အစုိးရ အႀကီးအကမဲ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ား ျပဳလွ်င္ အသေရဖ်က္မႈ၊ 
မဟုတ္မမွန္ လုပ္ၾကံ ဝါဒျဖန္႔မႈျဖင့္ တရားစဲြသည္။ အစုိးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္သာ ရိွရေသာ တရားရုံးမ်ား 
ကလည္း အတုိက္အခံ ႏုိင္ငံေရးသမားတို႔အား မ်ားျပားလြန္းသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး၊ နစ္နာေၾကး၊ ဒဏ္ေငြမ်ား ခ်မွတ္ကာ 
ေနာက္ဆံုး မတတ္ႏိုင္ေတာ့လွ်င္ မျဖစ္မေန ေဒဝါလီခံရသည့္အဆင့္သုိ႔ တြန္းပို႔သည္အထိ အျဖစ္ဆုိးသြားေစရန္ 
အကြက္က်က် စီမံထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဒဝါလီခံရသူတဦးသည္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဝင္ေရာက္ ေရြးခ်ယ္ခံပုိင္ခြင့္ 
မရွိဟု သတ္မွတ္ထားခံရသည္။ နုိင္ငံျခားသုိ႔လည္း သြားလာခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရသည္။ စကၤာပူအစုိးရက ၎တုိ႔၏ 
PDP ပါတီနွင့္ ႏုိင္ငံသည္ တသားတည္း ထပ္တူျဖစ္သည္ ဆုိသည္ကုိ ျပည္သူလူထုၾကားထတဲြင္ ျငင္းပယ္၍ မရပဲ 
လက္ခံရသည့္ အေျခဆိုက္ေစရန္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးထားသည္။ အာဏာပုိင္မ်ားက ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ 
ရႏုိင္သမွ် ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ႏုိင္ရန္ အခြင့္အာဏာ ေပးထားသည္၊ 
 

အစုိးရ၏ လုံးဝဥႆုံ ထိန္းသိမ္းစီမံမႈေအာက္တြင္ ရိွေနေသာ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္း (Civil 
Society)) မ်ားကို ျပည္သူတုိ႔က လြန္ဆန္ျငင္းပယ္၍ မရေစရန္ ဇက္ႀကိဳးကုိင္ထားသည္။ စကၤာပူ၏ ႏုိင္ငံေရး 
တည္ၿငိမ္မႈကို အရွင္းရွင္-အာဏာရွင္စနစ္ က်င့္သံုးေနသည့္ တရုတ္၊ ဗီယက္နမ္တို႔က အားက်ေနသည္မွာ 
အမွန္ပင္။ ထုိ႔အတူ အျခား အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း အတုယူရန္ ႀကိဳးပမ္းလုိၾကေပမည္။ သုိ႔ေသာ္ လြန္စြာ 
ေသးငယ္လွသည့္ ၿမ့ိဳျပႏုိင္ငံေလး၌ က်င့္သုံးသည့္ပုံစံကုိ ကမာၻ႔အႀကီးဆံုးအာဏာရွင္ တရုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ နမူနာ 
ယူစရာပုံစံ ျဖစ္လာႏုိင္ပါမည္ေလာ ဆုိသည္မွာ စဥ္းစားစရာပင္ျဖစ္သည္။ 
 

စကၤာပူ PDP ပါတီသည္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရးကိစၥမ်ားကုိ အေလးထား ေဆာင္ရြက္ 
ေပးသည္။ အစုိးရ ထိပ္တန္းဝန္ႀကီးမ်ားကုိ လစာေကာင္းေကာင္း ေပးထားသည္၊ တႏွစ္လွ်င္ ေဒၚလာ တသန္း 
ေလာက္အထိ ေပးထားသည္၊ အစုိးရအဖဲြ႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ အလြယ္တကူ သိျမင္ နားလည္ႏုိင္ျခင္း မရွိ 
ေသာ္လည္း ကမာၻေပၚတြင္ အက်င့္ပ်က္လာဘ္စားမႈ အနည္းဆံုးႏုိင္ငံမ်ားထမွဲ တႏုိင္ငံအျဖစ္ ထိန္းထားႏုိင္သည္။ 
ဤသုိ႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အာဏာရပါတီမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ ဆက္လက္ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္း 
သလုိ၊ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကုိ အျခားတဘက္တြင္လည္း ႏွစ္ရွည္ 
လမ်ား စီမံကိန္းခ်လ်က္ ဖန္တီးထားသည္။ 
 

