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လာခဲ့သည္။ တည္ၿငိမ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားမဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္မႈဟု တင္စားစြပ္စြဲ 

ႏိုင္သည့္ အေျခအေနႏွင့္ဆက္စပ္မႈရွိေနေသာ အယူအဆတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း 

ဤအခ်က္မွာ စပိန္၏ႏုိင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ အျခားဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာမတူညီဆိုေသာ 

အခ်က္ကိုေတာ့ျဖင့္  ေဝဝါးသြားေစခဲ့သည္။ ဆယ့္ကိုးရာစုႏွင့္ ႏွစ္ဆယ္ရာစုအေစာပိုင္းတုိ႔တြင္ 

အေတာ္အသင့္ယိုယြင္း ပ်က္စီးမႈမ်ားကိုျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည္မွာေတာ့ ေသခ်ာသည္။ ၎တို႔ထဲတြင္ 

ျပင္းထန္ေသာဘုရင့္ႏိုင္ငံအံုၾကြမႈမ်ား၊ မၾကာခဏစစ္ တပ္တြင္းပုန္ကန္ထၾကြမႈမ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္ 

ေသာလူမႈေရး ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာျခားနားမႈပဋိပကၡမ်ားပါဝင္သည္။ ပါလီမန္ဘုရင္စနစ္မွာ ၁၈၇၄ 

ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ 

ၾကြယ္ဝမႈကို ယူေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးအားထုတ္မႈမ်ား

မွာေတာ့ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ေသြးထြက္သံယိုမႈမပါေသာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ေပ်ာက္ 

ပ်ယ္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္တက္လာေသာ 'ပ႐ိုင္မို ဒီရီဗားရား' အာဏာရွင္စနစ္မွာ နက္နက္ 

နဲနဲအျမစ္တြယ္ေနေသာ အဓိကျပႆနာမ်ားကိုမေျဖရွင္းႏုိင္ဘဲ ခံႏိုင္ရည္က်ဆင္းကာ ၿပိဳလဲ 

သြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ဒုတိယ ရီပက္ဗလစ္ႏိုင္ငံ (၁၉၃၁-၃၆) ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ 

ထို႔ေနာက္ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ထမဦးဆံုးအႀကိမ္အေနႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအားထုတ္မႈမွာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ 

၏မခိုင္မာမႈ၊ ပါတီစနစ္အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာၿပိဳကြဲျခင္းႏွင့္ အေတြးအေခၚပိုင္းဆုိင္ရာကြဲလြဲမႈ 

ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည္။  ရည္ရြယ္ခ်က္ျမင့္ျမင့္မားမားထားရွိေသာ လူမႈ-စီး

ပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာလည္း အမွန္တကယ္ ျဖစ္ထြန္းမလာခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း 

ဒုတိယရီပတ္ဗလစ္ႏိုင္ငံေတာ္မွာ သူ႔အလိုလိုပ်က္စီးျခင္း ေရာက္သြားခဲ့သည္ေတာ့မဟုတ္။ 

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ 'ဖရန္စစ္ဖရန္ကို' မွဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ တစ္ဝတ္တစ္ပ်က္သာေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ စစ္တပ္ 

အာဏာသိမ္းမႈက အၾကမ္းဖက္အာဏာျဖဳတ္ခ်ျခင္းမွာ ၁၉၃၆ မွ ၁၉၃၉ အထိသံုးႏွစ္ၾကာ 

ေသြးေခ်ာင္းစီး ျပည္တြင္းစစ္ပြဲကိုျဖစ္ပြားေစခဲ့ၿပီး အသက္ေပါင္းေလးသိန္းခန္႔ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရသည္။

'ဖရန္ကိုအစိုးရ'

၁၉၃၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ရီပတ္ဗလစ္ကန္စစ္တပ္မ်ား၏႐ံႈးနိမ့္မႈေနာက္ 

ပိုင္းတြင္ 'ဖရန္ကို'က အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေရးအစိုးရတစ္ရပ္ကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ စပိန္အမ်ိဳးသား 

Charles Powell ေရးသည္။
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ေရးဝါဒ၊ အလြန္႔အလြန္ေရွး႐ိုးဆြဲမႈႏွင့္ ဘာသာေရးလႊမ္းမိုးမႈ ယံုၾကည္ခ်က္ခိုင္မာမႈမရွိေသာ ပူး 

ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝါဒီမ်ားႏွင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္၊ 

စစ္တပ္မ်ား၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးအျဖစ္၊ ၁၉၃၇ ခုနွစ္တြင္ အမိန္႔ခ်တည္ေထာင္ထားေသာ အတုအ 

ေယာင္တစ္ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ 'ဖရန္ကို'က အထြတ္ထိပ္အာဏာကို က်င့္သံုးခဲ့သည္။ 

ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမွာေနာက္ပုိင္းတြင္ 'လႈပ္ရွားမႈ' အျဖစ္လူသိမ်ားလာၿပီး အေစာပိုင္းတြင္ရွိခဲ့ေ

သာလႊမ္းမိုးမႈမွာ တျဖည္းျဖည္းက်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ 'ဖရန္ကို'၏ ႏုိင္ငံေရးစနစ္မွာ ပါတီမရွိေသာ 

ျပည္ေထာင္စုတစ္ရပ္အေနျဖင့္ေဖာ္ျပခံရသည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို က်ေရာက္သြားျခင္းျဖစ္ 

သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို မာ့က္စ္ဝါဒီမ်ားႏွင့္ ဘာသာမဲ့မ်ားကိုတုိက္ခိုက္ေသာ 'ဘာသာေရးစစ္ပြဲ' 

အျဖစ္႐ႈျမင္ခဲ့ေသာ ကက္သရစ္ဘုရားေက်ာင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အေစာပိုင္းတြင္ 'ဖရန္ကို'၏ 

အားအထားရဆံုးေသာ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ၎တို႔၏ေထာက္ပံ့မႈအတြက္ 

အလြန္ရက္ေရာစြာ 'ကြန္ေကာဒက္'  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းခံခဲ့ရ 

သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဒုတိယ 'ဗတီကန္' ေကာင္စီေပၚထြက္လာေသာအခါ ဘာသာေရးအႀကီးအကဲမ်ား 

မွာ အစိုးရႏွင့္  တျဖည္းျဖည္း ဖယ္ခြာ လာခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ 'ဖရန္ကို' ၏မဟာ့မဟာမိတ္မွာ 

အေမရိကန္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔က ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ စပိန္အေျခစိုက္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ေပး 

သည့္အတြက္ စစ္တပ္အေျမာက္အမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအေထာက္အကူမ်ားစြာကို ေပးအပ္ခဲ့ 

သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္တြင္ 'ဝင္႐ိုးစြန္းပါဝါ'ႏွင့္ပူးေပါင္းမႈႏွင့္ က်င့္သံုးေနေသာအာဏာရွင္စနစ္ 

ႏွစ္ခုလံုးေၾကာင့္  'ဖရန္ကိုအစိုးရ' မွာ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားပူးေပါင္းျခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း 

ခံလုိက္ရသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၇ဝ တြင္မေတာ့ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ ဦးစားေပး 

ခ်ီးျမႇင့္ခံရသည္။

'ဖရန္ကို အစိုးရ'မွာ  အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား (မ႑ိဳင္မ်ား) အကန္႔အသတ္ျဖင့္ တည္ေထာင္ 

ျခင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုအေသး စိတ္ပံုေဖာ္ျခင္းျပဳလုပ္ရာတြင္ ရွားပါးေသာစံနမူနာျဖစ္ 

သည္။ ၎၏မ႑ိဳင္မ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အသက္ေသြးေၾကာ မလုိအပ္ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒ

ဆုိင္ရာျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာေတာ့ အလြန္တင္းက်ပ္သည္။ အသြင္ေျပာင္းလဲေရးကာလတြင္ 

ထိုထဲမွအခ်ိဳ႕ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ အဓိကအခန္းက႑မွပါဝင္ခဲ့သည္။ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ 

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ 'အာဏာဆက္ခံမႈဥပေဒ' အရစပိန္ကို ဘုရင့္ႏုိင္ငံအေနႏွင့္ ျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ 'ဖရန္ကို'မွာ ၎၏ အာဏာဆက္ခံသူကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ခြင့္ပါဝါရရွိ 
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အုပ္စိုးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ (ထိုျပ႒ာန္းမႈေၾကာင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ သူ၏အေမြ 

ဆက္ခံသူအျဖစ္ 'ဂ်ဴရန္ ကားလုိ႔စ္' ကိုေရြးခ်ယ္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။) ထုိ႔အတူပင္ ၁၉၅၈ အေျခခံ 

နည္းဥပေဒမ်ားမွာ 'ရာသက္ပန္ မေျပာင္းလဲရ' ဟုေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း  'အာဏာ ဆက္ခံမႈ 

ဥပေဒ' ကဤသို႔ျပ႒ာန္းထားခဲ့သည္။ 'ေကာ္တီစ္' (ပါလီမန္) ၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုသေဘာ တူညီခ်က္ရွိ 

ပါက အေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္၊ ထို႔ေနာက္မဲခြဲဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္

ဆုိေသာအခ်က္မွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ အသံုးဝင္လာခဲ့သည္။

ေရွး႐ိုးစြဲဝါဒႀကီးစိုးေသာ္လည္း အစိုးရမွာ လူမႈေရးႏွင့္စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားကို 

ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ သက္ေသမ်ားရွိခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာ '၁၉၅၉ ၿငိမ္ဝပ္ ပိျပား 

ေရးအစီအစဥ္' ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီးအစိုးရ၏အေစာပိုင္း စီးပြားေရး 

ဆုိင္ရာ ျပည္ပဆက္သြယ္မႈကင္းေသာ ေပၚလစီမေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ၎အစီအစဥ္ေပၚထြက္ 

လာခဲ့ျခင္းျဖစသ္ည။္ ထုိ႔ေနာက ္ဆယ့္ငါးႏစွခ္န္႔အၾကာတြင ္စပနိ္ႏုငိင္မံွာ မေမွ်ာလ္င့္ေလာက္ေသာ 

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးကိုေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည္။ (၁၉၆ဝ မွ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ပွ်မ္းမွ် ၇.၃ 

ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္) တစ္ဦးခ်င္းပ်မ္းမွ် ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးရာမွ သံုး 

ေထာင့္ႏွစ္ရာေျခာက္ဆယ္အထိ တိုးတက္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၅ဝ ႏွင့္ ၁၉၇၅ အတြင္းတြင္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္အသံုးျပဳေနေသာ လုပ္အားခြဲေဝမႈမွာ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလ်ာ့

က်သြားခဲ့သည္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈက႑ရွိ အလုပ္အကိုင္တိုးတက္မႈမွာ ၃၈ 

ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၄ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အသီးသီးတက္သြားခဲ့သည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ အလယ္ 

အလတ္တန္းစားဖြံ႕ၿဖိဳးက်ယ္ျပန္႔လာမႈကို ထူးထူးျခားျခားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ အလယ္အလတ္ 

တန္းစားလူဦးေရမွာ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၄၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတုိးတက္လာခဲ့သည္။ 'စပန္းနိရာ့ဒ္' 

မ်ားမွာလည္း ပိုၿပီးပညာတတ္လာၾကၿပီး အရြယ္ေရာက္ပညာမတတ္ ႏႈန္းထားမွာ ၁၉၃ဝတြင္ 

၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာက ၁၉၇၅ တြင္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိက်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

၁၉၇ဝ တြင္ စပိန္ႏုိင္ငံမွာေခတ္မီေသာ၊ ၿမဳိ႕ျပႏုိင္ငံျဖစ္ေနႏွင့္ၿပီး အေတာ္အသင့္ၾကြယ္ဝ 

ေသာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၊ ၁၉၃ဝႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူေသာ ႏုိင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ထြန္း

ကားေနၿပီျဖစ္ေသာႏုိင္ငံ တစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနခဲ့ေလၿပီ။ ဤေျပာင္းလဲမႈမွာ ဒီမိုကေရစီကိုစဥ္

ဆက္မျပတ္ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။ ၁၉၆၆ ႏွင့္ ၁၉၇၆ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ဒီမိုကရက္ 

တစ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကိုေထာက္ခံမႈမွာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတုိးျမင့္လာခဲ့

သည္။ ဒီမိုကေရစီကုိအေလးေပးေသာစိတ္ေနသေဘာထားမ်ားမွာ အလုပ္သမား လူတန္းစား 

တုိ႔ၾကားထဲတြင္ အထူးပင္အားေကာင္းခဲ့သည္။ ထုိအေျခအေနမွ ေတာ္လွန္ေရးဆုိင္ရာအေတြး 

ေခၚမ်ားဘက္သို႔ေစာင္းေပးသြားခဲ့သည္။ ေခတ္မွီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီႀကိဳဆိုမႈ 

ကို မျဖစ္မေနရလဒ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္ေတာ့မဟုတ္ေခ်။  ထိုမွ်မက အမွန္တြင္စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး

လာမႈမွာ အစိုးရကို တိုးပြားလာေသာ ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာသူ လူတန္းစားမ်ားက ပိုမိုလက္ခံ   
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သေဘာက်ေသာအေျခအေနတစ္ရပ္သို႔ ဆုိက္ေရာက္လာခဲ့သည္။

ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အခန္းက႑ႏွင့္သေဘာသဘာဝ၊ ၎ႏွင့္အစိုးရၾကား 

ဆက္ႏြယ္မႈတုိ႔အေပၚတြင္ ထူးထူးျခားျခား သက္ေရာက္မႈရွိခဲ့သည္။ စီးပြားေရးေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမွာ 

တုိးတက္သြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမွာ ပိုမိုပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ 

ဆန္ၿပီး အရည္အခ်င္းအလိုက္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးကို  

စိတ္ဝင္စားပါဝင္မႈမရွိသေလာက္ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး

တြင္ ဆန္႔က်င္မႈမရွိခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္ဗ်ဴ႐ိုကေရစီတြင္ စစ္ဘက္အရာ 

ရွိမ်ားမွ အေရးပါေသာေနရာမ်ားတြင္ အေစာပိုင္းကေနရာယူထားေသာ္လည္း ၁၉၇ဝ အေစာ 

ပိုင္းေလာက္တြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး႒ာနမ်ားမွလြဲ၍ က်န္ေနရာမ်ားအားလံုးတြင္ အစားထိုး 

ဖယ္ရွားခံရသည္။ ဤလမ္းေၾကာင္းမ်ား၏ရလဒ္အျဖစ္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ 

ယႏၲရားကို သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈမ်ိဳးမလိုအပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ႏုိင္ငံေရးႀကိဳးဝိုင္းတြင္းမွ စစ္တပ္ကို 

ဖယ္ရွားပစ္ရန္လည္း မလိုအပ္ခဲ့ေခ်။

ဤအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္ ႐ႈပ္ေထြးေသာႏုိင္ငံေရးအက်ိဳး 

ဆက္မ်ားေတာ့ရွိခဲ့သည္။ အမ်ားစုမွာအစိုးရ မွရည္ရြယ္ထားျခင္းေတာ့မဟုတ္ေပ။ တကၠသိုလ္ 

ပညာေရးမွန္မွန္က်ယ္ျပန္႔လာမႈက 'ဖရန္ကို'  ကိုအဓိကအားျဖင့္ဆန္႔က်င္ေသာ ေက်ာင္းသား

လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။ စက္မႈမ႑ိဳင္အားေကာင္းလာမႈက ယံုၾကည္မႈခိုင္မာ 

ေသာ အလုပ္သမားလႈပ္ရွားမႈ အသစ္တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစခဲ့သည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈကို 

အလုပ္သမားေကာ္မတီမ်ားကဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ တရားမဝင္ေၾကျငာခံခဲ့ရသည္။ 

သီအိုရီအရတရားမဝင္ဆုိေသာ္ျငားလည္း သပိတ္အေရအတြက္မွာ တဟုန္ထုိး တိုးပြားလာခဲ့ 

သည္။ ၁၉၆၉ တြင္ သပိတ္အေရအတြက္ ၅ဝဝ မွ ၁၉၇၅ တြင္ ၃၁၅၆ ခုအထိ တုိးတက္လာခဲ့သည္။ 

အခ်ိဳ႕သပိတ္မ်ားကို ရဲမွ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္ႏွင္းမႈမ်ားရွိလာခဲ့ရာ ၁၉၆၄ မွ ၁၉၇၄အတြင္း ေသဆံုး 

သူဆယ့္တစ္ေယာက္အထိရွိလာခဲ့သည္။ 'ကယ္တလိုနီးယား'ႏွင့္ 'ဘက္စကီးကန္းထရီး' တြင္ 

စပိန္ႏုိင္ငံ၏ဆင္းရဲေသာအပိုင္းမွ ေရြ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ား ရာေပါင္းမ်ားစြာ၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ား

စြာေရာက္ရွိလာၿပီး မႀကံဳဖူးေသာစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးၾကြယ္ဝမႈမွ ေဒသႏၲရဘာသာစကားမ်ားႏွင့္ 

ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေပၚတြင္ စိတ္ဝင္စားမႈအသစ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ၎တုိ႔ကို ေဒသခံ 

ကက္သရစ္ဘာသာေခါင္းေဆာင္မ်ားက တက္ၾကြစြာကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ဤျပန္လည္ 

သက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္ေသာ 'ETA' ကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား ဖြဲ႕စည္း 

ျဖစ္ခဲ့ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္စိတ္တပိုင္းလည္းျဖစ္သည္။ 'ETA' မွာ 'ဘက္စကီးအမိေျမ 

လြတ္လပ္ခြင့္' ဆိုေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၅ဝ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

(၁၉၆ဝ-၇၅) ခုႏွစ္အတြင္း လူေပါင္း ၄၅ ဦးခန္႔ကို ေသေၾကပ်က္စီးေစခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕ျပအၾကမ္းဖက္

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီးအေတာ္ပင္ ႐ႈပ္ေထြးခဲ့ေလသည္။
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အစိုးရ၏ ေနဝင္ခ်ိန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ထူးထူးကဲကဲအတုိက္အခံအင္းအားစုတုိးပြားလာမႈကို 

လည္း ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည္။ အင္အားအႀကီးမားဆံုးႏွင့္ အစီအစဥ္အက်နဆံုး အဖြဲ႕အစည္း 

မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (PCE) ျဖစ္သည္။ အလုပ္သမားႏွင့္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ၎၏ 

အင္အားမွာအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အိမ္နီးခ်င္းသစ္ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။ PCE မွာ ၁၉၆ဝ မွစတင္ကာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ 

သင့္ျမတ္ေရးလမ္းစဥ္ကို ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းေနခဲ့သည္။ ၁၉၇ဝ တြင္ လူတန္းစားအလႊာေပါင္းစံု 

၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ 'လြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာ သေဘာတူညီမႈ' တစ္ရပ္ကိုျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ေသာ သေဘာထားရယူမႈမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ 'ဂ်န္တာ ဒီမိုကရက္တစ္ကာ' (Junta 

Democrática) အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဒီမိုကရက္တစ္အတုိက္အခံအင္အားစုတစ္ရပ္

လံုးကို စုစည္းရန္ရည္ရြယ္ခ်က္မွာမူ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ စပိန္ဆိုရွယ္လစ္အလုပ္သမားမ်ားပါတီ 

PSOE' မွာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'၏ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး 

ေခါင္းေဆာင္ပါတီအျဖစ္ ယခင္ကမေအာင္ျမင္ခဲ့သည္မ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေက်ာ္ လႊားႏုိင္ခဲ့ 

သည္။ ၎တို႔က 'PCE' ၏ စပိန္လက္ဝဲမ်ားကိုလႊမ္းမိုးရန္ႀကိဳးစားမႈကို အထူးမုန္းတီးခဲ့ၾကသည္။ 

၎၏ညီအမေတာ္ ကုန္သြယ္မႈယူနီယံ 'UTG' မွာလည္း ထုိနည္းလည္းေကာင္းပင္။ ကြန္ျမဴနစ္ 

လႊမ္္းမိုးမႈရွိသည္ဟု အလုပ္သမားမ်ားေကာ္မရွင္တြင္ အစြပ္အစြဲခံခဲ့ရသည္။ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' မွာ 

ဒီမုိကရက္တစ္ အခြင့္အေရးရယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ 'PCE' ႏွင့္ယံုၾကည္ခ်က္ျခင္းမတူေပ။  ထို 

လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစိုးရကိုၿငိမ္းခ်မ္းစြာျဖဳတ္ခ်ရန္ လူထုမွအစုအေဝးလိုက္စု႐ံုးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား

ကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး နယ္ေျမအစိုးရကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ဝင္ေရာက္အစားထုိးမည္၊ 

ထုိ႔ေနာက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲမႈ (Constituent Assembly) ျပဳလုပ္ 

ရန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကိုေတာင္းဆုိမည္။ သို႔ေသာ္ ဂြန္ဇာလက္က ေျဖးေျဖးမွန္မွန္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း 

ျဖင့္ လြတ္လပ္မႈအစီအစဥ္ကိုရယူႏိုင္သည့္နည္းလမ္းကို ပို၍သေဘာက်ခဲ့သည္။ 'ဂ်န္တာ ဒီမို 

ကရက္တစ္ကာ' ကိုပူးေပါင္းရန္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'ကျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး ၎အစား ၁၉၇၅ အလယ္ပိုင္း 

'ပလက္တာ ေဖာမား ဒီကြန္ဗာဂ်န္နီးကား ဒီမုိကရက္တိုက္ေဇးရွင္း' ကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ဆံုးျဖတ္ 

ခဲ့မႈမွာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ 'PSOE' ၏ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာရရွိေရးတြင္ 

အဓိကအေရးပါေသာေနရာသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ 

ဖရန္ကိုအစိုးရ၏ ႐ုတ္ခ်င္းျဖစ္ေပၚလာေသာအက်ပ္အတည္းမ်ားတြင္ အေၾကာင္းအရင္း 

ေပါင္းမ်ားစြာရွိသည္။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားမွာ ၁၉၇၃ 

ခုႏွစ္တြင္ျဖစ္ေပၚေသာ ေလာင္စာဆီအက်ပ္အတည္းပဋိပကၡေၾကာင့္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့သည္။ 

'စီးပြားေရးယိုယြင္းက်ဆင္းမႈ' ႏွင့္ လူထုအံုၾကြမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ 'ဖရန္ကို' ၏ကိုယ္ပြား 

လူယံုေတာ္ ' လူရီးရပ္စ္ ကာရဲရီယို ဘလန္ကို' မွာ ၁၉၇၃ ဒီဇင္ဘာတြင္ လုပ္ႀကံခံရသည္။ 

သူလုပ္ႀကံခံရခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ရာထူး ခန္႔အပ္ခံရၿပီး ေျခာက္လအၾကာျဖစ္သည္။ အစိုးရ

ဆက္လက္အုပ္စိုးႏုိင္မည့္အလားအလာအေပၚ သံသယမ်ားေပၚထြက္လာေတာ့သည္။ ၁၉၇၄ 
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ဇန္နဝါရီလတြင္ 'ကာရဲရီယို ဘလန္ကို'ကုိ 'ကာလိုးစ္ အာရီရာစ္ နာဗား႐ိုး' မွ ဆက္ဆံခဲ့သည္။ 

၎က ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့မည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုတင္ျပခဲ့သူ 

ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ထိုလမ္းေၾကာင္းမွာ အစိုးရအာဏာတည္ၿမဲေရးအတြက္ 'ဂ်ဴရန္ ကားလုိးစ္' 

၏လက္ေအာက္တြင္ အာဏာရွင္ဘုရင္စနစ္က ေထာက္ပံေပးထားသင့္သည္ဟု ယံုၾကည္ေသာ 

'အမာခံသေဘာထားတင္းမာသူမ်ား' ႏွင့္ အနာဂတ္ဘုရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ စပိန္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို 

၎၏   ဥေရာပအိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားတေျပး  ညီတည္းထားရန္  လိုအပ္လိမ့္မည္ဟုယူဆေသာ   

'သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္းသူမ်ား'ၾကား အက္ကြဲေၾကာင္းကိုပိုမိုနက္နဲသြားေစခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ 

ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ျဖစ္ပြားေသာ ေပၚတူဂီႏိုင္ငံ၏ အာဏာရွင္စနစ္ၿပိဳလဲသြားျခင္းမွာ 'ဖရန္ကို' မွ 

အႀကီးအက်ယ္ေရွာင္ရွားခဲ့ေသာ ကိုလိုနီစစ္ပြဲမ်ား၏ ရလဒ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎ကို ထူးျခား 

ေသာအေျပာင္းအလဲမ်ားကိုခ်က္ျခင္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ပါက စပိန္တြင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္

အရိပ္အျမြက္မ်ားအျဖစ္  'စပန္းနီးရာ့ဒ္'အမ်ားစုကမွတ္ယူၾကသည္။ အဆံုးတြင္ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္ 

စက္တင္ဘာလတြင္ အစိုးရဆန္႔က်င္ေသာစစ္တပ္အဖြဲ႕ဝင္ငါးဦးကို သုတ္သင္မႈျဖစ္ေပၚလာခဲ့ 

သည္။ (၎မွာ 'ဘလန္ကို'ကို လုပ္ႀကံမႈအၿပီးတြင္ မိတ္ဆက္ျပ႒ာန္းလုိက္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ 

ဆန္႔က်င္ေရး တရားဥပေဒေၾကာင့္ျဖစ္သည္။) ထိုသုတ္သင္မႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာမွအလြန္႔အ

လြန္အံ့အားသင့္ေဒါသထြက္ခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္အဆံုးတြင္ေတာ့ ၁၉၇၅ ႏုိဝင္ဘာတြင္ 'ဖရန္ကို' 

ေသဆံုးသြားခဲ့ျခင္းမွ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ စတင္ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း

စပိန္ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ 'ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္အသြင္

ကူးေျပာင္းျခင္း' ၏ သာဓကပုံေဆာင္ အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယခုအသြင္အျပင္မ်ားေၾကာင့္ 

ဤသုိ႔ ေျပာဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရေဟာင္း၏မ႑ိဳင္ေဟာင္းမ်ားကိုပင္ ဆက္လက္ 

အသံုးျပဳျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈအစျပဳရာတြင္ တည္ဆဲအေျခခံဥပေဒလမ္းစဥ္မ်ား

ကိုပင္အသံုးျပဳျခင္း၊  ထြက္ခြာသြားေတာ့မည့္ အာဏာရွင္အစိုးရ၏ 'သေဘာထားေပ်ာ့ေျပာင္း

သူ'မ်ားႏွင့္ အဓိကအတုိက္အခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကားတြင္ ေဆြးေႏြးၫိႈႏိႈင္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အဓိကက်ေသာ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအားလံုး၏ 

ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေနျခင္းတို႔အျပင္ အလြန္အေရးႀကီးလာေသာအေျခအေနတစ္ရပ္တြင္ 

လူပုဂၢိဳလ္အနည္းငယ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ သီးသန္႔ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းျခင္းတို႔ကိုပါလုပ္ေဆာင္ခဲ့ 

သည္။ အခ်ိဳ႕က ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းျခင္းႏွင့္အသြင္ကူး ေျပာင္းျခင္းမ်ားတြင္ လူထုလႈပ္ရွားေဆာင္ 

ရြက္မႈမ်ား အဆင့္နည္းပါးသည္ကိုၾကည့္ရမည္ဟု ဆိုေလ့ရွိသည္။ စပိန္ႏုိင္ငံ၏ အေတြ႕အႀကံဳမွာ 

ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ  အေျခအေနကို ထိန္းညႇိလိုေသာဆႏၵရွိလွ်င္သို႔မဟုတ္စြမ္း 

ေဆာင္ႏိုင္လွ်င္'အထက္မွ' အသိအမွတ္ျပဳခြင့္ျပဳမႈႏွင့္ခ်ိန္ထိုးၿပီး ေအာက္ေျခမွလာေသာ ဖိအား 

ကိုလည္း လိုအပ္သလိုအသံုးျပဳႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္စရာရွိေလသည္။ အခ်ိဳ႕မွလည္း ေစ့စပ္ 
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ညိႇႏိႈင္းျခင္းျဖင့္အသြင္ကူးေျပာင္းယူမႈကို ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈကင္းမွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ 

ဟုယူဆၾကသည္။ သို႔ေသာ္ စပိန္ႏုိင္ငံမွာ (၁၉၅၇-၈ဝ) အတြင္း ႏိုင္ငံေရးအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ 

လူေပါင္း ၄၆ဝ ေသေၾကခဲ့သည္။ အမွန္မွာ ဤအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈ 

ျဖစ္စဥ္ လမ္းေၾကာင္းေခ်ာ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္သည့္စိတ္ျဖင့္ အေစာပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအီလိုက္မ်ား 

အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈျပဳ ခဲ့ၾကျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

စပိန္ႏုိင္ငံ၏ လ်င္ျမန္ေသာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ မွာ အထက္မွစတင္ခ်ီတက္ခဲ့ 

ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ေျခမွတရိပ္ရိပ္တက္လာေသာဖိအားမ်ားကို  တုန္႔ျပန္ရင္းက 

အရွိန္အဟုန္ျမင့္သြားခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားသူမ်ားမွ မျဖစ္မေနဖိအားေပးျခင္းမ်ားရွိခဲ့ၿပီး 

ဥေရာပအသုိင္းအဝုိင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွအခ်ိဳ႕ (အထူးသျဖင့္ ဂ်ာမနီ)တုိ႔မွ ဒီမိုကေရစီအသြင္

ကူးေျပာင္းေရးကို  (၎တို႔၏ပါတီမ်ား ကုန္သြယ္ေရးယူနီယံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအုတ္ျမစ္မ်ားမွ 

တစ္ဆင့္) တက္တက္ၾကြၾကြ အားေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကသည္။ ၎တုိ႔၏မူလအေျခအေနမ်ားမွာ 

ဘုရင္ 'ဂ်ဴရန္ ကားလုိးစ္' ႀကံဳေတြ႕ေနခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံေရးပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ဆင္တူခဲ့သည္။ 'ကား 

လုိးစ္'မွာ ဘုရင္စနစ္အတြက္ ဒီမိုကေရစီတရားဝင္မႈအသစ္တစ္မ်ိဳးကို လိုအပ္ခဲ့သည္။ သို႔မွသာ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဦးေဆာင္သူအေနျဖင့္ သူ၏အသက္ဆက္လက္ရွင္သန္ႏိုင္ခြင့္၊ သူ၏  မင္းဆက္ 

ဆက္လက္တည္ရွိႏိုင္ခြင့္ တို႔ကို အာမခံေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ (ဂရိတြင္ ၁၉၆၇ ၌ ထီးနန္း 

စြန္႔ခဲ့ရေသာ ေယာက္ဖေတာ္ကြန္စတန္တင္း၏ျဖစ္ရပ္ကလည္း သူ႔အတြက္ အခ်ိန္မေႏွာင္းေသး 

ေသာ သတိေပးေခါင္းေလာင္းျဖစ္ခဲ့ဟန္ရွိသည္။) ၁၉၇၅ တြင္ ၎အေမြဆက္ခံရရွိေသာ 

ဘုရင္စနစ္မွာ ၁၉၃၁ ခုႏွစ္ကတည္းက သူ႔အဖိုးေတာ္သူ အယ္လ္ဖြန္ဆို- ၈ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းမဟုတ္ေတာ့ေပ။ သူ၏ဘုရင္စနစ္မွာ အေဆာင္အေယာင္သက္သက္ျဖစ္ၿပီး 

လက္ရွိအစိုးရကို က်ားကန္ရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္ အာဏာရွင္စနစ္ႏွင့္တြဲဆက္ေနေသာ ဘုရင္ 

စနစ္သာျဖစ္သည္။ ဂ်ဴအန္ကားလို႔စ္သည့္ ဖရန္ကို၏ အာဏာမ်ားကိုလည္း ဆက္ခံရျခင္းမရွိေပ။ 

၁၉၆၇ ခုႏွစ္တြင္ျပဌာန္းခဲ့ေသာ Organic Law of the State က ဘုရင္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို 

တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ကန္႔သတ္ထားခဲ့သည္။ ဘုရင္သည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေပၚတြင္ 

ၾသဇာလႊမ္းေသာ ေကာ္တီစ္ သမၼတႏွစ္ဦးေပါင္းအာဏာ၏ ကန္႔သတ္မႈကို အဓိကခံရသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ အျပင္ဘန္းၾကည့္ပါက ဘုရင္သည္လည္း သူ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေရြးေကာက္ခံ 

မဟုတ္သည့္ အာဏာပိုင္မ်ားက ကန္႔သတ္ထားရန္စီမံထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားရွိေနသည္ဟု ထင္ရသည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ ပထမအဆင့္အျဖစ္ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားႏွင့္ တစ္တန္း 

