മ്യാൻമ്ാർ, ആങ് സാൻ സൂ കീ, ജനാധിപത്യം
(ലേഖനം)
സുനിൽ എം എസ്, മ്ൂത്തകുന്നം
സമ്പന്നരാജയമ്ായ അലമ്രിക്കയിലേ പൗരത്വം കിട്ടാൻ അവിലെ ത്ുെർച്ചയായി
എട്ടു വർഷം ജീവിച്ചാൽ മ്ത്ി. ചിേരുലെ കാരയത്തിൽ ഏത്ാനും വർഷം കൂെി
ലവണ്ടി
വലന്നക്കാം.
അസവസ്ഥമ്ായ
പശ്ചിലമ്ഷയയിൽ
നിന്നുള്ള
അഭയാർത്ഥികലെ യൂല ാപ്പിലേ പേ രാജയങ്ങെും സവീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്,
ത്ുെർന്നും സവീകരിക്കുന്നുമ്ുണ്ട്. ഇങ്ങലന സവീകരിക്കലപ്പട്ട അഭയാർത്ഥികൾക്ക്
അത്ത്ു രാജയങ്ങെിലേ പൗരത്വം കിട്ടാൻ എത്ത് വർഷം ലവണ്ടിവരുലമ്ന്നു
ലനാക്കാം: ജർമ്മനി - എട്ടു വർഷം. ഹംഗ ി - മ്ൂന്നു വർഷം. സവീഡൻ - അഞ്ചു
വർഷം, അഭയാർത്ഥികൾക്കു നാേു വർഷം മ്ത്ി. ഇറ്റേി - പത്തു വർഷം,
അഭയാർത്ഥികൾക്ക്
അഞ്ചു
വർഷം.
ത്രാൻസ്
അഞ്ചു
വർഷം.
പശ്ചിലമ്ഷയയിൽ നിന്നുള്ള അഭയാർത്ഥികൾ ഇന്ത്യയിലേത്തുന്നത്ായി ലകട്ടിട്ടില്ല.
ഇന്ത്യയിലേത്തുന്ന ഒരു വിലേശിയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ പൗരത്വം കിട്ടാൻ പത്ന്ത്ണ്ടു വർഷം
മ്ത്ി. ഇെയ്ലക്കാരു സൂചന: നാോയിരത്തിലേല
പേങ്ങെുള്ള, നീണ്ട
ലേഖനമ്ാണിത്്. സമ്യമ്ുലണ്ടങ്കിൽ മ്ാത്ത്ം ത്ുെർന്നു വായിക്കുക.
എന്നാൽ ഏഷയയിലേ േരിത്േരാജയങ്ങെിലോന്നായ മ്യാൻമ്ാ ിലേ പൗരത്വം
കിട്ടണലമ്ങ്കിൽ ഇപ്പ ഞ്ഞ കാേയെലവാന്നും മ്ത്ിയാവില്ല; 194 ലകാല്ലം
ത്ുെർച്ചയായി മ്യാൻമ്ാ ിൽ ജീവിക്കുന്ന കുെുംബങ്ങെിലേ അംഗങ്ങൾക്കു
മ്ാത്ത്ലമ്
സമ്പൂർണപൗരത്വം
കിട്ടുകയുള്ളൂ!
പണ്ടു
നമ്മുലെ
ത്ീവണ്ടികെിേുണ്ടായിരുന്നത്ു
ലപാേുള്ള
ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ
മ്യാൻമ്ാ ിലേ
പൗരത്വത്തിനുമ്ുണ്ട്. ത്ീവണ്ടിയിൽ പണ്ട് ഒന്നാം ക്ൊസ്സ്, രണ്ടാം ക്ൊസ്സ്, മ്ൂന്നാം
ക്ൊസ്സ് എന്നിങ്ങലന മ്ൂന്നു ക്ൊസ്സുകെുണ്ടായിരുന്നു. മ്യാൻമ്ാ ിലേ പൗരത്വവും
മ്ൂന്നു ക്ൊസ്സുകെിോയി ലവർത്ിരിച്ചിട്ടുണ്ട്: പൗരത്വം, അലസാസിലയറ്റ് പൗരത്വം,
നാച്ചവ ലേസ്ഡ് പൗരത്വം. ഇവയിൽ സമ്പൂർണമ്ായത്ു പൗരത്വമ്ാണ്.
പൗരത്വമ്ുള്ളവർക്കു മ്ാത്ത്ലമ് അവിെലത്ത ഭരണത്തിൽ പങ്കു വഹിക്കാനുള്ള
അവകാശമ്ുള്ളൂ. അലസാസിലയറ്റ് പൗരത്വം, നാച്ചവ ലേസ്ഡ് പൗരത്വം എന്നിവ
മ്ാത്ത്മ്ുള്ളവർക്കു
ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ
മ്ത്സരിക്കാനുള്ള
അവകാശമ്ില്ല;
അത്ുലകാണ്ടവർക്കു
ഭരണാധികാരികെുമ്ാകാനാവില്ല.
