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၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ညေန ၅ နာရီထိုးၿပီး မၾကာမီေနာက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
အိမ္ၿခံဝင္း တံခါးေပါက္အနီးတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။
ရွပ္အက်ႌျဖဴႏွင့္ အေရာင္ရင့္ရင့္ လံုခ်ည္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားၾကသည့္ လူအခ်ဳိ႕က သူ႔အိမ္ၿခံဝင္းမွ ခပ္သုတ္သုတ္
ထြက္သြားသည္ကို
ျမင္လိုက္ၾကရသည္။
ေနလံုးက သစ္ပင္ၾကီးမ်ား၏ အကိုင္းမ်ားအတြင္း၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ အိမ္ၿခံမ်ားၾကားသို႔
နိမ့္ဆင္းသြားခ်ိန္
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တြင္ အစိုးရပိုင္ သတင္းမီဒီယာက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအနက္ နာမည္ အေက်ာ္ၾကားဆံုး ျဖစ္ႏိုင္သည့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ လူအမ်ားက
ကၽြမ္းဝင္ၿပီးသားျဖစ္ေနသည့္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ျမင္ေတြ႔ၾကရေတာ့သည္။
ညေန ၅ နာရီ ၂၂ မိနစ္တြင္ ၿခံဝင္းေရွ႕ထြက္လာ၍ အဝါေရာင္ ၿခံတံခါးေပၚမွေန၍ ႏႈတ္ဆက္သည္။ အနီေရာင္
အက်ႌကို ဝတ္ဆင္ထားၿပီး မ်က္ႏွာက ရႊင္ျပေနသည္။ ပရိသတ္အမ်ားအျပားလည္း ၿခံေရွ႕ေရာက္လာခဲ့သည္။
သူ႔ကို လူအမ်ားက ပန္းစည္းမ်ားေပး၍ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ သူကေတာ့ ပန္းတပြင့္ကို
ညာဖက္နားေနာက္နားတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ပန္ထားသည္ကို ျမင္ရသည္။ ကမၻာတလႊားရွိ
လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာက ေလးစား တန္ဖိုးထားေနရ
သည့္ ပံုရိပ္လႊာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပင္ ျဖစ္ေတာ့သည္။
မၾကာေသးခင္ ကာလမ်ားက စာေရးသူ၏ ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သူ႔အိမ္ၿခံဝင္း
အတြင္း၌
သာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံထားရဆဲ ရွိသည္။ သူ႔ကို အမာခံ ေထာက္ခံေနၾကသူမ်ားက အကယ္၍
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သာ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာပါက ျမန္မာျပည္၏ ျပႆနာမ်ား အားလံုး
အခ်ိန္တိုအတြင္း ေျပလည္သြားလိမ့္
မည္ဟု အၾကိမ္ၾကိမ္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္ကို ၾကားရဖူးသည္။
သူကသာ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိသူျဖစ္သည္။ ႏိုဝင္ဘာလ၏ ထိုတညေနႏွင့္ ယင္းရက္ေနာက္ပိုင္း
အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ႐ံုး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လူအမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ တက္ႂကြေနၾကသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏
ေလထုတြင္လည္း
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ျပန္လည္ရွင္သန္ လာခဲ့သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚစုျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာသည့္အေပၚ အျခားတုံ႔ျပန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။
ေဒၚစုျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာမႈအေပၚ ျပည္သူလူထုက အထူးတလည္ စိတ္ဝင္စားၾကမည္မွာ
ေမးခြန္းထုတ္စရာ မလိုေပ။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးအတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုေက်ာ္ၾကာမွ်
ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ သတၱိျဖင့္ စြမ္းစြမ္းတမန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚစုႏွင့္
သူ႔ကို ေထာက္ခံလႈပ္ရွားေနၾကသူမ်ားက ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ တန္ဖိုးထိုက္တန္သည့္ေအာင္ပြဲ
