
ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး တေန႔တျခား သိမ္ေမြ႔နက္ရိွဳင္းလာေန 

ေဆာင္းပါး ေရးျဖစ္သြားတဲ့ အေၾကာင္းရင္း 

လက္ရွိႏုိင္ငံေရးမွာ ေရွ႕တုိးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အခက္အခဲျဖစ္ေအာင္ ဆန္႔က်င္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးတယ္လုိ႔ ထင္ရတ့ဲ 

ကာတြန္းတပုံကုိ Facebook မွာ ေတြ႔မိပါတယ္။ ဘယ္သူမဆုိ လြတ္လပ္ျခင္းနဲ႔ သေဘာထား ကြဲလြဲျခင္း ဆုိတ့ဲ 

ဒီမုိကေရစီ ရပုိင္ခြင့္ေတြ က်င့္သုံးႏုိင္ပါတယ္။ ထိခုိက္ေစႏုိင္တာ ရိွ-မရိွ အရင္ဦးစြာ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီးမွ 

လြတ္လပ္မႈကုိ အသုံးခ်ရင္ တန္းတူညီမွ်မႈရဲ႕ အက်ဳိးတရားကုိ ျဖစ္ေပၚေစတာေၾကာင့္ အားေပးရပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ လြတ္လပ္မႈကုိ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးမွာ တလြဲဆံပင္ေကာင္း အသုံးခ်ရင္ တုိင္းျပည္မွာ 

နစ္နာဆုံးရံွဳးမႈ ျဖစ္ရၿပီး ခံလုိက္ရသူကေတာ့ ျပည္သူေတြပဲ ျဖစ္သြားပါတယ္။   

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ဦးစားေပး ႏိုင္ငံေရးကိစၥ ၃ မ်ဳိး 

(၁) တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ (၂) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊(၃) အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ 

သြားမယ္လုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိထားပါတယ္။ ဒီ ၃ မ်ဳိးကုိ 

နည္းနည္းေလး အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး စဥ္းစားၾကည့္ပါမယ္။  

ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ  လြတ္ေျမာက္ေရး အပါအဝင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ လုံျခံဳေရးကိစၥေတြ အားလုံးဟာ 

တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပါသြားပါၿပီ။ တုိင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ စစ္ျဖစ္တာေတြကုိ 

ရပ္ဆုိင္းဖုိ႔၊ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ကုိယ္ပုိင္အခြင့္အေရးနဲ႔ တန္းတူညီမွ်မႈ ဆုိတာေတြဟာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ပါသြားပါၿပီ။ ျပည္သူေတြ မႏွစ္သက္တ့ဲ တရားဥပေဒ ပုဒ္မေတြကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖုိ႔၊ 

ျပည္သူေတြကုိ ကာကြယ္ေပးတ့ဲ ဥပေဒေတြ ျဖစ္လာဖုိ႔ဆုိတာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ 

ရိွေနပါတယ္။ ဒါေတြက လတ္တေလာ လုိအပ္ေနတာေတြထဲက အရင္ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ ကိစၥေတြ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္အစဥ္သျဖင့္ ေကာင္းေစဖုိ႔ အုတ္ျမစ္ခ်တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိကိစၥေတြ လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ 

ဒီေန႔လုိ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းသစ္တခုကုိ ဖန္တီးယူရတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

အပ္ေၾကာင္းထပ္ေနတဲ့ ဓါတ္ျပားေဟာင္း 

အရင္တုန္းကေတာ့ အရင္စစ္အစုိးရ အာဏာရွင္စနစ္ လက္ေအာက္ျဖစ္လုိ႔ ေတာင္းဆုိခ်င္တာေတာင္ 

ပါးစပ္မဟရဲခဲ့တ့ဲ အေျခအေနပါ။ ဒါေၾကာင့္ က႑ေပါင္းစုံ ထုိးဆင္း နိမ့္က်ခဲ့ရပါတယ္။ အခုဆုိရင္ေတာ့ 

တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆုိ ေတာင္းဆုိလုိ႔ ရတ့ဲအထိ အေျခအေနေတြ တုိးတက္လာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

