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အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကရက္သမၼတ အုိဘာမား အာဏာရလာ ၿပီးကတည္းက ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့
ေပၚလစီကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ေလသံပစ္ လာခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္က
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပိတ္ဆို႔ေရး ေပၚလစီဟာ အလုပ္မျဖစ္သလို ဆက္ဆံေရး ေပၚလစီကလည္း အက်ဳိး
မရိွဘူးလို႔ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အေမရိကန္ရဲ႕ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲဖို႔
ကိစၥဟာ ပိုၿပီး သိသာ ထင္ရွားလာ ပါေတာ့တယ္။
... ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း သမာသမတ္ ရိွမႈေတြကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီးမွ အေမရိကန္ ရဲ႕
အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေပၚလစီ တရပ္ကို ခ်မွတ္ကာ ေနာက္တက္လာမယ့္ အစိုးရသစ္နဲ႔ အျပန္အလွန္
အက်ဳိးရိွတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ... ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လအတြင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ
ဖူးခက္ကမ္းေျခမွာ က်င္းပတဲ့ အာဆီယံ ေဒသဆိုင္ရာ အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္ယင္း ကလင္တန္က
ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ျပန္လည္သံုးသပ္ေနရာမွာ နအဖ ရဲ႕ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ စြဲဆိုထားတဲ့
စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ သူမရဲ႕ တရားစီးရင္ေနမႈ ရလဒ္ဟာ အဓိကအခ်က္ေတြအျဖစ္ ပါဝင္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဒီလိုျပန္လည္သံုးသပ္ေနမႈဟာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာမယ္ဆိုတာ မသိရေသးေပမယ့္ မၾကာခင္
အေမရိကန္က ထားမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေပၚလစီဟာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာေတာ့မယ္ဆိုတာက
အေသအခ်ာပါပဲ။
ဒီလို အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာမယ့္ အနီးစပ္ဆံုး အခ်ိန္ကေတာ့ လာမယ့္ႏွစ္ ၂၀၁၀ မွာ က်င္းပမယ့္
ေရြးေကာက္ပြဲ ေတြအၿပီး ေနာက္အစိုးရ တက္လာမယ့္ အခ်ိန္အတြင္းမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
အေမရိကန္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ေပၚလစီေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူေတြဟာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ စစ္အစိုးရရဲ႕
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့ အက်ဥ္းသားမ်ား ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာျခင္းနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒတို႔အျပင္
ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္ႏိုင္မႈ ရိွမရိွကိုပါ အေရးတယူ
ေစာင့္ၾကည့္ေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြင္း သမာသမတ္ ရိွမႈေတြကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားၿပီးမွ အေမရိကန္ရဲ႕
အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ေပၚလစီတရပ္ကို ခ်မွတ္ကာ ေနာက္တက္လာမယ့္ အစိုးရသစ္နဲ႔ အျပန္အလွန္
အက်ဳိးရိွတဲ့ ဆက္ဆံေရးကို ထူေထာင္ လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။
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အေမရိကန္နဲ႔ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ရိွတဲ့ ဆက္ဆံေရးတရပ္ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္ လာျခင္း အားျဖင့္ နအဖ
စစ္အစိုးရအတြက္ေရာ၊ ေနာက္ တက္လာမယ့္ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားမယ့္ အစိုးရအတြက္ပါ
အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရိွလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ...... ဒါေပမယ့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက တိုးတက္မႈေတြဟာ
တိုးတက္မႈအသြင္ကို မေဆာင္ဘဲ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ ၾကီးၾကီးမားမား ဆက္ရိွေနဦးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအတြက္ အေမရိကန္ ေပၚလစီဟာ အေကာင္းဘက္ကို ေျပာင္းလဲဖို႔ အခက္အခဲေတြ
ရိွေနပါလိမ့္ဦးမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂ်င္မ္ဝက္ဘ္ အပါအဝင္ ထိပ္တန္း
ဒီမိုကရက္အမတ္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေပၚလစီကို အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္ဖို႔ တိုက္တြန္းေနေပမယ့္
ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းက ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေတြ တိုးတက္မႈ ရိွမလာမွာကိုလည္း စိုးရိမ္ပံု ရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေမရိကန္ရဲ႕ ေပၚလစီေတြ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာဖို႔အတြက္ နအဖ
စစ္အုပ္စုက ျပည္တြင္းမွာ ဒီမိုကေရစီေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈေတြ ဆက္တိုက္ လုပ္လာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ နအဖရဲ႕
ေျခလွမ္းေတြ ေႏွးေကြးေနခဲ့ရင္ အေမရိကန္နဲ႔ အစိုးရရဲ႕ ေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္လာမယ့္ အခ်ိန္လည္း
