ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး တေန႔တျခား သိမ္ေမြ႔နက္ရွိဳင္းလာေန
ေဆာင္းပါး ေရးျဖစ္သြားတဲ့ အေၾကာင္းရင္း
လက္ရွိႏိုင္ငံေရးမွာ ေရွ႕တိုးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္ေအာင္ ဆန္႔က်င္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးတယ္လို႔ ထင္ရတဲ့
ကာတြန္းတပံုကို Facebook မွာ ေတြ႔မိပါတယ္။ ဘယ္သူမဆို လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔ သေဘာထား ကြဲလြဲျခင္း ဆိုတဲ့
ဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္ေတြ က်င့္သံုးႏိုင္ပါတယ္။ ထိခိုက္ေစႏိုင္တာ ရွိ-မရွိ အရင္ဦးစြာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီးမွ
လြတ္လပ္မႈကို အသံုးခ်ရင္ တန္းတူညီမွ်မႈရဲ႕ အက်ဳိးတရားကို ျဖစ္ေပၚေစတာေၾကာင့္ အားေပးရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္

လြတ္လပ္မႈကို

အထူးသျဖင့္

ႏိုင္ငံေရးမွာ

တလြဲဆံပင္ေကာင္း

အသံုးခ်ရင္

တိုင္းျပည္မွာ

နစ္နာဆံုးရွံဳးမႈ ျဖစ္ရၿပီး ခံလိုက္ရသူကေတာ့ ျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္သြားပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဦးစားေပး ႏိုင္ငံေရးကိစၥ ၃ မ်ဳိး
(၁) တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ (၂) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊(၃) အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတို႔ကို လုပ္ေဆာင္
သြားမယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုထားပါတယ္။ ဒီ ၃ မ်ဳိးကို
နည္းနည္းေလး အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ပါမယ္။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ

လြတ္ေျမာက္ေရး အပါအဝင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ လံုျခံဳေရးကိစၥေတြ အားလံုးဟာ

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပါသြားပါၿပီ။ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ စစ္ျဖစ္တာေတြကို
ရပ္ဆိုင္းဖို႔၊ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ ဆိုတာေတြဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပါသြားပါၿပီ။ ျပည္သူေတြ မႏွစ္သက္တဲ့ တရားဥပေဒ ပုဒ္မေတြကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔၊
ျပည္သူေတြကို ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒေတြ ျဖစ္လာဖို႔ဆိုတာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ
ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြက လတ္တေလာ လိုအပ္ေနတာေတြထဲက အရင္ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္အစဥ္သျဖင့္ ေကာင္းေစဖို႔ အုတ္ျမစ္ခ်တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥေတြ လုပ္ႏိုင္ဖို႔
ဒီေန႔လို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းသစ္တခုကို ဖန္တီးယူရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနတဲ့ ဓါတ္ျပားေဟာင္း
အရင္တုန္းကေတာ့

အရင္စစ္အစိုးရ

အာဏာရွင္စနစ္

လက္ေအာက္ျဖစ္လို႔

ေတာင္းဆိုခ်င္တာေတာင္

ပါးစပ္မဟရဲခဲ့တဲ့ အေျခအေနပါ။ ဒါေၾကာင့္ က႑ေပါင္းစံု ထိုးဆင္း နိမ့္က်ခဲ့ရပါတယ္။ အခုဆိုရင္ေတာ့
တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို ေတာင္းဆိုလို႔ ရတဲ့အထိ အေျခအေနေတြ တိုးတက္လာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
လမ္းေဟာင္းႀကီးကို

စြန္႔ခြာႏိုင္ပါၿပီ။

လူ႔သဘာဝအရ

တခ်ဳိ႕ကေတာ့

ႏွေျမာတသ

ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။

မႏွေျမာပါနဲ႔၊ ေရွ႕မွာ ဒီ့ထက္မက ေကာင္းတာေတြ ရွိေနပါတယ္။

၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဟာ မပ်က္ျပယ္တဲ့ သမိုင္းဝင္ေအာင္ပြဲ
၁၉၉ဝ

ခုႏွစ္

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ဦးေဆာင္တဲ့

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို

ျပည္သူေတြက တခဲနက္ မဲေပးေထာက္ခံလို႔ မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ရလဒ္ဟာ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ

အျမဲတမ္း တည္ရွိေနတဲ့ အမွန္တရားပါ။ တရားဝင္ အမိန္႔ျပန္တမ္းနဲ႔ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အမွန္တရားပါ။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း

မီဒီယာကတဆင့္

ဒါကို

ရွင္းျပထားၿပီး

ျဖစ္ပါတယ္။

အရင္

စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ လက္မွတ္နဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ပ်က္ျပယ္တယ္ဆိုတဲ့ စကားက တရားဝင္
အမိန္႔ျပန္တမ္းတခု

ျဖစ္ေပမယ့္လည္း

ဥပေဒေၾကာင္းအရ

အေၾကာင္းျပခ်က္

မခိုင္လံုပါဘူး။

အာဏာရွင္စနစ္ကို လက္မခံသူေတြအေနနဲ႔ ဒီလို တရားမဝင္ အမိန္႔မ်ဳိးကို လက္မခံသင့္ပါဘူး။ မမွန္တာကို
လက္ခံစရာလည္း မလိုပါဘူး။ ေၾကာက္ရြံ႕ေလးစားလိုက္နာစရာလည္း မလိုေတာ့ပါဘူး။