တည္းအထားခံလာရေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာဗား႐ိုးက အကန္႔အသတ္ႏွင့္ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးမ်ားအတြက္ လမ္းၫႊန္ကိုထုတ္ျပန္သည္။ ယင္းအစီအစဥ္မ်ားတြင္ တစ္စိတ္ 

တပိုင္း ဒီမိုကေရစီျဖစ္လာေသာ ကာတိုစ္မ်ားကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေပးျခင္း၊ ပါတီမ်ား 
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(PSOE ကဲ့သို႔ေသာပါတီ)ကို တရားဝင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ အခ်ိဳ႕ပါတီမ်ား (PCE ကိုအထူး 

ရည္ၫႊန္းသည္) ကို တရားမဝင္အျဖစ္ ဆက္လက္ထားရွိျခင္းမ်ားပါဝင္သည္။ ယင္းအစီအမံကို 

တုိးပြားေလာေသာ အတုိက္အခံမ်ာ၊ လူထုစည္း႐ံုးလႈပ္ရွားမႈမ်ား (တစ္ခါတရံ ၎တို႔ထဲတြင္ 

အသက္ဆံုး႐ံႈးမႈရွိတတ္သည္)၊ မီဒီယာလမ္းေၾကာင္းအသစ္မ်ားႏွင့္ ဥေရာပပါလီမန္တုိ႔ကအျပင္း 

အထန္ျငင္းဆုိၾကေလသည္။ ထိုကာလမ်ားတြင္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' တစ္ေယာက္ လူထုၾကားထဲတြင္ 

ပံုမွန္ဆုိသလို ထြက္ေပၚလာတတ္ၿပီး ၁၉၇၆ ျပည္တြင္းစစ္အၿပီးတြင္ UGT (အလုပ္သားသမဂၢ)

မွ လူထုအစည္းအေဝးပြဲႀကီးကို ပထမဆံုးက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေသာ ကာလျဖစ္သည္။

'အာရီရာစ္ နာဗား႐ိုး'အား အသက္ (၄၄) ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အစိုးရေဟာင္း၏ လက္ 

ေဟာင္းအမာခံတစ္ေယာက္ျဖစ္သူ၊ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးၿပီး လုပ္ရဲကိုင္ရဲရွိမႈေၾကာင့္နာမည္ေက်ာ္

သူ 'အေဒၚဖို ဆြာရက္ဇ္' ျဖင္  ၁၉၇၆ ဇူလိုင္ တြင္အစားထုိးရန္ ဘုရင္ကဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ 

၎မွာအေရးပါေသာ  အလွည့္အေျပာင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ 'ဆြာရက္ဇ္'က အလွ်င္အျမန္ပင္   

ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ဥပေဒတစ္ရပ္ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ႏွစ္ဖြဲ႕ ပါဝင္ေသာ 

'ေကာ္တီစ္'ကို မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရန္ လူတိုင္းမဲေပးခြင့္ရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 

အမ်ားမဲျဖင့္ေရြးေသာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အခ်ိဳးက်အမတ္ေရြးေကာက္မႈစနစ္ စည္းမ်ဥ္း 

စည္းကမ္းမ်ားအရတင္ေျမႇာက္ေသာ အထက္လႊတ္ေတာ္ (Congress of Deputies) ကို 

ေရြးေကာက္လုိက္သည္။ ဖရန္ကိုယံုၾကည္သူမ်ား၏ အေျခခံစည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားက စိတ္ကူး 

ပံုေဖာ္ထားေသာ လမ္းစဥ္အတုိင္းေလ်ာ္ညီေစရန္ အဆုိျပဳလႊာကို တည္ဆဲ'ေကာ္တီစ္'က 

ေထာက္ခံမဲ (၄၂၅) မဲႏွင့္ ဆန္႔က်င္မဲ (၅၉) ႏွင့္အတူ ႏိုဝင္ဘာတြင္ ပထမအတည္ျပဳ လက္ခံ 

လုိက္သည္။ ဒီဇင္ဘာတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ခံပြဲျပဳလုပ္ရာ မဲေပးခြင့္ရွိသူ၏ ၇၇ ရာခိုင္ႏႈန္း 

မဲေပးခဲ့ၿပီး (၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းေထာက္ခံမဲျဖင့္) အတည္ျပဳလုိက္သည္။ အတုိက္အခံမ်ားကေတာ့ 

လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္လံုးတြင္ ဖယ္ခ်န္ထားျခင္းခံရသည္ဟုဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ 

ေမွာက္ရန္ဆံုးျဖတ္ထားခဲ့သည္။ 'ဆြာရက္ဇ္'ႏွင့္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'တို႔အၾကား လွ်ိဳ႕ဝွက္စကားဝုိင္း 

မ်ားကေတာ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ခံပြဲအၿပီးတြင္ PSOE ကို ၎တုိ႔ပါတီညီလာခံခ်က္ခ်င္းက်င္းပ

မႈကို ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ ၎မွာ ၁၉၇၇ တြင္ ပါတီကိုတရားဝင္ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္း 

ထြင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။

ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ခံပြဲမွာ 'ဆြာရက္ဇ္' ၏ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာလာေစသည္။ 

ထို႔ေနာက္မွတြင္သာ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' အပါအဝင္ အတုိက္အခံမ်ား၏ 'ကိုးဦး ေကာ္မတီ' 

(Committee of Nine) ႏွင့္ တရားဝင္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ 

အနာဂတ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အတုိက္အခံဘက္မွ ပါဝင္မည္ဆိုပါက အေျခအေနအရ (၇)

ရပ္ကို အတုိက္အခံဘက္မွေတာင္းဆိုသည့္အေပၚတြင္ အဓိကထားေဆြးေႏြးျခင္းျဖစ္သည္။ 

၎အေျခအေနမ်ားထဲတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးယူနီယံမ်ားကို တရား 
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ဝင္အသိအမွတ္ျပဳေပးေရး၊ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားႏုိင္ငံေရးတြင္ၾကားေနႏုိင္ေရး၊ အားလံုးအက်ဳံး 

ဝင္ေသာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒၫိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ 

ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးေရးစသည့္အေျခအေနမ်ားပါဝင္သည္။ 'ဂြန္ဇဲ 

လက္ဇ္'က ဤေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာ တရားဝင္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ အဆင့္အထိမေရာက္ခဲ့ပါဟု 

(ေနာက္ပိုင္းတြင္) ဝန္ခံခဲ့သည္။ 'ဆြာရက္ဇ္' ကေတာ့ အတိုက္အခံတုိ႔၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို 

အေသအခ်ာနားေထာင္ၿပီး တရားဝင္ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ လိမၼာပါးနပ္စြာျပဌာန္း၊ သတ္မွတ္ေပး 

ႏိုင္ခဲ့သည္။ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ထုိေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွသည္ ၁၉၇၇ ဧၿပီလတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီကို တရားဝင္ပါတီျဖစ္ေစႏုိင္ခဲ့သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ခ်န္လွပ္ခံေနျခင္းေၾကာင့္ စပိန္ႏုိင္ငံ

သားမ်ား၏မ်က္လံုးထဲတြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္လံုးကို တရားမဝင္ဟု ျမင္ေန 

ခဲ့ၾကသည္။ ဤအေျခအေနမွာ ပထမဆံုးဒီမုိကရက္တစ္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ လမ္း 

ေၾကာင္း ခင္းထားၿပီးျဖစ္ေစသည္။ ၎ကို ၁၉၇၇ ဇြန္လတြင္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို 

ေရြးေကာက္ပြဲမွ စံျပဳေလာက္သည့္အေျခအေနတစ္ရပ္ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား 

တြင္ပါဝင္သူ ၇၉ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး ယင္းမွာေရြးေကာက္ပြဲတရားဝင္မႈ၏ သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။ 

'ဆြာရက္ဇ္'၏ (UCD) မွာ မဲဆႏၵ ၃၄ရာခိုင္ႏႈန္းကိုရရွိခဲ့ၿပီး ထိုင္ခံု ၃၅ဝ တြင္ ၁၆၅ ခံုကိုရ 

ရွိသြားခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ PSOE မွအတုိက္

အခံေခါင္းေဆာင္ပါတီအေနျဖင့္ ၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း မဲဆႏၵကိုရရွိသြားၿပီး ထိုင္ခံု ၁၁၈ ခံုကိုရရွိသြားခဲ့ 

သည္။ PCE မွာ မဲဆႏၵ ၉ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာရရွိၿပီး ထိုင္ခံု ၂ဝ ကိုသာရရွိၿပီး PSOE  ေနာက္ 

တြင္သာရွိခဲ့သည္။

အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္အဓိကပါဝင္လႈပ္ရွားသူမ်ား

အားလံုးႏွင့္ သေဘာတူညီမႈအဆင့္ဆင့္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ပထမဆံုး 'မြန္ကလိုရာ သေဘာတူညီမႈ 

မ်ား' ကို ၁၉၇၇ ေအာက္တုိဘာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ၎သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ 

စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ႀကိဳးပမ္းထိန္းသိမ္းထားရန္ႏွင့္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးက် 

ဆင္းမႈမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ေရရွည္ဖြဲ႕စည္းပံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ခကန္႔သတ္မႈၫိႈႏိႈင္း 

ေဆြးေႏြးျခင္းတုိ႔ပါဝင္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားက တုိက္႐ုိက္ဝင္ေငြခြန္ 

စနစ္အသစ္ကိုမိတ္ဆက္ေပးၿပီး ၎က စပိန္ႏုိင္ငံ၏ ထူးထူးျခားျခားဖြံၿဖိဳးလာေသာ က်န္းမာ 

ေရးႏွင့္ ပညာေရးစနစ္မ်ားကို ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးေထာက္စီမံေပးႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ 

အျခားအေရးပါေသာ စဦးေျခလွမ္းတစ္လွမ္းမွာ ႏုိင္ငံေရးဘုတ္အဖြဲ႕မွသေဘာတူညီမႈလုိအပ္ခဲ့

သည္။ ၎မွာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ ခြင့္ျဖစ္သည္။ ၁၉၇၇ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမတုိင္မီက ဖရန္ကို 

အစိုးရကိုဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ဤလြတ္ၿငိမ္း 

ခ်မ္းသာခြင့္က အက်ိဳးျပဳႏုိင္သည္။ ၎တုိ႔ထဲတြင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္ခဲ့ 

ေသာ ETA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရ၏ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ား 

အတြက္လည္း ၎တို႔က်ဴးလြန္ခဲ့မိႏိုင္သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ 
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စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ အျပစ္ေပးေထာင္ခ်မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ကိုလည္း အာမခံေပးခဲ့သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ လက္နက္ကိုင္အစိုးရတပ္မ်ား၊ ရဲမ်ားႏွင့္ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို ျပန္လည္လက္

စားေခ်သုတ္သင္ဖယ္ရွားျခင္းကိစၥအတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမရွိ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ဤဥပေဒမွာ 

ယခုႏွစ္မ်ားအတြင္းတြင္ပင္ ေဝဖန္ခံရမႈျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအခ်ိန္က စိတ္ 

အားတက္ၾကြမႈအရွိဆံုးႏွင့္ ေစ့စပ္ၫိႈႏိႈင္းမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ အဓိကလက္ဝဲပါတီမ်ားပင္ 

ျဖစ္ၾကသည္။

ယခုအခ်ိန္ထိ ထိုသေဘာတူညီမႈမွရရွိေသာ အေရးႀကီးသည့္ရလဒ္မွာ ပါလီမန္အတြင္းရွိ 

ပါတီအားလံုး၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဆယ့္ေျခာက္လခန္႔ 

ၾကာျမင့္ေသာအခါ ဒီမိုကရက္တစ္ အေျခခံဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ 

သည္။ ၁၉၇၈ ဒီဇင္ဘာတြင္ ၎အတြက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵေကာက္ခံပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ ဤျဖစ္စဥ္ 

အတြင္း အဓိကလႊမ္းမိုးခဲ့ေသာ အျငင္းအခံုမွာ ဒုတိယ ရီပတ္ဗလစ္ကိုပ်က္စီးေစခဲ့ေသာ 

အေၾကာင္းအရာတြင္သာ ဆက္လက္အေျခခံေလသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအခိုက္အတန္႔တြင္ေတာ့ 

ပို၍လက္ေတြ႕က်က်ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ အားထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားက အေစာ 

ပိုင္းတြင္ ဥပေဒျပင္ဆင္မႈျဖင့္ စပိန္ႏုိင္ငံကို ရီပတ္ဗလစ္ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ေစရန္ ဦးစြာတင္ျပခဲ့ၾက 

သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိအဆိုမွာ PCE အပါအဝင္ ဘုရင္ 'ဂ်ဴရန္ ကားလိုစ္' ကို ေထာက္ခံခဲ့ၾကေသာ 

ပါတီမ်ားေၾကာင့္ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့ရသည္။ ၎တို႔၏ တရားဝင္သတ္မွတ္ခြင့္ရေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ 

အေနႏွင့္ ဘုရင္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔က အလွ်င္အျမန္ပင္ ပါလီမန္ 

ဘုရင္စနစ္ အသစ္တစ္မ်ိဳးကို တင္ျပၾကျပန္သည္။ အေျခခံဥပေဒက ကက္သရစ္ ဘုရားရွိခိုး 

ေက်ာင္းကို ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မွ ႐ုတ္သိမ္းလုိက္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းတြင္ 

ကေလးမ်ားအားလံုးကို အစိုးရေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဆံုးအမခံယူႏုိင္ခြင့္ကို 

အသိအမွတ္ျပဳရင္း ႏုိင္ငံေတာ္က ဘာသာေရးေက်ာင္းမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးရန္ သေဘာတူညီ 

လုိက္သည္။ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ လက္ယာသမားမ်ားႏွင့္ လက္ဝဲ 

သမားမ်ားအႀကိဳက္ကိုထိန္းၫိႈေပးႏုိင္သည့္ ျပ႒ာန္းမႈမ်ိဳးျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး 

ႏွင့္ ပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္မႈကို ကာကြယ္ေပးရန္၊ တရားမဝင္ျပည္သူပုိင္သိမ္းျခင္းမွကာကြယ္ေပး 

ေသာ အေမြဆက္ခံခြင့္ စသည္တုိ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဆႏၵျပႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ လူမႈ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူမႈလံုၿခံဳေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ မသန္စြမ္းႏွင့္ အလုပ္လက္မဲ့အက်ိဳး 

ခံစားခြင့္စသည့္ လူမႈေရးဘုတ္အဖြဲ႕ကို စနစ္တက်စီမံေပးရန္၊ ပိုမိုမွ်တေကာင္းမြန္ေသာ 

ဝင္ေဝခဲြေဝျဖန္႔ျဖဴးမႈတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးခဲ့သည္။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ 

ကြန္ျမဴနတီမ်ားထံသို႔ ဗဟုိအစိုးရမွ အာဏာခြဲေဝေပးျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း 

ခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္သည္။ ၎မွာ စပိန္ႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတစ္ဝက္ ဖယ္

ဒရယ္ျပည္နယ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေရးအတြက္ လမ္းခင္းထားသကဲ့သို႔ရွိခဲ့သည္။ ဤအားထုတ္မႈ 

မ်ားမွာ 'ကတ္တလန္' မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီမ်ား လိုလားခ်က္မ်ားကို လံုလံုေလာက္ေလာက္ျဖည့္ဆည္း 
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ေပးႏိုင္ေသာ္လည္း 'ဘက္စကီ' မ်ဳိးႏြယ္မ်ားအတြက္ေတာ့ ေက်နပ္မႈမေပးစြမ္းႏုိင္ခဲ့ေပ။ 

ဒီမုိကေရစီအသစ္ကိုခိုင္မာေစျခင္း၊ 'ဖီလပီး ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' ၏အခန္းက႑

'ဖီလပီး ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္းျဖစ္စဥ္မွာထက္ ဒီမိုကေရစီနစ္ခိုင္မာေစရန္ 

တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပိုမိုထည့္ဝင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ အဓိကအားျဖင့္ ၎၏ပါတီကို  အစိုးရ 

ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ မတ္လတြင္ က်င္းပေသာ 

ဒုတိယပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 'ဆြာရက္ဇ္'  ကပ္႐ံႈးၿပီးေနာက္ ဧၿပီလတြင္ PSOE မွ ေဒသ 

တြင္း ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ခဲ့ေလသည္။ 

မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေမလတြင္ ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' ၏အာဏာကို တုိက္႐ုိက္ 

စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အေၾကာင္းအရင္းမွာ PSOE ပ႐ုိဂရမ္မွ မာ့ကစ္ဝါဒႏွင့္ 

ေျဗာင္က်က်ဆက္စပ္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သ

ည္။ ၎ကုိရာထူးမွ ႏႈတ္ထြက္ရန္ဆႏၵျပမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ စက္တင္ 

ဘာလတြင္ ၎၏ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာအခြင့္အေရးကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစရန္ဟူေသာ အေၾကာင္း 

ျပခ်က္ျဖင့္ သူ၏ပါတီကိုဆက္လက္လႈပ္ရွားေစရန္ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးထားသည္ဆုိေသာ နား 

လည္မႈျဖင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးရာထူးကို ျပန္လည္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ခံရေလ 

သည္။ 

UCD အစိုးရအား အားနည္းသြားေစရန္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'၏ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ အႏႈတ္ 

လကၡဏာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို စပိန္ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈတြင္ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု

ဆုိရမည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ၁၉၈ဝ အေစာပိုင္းတြင္ PSOE က 'ဆြာရက္ဇ္' အား 'အန္ဒလူစီးယား' 

နယ္ေျမကို 'ကတ္တလိုနီးယား' ႏွင့္ 'ဘက္စကီး ကန္းထရီး' တုိ႔ႏွင့္အတူတူ  ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္  

ခြင့္ေပးရန္ေတာင္းဆိုျခင္းအားျဖင့္ စိန္ေခၚခဲ့ေလသည္။ ၎မွာ နယ္ေျမအားလံုးသုိ႔ အာဏာ 

ခဲြေဝျခင္းခ်ဲ႕ထြင္မႈကို ထိေရာက္ေသာသက္ေရာက္မႈရွိေလသည္။ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ ကမာၻ့ေရနံ 

အက်ပ္အတည္းတြင္ 'ဆြာရက္ဇ္'က စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈကိုကိုင္တြယ္ျခင္း၊ ETA အၾကမ္းဖက္မႈ 

ဝါဒကို မႏွိမ္နင္းႏိုင္ျခင္းတုိ႔ႏွင့္ပတ္သတ္၍ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွေဝဖန္မႈကို ဆက္တုိက္ဆိုသလိုျပဳ 

လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈ဝ ေမလတြင္ မေအာင္ျမင္ႏုိင္မွန္းသိသည့္ ပါလီမန္ကိုအယံုမၾကည္မရွိအဆို

ကိုပင္ သူတင္သြင္းခဲ့ေသးသည္။

'ဆြာရက္ဇ္' ႏႈတ္ထြက္ျခင္းႏွင့္ ၁၉၈၁ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အာဏာသိမ္းရန္ႀကိဳးပမ္းမႈတုိ႔ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအားထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေစရန္အတြက္ 

၎၏ အာဏာဆက္ခံသူ 'လီယို ေပါလ္ဒိုး ကားလ္ဗို ဆိုတဲလုိ'ကို ေထာက္ခံေပးရန္ သေဘာ 

တူညီခဲ့သည္။ အထင္ရွားဆံုးမွာ ၁၉၈၂ ဂ်ဴလိုင္တြင္ PSOE က ျပည္နယ္မ်ားသို႔ အာဏာခြဲေဝမႈကို 

အကန္႔အသတ္မ်ားကိုေဖာ္ျပေသာ အဓိကက်ေသာဥပေဒတစ္ခုကို  ျပဌာန္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ 
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သည္။ သို႔ေသာ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုဥပေဒထဲမွ အေရးႀကီးေသာအပိုင္းမ်ားမွာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒႏွင့္မေလ်ာ္ကန္ဟု ေၾကျငာခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရ၏အားနည္းခ်က္မ်ား တုိးပြားသထက္တုိးပြား 

လာေသာ္လည္း 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' က NATO အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရန္အစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်

က္ကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၁ တြင္ ထိုဝိေရာဓိဆန္လြန္းေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္

ကို ပါလီမန္ကသေဘာတူခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဆုိရွယ္လစ္မ်ားက အာဏာရပါတီအတြင္းမွ 

လက္ဝဲေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕ကို ေနာင္တက္မည့္ PSOE အစိုးရတြင္ ရာထူးေနရာမ်ား ႀကိဳတင္ 

ကမ္းလွမ္းျခင္းအားျဖင့္ အာဏာရပါတီအား ၿပိဳကြဲေစရန္အားထုတ္ေနသည္။

'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ ၁၉၈၂ ေအာက္တိုဘာလတြင္ အျပတ္အသတ္ေအာင္ျမင္မႈရကာ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာေသာအခါတြင္မွ ၎အလိုက်စီမံႏုိင္ေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ေလသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ သူ၏ပထမဆံုး ဦးစားေပးမွာ ဒီမိုကေရစီခိုင္မာေရးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ 

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး၏ဆိုရယ္ွ ဒီမိုကရက္တစအ္စအီစဥက္ိလုည္း ေရွ႕ေရာက္ေစရနႀ္ကိဳးစားေသး 

သည္။ သူခ်က္ခ်င္းႀကံဳေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ စစ္တပ္အား အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ 

လံုးလံုးလ်ားလ်ားက်ေရာက္ေစရန္ႀကိဳးပမ္းမႈျဖစ္သည္။ ၁၉၈၄ ကာကြယ္ေရးဥပေဒမွာ လက္ 

နက္ကိုင္စစ္တပ္အေပၚတြင္ သူ၏အာဏာကိုပိုမိုခိုင္မာေစသည္။ ၁၉၈၅ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ 

စစ္ဥပေဒမွာ  စစ္တပ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို စစ္ဘက္ဆိုင္ရာအဝန္းအဝိုင္းထဲတြင္ ကန္႔သတ္ေပးလိုက္ 

ႏုိင္သည္။ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းအေရး ကိုင္တြယ္ရာတြင္လည္း 

ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ ေအာင္ျမင္လိုက္ႏုိင္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ

မႈႏွင့္ ၁၉၈၅ တြင္ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်မႈတရားဝင္ေစျခင္းတုိ႔မွာ ဝိေရာဓိမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။  အေရး 

အႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ သူ၏အစုိးရက စပိန္ႏိုင္ငံစီးပြား ေရးကိုအလံုးစံုျပဳျပင္ေရးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့

သည္။ စပိန္ႏုိင္ငံ၏ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္မႈမရွိေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို အရြယ္အစား 

ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ထို႔ေနာက္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအခန္းက႑ကိုတရား 

ဝင္လြတ္လပ္ခြင့္ေပးျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။  ယင္းျဖစ္စဥ္မွာ ဥေရာပကြန္ျမဴနတီမွ 

အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္လာႏုိင္သည့္ အလားအလာေၾကာင့္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ 

မွာ ၁၉၈၆ ဇန္နဝါရီလတြင္ အေကာင္အထည္ေပၚခဲ့သည္။ အႀကီးမားဆံုးေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္ 

ဆုိလွ်င္လည္း မမွားႏုိင္ေပ။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားမွာ (၁၉၈၆-၉၁) ကာလတြင္ မေမွ်ာ္မွန္း 

ထားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကိုယူေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး စပိန္ႏုိင္ငံ၏ေျမစမ္းခရမ္းပ်ိဳး လူမႈဖူလံုေရး 

အေျခအေနမွာလည္း မွန္မွန္က်ယ္ျပန္႔တုိးတက္လာခ့ဲသည္။ သို႔ေသာ္ (၁၉၉၂-၁၉၉၄) တြင္ 

ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးယိုယြင္းမႈမွာေတာ့ ေရွ႕အလားအလာအေပၚ သံသယမ်ားေပၚ 

ထြက္လာေစခဲ့သည္။

'ဂြနဇ္ဲလက္ဇ'္ ခ်နရ္စထ္ားခဲသ့ည္ ့အျခားမ်က္ႏွာစာမ်ားမွာမ ူအေပါင္းလကၡဏာနည္းသည။္ 

သူက NATO မွဖယ္ခြာမႈကို အေစာပုိင္းတြင္ေထာက္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္မေမွ်ာ္လင့္
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ဘဲေျပာင္းျပန္ ျပဳလုပ္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၈၆ မတ္လတြင္ လူထုဆႏၵေကာက္ခံပြဲကိုက်င္းပေအာင္ 

ျမင္ခဲ့ၿပီး စပိန္ႏုိင္ငံမွာအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာမည္ဟု အတည္ျပဳလိုက္ေသာအခါ ျပည္သူမ်ား 

မလုိအပ္ဘဲထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ေစေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ရပ္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ UCD 

အၾကမ္းဖက္မႈကိုဆန္႔က်င္ေသာ တရားမဝင္လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ႐ံႈ႕ခ်ၿပီးေနာက္တြင္ (၁၉၈၃-

၈၇) သူ႔အစုိးရမွာ ETA ႏွင့္ျဖစ္ပြားေသာ 'ညစ္ေထးစစ္ပြဲ'ကို ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎ကိုကိုင္

တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္မေအာင္ျမင္ဘဲ 'တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ'ကို ဆိုးဆိုးရြားရြားထိခိုက္ေစသည္။ 

အင္စတီက်ဴးရွင္းသေဘာအရဆိုရလ်င္ (၁၉၈၂-၈၃) လႊတ္ေတာ္အတြင္းတည္ရွိေနခဲ့ေသာ 

PSOE ၏ ဆယ္စုႏွစ္ၾကာ အမ်ားစု ပါဝါမွာ တည္ၿငိမ္မႈရရွိရန္အလြန္လိုအပ္ေနေသးေသာအေန

အထားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စပိန္ႏိုင္ငံ၏ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအႏႈတ္ျပအက်ိဳးဆက္

မ်ားမွာ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတြင္ေပၚေပါက္လာၿပီး တရားစီရင္ေရးမွာ ႏုိင္ငံေရးသေဘာသက္ေရာက္ 

ျခင္းစေသာရလဒ္မ်ားထြက္လာခဲ့သည္။ အမွန္တြင္ လံုေလာက္သင့္ေတာ္ေသာ အစစ္အေဆး 

အထိန္းအကြပ္မ်ားမရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈမ်ားစြာေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး (၁၉၉၂-၉၄) စီး

ပြားေရးက်ဆင္းမႈတို႔ႏွင့္ပါေရာယွက္သြားခဲ့ျခင္းတို႔မွာ ၁၉၉၆ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' 

အေရးနိမ္ခဲ့ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္သည္။

စပိန္ႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီသို႔အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ ယခုႏွစ္မ်ားထဲတြင္ အလြန္႔အလြန္ 

စီစစ္ေဝဖန္မႈမ်ား၏ ပစ္မွတ္သဖြယ္ျဖစ္သြားခဲ့သည္။ အခ်ိဳ႕က အမွန္တစ္ဝက္ စိတ္ကူးထင္ျမင္မႈ 

တစ္ဝက္ျဖင့္ စပိန္ႏုိင္ငံ၏ကံဆိုးမုိးေမွာင္မႈကို အျပစ္တင္ၾကသည္။ ၎တုိ႔ထဲတြင္ အတိတ္ 

ကာလကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ေပၚေပါက္လာေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ တစ္ဝက္ ဖယ္ဒရယ္ 

စနစ္က်႐ံႈးမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အေပၚ လူထုမေက်နပ္မႈမ်ား တုိးပြားလာျခင္းတို႔ပါဝင္သည္။ 

ေဝဖန္မႈေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မတရားသလိုလြဲမွားမႈမ်ားလည္းရွိသည္။  သို႔ေသာ္ အသြင္ကူး 

ေျပာင္းေရးအတြက္ သေဘာတူျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ ေက်ာက္သားတြင္ထြင္းထားသကဲ့သုိ႔ 

တင္းမာလြန္းျခင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေနာက္ပိုင္းစပိန္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကား

မႈေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ျခင္းစသည္တို႔မွာ မျငင္းႏုိင္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
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'ဖီလပီး ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'သည္ 'ဆီဗီလီ' တကၠသိုလ္တြင္ ဥပေဒပညာကိုသင္ယူခဲ့သည္။ 

ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘယ္လဂ်ီယံႏုိင္ငံရွိ ေလာ္ဗိန္းတြင္ အလုပ္သမားေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ 

သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၄ တြင္ ထိုအခ်ိန္က တရားဝင္မဟုတ္ေသးေသာ စပိန္ဆိုရွယ္လစ္ 

အလုပ္သမားပါတီ PSOE သို႔ဝင္ခဲ့သည္။ အသက္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္တြင္ စပိန္ႏိုင္ငံႏွင့္ 'ႏုိင္ငံတကာ 

ဆုိရွယ္လစ္' ညီလာခံ (Socialist International) တုိ႔တြင္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလာၿပီး ၁၉၇ဝ 

တြင္က်င္းပေသာ ပါတီညီလာခံတြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းကို သူစိန္ေခၚခဲ့သည္။ 'ႏုိင္ငံတကာ 

ဆုိရွယ္လစ္' ညီလာခံမွေနာက္ဆံုးတြင္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' ဦးေဆာင္ေသာအုပ္စုကို အသိအမွတ္ 

ျပဳလာခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ တြင္ပါတီေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သူ႔အားေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၇၅ တြင္ 

စပိန္အစိုးရက သူ႔ကိုခဏမွ် ဖမ္းဆီးထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ေသးသည္။ ထုိႏွစ္ပိုင္းမွာတြင္ပင္ 'မက္ဒရစ္'၌ 

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ 'ဖယ္ဒရစ္ အီးဘာ့ထ္' ေဖာင္ေဒးရွင္း၏အကူအညီျဖင့္ ပါတီဖြဲ႕စည္းပံုကိုတည္ 

ေထာင္ခဲ့သည္။ 'အိုလက္ဖ္ ဖယ္လ္မီ' (Olof Palme) ႏွင့္ 'ဝီလီ ဘရန္းဒ္' (Willy Brandt) တုိ႔မွ 

လည္း အၾကံဥာဏ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ကြန္ျမဴနစ္ေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ 'ယန္းတာ ဒီမိုကရက္ 

တစ္ကာ' အဖြဲ႔သို႔ဝင္ရန္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္' ကျငင္းဆုိခဲ့ၿပီး 'ဒီမိုကရက္တစ္လမ္းဆံု' (Democratic 

Convergence) အတြက္ အၿပိဳင္ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ 'ဖရန္ကို'ေသဆံုး 

သြားၿပီးေနာက္ သမၼတျဖစ္လာသူ 'အေဒၚလ္ဖုိ ဆြာရက္ဇ္' ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းတစ္ခုကို 

 Felipe González, by Jose Ballesteros Palencia/EEE

(Club de Madrid အဖြဲ႕ဝင္)
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ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း ၁၉၃ဝ ႏွစ္မ်ားတြင္စပိန္ႏုိင္ငံျပည္တြင္းစစ္  ျဖစ္ပြား 

ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ PSOE ၏ ပထမဦးဆံုးလူထုညီလာခံကုိ က်င္းပႏုိင္ခဲ့ျခင္း 

ျဖစ္သည္။ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ ကိုးဦးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္သည္။ ၁၉၇၇ တြင္က်င္းပခဲ့သည္ 

ပထမဦးဆံုးလြတ္လပ္ေသာေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ထိုေကာ္ 

မတီႏွင့္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ 'ဆြာရက္ဇ္' ႏွင့္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရာတြင္ ၎တို႔ 

ေကာ္မတီမွာ အေရးအပါဆံုးေသာအခန္းက႑မွပါဝင္ေနခဲ့သည္။ ၁၉၇၇ ႏွင့္ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္ 

မ်ားတြင္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ PSOE ကိုေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေကာင္းမ်ားရေစရန္ ဦးေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ 

သည္။ ၁၉၈၂ တြင္မေတာ့ မဟာေအာင္ျမင္မႈႀကီးရရွိခဲ့ၿပီး 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ သမၼတအျဖစ္သို႔ 

ေရာက္ရွိခဲ့ေလသည္။

၁၉၈၂-၁၉၉၆ ကာလမ်ားတြင္ စပိန္ႏုိင္ငံ၏သမၼတအေနႏွင့္ 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ လက္နက္ 

ကိုင္အစိုးရတပ္မ်ားကို အရပ္သားထိန္းခ်ဳပ္မႈခိုင္မာေစရန္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး 'ကတ္တလိုးနီးယား' 

ႏွင့္ 'ဘက္စကီး' ျပည္နယ္တုိ႔မွေတာင္းဆိုေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထိန္းညိႇေပးရန္ 

႐ႈပ္ေထြးေသာ တစ္ဝက္ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို အာဏာခြဲေဝေပးေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းခဲ့ 