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမဟုတ္ေသာ စကၤာပူက စီးပြားေရး တိုးတက္ေနခိ်န္တြင္ တရုတ္သည္လည္း 
စီးပြားေရး တိုးတက္ ဖံြ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရင္း ႏုိင္ငံေရးဘက္တြင္ အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ ရွင္သန္ေရး 
အတြက္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္၌ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ တိန္ေရွာက္ဖိန္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေက်ာက္ကိ်ယန္အား 
ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာမ်ားကုိ ေလ့လာရန္ အဖြဲ႔တဖဲြ႔ ဖြဲ႔ေစခ့ဲသည္။ အဆုိပါ အယူအဆကုိ တရုတ္ 
ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားထတဲြင္လည္း လက္ခံၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မလုပ္လွ်င္ 



စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ မရႏိုင္ ဆုိသည့္အခ်က္အေပၚ သေဘာတူ 
ၾကသည္။ 
 

ေက်ာက္ကိ်ယန္သည္ ေဒသႏာၱရအဆင့္ ပါတီေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္မ်ား ျပဳေစလုိသူ 
ျဖစ္သည္။ သူ၏ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မွာ လြတ္လပ္ေသာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆီသုိ႔ ေျပာင္းလဲရန္ မဟုတ္ပဲ  
လြတ္လပ္မႈမ်ားကုိ အကန္႔အသတ္ ေဘာင္အတြင္းမွ ေပး၍ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ျဖစ္သည္။ ပါတီက 
ပုိမိုတာဝန္ခံကာ ပိုမုိသိျမင္နားလည္လြယ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္စနစ္ ျဖစ္သည္။ တိန္ေရွာက္ဖိန္ ကိုယ္တုိင္က 
အာဏာရွင္စနစ္ကို လက္မလႊတ္ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ၏ အနွစ္သာရအတုိင္း လုိက္နာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ 
ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသားပင္ ေျပာဆိုသည္။ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီက ၁၉၈၇ ေအာက္တုိဘာလ၌ 
ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အတည္ျပဳခ့ဲသည္၊ 
 

သုိ႔ေသာ္ ၁၉၈၉ ဧၿပီလတြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ဟူေယာင္ဘန္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္အခါ 
စ်ာပနကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အခမ္းအနားျဖင့့္ က်င္းပျခင္းမျပဳပဲ သာမန္အရပ္သားတုိ႔၏ ထုံးစံအတုိင္း က်င္းပျခင္းအေပၚ 
ပီကင္းတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အျခားပီကင္းၿမ့ိဳေနမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ၿပီး ေပါက္ကဲြမႈမ်ားနွင့္အတူ 
အစုိးရ၏ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ားႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တရားဝင္ေဖာ္ျပထားသည့္ 
လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိေပးရန္ ေတာင္းဆုိဆႏၵျပခ့ဲၾကသည္။ 
 

ဒီမုိကေရစီ ေတာင္းဆုိသည့္ ေႂကြးၾကာ္သံမ်ားႏွင့္အတူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားအား 
တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အႀကီးအကဲမ်ားက ၾကည့္ၿပီး ေျခာက္ျခားသြားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေမလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ 
စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကုိ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ့ဲေလသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ ရွစ္ေလးလံုး အေရးအခင္း 
က့ဲသို႔ပင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ပီကင္းၿမ့ိဳေတာ္ႀကီးတြင္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ကမာၻေက်ာ္ တိန္အန္မင္ သတ္ျဖတ္မႈႀကီး 
ျဖစ္ပြားခ့ဲေလေတာ့သည္။ လက္နက္မ့ဲ ဆႏၵျပသူမ်ားကုိ တရုတ္အစုိးရက စစ္တပ္အား ပစ္မိန္႔ေပးကာ သတ္ျဖတ္ 
ႏွိပ္ကြပ္ခ့ဲေလသည္၊ ေက်ာက္ကိ်ယန္ႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားမ်ားလည္း ရာထူးမွျဖဳတ္ခ်ခံခ့ဲရေလသည္၊ 
 

