ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးထဲက ျမန္မာ့ဆီးဂိမ္း
သတင္းရင္းျမစ္ > ဟိန္းထက္ေအာင္
တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၃၄ မိနစ္

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ကေန ၂၂ ရက္အထိ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံေတြ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကမယ့္ (၂၇)
ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ခံက်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သမုိင္းမွာ ကၽြန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲ (SEAP Games) ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီး
ခုနစ္ႏွစ္ အၾကာ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္နဲ႔ ယခုတတိယအႀကိမ္ေျမာက္ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ အျဖစ္
ႏွစ္ေပါင္း (၄၄)ႏွစ္ အၾကာမွာ ျပန္လည္က်င္းပခြင့္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ ႏွစ္ႏွစ္စြန္းကာလအတြင္းမွာ တိုင္းျပည္အတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရး၊
လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ အားကစားစတဲ့ နိမ့္ျမင့္တက္က်ျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔ အတူ အခ်ဳိးအေကြ႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို
တင္ျပလုိရင္း
ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာ့အားကစားသမိုင္းနဲ႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ေတြကို တင္ျပလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြအနက္ ထူးျခားမႈေတြ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့
ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ မတူကြဲျပားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံေတြကိုယ္စီရွိၾကတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္း (၁၃၅)
မ်ဳိး မွီတင္းေနထိုင္ လွ်က္ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပေဒသရာဇ္စနစ္
အားေကာင္းမႈေတြေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကို ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံေတြက ေလးစားခန္႔ညားခဲ့ရသလို ၁၇ ရာစု
နည္းပညာ အေျပာင္းအလဲမွာ အသာစီးရယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။
အာရွတိုက္သာတူညီမွ်၀ါဒ ကုိင္ဆြဲ၀ါဒ ျဖန္႔ခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္စစ္ဖိနပ္ေအာက္ေရာက္ခဲ့ဖူးတယ္။ ၂၀ရာစုအလယ္
ကာလမွာ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ကေန လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၊ ကိုယ့္လူမ်ဳိးအစိုးရနဲ႔အတူ ထည္၀ါစြာ
ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ ဖူးတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ ၀န္းက်င္မွာ
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ ျပည္တြင္း
ေရာင္စံု သူပုန္ေတြ ရွိေနခဲ့လင့္ကစားတည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းထားႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒီကာလေတြမွာ
ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟာ အာရွအဆင့္၊ ကမၻာ့အဆင့္အထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္တဲ့ အလားအလာေကာင္းေတြ
ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒါတင္မက ျမန္မာ့ပညာေရးနဲ႔ ျမန္မာ့အားကစား အဆင့္အတန္းဟာ အာရွမွာ ထိပ္တန္းအဆင့္ရွိခဲ့ၿပီး
ေဒသတြင္း
ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေလးစားအထင္ႀကီးမႈကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါ ေတြဟာ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီး
ဆယ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္စႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ေအာင္ျမင္မႈလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္လြန္ ကာလေတြ ေရာက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ အက္ရာထင္လာခဲ့ပါၿပီ။
၁၉၅၈ ခုႏွစ္၀န္းက်င္မွာ ေနာင္အခါ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ ထင္ရွားလာမယ့္ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပဖို႔
ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြ ျပင္ဆင္ေနခဲ့သလို ဒီအခါသမယမွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာေတာ့ ဂိုဏ္းဂန အကြဲအၿပဲ၊