သည္။ အလားအလာေကာင္းေသာ ေခတ္မီတုိးတက္ေရးလမ္းစဥ္၊ ၎လမ္းစဥ္ထဲတြင္ 

စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈ၊ လူမႈေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ပင္စင္စနစ္ 

အသစ္မ်ား စသည္တုိ႔ပါဝင္သည္။ ဥေရာပကြန္ျမဴနတီထဲသို႔ စပိန္ႏုိင္ငံဝင္ေရာက္သြားႏိုင္ခဲ့ၿပီး 

ဝိေရာဓိျဖစ္စရာအခ်က္မွာ NATO တြင္အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၁၉၈၆၊ ၁၉၈၉ ႏွင့္ 

၁၉၉၃ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ PSOE မွာအသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ေအာင္ျမင္စြာမဲဆႏၵအ

မ်ားစုကိုရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၆ တြင္'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'၏ ပါတီအေရးနိမ့္ခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးဆုိးရြား 

က်ဆင္းမႈႏွင့္ အက်င့္ပ်က္လိမ္လည္ျခစားမႈတုိ႔၏ သားေကာင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ လႊတ္ေတာ္မွ 

ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး 'ဂြန္ဇဲလက္ဇ္'မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ 

ဆုိင္ရာအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အတုိင္ပင္ခံအျဖစ္မၾကာခဏ ေဆာင္ 

ရြက္ေပးခဲ့သည္။ 
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ေခတ္ၿပိဳင္အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအတြက္ စပိန္ႏုိင္ငံရဲ႕အေတြ႕အႀကံဳကေန ဘယ္လို 
သင္ခန္းစာေတြရႏုိင္သလဲ။

အေရးႀကီးတဲ့သင္ခန္းစာတစ္ခုရတယ္။ အဲဒီသင္ခန္းစာကေတာ့ ႏုိင္ငံတုိင္းဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ 

လုပ္နည္းလုပ္ဟန္နဲ႔လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကၿပီး အဲဒီလုပ္ဟန္ေတြနဲ႔  ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ေနဖို႔လိုတဲ့ အခ်က္ 

ျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ျဖစ္စဥ္ေတြဟာတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုပံုတူျဖစ္မေနလုိ႔ပဲ။ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ 

ျဖစ္ခဲ့တဲ့အရာေတြဟာ ကိစၥတုိင္းမွာ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈေရးအားေတြကေန ဘယ္လုိ 

ဘယ္ပံု ဆင္းသက္လာသလဲဆုိတဲ့အေပၚမွာမူတည္ၿပီး အေရးကိစၥေတြကုိ တုန္႔ျပန္တယ္။ 

လက္နက္ကုိင္တပ္ေတြကုိ ဘယ္လုိထိန္းခ်ဳပ္ရမလဲဆုိတဲ့ကိစၥလုိမ်ိဳးမွာေပါ့။

ဘုရင္ရဲ႕အခန္းက႑

စပိန္မွာရွိတဲ့ ဘုရင္ေတြရဲ႕အခန္းက႑ကဘာလဲလုိ႔ ပင္လယ္ေကြ႕ႏုိင္ငံကဘုရင္ေတြက 

က်ဳပ္ကုိေမးတယ္။ သမုိင္းစာအုပ္ေတြထဲမွာ ေလ့လာလုိ႔မရခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုကုိ က်ဳပ္ 

အႀကံေပးခဲ့တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဘုရင္ဟာ ဖရန္ကုိရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ေအာက္ကေနအၾကြင္းမဲ့

သက္ဦးစံပုိင္ပါဝါေတြအားလံုးကုိ အေမြဆက္ခံခဲ့တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ပဲ။ သူဟာ အၾကြင္းမဲ့သက္

ဦးဆံပုိင္ပါဝါေတြကုိတင္ရရွိခဲ့တာမဟုတ္ဘဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးသက္ဦးဆံပုိင္ပါဝါေတြကုိလည္း ရရွိခဲ့ 

တယ္။ ဘုရင္ရဲ႕အခန္းက႑ဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ ျပ႒ာန္းထားတာ မဟုတ္လုိ႔ 

အတည္ေတာ့မဟုတ္ေသးဘူး။ ဘုရင္ဟာ စစ္တပ္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္။ အစုိးရရဲ႕ေခါင္း 

ေဆာင္ ျဖစ္တယ္။ စစ္သားဘုရင္နဲ႔ပုိတူေနတယ္။ အဲဒီကိစၥဟာ ဖရန္ကုိေသသြားတဲ့အခ်ိန္မွာ 

ျပႆနာျဖစ္လာတယ္။ သက္ဦးစံပုိင္စနစ္ကုိ လူေတြထဲခ်ျပတဲ့ကိစၥျဖစ္လာတယ္။ လ အနည္း 

ငယ္အတြင္းမွာပဲ ဘုရင္ဟာ အဒုိ ဖုိ ဆြာရတ္ဇ္ကုိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ (၁၉၇၆၊ ၁၉၇၇ ကေန ၈၁ 

အထိဆြာရတ္ဇ္အေရြးခံရတယ္။)  ခန္႔အပ္ဖို႔ အခြင့္အေရးရခဲ့တယ္။ စပိန္ႏုိင္ငံရဲ႕ အကူး 

အေျပာင္းကာလမွာ ဒီအဆင့္ကုိသိပ္ၿပီးေလ့လာသံုးသပ္မႈမရွိခဲ့ၾကဘူး။ အဲဒီအဆင့္ကေတာ့ 

ဘုရင္အာဏာရလာၿပီး အဲဒီအာဏာကုိ  အႂကြင္းမဲ့အသံုးမျပဳဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခ်ိန္ကာလ၊ 

အဲဒီအစား အဒုိဖုိ ဆြာရတ္ဇ္ကုိ ကုိယ္စားလွယ္တင္ေျမာက္လုိက္တယ္ဆုိတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ 

တယ္။ ဒါဟာ ဘာနဲ႔တူသလဲဆုိေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကုိ တြန္းအားေပးလုိက္တဲ့ပံုစံပဲ။ 

၁၉၇၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွာ ဆြာရတ္ဇ္ကုိခန္႔အပ္ထားလုိက္တယ္။ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲ 

မရွိခဲ့ဘူး။ ဘုရင္ဟာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ သက္ဦးဆံပုိင္ဘုရင္အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒမရွဘိဲ အပုခ္်ဳပခ္ဲတ့ယ။္ ဒါဟာ အာဏာ အမ်ားအျပားရွိေပမယ္ ့အဲဒအီာဏာကုအိသုံးမျပဳတဲ ့

ဘုရင္ရဲ႕ထူးျခားတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဒုိဖုိ ဆြာရတ္ဇ္ ဟာလည္း သူ႔ရဲ႕ 

အစုိုးရအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရအပ္ႏွင္းထားတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ 
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စတင္ခဲ့တယ္။ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္တာဝန္ေတြကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီလုပ္ေဆာင္ 

ခ်က္ေၾကာင့္ ဆြာရတ္ဇ္ဟာ ျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးရဲ႕၊ ဒုိင္ယာေလာ့ခ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ အဓိက 

ဇာတ္ေဆာင္ျဖစ္လာတယ္။ ဒါ့အျပင္ စပိန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ အဓိကပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာတယ္။ 

ဘုရင္ဟာ စစ္တပ္ကုိ သင့္တင့္မွ်တေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ေနရာရလာၿပီး ဂုဏ္သိကၡာ 

လည္းရွိလာတယ္။ ဘုရင္ဟာ စစ္တပ္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ အေရးပါတဲ့ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ 

လာတယ္။ 

အာဏာပုိင္ေတြထဲက အာဏာအေျပာင္းအေရြ႕

သမနိရွည္ၾကာတဲ့ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးထဲကလုိပဲ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ေလးဆယ္ 

ၾကာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဏာရွင္စနစ္ဟာ ဖရန္ကုိက စပိန္ႏုိင္ငံမွာ တစ္ဦးတည္းသက္ဦးဆံပုိင္အုပ္ 

ခ်ဳပခ္ဲသ့လုပိဲ အာဏာပုငိစ္နစထ္မဲွာပဲ အတတူကြပူးေပါင္းတညရ္ွိေနတဲ ့အျခားေသာအဖြဲ႕အစည္း 

ေတြရွိတာေတာင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္စဥ္ဟာ ဆက္လက္ၿပီးရွင္သန္ေနတယ္။ ဒါဟာ 

ဇီဝျဖစ္စဥ္နဲ႔ေတာင္ တူေနတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြဟာ ဇီဝဆုိင္ရာ ဗီဇေတြကုိ 

တုန္႔ျပန္႐ုံကလြဲၿပီး အဲဒီစနစ္ထဲမွာ ဘာမွမလုပ္ၾကဘူး။ အဲသလုိျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမား 

ေတြက ရာထူးကုိယူလုိက္တယ္။ ဆုိခ်င္တဲ့အဓိပၸါယ္က အဲဒီလူေတြရဲ႕ဘဝ  သက္တမ္းက 

အာဏာရွင္စနစ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕  သက္တမ္းထက္ပိုရွည္လို႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာ 

ရွင္စနစ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

အေလာင္းအစားလုပ္ၾကရတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြေပၚလာ 

တယ္။ ၿပိဳင္ဘက္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းတဲ့ လူေတြေပၚလာတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းတဲ့ 

ျဖစ္စဥ္ကုိ စဥ္းစားမႈေပၚထြက္လာတယ္။ စပိန္ႏုိင္ငံမွာ အဒုိဆုိ ဆြာရတ္ဇ္၊ (၁၉၇၅-၇၆ အလုပ္ 

သမားဝန္ႀကီး၊ ၁၉၇၆-၇၉ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး၊ ၁၉၈၁-၈၂ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္) ႐ုိဒုိဖုိ မာတင္ 

ဗီလာတုိ႔ပါတဲ့ အဲဒီအဖြဲ႕၊ ဖရန္ကုိရဲ႕အဖြဲ႕ ထဲမွာပါတဲ့ အသက္ေလးဆယ္ငါးႏွစ္အရြယ္ပုဂၢိဳလ္ေတ 

ေလ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အာဏာရွင္ဖရန္ကိုက အသက္ခုႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္ရွိၿပီး အုိမင္းနာမက်န္းျဖစ္ 

တဲ့အခ်ိန္ေရာက္ေနၿပီ။ သူတုိ႔က 'ဖရန္ကိုတို႔အတန္းနဲ႔ယွဥ္ရင္ ငါတို႔ဘယ္ေလာက္ႏွစ္ၾကာၾကာ

ဆက္ေနရဦးမလဲ’ လုိ႔ေတြးၾကတယ္။

ဒီလုိအင္အားေတြဟာ ႏုိင္ငံအားလံုးမွာအေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့အင္အားေတြအျဖစ္

ရွိေနၾကတယ္။ ဘံုအရာ ဝတၴဳအျဖစ္ရိွေနၾကတယ္။ တကယ္လုိ႔ တစ္ႏုိင္ငံက အာဏာရွင္စနစ္

ကုိေဝဖန္လုိက္တယ္ဆုိရင္ ဥပမာ က်ဴးဘား၊ အာဏာကေန ေဘးေရာက္ေနတဲ့ အသက္ငါးဆယ္၊ 

ဒါမွမဟုတ္ ေျခာက္ဆယ္ေလာက္ရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ိဳး ဆက္ရွိေနတာကုိေတြ႕ႏုိင္ 

တယ္။ ဥပမာေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကတ္စ္ထ႐ုိညီေနာင္လုိမ်ိဳး သူတုိ႔ရဲ႕ဘဝ သက္တမ္းေတြဟာ 

အဲဒီ ညီေနာင္ရဲ႕အလြန္ကုိေရာက္ေနတာကုိ ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြေတြ႕ၾကရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕အခန္းက႑ဘယ္လုိရွိမယ္၊ အဲဒီစနစ္ႀကီးကုိ ဖ်က္သိမ္းခံရဖို႔ အလားအလာ 
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ရွိလာခ်ိန္မွာ အဲဒီလိုဖ်က္သိမ္းခံရတဲ့အထဲ သူတို႔ပါမသြားရေလေအာင္ ဘယ္လုိ ဘယ္ပံုေရွာင္ 

ၾကဥ္ဖုိ႔ ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆုိတဲ့ ျပႆနာေတြကုိတုန္႔ျပန္ဖုိ႔ သူတုိ႔ဟာ အေရး 

ႀကီးတဲ့ ရာထူးေတြကုိ အနည္းနဲ႔အမ်ားယူဖုိ႔ႀကိဳးစားၾကတယ္။ ဒါဟာ ခုခံမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအေပါင္း 

လကၡဏာေဆာင္တဲ့ ဒုိင္းနမစ္ကုိဖန္တီးေပးတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ကုိ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီအလုိက္ စနစ္ 

တက်ေလ့လာသင့္တယ္။ 

လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေၾကာင္း စဥ္းစားတဲ့အခါမွာ ရာထူးအဆင့္အတန္းအရ 

အခြင့္အေရးနဲ႔ အခြင့္ထူးခံမႈႏွစ္ခုကို က်ဳပ္ခြဲျခားလုိက္တယ္။ ေမာ္႐ိုကို ဒါမွမဟုတ္ အီဂ်စ္တုိ႔လုိ႔ 

အာရပ္ႏုိင္ငံေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ရာထူးအဆင့္အတန္းအရအျပင္ အထူးအခြင့္အေရးေတြ 

အမ်ားႀကီးရိွေနေသးၿပီး သူတုိ႔ဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္နဲ႔ အာဏာရဲ႕ဆက္လက္ရပ္တည္ေရးနဲ႔ ဆက္စပ္ 

ေနတယ္။ အဲဒီမွာ သူတို႔ရဲ႕အထူးအခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ံႈးမွာကိုေၾကာက္ရြံ႐ံုသက္သက္နဲ႔ေတာ့ 

မတိုက္မယ့္သူေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္  အခြင့္ထူးေလာက္ မမ်ားေပမယ့္ ပိုၿပီးအေရး 

ႀကီးေနတဲ့ သူတုိ႔ရဲ႕ရာထူးအဆင့္အတန္းေတြကို  ခုခံဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ သူတို႔တိုက္ေကာင္းတိုက္ၾက

လိမ့္မယ္။

 စပိန္ရဲ႕ျပည္တြင္းလုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ (စစ္ဘက္ရာထူးအဆင့္အတန္းရိွတဲ့ ဖက္ဒရယ္ရဲတပ္ဖြဲ႔) 

ဒါမွမဟုတ္ အီဂ်စ္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြအေၾကာင္းကို  စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ က်ဳပ္ လက္

နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕အႀကီးအကဲေတြအေၾကာင္းကို ေျပာေနတာမဟုတ္ဘူးေနာ္။ က်ဳပ္ေျပာေန 

တာက  အဲဒီစစ္တပ္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးကိုယ္တိုင္၊  ေကာ္မရွင္ေတြအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အထူးအခြင့္အေရး 

(ဥပမာ အိမ္ယာ) ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိးရေနၾကတဲ့  လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းႀကီးေတြအေၾကာင္း 

ေျပာေနတာ။ ခ်ီလီမွာလည္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြက ရိွရိွသမွ်အရာအားလံုးကို ရယူထားတဲ့ 

အျပင္ သူတုိ႔ရဲ႕ရာထူးအဆင့္အတန္းေတြကိုလည္း ဆက္ၿပီးထိန္းသိမ္းထားႏုိင္တာကို ခင္ဗ်ားတုိ႔ 

ေတြ႕ရမွာပဲ။ စပိန္မွာ အထူးအခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ဆင္ျခင္႐ႈျမင္ပံုေတြအရ ဒီေန႔ 

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြမွာ  က်န္ကမာၻႀကီးနဲ႔ ထိစပ္ဖို႔လမ္းပြင့္သြားတာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ 

လုပ္သက္အတြက္ အခြင့္အေရးေတြ၊ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေတြပိုတုိးတက္လာၿပီး အရင္ကထက္ပို 

ေကာင္းတဲ့ ဘဝရွင္သန္မႈေတြရိွလာတာေၾကာင့္ ဒါဟာ အထူးအခြင့္အေရးမဟုတ္ေတာ့ဘူး။ 

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔ရဲ႕အဆင့္အတန္းေတြကို ဆံုး႐ံႈးရမွာစိုးရိမ္တဲ့စိတ္ဟာ ဒီမုိကရက္တစ္ 

အကူးအေျပာင္းေၾကာင့္ျဖစ္လာမယ့္  တျခားစိုးရိမ္စိတ္ေတြအားလံုးထက္ပိုႀကီးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

တစ္ခါတစ္ရံမွာ အျပန္အလွန္ သက္ေရာက္လႊမ္းမုိးမႈရိွေနတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕အလုပ္လုပ္ပံုနဲ႔ 

အေျပာင္းအလဲကို ခုခံတံု႔ျပန္ေနတဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြကို နားလည္ထားရမယ္။ စပိန္မွာဆုိရင္ 

အေျပာင္းအလဲကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ဆန္႔က်င္ခုခံတုံ႔ျပန္ေနတဲ့ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္နဲ႔ အျခား 

မထင္မရွားအခ်က္ေတြရိွတယ္။ အသိသာဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ဆြဲလိုတဲ့ 

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အေနအထားျဖစ္ၿပီး အဲဒီေအာက္မွာ စပိန္ရဲ႕စည္းလံုးမႈကို ေမးခြန္း 
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ထုတ္စရာျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ၿခိမ္းေျခာက္မႈရိွေနတယ္။ အၾကမ္း 

ဖက္သမားေတြက ပိုတုိက္ခုိက္ေလ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕အတြင္းမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္တဲ့လႈပ္ 

ရွားမႈေတြ ပိုျဖစ္လာေလဆိုတဲ့ျဖစ္ရပ္ဟာ သူ႔အလုိုလို တံု႔ျပန္ေနတဲ့ျဖစ္စဥ္ပဲ။ 

က်ဳပ္အႏုိင္ရရိွခဲ့တဲ့ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ က်ဳပ္ေျပာခဲ့တဲ့စကား ဒါမွမဟုတ္ 

လမ္းစဥ္တစ္ခုရိွတယ္။ အဲဒါကေတာ့ က်ဳပ္ဟာ ပန္းအုိး ထဲကေျမကိုေတာင္ ႏုိင္ငံပိုင္အျဖစ္သိမ္းဖို႔ 

အဆင္သင့္ပဲဆုိတဲ့ စကားပဲ။  မေသခ်ာ၊ မေရရာမႈေတြျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တ့ဲ အေျပာင္းအလဲကို    

ေၾကာက္ရြံ႕တဲ့ေျမပိုင္ရွင္ႀကီးေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ ဆန္႔က်င္ခုခံမႈေတြ ရိွခဲ့တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္ယူဆတာက ႏုိင္ငံတုိင္းအေနနဲ႔ အနည္းနဲ႔အမ်ား အစီအစဥ္တက်ျဖစ္လာမယ့္ 

တက္ၾကြတဲ့အေျပာင္းအလဲမွာ ပါဝင္လာႏုိင္တဲ့အင္အားစုေတြက ဘာျဖစ္မလဲ၊ အဲဒီအင္အားစု 

ေတြအနက္ကေနအမ်ားဆႏၵကို ဘယ္လုိတည္ေဆာက္ယူႏုိင္မလဲဆုိတာနဲ႔ ဘယ္လုိဆန္႔က်င္ 

ခုခံမႈမ်ိဳးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရႏုိင္သလဲဆုိတာကို တြက္ခ်က္ေလ့လာထားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။ 

ဒီမုိကရက္တစ္အကူး  
ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းအခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈစြမ္းရည္ လုိအပ္ခ်က္ 

က်ဳပ္မတက္ခ်င္တာေၾကာင့္ နာရီအနည္းငယ္ေလာက္ေနာက္က်ၿပီးမွ ေရာက္ရိွခဲ့ၾကတဲ့ 

ပီႏုိ ေခ်းက အယ္ဝင္ဆီ သမၼတ စလြယ္ ေပးအပ္တဲ့ အခမ္းအနားအၿပီး နာရီအနည္းငယ္အၾကာမွာ 

က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ၁၉၉ဝ ခ်ီလီညီလာခံကို တက္ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။ မၾကာေသးခင္ကမွ ခန္႔အပ္ခံထား 

ရတဲ့ သမၼတနဲ႔  အခမ္းအနားကိုတက္လာတဲ့ က်န္ႏိုင္ငံေတြအားလံုးက ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေတြ 

ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အားပါးတရ ေမးေျဖေဆြးေႏြးၾက 

တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ အယ္ဝင္က ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲျဖစ္ေနၿပီ။ အဲဒီမွာ က်ဳပ္ကသူ႔ကို “သမၼတ 

ႀကီး။ ကြၽန္ေတာ္ မေလးမစားလုပ္ခ်င္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရရဲ႕အစဦးမွာတင္ 

ကြၽန္ေတာ့္ကို စိတ္ပူပန္ေစတဲ့ ျပႆနာတစ္ရပ္ကို သမၼတႀကီးဆီတင္ျပခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီ 

ျပႆနာက စပိန္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေကာင္းေကာင္းဒုကၡေပးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္အဲဒါကို 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ အဒယ္ဖုိ ဆြာရက္ဇ္နဲ႔ အတူေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရတာပါ” လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္။ က်ဳပ္ 

ဆက္ေျပာတယ္။ “သမၼတႀကီး။ ကြၽန္ေတာ့္ကိုယ္ ကြၽန္ေတာ္ ပီႏိုခ်က္ရဲ႕ေနရာမွာ ဝင္ေန ၾကည့္ဖို႔ 

ႀကိဳးစားရတာ အရမ္းခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သမၼတႀကီးကေတာ့ ႀကိဳးစားၾကည့္သင့္ပါတယ္။ 

တကယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္သာ ပီႏုိခ်က္ျဖစ္ၿပီး လူထုဆႏၵခံယူပြဲမွာ ႐ံႈးနိမ့္ခဲ့မယ္၊ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ 

မႈသက္တမ္းကို အဆံုးသတ္ၿပီး ဒါမွမဟုတ္ ကြၽန္ေတာ္ကလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မွာ အႀကီးအကဲ

အျဖစ္ဆက္ရိွေနဦးမွာဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးသက္တမ္းကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆံုးသတ္ခဲ့တဲ့ 

ဒီမုိကရက္တစ္ေယာက္ကို သမၼတစလြယ္ေပးလုိက္ရေတာ့မယ့္ အက်ပ္အတည္းမ်ိဳးမွာလည္း 

အခုေရာက္ေနမယ္ဆိုရင္ ခင္ဗ်ား မိနစ္တိုင္းမိနစ္တုိင္းမွာ ဘာလုပ္ေနသလဲ၊ ခင္ဗ်ားရဲ႕ 

ဝန္ႀကီးေတြ ဘာလုပ္ေနသလဲ၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနသလဲဆုိတာကို မျဖစ္မေန 
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သိရဖုိ႔ စံုစမ္းမႈေတြလုပ္မွာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္သာ ပီႏုိေခ်း ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ့္မွာ  ဒီလိုမ်ဳိး 

သတင္းေထာက္လွမ္းႏိုင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြရိွတယ္ဆုိတာကို လံုးဝေသခ်ာေအာင္လုပ္မွာ 

ပဲ။ သူသာ ကြၽန္ေတာ္ေတြးထားတဲ့လူမ်ိဳး ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ပီႏုိေခ်းအဲ ဒီလုိမလုပ္တာက တကယ့္ 

ကို  မယံုႏိုင္စရာဘဲလို႔ ေျပာရမွာပဲ။”

သူက က်ဳပ္ဟာ သူဆီကို တကယ့္ျပႆနာႀကီးတစ္ခုယူလာတာပဲလုိ႔ေျပာခဲ့ၿပီး အဲဒီ 

အတုိင္း ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ က်ဳပ္တကယ္ကိုထင္သလားလုိ႔ ေမးခဲ့တဲ့အတြက္ က်ဳပ္ကလည္း 

ဟုတ္တယ္လို႔ေျဖခဲ့တယ္။ က်ဳပ္တကယ္ကို အဲဒါကိုယံုၾကည္ခဲ့တာပါ။ အဲဒါနဲ႔ သူကက်ဳပ္မွာအ 

ေတြ႕အႀကံဳရိွၿပီးသားျဖစ္လုိ႔ က်ဳပ္သူနဲ႔ ပူးေပါင္းဖုိ႔ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ သမၼတအယ္ဝင္က လံုးဝ 

ဥႆံုယံုၾကည္မႈနဲ႔ တကယ့္ကိုေတြးေနတာက ဒီကိစၥဟာ လံုးဝျဖစ္မလာႏုိင္ဘူးလုိ႔ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ 

ကြၽန္ေတာ့္ကမ္းလွမ္းခ်က္ကိုေတာ့ မ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ဘူး။ သူကက်ဳပ္ကို ေက်းဇူးတင္ေနခဲ့တယ္။ 

က်ဳပ္တုိ႔ တစ္ျခားအေၾကာင္းအရာေတြအတြက္ ဆက္ေဆြးေႏြးခဲ့အၿပီးမွာ သူ႔ကိုကူညီဖုိ႔  

ကြၽန္ေတာ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္ၿပီးကမ္းလွမ္းခဲ့တယ္။ ခင္ဗ်ားေလွ်ာက္ေနတဲ့လမ္းက အႏၲရာယ္ 

ကင္းသလား ဒါမွမဟုတ္ မုိင္းေတြပဲရိွသလားဆုိတာကို ခင္ဗ်ားအေျဖရွာရမွာျဖစ္သလုိ မုိင္းေတြ 

ရိွေနရင္လည္း ခင္ဗ်ားတတ္ႏုိင္သမွ် ရွင္းထုတ္ပစ္လုိက္ႏုိင္ဖို႔လုိအပ္တယ္ေလ။ 

ဥပမာေျပာရရင္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔ က်ဳပ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ 

အႏုိင္မရခင္တစ္ရက္မွာ စပိန္မွာ  အာဏာသိမ္းဖို႔ အနီးကပ္ဆံုးေနာက္ဆံုးလႈပ္ရွားမႈကိုလုပ္ခဲ့ 

တယ္။ ကယ္လ္ဗိုဆုိလီတုိ (၁၉၈၁-၈၂) ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ရိွေနဆဲ အဲဒီေန႔မွာပဲ  အာဏာသိမ္းဖို႔ 

ႀကိဳးစားတဲ့လုပ္ရပ္တစ္ခုရိွခဲ့ၿပီး ခ်က္ခ်င္းပဲႏွိမ္နင္းခံခဲ့ရတယ္။ ေအာက္တုိဘာလ ၂၈ ရက္မွာ 

က်ဳပ္ဟာ တကယ့္ကိုလူအမ်ားစုရဲ႕ေထာက္ခံမႈနဲ႔ အႏုိင္ရရိွခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီမတုိင္ခင္တစ္ရက္က  

ဒီလိုျဖစ္မလာႏိုင္ေအာင္ တားဆီးဖုိ႔ ႀကိဳးစားတဲ့လုပ္ရပ္ေတြရိွခဲ့ေသးတဲ့အတြက္ က်ဳပ္မွာ ႏုိးႏုိး 

ၾကားၾကားေနဖုိ႔ အေၾကာင္းအရာေတြ အမ်ားႀကီးရိွခဲ့တယ္။ 

အယ္ဝင္ ရာထူးကုိရယူၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ လြတ္ေတာ္အမတ္ဂ်င္မီဂက္ဇ္မန္း(ခ်ီလီ 

လြတ္ေတာ္အမတ္နဲ႔ ပီႏုိခ်က္၏အႀကံေပး)လုပ္ႀကံခံခဲ့ရတယ္။ သမၼတအယ္ဝင္ဟာ ဥေရာပ 

ႏုိင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ စပိန္၊ ဘရပ္ဆဲလ္တုိ႔ကိုခရီးသြားဖုိ႔ အစီအစဥ္ရိွေနၿပီး အဲဒီလုပ္ႀကံမႈနဲ႔အေျခအေန 

ေတြက သူခရီးကို ဆက္သြားရႏိုးမသြားရႏိုးေဝခြဲရခက္ေစတဲ့သံသယေတြကို ျဖစ္ေပၚတုိးပြားလာ 

ေစခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့  ဒီလုိေရႊ႕ဆိုင္းတာဟာ ဒီလုပ္ၾကံမႈကို အလြန္အမင္းအေလးအ

နက္ထားရာေရာက္တယ္၊ ဒီမိုကေရစီကို လမ္းေခ်ာ္သြားႏိုင္တဲ့အထိျဖစ္ေစမယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ 

ထြက္သြားေစတဲ့အတြက္ သူဟာခရီးစဥ္ကို မေရြ႕ဆုိင္းဘူးလုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး သူလာေနၿပီဆုိတာကို 

က်ဳပ္ဆီဖုန္းေခၚ အသိေပးခဲ့တယ္။ သူက က်ဳပ္ကို သူ႔ရာထူးလက္ခံတဲ့ေန႔က ေဆြးေႏြးခဲ့တာ 

နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သတိေပးခဲ့ၿပီး သူ႔စိတ္ထဲမွာရိွေနတဲ့ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းအတြက္ 

က်ဳပ္နဲ႔ေဆြးေႏြးရမယ့္ ကိစၥတစ္ခုရိွတယ္လုိ႔လည္းေျပာခဲ့တယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ ဆံုၾကတဲ့အခါ သူက 
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ဘယ္ေနရာကေန ထုိးႏွက္မႈေတြျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သလဲဆုိတဲ့အခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အဆင္မေျပ 

ျဖစ္ေနတယ္ဆုိတာ က်ဳပ္ကိုေျပာခဲ့တယ္။ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆုိတာ သူလံုးဝေသခ်ာမသိဘူး။ 

သူက က်ဳပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္မလားလို႔ေတာင္းဆုိခဲ့တယ္။ သူက က်ဳပ္ကို တစ္ျခား 

အရာေတြ အမ်ားႀကီးလည္း ေျပာျပခဲ့ေသးတယ္။ ယခင္ကိုင္တြယ္သြားတဲ့သူေတြမွာ ႏိုင္ငံရဲ႕လံု 

ၿခံဳေရးဆုိင္ရာကိစၥေတြအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာတဲ့စနစ္ေတြနဲ႔ သမၼတကိုပါ အသံဖမ္းေစာင့္ 

ၾကည့္ေနတာမ်ိဳးေတြရိွႏုိင္တယ္ဆုိတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေပါ့။ က်ဳပ္က သူ႔ကိုသမၼတရဲ႕တာဝန္ 

ေတြထဲမွာ သတင္းေထာက္လွမ္းမႈဆိုင္ရာ အေျခခံတည္ေဆာက္မႈေတြလုိ႔ရိွသင့္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ 

ၿပီး ဒီမုိကရစ္တစ္ သမၼတတစ္ေယာက္အတြက္ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေဆာင္ရြက္စရာေတြ 

လည္းရိွတယ္ဆုိတာ ေျပာျပခဲ့တယ္။ သူ႔ရဲ႕႐ံုးခန္းအတြင္းမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ေဆြးေႏြးမႈေတြက လံုၿခံဳ 

ရဲ႕လား၊ ေခ်ာင္းနားေထာင္ခံရတာမ်ိဳး ရိွသလားဆုိတာကို စစ္ေဆးဖုိ႔အတြက္ သူ႔ဆီကို က်ဳပ္ 

ယံုၾကည္ရတဲ့ လူသံုးေယာက္လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။ ႏွစ္ပတ္အၾကာမွာေတာ့ သူဘယ္လုိေခ်ာင္းနား 

ေထာင္ခံေနရသလဲ၊ ဘယ္လုိေစာင့္ၾကည့္ခံေနရသလဲဆုိတဲ့ စနစ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ ဓါတ္ပံုေတြနဲ႔အတူ 

ေတာ္ေတာ္ေလးကို အေျခအေနဆုိးတဲ့ သတင္းပို႔ခ်က္ကို သူရရိွခဲ့တယ္။ ဒီလုိ ျပႆနာမ်ိဳးဟာ 

အကူးအေျပာင္း ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးေတြမွာ အလြန္ေတြ႕ရေလ့ရိွတဲ့ ျပႆနာပါပဲ။

ဂါစီယာမာေကး(ႏိုဘယ္ဆုရ ကိုလံဘီယာစာေရးဆရာ)ရဲ႕အဆုိသာ မွန္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ 

လူသားေတြဟာ ဇာတ္လမ္းေတြ၊ ျဖစ္ရပ္ေတြရဲ႕ေနာက္ကမွ အမ်ဳိးအစားေတြကို နားလည္တာ 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ရပ္၊ ဇာတ္လမ္းေတြကိုမွေျပာမျပရင္ အဲဒီစာအုပ္ဟာ လူေတြကိုဘာဗဟုသုတမွ 

