၂၀၁၃-၂၀၁၄ ထိုင်း�ိုင်ငံေရး ပဋိပက�အကျဥ်း
ယင်လတ်အစိုးရသည် ၂၀၁၁ ေရွးေကာက်ပွဲတွင် သူမ၏ ဖူထိုင်းပါတီ (Pheu Thai Party)သည်
အ�ိုင်ရ�ပီးေနာက်

အာဏာရရှိလာခဲ့သည်။

ယင်လတ်သည်

ယခင်ဝန် �ကီးချ�ပ်သက်ဆင်၏ညီမြဖစ်သည်။

သက်ဆင်သည် တယ်လီကွန်းလုပ်ငန်းရှင် ဘီလျံနာသူေ�းက
� ီးလည်း ြဖစ်�ပီး ပါလီမန်တွင် သူ�ပါတီမှ ကိုယ်စား
လှယ်အများစုေနရာရေအာင် ေဆာင်ရွက်ခဲ့�ပီး ပထမသက်တမ်း အပ
ြ ည့် ဝန် �ကီိးချ�ပ်တာဝန် ထမ်းေဆာင်ခဲ့သည်။
ဒုတိယအက
� ိမ် ထပ်�ပီးအေရွးခံခဲ့ေသာ်လည်း သူတာဝန်ထမ်းေဆာင်စဥ်ကာလတွင် မူးယစ်ေဆးဝါးတိုက်ဖျက်
ေရးေခါင်းစဥ်ြဖင့် လူ (၂၀၀၀) ေကျာ်ကို ေသဒဏ်ေပးခဲ့ြခင်း၊ အဂတိလိုက်စားမ� အက
� ီးဆုံးြဖစ်သည့် �ိုင်ငံ
ဘ�ာေငွများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ြခင်း�ှင့် �ိုင်ငံေတာ်ကို အခွန်ေပးဆပ်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ြခင်းများရှိသည် ဟု
စွပ်စွဲြခင်းခံခဲ့ရသည်။ သက်ဆင်အေပ� ထိုင်းြပည်သူအများစုကန်�ကွက်မ� အပ
ြ င်းထန်ဆုံးမှာ တိုင်းသူြပည်သား
အများစုက ချစ်ခင်ေလးစားေသာ ဘုရင်စနစ်ကို မရှိသင့်ေတာ့ဘူး ဟု ေပ
ြ ာဆိုေဝဖန်ခဲ့ေသာေက
� ာင့် ဘန်ေကာက်
�ှင့် ပညာတတ်လူလတ်တန်းစားများက သူ�ကို မ�ှစ်သက် �ကပါ။ ထို�ေ �ကာင့် သက်ဆင်သည် ၂၀၀၈ခု�ှစ်တွင်
ဝန် �ကီးချ�ပ်ခရီးစဥ်ြဖင့် ြပည်ပထွက်ခွါေနချိန် ထိုင်းစစ်တပ်က အာဏာသိမ်း လိုက်�ပီးေနာက် သူသည် ဒူဘိုင်း
�ိုင်ငံ၌ ေနထိုင်ေနခဲ့သည်။ သက်ဆင်ကို ေထာက်ခံသူများသည် တရားဝင်ဒီမိုကေရစီနည်းကျ ေရွးချယ်
တင်ေြမ�ာက်ခံခဲ့ရေသာ ဝန် �ကီးချ�ပ်တစ်ဦးသည် ထိုင်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်း�ပီးေနာက် ြပည်ေ ြပးဖ
ြ စ်သွားရခ
ြ င်း
ေက
� ာင့် ဒီမိုကရက်ပါတီ�ှင့် ထိုပါတီကို ေထာက်ခံသူများအေပ� အေတာ််မေကျမနပ် ြဖစ်ေနခဲ့သည်။
၂၀၁၁ေရွးေကာက်ပွဲတွင် သက်ဆင်၏ညီမ ယင်လတ်ဦးေဆာင်ေသာ ဖူထိုင်းပါတီသည် မဲများစွာြဖင့်
အ�ိုင်ရ�ပီးေနာက် ြပည်ပ၌ တိမ်းေရှာင်ေနသူ ဝန် �ကီးချ�ပ်ေဟာင်း သက်ဆင်ရှင်နဝပ် ြပည်ေတာ််ြပန်လာ�ိုင်ေစ
ေသာ လွတ်�ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ဥပေဒက
� မ်းကို ယင်လပ်အစိုးရအဖွဲ�မှ လ�တ်ေတာ်တွင်တင်�ပီး အတည်ြပ�ရန်
�ကိ�းစားရာမှ ထိုင်း�ိုင်ငံေရး ပဋိပက�မတည်မ�ငိမ်ြဖစ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၃ခု�ှစ် �သဂုတ်လတွင် ဖူထိုင်းပါတီကိုယ်စားလှယ်အများစုရှိေနေသာ ထိုင်း�ိုင်ငံ၏ ေအာက်
လ�တ်ေတာ်သည် ထိုလွတ်�ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ဥပေဒ �ကမ်းကို အတည်ြပ�လိုက်သည်။ ထိုဥပေဒ �ကမ်းကို အထက်
လ�တ်ေတာ်၏ အတည်ြပ�ချက်ရရှိလ�င် ဥပေဒအတည်ြဖစ်မည် ြဖစ်ေသာ်လည်း အထက်လ�တ်ေတာ်အမတ် ၄၀%
ခန်� ကန်�ကွက်ခဲ့ေသာေက
� ာင့် ေဆွးေ�ွးအတည်ြပ��ိုင်ေရး ၇၅% မပ
ြ ည့်၍ ဆက်လက်ေဆွးေ�ွးရန် ေရ��ဆိုင်း
လိုက်သည်။ ထိုအခါ ဘန်ေကာက်�မိ��တွင် နာမည် �ကီး ချ�လာေလာင်ကွန် တက� သိုလ်မှ ပါေမာက�များ၊
ေကျာင်းသားများကလည်း ဥပေဒက
� မ်းကို ကန်�ကွက်ေသာ ေက
� ညာချက်ထုတ်ြပန်ခဲ့သည်။ ထို�ြပင် တရားသူ �ကီး
များ၊ ဆရာဝန်�ှင့် သူနာပ
ြ �များ၊ ထိုင်း�ိုင်ငံတစ်လ�ားပညာတတ်များ�ှင့် စီးပွားေရးလုပ်ငန်းရှင်များကလည်း