നൂറ്റാണ്ടുകൊയി
മ്യാൻമ്ാ ിൽ
ജീവിച്ചുലപാരുന്ന
ഭൂരിപക്ഷസമ്ുോയങ്ങൾക്കു
മ്ാത്ത്മ്ായി
ഭരണാധികാരം
പരിമ്ിത്ലപ്പെുത്തുകയാണ്
ഈ
നിയത്ന്ത്ണങ്ങെുലെ
ഉലേശയേക്ഷയലമ്ന്നു വയക്തം. വംശാധിപലത്യച്ഛയുലെ പേ രൂപങ്ങെിലോന്ന്.
നമ്മുലെ നാട്ടിലേ കാരയലമ്ത്ത് എെുപ്പം! ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സു ത്ികഞ്ഞ ഏത്ു
പൗരനുമ്ിവിലെ ത്പധാനമ്ത്ന്ത്ിയാകാം, മ്ുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സു ത്ികഞ്ഞ ഏത്ു
പൗരനുമ്ിവിലെ രാഷ്ത്െപത്ിയുമ്ാകാം. മ്യാൻമ്ാ ിോകലട്ട, എഴുപത്ു വയസ്സു
കഴിഞ്ഞ ആങ് സാൻ സൂ കീ എന്ന ആലഗാെത്പശസ്ത്യായ വനിത്യ്ക്കു
രാഷ്ത്െപത്ിയാകാൻ മ്റ്റാർക്കുമ്ില്ലാത്ത ലയാഗയത്കലെല്ലാമ്ുണ്ടായിട്ടും അത്ു
സാദ്ധ്യമ്ാകുന്നില്ല. സൂ കീയ്ക്കു സമ്ാധാനത്തിനുള്ള ലനാബൽ സമ്മാനം
കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്,
ഒന്നിലേല
ബിരുേങ്ങെുണ്ട്,
ബിരുോനന്ത്രബിരുേമ്ുണ്ട്.
അഹിംസയിേും ജനാധിപത്യത്തിേും സൂ കീയ്ക്ക് അെിയു ച്ച വിശവാസമ്ുണ്ട്.
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മ്ുകെിൽപ്പ ഞ്ഞ, 194 ലകാല്ലം ത്ുെർച്ചയായി മ്യാൻമ്ാ ിൽ ജീവിച്ചുലപാരുലന്നാരു
കുെുംബത്തിലേ അംഗവുമ്ാണു സൂ കീ. മ്യാൻമ്ാ ിലെ രാഷ്ത്െപിത്ാവായി
കണക്കാക്കലപ്പെുന്ന, പലരത്നായ ആങ് സാൻ എന്ന മ്ഹേ്വയക്തിയുലെ
മ്കെുമ്ാണു സൂ കീ. ഇത്ിലനല്ലാമ്ുപരിയായി, സൂ കീയുലെ ലനത്ൃത്വത്തിേുള്ള
പാർട്ടി ഏറ്റവുലമ്ാെുവിൽ നെന്ന പാർേലമ്െു ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ എൺപത്ു
ശത്മ്ാനത്തിലേല സീറ്റുകെും ലനെിയിട്ടുണ്ട്. ഇലത്ാലക്കയായിട്ടും, സൂ കീയ്ക്കു
മ്യാൻമ്ാ ിലേ രാഷ്ത്െപത്ിയാകാനാകുന്നില്ല!
ഈ 194 ലകാല്ലലമ്ന്ന ഉപാധിലയപ്പറ്റി അല്പം ചരിത്ത്ം: 194 വർഷം മ്ുമ്പ്, 1823ൽ,
ത്ബിട്ടൻ മ്യാൻമ്ാ ിലെ ചിേ ഭാഗങ്ങൾ ലകയെക്കി. ത്ുെർന്ന്, അല്പാല്പമ്ായി,
മ്യാൻമ്ാ ിലെ ഭൂരിഭാഗവും ത്ബിട്ടൻ ലകവശലപ്പെുത്തി. അധികം ത്ാമ്സിയാലത്
മ്യാൻമ്ാർ ത്ബിട്ടലെ ലകാെനിയായി മ്ാ ി. അന്ന് ഇന്ത്യയും ത്ബിട്ടലെ ലകാെനി
ത്ലന്ന.
ഇന്ത്യയും
മ്യാൻമ്ാ ും
അെുത്തെുത്തു
കിെക്കുന്ന
സവന്ത്ം
ലകാെനികൊയത്ുലകാണ്ട്, ത്ബിട്ടൻ ഭരണസൗകരയാർത്ഥം മ്യാൻമ്ാ ിലന ത്ബിട്ടീഷ്
ഇന്ത്യയുലെ ലത്പാവിൻസുകെിലോന്നാക്കി. ഇരുപത്ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആരംഭത്തിൽ