ေပးႏုိင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဥပမာ ရာအူးလ္ အယ္ဖြန္ဆင္ (အာဂ်င္တီးနားသမၼတ၊ ၁၉၈၃-၈၉)က  

ဂႏၴဝင္ေခတ္ေဟာင္းစတုိင္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတုိ႔ လုိေငြျပမႈတုိ႔ဟာ 

တစ္ျခားပညာရွင္ေတြအတြက္သာ ျပႆနာျဖစ္ၿပီး တကယ့္ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္အတြက္ 

ျပႆနာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ထင္ျမင္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူဟာ အဲဒီျပႆနာေတြဟာ တစ္ျခားသက္ 

ဆုိင္ရာပညာရွင္ေတြ ကိုင္တြယ္ရမယ့္ျပႆနာေတြပဲျဖစ္တယ္။ ဒါဟာဒီမုိကရစ္တစ္ ေခတ္ဦး 

ျဖစ္ၿပီး ႐ႈပ္ေထြးတဲ့အျဖစ္အပ်က္ေတြအမ်ားႀကီးကို ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရတာေၾကာင့္ သိျမင္ႏုိင္္စြမ္းလုိ 

အေျခခံက်တဲ့ နယ္ပယ္ေတြမွာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းမႈကိုအားေပးဖုိ႔၊ ကိုယ္တုိင္ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တဲ့ 

အေတြ႕အႀကံဳေတြကုိနားလည္ၿပီး ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝေပးဖုိ႔အတြက္ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္း 

ေဆာင္ရြက္မႈေတြျပဳလုပ္ဖုိ႔ သေဘာထားေတြရိွခဲ့ၾကတယ္။ သူကေတာ့ က်ဳပ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ 

ေျပာေပမယ့္ ဒီကိစၥမွာ က်ဳပ္ဟာ ရာအူးလ္နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္မပူးေပါင္းႏုိင္ခဲ့ဘူး။ က်ဳပ္သူ႔ကို 

လာတာဘလာဒါမွာ လုပ္ႀကံမႈျဖစ္လိမ့္မယ္လုိ႔ ႀကိဳတင္သတိေပးခဲ့တယ္။ 

က်ဳပ္ ကားလုိ႔စ္အန္းဒရက္စ္ပီရက္ဇ္ (ဗင္နီဇြဲလားသမၼတ၊ ၁၉၇၄-၇၉ နဲ႔ ၁၉၈၉-၉၃) ကို 

လည္း ၁၉၉၁ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလမွာ က်ဳပ္တုိ႔မွာ အေရးႀကီးတဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရထား

တယ္လုိ႔ သတင္းေပးပို႔ခဲ့ေသးတယ္။ လုပ္ႀကံမႈဟာ ႏွစ္ပိုင္းအထိၾကာေတာ့မွာမဟုတ္ဘဲ ရက္ 
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သတၱပတ္အနည္းငယ္အတြင္းျဖစ္ေတာ့မယ္ဆုိတာကို က်ဳပ္တုိ႔သိေနခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း 

သူက ဒီကိစၥကို သူသိတယ္ဆုိတာနဲ႔ စိတ္မပူဖုိ႔လူလႊတ္ၿပီး ျပန္ေျပာလာတယ္။ ဒါဟာ ဟူဂို 

ခ်ာဗက္နဲ႔အဖြဲ႕ နန္းေတာ္ထဲကို  ေသနတ္ေတြပစ္ေဖာက္ၿပီးဝင္မလာခင္ ငါးပတ္၊ ေျခာက္ပတ္ 

ေလာက္အလုိမွာ ျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူကေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ကို စိတ္မပူဖုိ႔ပဲ တုိက္တြန္းခဲ့တယ္။ 

က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ဒီသတင္းေတြကို စပိန္ကေနထုတ္ပယ္ခံလုိက္ရၿပီးတဲ့ေနာက္ ဗင္နီဇြဲလားမွာအေျခ 

ခ်ၿပီး ဗင္နီဇြဲလားတပ္မေတာ္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးစနစ္ထဲမွာဝင္ေနတဲ့ ETA (လက္နက္ကိုင္ဘက္ေကး 

အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီနဲ႔ ခြဲထြက္ေရးအဖြဲ႕မ်ား) က လူေတြကို ေျခရာခံလုိက္ေနတဲ့သူ ငါးေယာက္စီက 

ရရိွခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါကိုလည္း က်ဳပ္ကားလုိ႔စ္အန္းဒရက္စ္ကို ေျပာျပခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

သူကေတာ့ ဂ႐ုမစိုက္ခဲ့ဘူး။ သမၼတတုိင္းမွာ သူတို႔ရဲ႕အက်င့္ကေလးေတြရိွၾကတယ္။ ကား 

လို႔စ္မီနမ္ (အာဂ်င္တီးနားသမၼတ၊ ၁၉၈၉-၉၉) က်ေတာ့လည္း ကြဲျပားစြာပဲ သူရဲ႕သက္တမ္းစတဲ့ 

ပထမေန႔ကတည္းက  ျပည္တြင္းေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြအားလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လုိလား 

ခဲ့တယ္။ 

ေနာက္ထပ္ ဒီမုိကရက္တစ္အကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္ေတြရဲ႕ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေတြကို 

ထင္ဟပ္ေစမယ့္ ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္က ဗက္လက္ဗ္ဟာဗဲလ္ (ခ်က္ကိုစလုိဗက္ကီးယားရဲ႕ 

ေနာက္ဆံုးသမၼတ)၊ ၁၉၈၉-၉၂ နဲ႔ ခ်က္ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ပထမဆံုးသမၼတ ၁၉၉၃-၂ဝဝ၃)နဲ႔ 

ႀကံဳေတြ႕ခဲ့တာ။ ခြဲထြက္ေရးကိစၥေတြ ျဖစ္မလာေသးခင္ ခ်က္နဲ႔ဆလုိဗက္ကီးယားတုိ႔ တရားဝင္

အတူပူးတြဲရိွေနတုန္းကေပါ့။ က်ဳပ္တုိ႔မွာ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ခ်စ္ခင္မႈေတြ အျပန္အလွန္ရိွခဲ့တယ္။ 

ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ သူက ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲကို ယဥ္ေက်းမႈကမာၻျဖစ္တဲ့ ျပဇာတ္႐ံုကေန 

ကူးေျပာင္းဝင္ေရာက္လာလို႔ပဲ။ အေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္ေတြထဲက ကိစၥတစ္ခုနဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ 

အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး၊ သုံုးသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ က်ဳပ္က အလည္အပတ္ေရာက္ရိွ 

သြားခဲ့တယ္။ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွာ ႐ုရွားတင့္ကားေတြေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕အႀကီးအကဲေနရာကေန 

ျပဳတ္က်ခဲ့တဲ့ အလက္ဇႏၵားဒူဘက္ခ္ (ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီးယားကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕ ပထမဆံုး 

အတြင္းေရးမွဴး၊ ၁၉၆၈-၆၉နဲ႔ လြတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ၁၉၈၉-၉၂) ေၾကာင့္ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ 

ေရးကာလတုန္းက ၿပီးခဲ့တဲ့ကြန္ျမဴနစ္အစိုးရလက္ထက္က အရာရိွေတြရဲ႕ ေနာက္ေၾကာင္းကို 

စစ္ေဆးဖုိ႔ ဥပေဒအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈေတြရိွခဲ့တယ္။  ေရွ႕တိုးလိုက္ ေနာက္ဆုတ္လိုက္နဲ႔ အျပန္ 

အလွန္ေဆြးေႏြးမႈေတြ ေပၚထြက္လာေစတဲ့ အဲဒီဥပေဒကို ေဆြးေႏြးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဘယ္သူက 

ပိုၿပီး ေတာင္းဆုိသလဲဆုိတာကို ျမင္ခဲ့ရတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေတာင္းဆုိမႈေတြပိုမ်ား 

ေလေလ၊  ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီအလိုလားဆံုးသူလို႔ ခင္ဗ်ားပိုျမင္ရႏိုင္လို႔ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေတာင္းဆုိမႈအမ်ားဆံုးဆုိတဲ့သူေတြက  ဒီမိုကေရစီမဆန္ဆံုး သူေတြပဲျဖစ္ၾက 

တယ္။ ၁၉၆၈ခုႏွစ္မွာ အစိုးရရဲ႕အႀကီးအကဲတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဒူဘက္ခ္က သူ႔လုပ္ခဲ့တာေတြ 

အတြက္ တာဝန္ခံဖို႔ကိုပါ ေတာင္းဆိုခဲ့တာကိုၾကည့္ရင္ ဆံုး႐ံႈးစရာပိုမ်ားတဲ့သူေတြက တာဝန္ခံမႈ 

ကို ပိုၿပီးအသည္းအသန္ေတာင္းဆုိၾကတယ္။ သူဟာ ဥပေဒျပဳေရးအပိုင္းမွာ တာဝန္ယူထားရတဲ့ 
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သူျဖစ္တာေၾကာင့္ အရာရိွေတြရဲ႕ေနာက္ေၾကာင္းကို စစ္ေဆးတဲ့ဥပေဒကို လက္မွတ္ထုိးၿပီး 

အတည္ျပဳေပးခဲ့ရတယ္။ 

က်ဳပ္တရားဝင္အလည္အပတ္သြားခဲ့တုန္းက ဆလုိဗက္ဘက္ပိုင္းမွာ ဗက္လက္ဗ္ 

ဟာဗဲလ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့တယ္။ သူက က်ဳပ္ဒူဘက္ခ္နဲ႔ စကားေျပာဖူးတယ္ဆုိတာကို သိထားတယ္။ 

သူက ဒုဘက္ခ္ကို စပိန္ရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလအေၾကာင္း  က်ဳပ္ဘာေတြေျပာျပခဲ့ 

တယ္ဆိုတာ အလြန္စိတ္ဝင္စားေၾကာင္းေျပာျပခဲ့တယ္။ က်ဳပ္ကလည္း ဒီဇာတ္လမ္းေတြက 

စပိန္အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလရဲ႕ စ႐ိုက္သဘာဝေတြကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏုိင္တယ္လုိ႔ 

ယံုၾကည္တဲ့အတြက္ တံု႔ဆုိင္းျခင္း မရိွဘဲေျပာျပခဲ့တယ္။ က်ဳပ္ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔ 

မွာ စတင္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၃ ဇန္နရီလ ၅ ရက္ေန႔မွာ က်ဳပ္ဇနီးရဲ႕အေဖ 

ဆံုးသြားခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်ဳပ္ စ်ာပနအခမ္းအနားကို တက္ဖုိ႔ သမၼတသံုးအထူးေလယာဥ္နဲ႔ 

မက္ဒရစ္ကေန ဆီးဗီးလားကိုသြားခဲ့တယ္။ က်ဳပ္ဆီး ဗီးလားေလဆိပ္ကို ေရာက္ေတာ့ အႀကီး 

တန္းရဲအရာရိွတစ္ေယာက္က က်ဳပ္ကိုလာေတြ႕ၿပီး က်ဳပ္အဲဒီမွာရိွေနစဥ္အတြင္း သူက က်ဳပ္ရဲ႕ 

လံုၿခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ယူေပးမွာျဖစ္တယ္ဆုိတာကို လာေျပာတယ္။ က်ဳပ္က သူ႔နာမည္ကို 

ေခၚၿပီး လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္လုိက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ သူ အ့ံအားသင့္သြားၿပီး က်ဳပ္သူ႔ကုိသိလားလုိ႔ 

သူကေမးတယ္။ က်ဳပ္ကလည္း သိတဲ့အေၾကာင္းေျဖလုိက္တယ္။ သူက ၁၉၇၄ တုန္းက 

က်ဳပ္ကို ဖမ္းခဲ့ဖူးတဲ့သူပဲ။ ဖရန္ကို မေသခင္တစ္ႏွစ္မွာ သူက က်ဳပ္ ေပၚတူဂီကေန ဆီးဗီးလားကို 

အေရာက္မွာ ဖမ္းခဲ့ဖူးတယ္။ က်ဳပ္က နယ္စပ္ကို တရားမဝင္ျဖတ္ကူးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔က်ဳပ္ကို 

ေစာင့္ေနတဲ့ ဆီးဗီးလားကိုအေရာက္မွာေတာ့ ခုနကကိစၥအတြက္ သူတုိ႔က်ဳပ္ကိုဖမ္းခဲ့တယ္။ 

လြန္ခဲ့တဲ့ ၇ ႏွစ္က သူဖမ္းခဲ့တဲ့လူအတြက္ အခုသူက လံုၿခံဳေရးအႀကီးအကဲ အျဖစ္တာဝန္ယူ 

ေနရတယ္ဆုိတာကို သေဘာေပါက္သြားတဲ့အခါ အဲဒီအရာရိွ ဘာေျပာရမွန္းမသိျဖစ္သြားတယ္။ 

ဗက္လက္ဗ္ဟာဗဲလ္က က်ဳပ္ကိုေျပာခဲ့တယ္။ “အခုေတာ့ စပိန္မွာ ဘယ္လုိျဖစ္ေနသလဲဆိုတာ 

ကြၽန္ေတာ္ပိုသိသြားၿပီ”လုိ႔။ က်ဳပ္ကို ကာကြယ္ေနတဲ့သူက ခုိးဆုိးလုယက္မႈေတြကို စံုစမ္းရတဲ့ 

အမ်ိဳးသားရဲတပ္ဖြဲ႕က မဟုတ္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ ရာရဲတပ္ဖြဲ႕ကျဖစ္တယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားနားလည္ထားရမွာက အေျပာင္းအလဲအတြက္ ဘယ္အင္အားစုေတြက 

အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္တဲ့ ႏုိးၾကားမႈေတြကို ဖန္တီးေပးႏုိင္စြမ္းရိွသလဲဆုိတာပဲ။ အဲဒီအင္အား 

စုေတြဟာ ခင္ဗ်ားရဲ႕သက္တမ္းအတြင္းနဲ႔အလြန္မွာ အာဏာအျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္အလုပ္ 

လုပ္ေနတဲ့အေပၚမွာ မူတည္တယ္။  အရင္အာဏာရွင္အစိုးရနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူေတြဟာ 

လံုးဝကို ျငင္းဆန္ပယ္ရွားပစ္ရမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သလား၊ မဆံုးျဖတ္ခဲ့ဘူးလားဆုိတဲ့အေပၚမွာ

လည္း အထိုက္အေလ်ာက္မူတည္တယ္။ အဲဒီလုိသာ ျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာ့ နည္းလမ္းက်တဲ့ ဒီမို 

ကရက္တစ္အကူးအေျပာင္းကို ျဖစ္လာေစႏုိင္တဲ့ အမ်ိဳးသားသေဘာတူညီမႈႀကီးဆီ ေရာက္ရိွဖုိ႔ 

အတြက္ မေက်ာ္လႊားႏုိင္တဲ့ အတားအဆီးျဖစ္လာမွာျဖစ္တယ္။ ေနရာတုိင္းမွာ ဒီလုိပဲ ျဖစ္လိမ့္ 



307

မယ္လုိ႔ က်ဳပ္ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ က်ဳပ္ေျပာခ်င္တာက ဒီမိုကရက္တစ္အကူးအေျပာင္းဟာ 

ေအာင္ျမင္မႈဘယ္ေလာက္ ရရိွသလဲဆုိတာကိုပါ။ 

က်ဴးဘားတြင္ ျဖစ္လာႏုိင္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား

ခင္ဗ်ားက က်ဴးဘားကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသူေတြနဲ႔ အနာဂတ္အေၾကာင္းေတြးေခၚတဲ့  ပိုငယ္တဲ့ 
မ်ဴိးဆက္ေတြၾကားက သက္တမ္းျခားနားခ်က္ကုိ ညြန္းခဲ့တယ္ေနာ္။ ကက္စ္ထ႐ိိုညီေနာင္က 
အနာဂတ္ဆီသြားဖို႔ ႀကိဳးစားခ်င္တဲ့လကၡဏာ လုံးဝမျပဘူး။ က်ဴးဘားအကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္ရဲ႕
အေနအထားေတြကုိ ခင္ဗ်ားဘယ္လိုျမင္လဲ။ 

ကမာၻအႏွံ႔မွာေအာင္ျမင္ၿပီး ႏုိင္ငံတြင္းမွာ က်႐ံႈးခဲ့တဲ့ ေဂၚဘာေခ်ာ့ဗ္ရဲ႕ အာဏာရမႈကေန 

ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ထူးျခားတဲ့ အေျခအေနေတြကို က်ဴးဘားမွာျမင္ေနရပါတယ္။ သူက သမုိင္းဝင္ 

အေျပာင္းအလဲကို ယူေဆာင္လာခဲ့တာေၾကာင့္ ကမာၻ႔လူထုရဲ႕ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က သူ႔ကို 

အထင္ႀကီးေလးစားေထာက္ခံၾကေပမယ့္ ႐ုရွားျပည္သူလူထုရဲ႕ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းကသာ သူ႔ကို 

ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ သူေတာ္ေတာ္နစ္နာသြားလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ က်ဴးဘားအစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ 

လည္း ႐ုရွားလုိပါပဲ။ သူ႔ကို တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ကပဲ အသိအမွတ္ျပဳၾကပါတယ္။ ေဂၚဘာ 

ေခ်ာ့ဗ္ရဲ႕ ေပၚလစီနဲ႔ ဘာလင္တံတုိင္းၿပိဳက်မႈရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တဲ့ 

၁၉၉၁ အေရးအခင္းမွာဆုိရင္ က်ဴးဘားဟာ အခု႐ုရွားျဖစ္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ဆိုဗီယက္ရဲ႕ ပစ္ပယ္ 

ထားျခင္းကို ခံလိုက္ရတယ္။ ဖီဒယ္လ္ဟာ ျပႆနာကို သူ႔ကိုယ္ပိုင္နည္းနဲ႔ အေျဖရွာဖုိ႔ ႀကိဳးစား 

လာခဲ့တယ္။ ကြဲျပားတဲ့အျမင္တစ္မ်ိဳးရိွတဲ့ အာဏာမ်ိဳးဆက္တစ္ခု ေပၚထြက္လာတာကို သူ 

အားေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းစဥ္ကိုေတာ့ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားခဲ့တယ္။ 

၁၉၉၁-၉၂ ေလာက္မွာ တံခါးဖြင့္စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွခဲ့ေပမဲ့ 

သူတုိ႔ ဦးတည္ခ်က္ေပ်ာက္သြားခဲ့ျပန္တယ္။ စီးပြားေရးက႑မွာ အလြန္ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္ 

ပတ္သက္ေနတဲ့ ကားလို႔စ္ေဆာ္ခ်ာဂါ (စက္မႈႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ၁၉၈၂-၈၅၊ စီးပြားေရးႏွင့္ 

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ၁၉၈၅-၉၃) လို က်ဳပ္တုိ႔ဆီက ပုဂၢိဳလ္တစ္ခ်ိဳ႕က စီးပြားေရးပြင့္လင္းမႈအဆင့္

တစ္ခုရရိွဖို႔အတြက္ ဖီဒယ္လ္နဲ႔ စကားေျပာခဲ့ေပမယ့္ ပုဂၢလိကဝင္ေငြရွာေဖြမႈအတြက္ ေျခလွမ္း 

စေနတဲ့  လူေတြႀကီးပြားေနတာကိုသိၿပီး ဖီဒယ္လ္အရမ္းေဒါသထြက္သြားခဲ့တယ္။ အဲဒီအရင္းရွင္ 

ျခစားမႈရဲ႕ ရင္းျမစ္ေတြကိုလည္းပိတ္ပင္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မႈေတြျဖစ္လာ 

ေတာ့တယ္။ 

၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ က်ဳပ္အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ ေနာက္ဆံုးရိွခဲ့တဲ့ႏွစ္တုန္းက က်ဳပ္ဟာ ဥေရာပ 

သမဂၢရဲ႕အလွည့္က်ဥကၠ႒ ေနရာကိုယူခဲ့ရတယ္။ အဲဒီတုန္းက က်ဳပ္ဟာအေမရိကန္ရဲ႕ ျပင္းထန္ 

တဲ့တားျမစ္ကန္႔ကြက္မႈေတြၾကားက က်ဴးဘားနဲ႔ ဥေရာပသမဂၢအၾကားမွာ ႏွစ္ဖက္သေဘာ 

တူညီမႈရရိွဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ အဲဒါက ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ ဗီယက္နမ္တုိ႔အၾကားက ႏွစ္ဖက္သေဘာ
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တူညီခ်က္လုိမ်ိဳးရိွၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံေတြအေပၚ အေျခခံခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ရာအူးလ္ 

ကက္စ္ထ႐ိုဟာ ဗီယက္နမ္ပံုစံကို ႏွစ္သက္တယ္ဆုိတာကို ေတြ႕ရိွႏုိင္တယ္။ ရာအူးလ္ကက္စ္ 

ထ႐ိုအေနနဲ႔ တ႐ုတ္ပံုစံဟာ အလွမ္းေဝးလြန္းေနတယ္လုိ႔ထင္ျမင္ခဲ့ေပမဲ့ စီးပြားေရးအရ 

လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္တုိးတက္ေနၿပီး တစ္ပါတီထဲကလည္း အာဏာကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့အျပင္ 

ဥေရာပသမဂၢလုိ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သလုိ ဥေရာပဘဏ္ေတြကေန 

ေခ်းေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြလည္း ရရိွေနေသးတဲ့ ဗီယက္နမ္ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈက အေရးပါတယ္ 

ဆုိတာကိုေတာ့ သေဘာေပါက္ခဲ့တယ္။

ဘာရီလုိခ်ီ (အာဂ်င္တီးနား) မွာ ၁၉၉၅ ေအာက္တုိဘာလအတြင္းက်င္းပခဲ့တဲ့ အီဘာ႐ို-

အေမရိကထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ က်ဳပ္ဟာ ဖီဒယ္လ္ကက္စ္ထ႐ိုနဲ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရိွတဲ့ သေဘာ 

တူညီခ်က္ေတြအတြက္ ေနာက္ဆံုးတစ္ႀကိမ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ ဒီဇင္ဘာမွာလုပ္မယ့္ 

ဥေရာပေကာင္စီအစည္းအေဝးဟာ က်ဳပ္ရာထူးမလြဲခင္အတြင္း ေနာက္ဆံုးအစည္းအေဝးျဖစ္ခဲ့ 

တယ္။ ဖီဒယ္လ္နဲ႔ စကားေျပာတဲ့အခါ ဒီတစ္ႀကိမ္ဟာ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ ႏွစ္ဦးသေဘာတူညီခ်က္မွာ 

လက္မွတ္ထုိးဖို႔ ေနာက္ဆံုးအခြင့္အေရးျဖစ္တယ္ဆုိတာကို ထည့္ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒီလုိလက္မွတ္ 

ေရးထုိးဖုိ႔ကို က်ဴးဘားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးဖြင့္လွစ္ဖို႔လက္မခံတဲ့ ဥေရာပအေရွ႕ဖ်ားႏုိင္ငံေတြက 

ကန္႔ကြက္မႈေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္လာႏုိင္တဲ့ၾကားက ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ သေဘာတူညီ 

ခ်က္ရဲ႕အဓိက ေသာ့ခ်က္ႏွစ္ခုကေတာ့ စီပြားေရးနဲ႔ႏုိင္ငံေရးပဲ။ ပထမဆံုး က်ဴးဘားအေနနဲ႔ 

အေျခခံစီးပြားေရးပြင့္လင္းလာဖို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕လူမႈဘဝကို 

တုိးတက္ေစျခင္းနဲ႔အတူ လ်င္ျမန္တဲ့ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈေတြကို ဖန္တီးေပးႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္က အရင္းကိုပိုင္

ဆုိင္တဲ့စီးပြားေရးပံုစံအေပၚမွာ အေျခခံထားတဲ့ ဗီယက္နမ္ပံုစံအတုိင္းေပါ့။ ႏုိင္ငံေရးအရဆုိရင္ 

ေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔လုိအပ္ေနတဲ့ ရာဇဝတ္မႈပုဒ္မေတြကို ျပဳျပင္ရမယ့္အခ်က္ျဖစ္ၿပီး 

ဒီအခ်က္ကို ဗီယက္နမ္ေတြကေတာ့ လုိလိုလားလားလက္ခံခဲ့တယ္။ ေတာ္လွန္ေရးကိုဆန္႔က်င္ 

တဲ့ ရာဇဝတ္မႈဆိုတာေတြကို ဥပေဒထဲက ဖယ္ရွားပစ္ရမယ္။ ဒီစိတ္ကူးဟာ တစ္ဦးခ်င္း အလုိက္ 

လြတ္လပ္စြာဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခြင့္ကို အာမခံခ်က္ေပးမွာျဖစ္တယ္ဆုိတာ က်ဳပ္ေျပာႏုိင္တယ္။ 

ပါတီစံုႏုိင္ငံေရး စနစ္ကိုေတာ့ အဲဒီသေဘာ တူညီခ်က္ထဲမွာ ထည့္သြင္းမေတာင္းဆိုခဲ့ဘူး။ အဲဒီ 

အခ်က္ကို ဗီယက္နမ္မွာလည္း မေတာင္းဆုိခဲ့ဘူး။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအေပၚ ေဝဖန္တဲ့ ျပည္သူေတြကို 

ေထာင္ထဲမပို႔ဖုိ႔အတြက္ပဲ သေဘာတူညီခ်က္က ရပ္တည္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ 

ထုတ္ေဖာ္ခြင့္နဲ႔ လြတ္လပ္စြာေဝဖန္ခြင့္ကို ရရိွမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ တုိး

တက္မႈေတြအမ်ားႀကီးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျပင္သစ္ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီက အဲဒီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီရင္ 

ခံစာကို မူၾကမ္းအျဖစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့တယ္။ တစ္ျခားေသာ အခ်က္အလက္ေတြ 

ေၾကာင့္ ခက္ခဲတဲ့ေဆြးေႏြးမႈျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ၁၉၉၅ ဘာရီလုိခ်ီေဆြးေႏြးပြဲကေန သေဘာတူညီခ်က္  

ျဖစ္ဖို႔လမ္းစေတြ ေပၚလာခဲ့တယ္။
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ဒီဇင္ဘာမွာ က်ဳပ္ ဥေရာပေကာင္စီကိုသတင္းပို႔ခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာေတာ့ ဖီဒယ္လ္ဟာ 

မိုင္ယာမီကေန ဟာဗားနားအေပၚကိုေရာက္ရိွလာၿပီး ဝါဒျဖန္႔တဲ့လက္ကမ္းစာေစာင္ေတြ က်ဲခ် 

တယ္ဆုိတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ေလယာဥ္ငယ္ ၂ စင္းကိုပစ္ခ်ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ သူအဲဒီလုိ လုပ္လုိက္ 

တာနဲ႔ တၿပိဳင္နက္သေဘာတူညီခ်က္ရရိွႏုိင္စရာ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ေတြေရာ၊ ေဆြးေႏြးမႈေတြပါ ေပ်ာက္ 

ကြယ္သြားေတာ့တယ္။ ဒါဟာ သူမလုိခ်င္တဲ့ ရရိွလာမယ့္အက်ိဳး ဆက္ေတြအမ်ားႀကီးပါဝင္တဲ့  

ကတိျပဳခ်က္ကို ဖီဒယ္လ္ဘယ္လုိ ေျဖရွင္းလုိက္သလဲဆုိတာပဲ။ က်ဴးဘားမွာမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ 

မရွိရင္ေတာင္မွ လူေတြက ကိုယ့္ဖာသာက်င့္သံုးေနၾကတယ္လို႔ ဖီဒယ္လ္က ယူဆတယ္။ ဒါဟာ 

ဗီယက္နမ္နဲ႔မတူတဲ့အခ်က္ပဲ။ ဗီယက္နမ္တို႔ တ႐ုတ္တို႔ဆိုတာထက္ ေအာက္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ 

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး အုပ္စုဆံုးျဖတ္ခ်က္က တစ္ဦးခ်င္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို အျမဲတမ္းအႏိုင္ရ 

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ကိုေတာင္းဆိုတာမ်ဳိးဟာ လူနည္းစုအေျခအျမစ္ကေျပာင္းလဲ 

လိုသူေတြကိုသာ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ က်ဴးဘားကေတာ့ လံုးဝကြဲျပားျခားနားတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕ 

အစည္းတစ္ခုပါပဲ။

ေခတ္ၿပိဳင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ား

စပိန္ရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအေတြ႕အႀကံဳေတြက ေခတ္ၿပိဳင္အကူးအေျပာင္းျဖစ္စဥ္ေတြ
အတြက္ ဘယ္လိုအဆင္ေျပေစသလဲ။ 

ဒါကို ခင္ဗ်ားခ်ံဳငံုၿပီး ေျပာလုိ႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုခ်င္းစီက သီးျခားစီျဖစ္တယ္။ 

က်ဳပ္ တူနီးရွားရဲ႕ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ ပါဝင္ခဲ့ဖူးတယ္။ အဲဒါက ေမာ္႐ိုကိုမွာ ျဖစ္ခဲ့တာေတြနဲ႔ 

လံုးဝကြဲျပားတယ္။ ခ်ီလီမွာလည္း ဒီလုိပဲ။ အထက္တန္းလႊာကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့လူအမ်ားစုဟာ 

ခ်ီလီကေန ႏွင္ထုတ္ခံထားရတယ္။ လူတစ္ခ်ိဳ႕ပဲ အာဏာပိုင္အစုိုးရကို ခုခံၾကတယ္။ အေရး 

အႀကီးအဆံုးကေတာ့ ႏုိင္ငံကေနထြက္သြားဖို႔ ဖိအားေပးခံရတာပဲ။ တစ္ခါတစ္ရံ တူနီးရွားမွာ 

လည္း ဒါမ်ိဳးေတြျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။ လူလတ္တန္းစားေတြက အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ မပူးေပါင္းခဲ့ၾကဘူး။ 

အစိုးရကလည္း လူလတ္တန္းစားေတြကို ရွင္းထုတ္ပစ္ဖုိ႔ စိတ္မဝင္စားခဲ့ဘူး။ သူတုိ႔ရဲ႕တည္ၿမဲ 

ေရး၊ သူတုိ႔ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ျခစားမႈေတြကိုထိခုိက္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္ 

စိတ္မဝင္စားခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အစိုးရဟာ သူတို႔ကိုဆန္႔က်င္တဲ့လႈပ္ရွားမႈေတြကိုသာ အၾကမ္းဖ

က္သမားေတြအျဖစ္အမည္တပ္ၿပီး ရွင္းထုတ္ဖုိ႔ႀကိဳးစားခဲ့ၾကၿပီး အဲဒီလုပ္ရပ္ကို တကယ္လည္း 

ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကတယ္။ အေနာက္အုပ္စုကလည္း အဲဒီအတြက္ 

တာဝန္ခံမယ့္သူကို မရွာေဖြခဲ့ဘူး။ အယ္လ္ဂ်ီးရီးယားမွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အေတြ႕အႀကံဳေတြၿပီးတဲ့ 

ေနာက္မွာ အေနာက္အုပ္စုဟာ အဲဒီလုိလုပ္ဖုိ႔ အလြန္ဝန္ေလးသြားခဲ့တာျဖစ္တယ္။

ပထမပင္လယ္ေကြ႕စစ္ပြဲအၿပီး ၁၉၉၅ မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ 

ေဖာ္ဖုိ႔အတြက္ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈေပၚလစီသစ္ သေဘာတူညီခ်က္ 
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ေတြမွာ က်ဳပ္ပါဝင္ခဲ့တယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ေမာ္႐ိုကိုကစလုိ႔ ဆီးရီးယားအထိ စိုးရိမ္စရာအေျခ 

အေနရိွတဲ့ ႏုိင္ငံေတြအားလံုးနဲ႔ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီမႈရရိွႏုိင္မယ့္ ဥေရာပေပၚလစီကို 

ပံုစံထုတ္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္မွာ အပိုင္းသံုးပုိင္းပါဝင္တယ္။ ပထမတစ္ပိုင္းမွာ စီး

ပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္းနဲ႔လစ္ဘရယ္ေျပာင္းလဲ ျခင္းတုိ႔ပါဝင္ 

တယ္။ ေနာက္တစ္ပိုင္းကေတာ့ လံုၿခံဳေရးနဲ႔သက္ဆုိင္ၿပီး တတိယတစ္ပိုင္းကေတာ့ ဒီမုိကရက္ 

တစ္ အေျခအေနေတြနဲ႔ဆိုင္တယ္။ ၁၉၉ဝ ခုႏွစ္မ်ားရဲ႕ ဒုတိယပိုင္းမွာ အေနာက္အုပ္စုဟာ ႏုိင္ငံ

တကာအၾကမ္းဖက္ဝါဒရဲ႕ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို တကယ့္ကိုစိုးရိမ္ခဲ့တဲ့အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးကို 