အနည္းငယ္မွ်ကိုသာ ေပးစြမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။
ေဒၚစုရွိေနသည့္ ဝန္းက်င္တြင္ လူအမ်ား၏ ေမွ်ာ္လင့္စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း၊ အမွန္တကယ္
တက္ႂကြလႈပ္ရွားလာရမည့္ လူထုၾကီးက သူတို႔ေစ်းဆိုင္မ်ားကိုသာ အာ႐ံုထားေနၾကသည္။ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္
မ်ားတြင္ စုေဝးဆဲ၊ သူတို႔၏နိစၥဒူဝ လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။ ယခုလို လြတ္ေျမာက္လာမႈ
အေပၚ သူတို႔၏ တုံ႔ျပန္မႈက အမ်ားအားျဖင့္ ၿခံဳ၍ၾကည့္လွ်င္ တသမတ္တည္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔က
လက္ငင္းဘဝတြင္း တြင္ တစံုတရာတိုးတက္မႈကို ပထမဦးဆံုး ျမင္ေတြ႔လိုေနၾကသည္။
နာမည္ေက်ာ္ ျမန္မာျပည္အေရးကၽြမ္းက်င္သူ စာေရးဆရာ ဘာေတးလ္ လင့္တနာ (Bertil Lintner) ၏
ေနာက္ဆံုး ႀကိဳးပမ္းမႈ စာအုပ္အျဖစ္ "ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားမႈ" (Aung
Sun Suu Kyi
and Burma’s Struggle for Democracy ) ထြက္ရွိလာခဲ့သည္။ ယင္းစာအုပ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ
တိုးတက္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဆက္လက္ လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္
ျမန္မာျပည္၏ ထိပ္တန္း အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္၏ ကိုယ္ေရး သေဘာသဘာဝကို ေသခ်ာ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္
ပိုင္းျခားေဝဖန္ ျပထားသည္။
သူ၏အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း မီးေမာင္းထိုးျပထားသလို၊ အားေကာင္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္အပိုင္းအျခား
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အလိုက္ တင္ျပထားသည္။ ယခုတင္ျပခ်က္မ်ား အားလံုးကေတာ့ အသစ္အဆန္း မဟုတ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္၌ကပင္လွ်င္ သူ၏ ေခါင္းမာတတ္မႈ အားနည္းခ်က္ကို ႏွစ္ဘက္ဓားသြား သဖြယ္
ျဖစ္ရေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ ေဖာ္ျပေျပာဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုစာအုပ္ကေတာ့ ပို၍ အတြင္းက်က်
ႏိႈက္ထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ေနသည့္
အေျဖခက္
ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းတင္ျပထားခဲ့သည္။
ထိုအမ်ဳိးသမီး၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိန္ဆ ယွဥ္ျပထားရာ၌ ဘာေတးလ္ လင့္တနာက အထူး
သတိထား ခ်ိန္ဆ ေရးသားထားပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အခ်ဳိ႕ေသာ စာဖတ္သူမ်ားက
ယင္းေရးသားထားခ်က္မ်ား
ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ရယ္ပြဲ ဖြဲ႔ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္
ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ား
ကို ခ်ီးမြမ္းေရးသားထား ခဲ့ရာ၌လည္း၊ စိတ္ခံစား လႈပ္ရွားဖြယ္ ျဖစ္ေနေသးသည့္၊ အက္ေၾကာင္း
ထင္ေနေသးသည့္၊ အကဲဆတ္ထိရွလြယ္ ျဖစ္ေန ေသးသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးဇာတ္ခံုမွ လူအမ်ားက
မည္သို႔တုံ႔ျပန္ၾကမည္ကို မွန္းဆၾကည့္
ႏိုင္သည္။
၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွေန၍ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမုိင္းေၾကာင္းကို ျပန္လည္ေရးသားရာ၌ ဘာေတးလ္ လင့္တနာက
"လူေတြက ဘယ္လိုပဲ ယံုမွတ္မွားခ်က္ ေတြ ရွိေနေန၊ ေဒၚစုနဲ႔ နဝတ (စစ္အစိုးရ၏ ယခင္အမည္)အၾကား
အားၿပိဳင္ပြဲက လူအမ်ားစု၏ စိတ္ထဲတြင္ မင္းသမီးနဲ႔ လူ႔ဘီလူးၾကီးလိုမ်ဳိး ျမင္တတ္ၾကတယ္။ အင္မတန္
သတၱိေျပာင္ေျမာက္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးတဦးက ကမၻာေပၚမွာ အရက္စက္ အၾကမ္းၾကဳတ္ဆံုး အာဏာရွင္ကို
အံတုေနတာမ်ဳိး ျမင္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ လူထုအံုႂကြမႈၾကီး ေနာက္ပိုင္းျဖစ္ေနတဲ့