အယူ၀ါဒ သေဘာတရားေရးရာ တိုက္ပြဲေတြ ျပင္းထန္ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ဆိုရ ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕
အာဏာပိုင္ျဖစ္တဲ့ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု အစိုးရဟာ ႏိုင္ငံတကာက ရန္ကုန္အစိုးရလို႔ ေခၚေ၀ၚ
သမုတ္ၾကတဲ့အထိႏိုင္ငံေရးၾသဇာက်ဆင္းေနၿပီ
ျဖစ္တဲ့အခ်ိန္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေန၀င္းဦးေဆာင္ၿပီး အိမ္ေစာင့္အစိုးရ အမည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ရယူ
လိုက္ပါတယ္။
အဲဒီေနာက္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွကၽြန္းဆြယ္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲကို ပထမဆံုး က်င္းပခဲ့
ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ၁၉၆၀ခုႏွစ္မွာေတာ့ အိမ္ေစာင့္အစိုးရဟာ ကတိအတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀န္း
လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ပါလီမန္ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးခဲ့ပါတယ္။ ဦးေန၀င္း ရဲ႕ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ
ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရတဲ့ဦးႏုရဲ႕ သန္႔ရွင္းဖဆပလ (ပထစ)ပါတီကို အာဏာလႊဲ ေျပာင္းေပးခဲ့ပါတယ္။
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ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးထဲက ျမန္မာ့ဆီးဂိမ္း
သတင္းရင္းျမစ္ > ဟိန္းထက္ေအာင္
တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၃၄ မိနစ္

ဦးႏုရဲ႕ ပထစအစိုးရဟာ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္မွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ကၽြန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲကို အိမ္ရွင္အျဖစ္ ပထမအႀကိမ္
လက္ခံက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆိုပါကၽြန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲဟာ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ ေအာက္မွာ
က်င္းပခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံတကာၿပိဳင္ပြဲအျဖစ္ မွတ္တမ္း ၀င္ခဲ့ပါတယ္။
အဲဒီလို အေရွ႕ေတာင္အာရွ ကၽြန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့စဥ္ဟာ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ရဲ႕
ေႏွာင္းပိုင္းကာလဆိုတာ ေနာက္ပိုင္းမွာ သိခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈမွာ အသာစီးရျခင္း၊
အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပါမ်ားျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း၀င္ေငြ အေတာ္အသင့္ေကာင္းမြန္ျခင္း၊
အေျခခံကုန္ေစ်းႏႈန္း တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ပညာေရးအဆင့္အတန္း ျမင့္မားျခင္း၊ ထိုေခတ္လူငယ္ေတြရဲ႕ စာေပ၊ ဂီတ၊
အႏုပညာနဲ႔ အားကစားက႑ေတြမွာ
ေလ့လာလိုက္စားမႈအားေကာင္းျခင္းနဲ႔ ဖန္တီးမႈအေတြးအေခၚ အားေကာင္းျခင္းေတြေၾကာင့္
ႏုိင္ငံတကာအလယ္မွာ
ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ထည္၀ါစြာ ရပ္တည္ႏုိင္ခ့ဲ တယ္ဆိုရင္ မမွားပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ၁၉၆၁ ခုႏွစ္၊ ကၽြန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲမွာ အားကစားနည္း (၁၃) မ်ဳိးကေန ဆုတံဆိပ္ေပါင္း(၁၀၄) ခု ရရွိခဲ့ၿပီး
ႏိုင္ငံ အလိုက္ ပထမရခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အေစာပိုင္းကာလေတြမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ဖဆပ လ ပါတီ
ႏွစ္ျခမ္းကြဲျခင္း၊ ဂိုဏ္းဂဏ၀ါဒေရွ႕တန္းတင္မႈေၾကာင့္ အယူ၀ါဒေရးရာေတြ ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း စစ္မီးဟာ
ေတာက္ေလာင္ေနခဲ့ၿပီ
ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈေၾကာင့္ ေပ်ာ္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ စစ္ဖိနပ္ေအာက္ ျပားျပား
ေမွာက္ရမယ့္ အျဖစ္ကို ေယာင္လို႔ေတာင္ေတြးမိခဲ့မယ္ မထင္ပါဘူး။ ဆိုရရင္အဆိုပါကာလေတြဟာ
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ပံုပ်က္ပန္းပ်က္
ျဖစ္စျပဳေနတဲ့ ကာလတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး မိုးေကာင္းကင္မွာ အရိပ္မည္းႀကီးေတြ ယွက္သန္းဖံုးအုပ္
စျပဳေနခ်ိန္လို႔လည္း ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ကၽြန္းဆြယ္ ၿပိဳင္ပြဲကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ လက္ခံက်င္းပၿပီး
ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ ျမင္မႈရခဲ့ျခင္းအေပၚ ျမန္မာျပည္သူေတြ ေအာင္ပြဲခံလို႔မွအားမရေသးခင္ သုံးလအၾကာ ၁၉၆၂