သုိ႔ေသာ္ ယေန႔တရုတ္နုိင္ငံသည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တုန္းကကဲ့သုိ႔ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ပုိမုိပြင့္လင္းလာသည္။ 
အမ်ားသေဘာကုိ လုိက္ေလ်ာေပးရသည့္ အျမင္ကို ယခင္ကထက္ ပုိမုိအေလးထားလာသည္။ ယခင္က က်င့္သံုး 
ေနခ့ဲသည့္ ပါတီ၏ ဝါဒျဖန္႔ခိ်ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ား၊ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား မရွိေတာ့ေပ။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာသူမ်ားအား 
ပါတီတြင္း၌ ရာထူးေနရာမ်ား ေပးသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝင္ မဟုတ္သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပင္ ဗဟုိ ေကာ္မတီ 
ဝင္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ညိွႏိႈင္းကာ အေပးအယူ လုပ္လာသည့္ 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ျဖစ္လာသည္၊ ထုိလုပ္ရပ္မ်ားက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဆုိသည္မွာ မည္ကာမတၱမွ်သာ ျဖစ္ၿပီး အာဏာကို 
ဆက္လက္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပယုဂ္အေနျဖင့္ ထားရိွသည့္သေဘာသာ ျဖစ္ေနသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ တရုတ္ 
ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ အမည္ခံကြန္ျမဴနစ္ ျဖစ္သည္၊ 
 

ကမာၻ႔အႀကီးဆုံးအာဏာရွင္ တရုတ္သည္ လိင္တူဆက္ဆံမႈ၊ ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ 
မ်ားကုိ လြတ္လပ္စြာခြင့္ျပဳေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ သေဘာထားကဲြလြဲမႈကုိ လုံးဝခြင့္မျပဳေပ။ အာဏာရွင္ 
တရုတ္သည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ႏွိပ္ကြပ္ေနသည့္ ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံ ျဖစ္ေနေသးသည္။ စာနယ္ဇင္းသမား၊ ေရွ႕ေန၊ 
ျပည္သူ႔အေရး လႈပ္ရွားသူ၊ ပညာရွင္ႏွင့္ အျခားမည္သူမဆုိ တရုတ္အစုိးရက က်င့္သုံးေနေသာစနစ္ကို ဆန္႔က်င္ 
စိန္ေခၚသမွူန္သမွ်ကုိ ဖမ္းဆီးသည္။ ေထာင္ခ်သည္။ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်သည္။ 
 

သုိ႔ေသာ္ တရုတ္အာဏာရွင္စနစ္သည္ ေခတ္မီတုိးတက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ သုံးစဲြလာသည္။ 
လူမုိက္ဆန္ဆန္ မိုက္ရူးရလုဲပ္ရပ္မ်ားကို က်င့္သုံးျခင္းထက္ ပုိမို ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ 



နွိပ္ကြပ္မႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာသည္။ ျပည္သူ႔ေရးရာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားအတြင္း စိမ့္ဝင္ထုိးေဖာက္သည္။ 
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ေပါင္းဖက္လုပ္ေဆာင္သည္။ ေက်ာင္းသား၊ ကုန္သည္၊ ေဈးသည္၊ ပညာရွင္မ်ား 
အၾကားတြင္ ကိုယ့္လူ သူ႔ဘက္သားမ်ားကို ေမြးျမဴထည့္သြင္းထားသည္။ လူေပါင္း ၃ဝဝဝဝ ကိ ု ကြန္ျပဴတာနွင့္ 
အင္တာနက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ျဖစ္ေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး အင္တာနက္ပုလိပ္မ်ားအျဖစ္ တာဝန္ေပး 
ထားသည္။ တရုတ္ျပည္မွ အင္တာနက္သည္ ႏုိင္ငံ၏ လုံျခံဳေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မေပါက္ၾကားေရး 
ဟူေသာ စကားလံုးမ်ားသံုးကာ နုိင္ငံတြင္းရိွ ၃၉ သန္းေသာ ဘေလာ့ဂါမ်ား အပါအဝင္ သန္းရာႏွင့္ခီ်ရွိေသာ 
အင္တာနက္ သုံးစြဲသူမ်ားကုိ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေနသည္။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဖာလြန္ေဂါင္(ဘာသာေရး 
အဖဲြ႔)၊ ဇြန္လ ၄ ရက္ စကားလုံးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအား ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးေသာ စကားလုံးမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ 
သုံးစြဲသူမ်ားကုိ ႏွိပ္ကြပ္သည္၊  
 