အေျခအေနေတြက ဒီေလာက္ မ႐ိုးစင္းပါဘူး" ဟု ေျပာသည္။
ထို႔အျပင္ ၁၉၈၈ မတိုင္မီကာလမွေန၍ လက္ရွိတိုင္ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျမန္မာျပည္၏ ျပႆနာမ်ားအနက္
အေရးအၾကီးဆံုး ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုျပႆနာတို႔က
အထူးေခါင္းခဲဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘာေတးလ္ လင့္တနာက ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ ဒုတိယအၾကိမ္ ပင္လံုညီလာခံ
ေခၚယူမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုေနသည့္ကိစၥမ်ားက မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း ေမွးမိွန္လာခဲ့
သည္ဟု ဘာေတးလ္ လင့္တနာက သတိထား၍ မွတ္ခ်က္ေပးသည္။
ပင္လံုသည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံေရး ကြာဟခ်က္မ်ားကို ေပါင္းကူး
ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို ရည္မွန္း၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၌ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ညီလာခံျဖစ္ၿပီး၊ အထမေျမာက္
မေအာင္ျမင္ ျဖစ္ခဲ့ရ သည့္ ညီလာခံကို ျပန္၍ရည္ၫႊန္း ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။
သူေရးသားခဲ့ရာ၌ "ျပန္ေျပာင္းၾကည့္မည္ ဆိုပါက၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္
ျပႆနာ
မ်ား၏ အေျဖကို အျမန္ဆံုးရယူႏိုင္ရန္၊ ျဖစ္ႏိုင္သမွ်ေသာ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး ေထာက္ခံအားေပးမႈကို
စုစည္းရန္အတြက္
ေတာင္တန္းေဒသေန ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဤသို႔ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ေပးခဲ့သည္ဟု
ယူဆလွ်င္ က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ရွိပါသည္။"
လက္ငင္းကာလကို ျပန္၍သံုးသပ္ရာ၌ ဘာေတးလ္ လင့္တနာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏
ေရးသားခ်က္မ်ားကို ကိုးကား၍ ေမးခြန္းထားထုတ္ထားသည္။ အနာဂတ္အတြက္ ေမွ်ာ္ျမင္ခ်က္၊
တျပည္ေထာင္စနစ္စသည့္ မည္သည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ေစ၊ တိုင္းရင္းသား လူမႈ
အသိုက္အဝန္းမ်ားအၾကား တည္ရွိေနသည့္ သူတို႔၏ လကၡဏာ
ကို အျပည့္အဝ ေလးစားလက္ခံ အေလးထားႏိုင္ပါမည္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။
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အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာၾကည့္ျခင္း
သတင္းရင္းျမစ္ > ဂ်ဳိးဆက္ဖ္ ေဘာ
အဂၤါေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၀၆ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၂၆ မိနစ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားကို သူက ေနာက္ေၾကာင္းခံ
စုစည္းေဖာ္ျပထား
ရာ၌၊ ဂူစတပ္ဖ္ ေဟာ့တမင္း (Gustaaf Houtman) ေရးသားသည့္ "ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းအတြင္းမွ
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ယဥ္ေက်းမႈ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အေၾကာင္း" (Mental
Culture in Burmese Crisis Politics; Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy)
စာအုပ္မွ အမ်ားဆံုး ေကာက္ႏႈတ္ ရယူထားသည္။
ေဟာ့တမင္း၏ သုေတသနကို အေျခခံ၍ ဘာေတးလ္ လင့္တနာက ေကာက္ခ်က္ခ် သံုးသပ္ရာ၌
"ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အားသာခ်က္မွာ သူ႔အနီးတြင္ လူမ်ားကို စုစည္း စည္း႐ံုးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊
သူေပးလိုသည့္ သတင္းစကားကို နားေထာင္ေစႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သူ႔၏ အားနည္းခ်က္မွာမူ 'စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ေတာ္လွန္ေရး' တရပ္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေတာ္လွန္ေရးဟူသည္မွာ