ခုႏွစ္၊ မတ္လ(၂) ရက္မွာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းဟာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအမည္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ
အာဏာကို ဒုတိယအႀကိမ္ သိမ္းယူလိုက္ျပန္ ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲမႈေဘးအႏၱရာယ္ကေန အခ်ိန္မီ ထိန္းသိမ္းတာပါလို႔
ဆိုပါတယ္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းျပခ်က္ဟာ ေနာက္လာတဲ့ ေမာင္ပုလဲ ဒိုင္း၀န္ထက္ကဲဆိုသလို ဦးေန၀င္း ရဲ႕
မ်ဳိးဆက္သစ္ေတြက လက္ကိုင္သံုးစြဲခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ၿပိဳကြဲမႈ အႏၱရာယ္အတြက္ အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းလိုက္တယ္ ဆိုေပမယ့္
တိုင္းျပည္တြင္းမွာ
ျပည္တြင္းစစ္မီး တဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ခဲ့ၿပီး ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ဒဏ္ရာေသြးမတိတ္ေသးသလို
တိုင္းျပည္မကြဲခဲ့ေသာ္ျငား ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေတြကေတာ့ တစ္စစီက်ဳိးပဲ့ပ်က္စီးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ ပါတယ္။
ျပည္သူေတြၾကားက ေပါက္ဖြားခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ကို ခုတုံးလုပ္ၿပီး မိမိအာဏာရလိုမႈအတြက္ ႏိုင္ငံေရး
ေအာက္လမ္း နည္းကို အသံုးျပဳၿပီး အာဏာသိမ္းယူခဲ့တဲ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဟာ ႀကီးမားတဲ့
အလွည့္အေျပာင္း မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြကို တစ္စစီ
ခ်မြပစ္ခဲ့ပါတယ္။ အာဏာကို သိမ္းပိုက္ၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပဲ မင္းသားေခါင္း စြပ္ခြာခ်လိုက္တဲ့ မေကာင္းဆိုးရြား
တစ္ေကာင္လိုျပဳမူလိုက္ပါတယ္။
အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ရပ္ကေတာ့ ကုိေအာင္ဆန္း၊ ေအာင္ေက်ာ္၊ ကိုဗဟိန္းတို႔လို ႏိုင္ငံ့သားေကာင္းေတြ
ေမြးထုတ္ေပးခဲ့ တဲ့ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦကို ဗံုးခြဲဖ်က္ဆီးလိုက္ျခင္း၊
ေက်ာင္းသားထုအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းစတဲ့ ထင္ရာစိုင္းတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ကၽြန္းဆြယ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲၿပီးဆံုးလုိ႔
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ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးထဲက ျမန္မာ့ဆီးဂိမ္း
သတင္းရင္းျမစ္ > ဟိန္းထက္ေအာင္
တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၃၄ မိနစ္

ေျခာက္လအၾကာမွာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
တစ္ဆက္တည္းဆိုသလို တစ္ခ်ိန္က အာရွမွာထိပ္တန္းအဆင့္ရွိခဲ့ၿပီး ပညာတတ္မ်ားစြာ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့
ျမန္မာ့ပညာေရးကိုရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ သင္းသတ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီေန႔အထိ ျမန္မာ့ပညာေရးဟာ
နလန္မထူႏိုင္ေအာင္
ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား အရွိန္ရေနတဲ့ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံေတြကို
ျပည္သူပိုင္ သိမ္းယူခဲ့ပါတယ္။
အက်ဳိးဆက္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ အသိပညာရွင္ အတတ္ပညာရွင္ေတြြ ေလ်ာ့နည္းသြားခဲ့ၿပီး
တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ အေရးပါလွတဲ့ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းနဲ႔ ဖန္တီးမႈေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ရပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္
ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ၿပီး ခုနစ္ႏွစ္အၾကာ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာ ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ကၽြန္းဆြယ္
ၿပိဳင္ပြဲကို ဒုတိယအႀကိမ္ လက္ခံ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
အဆိုပါ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ လက္ခံက်င္းပတဲ့ ကၽြန္းဆြယ္ၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း အားကစားနည္း (၁၅) မ်ဳိး ကေန
ဆုတံဆိပ္ေပါင္း (၁၄၉) ခုနဲ႔ ႏိုင္ငံအလိုက္ ပထမေနရာမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ ျပန္ပါတယ္။
ဒီတစ္ႀကိမ္မွာလည္း ျမန္မာျပည္သူေတြနဲ႔ ျမန္မာအားကစားသမားေတြဟာ စိတ္ဒဏ္ရာအနာတရေတြ