နုိင္ငံ၏ ႀကီးမားလာေသာ ေစ်းကြက္အင္အားကုိ ႏုိင္ကြက္အျဖစ္ ကုိင္ထားကာ Google, Yahoo, 
Microsoft က့ဲသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကုိ တရုတ္အစုိးရက သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ဆင္ဆာလုပ္ၿပီးမွ ျပည္သူ 
မ်ားထံ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပုိ႔ျဖန္႔ခိ်ရန္ မျဖစ္မေန သေဘာတူထားေစသည္၊ 
 

ထုိက့ဲသုိ႔ေသာ အေၾကာင္းရင္းမ်ားက တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ အျမစ္တြယ္ 
ခုိင္ျမဲေနဦးမည္ဟု မွတ္ယူတြက္ဆႏိုင္ေပသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ေစ်းကြက္ 
ႀကီးကို ယခုထက္ ပုိမုိဖြင့္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွသာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအဆင့္ကုိ ေက်ာ္လြန္လာသည့္ သန္းေပါင္း 
၂၅ဝ ေသာ ျပည္သူမ်ားအပါအဝင္ ေနာက္ထက္က်န္ေနေသာ ဆင္းရဲသားျပည္သူအမ်ားစု တိုးတက္ေရးကုိ 
ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မွသာ ကြန္ျမဴနစ္အမည္ခံ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဆက္လက္ အာဏာခ်ဳပ္ကုိင္ႏိုင္ 
ေပမည္။ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္အညီ လုိက္ပါေျပာင္းလလဲာသည့္ လူေနမႈဘဝက တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ စာနယ္ဇင္း 
ေစာင္ေရ ၃ ဆ တုိးတက္ မ်ားျပားလာသည္။ စာအုပ္ထုတ္ေဝမႈ အေရအတြက္ႏွင့္ အမ်ဳိးအစား ၁၁ ဆ တုိးျမင့္ 
လာသည္။ ဤသည္က လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္သည္။ 
 

ျပည္သူလူထုအေပၚ ေခတ္မီနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ အာဏာကိ ု ဆက္လက္ ခ်ဳပ္ကုိင္ 
ေနသည့္ တရုတ္ေခါင္းေဆာင္ အဆင့္ဆင့္သည္ ပညာတတ္မ်ား၊ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ထားသူမ်ား ျဖစ္လာသည္၊ 
ခီ်ကာဂုိ တကၠသုိလ္မွ တရုတ္ျပည္ဖြား နုိင္ငံေရးသိပၸံ ပညာရွင္တဦးျဖစ္သည့္ Dali Yang ၏ေျပာဆုိခ်က္အရ ဆုိလွ်င္ 
တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ထက္ျမက္လာသည္။ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီလာသည္။ အေကာင္းျမင္လာသည္။ သုိ႔ေသာ္ 
ဒီမုိကေရစီေတာ့ မဆန္ေသးေပ။ ဤသည္က တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အာဏာပလႅင္ေပၚတြင္ ဆက္လက္ 
ျမဲျမံစြာ ထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္မည္ေလာ ဆိုသည္မွာ စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္၊ 
 

ဒီမုိကေရစီ၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ လြတ္လပ္မႈတုိ႔သည္ အျပန္အလွန္ မွီခုိေနသည္။ အျပန္အလွန္ 
ဆက္စပ္ေနသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကုိ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ေရးသည္ အစုိးရမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ 
လုပ္ငန္းတခု ျဖစ္သက့ဲသုိ႔ ျပည္သူမ်ား အလုိရွိရာလည္း ျဖစ္ေပသည္။ လူထု၏လုိအင္ဆႏၵကုိ ျဖည့္ဆည္းေပး 
ေရးတြင္ “အတုအေယာင္၊ အမည္ခံ” ဆုိသည္ထက္ “အစစ္အမွန္” နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ 
လူထုအတြက္ေရာ၊ အစုိးရမ်ား(ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား) အတြက္ပါ အက်ဳိးရွိေစသည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္ 
မည္သူတဦးတေယာက္မွ်၊ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွ်၊ မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမွ် သီးျခားရပ္တည္ ရွင္သန္ 
တည္တ့ံေနႏုိင္သည့္ ေခတ္ကာလ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေခတ္ကာလအေျခအေန၊ ေျပာင္းလလဲာေနေသာ 
လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာစနစ္၊ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆ၊ နည္းလမ္းမ်ားကို လက္ခံ 
က်င့္သံုးႏုိင္ေရးသည္ အေရးႀကီးလွေပသည္။ 

 
ဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝဝ 