ေရွး႐ိုးစြဲဆန္လွသည့္ ဝါဒ၊ သိပ္ၿပီး သေဘာတရားေရး ဆန္လွသည့္ကိစၥ ျဖစ္ေနသည္" ဟု ဆိုထားသည္။
သို႔အတြက္ေၾကာင့္ လိုအပ္ေနသည္
မွာ စကားလံုးမ်ားမွသည္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္ေစရန္၊ လက္ေတြ႔က်သည့္
ႏုိင္ငံေရး အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုရန္သာ ျဖစ္သည္ဟု သူကဆိုသည္။
ဘာေတးလ္ လင့္တနာက စိတ္ဝင္စားဖြယ္ မွန္းဆခ်က္တခုကိုလည္း တင္ျပထားေသးသည္။ ဆက္၍ ေလ့လာ
စူးစမ္းမည္ ဆိုလွ်င္ျဖင့္ သင့္မည့္ကိစၥလည္း ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သူ၏ခင္ပြန္း
မိုက္ကယ္အဲရစ္
တို႔ ဘူတန္ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္စဥ္ ၁၉၇ဝ ခုႏွစ္မ်ားကာလက ဘူတန္ဘုရင္ႏွင့္ ဘုရင့္ေတာ္ဝင္ မိသားစုမ်ားႏွင့္ပါ
ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စဥ္းစားခ်က္က စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္မႈ ထက္စာလွ်င္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကို ပို၍ တန္ဖိုးထားေလသေလာဟု ဘာေတးလ္ လင့္တနာက
ေမးခြန္းထုတ္ထားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံေရးအရ အေရးပါသည့္ ျဖစ္ရပ္တခုအျဖစ္ ဘူတန္ႏိုင္ငံ၏ ထူးျခားသည့္ စီးပြားေရး တိုင္းတာမႈ ၫႊန္းကိန္း
တခုျဖစ္ေသာ၊ ဂ်ီဒီပီ (စုစုေပါင္း အမ်ဳိးသား ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး) အစား၊ "အမ်ဳိးသား ေပ်ာ္ရႊင္မႈ
အသားတင္တန္ဖိုး" (Gross National Happiness) အျဖစ္ တိုင္းတာခဲ့သည္ကို ဘာေတးလ္ လင့္တနာက
ၫႊန္း၍ ေဖာ္ျပထားခဲ့သည္။
ဘာေတးလ္ လင့္တနာက ေဖာ္ျပေရးသားခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သို႔မဟုတ္ ေယဘုယ် ႏိုင္ငံတခုလံုး
အေနျဖင့္ ဆက္လက္ေက်ာ္လႊား ကိုင္တြယ္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ အျခားအခက္အခဲမ်ားမွာ ယခုစာအုပ္
ေဝဖန္ခ်က္
ေဆာင္းပါးေရးသားသူ မၾကာေသးမီက ျမန္မာျပည္ ခရီးစဥ္တြင္ေတြ႔ရွိ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္ကိစၥ
အမ်ားအျပားႏွင့္ ထပ္တူက်ပါသည္။ ေဒၚစု၏ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ သူ႔ကို
ဝိုင္းရံေနၾကသူအမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီရန္ႏွင့္ အၾကံဉာဏ္ ေပးႏိုင္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူမ်ား
မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။
ဤကိစၥႏွင့္အတူ အခ်ိန္ အမ်ားစုတြင္ ဥပေဒေၾကာင္း ကိစၥမ်ား အေပၚသာ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အားထားလြန္း
ေနသည္၊ ဤရပ္တည္ခ်က္ အေပၚ၌သာ ကစားေနသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္မူ
ျမင္ကြင္းထဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရာက္မလာခင္ အခ်ိန္အထိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တာဝန္မဲ့သည့္
အုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈ စနစ္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
အစိုးရဝန္ထမ္း အလုပ္အကိုင္မ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ အလုပ္အင္အား ေနရာခ်ထားႏိုင္မႈ
အလားအလာတြင္ ကြာဟခ်က္မ်ားစြာရွိေနခဲ့သည္။ လက္ငင္းတြင္ လိုအပ္ေနသည့္ အရည္အခ်င္း၊
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ျပည့္ဝသူမ်ားမွာ အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္လြန္ေနသူ လူၾကီးပိုင္းမ်ားျဖစ္ရာ၊ ႏိုင္ငံ၏
အနာဂတ္အတြက္ ဖန္တီးႏိုင္မည့္ အေနအထားကို ယေန႔လူငယ္မ်ား မည္မွ်ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္
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ႏိုင္မည္နည္းဟူသည့္ အေပၚတြင္သာ အားထားေမွ်ာ္လင့္ေနရေပေတာ့သည္။
ယခု ေဖာ္ျပေရးသားခ်က္မ်ားတြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအသိုက္အဝန္းမ်ားအတြက္ အနည္းငယ္
