
အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလသို႔ ဦးတည္ၿပီ 

ၿပိဳင္ပြဲဟူသည္ အႏုိင္ရရိွေရးအတြက္ တဘက္ႏွင့္တဘက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အင္အားသာသည့္ဘက္မွ 

အႏုိင္ရၿပီး အင္အားနည္းသည့္ဘက္က အရံွဳးထြက္ရစျမဲ ျဖစ္သည္။ အားကစားျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေစ၊ 

လက္နက္ကိုင္ တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးျဖစ္ေစ၊ တရားေရးျဖစ္ေစ အၿပိဳင္အဆုိင္ ျဖစ္လာေသာ ႏွစ္ဘက္မွ 

အႏုိင္ရေအာင္  ႀကိဳးပမ္းၾကသည္္။ ယုတ္စြအဆုံး မိသားစုတခုအတြင္းမွ သာမန္ အျငင္းပြားမႈတခုတြင္ပင္လွ်င္ 

အႏုိင္ရရိွေရးအတြက္ အသဲအသန္ ျငင္းခုန္ ရန္ျဖစ္တတ္ၾကသည္။  

မည္သည့္က႑ျဖစ္ေစ အႏုိင္ရရိွေရးအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမွန္သမွ် ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ (သုိ႔) အမ်ားက သေဘာတူညီမႈ 

ရိွေသာ မွ်တသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရသည္။ မိသားစုျဖစ္လွ်င္ ထုိမိသားစု၏ 

စည္းကမ္းႏွင့္ စ႐ုိက္ေပၚတြင္ မူတည္ပါလိမ့္မည္။ သုိ႔ေသာ္ ဤေဆာင္းပါးကိုေရးသားရသည့္ ရည္ရြယ္ရင္းမွာ ၿပိဳင္ပြဲ 

မဟုတ္ပါ။ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈ မရိွပါက အဓိပၸာယ္ကင္းမ့ဲေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကုိသာ ျဖစ္ေစ 

ေသာေၾကာင့္ ပုိမို၍ အဓိပၸာယ္ရိွရွိ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ေစမည့္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္တခုခုသာ ရည္ရြယ္ပါသည္။    

ယခုေနာက္ဆုံး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းသည္ ၿပိဳင္ပြဲတရပ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ အသြင္ေျပာင္းကာလသုိ႔ အျပဳ 

သေဘာျဖင့္ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာေနသည္။ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ ပူးေပါင္းလ်က္၊ အျပန္အလွန္ကူညီလ်က္ 

တေလွထဲစီးတခရီးထဲသြားၾကသည့္ ခရီးသည္မ်ား ျဖစ္လာၾကပါေတာ့မည္။ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ ေျခာက္ဆယ္ 

အတြင္း ျပည္သူမ်ား ပထမဦးဆုံးၾကံဳေတြ႔ရေတာ့မည့္ မဂၤလာရိွေသာ ႏုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းဟုပင္ ဆ္ုိခ်င္ပါသည္။ 

မည္သည့္ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမဆုိ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တန္းတူညီမႈ ရိွေရးကုိ ရိွရိွသမွ် 

အင္အားစုအားလံုးတို႔က ညီညာဖ်ဖ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ အရင္ဦးဆုံးအလုပ္ ျဖစ္သည္။ ထုိသုိ႔ မလုပ္ 

ႏုိင္လွ်င္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလက မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘဲ ရိွေနတတ္သည္ (သို႔) အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာေနတတ္သည္။ 

တဘက္ႏွင့္တဘက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ဆုိသည္မွာ တရားမွ်တမႈကုိ အေျခခံက်က် တည္ေဆာက္ၿပီးခ်ိန္တြင္သာရိွရသည္။ 

ၿပိဳင္ဆုိင္မႈသည္ တုိးတက္မႈကုိ ျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ လက္သင့္ခံႏုိင္ေသာ နည္းလမ္းတခုဟု မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ 