လမ္းေဟာင္းႀကီးကုိ စြန္႔ခြာႏုိင္ပါၿပီ။ လူ႔သဘာဝအရ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ႏွေျမာတသ ျဖစ္ေနႏုိင္ပါတယ္။ 

မႏွေျမာပါနဲ႔၊ ေရွ႕မွာ ဒ့ီထက္မက ေကာင္းတာေတြ ရိွေနပါတယ္။  

၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ဟာ မပ်က္ျပယ္တဲ့ သမိုင္းဝင္ေအာင္ပြဲ 

၁၉၉ဝ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္တ့ဲ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကုိ 

ျပည္သူေတြက တခဲနက္ မဲေပးေထာက္ခံလုိ႔ မဲအျပတ္အသတ္နဲ႔ အႏုိင္ရရိွခဲ့တ့ဲ ရလဒ္ဟာ ျမန္မာ့သမုိင္းမွာ 



အျမဲတမ္း တည္ရိွေနတ့ဲ အမွန္တရားပါ။ တရားဝင္ အမိန္႔ျပန္တမ္းနဲ႔ ထုတ္ျပန္ထားတ့ဲ အမွန္တရားပါ။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း မီဒီယာကတဆင့္ ဒါကုိ ရွင္းျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ 

စစ္အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ လက္မွတ္နဲ႔ ထုတ္ျပန္တ့ဲ ပ်က္ျပယ္တယ္ဆုိတ့ဲ စကားက တရားဝင္ 

အမိန္႔ျပန္တမ္းတခု ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေၾကာင္းျပခ်က္ မခုိင္လုံပါဘူး။ 

အာဏာရွင္စနစ္ကုိ လက္မခံသူေတြအေနနဲ႔ ဒီလုိ တရားမဝင္ အမိန္႔မ်ဳိးကုိ လက္မခံသင့္ပါဘူး။ မမွန္တာကုိ 

လက္ခံစရာလည္း မလုိပါဘူး။ ေၾကာက္ရြံ႕ေလးစားလုိက္နာစရာလည္း မလုိေတာ့ပါဘူး။  

ေကာင္းသထက္ေကာင္းဖို႔သာလုိ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆုိတ့ဲ ကိစၥ ၃ ခုမွာ အဲဒါေတြထက္ ပိုေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္တာေတြ ရိွလာရင္ 

ဘယ္သူမဆုိ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က် လုပ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ လုပ္ႏုိင္ခြင့္လည္း ရိွရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကုိယ္တုိင္ကလည္း သူ႔ကုိ အၾကံေပးခ်င္တာရိွရင္ ေပးၾကပါလုိ႔ လမ္းဖြင့္ေပးထား 

ပါတယ္။  

တေန႔တလံ ပုဂံ ဘယ္ေျပးမလဲ 

က်ေနာ့္ရဲ႕ တဦးတည္းအျမင္မွာေတာ့ လက္ရိွ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ ပုိမုိေခ်ာေမြ႔သြက္လက္လာေအာင္ 

ျပည္သူတဦးခ်င္းက တႏုိင္တပုိင္ ဝိုင္းဝန္း ပ့ံပုိးေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္အာဏာရွင္အစိုးရကုိ 

ကူညီပ့ံပိုးတယ္လုိ႔ အဓိပၸာယ္  မထြက္ပါဘူး။ စစ္အစုိးရ မရိွေတာ့ေပမယ့္ သူတုိ႔ ေရးဆြဲထားတ့ဲ ၂ဝဝ၈ အေျခခံ 

ဥပေဒႀကီးက ရွိေနတာပဲလုိ႔ ေစာဒက တက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကုိ အခုခါမွာ 

ျပင္ဆင္ႏုိင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းရိွေနၿပီး ပုိၿပီး ျပင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္လည္း ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါၿပ္ီ။ အဲသလိုသာ 

တစုိက္မတ္မတ္ ဆက္လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ေနာင္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျပည္သူေတြ တကယ္လုိခ်င္တ့ဲ ဖြဲ႔စည္းပုံ 