ျပင္းထန္မည္ဟု ယူဆသည့္ အသံုးအႏႈံး စာသားမ်ားကိုလည္း ႁခြင္းခ်န္ထားခဲ့သည္။ ယင္းျပည္ပရွိ
အင္အားစုမ်ားမွာ အမွန္ဆိုရလွ်င္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ နီးစပ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနသည္ဟု
ယူဆထားႏိုင္သူမ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ ဘာေတးလ္ လင့္တနာက ယင္းတို႔ကို ေလးစားမႈႏွင့္ ႐ႈျမင္ၿပီး "ေတြ႔ဆံု
ေဆြးေႏြးေရး" အတြက္၊ "အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး"အတြက္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ေနၾကသူမ်ားဟု
ေဖာ္ျပထားသည္။
ဤစကားလံုးမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္မ်ား သည္းေျခၾကိဳက္ စကားလံုးမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာျပည္တြင္း
ျဖစ္ထြန္း တိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ သိပ္ေတာ့ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိလွေခ်။ အေၾကာင္းမွာ စစ္တပ္က သူတို႔ ဘာသာအျပင္၊
အျခား မည္သူႏွင့္မွ် ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေနျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎စကားလံုး၊
စကားရပ္မ်ား မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးအတြက္ လိုအပ္ေနသည္ဟု ေယဘုယ်လူအမ်ားက အဓိပၸါယ္
ဖြင့္ဆိုထားခ်က္မ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ အမွတ္ရရန္ မေမ့ရန္ လိုအပ္သည့္ကိစၥမွာ အတိတ္ကာလက
တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ၿခံအမွတ္ (၅၄) မွ
ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ျပန္၍ ပဲ့တပ္ထပ္ ေျပာဆိုေနျခင္းဟုဆိုလွ်င္လည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။
ဘာေတးလ္ လင့္တနာ၏ အျမင္ကို ခ်ဳပ္၍ဆိုရလွ်င္ ေရွ႕ဆက္တိုးရန္ လမ္းေပ်ာက္ကြယ္ေနၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
အေရးကို ႐ႈျမင္ရာ၌ "ႏိုင္ငံတကာ၏အျမင္"ႏွင့္ "ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ အျမင္" အၾကား သိသိသာသာ
ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိေနျပန္သည္။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ေရတိုကာလအတြင္း အေကာင္းဘက္ေျပာင္းလဲရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ကင္းေဝးေနရသည့္ အေျခအေနကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ ၿပိဳကြဲအစည္းေျပခဲ့သည့္
ယူဂိုဆလားဗီးယား အေျခအေနမ်ဳိး မျဖစ္ႏိုင္ဟုလည္း သူက ျငင္းခ်က္မထုတ္ထားပါ။
ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ဘာေတးလ္ လင့္တနာက ျမန္မာျပည္ အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ မႈန္ရီမိႈင္း
အေျခအေနအျဖစ္ ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။
တဘက္တြင္ ဘာေတးလ္ လင့္တနာက "ႏိုင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္ အေရးၾကီးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း (အင္တစီ
က်ဳရွင္း) ျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္အတြင္းမွသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရလိမ့္မည္" ဟု
ေထာက္ျပခဲ့ပါသည္။ လူအမ်ား အျငင္းပြားႏိုင္သည့္ နိဂံုးခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ဳိးျဖစ္ၿပီး၊ ေအာင္ပြဲမခံႏိုင္ခဲ့သည့္
၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ
ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္က ၎အခ်က္ကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎အတြင္း
အေျပာင္းအလဲက
ျမန္မာျပည္၏ အတိုက္အခံ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ မည္သို႔ ထိမ္းျမားေပါင္းစပ္ ႏိုင္ပါမည္နည္း၊ ေမးစရာ ရွိေနသည္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ရပ္တည္ခ်က္ အေနအထားကို အလြယ္တကူ ျမင္ေနရၿပီး၊ သူကိုယ္၌ကလည္း