ေကာင္းသထက္ေကာင္းဖို႔သာလို
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုတဲ့ ကိစၥ ၃ ခုမွာ အဲဒါေတြထက္ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာေတြ ရွိလာရင္
ဘယ္သူမဆို

ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်

လုပ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

လုပ္ႏိုင္ခြင့္လည္း

ရွိရမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သူ႔ကို အၾကံေပးခ်င္တာရွိရင္ ေပးၾကပါလို႔ လမ္းဖြင့္ေပးထား
ပါတယ္။

တေန႔တလံ ပုဂံ ဘယ္ေျပးမလဲ
က်ေနာ့္ရဲ႕ တဦးတည္းအျမင္မွာေတာ့ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းကို ပိုမိုေခ်ာေမြ႔သြက္လက္လာေအာင္
ျပည္သူတဦးခ်င္းက

တႏိုင္တပိုင္

ဝိုင္းဝန္း

ပံ့ပိုးေပးသင့္ပါတယ္။

ဒါဟာ

စစ္အာဏာရွင္အစုိးရကို

ကူညီပံ့ပိုးတယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ မထြက္ပါဘူး။ စစ္အစိုးရ မရွိေတာ့ေပမယ့္ သူတို႔ ေရးဆြဲထားတဲ့ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ
ဥပေဒႀကီးက ရွိေနတာပဲလို႔ ေစာဒက တက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကို အခုခါမွာ
ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းရွိေနၿပီး ပိုၿပီး ျပင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါၿပီ္။ အဲသလုိသာ
တစိုက္မတ္မတ္

ဆက္လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္

ေနာင္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ

ျပည္သူေတြ

တကယ္လိုခ်င္တဲ့

ဖြဲ႔စည္းပံု

အေျခခံဥပေဒက အခိုင္အမာ ရွိလာမွာ မလြဲပါဘူး။

ရန္ဘက္နဲ႔ ၿပိဳင္ဘက္ ခြဲျခားႏိုင္ရမယ္
ႏိုင္ငံေရးမွာ တဦးနဲ႔တဦး၊ တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႔ အယူအဆ၊ လုပ္ပံုလုပ္နည္း ကြဲလြဲတတ္ပါတယ္။ ကြဲလြဲေနတိုင္းလည္း
ရန္သူျဖစ္လာစရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ အာဏာရွင္စနစ္ ေခတ္လြန္ကာလမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ ရန္ဘက္
မရွိတဲ့ အေနအထားကို သိသိသာသာ ကူးေျပာင္းေနပါၿပီ။ ရန္ဘက္ မရွိေပမယ့္ ၿပိဳင္ဘက္ကေတာ့ ရွိေနမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။

အျမင္သေဘာထား

လုပ္နည္းကိုင္နည္း

မတူကြဲျပား

ျခားနားတာကို

အသိအမွတ္ျပဳ

လက္ခံတာဟာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ျဖစ္တဲ့အတိုင္း ၿပိဳင္ဘက္ဆိုတာ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ ရွိေနမွလည္း
တဘက္နဲ႔တဘက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႀကိဳးစားၾကလို႔ တိုးတက္မႈ ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္ ဆင္ျခင္တံုတရား အေရးႀကီး
ဒီကေန႔လို အခ်ိန္နဲ႔ အေျခအေနမွာ ျပည္သူေတြအဖို႔ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ လ့ုျခံဳေရးမွာ လိုအပ္ေနတာေတြ
အမ်ားႀကီး ရွိေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ လိုအပ္တာေတြကို ေတာင္းဆိုႏိုင္ဖို႔လည္း လမ္းပြင့္လာ
ေနပါတယ္။ တကယ္လိုအပ္ေနတာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္မွလည္း အမွန္တကယ္ တန္ဖိုးရွိရွိ

ရလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလကားရတာေတာ့ ဘာမွမရွိပါဘူး။ လူတဦးခ်င္းမွာ မိမိတို႔ လိုအပ္တာေတြကို ရႏိုင္ဖို႔
တခုခုေတာ့ လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြဆိုရင္ အနစ္နာခံရပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ဆိုရင္ေတာ့
ဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ေပးရပါတယ္။ ေတာင္းဆိုခ်င္တာကို ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္လာရတဲ့အခါ မိမိတို႔ဆႏၵ၊ မိမိတို႔
ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ

ကိုယ္ပိုင္

ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔သာ

စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္

လြတ္လပ္စြာ

ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္။

ဒီေနရာမွာ သတိျပဳရမွာကေတာ့ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္လိုက္တဲ့ကိစၥေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ ရည္မွန္းတာ၊
အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းတာကို မထိခိုက္ေစဖို႔ပါပဲ။

ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔လို
လြတ္လပ္မႈ၊

တန္းတူညီတူျဖစ္မႈ၊

လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔

တရားဥပေဒ

စိုးမိုးေရးတိဟ
ု႔ ာ

လူတိုင္းရဲ႕ဘဝမွာ

အေရးႀကီးဆံုး လိုအပ္ခ်က္ေတြပါ။ ဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ေပးဖို႔ အာမခံႏိုင္တာက ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္
ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ရင္ ျပည္သူေတြမွာ လံုျခံဳမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြ ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မေအာင္ျမင္ရင္ အာဏာရွင္စနစ္ ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာၿပီး က်ေနာ္တို႔ေရာ ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြေရာ
အာဏာရွင္ရဲ႕သားေကာင္ဘဝမွာ အခ်ိန္တိုင္း လည္စင္းခံရဖို႔ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။
လြင္ေအာင္စိုး
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