တရားမွ်တမႈကုိ အရင္ဦးစြာ တည္ေဆာက္ယူရသည္။ ဒီမိုကေရစီတြင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္  သဟဇာတျဖစ္ေစမႈတုိ႔ကုိ 

ထိန္းေပးထားသည့္ တန္းတူညီမွ်မႈက အလြန္အေရးႀကီးေသာစံႏႈန္းတခု ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံဟု ျပတ္ျပတ္ 

သားသား ေၾကညာရဲလွ်င္ ဤစံႏႈန္းက အျပည့္အဝရိွေနေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ရေပလိမ့္မည္။  

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ တေလွထဲစီးတခရီးထဲသြားေနသူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း အသာစီးရလုိသူမ်ားအတြက္ ေနရာ 

ရိွမည္ မဟုတ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဤခရီးကို အမွန္တကယ္ သြားလိုသူျဖစ္လွ်င္ အမ်ားနည္းတူ တန္းတူညီမွ်စြာ ေနထုိင္ 

က်င့္ၾကံဖုိ႔ေတာ့ လိုပါမည္။ တန္းတူညီမွ်ႏုိင္ေအာင္လည္း က်န္ခရီးသည္တုိ႔က ေဖးမထိန္းေက်ာင္းရပါလိမ့္မည္။   

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အတိတ္ကာလတြင္ တရားမွ်တမႈကို အေျခမခံေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၌ တဘက္ႏွင့္ 

တဘက္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ား ရွိေနခ့ဲသည္။ ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း အႏုိင္က်င့္ ႏိွပ္စက္သတ္ျဖတ္ၾကေသာေၾကာင့္ 

ေသြးထြက္သံယိုျဖစ္သူျဖစ္၊ ဘဝပ်က္သူပ်က္၊ ေသသူေသခ့ဲၾကရသည္။ ႏုိင္ငံသားအခ်င္းခ်င္း မခံမရပ္ႏုိင္ေသာ 

နာက်ည္းမႈမ်ား ရိွလာခ့ဲသည္။ ရန္ၿငိဳးႏွင့္ အာဃာတသည္ ႏုိင္ငံေရး စစ္ေျမျပင္၏ ထာဝရ ရွင္သန္ေနေသာ 

ျမက္ရိုင္းပင္မ်ားပမာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ တေျမတည္းေန တေရတည္းေသာက္လ်က္ကပင္ တဦးႏွင့္တဦး ရြံရွာ 

မုန္းတီးေနခဲ့ၾကသည္။ သံသယစိတ္မ်ား မေဖ်ာက္ႏိုင္ဘဲ ရိွေနခ့ဲၾကသည္။ အေၾကာက္တရားပုိကာ ေၾကာက္ကန္ 

ကန္ေနခ့ဲၾကသည္။ ဂရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥပကၡာ ဆုိသည္မွာ ေဝလာေဝး၊ ေမတၱာထားႏုိင္ဖုိ႔ကုိပင္ မလြယ္ကူသည့္ 

ၾကမ္းတမ္းခက္ထန္လုိေသာစိတ္မ်ား ဝင္ေနခဲ့ၾကသည္။ တဘက္ကုိ ဖိႏိွပ္ခ်ဳိးႏွိမ္ထားမွ မိမိအေနသာမည့္၊ 



ေကာင္းစားမည့္ တကုိယ္ေကာင္း စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးကုိ တမင္တကာ ေမြးျမဴ က်င့္သံုးသူတုိ႔လည္း ရိွေနခ့ဲၾကသည္။  

ဤသုိ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရးေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည့္ ဆုိးက်ဳိးတရားမ်ားသည္ လူတဦးခ်င္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႔အစည္းတခု 

အတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံအတြက္ပင္ျဖစ္ေစ မလုိအားအပ္မွန္း၊ မေကာင္းမွန္း၊ လက္မခံထုိက္မွန္း 

သိၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပန္ျပင္ယူႏိုင္စြမ္း မရိွခဲ့ၾကပါ။ ဤဆုိးက်ဳိးတရားမ်ားက တဦးခ်င္း တဖြဲ႔ခ်င္း 

မွသည္ တႏုိင္ငံလံုးထိ ျပန္႔ႏံွ႔သြားေသာအခါ ႏုိင္ငံေရးစ႐ုိက္ဆုိးတခု ျဖစ္လာေတာ့သည္။ မည္သည့္ ႏုိင္ငံေရး 

စ႐ိုက္မဆို တိုင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာ အဆုိးအေကာင္းကုိ ဖန္တီးျမဲျဖစ္သည္။ စ႐ုိကေ္ကာင္းသူသည္ ႀကီးပြားတိုးတက္ 

သက့ဲသုိ႔ စ႐ုိက္မေကာင္းသူက တက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအခါ တိုင္းျပည္ပ်က္ေတာ့သည္။  

က်ေနာ္တို႔သည္ အမိျမန္မာႏုိင္ငံႀကီးကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဝေျပာေစခ်င္ပါၾကသည္။ အနည္းဆုံး ပတ္ဝန္းက်င္ 

ႏုိင္ငံမ်ားထက္ မသာလြန္သည့္တုိင္ေအာင္ အမီလုိက္ကာ ေခတ္ေပၚပစၥည္းမ်ားၾကားတြင္ စိတ္ခ်မ္းသာ 

ကုိယ္ခ်မ္းသာ ေနထုိင္လုိၾကသည္။ မွ်တမွန္ကန္ေသာ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ေအာက္တြင္ သမၼာအာဇီဝ 

အလုပ္ျဖင့္ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာဘဝကုိ ပူပင္ေၾကာင့္က် ကင္းစြာ တည္ေဆာက္လုိၾကသည္။ အခ်ိန္အားရလွ်င္ 

ပရဟိတအလုပ္ကုိ ဝင္လုပ္လုိက္ဖုိ႔ ဆႏၵရိွၾကသည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ တရားဘာဝနာ ပြားမ်ားကာ ေကာင္းမႈ 

ကုသုိလ္ျပဳလ်က္ ေနခ်င္ၾကသည္။  

က်ေနာ္တို႔၏ ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝလာႏုိင္ပါမည္လား။ တေန႔ေန႔တြင္ ျပည့္ဝလာႏုိင္ရမည္ဟု ယုံၾကည္ေနမိပါသည္။ 

ထုိေန႔ကား မေဝးေတာ့ဟု ထင္သည္။ ယခုအခ်ိန္သည္ကား ႏုိင္ငံေရးစ႐ုိက္ဆုိးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားစျပဳလာသည့္ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျဖစ္သည္။ စ႐ုိက္ဆုိးမ်ားကုိ ေကာင္းေအာင္ ျပန္ျပင္ယူၾကသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ 

အျပဳသေဘာျဖင့္ ျမင္တတ္လာခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ေသာ မရိွစဖူး ထူးထူးကကဲဲ မဂၤလာအခ်ိန္ေကာင္းတြင္ 

တုိင္းျပည္၏ ရင္းျမစ္စြမ္းအားအသီးသီးကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားၾကသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ 

တုိ႔၏ ဦးေဆာင္သူ ႏွစ္ဘက္စလုံးက အျပန္အလွန္ ယုိင္းပင္းကူညီကာ ေဖးမလက္တဲြေခၚျခင္း၊ ပူးေပါင္းကာ 

အေျခခံတရပ္တည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ ေမွ်ာ္မွန္းေတာင့္တေနေသာ ဒီမုိကေရစီပန္းတိုင္သုိ႔ ေရာက္ရိွ 

သည့္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာျပည္သူ လူထုတရပ္လုံး၏ ပကတိလုိအပ္ခ်က္ ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝလာပါေတာ့မည္။   

 

လြင္ေအာင္စုိး 

၂၇-၈-၂ဝ၁၁   

   

 