ေနာက္ဆုတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုတိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈေတြ မေတြ႔သေရြ႕ကေတာ့ အိုဘားမား
အစိုးရဟာလည္း အရင္ သမၼတဘုရွ္ လက္ထက္က က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ေပၚလစီေတြကိုပဲ ဆက္လက္
စြဲကိုင္ေနဦးမယ့္ သေဘာပါပဲ။
အေမရိကန္နဲ႔ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈရိွတဲ့ ဆက္ဆံေရးတရပ္ ျပန္လည္ ဆန္းသစ္လာျခင္းအားျဖင့္ နအဖ
စစ္အစိုးရ အတြက္ေရာ၊ ေနာက္တက္လာမယ့္ စစ္တပ္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားမယ့္ အစိုးရအတြက္ပါ
အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရိွလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အေမရိကန္ အစိုးရသစ္ဟာ အာဆီယံေဒသတြင္းမွာ
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္လာမယ့္အျပင္ ေႏြးေထြးတဲ့ ဆက္ဆံမႈေတြ ထားရိွလာမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္
အာဆီယံအဖြဲ႔ဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္လည္း အက်ဳိးရိွေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ျမန္မာ
စစ္အစိုးရအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာက ေတြ႔ခ်င္ျမင္ခ်င္တဲ့ တိုးတက္မႈေတြကို မေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏိုင္ရင္
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေပၚလစီဟာ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ဖို႔ ေဝးေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(အေမရိကန္ အစိုးရသစ္က ေျပာင္းလဲလာေတာ့ မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေပၚလစီအေပၚ အသံုးခ်ၿပီး
ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြ အေနနဲ႔လည္း ညီညြတ္ေရးတရပ္ တည္ေဆာက္ ကာ ကမၻာေပၚက ႏိုင္ငံတိုင္းနဲ႔
သင့္ျမတ္ေအာင္ ေနထိုင္ဖို႔ အေရးၾကီးလွပါတယ္။) ဒီေနရာမွာ အေမရိကန္ အစိုးရဘက္ကလည္း ဟိုအရင္
အစိုးရအဆက္ဆက္ စြဲကိုင္ခဲ့တဲ့ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္း (Moral) ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးေတြကို ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လာမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိုအရင္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေရးနဲ႔ ၁၉၉၀
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ အသိအမွတ္ျပဳေရးလို စစ္အစိုးရအတြက္ လိုက္ေလ်ာဖို႔ ခက္ခဲေစမယ့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ဳိးနဲ႔
သူ႔ရဲ႕ေပၚလစီကို ခ်ည္ေႏွာင္ထားတာမ်ဳိးကိုလည္း ဂ႐ုစိုက္ စဥ္းစားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရနဲ႔ အေမရိကန္အစိုးရ အဆက္ဆက္ၾကားမွာ ကြာဟေနတဲ့ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ
တန္ဖိုးထားမႈေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားအေပၚမွာ အိုဘားမားရဲ႕ အစိုးရသစ္က ေျပာင္းလဲ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔
ၾကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ ျမန္မာ စစ္အစိုးရကလည္း အဓိပၸာယ္ရိွစြာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို
အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။
ကမၻာ့သမိုင္းထဲက ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းကို သိနားလည္သူေတြသာ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးမွာ
ေအာင္ျမင္မႈကို ရရိွတတ္ၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ၁၉၃၀ ကမၻာ့စီးပြားပ်က္ကပ္ေၾကာင့္ စစ္႐ႈံး ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံမွာ
ဟစ္တလာ အာဏာရလာသလို ဝင္႐ိုးတန္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံေတြအၾကား တေန႔တျခား
ၾကီးထြားလာတဲ့ စစ္ေရးအရိွန္ကို အသံုးခ်ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက အဂၤလိပ္ေတြကို ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔၊ တခါ အဂၤလိပ္ကို အသံုးခ်ၿပီး ဂ်ပန္ကို ျပန္လည္ေမာင္းထုတ္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဟာ
ႏိုင္ငံတကာ ႏိုင္ငံေရး ေရစီးေၾကာင္းေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးခ်ခဲ့လို႔ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးမွာ
ေအာင္ျမင္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
အခုတခါလည္း အေမရိကန္ အစိုးရသစ္က ေျပာင္းလဲလာေတာ့မယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေပၚလစီအေပၚ
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အေမရိကန္၏ ျမန္မာမူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမွာ
သတင္းရင္းျမစ္ > ေက်ာ္လင္းဦး
ဗုဒၶဟူးေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၁၇ နာရီ ၃၄ မိနစ္

အသံုးခ်ၿပီး ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုေတြ အေနနဲ႔လည္း ညီညြတ္ေရးတရပ္ တည္ေဆာက္ကာ ကမၻာေပၚက
ႏိုင္ငံတိုင္းနဲ႔ သင့္ျမတ္ေအာင္ ေနထိုင္ဖို႔ အေရးၾကီးလွပါတယ္။
(စာေရးသူ ေက်ာ္လင္းဦးသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ရမ္းခမ္းဟင္ တကၠသိုလ္မွ ႏုိင္ငံေရးသိပၸံ မဟာဘြဲ႔ကို ရရွိခဲ့သူ
ျဖစ္သည္။)
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