သူတိုင္းျပည္ျပင္ပတြင္ ေနခဲ့ရသည့္အခ်ိန္က သူ၏ႏိုင္ငံေရးအေပၚ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ရွိေနေၾကာင္းလည္း
ထုတ္ေဖာ္ ဝန္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းအျမင္မ်ဳိးကို အလြန္အက်ဴး မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ျပင္းျပလြန္းသည့္၊
ေၾကာက္ရြံ႕စိုးထိတ္မႈ ကဲေနသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး က႑အတြင္းမွ အင္အားစုမ်ားက အမ်ဳိးသား
အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မႏွစ္သက္ဖြယ္ရာဟု ျမင္ၾကေပလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။
အျခားတဘက္တြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေနာက္တၾကိမ္ ျပန္လည္ရွင္သန္ထေျမာက္၍ ယခင္
အတိတ္က ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္မတူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရွ႕သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ေအာင္ျမင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းႏိုင္၊
မႏိုင္ဆိုသည္မွာ အခ်ိန္ကသာ စကားေျပာလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရ၏ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ မၾကာေသးမီက
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈမ်ားအၿပီး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည့္အေပၚ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚလာမည့္
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အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာၾကည့္ျခင္း
သတင္းရင္းျမစ္ > ဂ်ဳိးဆက္ဖ္ ေဘာ
အဂၤါေန႔၊ စက္တင္ဘာလ ၀၆ ရက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၁၁ နာရီ ၂၆ မိနစ္

အလားအလာမ်ားကိုေတာ့ သတိႏွင့္ ဆက္၍ေစာင့္ၾကည့္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားႏိုင္ပါေသးသည္။ ယခင္ကႏွင့္
မတူသည့္ လမ္းမ်ဳိးလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေလွ်ာက္လွမ္း ႏိုင္ပါေသးသည္။
သို႔ေသာ္လည္း မည္သို႔မည္ပံု ျဖစ္ေပၚလာမည္ဟူသည့္ အလားအလာကို ေမွ်ာ္မွန္းနမိတ္ဖတ္ရန္ ခက္ခဲသည္ဟု
ဘာေတးလ္ လင့္တနာက အမွန္တကယ္လည္း ေထာက္ျပေျပာဆိုထားပါေသးသည္။
အေၾကာင္းမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မည္သို႔မည္ပံု စဥ္းစားေနသည္၊ မည္သို႔မည္ပံု ျပဳမူမည္ႏွင့္
ပတ္သက္၍ သမိုင္းအခ်က္အလက္အရ အနည္းအက်ဥ္းျဖင့္သာ မွန္းဆေနၾကရေပသည္။
မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ သူ႔အေပၚ လူထုအမ်ားအျပားက ေထာက္ခံေလးစားမႈသည္ပင္ သူ႔အေပၚ က်ေရာက္ေန
သည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေနရေပသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ သူ၏ပင္ကိုယ္ အသံကို ဆက္လက္
ရွာေဖြေတြ႔ရွိႏိုင္ရန္ မ်ားစြာမွအေရးၾကီးေပလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမွာ သူက စာေရးဆရာ ဘာေတးလ္ လင့္တနာ
နိဂံုးခ်ဳပ္ သံုးသပ္ထားသည့္အတိုင္း မည္သို႔ေသာ အမွားမ်ဳိး ရွိခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏
ေကာင္းမြန္လာမည့္ အနာဂတ္အတြက္ တခုတည္းေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္" ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။
ယခုစာအုပ္ ေရာင္းရေငြမွ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္ကို မဇၥ်ိမ သတင္းဌာနသို႔လည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္သည္။
Joseph Ball ေရးသားသည့္ Dissecting The Lady and Burma’s hope ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္
ျပန္ဆိုေဖာ္ျပပါသည္။
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