ေလးစားလုိက္နာျခင္းနဲ႔ ဒီမုိကရက္တစ္လြတ္လပ္ခြင့္တို႔လုိ တြဲလ်က္ရိွေနတဲ့အခ်က္ေတြကို 

ခ်န္ထားခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲေတြနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကို အာမခံခ်က္ေပးတဲ့ အာဏာ 

ရွင္ေတြကို အေနာက္အုပ္စုက လြတ္လပ္မႈနဲ႔ပတ္သတ္လုိ႔ ေမးခြန္းထုတ္တဲ့အျခားနည္းလမ္း

ရွာေဖြခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈဟာ လြတ္လပ္မႈနဲ႔ ဒီမုိကေရစီကိုလိုလားတဲ့  အုပ္စိုး 

သူလူတန္းစားအၾကားမွာ အလြန္ကို႐ႈပ္ေထြးခဲ့တယ္။ လူနည္းစုအုပ္စုေလးေတြ အမ်ားႀကီးရိွေပမဲ့ 

က်ဳပ္ကေတာ့ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို ေရွ႕ဆက္ႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ ျပင္သစ္တုိ႔က တူနီး

ရွားကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေထာက္ပ့ံဖုိ႔ပ်က္ကြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ လစ္ဗ်ားမွာ ၾကားဝင္မႈေတြလုပ္ 

ခဲ့ရတာပဲ။ ဒီမုိကရက္တစ္ျဖစ္စဥ္ေတြ ေဘးေရာက္သြားၿပီဆုိတာ သေဘာေပါက္သြားတဲ့အခါ 

သူတုိ႔တကယ္ကို ေဒါသထြက္ခဲ့ၾကတယ္။ 

လူထုက ျပင္သစ္နဲ႔ဘင္အလီ အစိုးရအဖြဲ႕တုိ႔ရဲ႕ ဆက္ဆံေရးကို လက္မခံခဲ့ၾကဘူး။ 

ျပင္သစ္အတြက္က တူနီးရွားဟာ သူ႔ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမပဲ။ တူနီးရွားယဥ္ေက်းမႈကလည္း သူတို႔ 

ယဥ္ေက်းမႈပဲ။ ေတာ္လွန္မႈေတြစတင္တဲ့ အခါမွေတာ့ စပိန္သံအမတ္က ဘာျပႆနာမွမရိွဘဲ 

ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ရိွခဲ့ေပမဲ့ ျပင္သစ္သံအမတ္ကို မေတြ႕ရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးမွာ 

ပါဝင္ေနတဲ့ လူငယ္ေတြနဲ႔ က်ဳပ္ေတြ႕ဆံုစကားေျပာႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဂ်င္နီကို ပုလင္းထဲကထုတ္ခဲ့တဲ့ 

သူေတြေပါ။့ တကယ္တမ္းက်ေတာ ့သူတို႔ဟာေတာလ္နွ္ေရးကိ ုဦးေဆာင္ေနတဲသ့ူေတြမဟတုၾ္က 

ဘူး။ ဦးေဆာင္ေနတာက အဲဒီေဒသမွာ အဖြဲ႕အစည္းေတြရိွရင္းစြဲျဖစ္တဲ့ အစၥလာမ္ေတြနဲ႔ 

တစ္ခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာေတာ့ ေဒသဆုိင္ရာႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက ဦးေဆာင္ေနခဲ့တယ္။ သူတို႔ 

အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာလည္း မယ္မယ္ရရသေဘာတူညီမႈရွိမေနဘူး။ အေျပာင္းအလဲကာလရဲ႕ 

အဓိကဇာတ္ေဆာင္မျဖစ္လာေသးခင္ကတည္းက က်ဳပ္သိလာခဲ့တဲ့ အေရးပါတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ 

လည္း က်ဳပ္အၿမဲထိေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ သေဘာထားမွ်တၿပီး၊ ဒီမုိကရက္တစ္ဆန္တယ္လုိ႔ မွတ္ယူ 

ခံရေအာင္ ႀကိဳးစားေနတဲ့အစၥလာမ္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ က်ဳပ္စကားေျပာခဲ့ရတယ္။ ဥပမာအား 

ျဖင့္ဆိုရင္ အာရပ္ကမာၻထဲမွာ အခုအခ်ိန္အထိ ေတြ႕ႀကံဳေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးထုအခြင့္အေရးကိစၥကုိ 

စေတးမပစ္ပါဘူးလုိ႔ ကတိေပးတတ္တဲ့ သူမ်ိဳးေတြေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္အထိ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ 

အဓိကဇာတ္ေဆာင္ ေတြဟာ အီဂ်စ္မွာလုိပဲ ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့ၾကတယ္။ သာရွားရင္ျပင္မွာရိွ 

ေနခဲ့ၾကတဲ့သူေတြဟာ သူတို႔ေတာင္းဆုိေနတာက ဘာလဲဆုိတာကို တိတိက်က်မသိဘဲ 
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အသည္းအသန္ေတာင္းဆုိေနခဲ့ၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးအၿပီးျပဳလုပ္တဲ့ 

မဲဆႏၵခံယူမႈက သေဘာထားမွ်တသူ ၄ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ သေဘာထားတင္းမာသူ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း 

ေထာက္ခံတဲ့ အသစ္ေပၚေပါက္လာတဲ့အစၥလာမ္အင္အားစုိကုိ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးလုိက္လို႔ပဲ။ 

သေဘာထားျပင္းထန္သူေတြေတာင္ အာဏာကေနဖယ္ရွားခံရႏုိင္တဲ့အခ်ိန္မွာ သေဘာထား 

မွ်တသူပါဆုိသူေတြက အာဏာတည္ၿမဲမႈကိုေသ ခ်ာေစဖုိ႔အတြက္ အီဂ်စ္ရဲ႕တကယ့္အာဏာ 

အင္အားစုေတြနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အီဂ်စ္စစ္တပ္ 

ေလ။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္နဲ႔ေဆြးေႏြးဘက္က ဘယ္လုိလူေတြပါဆုိတာကို ေျပာဖုိ႔ခက္တယ္။ ဥပမာ 

အားျဖင့္ ေမာ္႐ိုကိုနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမွာဆုိရင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအစိုးရတစ္ပုိင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ က်ဳပ္ရဲ႕ပါဝင္ 

ေဆြးေႏြးသူေတြက ေမာ္႐ိုကိုဆုိရွယ္ ဒီမုိကရက္ေတြျဖစ္ေနခဲ့တဲ့အတြက္ က်ဳပ္စိတ္အေႏွာင့္အ

ယွက္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ သူတုိ႔ဟာ  ဘုရင္ဟက္ဆန္- ၂ ကြယ္လြန္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အတုိက္အခံအျဖစ္ 

ကေန အစိုးရရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းေတြအျဖစ္အသြင္ ေျပာင္းသြားခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ဟာ အမ်ိဳးသားေရး 

ဝါဒပါတီနဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္အေလ့အက်င့္တစ္ခ်ိဳ႕ရိွတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ႔အတူ အာဏာ 

ကို အသံုးခ်ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ဳပ္နဲ႔သူတုိ႔ရဲ႕ေဆြးေႏြးမႈေတြက တစ္ေနရာတည္းက စခဲ့ 

တယ္။ ေမာ္႐ုိကိုရဲ႕အေျခအေနမွန္က ျပင္သစ္ရဲ႕အေျခအေနေတြနဲ႔ အနည္းငယ္တူညီၿပီး ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ ေခတ္မီတုိးတက္ေရးျဖစ္စဥ္က ေဆာ္ဘြန္းတကၠသိုလ္ဆင္းေတြဆီက စတင္ 

လာတာျဖစ္တာေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ တုိင္းျပည္အတြက္  ေဆာ္ဘြန္းဆန္လြန္းတဲ့ ပညာတတ္ 

အထက္တန္းလႊာလူတန္းစာေတြျဖစ္ၾကတယ္ဆုိတဲ့ အခ်က္ကေနေပါ့။ က်ဳပ္ ေမာ္႐ိုကို,ကို 

ေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ေတြ မဲဆြယ္ေရးကာလမွာေတာင္မသြားခဲ့တဲ့ အနီးတဝိုက္ၿမိဳ႕ေတြနဲ႔ 

ၿမိဳ႕စြန္ၿမိဳ႕ဖ်ားေတြကိုသြားခဲ့ၿပီး ျပည္သူေတြဘယ္လုိေနၾကသလဲ၊ သူတုိ႔ဘဝေတြဟာ ဘယ္လုိ 

မ်ိဳးလဲဆုိတာ ေလ့လာၾကည့္ခဲ့တာေၾကာင့္ သူတို႔အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ 

ေနာက္ဆံုးေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေတြကို ပထမဆံုးအမွန္တကယ္ေရတြက္ၾကတဲ့အခါ အစၥလာမ္ 

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတယ္။ လြတ္လပ္တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ မဲေပးၿပီးေရြးခ်ယ္ခံလုိက္ရတဲ့၊ 

အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာလည္း အေရြးခ်ယ္ခံလုိက္ရတဲ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟာ အစၥလာမ္မစ္ေတြျဖစ္ေန 

ေလ့ရွိတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အစၥလာမ္ေတြက  နက္ကတိုင္နဲ႔ အေနာက္တိုင္းဝတ္စံု 

ဝတ္သူေတြေရာက္ေပါက္ဖို႔ မလြယ္ကူတဲ့ေနရာမွာလည္း အျမဲရွိေနတတ္ၾကလို႔ပဲ။

တရားမွ်တမႈႏွင့္  ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး

တရားမွ်တမႈ၊  ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးနဲ႔ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္တို႔လို႔ ကိစၥေတြမွာ စပိန္ 
ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရတဲ့အေတြ႕ အႀကံဳေတြကေန ရရိွခဲ့တဲ့ဘယ္သင္ခန္းစာေတြက တျခားႏုိင္ငံေတြ 
အတြက္ အသုံးဝင္ခဲ့သလဲ။ 
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အခုျပန္သံုးသပ္ၿပီး ေဝဖန္ခံေနရတဲ့ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိစၥမွာ  အဲဒီကိစၥအတြက္ 

ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့ က်ဳပ္တို႔ထဲက သူေတြလည္း ETA အက်ဥ္းသားေတြအတြက္ ဒီကိစၥက 

အက်ိဳးရိွတယ္ဆိုတာ သိခဲ့ပါတယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ ရွာေဖြေနခဲ့ၾကတာက တရားစီရင္မႈကို ရင္ဆုိင္ 

ေနရဆဲျဖစ္တဲ့သူေတြကို ဘယ္လုိေထာင္ထဲက ထုတ္ရမလဲဆုိတဲ့အခ်က္ပဲ။ အႏွစ္ ၂ဝ အထိ 

တုိးျမႇင့္ ဖို႔ၾကံေနတဲ့ ၈ ႏွစ္ျပစ္ဒဏ္အတြက္ က်ဳပ္ကို အျပစ္ရွိေၾကာင္း႐ံုးေတာ္မွာ တရားစြဲအရာရွိက 

ေလွ်ာက္ထားေနခဲ့တဲ့အခ်ိန္ျဖစ္လို႔ အဲဒီအထဲမွာ က်ဳပ္ေတာင္ပါခဲ့တယ္။ 

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးျဖစ္တဲ့ မန္ႏ်ဴရယ္ဖရာဂါဟာ က်ဳပ္နဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အဲဒီကိစၥ 

ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ျပစ္မႈကေန လႊတ္ေပးလုိက္ဖုိ႔ အမိန္႔ေပးခဲ့တယ္။ က်ဳပ္ ဖရာဂါနဲ႔ 

ပထမဆံုးဆံုတာက ညစာစားပြဲမွာပါ။ အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြလည္း မရိွေသး 

သလို၊ ဘာေရြးေကာက္ပြဲမွာလည္း က်င္းပစရာမရိွေသးဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ ၁၉၇၆ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္ 

ေန႔မွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က သူကက်ဳပ္ကို အႀကီးအက်ယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး 

က်ဳပ္က သူသာက်ဳပ္ကို အဲဒီလုိလုပ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ က်ဳပ္ကို ဘယ္လုိအလြယ္ကူဆံုး 

ၿခိမ္းေျခာက္ရမလဲဆုိတာျပမယ္လုိ႔ ျပန္ေျပာခဲ့တာေၾကာင့္ တကယ္ကိုတင္းမာေနတဲ့အခ်ိန္ပဲ။ 

အဲဒီတုန္းက က်ဳပ္က သူေနာက္ေန႔မွာ စီရင္ ခ်က္ခ်ခုိင္းပစ္ႏုိင္တဲ့ ေထာင္ဒဏ္ ၈ ႏွစ္ ျပႆနာနဲ႔ 

ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ခံဝန္ခ်ဳပ္နဲ႔ေနေနရတာျဖစ္တယ္။ က်ဳပ္သူ႔ကို “ကြၽန္ေတာ့္ကို ဆက္ၿခိမ္းေျခာက္ 

မေနဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္ဘာေျပာခဲ့သလဲ ဆုိတာကို ေနာက္မေမ့ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ လာမယ့္ ၈ 

ႏွစ္အတြင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္က အခုခင္ဗ်ားကို အားကိုးေနရမွာထက္ပိုၿပီး ခင္ဗ်ားက်ဳပ္ကို အားကိုး 

ေနေစရမယ္ဆိုတာေလ” လုိ႔ေျပာခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ျမင္ကြင္းမွာ ဖရာဂါလိုလူမ်ဳိးေတြ 

အပါအဝင္ အာဏာရွင္ဖရန္ကိုလက္ထက္က ရာဇဝတ္မႈေတြအတြက္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ 

ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေပးခဲ့ၾကတယ္လို႔ ျမင္ေကာင္းျမင္ႏုိင္တယ္။ တကယ္တမ္းကေတာ့ အဲဒီ 

တုန္းကအေျခအေနက က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ဒီမုိကေရစီရရိွေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့ရတဲ့ 

သူေတြကို ေထာင္ထဲကလႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ တရားေရးအရအေရးယူေနျခင္းေတြကို လြတ္ကင္း 

ေအာင္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာက အဓိကဆိုတာကို မေမ့ဖို႔လိုတယ္။ အမ်ိဳးသားေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္းေရးနဲ႔ 

ပတ္သတ္ရင္ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ေတြက ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ေတြကတည္းက စေျပာခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီ 

အတြက္ အက်ိဳးရိွမယ့္ သေဘာတူညီမႈေတြျပဳလုပ္ဖုိ႔အတြက္လည္း သူတုိ႔စေျပာခဲ့ၾကတယ္။ 

ဒါဟာ သူတုိ႔ရဲ႕တင္ျပခ်က္ေတြပဲ။ သူတုိ႔ဟာ ကနဦးစတင္ခဲ့သူေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ 

တုန္းက က်ဳပ္တုိ႔ေတြဟာ အာဏာရွင္ေတြကို ရာဇဝတ္မႈေတြနဲ႔ ျပစ္မႈေတြအတြက္ တာဝန္ခံမႈ 

ရိွဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနၾကတဲ့ဘက္မွာ ရိွခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ မေတြးဝံ့စရာပဲ။

သိသာတာကေတာ့ ခင္ဗ်ားလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ရမယ္ဆုိရင္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းလား၊  လြတ္ 

ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္လားဆုိတာ ခြဲျခားေနမွာမဟုတ္ဘူး။ ETA အက်ဥ္းသားေတြကို လြတ္ေပးတာက 

အၾကမ္ဖက္အုပ္စုေတြရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေလ်ာ့က်ေစမွာျဖစ္ၿပီး အဲဒီအုပ္စုေတြရဲ႕ ႏုိင္ငံကို 
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ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာေတြလဲ ေလ်ာ့က်သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆခဲ့ရင္ေတာ့ တကယ့္ကို 

အမွားတစ္ခုပါပဲ။ ႏုိင္ငံဟာ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတြကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီရရိွ 

ဖုိ႔အတြက္ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲဖို႔ကို  ေဆာင္ရြက္ေန႐ံုသက္သက္နဲ႔ေတာ့ ETA ကေက်နပ္မွာ 

မဟုတ္ဘူးေလ။ ၁၉၇၉-၈ဝ အဒယ္ဖုိဆြာရက္ဇ္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ ETA ရဲ႕ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ 

မႈေတြအမ်ားႀကီးရိွခဲ့တယ္။ တစ္ႏွစ္ကို ၉ဝ၊ ၁ဝဝ နီးပါးပဲ။ က်ဳပ္ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာေတာ့ 

တစစေလ်ာ့လာခဲ့ၿပီး က်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးခါနီးမွာ ပိုၿပီး သိသိသာသာေလ်ာ့သြားခဲ့တယ္။

လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကိစၥမွာ ေတာင္အေမရိကမွာလည္း တူညီတဲ့အေတြ႕အႀကံဳမ်ိဳးေတြ 

ေန႔စဥ္ရိွတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္ေလာက္တုန္းက ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြကို သမုိင္း 

အျမင္နဲ႔မျမင္ၾကဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ဘယ္လုိျဖစ္ေပၚလာသလဲဆုိတာကို ဆက္စပ္ 

နားမလည္ၾကဘူး။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမဟုတ္ဘဲ ေနာက္ပိုင္းမွာေတြ႕ႀကံဳလာရမယ့္ ႏုိင္ငံေရး 

ျဖစ္စဥ္ရဲ႕ျပႆနာႀကီးတစ္ခုက အဲဒီျဖစ္စဥ္ကို ဘယ္လုိအႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္ျပင္ဆင္မလဲဆုိတာပဲ။ 

ဥပမာအားျဖင့္ ဥ႐ုေဂြးမွာဆုိရင္ ဆႏၵခံယူပြဲႏွစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့တယ္။ သမၼတ (ဟိုေဆးမူယီကာ)

ကိုယ္တုိင္ေပ်ာက္က်ားတပ္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူကတာဝန္ယူမႈဆုိတာ မွ်ေဝယူရ 

တယ္ဆုိတာကို နားလည္ခဲ့တယ္။ သူက အရာရိွေတြရဲ႕ေနာက္ေၾကာင္းကို လုိက္လံစစ္ေဆးဖုိ႔ 

အလုိမရိွဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူကိုယ္တိုင္လည္း သူ႕ရဲ႕လက္နက္ေတြနဲ႔ ဥပေဒမဲ့ 

ပစ္ခတ္မႈေတြအတြက္ တာဝန္ရိွတယ္လို႔႐ႈျမင္လုိ႔ပဲ။ စပိန္မွာေတာ့ အာဏာရွင္ဖရန္ကို လက္ 

ထက္က ရာဇဝတ္မႈေတြကိုတာဝန္ယူေစဖုိ႔အတြက္ သက္ဆုိင္သူေတြကိုျပန္ေခၚၿပီး စစ္ေဆးေစ 

ခ်င္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြမရိွခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ 

 ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

 ဘတ္စ္ ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈေနာက္မွာ ေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားက ဗဟုိအစိုးရဆီကေန 
ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေတာင္းဆိုလာၾကတယ္။ အဲဒီေတာင္းဆုိမႈေတြကုိ အစိုးရက 
ဘယ္လုိခ်ဥ္းကပ္ခဲ့သလဲ။

ဒီမုိကေရစီရရိွေရးနဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔က အသြင္ကူးေျပာင္းေရးရဲ႕ အစိတ္ 

အပိုင္းႏွစ္ခုပဲ။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အေရးကိစၥေတြမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွတဲ့  ဗဟိုခ်ဳပ္ကို

င္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းကို တကယ္တမ္း ေတာင္းဆိုတာက ကာတာလုိနီးယား၊ ဘက္ေကးေဒသနဲ႔ 

ဂါလီစီယာက တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းတုိ႔လုိ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုနဲ႔ တစ္ဝက္ေလာက္ပဲရိွပါတယ္။ 

ဂါလီစီယာမွာ ရပ္တည္ခ်က္အေျခခံနည္းပါးေသးတယ္။

ဒုတိယျပည္ေထာင္စု (၁၉၃၁-၃၉) အတြင္းမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရဲ႕နိဒါန္းေတြရိွခဲ့တဲ့ 

ကိုယ္ပိုင္ဘာသာစကားရိွတဲ့ ေဒသအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို လူထုက ေတာင္း 

ဆုိတာမ်ိဳးေတြမရိွေပမယ့္ သမုိင္းအစဥ္အလာရိွတဲ့ေဒသအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား 
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ဖုိ႔ ရည္ညႊန္းပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးက႑ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ အလြန္အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့တက္ 

ၾကြမႈေတြရိွခဲ့ေပမယ့္ အဲဒါေတြက  ႏႈိႈ္င္းယွဥ္မႈသေဘာအရ ျပႆနာေတြကိုျပန္႔ပြားေစခဲ့တယ္။ 

ဥပမာျပရရင္ ဘာျဖစ္လုိ႔အန္ဒါလူစီယာက ကာတာလုိနီးယားထက္ နည္းတဲ့ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ 

ခြင့္ပဲ ခံစားခြင့္ရိွရမွာလဲဆုိတာမ်ိဳးေပါ့။ ကြဲျပားျခားနားခ်က္ေတြအရ ကက္စတယ္ လာမန္ခ်ာ 

ဒါမွမဟုတ္ မာစီယာစတဲ့ စပိန္ရဲ႕ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတာင္းဆုိခြင့္ 

မရိွဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အဆင့္ႏွစ္မ်ိဳးခြဲထားတယ္။ 

အဆင့္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ သမုိင္းအစဥ္အလာရိွတဲ့အဖြဲ႔အစည္းေတြအတြက္ပါ။ ေနာက္တစ္ခု 

ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအာဏာထက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာနဲ႔ ပိုသက္ဆုိင္ၿပီး နံပါတ္တစ္အမ်ိဳး 

အစားကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈလုိ႔ က်ဳပ္တုိ႔ေခၚတဲ့ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ လမ္း 

ေၾကာင္းေတြလည္းရိွတဲ့ အာဏာခြဲေဝမႈအပါအဝင္ အျခားေသာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြ အားလံုး 

အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြကို နံပါတ္တစ္အမ်ိဳးအစား (ႏုိင္ငံေရးအာဏာ) နဲ႔ နံပါတ္ႏွစ္ အမ်ိဳး 

အစား (စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ) တုိ႔အတြက္ မဲေပးခုိင္းတဲ့အခါ လူတုိင္းက ပထမအမ်ိဳးအစားကို 

ပိုႀကိဳက္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တက္ၾကြတဲ့အားက်မခံႀကိဳးစားမႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ႏုိင္ငံေရး 

အာဏာခြဲေဝျခင္းဟာ ဆက္ၿပီးျဖစ္ထြန္းလာေတာ့တယ္။ ဒါက စပိန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ 

အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ခဲ့အၿပီးမွာ အာဏာခြဲေဝျခင္းက ခြဲေဝေပးလုိက္တဲ့အာဏာေတြဟာ 

ဘုရင္ငယ္ေတြလုိ ေနရာယူလာၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို အားနည္းလာေစတယ္။ ဒါဟာ 

စီးပြားေရးကပ္အလြန္မွာ က်ဳပ္တုိ႔ ေရာက္ရိွေနတဲ့အေျခအေနပဲ။ အခုအရွိန္ေတာင္ပိုေကာင္း 

လာေနၿပီ။

လူမႈအင္အားစုေတြရဲ႕ အခန္းက႑

ကက္သိလစ္ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕အခန္းက႑က ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲ။

ကက္သလစ္ႏုိင္ငံလုိ႔ယူဆရတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ႀကီးမားတဲ့တင္းအားေတြရိွခဲ့ေပမယ့္ အသြင္ 

ကူးေျပာင္းေရးရဲ႕ ပထမပိုင္းမွာေတာ့ ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္က အေရးႀကီးတဲ့ျပႆနာ 

မဟုတ္ခဲ့ေသးဘူး။ ဖြဲ႔စည္းပံုက ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္ကို အဓိကဘာသာအျဖစ္ အသိ 

အမတွ္ျပဳထားခဲတ့ယ။္ ဒမီုကိေရစကူီးေျပာင္းေရး ကာလမွာေတာ ့ကကသ္လစ္ေက်ာင္းေတာဟ္ာ 

ဖရန္ကိုရဲ႕အာဏာအတြက္ သေဘာတရားေရးရာနဲ႔ ဘာ သာတရားဆုိင္ရာ အေထာက္အပံ့အ 

ေဆာက္အဦအျဖစ္ရိွေနရာကေန တက္ၾကြတဲ့အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးကို 

အသားေပးတဲ့ အုပ္စိုးသူအလႊာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားတယ္။ ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕အေရးကိစၥကို 

သင့္ေတာ္ေအာင္ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ တိတိက်က်ေတာ့ေျဖရွင္းခဲ့တာမဟုတ္ဘူး။ ပထမပိုင္းမွာ 

ေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္ဟာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစတဲ့ အခန္းက႑မွာ 
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ရိွခဲ့တယ္။ လက္ယာစြန္းသမားေတြရဲ႕ေၾကြးေၾကာ္သံကုိ တစ္ခါတစ္ရံျပန္ၿပီး အမွတ္ရမိတယ္။ 

အဲဒါက တာရန္ကြန္ အယ္ ပါရီဒြန္ဆုိတာပဲ။ (တာရန္ကြန္ကို ကြပ္မ်က္ၾကဆုိတဲ့အဓိပၸါယ္ထြက္

တယ္။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတာရန္ကြန္ဟာ ၁၉၇၁ ကေန ၁၉၈၃ အထိ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ 

ဘုန္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ေရး က႑ 

ကေန ပါဝင္ခဲ့တယ္။) အဲဒါက သူတို႔ရဲ႕တပ္လွန္႔သံျဖစ္တယ္။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးဂြၽန္ေပါလ္- ၂ ေရာက္ရိွလာျခင္းဟာ ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ၾသဝါဒတစ္စိတ္

တစ္ပိုင္းအရ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ျခင္းျဖစ္စဥ္ရဲ႕ အစလုိ႔မွတ္ယူရတယ္။ ေက်ာင္းေတာ္က 

ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း၊ လင္မယားကြဲျခင္းေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တရားစီရင္ရာမွာ ျပင္းထန္ရန္လို 

လြန္းတဲ့အတြက္ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္မႈေတြရိွခဲ့တယ္။ အဲဒါေတြဟာ အဒယ္လ္ဖုိဆြာရက္ဇ္ လက္

ထက္မွာက်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ေထာက္ခံမႈေတြေၾကာင့္စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့တာျဖစ္တယ္။သူတစ္ေယာက္တည္း 

ေၾကာင့္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါဟာျဖစ္လာခဲ့မွာမဟုတ္ဘူး။ ေက်ာင္းေတာ္ဟာ သဘာဝအရျဖစ္ေပၚ 

လာတဲ့အဲဒီကိစၥေတြကို ကလန္ကဆန္လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ပိုေပး 

လာတဲ့ ဇာပါတ႐ိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္းမွာ  လႊတ္ေတာ္မွာ မဲအမ်ားစုရခဲ့တဲ့ ဥပေဒကို 

ဆန္႔က်င္ဖုိ႔ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ ဆႏၵျပမႈေတြ၊ လမ္းေတြေပၚထြက္လာတဲ့ ဘုန္းႀကီးေတြနဲ႔ အခုအထိ 

အမည္မေဖာ္ႏုိင္ ေသးတဲ့အရာေတြကို ျမင္ေတြ႔လာရတယ္။

ကက္သလစ္ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ကုိင္တြယ္ဖုိ႔ ဘာျဖစ္လို႔ခက္ခဲခဲ့တာလဲ။

ေက်ာင္းေတာ္ဟာ သူ႔အေနနဲ႔ တစ္ျခားႏုိင္ငံေတြထက္ စပိန္မွာ အာဏာပိုရိွရမယ္လုိ႔ 

သမုိင္းေၾကာင္းအရ ခံယူခဲ့တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ကို ခ႐ူးဆိတ္လုိ၊ ဘုရားမဲ့ဝါဒီေတြနဲ႔ျဖစ္တဲ့စစ္ပြဲ

လုိ သ႐ုပ္ေဖာ္တာဟာ အီတလီမွာထက္ ပိုမ်ားတယ္။ ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ႏုိင္ငံရဲ႕အျပန္အလွန္ 

ဆက္ဆံေရးဟာ က်ဳပ္ရဲ႕အစုိးရလက္ထက္အထိ အီတလီ၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံစတဲ့ ဘယ္ကက္ 

သလစ္ႏုိင္ငံေတြထက္မဆုိ စီးပြားေရး႐ႈေထာင့္အရ စပိန္မွာ ေက်ာင္းေတာ္အတြက္ ပိုၿပီးအက်ိဳး 

ရိွခဲ့တယ္။ အခုေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္ဟာ တုိက္ခန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

ဒါမွမဟုတ္ အငွားခ်ထားတဲ့အေဆာက္အဦေတြကို စီးပြားေရးဆန္ဆန္ လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ေန 

ေပမယ့္လည္း သူ႔ရဲ႕ပိုင္ဆုိင္မႈေတြအတြက္ အခြန္မေပးေဆာင္တာေၾကာင့္ စီးပြားေရးကပ္အၿပီး 

မွာ အတုိက္အခံအင္အားစုငယ္တစ္ခုရိွလာခဲ့ၿပီ။

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး  ဂြၽန္ေပါလ္- ၂ ေရြးေကာက္ခံရအၿပီးမွာ   ၁၉၇၉ ကေန ၁၉၉ဝ အထိ   

ႏုိင္ငံရဲ႕အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဒုတိယဗာတီကန္ေကာင္စီက 

အာဂိုစတီႏုိကာဆာ႐ိုလီ လာေရာက္လည္ပတ္တာကို လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့အခ်ိန္တုန္းက 

ကြၽန္ေတာ္အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာပဲ ရိွေသးတယ္။ သူက အရမ္းကိုေခတ္မီတဲ့သူပဲ။ အသိဉာဏ္လည္း 

အလြန္ၾကြယ္ဝတယ္။ တစ္ရက္ေတာ့ သူဟာ ဘ႑ာေရးနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ပူပန္ေနတဲ့အခ်က္ 
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ေတြကို လာၿပီးေျပာဆုိတယ္။ အဲဒီအေၾကာင္းအရာထဲမွာ စပိန္ရဲ႕ဘုန္းေတာ္ႀကီးသံတမန္ 

မာရီယို တာဂလီယာဖာရီကိုလည္း ထည့္သြင္းထားတယ္။ က်ဳပ္သူ႔ကို ''ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕ 

ဘ႑ာေရးနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ ခင္ဗ်ားစိတ္ပူေနတယ္ဆုိတာကိုက်ဳပ္ သိပါတယ္။ က်ဳပ္ဒီျပႆနာကို 

တစ္ခါတည္းအၿပီးေျဖရွင္းမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ခင္ဗ်ားကိုအလိမ္အညာသတင္းေပးေနတဲ့သူေတြကို 

ခင္ဗ်ားေတြ႔ရလိမ့္မယ္'' လုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ဟာထံုးစံအတုိင္း သူ႔ကို ဝန္းရံထားတယ္ဆိုတာ 

က်ဳပ္သိေနတဲ့အတုိင္းေပါ့။  ''ပထမဆံုးအေနနဲ႔ သူတို႔ကို ဆုိရွယ္လစ္ေတြ၊ က်ဳပ္လုိ မယံုၾကည္ 

သူေတြ အစိုးရထဲမွာရိွေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ေက်ာင္းေတာ္ရဲ႕တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေတြ 

ဘယ္ေလာက္တိုးတက္သြားၿပီဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေမးၾကည့္ 

ပါ'' ထပ္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းေတာ္ဟာ ႏုိင္ငံဘယ္ေလာက္နဲ႔ ထံုးတမ္းအစဥ္အလာအရ သံတမန္ 

ဆက္ဆံေရးရိွသလဲဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ က်ဳပ္သူ႔ကိုေမးၾကည့္လုိက္တယ္။ '' ၁ဝ၄ ႏုိင္ငံနဲ႔'' လုိ႔ 

သူကေျဖတယ္။'' ဒါဆုိ ခင္ဗ်ားက်ဳပ္ကိုဘယ္ပံုစံက ခင္ဗ်ားသေဘာ အက်ဆံုးလဲဆုိတာ ေျပာ 

စမ္းပါ။ အခု အခ်ိန္ကစၿပီး စပိန္ႏုိင္ငံနဲ႔ Holy See တုိ႔ရဲ႕ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြကို ခင္ဗ်ား 

ေရြးခ်ယတ္ဲပ့ံစုနံ႔ဲ ကိက္ုညီေအာင္ေျပာင္းလဲဖုိ႔ က်ဳပတ္ာဝနယ္ပူါမ့ယ'္' သ ူအဲဒီျပႆနာန႔ဲပတ္သက ္

လုိ႔ က်ဳပ္ကိုထပ္မတင္ျပေတာ့ဘူး။ အဲဒါက ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွာ။ က်ဳပ္ အဲဒါကိုတစ္ႀကိမ္တည္း 