ကန်�ကွက်ခဲ့သည်။ ယုတ်စွအဆုံး ထိုင်းအကျဥ်းေထာင်တစ်ချိ��ထဲမှ အကျဥ်းသားများသည်ပင် ထိုလွတ်�ငိမ်း
ချမ်းသာခွင့် ဥပေဒကို ကန်�ကွက်သည့် အေက
� ာင်း ထိုင်းလူမ�ကွန်ယက်များ၊ ေဖ့စ်ဘုတ်စာမျက်�ှာများတွင်
ဓာတ်ပုံများ�ှင့်တကွ ေဖာ်ြပခဲ့သည်။
ထိုသို� လွတ်�ငိမ်းချမ်းသာခွင့် ဥပေဒက
� မ်း�ှင့် ပတ်သက်၍ အင
ြ င်းပွားမ�များ ြဖစ်ေနစဥ်အစပိုင်းတွင်
ထိုင်းဝန် �ကီးချ�ပ် ယင်လတ်ရှင်နဝပ်သည် ထိုဥပေဒ �ကမ်းသည် �ိုင်ငံတစ်ဝန်း အမျိ�းသား ြပန်လည်သင့်ြမတ်
ေရးကို ရည်မှန်းလုပ်ေဆာင်ြခင်း ြဖစ်သည်ဟု �ုပ်ြမင်သံ �ကားမှတစ်ဆင့် ေပ
ြ ာက
� ားခဲ့သည်။
ထို�ေ �ကာင့် ဆ��ြပသူများသည် မေကျမနပ်ဆက်ြဖစ်ေနခဲ့�ပီး တစ်ချိ��ဆ��ြပ ေခါင်းေဆာင်များကပင်
လက်ရှိအစိုးရ��တ်ထွက်ေရးအထိ ေတာင်းဆိုခဲ့ �ကသည်။ ထိုင်းဝန် �ကီးချ�ပ်ယင်လတ်ကလည်း သူတို�အစိုးရ
အေန�ှင့် လွတ်�ငိမ်းချမ်းသာခွင့် ဥပေဒ �ကမ်းကို လ�တ်ေတာ်များတွင် ဆက်လက်တင်သွင်းဖို� မက
� ိ�းစားေတာ့
ေက
� ာင်းကို
"လွတ်�ငိမ်းချမ်းသာခွင့် ဥပေဒက
� မ်းကိစ�က �ပီးသွားပါပ
� ီ။ က�န်မတို� အားလုံးကို ြပန်�ုတ်သိမ်းပါမယ်" လို� သူမက
�ုပ်ြမင်သံ �ကားက တစ်ဆင့် ေပ
ြ ာဆိုခဲ့သည်။
ဆ��ြပသူများလိုလားေသာ လွတ်�ငိမ်းချမ်းသာခွင့်ဥပေဒမူ �ကမ်းကိစ�သည် အဆုံးသတ်သွားေသာ်လည်း
ဆ��ြပမ�များမှာ ဆက်လက်ြဖစ်ပွားခဲ့သည်။

၂၀၁၃ ခု�ှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၈ ရက်ေန�တွင် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