ရွိေနခဲ့လင့္ ကစား ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ကို အေကာင္းဆံုးျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
ေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကိုသိမ္းယူထားမႈအေပၚ ႏိုင္ငံတကာအျမင္မွာ ပံုရိပ္ေျပာင္းလဲလိုတာေၾကာင့္
၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့လူ႔ေဘာင္ေလာကကို
ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္အံ့ဆိုတဲ့ ေႂကြးေၾကာ္သံနဲ႔အတူ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္း စဥ္ပါတီ
(မဆလ) ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ နဲ႔ တိုင္းျပည္ကို အေမွာင္ခ် အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့ရာမွာ ၁၉၈၈
ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလအထိ တိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သမိုင္းဘီးကေတာ့ အဆက္မျပတ္လည္ လ်က္ရွိပါတယ္။
ေခတ္ေတြ၊စနစ္ေတြ၊ အခ်ိန္ေတြ တိုက္စား ခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ခရစ္သကၠရာဇ္၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကို ေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။
ဒီကာလ မတိုင္ခင္၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အသစ္တဖန္ထပ္မံေရး ဆြဲျပ႒န္းခဲ့ၿပီး၂၀၁၀
မွာလြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ဖို႔ ခက္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ ကာအႏိုင္ရတဲ့
ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီနဲ႔ အတိုက္အခံပါတီေတြက ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း နဲ႔ တိုင္းျပည္ကို
ပံုေဖာ္ေမာင္း ႏွင္ေနတဲ့အခ်ိန္ပါ။ ဒီအခ်ိန္ကာလမွာတင္ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲကို တတိယအႀကိမ္ ေျမာက္
လက္ခံက်င္းပခြင့္ ရခဲ့ျပန္ပါၿပီ။ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ျမင့္မားျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း ၀င္ေငြနည္းပါးျခင္း၊
အေျခခံစားေသာက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ျခင္း၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟခ်က္ ႀကီးမားျခင္းေတြက ျမန္မာ
ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲအေပၚ ျပည္သူေတြ စိတ္၀င္စားမႈနည္းေစႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ လူထုအျမင္မၾကည္လင္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အားနည္းမႈ၊
တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာနဲ႔ ေျမယာအဓမၼသိမ္းယူမႈ၊ လူမ်ဳိးဘာသာပဋိပကၡ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈနဲ႔
တည္ၿငိမ္ေရးကင္းမဲ့မႈ၊ အျမစ္တြယ္ရွင္သန္ေနတဲ့အဂတိလိုက္စားမႈ၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာ၊ ေအာင္ျမင္မႈ
ေႏွးေကြး လြန္းတဲ့ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ၊ နိမ့္က်ေနဆဲ ပညာေရးနဲ႔
အားကစား အဆင့္အတန္းစတဲ့ အေျခအေနအေၾကာင္းတရားေတြက ၂၀၁၃ ဆီးဂိမ္း က်င္း ပမယ့္ကာလမွာ
ရွိေနပါတယ္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေဒသတြင္းဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲကို သုံးႀကိမ္ေျမာက္ လက္ခံက်င္းပႏိုင္ေတာ့မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ပထစအစိုးရ၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ၊ ႀကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီနဲ႔
အရပ္သား တစ္ျခမ္းအစိုးရစတဲ့ မတူညီတဲ့ အစိုးရသုံးရပ္ေအာက္မွာ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲေတြကို လက္ခံက်င္းပခဲ့တဲ့
အေနအထား ဟာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ မတူကြဲျပားစြာ သမိုင္းမွတ္တမ္း၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏွစ္ေပါင္း(၅၇)ႏွစ္၊ အႀကိမ္ေပါင္း(၂၇)ႀကိမ္တိုင္ေအာင္က်င္းပခဲ့တဲ့ ဆီးဂိမ္းၿပိဳင္ပြဲ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေခတ္ေတြ
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ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးထဲက ျမန္မာ့ဆီးဂိမ္း
သတင္းရင္းျမစ္ > ဟိန္းထက္ေအာင္
တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၃၄ မိနစ္

စနစ္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ေပမယ့္ သမိုင္းဆိုတာကေတာ့ ကမၻာတည္သေရြ႕၊ ျမန္မာတည္သေရြ႕
ေပ်ာက္ပ်က္သြား မွာ မဟုတ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။
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