ေဆြးေႏြးၿပီး တစ္ခါတည္း အၿပီးအျပတ္ေျဖရွင္းခဲ့တယ္။ 

လူထုတက္ၾကြလႈပ္ရွားျခင္း

အေျပာင္းအလဲကာလမွာ လူထုတက္ၾကြလႈပ္ရွားျခင္းရဲ႕အေရးပါမႈက ဘာျဖစ္မလဲ။ အမ်ိဳး 
သမီးထုနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဘယ္အခန္းက႑ကေန ပါဝင္ခဲ့သလဲ။

စပိန္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ရျခင္းရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကေတာ့ 

ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔တဲ့ လူထုအမ်ားစုက အဲဒီအတြက္ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကလုိ႔ပဲ။ ကုန္သြယ္မႈသမဂၢ၊ 

ေက်ာင္းသားသမဂၢ၊ မိတ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ တက္တက္ 

ၾကြၾကြပါဝင္မႈေၾကာင့္ လူထုတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈက အလြန္ပဲသိပ္သည္းခဲ့တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္္ 

အာဏာရွင္ေတြက တရားဝင္ကုန္သည္မႈသမဂၢေတြအေပၚ အသံုးခ်ေနတဲ့ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြရဲ႕  

ေဘာင္အျပင္မွာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အလုပ္ရွင္-အလုပ္သမားသေဘာတူညီခ်က္ေတြရိွခဲ့တယ္။ 

အမွန္အတုိင္းေျပာရရင္ ေရွ႕ေနတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ က်ဳပ္ရဲ႕ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အလုပ္အကိုင္ 

က ႏုိင္ငံရဲ႕ေနရာအႏွံ႔မွာ ျဖန္႔က်က္ထားတဲ့ အလုပ္သမားဥပေဒ႐ံုးမွာ အလုပ္သမားေတြဘက္က 

ခုခံကာကြယ္တာျဖစ္ၿပီး အစိုးရရဲ႕တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕အျပင္ဘက္မွာ အဲဒီအခ်ိန္တုန္း 

က တရားဝင္မဟုတ္ေသးတဲ့ အႀကီးဆံုးအဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုျဖစ္တဲ့ အလုပ္သမားေကာ္မရွင္နဲ႔ အ 

ေထြေထြအလုပ္သမားသမဂၢတုိ႔နဲ႔တြဲကာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ဖူးတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ကိုယ္စား 

လွယ္ေတြကလည္း သူတို႔လာၿပီးညိႇႏိႈင္းမႈေတြလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ညိႇႏိႈင္းေနတာ တရားဝင္ 

ကုန္သြယ္မႈသမဂၢမဟုတ္ဘဲ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ တကယ့္ကိုယ္စားလွယ္အစစ္ေတြျဖစ္တယ္ 



317

ဆုိတာကို သိခဲ့ၾကတယ္။ 

လက္ယာစြန္းသမားေတြက အၾကမ္းဖက္တဲ့လုပ္ရပ္ေတြ လုပ္လာၾကလိမ့္မယ္လုိ႔ 

ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ေပမယ့္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္းေရးက ေတာ္ေတာ္ေလးၿငိမ္းခ်မ္းေအးေဆး 

ခဲ့တယ္။ လူထုအမ်ားစုက ဒီမုိကရက္တစ္ဘဝကို ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႔ကူးေျပာင္းႏုိင္ဖို႔ အျပည့္အဝ 

ျပင္ဆင္ထားခဲ့ၾကၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖုိ႔အဆင္သင့္ျဖစ္ေနခဲ့တယ္။ သူတုိ႔လမ္းေတြ 

ေပၚကိုသြားတဲ့အခါ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းေတြပါဝင္တဲ့ လူထုအဖြဲ႔အစည္းေတြ အမ်ားႀကီး 

ဖြဲ႔စည္းထားၿပီး အဲဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြက အဲဒီလူထုလႈပ္ရွားမႈအမ်ားစုကို ဦးေဆာင္ခဲ့ၾကတယ္။

သူတုိ႔ရဲ႕ေတာင္းဆုိမႈေတြကို ေရွ႕ဆက္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီး 

လႈပ္ရွားမႈေတြအျပင္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကုန္သြယ္မႈသမဂၢေတြထဲမွာလည္း  ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ 

ေနၾကတာရွိတယ္။ ဒီမုိကေရစီတုိးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ စပိန္ဟာ ဆြီဒင္၊ ေနာ္ေဝစတဲ့ 

ေနာ္ဒစ္ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း အမ်ိဳးသမီးကိုယ္စား 

လွယ္ေတြရဲ႕ တန္းတူညီမွ်မႈ အလ်င္ျမန္ဆံုးတုိးတက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ခဲ့တာဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ 

အသိအမွတ္ျပဳေလာက္တဲ့ ပါဝင္လႈပ္ရွားမႈလို႔ ဆုိရမွာျဖစ္တယ္။  အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ မစြမ္း 

ေဆာင္ႏုိင္သူေတြအျဖစ္ အသတ္မွတ္ခံရရာကေန သူတို႔ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကို ျပန္ရယူႏုိင္ခဲ့ 

တာေၾကာင့္ ဒီမုိကရက္တစ္အေျပာင္းအလဲမွာ သူတုိ႔ဟာ တုိက္႐ိုက္ကို အက်ိဳးေက်းဇူ ခံစားခဲ့ 

ရတယ္။ ဖရန္ကိုလက္ေအာက္မွာတုန္းကဆုိရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ တုိက္ခန္း ဒါမွမဟုတ္ 

ကားဝယ္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္သလို ေငြေခ်းယူဖုိ႔လည္း မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ သူတုိ႔အေနနဲ႔ လင္သား ဒါမွမဟုတ္ 

ဖခင္ရဲ႕အေထာက္အပံ့ကို ရရိွဖုိ႔လုိအပ္တယ္။ အဲဒါေတြကို ဒီမုိကရက္တစ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရး

နဲ႔ အတူ စပိန္မွာ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့တယ္။ 

စီးပြားေရးကပ္ကို တံု႔ျပန္ျခင္း

စီးပြားေရးအေျခအေနေတြက အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစ 
ခဲ့သလဲ။ ၿပီးေတာ့ မြန္ကလိုအာသေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕အေရးပါမႈက ဘာျဖစ္ခဲ့သလဲ။ 

မြန္ကလုိအာအစည္းအေဝးဟာ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ေတြအတြက္ 

လမ္းခင္းေပးခဲ့တယ္။ ႀကီးထြားလာေနတဲ့ႏုိင္ငံေရး အရဆန္႔က်င္သူအင္အားစုေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္ 

ေတြကို တင္ျပခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာက႑ေတြနဲ႔အတူ အလြန္ျပင္းထန္ဆုိးရြားတဲ့ စီးပြားေရး 

ျပႆနာကို ေျဖရွင္းဖုိ႔က တစ္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာသေဘာ တူညီခ်က္ပဲ။ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕

ထင္ရွားတဲ့အခ်က္ကေတာ့ စီးပြားေရးဆုိင္ရာပုစၧာပဲ။ လစာ ညိွႏိႈင္းမႈေတြဟာ အတိတ္ကေငြေၾကး 

ေဖာင္းပြမႈအေပၚမွာအေျခမခံဘဲ ျဖစ္လာမယ့္ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေတြအေပၚမွာ အေျခခံမွာျဖစ္ 

တာေၾကာင့္ စပိန္ႏုိင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးကို ဖ်က္စီးေနတဲ့ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္စဥ္ကို အဆံုးသတ္ 

ႏုိင္ဖုိ႔ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို လက္ဝဲဝါဒီတစ္ခ်ိဳ႔နဲ႔ ကုန္သြယ္မႈသမဂၢတစ္ခ်ိဳ႕က သေဘာတူ 
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ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါဟာ ပထမဆံုးအႀကိမ္အေနနဲ႔ လံုးဝအတိမ္းအေစာင္းမခံတဲ့ကိစၥျဖစ္တာေၾကာင့္ 

အာဏာရွင္ဖရန္ကို ေခတ္ကတည္းက က်န္ေနခဲ့ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္္ေနတဲ့သူေတြဟာ 

စနစ္အျပင္ဘက္က ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔အတူ အစည္းအေဝးထုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ ၁၉၇၇ ဇြန္လမွာ 

ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ေအာက္တုိဘာလအတြင္းမွာ သူတို႔ဟာ တုိင္းျပည္ကို 

စီးပြားေရးကပ္အတြင္းကေနကယ္ဆယ္ဖုိ႔အတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြရရိွေအာင္ ခ်က္ခ်င္း 

ပဲ အစည္းအေဝးထုိင္ခဲ့ၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ စီးပြားေရး ေပၚလစီကို အတုိက္အခံ 

ေတြရဲ႕သေဘာတူညီမႈမပါဘဲ စတင္က်င့္သံုးဖို႔ လုိအပ္တဲ့အခြင့္အာဏာ အစိုးရမွာမရိွသလုိ 

အစိုးရက လံုလံုေလာက္ေလာက္လည္း အင္အားမေကာင္းတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ 

စီးပြားေရးအေျခအေနပိုမုိ ဆုိးရြားလာျခင္းေၾကာင့္  ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ အႏၲရာယ္ေတြရိွလာ 

ခဲ့တယ္။ အဲဒီအျပင္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕တုိက္ခုိက္မႈေတြကလည္း ပို႐ႈပ္ေထြးလာေစခဲ့ 

တယ္။ အဲဒါေတြ ေပါင္းစပ္လုိက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေရြႊ႕ဖုိ႔ အႏၲရာယ္ေတြျဖစ္လာ 

ခဲ့တယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဒယ္ဖိုဆြာရက္ဇ္အတြက္ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့ ဦးစားေပးက႑ကေတာ့ 

ႏုိင္ငံေရးပဲ။ အေျပာင္းအလဲကို ခုိင္မာေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲတာ၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ 

ဥပေဒကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္တာေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ မထင္မွတ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံေရး 

အႏၲရာယ္ေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္ဖုိ႔လုိတယ္။ စီးပြားေရးက႑က ဒုတိယဦးစားေပးပဲ။ အလြန္ကိုင္ 

တြယ္ဖို႔ ခက္ခဲတဲ့စီးပြားေရးအေျခအေနေတြရဲ႕အလယ္မွာ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြထဲကို ႀကီးမား 

တဲ့ သပိတ္ေမွာက္မႈေတြ၊ ပဋိပကၡေတြလုိမ်ိဳး လူမႈျပႆနာေတြ ထပ္ၿပီးပါဝင္လာမွာကို သူမလုိ 

လားခဲ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတစ္ေယာက္တည္းမေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ အခ်ိန္မွာ အဲဒီလုိသေဘာတူညီခ်က္ 

ေတြကို သူရွာေဖြခဲ့တာပဲ။ 

မြန္ကလုိအာသေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈကေတာ့ ေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္ဖုိ႔ 

အတြက္ အမ်ားဆႏၵလုိအပ္ေနတဲ့နယ္ပယ္ေတြကို သတ္မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္ကေန ဆုိရွယ္ 

လစ္နဲ႔ ခရစ္ယာန္ဒီမိုကရက္ေတြအထိ အတုိက္အခံေတြအားလံုးနဲ႔ စနစ္ကိုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲခဲ့ 

ၾကသူေတြအၾကား သေဘာတူညီခ်က္ရရိွသြားၿပီဆုိတာကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးကို အခ်က္ျပႏုိင္လိုက္ 

တာပဲျဖစ္တယ္။ ပုဂၢလိကပိုင္ဆုိင္မႈေငြစာရင္းေတြထဲက ႀကီးမားတဲ့မညီမွ်မႈႀကီးေတြနဲ႔အတူ 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ၂၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၂၇ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ဆက္တုိက္တက္သြားတဲ့ 

အခ်ိန္မွာ ဒီအခ်က္က လူမႈပဋိပကၡေတြကို ထူးထူးျခားျခားရပ္တန္႔သြားေစခဲ့တယ္။ ပထမအႀကိမ္ 

စက္သံုးဆီ ျပႆနာအၿပီးမွာပဲ ဖရန္ကုိ ႐ုတ္တရက္ႀကီး ေသဆံုးသြားတာကို အမွတ္ရသင့္တယ္။ 

စက္သံုးဆီျပႆနာ မတုိင္ခင္က နယ္သာလန္သို႔မဟုတ္ ဂ်ာမနီမွာ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးကို စပိန္မွာျပဳလုပ္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စြမ္းအင္အတြက္ကုန္က်မႈဟာ 

ေမွ်ာ္လင့္ထားတာထက္ ပိုႀကီးမားခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအခက္အခဲေတြကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ စီးပြားေရး 

က်႐ံႈးမႈကို က်ဳပ္တုိ႔ေတြ႕ႀကံဳေလ့လာခဲ့ရတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ မြန္ကလုိအာသေဘာ 
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တူညီခ်က္ဟာ ျပည္သူေတြနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ ရွင္းလင္းတဲ့သေဘာဆႏၵေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို 

ျဖစ္ေပၚေစခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဲဒါကို ဘယ္အေျခခံကပဲ လာတဲ့ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုေတြကျဖစ္ျဖစ္ 

ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ ေနရာလုိ႔အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိၾကတယ္။ 

ႏုိင္ငံကို အင္အားေကာင္းေစတဲ့ အမ်ားဆႏၵမွာ ဘာေတြပါဝင္သလဲ။ အဲဒါက မိဘ 

ေကာင္းတစ္ေယာက္လုိ ဘာစားရမလဲဆုိတာကို သတ္မွတ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ သိသင့္တာေတြ 

သိလာေစၿပီး ခင္ဗ်ားစားေနတဲ့ အစားအစာကို တစ္ျခားတစ္ေယာက္က လာမကစားေစဖို႔လည္း 

ဆံုးျဖတ္ေပးတယ္။ ကမာၻေပၚက ခုိင္မာတဲ့ဒီမုိကေရစီစနစ္ ရိွေနၿပီျဖစ္တဲ့ ႏုိင္ငံတုိင္းမွာ ႀကိဳတင္

ညိႇႏိႈင္းထားတာမ်ိဳးမရိွေပမယ့္ ဒီအတုိင္းပဲလုပ္ေဆာင္ၾကတယ္ဆိုတာ ခင္ဗ်ားေတြ႕ရမယ္။ 

အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္နဲ႔ တစ္ျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ဒီအတုိင္းပဲလုပ္ၾကတယ္။ ပါတီတစ္ခုခ်င္းရဲ႕ စိတ္ 

ဝင္စားမႈကိုေက်ာ္ၿပီး အမ်ိဳးသားစိတ္ဝင္စားမႈျဖစ္သြားတဲ့အေရးကိစၥေတြရိွတယ္ဆုိတာ သံသယ 

ျဖစ္စရာမရိွဘူး။ အဲဒါကို က်ဳပ္က ခင္ဗ်ားတာရွည္ခံေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရမယ့္ ခင္ဗ်ားစား 

ေနတဲ့အရာလုိ႔ ေခၚတယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးေပၚလစီဆြဲတဲ့အခါမွာ၊ ႀကီးမားတဲ့ စီးပြားေရးမညီမွ်မႈေတြ 

ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံရဲ႕အာဏာျဖန္႔ေဝမႈအပိုင္းမွာ လိုအပ္ေနတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္မ်ိဳးေတြကို 

ရွာေဖြတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ ဒါဟာလိုအပ္တယ္။ ဒါဟာ ဘာေၾကာင့္ မြန္ကလုိအာသေဘာတူညီခ်က္က 

က်ဳပ္တုိ႔ကို ဖြဲ႕စည္းပံုေရးဆြဲေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးလုိက္တာလဲဆုိတာပဲ။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ 

အခုလတ္တေလာျဖစ္ေနတဲ့ စပိန္ရဲ႕စီးပြားေရးျပႆနာေတြမွာ အဲဒီလို သေဘာတူညီခ်က္ 
က မျဖစ္မေနလိုအပ္ ေသးတယ္လုိ႔ ခင္ဗ်ားထင္လား။ အဲဒါက ဒီျပႆနာေတြကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ဦး 
မယ္လို႔ ခင္ဗ်ားထင္လား။

အရင္ကထက္ ပိုၿပီးလုိအပ္တာေတာ့မွန္ေပမယ့္ လံုးဝႀကီးမျဖစ္မေနေတာ့လည္း မဟုတ္ 

ပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆုိေတာ့ အဲဒါက က႑ေပါင္းစံုကို သက္ေရာက္တာကိုး။ စပိန္မွာ 

အေျပာင္းအလဲကာလဆံုးခန္းတိုင္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ၾကာျမင့္ခဲ့သလုိဆုိတဲ့ ေမးခြန္းအၿမဲရိွတယ္။ 

က်ဳပ္အထင္ေတာ့ က်ဳပ္တို႔မွာ အေျခခံဥပေဒတစ္ခုရိွၿပီး အာဏာမွာ ဒီမုိကရက္တစ္အေျပာင္း 

အလဲေတြရိွေနေသး၍ အဲဒါက ဆံုးခန္းတုိင္ဦးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ က်ဳပ္တုိ႔ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲကို 

ဝင္လာတုန္းက အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆုိတဲ့ ကစားပြဲရဲ႕ဥပေဒက တည္ရိွေနၿပီးသားပါ။ က်ဳပ္တုိ႔ 

ကာလတုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့အရာေတြက အေျပာင္းအလဲကို (ေအာင္ျမင္စြာ) အဆံုးသတ္လိုက္ဖို႔ရ

ည္ရြယ္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေတြက အဒယ္ဖိုဆြာရက္ဇ္နဲ႔ က်ဳပ္တုိ႔လုပ္ၿပီးခဲ့တဲ့အရာေတြပါ။ အဓိက 

ဇာတ္ေဆာင္က အဒယ္ဖုိဆြာရက္ဇ္ျဖစ္ၿပီး က်ဳပ္တုိ႔ (PSOE အဖြဲ႔ဝင္) ေတြက က်ဳပ္တုိ႔ တတ္ႏုိင္ 

သေလာက္ကူညီခဲ့တာပါပဲ။ မြန္ကလိုအာသေဘာတူညီမႈ၊ သေဘာတူညီမႈရရိွခဲ့တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု 

ဥပေဒ အစရိွသျဖင့္ေပါ့။ 
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က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံကို ကမာၻဆီတံခါးဖြင့္ေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့အျပင္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ခုိင္မာေအာင္ 

လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံကိုေခတ္မီတုိးတက္ေအာင္လည္း လုပ္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ က်ဳပ္ပါဝင္ 

ဦးေဆာင္ခဲ့ရတဲ့ က်ဳပ္တုိ႔အစိုးရကာလကို ေဖာ္ျပစရာတစ္နည္းပဲရိွပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီဝါဒ 

ကိုခုိင္မာေစျခင္း၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ဒီမိုကေရစီကိုအေျခခုိင္ေစျခင္းတုိ႔အျပင္ 

ကမာၻတစ္ဝွမ္းလံုးနဲ႔ဆက္ဆံေရး ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္း ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ ပူးေပါင္းျခင္း၊ က်ဳပ္တုိ႔အတြက္ 

အေရးပါတဲ့ေဒသေတြျဖစ္တဲ့ လက္တင္အေမရိက၊ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသတို႔နဲ႔ ဆက္ဆံေရး 

ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္း၊ စပိန္ရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေဆာက္အဦကို ေခတ္မီေစတဲ့ စက္မႈဆုိင္ရာျပန္လည္ 

တည္ေဆာက္မႈေတြပါဝင္တဲ့ စပိန္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေဆာက္အဦကို ေခတ္မီေအာင္ျပဳျပင္ႏုိင္ 

ျခင္းစတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ေပါ့။ က်ဳပ္ကို “မင္းကိုယ္မင္းအ႐ူးမလုပ္စမ္းနဲ႔။ စပိန္မွာ အေျခခံ 

အေဆာက္အဦပိုင္း အေၾကာင္းအရင္းေတြေၾကာင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဟာ ကိန္းႏွစ္လံုးထက္ 

ပိုၿပီးနည္းမွာမဟုတ္ဘူး”လုိ႔ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ လီယိုပိုဒိုဆိုတဲလို (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၁၉၈၁-၈၂) ရဲ႕ 

အုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံကို က်ဳပ္ဆက္ခံရရိွခဲ့တယ္။ လီယိုပိုဒိုက က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ဂ်ာမနီနဲ႔ ျပင္သစ္တုိ႔လုိပဲ 

ႏႈန္းနိမ့္တဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမ်ိဳး ဘယ္ေတာ့မွျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ 

ဆုိေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ကို ကိန္းႏွစ္လံုးထက္နည္းတဲ့ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေအာက္ကို က်ေစဖုိ႔ခြင့္မျပဳတဲ့  

အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈျပႆနာရိွေနလုိ႔ပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူက  အင္စတီ 

က်ဴးရွင္းပိုင္းနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းအတြက္ အလုပ္လုပ္သင့္တယ္လုိ႔ က်ဳပ္ကိုေျပာခဲ့တယ္။ က်ဳပ္ 

ေရြးေကာက္ခံလုိက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာရိွေနခဲ့တယ္။ 

မြန္ကလုိအာ သေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ေက်းဇူးေၾကာင့္ က်ဳပ္တု႔ိဟာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ၂၆ 

ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ေရာက္ေအာင္ ခ်ႏုိင္လုိက္တယ္။ က်ဳပ္အစိုးရအဖြဲ႕က ထြက္တဲ့အခ်ိန္မွာ 

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈက အက္ဇ္နာ  (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၁၉၉၆-၂ဝဝ၄)  ရဲ႕သက္ တမ္းအကုန္မွာရွိခဲ့တဲ့ႏႈန္းန႔ဲ 

တူညီေနၿပီး ဇာပါထ႐ို (ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၂ဝဝ၄-၁၁) ရဲ႕သက္တမ္းအကုန္မွာရိွခဲ့တဲ့ႏႈန္းနဲ႔လည္းတူညီ 

ေနတယ္။ (၃.၇ ရာခုိင္ႏႈန္း) အဲဒါဟာ က်ဳပ္အတြက္ေတာ့ အေတာ္ကိုျမင့္မားလြန္းတဲ့ရလဒ္ပါပဲ။ 

အျမစ္တြယ္ေနသည့္  ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအုပ္စုမ်ား၏ စိန္ေခၚမႈ

ဖရန္ကုိအစိုးရလက္ထက္ကနဲ႔ နီးစပ္ေနတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရိွထားသူေတြက 
အေျပာင္းအလဲကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သလား။

ေရြးေကာက္ပြဲကာလတုန္းကေတာ့ သူတုိ႔က တကယ္ကိုအရမ္းပဲ ရန္လုိခဲ့ၾကတာပါ။ 

အရပ္သားေတြေတာင္ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈကို အနက္ေကာက္ၾကည့္ 

မယ္ဆုိရင္ သူတုိ႔ဟာ လက္ဝဲဝါဒီေတြအစိုးရထဲကို ေရာက္ရိွလာလိမ့္မယ္လုိ႔ တကယ္ကိုယူဆ 

ထားတာေၾကာင့္ အဲဒီလုိမျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အခက္ခဲဆံုး 

ကာလကေတာ့ အဒယ္ဖိုဆြာရက္ဇ္ရဲ႕ပါတီျဖစ္တဲ့ ဒီမုိကရက္တစ္ဗဟုိ သမဂၢက်႐ံႈးသြားခဲ့တဲ့အ

ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္အသိုင္းအဝိုင္းက က်ဳပ္တုိ႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကို ေရွာင္လႊဲလုိ႔မရေတာ့ဘူး 
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ဆိုတာ သေဘာေပါက္သြားခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔ ၁၉၈၂ ေရြးေကာက္ပြဲကာလမွာ ေျပာခဲ့တဲ့ 

စကားတစ္ခြန္းက သူတုိ႔ဟာ ပန္းအုိးထဲကေျမကိုေတာင္ ႏုိင္ငံပိုင္သိမ္းပစ္မယ္ဆုိတဲ့စကားပဲ။ 

အဲဒီေၾကညာခ်က္နဲ႔အတူ ပုပ္ေနတဲ့ပန္းသီးကို ပိုးစားေနတဲ့ပံုကို သတင္းစာေတြမွာ ထည့္သြင္း 

ေဖာ္ျပတာဟာ အလြန္ရက္စက္ၿပီး အလြန္အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ လႈပ္ရွားမႈျဖစ္တယ္။ 

အဲဒါဟာ အသံုးမဝင္တဲ့လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး က်ဳပ္လံုးဝစိတ္ဝင္စားခဲ့ျခင္း မရိွဘူး။ 

က်ဳပ္အစိုးရအဖြဲ႕ထဲကို ေရာက္ရိွလာတဲ့အခ်ိန္မွာ  လူေတြဘယ္တုန္းကမွ မၾကံဳဖူးခဲ့တဲ့ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ကို က်ဳပ္လုပ္ခဲ့တယ္။ ၁၉ ရာစုကတည္းက ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္အစိုးရရဲ႕ 

စီးပြားေရးနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဟာ ဘဏ္ေတြရဲ႕အမည္တင္သြင္းမႈမရိွရင္ ခန္႔အပ္လုိ႔မရသလုိ၊ 

လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမရိွရင္လည္း စက္မႈ 

ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးကို ခန္႔အပ္လုိ႔မရခဲ့ဘူး။ အဲဒီ ထံုးစံေတြကို က်ဳပ္တုိ႔ခ်ိဳးဖ်က္ပစ္လုိက္ၿပီး 

အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔လုိအပ္တဲ့လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကို က်ဳပ္ယူခဲ့တယ္။ 

နီကိုးလက္စ္ရီဒြန္ဒို (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ UGT၊ ၁၉၇၁-၉၄) ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 

ေအာက္မွာရွိတဲ့ အျခားသမဂၢေတြနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့တာေၾကာင့္ ကုန္သြယ္မႈသမဂၢေတြကို 

နဲ႔ပတ္သက္ရင္ အစိုးရရဲ႕ကိုယ္ပိုင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကို တည္ေဆာက္ရတာဟာအလြန္ ခက္ခဲခဲ့ 

တယ္။ အဲဒီသမဂၢေတြက အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီးနဲ႔ လူမႈေရးရာဝန္ႀကီး ဌာနဝန္ႀကီး 

ေနရာေတြမွာ ဘယ္သူေတြကိုခန္႔အပ္ရမလဲဆုိတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ဆက္ 

လက္ထိန္းသိမ္းထားလုိခဲ့ၾကတယ္။ က်ဳပ္သူတုိ႔ကို ဒီမွာဘယ္သူ႔အတြက္မွ ေဝစုဆိုတာမရိွဘူး။ 

က်ဳပ္ကိုယ္တုိင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေနဖို႔နဲ႔ဖြဲ႔စည္းပံုက လုိအပ္တဲ့သူမ်ိဳးပဲ 

ျဖစ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ တကယ္ပဲ တင္းအားေတြရိွလာတာေပါ့။ ဒါေပမဲ့လည္း 

ဒုတိယသက္တမ္းအကုန္မွာေတာ့ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားေတြနဲ႔အစိုးရၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႕ 

မႈေတြ စၿပီးျဖစ္လာေတာ့တာပဲ။

ရီကာဒိုလာဂို႔စ္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတဲ့ေနရာမွာ သူ႔ကိုက်ဳပ္နဲ႔ႏိႈင္းခဲ့ 

ၾကတာကို မွတ္မိေနေသးတယ္။ အစည္းအေဝးတစ္ခုမွာ သူက “ခင္ဗ်ား  စီးပြားေရးအမႈေဆာင္ 

ေတြ ေျပာတဲ့အတုိင္းေျပာရရင္ ဖီလစ္ပီဂြန္ဇဲလက္က ညႊန္းဆုိစရာ စံနမူနာျဖစ္မယ္ဆုိရင္ 

သူအစုိးရထဲမွာ ရိွေနတဲ့ႏွစ္တုိင္းႏွစ္တုိင္းမွာ အခြန္ဝန္ထုပ္က ျပည္တြင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈအခ်ိဳး

ရဲ႕ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္း၊ တစ္ရာခုိင္ႏႈန္းတိုးလာတယ္ဆုိတာ မေမ့ပါနဲ႔တဲ့” လုိ႔ သူကက်ဳပ္ကို 

ေျပာခဲ့တယ္။ အဲဒါက အတိအက်ကိုျဖစ္ခဲ့တာပါ။ က်ဳပ္အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ ၁၄ ႏွစ္ရိွေနခဲ့ၿပီး 

က်ဳပ္ထြက္သြားတဲ့အခါမွာ အခြန္ဝန္ထုပ္က က်ဳပ္အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာရိွေနခဲ့တဲ့အခ်ိန္အတိုင္းပဲ 

၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေရာက္ရိွေနပါၿပီ။ အဲဒီလုိမွ က်ဳပ္တို႔မလုပ္ရင္လည္း အမ်ားျပည္သူအတြက္ 

အခမဲ့ပညာေရးစနစ္တုိ႔၊ အခမဲ့က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈတို႔ကို ဘယ္ကေငြေတြနဲ႔ လုပ္ေပးလုိ႔ရ 

မွာလဲ။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ စီးပြားေရးက႑က အစိုးရကိုေရြးေကာက္ပြဲမတုိင္ခင္မွာ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ 
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ႀကိဳးစားခဲ့တယ္။ သမဂၢေတြကလည္း အေထြေထြသပိတ္ေတြေမွာက္ဖို႔ လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ၿပီး အလုပ္ 

သမားေတြကလည္း ေလလြင့္ခ်ိန္ေတြအတြက္ ျပန္အစားထုိးလုပ္ေပးရမယ့္ အခ်က္ပါေနတာ 

ေတာင္ အလုပ္ရွင္ေတြဘက္က ရပ္တည္ခဲ့တာေၾကာင့္ အဲဒီသပိတ္ေတြဟာ အရမ္းကို 

ေအာင္ျမင္ခဲ့တယ္။ အလုပ္ရွင္ေတြက သပိတ္ေတြကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ပံ့ပိုးေပးေနၿပီး အဲဒီ 

သပိတ္ေတြေၾကာင့္ပဲ ႏုိင္ငံဟာရပ္ဆုိင္းသြားခဲ့ရတယ္။ အစိုးရပိုင္အက္စ္ပန္ႏုိလာ႐ုပ္သံလုိင္း 

ေတာင္ ပိတ္သြားခဲ့တယ္။ ၁၉၈၉ ခု ႏွစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပန္လုပ္ခဲ့ၿပီး က်ဳပ္က 

မဲအမ်ားစုရရိွၿပီး အႏုိင္ရရိွခဲ့တယ္။

အတုိက္အခံမ်ားအတြင္း  ျခားနားခ်က္မ်ား

ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔စပ္လ်ဥ္းၿပီး ‘ဒီမုိကရက္တစ္ဗဟိုသမဂၢ (UCD၊  အယ္ဒုိဖုိဆြာရက္ 
ဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ) ဟာ ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ဖရာဂါအလီယန္႔ဇ္ 
ေနရာဆက္ခံသူ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ပတ္ထရီဒုိရဲ႕ လက္ယာဝါဒီပါတီေတြ ေပၚထြက္လာတာ 
ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေတြနဲ႔ဆက္ဆံရာမွာ ခင္ဗ်ား ဘယ္လုိစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပါသလဲ။ 

ကြၽန္ေတာ္ကြန္ျမဴနစ္ေတြကို မယုံၾကည္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔ 

က်င္သူူတစ္ေယာက္ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္သူတုိ႔ေတြနဲ႔ဆက္ဆံရာမွာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပါပဲ။ 

ကြၽန္ေတာ္ဟာ ႏွစ္ (၃ဝ) ၿပီးေနာက္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျပင္သစ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေထြေထြ 

အတြင္းေရးမွဴး ဆန္တီရာဂုိကာေရလုိနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ရလဒ္ကေတာ့ စာခ်ဳပ္ကို 

ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ ျပည္ပနဲ႔တစ္ခ်ဳိ႕စပိန္က လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဖက္ေတြရဲ႕ လေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေပးစာ 

ေတြကို လက္ခံရရွိျခင္းပါပဲ။ 

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္ဟာ လက္ဝဲအဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ မစ္တာရန္းသေဘာတရားကို 

လက္ခံသူမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါကို မာရီယိုဆာရက္စ္ (ေပၚတူဂီဆုိရွယ္လစ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၉၇၆-၇၈, 

၁၉၈၃-၈၅ ႏွင့္ သမၼတ ၁၉၈၆-၉၆)  က ေပၚတူဂီမွာ လက္ခံခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာသူ႔ရဲ႕သမၼတရာထူးကို 