ကိုယ်စားလှယ် ၁၅၃ ဦးစလုံး ��တ်ထွက်သွားပ
� ီးေနာက် ယင်လတ်သည် ေအာက်လ�တ်ေတာ်ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့�ပီး
၂၀၁၄ခု�ှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၂ ရက်ေန�တွင် အေထွေထွေရွးေကာက်ပွဲ ြပ�လုပ်ရန်ေ �ကညာခဲ့သည်။ အစိုးရ
ဆန်�ကျင်သူများကလည်း သူတို�၏ရည်မှန်းချက်ြဖစ်ေသာ ေရွးချယ်စရာမလိုေသာ ြပည်သူေကာင်စီ ဖွဲ�စည်းဖို�ထိ
တိုင်ေအာင် ေရွးေကာက်ပွဲအသစ်များကို ေ�ှာင့်ယှက်မည်ဟု ေပ
ြ ာခဲ့သည်။
၂၀၁၄ခု�ှစ် ေမလ ၈ ရက်ေန�တွင် ဖွဲ�စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒဆိုင်ရာခုံ�ုံးက ဝန် �ကီးချ�ပ်ယင်လတ်�ှင့်
ဝန် �ကီးချ�ပ်ကိုးဦးတို�ကို အာဏာအလွဲသုံးစား ြပ�လုပ်မ�ြဖင့် ရာထူးမှ��တ်ထွက်ေပးရန် အမိန်�ချမှတ်ခဲ့သည်။
ြဖ�တ်ချခံရေသာဝန် �ကီးချ�ပ်ယင်လတ်၏

ေနရာတွင်

ယာယီဝန် �ကီးချ�ပ်အ ြဖစ်

ဘွန်းေဆာင်ပိုင်ဆန်ကို

ခန်�အပ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၄ခု�ှစ် ေမလ ၂၀ ရက်ေန�တွင် ဆ�� ြပမ�များဆက်လက်ြဖစ်ပွားေနခဲ့ေသာေက
� ာင့် ထိုင်းတပ်မေတာ်
သည်

စစ်အုပ်ချ�ပ်ေရးဥပေဒကိုေ �ကညာပ
� ီး

�ကား၀င်ေြဖရှင်းရန် �ကိ�းစားခဲ့သည်။

ယာယီအစိုးရအဖွဲ�က

ထိုင်းတပ်မေတာ်၏

စစ်အုပ်ချ�ပ်ေရးဥပေဒေက
� ညာမ�သည်

၎င်းတို�အဖွဲ�အေပ�မတိုင်ပင်ခဲ့ေ �ကာင်း

ေဖာ်ြပေနခဲ့ေသာ်လည်း ထိုင်းတပ်မေတာ်ကမူ ဆ��ြပမ�များအား�ုတ်သိမ်းေပးရန်ေတာင်းဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၄ခု�ှစ် ေမလ ၂၂ ရက်တွင် ထိုင်းတပ်မေတာ်သည် �ိုင်ငံ၏အေခ
ြ အေနအရပ်ရပ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်
အမျိ�းသားင
� ိမ်းချမ်းေရး�ှင့်ြငိမ၀် ပ်ပိြပားမ�ထိန်းသိမ်းေရးေကာင်စီ(National
Maintaining

Council-

NPOMC)ကိုဖွဲ�စည်း �ပီး

Peace

စစ်အုပ်ချ�ပ်ေရးအာဏာ

and

Order

လ�ဲေ ြပာင်းယူသည်ဟု

ထိုင်းတပ်မေတာ် ကာကွယ်ေရးစစ်ဦးစီးချ�ပ်ဗိုလ်ချ�ပ် ပရာယုချန်အိုချာက ေက
� ညာခဲ့သည်။
ပုဂ�ိ�လ်တစ်ဦးတစ်ေယာက်�ှင့် လူနည်းစုကို အကာအကွယ်ေပးဖို� �ကိ�းစားေသာ ယင်လတ်အစိုးရ၏
လွတ်�ငိမ်းချမ်းသာခွင့်

ဥပေဒက
� မ်းအတည်ြဖစ်ေရး �ကိ�းစားမ�ေ �ကာင့်

ဆ��ြပမ�များဖ
ြ စ်ေပ�ခဲ့�ပီး

စစ်တပ်မှ

အာဏာသိမ်းသည်အထိ ြဖစ်လာခဲ့သည်။ ထိုသို� ြဖစ်ပွား�ပီးေနာက် ေနာက်ဆက်တွဲ အကျိ�းဆက်များအေနဖ
ြ င့်
ထိုင်း�ိုင်ငံအတွက် ထိခိုက်မ�များရှိလာသည်။
-ထိုင်း�ိုင်ငံ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်ြခင်း
-ထိုင်�ိုင်ငံ၏ ေငွေ �ကးတန်ဖိုးကျသွား ြခင်း
-ဆ��ြပမ�ေ �ကာင့် ေသဆုံးသူများ၊ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများရှိြခင်း
အထက်ပါအချက်များအပ
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