အေျခခံဥပေဒက အခုိင္အမာ ရိွလာမွာ မလြဲပါဘူး။   

ရန္ဘက္နဲ႔ ၿပိဳင္ဘက္ ခြဲဲျခားႏိုင္ရမယ္ 

ႏုိင္ငံေရးမွာ တဦးနဲ႔တဦး၊ တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႔ အယူအဆ၊ လုပ္ပုံလုပ္နည္း ကြဲလြဲတတ္ပါတယ္။ ကြဲလြဲေနတုိင္းလည္း 

ရန္သူျဖစ္လာစရာအေၾကာင္း မရိွပါဘူး။ အာဏာရွင္စနစ္ ေခတ္လြန္ကာလမွာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ ရန္ဘက္ 

မရိွတ့ဲ အေနအထားကုိ သိသိသာသာ ကူးေျပာင္းေနပါၿပီ။ ရန္ဘက္ မရိွေပမယ့္ ၿပိဳင္ဘက္ကေတာ့ ရွိေနမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အျမင္သေဘာထား လုပ္နည္းကုိင္နည္း မတူကြဲျပား ျခားနားတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳ 

လက္ခံတာဟာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ျဖစ္တ့ဲအတုိင္း ၿပိဳင္ဘက္ဆုိတာ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ ရွိေနမွလည္း 

တဘက္နဲ႔တဘက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႀကိဳးစားၾကလုိ႔ တုိးတက္မႈ ရိွလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။   

ကုိယ္ပိုင္ ဆင္ျခင္တုံတရား အေရးႀကီး 

ဒီကေန႔လုိ အခ်ိန္နဲ႔ အေျခအေနမွာ ျပည္သူေတြအဖုိ႔႔ စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ လု့ျခံဳေရးမွာ လုိအပ္ေနတာေတြ 

အမ်ားႀကီး ရိွေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာ လုိအပ္တာေတြကုိ ေတာင္းဆုိႏုိင္ဖို႔လည္း လမ္းပြင့္လာ 

ေနပါတယ္။ တကယ္လုိအပ္ေနတာကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေတာင္းဆုိႏိုင္မွလည္း အမွန္တကယ္ တန္ဖုိးရိွရိွ 



ရလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အလကားရတာေတာ့ ဘာမွမရိွပါဘူး။ လူတဦးခ်င္းမွာ မိမိတုိ႔ လုိအပ္တာေတြကုိ ရႏုိင္ဖုိ႔ 

တခုခုေတာ့ လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြဆုိရင္ အနစ္နာခံရပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ဆုိရင္ေတာ့ 

ဆုံးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္ေပးရပါတယ္။ ေတာင္းဆုိခ်င္တာကုိ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္လာရတ့ဲအခါ မိမိတုိ႔ဆႏၵ၊ မိမိတုိ႔ 

ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ကုိယ္ပုိင္ ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႔သာ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္ရပါမယ္။ 

ဒီေနရာမွာ သတိျပဳရမွာကေတာ့ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္လုိက္တ့ဲကိစၥေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူ ရည္မွန္းတာ၊ 

အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းတာကုိ မထိခိုက္ေစဖုိ႔ပါပဲ။  

ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔လုိ 

လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီတူျဖစ္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးတုိ႔ဟာ လူတုိင္းရဲ႕ဘဝမွာ 

အေရးႀကီးဆုံး လုိအပ္ခ်က္ေတြပါ။ ဒီလုိအပ္ခ်က္ေတြ ျဖည့္ေပးဖုိ႔ အာမခံႏုိင္တာက ပါတီစံုဒီမုိကေရစီစနစ္ 

ျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ရင္ ျပည္သူေတြမွာ လုံျခံဳမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေတြ ရိွလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မေအာင္ျမင္ရင္ အာဏာရွင္စနစ္ ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာၿပီး က်ေနာ္တုိ႔ေရာ ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြေရာ 

အာဏာရွင္ရဲ႕သားေကာင္ဘဝမွာ အခ်ိန္တုိင္း လည္စင္းခံရဖုိ႔ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ 

လြင္ေအာင္စုိး 
၂၁-၁၁-၂ဝ၁၁  
 
 
 