ရရွိေစမယ့္ ဖိအားေပးမႈျဖစ္ၿပီး သူဟာေပၚတူဂီနဲ႔ ေတာင္ဥေရာပႏုိင္ငံအားလံုးကို လက္ဝဲဝါဒီမူဝါဒ 

ျဖစ္ေစခ်င္ခဲ့တာပါ။ မစ္တာရန္းဟာ ပထမအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပဲြမွာ   ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆုိရွယ္လစ္ 

အလုပ္သမားပါတီ (၃ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက (၉) ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ ရရွိတာကို မယုံ 

ၾကည္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဟာ (၁၂) ရာခုိင္ႏႈန္း ဒါမွမဟုတ္ (၂၄) ရာခုိင္ႏႈန္းရၿပီး ကြန္ျမဴနစ္ 

ပါတီက (၂၄) ရာခုိင္ႏႈန္း ဒါမဟုတ္ (၂၅) ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔အႏုိင္ရမယ္လုိ႔ သူထင္ေနခဲ့တာပါ။ 

ကြၽန္ေတာ္မစ္တာရန္းကို ျပင္သစ္ဟာ စပိန္မဟုတ္ဘူးဆုိတာကို ေတာ္ေတာ္ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။ 

အျဖစ္မွန္က ကြန္ျမဴနစ္အတြက္ တစ္မဲစီတုိင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔  အတြက္သံုးမဲရေနတာျဖစ္ၿပီး 

ဒါကို သူ ၁၉၇၇ ဇူလုိင္ (၁၅) ေရြးေကာက္ပြဲအထိ သူမယုံခဲ့ပါဘူး။  ေနာက္ေတာ့ သူ႔အျမင္ေတြ

လံုးဝေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး (၄) ရက္အၾကာမွာေတာ့ သူ႔ရဲ႕ပါတီက ပါတီလံုးကြၽတ္အစည္းအေဝး 
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တက္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ့္ကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

မစ္တာရန္းဟာ ဉာဏ္အလြန္ေကာင္းၿပီး တစ္ခ်ိန္ထဲမွာပဲ စဥ္းလဲပါတယ္။ သူဟာ 

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို  သူအာဏာရဖို႔ကိစၥအတြက္ ဆြဲသြင္းႏုိင္ခဲ့တယ္။ သူအာဏာရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ 

ေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ထိုးႏွက္ခဲ့ပါတယ္။ အာဏာရျပီးေနာက္မွာ သူဟာႏိုင္ငံပိုင္အျဖစ္သိမ္း

ယူဖို႔က်န္ရိွေနတဲ့ ဘဏ္စနစ္၊ ျပင္သစ္မွာရိွတဲ့အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကုမၸဏီေတြနဲ႔  နည္းပညာ 

ကုမၸဏီႀကီးေတြကို ႏုိင္ငံပုိင္သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။ အထက္က သူႏုိင္ငံပုိင္သိမ္းယူခဲ့တဲ့ အရာ 

အားလံုးဟာ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ သူ႔ကိုမကူညီခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြအမ်ားစုျဖစ္တယ္။ တခ်ဳိ႕ေတာ့ 

ႁခြင္းခ်က္ရွိတာေပါ့။  

၁၉၈၂ ဇူလိုင္မွာ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ကစ္ဆင္ဂ်ာကို  သူေနာင္တစ္ခ်ိန္မွတ္တမ္းျပန္ေရးရတဲ့ 

အျဖစ္အေနနဲ႔ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕မွာ လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ရွည္လ်ားတဲ့ စကားလက္ဆံုက်မႈမွာ 

''ခင္ဗ်ားက မစ္တာရန္းလုပ္ခဲ့တဲ့အရာေတြဟာ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ေနတာပဲ၊ ဘဏ္စနစ္ကို 

ႏုိင္ငံပုိင္သိမ္းဖို႔ ရည္ရြယ္ေနတာပဲ'' သူက ေျပာခဲ့တယ္။ အေမရိကန္ဟာ မစ္တာရန္းရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး 

ပုံစံကို ေၾကာက္ရြံ႕ပါတယ္။ ျပင္သစ္မွာသူတုိ႔ေအာင္ႏုိင္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ လက္ဝဲအဖဲြ႕ 

အစည္းေတြရဲ႕ ဗ်ဴဟာနဲ႔ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕လက္ထဲမွာ ဂရိ၊ ေပၚတူဂီနဲ႔ ေတာင္ဥေရာပႏုိင္ငံေတြ 

အမ်ားအားျဖင့္   က်ေရာက္ေနၾကရၿပီး အီတလီမွာ သူတုိ႔ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္တယ္ဆုိတာပဲျဖစ္

ပါတယ္။ ကစ္ဆင္ဂ်ာကို စပိန္မွာဘာေတြျဖစ္ေနခဲ့လဲဆုိတာ  စနည္းနာဖို႔ စပိန္ကို အေမရိကန္ 

ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက လႊတ္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ဘယ္လိုလူမ်ဳိးလည္းဆိုတာ သိပ္ 

မသိၾကဘူး။ အစုိးရဟာ ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကိုေရြးမယ္၊ ဘာေတြဆက္လုပ္မယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ 

သိခ်င္ေနပါတယ္။ ''ဘဏ္စနစ္ေတြကို ႏုိင္ငံပုိင္မသိမ္းဘူးဆုိရင္ မင္းဟာ ဆုိရွယ္လစ္တစ္ 

ေယာက္မဟုတ္ဘူး''လုိ႔ ရယ္စရာမွတ္ခ်က္တစ္ခု ကြၽန္ေတာ့္ကိုေျပာၿပီး စကားဝုိင္းကို အဆံုး 

သတ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္သူ႔ကို ေျပာခဲ့တာကေတာ့ ခင္ဗ်ားျပႆနာက ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒီေတြကို 

အ႐ူးေတြလုိ႔ သေဘာထားတာျဖစ္ၿပီး သူတုိ႔ဟာ အၿမဲတမ္းမတူညီၾကပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ လုပ္ 

ေဆာင္မယ့္အရာေတြက စည္းစနစ္တင္းၾကပ္မႈနဲ႔ ဘဏ္ေတြကို တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုယွဥ္ၿပိဳင္ေစၿပီး 

ဗဟုိဘဏ္ကို ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေပးအပ္ဖုိ႔ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဏ္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္ႏုိင္ငံပုိင္ 

သိမ္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဘဏ္ေတြကို တင္းၾကပ္စြာမခ်ဳပ္ကုိင္ခ်င္သလုိ ေငြေခ်းတဲ့ 

ကိစၥကို ဗ်ဴ႐ိုကေရစီရဲ႕လက္ထဲထည့္ၿပီး ခက္ေအာင္လည္းမလုပ္ခ်င္ပါဘူး။ ဖရန္ကိုအစုိးရ၏ 

ႏုိင္ငံပုိင္သိမ္းထားတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ပုဂၢလိကအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ေတာင္ အစီ 

အစဥ္ရွိပါတယ္။ ကားေတြကို ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္း  SEAT ကေနထုတ္ေနၿပီး ပုဂၢလိကကုမၸဏီေတြ 

အေဝးေျပးလမ္းေတြ ေဖာက္လုပ္တာဟာ ကြၽန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ လက္ခံႏုိင္စရာမရွိပါဘူး။ 

ကြၽန္ေတာ္ဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို လုိလားပါတယ္။ ေတာင္ဥေရာပမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့အရာေတြကို 

ေျပာဆုိတာဟာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈအမ်ားႀကီး သူ႔အတြက္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ 
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ဒါဟာ ပုံမွန္သီးသန္႔ႏုိင္ငံေရးထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္တဲ့ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္ရပ္တစ္ခုပါ။ 

အာဏာရွင္စနစ္ ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာၿပီးေနာက္ ၁၉၇၇ ပထမဆံုးေရြးေကာက္ပဲြမွာ လက္ဝဲဝါဒီေတြဟာ 

လက္ယာဝါဒီေတြကို ဆႏၵမဲေပးတဲ့ ပုံစံေတြဟာ ဥေရာပႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ မဲေပး 

ခဲ့ၾကတဲ့ပုံစံနဲ႔တူညီပါတယ္။ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ ပုံစံတူပါတယ္။ ပထမ 

အႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဆြာရက္က (၃၄) ရာခုိင္ႏႈန္းရခဲ့ၿပီး ကြၽန္ေတာ္က (၂၉) ရာခုိင္ႏႈန္းရခဲ့ 

ပါတယ္။ (၄.၄) ရာခုိင္ႏႈန္းသာရရွိခဲ့တ့ဲ တီယာႏုိဂယ္ဗန္ရဲ႕ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီ ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး 

အလယ္အလတ္ပါတီတစ္ခုပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္ေတြက ဆြာရက္ရဲ႕ ဒီမုိကရက္တစ္ 

ဗဟုိသမဂၢထက္ (၁) ရာခုိင္ႏႈန္းအသာ ရခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကြန္ျမဴနစ္ေတြဟာ ေနာက္ပုိင္းမွာ 

လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ပတ္ထရီဒုိရဲ႕ ျပည္သူ႔ပါတီျဖစ္လာမယ့္ လူထုအႀကိဳက္အလီယန္ဇာနဲ႔ ဖရာဂါ 

ထက္ မဲပုိမုိရရွိခဲ့ပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ ကတၲလန္အမ်ဳိးသားတပ္ဖဲြ႕နဲ႔အတူ 

ပါတီငယ္အျဖစ္ ေရွ႕ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ 

ဒါဟာ ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒက ဆြာရက္ကို အာဏာေပးခဲ့တာျဖစ္ၿပီး  သူလိုခ်င္တဲ့မဲေတြ 

ကိုေတာ့ ေပးခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ 

ဒါဟာ စပိန္ကို နားလည္ဖုိ႔အဓိကေသာ့ခ်က္ပါပဲ။ ဆႏၵမဲတစ္ဦးခ်င္းဆီနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ 

ကိုယ္ပိုင္အခ်ဳပ္အခ်ာကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ ခင္ဗ်ား ဆႏၵမဲျပဳရမွာက ရင္းႏွီးေနၾကျဖစ္တဲ့ 

ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚ ႏွစ္ၿခိဳက္မႈ၊ အစဥ္အလာနဲ႔ အတိုေကာက္စကားလံုးေတြကို ဆႏၵျ့ပဳရမွာ 

ျဖစ္ၿပီး ခင္ဗ်ားယုံၾကည္မႈထက္သန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မထက္သန္သည္ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဖဲြ႕ 

တည္းကိုပဲ မဲေပးခြင့္ရွိပါတယ္။ ဘုရင္ရဲ႕ႀကီးျမတ္တဲ့ ၿပီးျပည့္စုံမႈဟာ ဒါပါပဲ။ ဆြာရက္ဟာ 

လႈပ္ရွားမႈမွာ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးျဖစ္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ လူမ်ားစုက ဖရန္ကုိအစုိးရအတြက္ 

သူပါတာဝန္ခံရမယ္လို႔ မယူဆေစပါဘူး။ စစ္ပဲြဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ဆက္တဲြအက်ဳိးဆက္ေတြ 

ကိုေပါ့။ ဒါဟာ သက္ဆုိင္တဲ့ေရြးခ်ယ္ခြင့္ပါပဲ။ ဆြာရက္နဲ႔ကြၽန္ေတာ္ဟာ စစ္ၿပီးေခတ္မ်ဳိးဆက္ေတြ 

ျဖစ္တယ္ ဆုိတာရွင္းပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကို ဥပေဒျပဳကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ သံုးပုံႏွစ္ပုံမဲေတြ 

ကို ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ေခါင္းမာတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့ ကာရီလိုက (၄) ရာခုိင္ႏႈန္း 

ရၿပီး ဖရာဂါက (၈) ရာခုိင္ႏႈန္းရပါတယ္။ အျခားနည္းလမ္းေတြအရဆုိရင္ အတိတ္ကို ကိုယ္စား 

ျပဳတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက မဲမရပဲ စပိန္ရဲ႕အနာဂတ္ကို ကိုယ္စားျပဳသူေတြက ဒီမုိကေရစီ 

နည္းလမ္းအရ မဲႏုိင္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ မ်ဳိးဆက္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈပါ။ အတိတ္ကို 

ၾကည့္ၿပီးမဲမေပးၾကေတာ့ပဲ အနာဂတ္ကိုၾကည့္ၿပီး မဲေပးလာၾကပါတယ္။ ကာရီလုိနဲ႔ ဖရာဂါဟာ 

အတိတ္ပါပဲ။  

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္မ်ား

ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔  ဉာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးေတြက သင္ယူထားတာ 
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လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေမြးရာပါလားဆိုတာကို ခင္ဗ်ားသိပါသလား၊ တကယ္လို႔ သင္ယူထားတာ 
ဆိုရင္ ခင္ဗ်ားဘယ္လို သင္ယူပါသလဲ။ 

ဒီအတြက္ေက်ာင္းမရွိပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးအာဏာနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕တဲ့အခါမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕အဖဲြ႕ 

ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ  ခင္ဗ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မႈ သေဘာ 

တရားေတြတင္ျပမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံကိုသင္ယူခဲ့တဲ့ လူနည္းစုေတြထဲက တစ္ 

ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကေနဒီ (အေမရိကန္သမၼတ) ဟာ သူ႔ရဲ႕ ကာကြယ္ေရးအတြင္းေရးမွဴးနဲ႔ စကား 

ေျပာခဲ့တာကို အမွတ္ရတာဟာ တန္ဖုိးရွိပါတယ္။ 

မတ္နာမာရာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးေနရာမွာ ခန္႔ဖို႔စီစဥ္တဲ့အခါ သူ႔ကို ကုန္သြယ္ေရး 

က႑မွာသာ ခန္႔အပ္ဖုိ႔ ကေနဒီကိုေျပာခဲ့တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး 

နည္းနည္းကေလးမွ မသိတာေၾကာင့္လုိ႔ ဆုိခဲ့ပါတယ္။ ''ခင္ဗ်ားက ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးလုပ္ဖို႔ 

မျပင္ဆင္ထားဘူးလုိ႔ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္လည္း အေမရိကန္သမၼတလုပ္ဖုိ႔ မျပင္ဆင္ထား 

ပါဘူး''လုိ႔ ကေနဒီက သူ႔ကိုျပန္လည္ေျပာဆုိခဲ့တယ္။   တစ္ေယာက္ႏွစ္ေယာက္ကလဲြၿပီး 

ႏုိင္ငံေရးသိပၸံကလာတဲ့  သူေတြ တုိင္းျပည္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္လာတာမ်ဳိးမေတြ႕ဘူးပါဘူး။ 

သူတုိ႔ဟာ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာရာမွာထူး ခြၽန္သူျဖစ္ရင္ျဖစ္၊ မဟုတ္ရင္ ေနာက္ကြယ္ 

ကေန တုိင္းျပည္ကိုညႊန္ၾကားခ်က္ေပးရမယ့္ နံပါတ္ (၂) လူလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

ေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္  ေက်ာင္းဆိုတာမရွိဘူး။

ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ဟာ သူ သုိ႔မဟုတ္ သူမတင္ျပထားတဲ့ အရာေတြကုိ ျပင္းထန္တဲ့ 

တာဝန္ယူစိတ္ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး အက်ဳိးမက္တဲ့စိတ္လည္း အနည္းဆံုးမွာ ရွိေနရပါမယ္။ ေခါင္း 

ေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္သီးသန္႔သာမက ကာလ္ကတၱာရဲ႕ မာသာ 

ထရီဇာလုိ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ သူမဟာ သူမရဲ႕ဘဝတစ္ခုလံုးကို 

ေငြမမက္ပဲ ဘာမဟုတ္တာအတြက္နဲ႔ လဲလွယ္ခဲ့တာပါ။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး 

ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ အေျခခံစိတ္ဓာတ္ဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ကုိယ္ပုိင္ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ ျပဳလုပ္ 

ျခင္းမရွိဘဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ယုံၾကည္ၿပီး အျပင္းအထန္ႀကိဳးစားမႈကို အေျခခံထားတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ရဲဲ႕ ဒုတိယဝိေသလကၡဏာဟာ အျခားသူေတြရဲ႕စိတ္ခံစားမႈကို 

ျဖည့္တင္းႏုိင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဇာပါတီအုိရဲ႕အမွားဟာ ဘာပါလဲ။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ 

ေကာင္းတဲ့ အၾကပ္အတည္းကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးေၾကာက္ရြံ႕ေနခ်ိန္မွာ သူမၾကာခဏေပၚလာၿပီး 

အၾကပ္အတည္းမႀကဳံေတြ႕ေၾကာင္းႏွင့္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အားလံုး မဟုတ္ေၾကာင္း သူေျပာခဲ့ပါ 

တယ္။ လူေတြဟာ လူေတြရဲ႕ခံစားခ်က္ကို  လက္ခံစဥ္းစားဖို႔ သူကိုယ္တုိင္ လက္မခံခဲ့ပါဘူး။ 

ဒါဟာ အပ်က္သေဘာေဆာင္တာျဖစ္ရင္ အေကာင္းသေဘာ  ေဆာင္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ရမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕စိတ္ခံစားမႈကို မျဖည့္တင္းႏုိင္ဖူး 
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ဆုိရင္ ဒါကို ဘယ္သူမွလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဓိကအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအမွားမ်ားဟာ 

တူညီၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ လူေတြရဲ႕စိတ္ခံစားမႈကို ေတြးေတာ 

မယ္ဆုိရင္ အေျဖေပးႏုိင္ဖုိ႔ အျပင္းအထန္တာဝန္ယူရမွာျဖစ္ၿပီး ေျပာင္းလဲရာေတြမွာလည္း 

ဘာမဟုတ္တဲ့ အရာေတြအတြက္ အရာအားလံုးကို အ႐ႈံးအႏိုင္ျဖစ္ေစႏိုင္ကာ သူ သုိ႔မဟုတ္ 

သူမဟာ အပ်က္သေဘာေဆာင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ကေန အေကာင္းသေဘာေဆာင္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ 

ကုိ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္ရမွာျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေရးပဥၥလက္ေတြ ရိွေနပါေသးတယ္။ အဆုံး 

တစ္ေန႔မွာေတာ့ အာဏာရဆုိတာဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကုိ စီမံခန္႔ခဲြရတာထက္ မပိုပါဘူး။ 

တတိယအေျခအေနကေတာ့ လက္တဲြမယ့္လူေတြကုိ ေရြးခ်ယ္တာျဖစ္ၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္ 

မႈမပါဘဲ ကိုယ္က်င့္တရားၾသဇာနဲ႔ဆဲြေဆာင္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါဟာ 

အာဏာရလာတဲ့အခါမွာ ဝန္ႀကီးအဖဲြ႕ရာထူးကို  ဘယ္သူ႔ကိုခန္႔ၿပီး ဘယ္သူ႔ကို ျဖဳတ္မလဲဆိုတာ 

ကို ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ လူေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ ရာထူး 

ခန္႔အပ္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအာဏာသာမက ကိုယ္က်င့္တရား ၾသဇာရွိသူအျဖစ္ သူတုိ႔ခင္ဗ်ားကို 

ေလးစားဖုိ႔လည္းလုိပါတယ္။ အယ္ဒုိဖုိ ႐ႈံးနိမ့္ၿပီး ဒီမုိကရက္တစ္ဗဟုိသမဂၢပ်က္ဆီးသြားတာဟာ 

ဒါေၾကာင့္ပဲျဖစ္တယ္။ သူဟာ သူရဲ႕အဖဲြ႕အစည္းေပၚမွာ ကိုယ္က်င့္တရားၾသဇာဆံုး႐ႈံးခဲ့တယ္။ 

သူတုိ႔ဟာ သူ႔ကိုတန္ဖုိးမထားေတာ့ပဲ ကိုယ္က်င့္တရားၾသဇာရွိသူတစ္ေယာက္လုိ မေလးစားၾက 

ေတာ့ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္မွာ  ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕အဖဲြ႕အစည္းရွိပါတယ္။ အဖဲြ႕ဝင္ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ 

နယ္ပယ္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ပုိၿပီးထက္ျမက္ပါတယ္။ မီဂယ္ဘြိဳင္ရာ(စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးနဲ႔ 

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ၁၉၈၂-၈၅) အယ္ဖြန္ဆုိဂါရာ (လက္ေထာက္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၁၉၈၂-၉၁)နဲ႔ 

ဂ်ဳိ႕စ္မာရီယာမာရာဗယ္ (သိပၸံနဲ႔ပညာေရးဝန္ႀကီး ၁၉၈၂-၈၈) စတဲ့သူေတြဟာ ပထမတန္းစား 

ေတြပါပဲ။ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ကြၽန္ေတာ့္ကိုေျပာတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ခင္ဗ်ားနဲ႔အတူ 

လုိက္ပါဖုိ႔ ထက္ျမက္တဲ့လူေတြအပါအဝင္ လူေတာ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ပါရမီရွင္ေတြ 

ဟာ သူတုိရဲ႕နဂုိစိတ္ရင္းရွိၿပီး ဒါကိုခင္ဗ်ားသိဖုိ႔လုိတယ္။ သူတုိ႔ကို သည္းညည္းခံတာဟာ 

အလြန္ခက္ခဲၿပီး ခင္ဗ်ားအင္မတန္စိတ္ရွည္ရပါမယ္။ ဒါဟာ  အင္မတန္ေကာင္းတဲ့ အၾကံပါပဲ။ 

ခင္ဗ်ားမွာ ဘြိဳင္ရာလုိ ပထမတန္းစားတစ္ေယာက္ေလာက္ရွိမယ္ဆုိရင္ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ လူ 

တစ္ေယာက္ရဲ႕ မာနႀကီးမႈကို ခင္ဗ်ားဘယ္လုိကန္႔သတ္မလဲ။ ခင္ဗ်ားမွာ သူတုိ႔ရဲ႕ အႀကံ 

အဉာဏ္ေတြကိုိဆံုးျဖတ္ႏုိင္မယ့္ ကိုယ့္က်င့္တရား ၾသဇာလည္းမရွိေသးဘူးဆုိရင္ေပါ့။  ဒါေပ 

မယ့္ အျခားအစီအစဥ္တစ္ခုနဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီး ေျဖရွင္းမလား၊ ဒါမဟုတ္ တျခားလမ္းကိုဘယ္လို 

ေရြးမလဲ။

တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕အမွားဟာသူတို႔မွာသူတို႔ထက္ထက္ျမက္သူ၊ သူတို႔ကို 

အရိပ္ထိုးႏိုင္မယ့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္သူတေယာက္မွ မရွိေစခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လုပ္ေဖာ္ 

ကိုင္ဖက္ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာမွာ ကိုယ္က်င့္တရားၾသဇာရွိတယ္လုိ႔ သူတုိ႔မခံစားရတာျဖစ္တယ္။ 
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ဒါဟာ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ရမွာပါ။ ဆန္႔က်င္ဘတ္ ဥပမာကေတာ့ ေနရာအားလံုးလိုလိုမွာ 

ဗဟုသုတစုံလင္မႈမရွိတဲ့ သမၼတေရဂင္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္  သူအင္မတန္မွ ေတာ္တဲ့ေနရာ တစ္ခုရွိ 

တယ္။ သူ႔မွာ ရွင္းလင္းတဲ့ဦးစားေပးမႈရွိၿပီး သူဟာပထမတန္းစားအဆင့္ လူေတြကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး 

အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ သူ႕ကိုအရိပ္ထုိးႏုိင္မယ့္  သူကိုခိုင္းေလ့ရွိတယ္။ သူဟာ ပထမတန္း

စားအဆင့္လူေတြကိုေရြးခ်ယ္ၿပီး  ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးစတဲ့ တာဝန္ထမ္း 

ေဆာင္ေစတယ္။ ပါရာေဂြးနဲ႔အာဂ်င္တီးနားဆက္စပ္တဲ့ေနရာကို သူမသိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မွာ

အလြန္ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အဖဲြ႕ရွိပါတယ္။ သူဟာ ဗဟုသုတနည္းပါးေပမယ့္ ဒါကို သိေန 

တာေၾကာင့္ ''ငါဘာမွ မသိဘူးဆုိတာ ငါသိေနတယ္''ဆုိတဲ့ စကားဟာ  အသိဉာဏ္ရဲ႕ ေရ 

ေသာက္ျမစ္လိုျဖစ္ေနတယ္။

ေခတ္ေပၚလူ႔အဖဲြ႕အစည္းကို သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာေတာ္လွန္ေရးနဲ႔  ဂလို 

ဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္စဥ္ေတြက ျပန္လည္ပုံေဖာ္ေနၾကတာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအာဏာသမုိင္းနဲ႔ 

လူ႔သမုိင္းအတြင္း ပထမဆံုး အျဖစ္ ''သတင္းအခ်က္အလက္ဟာ အာဏာာျဖစ္တယ္'' ဆိုတဲ့ 

ဖြင့္ဆိုခ်က္ဟာ ေျပာင္းလဲသြားပါၿပီ။ ယေန႔ေခတ္ နည္းပညာဟာ လူတုိင္းထံသုိ႔ေရာက္ ရွိေစ 

ႏုိင္မယ့္ ေလထုလုိပဲ အသံုးခံပစၥည္းတစ္ခုပါ။ လ်ဳိ႕ဝွက္ဆံုးအေၾကာင္းအရာေတြ အပါအဝင္ 

အျဖစ္အပ်က္အားလံုးကို သိႏုိင္ပါၿပီ။ ဝီကီလီစ္အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံဟာ ေဖာ္ထုတ္မႈတစ္ခုေၾကာင့္ 

မဟုတ္ဘဲ ဖုံးကြယ္မႈအားလံုးကုိ ေဖာ္ထုတ္လုိက္တဲ့ အ႐ႈပ္ေတာ္ပုံျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ 

ေယာက္ဟာ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ကိုေဖာ္လိုက္ရင္ ဒါကိုအားလံုးတေျပးညီသိရွိၾကမွာပါ။ သတင္း 

အခ်က္အလက္ဟာ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အားလံုးကိုရရွိေစၿပီး ပုိင္ရွင္မရွိတဲ့ေရလုိပါပဲ။ ျပႆနာ 

က ခင္ဗ်ားအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိဖုိ႔ သတင္းအခ်က္ကို ဘယ္လုိစနစ္တက်ျပဳလုပ္မလဲ။ 

ေခါင္းေဆာင္မႈအတြက္  သတင္းေထာက္လွမ္းေရးဆိုတာဟာ  အင္မတန္ေပါမ်ားေနတဲ့ သတင္း 

အခ်က္အလက္ေတြထဲကေန ခင္ဗ်ားအတြက္အလုပ္ျဖစ္တဲ့ ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခုခုထြက္လာႏိုင္ဖို႔ 

ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ စက္တင္ဘာ (၁၁) တုိက္ 

ခုိက္မႈ မတိုင္ခင္ကတည္းက ဒီလိုျဖစ္ႏုိင္တယ္ဆိုတာကို သတင္းအမ်ားအျပားက ညႊန္ျပေန 

တာပါ။ ဒါဟာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ဆုိင္ေသာ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ႀကီးမားတဲ့ ရွာေဖြေတြ႕ရွိမႈျဖစ္ၿပီး 

အေမရိကန္ဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြရယူရာမွာ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ သူတုိ႔မွာ သတင္း 

အခ်က္အလက္အမ်ားအျပားရွိၿပီး သူတုိ႔ဟာတုိက္ခုိက္မႈေတြကို ကာကြယ္ဖုိ႔နဲ႔လက္ဦးမႈရယူဖုိ႔ 

ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်က္အလက္ေတြကို သတိမျပဳမိႏုိင္ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ျပႆနာက 

သတင္းအခ်က္အလက္ဟာ အာဏာမဟုတ္ပါဘူး။ အာဏာဆုိတာ လည္ပတ္ေနတဲ့ အစုိးရ 

ထဲမွာ ခင္ဗ်ားရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ခ်ိတ္ 

ဆက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ႀကီးမားတဲ့ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈကို 
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တုိက္စားသြားတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းျပခ်က္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈပဋိပကၡရဲ႕အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ 

တူညီတဲ့ အာဏာရွိၾကတယ္။ အဲဒီတူညီတဲ့အာဏာဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ကရွိခဲ့တဲ့

အာဏာပဲျဖစ္တယ္။ အခုရင္ဆုိင္ေနရတဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ပတ္သက္ရင္ေတာ့ အဲဒီအာဏာရဲ႕ 

တနခ္ုုိးဟာ ေလ်ာက့် သြားတယ။္ ဖိႏွပိမ္ႈကလာတဲအ့ာဏာ၊ တညူတီဲအ့ာဏာဟာတညရ္ွိေနတယ။္ 

အဲသလုိပဲ အာဏာနဲ႔ဂုဏ္သိကၡာရဲ႕ပဋိိပကၡလည္းရွိေနတယ္။ ၾသဇာနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာမရွိပဲ ၿခိမ္း 

ေျခာက္မႈကလာတဲ့ အာဏာတစ္မ်ဳိးတည္းရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိတာကေတာ့ က်ိဳးလြယ္ေက်

လြယ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈျဖစ္တယ္။ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အာဏာနဲ႔အတူတူ ေခါင္းေဆာင္ 

အျဖစ္ ကေနေလ်ာ့က်သြားတဲ့အခ်ိန္ရွိတယ္။ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္း 

ေတြေတာင္မျဖစ္ေတာ့ပဲ အရင္လူေတြသာျဖစ္ႏို္င္ေတာ့တယ္။ အဲသလုိႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ 

ေဟာင္းေတြ က်ဳပ္တုိ႔ကမာၻေပၚမွာ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့တယ္။

လူတစ္ေယာက္ဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးအတြက္ေလ့က်င့္ယူရတယ္။ ဒါဟာ 

သိပ္ကုိရွင္းလင္းတယ္။ အဲဒီလုိေလ့က်င့္တဲ့ေနရာမွာ အဲဒီလုိလူေတြရဲ႕အရည္အေသြးဟာ အဲဒီ 

နယ္ပယ္မွာ ေကာင္းခ်င္လည္းေကာင္းမယ္၊ ဆုိးခ်င္လည္းဆုိးမယ္။ ဒါကုိျငင္းလုိ႔မရဘူး။ ဒါေပမဲ့ 

လူတစ္ေယာက္ဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးကုိ စာအုပ္ေတြထဲကေလ့လာလုိ႔မရဘူး။ 

ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ပဲ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိယ္ေလ့က်င့္လုိ႔ရတယ္။ ဥပမာ ဆယ္စကၠန္႔မွာ လူတစ္ေယာက္

တစ္ရာမီတာေျပးႏုိင္တယ္ဆုိၿပီး စာအုပ္ထဲကေန ကေလးေတြကုိခင္ဗ်ား ရွင္းျပလုိ႔ရတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ အဲဒီကေလးေတြကုိ မေျပးခုိင္းဘူးဆုိရင္ေတာ့ သူတုိ႔ေတြအဲဒီလုိဘယ္ေတာ့မွလုပ္ႏုိင္မွာ 

မဟုတ္ဘူး။

ႏုိင္ငံတကာၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ

ခင္ဗ်ားမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကာလအတြင္း ႏုိင္ငံတကာနဲ႔အဆက္အသြယ္ေတြအမ်ား 
ႀကီးရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီအဆက္အသြယ္ေတြထဲမွာ (ဂ်ာမနီႏုိင္ငံရဲ႕ ၁၉၆၉-၇၄ ခုႏွစ္ရဲ႕ ဆိုရွယ္ဒီမုိက
ရက္တစ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၁၉၆၆-၆၉ ခုႏွစ္ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္ခဲ့တဲ့) ဝီလီဘရန္႔၊ မာရီ႐ုိဆိုေရး၊ 
(ဆြီဒင္ႏုိင္ငံရဲ႕ ၁၉၆၉-၇၆၊ ၁၉၈၂-၈၆ ဆိုရွယ္ဒီမုိကရက္ တစ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့) အိုလတ္ဖ္ပါမင္း၊ 
(ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ ၁၉၈၁-၉၅ ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ) ဖရန္ကို႔စ္ မစ္တာရန္းတုိ႔လည္းပါတယ္။ 
ဒါ့အျပင္ ဥေရာပသမဂၢ နဲ႔ေနတိုးအဖြဲ႕က လူေတြနဲ႔လည္း ခင္ဗ်ားအဆက္အသြယ္ ရွိခဲ့တယ္။ 
စပိန္ႏုိင္ငံမွာ ျပင္ပက ႏုိင္ငံေရးဇာတ္လိုက္ေတြရဲ႕သက္ေရာက္မႈကဘာလဲ။ ဒီကေန႔အကူး 
အေျပာင္းကာလအတြက္ ဘယ္လိုနိဂံုးမ်ိဳးကုိခင္ဗ်ားဆြဲခ်င္သလဲ။

စပိန္ႏုိင္ငံသားေတြဟာ တျခားေသာဥေရာပသားေတြလုိပဲျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဆုိခ်င္တဲ့ 

အဓိပၸါယ္က စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္းေတြကေနလြန္ေျမာက္ခ်င္ၾကတယ္။ ၁၉၆ဝ ခုႏွစ္ေတြက 
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(စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ အလုပ္အကုိင္ဆံုး႐ႈံးမႈေၾကာင့္) လုပ္ငန္းခြင္ကေန အတင္းအက်ပ္ 

ႏွင္ထုတ္ခံရတဲ့ စပိန္ႏုိင္ငံသားေပါင္း ၁.၅ သန္းရွိတယ္။ အဲဒီစပိန္လူမ်ိဳးေတြမွာ အလုပ္သမား 

သမဂၢလြတ္ေျမာက္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္မႈ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၏လြတ္လပ္မႈစတဲ့ ဥေရာပ 

အေတြ႕အႀကံဳေတြရွိတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ သူတုိ႔ေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕မိသားစုေပါင္း ၁ဝ သန္းကုိ 

ဦးေဆာင္ေခၚေဆာင္သြားႏုိင္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ဥေရာပသမဂၢထဲကုိဝင္ခြင့္ရဖုိ႔ ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့စာခ်ဳပ္ 

ကုိ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ကေန လက္ခံခဲ့တယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီစာခ်ဳပ္ဟာ သိပ္ကိုအေရးႀကီးၿပီး 

ဝန္ထုပ္ဝန္ပုိးျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဥေရာပသမဂၢထဲကုိဝင္ဖို႔ ကိုယ့္ဘက္က 

ဘာေတြ ကိုလိုက္ေလ်ာမလဲဆိုတဲ့ ကိစၥျဖစ္ေနလို႔ပဲ။ ဥေရာပကုိမယံုၾကည္တဲ့သူေတြဟာ စပိန္ 

ဒႆနပညာရွင္ျဖစ္တဲ့ ေအာ္ေတးဂါး ဝုိင္ ဂဲလ္ဆတ္ရဲ႕ (ရႊဲ႕ေျပာတဲ့)' စပိန္ဟာျပႆနာျဖစ္တယ္။ 

ဥေရာပဟာ အေျဖျဖစ္တယ္' ဆုိတဲ့စကားရဲ႕လႊမ္းမုိးမႈေအာက္ကုိေရာက္သြားၾကတယ္။ ဒီစကား 

ဟာ သိပ္ကုိလွတယ္။

စပိန္အတြက္ေတာ့ ဥေရာပဟာ ႏုိင္ငံတကာၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ 

လႊမ္းမုိးမႈကုိ လက္ရွိအေျခအေနအတြက္ ဘယ္လုိျပန္ၿပီးကူးေျပာင္းေပးႏုိင္မလဲ။ ဥေရာပဟာ 

အေမရိကန္လုိပဲ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ၾသဇာက်ဆင္းလာတယ္။ ၂ဝ၁၁ ေအာက္တုိဘာမွာ ဘရာဇီး

သမၼတလူလာကအခုလုိေျပာခဲ့တယ္။ 'ခင္ဗ်ားတုိ႔ဟာ ဥေရာပဒီမုိကရက္တစ္နဲ႔ ဆုိရွယ္ပံုစံကုိ 

တည္ေထာင္ခဲ့တယ္။ အဲဒီပံုစံကုိက်ဳပ္တုိ႔ကလူသားရဲ႕ အေမြအႏွစ္အျဖစ္ ေတြးေတာခဲ့တယ္။ 

ဒါကုိခင္ဗ်ားတုိ႔မွာ ဖ်က္ဆီးပုိင္ခြင့္မရွိဘူး။' လုိ႔ လူလာကေျပာခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု 

က်ဳပ္တုိ႔ကဒါကုိဖ်က္ဆီးေနတယ္။ တစ္နည္းေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဥေရာပဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ 

က်ဆံုးေနတယ္။ 'ယူေရးရွား' ရဲ႕အေနာက္ေတာင္ပုိင္းကြက္ကြက္ေလးတစ္ခုပဲျဖစ္လာေနၿပီး 

အဲဒီအပုိင္းကေလးဟာလည္း အဆက္တျဖည္းျဖည္းျပတ္ေတာက္လာတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီအပုိင္း 

ကေလးဟာ ဆုိရွယ္ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ခရစ္ယာန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိပဲကုိင္ဆြဲထားတယ္။ အမ်ား 

ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ တြဲစပ္ေနတဲ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါဝင္ေနတဲ့ႏုိင္ငံေရး စြမ္းအားေတြအတြက္ပဲ 

ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါဟာ ဒုတိယကမာၻစစ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပုိင္းမွာ ဥေရာပရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္တယ္။ 

ဥေရာပဟာက်ဆံုးေနတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာလည္း ဆက္ၿပီးက်ဆံုးေနတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ 

ေဝမွ်ႏုိင္တဲ့ျပည္သူ႔ေနရာေတြကုိတည္ေဆာက္တဲ့ေနရာမွာ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္မႈမရွိလုိ႔ပဲျဖစ္ 

တယ္။ ဒါကုိကမာၻ႔ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္တဲ့အခါမွာ ေတြ႕ႏုိင္တယ္။ ဒါဟာ အေမရိကား 

နဲ႔ ဥေရာပႏွစ္ခုေပါင္းအေနာက္လုိ႔ေခၚတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးအေနာက္တုိင္းရဲ႕ အေျခအေနျဖစ္တယ္။ 

အေၾကာင္းကေတာ့ လက္တင္အေမရိကဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲအေနာက္ျဖစ္တယ္။ ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏုိင္ 

ေျခလည္းရွိတယ္။ လက္တင္အေမရိကဟာေနာက္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ေပးဆပ္ 

ရမယ့္အရာေတြကုိ သံုးပစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေပၚထြန္းစအေရွ႕နဲ႔အေနာက္ စီးပြားေရးေတြကေတာ့ 

ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ဝယ္ယူလုိ႔ရမယ့္အရာေတြအတြက္ စုေဆာင္းေနၾက 

တယ္။ ဒါဟာ ကမာၻ႔ဇာတ္ခံုႀကီးရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့အေျပာင္းအလဲျဖစ္တယ္။
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ဒီလုိအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ဥေရာပဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ၾသဇာက်ဆင္းလာတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ တူနီရွားႏုိင္ငံသားေတြဟာလည္း သူတုိ႔ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္သ႐ုပ္သဏၭာန္နဲ႔ ဥေရာပလုိျဖစ္ခ်င္ 

လာတယ္။ ဒီဆႏၵဟာ သူတုိ႔ေတြေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့အခ်ိန္မွာ မက္ခဲ့တဲ့အိပ္မက္ပဲျဖစ္တယ္။ 

အခုေတာ့ အဲဒီအိပ္မက္ဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔အားနည္းလာၿပီး အဓိပၸါယ္မရွိေတာ့ဘူးဆုိတာကုိ 

လည္းျမင္လာတယ္။ ဒီကိစၥမွာ ဥေရာပသမဂၢကုိဝင္ေရာက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံသားေတြ၊ 

ေမာ္႐ုိကုိႏုိင္ငံသားေတြဟာလည္းဒီအတုိင္းပဲ။ ေမာ္႐ုိကုိႏုိင္ငံဟာ ဥေရာပရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတစ္

ပုိင္းျဖစ္ခ်င္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ အာရပ္ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ တူရကီႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ေတာ့ 

အာရပ္လူမ်ိဳးေတြမဟုတ္ဘူး။ သူတုိ႔ေတြဟာ ဥေရာပတုိက္ႀကီးရဲ႕အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုသာ 

ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥေရာပသားေတြရဲ႕အမွားအယြင္းေၾကာင့္ တူရကီဟာ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ 

ေပါင္းစည္းဖုိ႔ စိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ့နည္းလာတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ တူရကီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္

လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဥေရာပသမဂၢကေတာ့ ဆုတ္ယုတ္လာလုိ႔ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဥေရာပထဲ

ကုိေပါင္းစည္းဝင္ေရာက္ဖုိ႔ကိစၥဟာ တစ္ခ်ိန္ကတူရကီအတြက္ မုိးကုတ္စက္ဝုိင္းျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ 

အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္စရာေတာ့ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။

အထူးသျဖင့္ အယူအဆသေဘာအရ ဥေရာပဟာ အခုအခ်ိန္မွာ က်ဳပ္တုိ႔ေတြ႕ေနရတဲ့ 

ဒီမုိကေရစီ အကူးအေျပာင္းကာလျဖစ္စဥ္အေပၚ ႀကီးႀကီးမားမားလႊမ္းမုိးႏုိင္မႈစြမ္းရည္က်ဆံုးခဲ့

တယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံဟာလည္း ဒီလုိစြမ္းရည္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ႀကီးႀကီးမားမားက်ဆံုးခဲ့တယ္။ 

သတင္းစာေစာင္တစ္ခုက ဟီလာရီကလင္တန္ကုိ တစ္ခုေမးခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဟီလာရီ 

ကလင္တန္ဟာ အုိးဘားမားတ႐ုတ္ႏုိင္ငံကုိသြားေရာက္လည္ပတ္ဖုိ႔ စီစဥ္ေပးေနရတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္ 

တယ္။ အုိဘားမားဟာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာကို အရွိန္ျမႇင့္ေပးႏုိင္မလားလုိ႔ 

ဟီလာရီကလင္တန္ကုိေမးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ 'ခင္ဗ်ားဟာ  ကိုယ့္ကိုေငြထုတ္ေပးေနတဲ့ ေငြရွင္ကို 

ဘယ္ေတာ့မွာ အေႏွာင့္အယွက္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူး၊ မဟုတ္လား။' လုိ႔ ျပန္ေျဖခဲ့တယ္။ 

စပိန္ဟာ ဒီလုိအကူးအေျပာင္းကာလေၾကာင့္သာမကဘဲ က်န္ခဲ့တဲ့ႏွစ္သံုးဆယ္က 

ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ပါ ရည္ၫႊန္းကုိးကားခံထားရတာျဖစ္တယ္။ က်ဳပ္အစုိးရအဖြဲ႕ထဲကုိေရာက္

တဲ့အခါမွာ က်ဳပ္ရဲ႕တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြဟာ ေဒၚလာေလးေထာင့္ငါးရာရွိခဲ့တယ္။ အစုိးရအဖြဲ႕ထဲက

က်ဳပ္ထြက္သြားတဲ့အခါမွာ ေဒၚလာတစ္ေသာင္းခြဲ ျဖစ္လာတယ္။ ပဋိပကၡေတြအျပင္းအထန္ျဖစ္ 

ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒၚလာသံုးေသာင္းထိျဖစ္လာတယ္။ တကယ္လုိ႔က်ဳပ္တုိ႔ဟာ စီးပြားပ်က္ကပ္ 

ေၾကာင့္ ေဒၚလာႏွစ္ေသာင္းခြဲထိျဖဳတ္ခ်လုိက္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ ေဒၚလာေလးေထာင္ငါးရာကေန 

ႏွစ္ေသာင္းခဲြအထိတက္လာတာဟာ  အလြန္ႀကီးမားတဲ့ေျပာင္းလဲမႈႀကီးျဖစ္တယ္။ ဒီလုိေအာင္ 

ျမင္မႈကုိ ႐ုပ္ပုိင္းေငြေၾကးနဲ႔ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဒါဟာလက္တင္အေမရိကားနဲ႔ ေျမာက္အေမရိကား 

မွာရွိတဲ့ ရည္ၫႊန္းကုိးကား အမွတ္ထဲမွာပါတဲ့ လူသားအရင္းဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့  

စပိန္ကိုမိုဒယ္တစ္ခုအျဖစ္ယူဆဖို႔ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။
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စပိန္လုိပဲ ဥေရာပဟာ သူ႔ရဲ႕ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈေပ်ာက္ဆံုးေနတယ္။ အီတလီႏုိင္ငံဟာ 

အခုအခ်ိန္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ဆယ့္ငါးႏွစ္ကထက္ပုိၿပီးေတာ့  ဂ်ီဒီပီတုိးႏႈန္းဟာ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ 

ေလ်ာ့က်သြားတယ္။ စပိန္ကေတာ့  ဂ်ီဒီပီမွာ အီတလီႏုိင္ငံထက္ေက်ာ္သြားတယ္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ 

ဟာ စက္မႈလက္မႈမွာ ပ်က္စီးသြားတဲ့ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူလာေျပာခဲ့သလုိပဲ ဥေရာပနဲ႔ 

ဒီမုိကရက္တစ္လူမႈစီးပြားပံုစံျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူသားအေမြအႏွစ္ဟာ သိမ္ေမြ႕တဲ့ပဋိပကၡထဲမွာေရာ

က္ေနၿပီ၊ ဥေရာပေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ အဲဒီပဋိပကၡထဲကေနဘယ္လုိ ႐ုန္းထြက္ရမလဲဆုိ 

တာကုိ မသိေသးဘူး။ က်ဳပ္ဟာ မစ္တာရန္း၊ ဟဲမုိ႔ခုိး (အေနာက္ဂ်ာမနီရဲ႕ ၁၉၈၂-၉ဝ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ 

၁၉၉ဝ-၉၈ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံရဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္)၊ ယက္ဒယ္လုိးစ္ (ဥေရာပေကာ္မရွင္ ၁၉၈၅-၉၅ ရဲ႕ 

ဥကၠ႒) စတဲ့လူေတြနဲ႔အတူတူ ဥေရာပေကာ္မရွင္မွာ ဆယ္ႏွစ္ၾကာရွိခဲ့တယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ဟာ 

ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ေတြကုိဘယ္လုိ ဘယ္ပံုခက္ခက္ခဲခဲထိထိေရာက္ေရာက္ပံုေဖာ္ခဲ့သလဲဆုိတာကုိ 

သိခဲ့ရတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနေတြဟာ အခုအခ်ိန္မွာ လံုးဝေပ်ာက္ဆံုးသြားၿပီ။

ဒီလုိဥေရာပႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အသံဟာ အီဂ်စ္မွာမရွိေတာ့ဘူး။ တူနီရွားမွာပဲရွိေတာ့တယ္။ 

အေမရိကားလုိပဲ က်ဳပ္တုိ႔ဟာ ဒီမုိကရက္တစ္ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ကူညီရမယ့္အခ်ိန္ 

ေရာက္တုိင္း ႐ႈပ္ေထြးတဲ့အေျခအေနထဲမွာ ေရာက္ေရာက္ေနတတ္တယ္။ ေဆာ္ဒီေတြဟာ  

သင္ခန္းစာတစ္ခုရလိုက္တယ္။ ဘာသင္ခန္းစာလည္းဆိုေတာ့ မူဘာရတ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ 

တဲ့ အႏွစ္သံုးဆယ္အၿပီးမွာ အေမရိကားဟာ သူ႔ကုိဘုရားၿပီး ျငမ္းဖ်က္လုပ္ခဲ့တာကုိျမင္ တယ္။ 

အာရပ္ေတြဟာ သူတုိ႔ဘာသာသူတို႔ေစာင့္ေရွာက္ၾက ရမယ္ဆုိတာကုိျမင္ၿပီး ေဆာ္ဒီေတြ အျမင္

မွန္ရသြားတာျဖစ္တယ္။သူတုိ႔ေတြဟာ တျခားအရာေတြၾကားထဲမွာပဲ တ႐ုတ္နဲ႔သေဘာ တူညီမႈ 

ယူခဲ့တယ္။ ဒါ့အျပင္  ေရနံနဲ႔ လက္နက္အလဲအလွယ္ေတြပါဝင္တဲ့ လံုၿခံဳေရးသေဘာတူညီမႈေတြ 

လည္း ယူခဲ့တယ္။ ဒါဟာ ကမာၻေပၚမွာသိပ္ကုိ ႀကီးမားတဲ့အေျပာင္းအလဲျဖစ္တယ္။ ဒီမုိကေရစီ 

ပံုေဖာ္ေနတဲ့တြန္းအားေတြပါတဲ့ေတာ္လွန္ေရးေတြရွိတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ လစ္ဗ်ားနဲ႔ ဆီရီးယား 

အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြေပါ့။ ဒါေတြဟာ အာဏာရွင္လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ အၾကြင္းမဲ့ 

ခ်စားမႈကုိ လူေတြစိတ္ပ်က္ေနၾကသလုိပဲ။ အသက္သံုးဆယ့္ငါးႏွစ္ေအာက္ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ရွစ္

ဆယ္ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေနတယ္။ အကူအညီမဲ့ေနတယ္။ သူတုိ႔မွာ ဦးတည္ခ်က္ 

ကင္းမဲ့ေနတယ္။ အဲဒီလုိလူေတြကုိ ေစာေစာက ေတာ္လွန္ေရးေတြကမ်က္ကြယ္ျပဳထားတယ္။

ဒီလုိအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြအားလံုးအတြက္ အနိမ့္ဆံုးဥေရာပနဲ႔ အေမရိကားရဲ႕ ႏုိင္ငံ 

တကာအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ အခန္းက႑ဟာ အနာဂတ္မွာ ပုိပုိၿပီးေလ်ာ့နည္းလာလိမ့္မယ္။ 

ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြရဲ႕ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြက္ ျပင္ပၾသဇာလႊမ္း မုိးမႈေတြကုိ အတိတ္ကာလတုန္း

ကထည့္သြင္းစဥ္းစားခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အတြင္းအေၾကာင္းတရားေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ေတာ့ ၈၅ 

ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္ခဲ့တယ္။ 
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စပိန္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ိန္ျပမ်ဥ္း

ဧၿပီ - ၁၉၃၉။ ဖရန္႔စစ္ဖရန္ကုိရဲ႕ အမ်ဳိးသားတပ္ဖဲြ႕ေအာင္ႏုိင္မႈျဖင့္ စပိန္ျပည္တြင္းစစ္ 

အဆံုးသတ္သည္။

ဇန္နဝါရီ - ၁၉၆၈။ ဘက္စ္ကြက္ရဲ႕ေမြးရပ္ေျမနဲ႔ လြတ္လပ္မႈခဲြထြက္ေရးတပ္ဖဲြ႕ (ETA) က 

ရဲတစ္ေယာက္အား  သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖင့္ဖရန္ကိုအစုိးရအား ျပင္းထန္ေသာ ပုန္ကန္မႈစတင္ 

သည္။

ဇူလုိင္ - ၁၉၆၉။ ဖရန္ကုိ အသက္ (၇၆) ႏွစ္သည္ ႏုိင္ငံရဲ႕အႀကီးအကဲရာထူးအား ဆက္ခံ 

ရန္ မင္းသားဂ်ဴအန္ကားလုိ႔စ္အားခန္႔အပ္သည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား အျခားအာဏာမ်ား ေပးအပ္ 

ရန္ စီစဥ္သည္။

ဒီဇင္ဘာ - ၁၉၇ဝ။ ရဲ (၃) ေယာက္ေသဆံုးမႈတြင္ စြပ္စဲြခံေနရေသာ ဘုန္းႀကီး (၂) ပါး 

အပါအဝင္  ETA  တပ္ဖဲြ႕ ေထာက္ခံသူ (၁၆) ေယာက္အား ဘ႐ူဂုိရယ္ ႐ုံးတင္စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ 

သည္။ ခရစ္ယာန္ေက်ာင္းေတာ္နဲ႔ႏုိင္ငံျခားအစုိးရမ်ား၏ဖိ အားေပးမႈေအာက္တြင္  ေသဒဏ္ျပစ္ 

ဒဏ္အား ေနာက္ဆံုးတြင္ အနည္းငယ္ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာ - ၁၉၇၃။ ETA က ကားလို႔စ္အရီယာနာဗာ႐ိုရဲ႕ ေနရာဆက္ခံသူ ဖရန္ကိုရဲ႕ 

ညာလက္႐ံုး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လူးဝစ္ကာရီယိ အားသတ္ခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ - ၁၉၇၄။ ဖရန္ကိုရဲ႕က်န္းမာေရးယိုယြင္းလာမူ၊ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း 

ႏွင့္အတူ နာဘာ႐ုိက လံုးဝမေအာင္ျမင္ေသာ၊ တင္းက်ပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ အသင့္အတင့္ 

ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ဧၿပီ - ၁၉၇၄။ ေပၚတူဂီရဲ႕ လက္ယာပါတီအစုိးရကုိ လက္ဝဲပါတီရဲ႕စစ္ဘက္ေအာင္ႏုိင္မႈ 

ျဖင့္ ျဖဳတ္ခ်ခဲ့ၿပီး ေပၚတူဂီရဲ႕ ဒီမုိကေရစီစနစ္စတင္ခဲ့သည္။ 

ဂ်ဴလိုင္ - ၁၉၇၄ ။ စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ႏုိင္ငံေရးေပၚလစီကုိ ဆန္႔က်င္ေသာအဖြဲ႕တစ္

ဖြဲ႕အားဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ 

စက္တင္ဘာ - ၁၉၇၄။ အစုိးရသည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဘက္စကြက္ပါတီပါဝင္ရာတြင္ 

အားေကာင္းရန္ရည္ရြယ္ၿပီး တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကုိ သေဘာတူခဲ့ကာ 

ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ ဥပေဒတစ္ခုကုိ တရားဝင္ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ 

ဧၿပီ - ၁၉၇၇။ ဆြာရတ္သည္ သက္ဦးဆံပုိင္စနစ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲသေဘာတူညီမႈအ 

တြက္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီျဖစ္ေစသည္။ စစ္တပ္သည္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေဝဖန္သည္။ 
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ဇန္နဝါရီ - ၁၉၇၇။ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္လြတ္လပ္ေသာ အေထြေထြ ေရြး 

ေကာက္ပြဲ က်င္းပသည္။  ဒီမုိကရက္တစ္ ဗဟုိအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ဆြာရတ္ဇ္ႏွင့္ ဖရန္ကုိ 

ေခတ္ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးသမားမ်ား အမ်ားစုအႏုိင္ရသည္။  ဆုိရွယ္လစ္အလုပ္သမားမ်ားပါတီ 

သည္ အဓိကအတုိက္အခံပါတီျဖစ္လာသည္။ စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ လက္ယာဝါဒီမဟာမိတ္ 

ပါတီမ်ားမွာ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္သာရရွိခဲ့သည္။ 

ဂ်ဴလိုင္ - ၁၉၇၇။ ပါလီအမတ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂူတီရာရတ္ မယ္လာဒုိလက္ေအာက္တြင္ 

ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအသစ္အား ဖြဲ႕စည္းသည္။

ဂ်ဴလုိင္ - ၁၉၇၇။ စပိန္သည္ဥေရာပအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္ရန္ေလွ်ာက္ထားသည္။

စက္တင္ဘာ - ၁၉၇၇။ ဆြာရတ္သည္ စပိန္ေဒသႏွင့္ သက္ဦးဆံပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကတၱလန္ 

ေဒသေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေျပာင္းအလဲတြင္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းအတြက္ ကတၱလန္ေဒသ   

ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္ကုိ သေဘာတူခဲ့သည္။

ေအာက္တုိဘာ - ၁၉၇၇။  ရပ္တန္႔ေနေသာစီးပြားေရးအား ျပန္လည္အသက္ဝင္ေစရန္ 

ျပည္သူလူထုအက်ိဳးေက်းဇူးအတြက္ ေျပာင္းလဲရာတြင္ ပံုေသလုပ္ခတုိးျမႇင့္ျခင္း အသံုးစရိတ္ 

ျဖတ္ေတာက္ျခင္း အခြန္တုိးေကာက္ျခင္းေတြကုိကန္႔သတ္ရန္ မြန္ကလာသေဘာတူစာခ်ုဳပ္အား 

အစုိးရႏွင့္အတုိက္အခံမ်ားၾကားသေဘာတူညီခဲ့သည္။ 

ေအာက္တုိဘာ - ၁၉၇၇။ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ဥပေဒကုိ ေရြးေကာက္ေျမာက္တင္ေျမႇာက္ 

ထားသည့္  ပါလီမာန္ကဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ေထာက္ခံခဲ့သည္။

ႏုိဝင္ဘာ - ၁၉၇၈။  အစုိးရက စစ္ဘက္ဆုိင္ရာလုပ္ႀကံမႈျဖစ္ေသာ ဂလက္ဆီရာျဖစ္စဥ္ 

ႀကီးကုိ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ အစုိးရသည္စစ္တပ္၏ ေဒါသကုိေရွာင္လႊဲရန္  အာဏာသိမ္းရန္ၾကံစည္ 

ေသာ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေပါ့ေလ်ာ့ေသာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ၿပီး ပူးေပါင္းပါဝင္သူမ်ားကုိ 

တရားစြဲဆုိျခင္းမျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

ဒီဇင္ဘာ - ၁၉၇၈။ လႊတ္ေတာ္မွေရးသားသည့္ ဒီမုိကရက္တစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 

သစ္အား ျပည့္သူ႔ဆႏၵျဖင့္ အတည္ျပဳသည္။

မတ္ - ၁၉၇၉။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမုိကရက္တစ္ဗဟိုသမဂၢပါတီအမ်ားစု အႏုိင္ရသည္။  

ဆုိရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီသည္ အဓိကအတုိက္အခံပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ခုိင္မာလာသည္။ 

စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည့္သူ႔ပါတီတုိ႔မွာ မဲအနည္းငယ္သာရရွိသည္။ 

ဧၿပီ - ၁၉၇၉။ ပထမအႀကိမ္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး 

အတုိင္းအတာျဖင့္ ဒီမုိကရက္တစ္ဗဟုိသမဂၢပါတီအႏုိင္ရခဲ့ေပမယ့္ စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ဆုိ 
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ရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီတုိ႔သည္ အဓိကၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကုိအုပ္ခ်ဳပ္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိ 

သည္။

ေမ - ၁၉၇၉။ ပါတီညီလာခံမက္စ္္ဝါဒီပံုစံကုိ ရယူထားေသာ ဖီလဗီကြန္ဆာလက္မဲ႐ႈံးနိမ့္ 

ၿပီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ ကြန္ဆာလက္သည္ စက္တင္ဘာတြင္ သူ႔၏

ကိုယ္ပုိင္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံသည္။

ေအာက္တုိဘာ - ၁၉၇၉။ ဗက္စကြက္ႏွင့္ ကတၱလန္တာမဲေပးသူမ်ားမွ ေထာက္ခံမႈျဖင့္ 

ဗက္စကြက္ေဒသႏွင့္ကတၱလန္ေဒသတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကုိ ပင္မအမ်ိဳးသားေရးပါတီ

ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

မတ္ - ၁၉၈ဝ။ ပထမအႀကိမ္ေဒသဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဗက္စကြက္ေဒသႏွင့္ 

ကတၱလန္ေဒသတြင္ က်င္းပသည္။ ေဒသႏွစ္ခုစလံုးတြင္အစုိးရမွ ပင္မအမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ားပါ

ဝင္ခဲ့သည္။ 

ေမ - ၁၉၈ဝ။ စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ လူႀကိဳက္မ်ားမႈေလ်ာ့နည္းလာသည့္အေလ်ာက္ 

ဆြာရတ္သည္ ဆုိရွယ္ဒီမုိကရက္မ်ားထက္ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားကုိ မ်က္ႏွာသာေပးၿပီး ဝန္ႀကီး 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ အေျပာင္းအလဲလုပ္သည္။ စပိန္အလုပ္သမား ဆုိရွယ္လစ္ပါတီသည္ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ အယံုအၾကည္မရွိအဆိုကို တင္သြင္းေသာ္လည္း က်ဥ္းေျမာင္းေသာကြာဟမႈျဖင့္ 

ဆြာရတ္ဆက္လက္ရပ္တည္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီ - ၁၉၈၁။ ဆြာရတ္သည္  ပါတီတြင္းအကြဲအျပဲမ်ားႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအမွားမ်ား 

ေၾကာင့္ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။ 

ေဖေဖာ္ဝါရီ - ၁၉၈၁။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃တြင္ ပါလီမန္ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ေတာ္ဝင္ 

မိသားစုေထာက္ခံမႈျဖင့္ တီဂ်ီအုိ၏ေအာင္ျမင္ေသာႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ဘလင္ဆီယာတြင္ စစ္ဘက္ 

အရာရွိမ်ားႏွင့္ စစ္ဘက္မွတရားမဝင္စုေဆာင္းထားသူမ်ားက ၿမိဳ႕ကုိထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ဘုရင္ဂ်ဴ 

အန္ ကားလုိးစ္သည္ လႈပ္ရွားမႈကုိရပ္တန္႔ရန္စီမံကိန္းခ်ၿပီး ျဖစ္ရပ္တြင္ပါဝင္ေသာ အရာရွိမ်ားကုိ  

ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။ စပိန္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဝန္ႀကီးေဟာင္း ဆုိတီလုိသည္ ဆြာရတ္၏ေနရာတြင္ ဝန္ႀကီး 

ခ်ဳပ္ အျဖစ္ခန္႔အပ္ခံရသည္။

ေအာက္တုိဘာ - ၁၉၈၁။ ပါလီမန္သည္ အေနာက္ႏုိင္ငံစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ စပိန္စစ္ဘက္ 

ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းမႈကုိခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းျဖင့္ စပိန္ဆုိရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီတုိ႔ 

က ကန္႔ကြက္ေသာ္လည္း ေနတုိးႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္မဲေပးခဲ့သည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ - ၁၉၈၂။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ လႈပ္ရွားမႈ သစၥာေဖာက္သူမ်ားအတြက္ ႐ုံးတင္ 

စစ္ေဆးမႈစတင္သည္။ လႈပ္ရွားမႈေခါင္းေဆာင္သူအား ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၃ဝ ခ်မွတ္ၿပီး အျခား 
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တရားခံမ်ားကုိ ေပါ့ေလ်ာ့ေသာျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ေအာက္တုိဘာ - ၁၉၈၂။ စပိန္အမ်ိဳးသားဆိုရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီသည္ေရြးေကာက္

ပြဲတြင္တခဲနက္ေအာင္ပြဲခံၿပီးဂြန္ဇဲလက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည္။ ဆုိရွယ္လစ္ပါတီသည္ စပိန္ 

ဒီမုိကရက္တစ္ ဗဟုိသမဂၢပါတီတုိ႔ၿပိဳလဲသြားၿပီး ျပည့္သူ႔ပါတီအလယ္အလတ္အျဖစ္ ဒုတိယ 

ေနရာကုိေရာက္လာသည္။ ဂြန္ဇဲလက္သည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ဆုပ္ကုိင္ဦးေဆာင္ 

ျခင္းျဖင့္  လူမႈသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလြတ္လပ္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ေပးသည္။

ဇန္နဝါရီ - ၁၉၈၆။ ေပၚတူဂီႏွင့္ စပိန္အပါအဝင္ ဥေရာပအဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္လာၿပီး စီးပြားေရး 

ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီႀကိဳးပမ္းမႈကုိ အုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္ရန္လႈ႔ံေဆာ္သည္။

မတ္ - ၁၉၈၆ ။ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္မဲေပးသူမ်ားက ေနတုိးႏွင့္ဆက္လက္ပူးေပါင္းရန္ 

ေထာက္ခံၿပီး စပိန္အလုပ္သမားဆုိရွယ္လစ္ပါတီသည္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကုိ ဆက္လက္ထားရွိရန္ 

အတြက္ လႈပ္ရွားမႈတြင္ ရာထူးမ်ားအထက္အေအာက္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ဇြန္ - ၁၉၈၆။ စပိန္ဆုိရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီသည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

ဒုတိယအႀကိမ္ အျပည့္အဝအႏုိင္ရသည္။

ဒီဇင္ဘာ - ၁၉၈၈။ ဆုိရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီအစုိးရ စီးပြားေရးမူဝါဒကုိ အေထြ ေထြ

႐ုိက္ခတ္မႈမ်ားကစပိန္ကုိလံုးဝရပ္ဆုိင္းသြားေစသည္။

ေအာက္တုိဘာ - ၁၉၈၉။ ဆုိရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တတိယ 

အႀကိမ္ အႏုိင္ရခဲ့ေသာ္လည္း  လႊတ္ေတာ္သည္အဓိကေနရာမ်ားကုိ က်ဥ္းေျမာင္းစြာဆံုး႐ႈံးေန 

သည္။

ဇန္နဝါရီ - ၁၉၉၃။ စပိန္အလုပ္သမားဆုိရွယ္လစ္ပါတီ စတုတၴအႀကိမ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ 

အႏုိင္ရသည္။ သုိ႔ေပမဲ့ အေရးပါေသာရာထူးမ်ား ေလွ်ာ့ပစ္ခဲ့သည္။

မတ္ - ၁၉၉၆။ စပိန္ဆုိရွယ္လစ္အလုပ္သမားပါတီသည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာျပည္သူ႔ပါတီ  

ေခါင္းေဆာင္သစ္ အန္ဇာအား႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။ ဂြန္ဇဲလက္သည္ တစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ပါတီ 

ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္သည္။
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