ത്ബിട്ടീഷ്
ഇന്ത്യയിൽ
മ്ത്ോസ്,
ലബാംലബ,
ബംഗാൾ,
മ്ുത്ോയ
എട്ടു
ലത്പാവിൻസുകെുണ്ടായിരുന്നു. അവയിലോന്നായിരുന്നു ബർമ്മാ ലത്പാവിൻസും.
1937ൽ ത്ബിട്ടൻ മ്യാൻമ്ാ ിലന ത്ബിട്ടീഷിന്ത്യയിൽ നിന്നെർത്തി, ബർമ്മാ
ഓരീസിലെ കീഴിോക്കി; സവന്ത്ം ലകാെനി ത്ലന്ന, ലവ ിട്ട ഒന്ന് എന്നു മ്ാത്ത്ം.
മ്യാൻമ്ാ ിലന ത്ബിട്ടലെ ലകപ്പിെിയിൽ നിന്നു വിെുവിക്കാൻ കഠിനാദ്ധ്വാനം
നെത്തിയ വയക്തിയായിരുന്നു, ആങ് സാൻ സൂ കീയുലെ പിത്ാവായിരുന്ന ആങ്
സാൻ.
‘ആങ്
സാൻ’,
‘ആങ്
സാൻ
സൂ
കീ’:
ഈ
ലപരുകൾ
ആശയക്കുഴപ്പമ്ുണ്ടാക്കാനിെയുണ്ട്.
അലത്ാഴിവാക്കാൻ
ലച ിലയാരു
വിശേീകരണം സഹായിക്കും. മ്ാത്ാപിത്ാക്കെുലെയും, മ്ാത്ാപിത്ാക്കെുലെ
മ്ാത്ാപിത്ാക്കെുലെയും ലപരുകെിൽ നിന്നാണു മ്യാൻമ്ാ ിലേ പേർക്കും
ലപരുകൾ കിട്ടുന്നത്്. ആങ് സാൻ സൂ കീയുലെ ലപരിലെ ത്ുെക്കത്തിേുള്ള ‘ആങ്
സാൻ’ പിത്ാവായ ആങ് സാനിൽ നിന്നാണു കിട്ടിയത്്. ആങ് സാനിലെ
മ്ാത്ാവിലെ (സൂ കീയുലെ പിത്ൃമ്ാത്ാവ് ) ലപരിൽ നിന്നു സൂ എന്ന ലപരു കിട്ടി.
ആങ് സാനിലെ പത്നിയും ആങ് സാൻ സൂ കീയുലെ മ്ാത്ാവുമ്ായിരുന്ന ഖിൻ
കീയിൽ നിന്നു കീ എന്ന ലപരും കിട്ടി. അങ്ങലന, ആങ് സാനിലെയും ഖിൻ
കീയുലെയും മ്കൾക്ക് ആങ് സാൻ സൂ കീ എന്ന ലപരു കിട്ടി.
ത്ബിട്ടലനത്ിലര ലപാരാൊൻ ഇന്ത്യയിൽ സുഭാഷ് ചത്രലബാസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ
ആർമ്ി
രൂപീകരിച്ചു.
അലത്
ലപാലേ,
മ്യാൻമ്ാ ിൽ
ത്ബിട്ടീഷ്
ലമ്ൽലക്കായ്മ്യ്ലക്കത്ിലര ലപാരാൊൻ ആങ് സാൻ ബർമ്മാ ഇൻഡിലപെൻസ്
ആർമ്ിക്കു രൂപം ലകാെുത്തു. ലബാസിലനലപ്പാലേ ആങ് സാനും ത്ബിട്ടലെ
ശത്ത്ുവായിരുന്ന ജപ്പാലെ സഹായം ലത്െി. ശത്ത്ുവിലെ ശത്ത്ു മ്ിത്ത്ം. ഇമ്പീരിയൽ
ജാപ്പനീസ് ആർമ്ിലയാലൊത്ത് ബർമ്മാ ഇൻഡിലപ്പെൻസ് ആർമ്ി ത്ബിട്ടീഷ്
ലസനയത്തിലനത്ിലര ലപാരാെി. ഇരുകൂട്ടരും ലചർന്ന് 1942ൽ ത്ബിട്ടലന
പരാജയലപ്പെുത്തി. ആങ് സാൻ ബർമ്മാ ഡിരൻസ് ആർമ്ി രൂപീകരിച്ചു. 1943ൽ
ജപ്പാൻ ത്ങ്ങെുലെ ആധിപത്യം ലകവിൊലത് ത്ലന്ന മ്യാൻമ്ാ ിനു ലനരിയ
ആഭയന്ത്ര ഭരണസവാത്ത്ന്ത്യം അനുവേിച്ചു. ഭാഗികമ്ായ സവയംഭരണമ്ുള്ള
ബർമ്മീസ് സർക്കാർ രൂപം ലകാണ്ടു. ആങ് സാനായിരുന്നു, അത്ിലെ
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ലനത്ൃസ്ഥാനത്ത്.
ബർമ്മാ
ആർമ്ിയായിത്തീർന്നു.

ഡിരൻസ്

ആർമ്ി

ബർമ്മാ

നാഷണൽ

ജപ്പാൻ അധികം ത്ാമ്സിയാലത് മ്യാൻമ്ാ ിനു പൂർണസവാത്ത്ന്ത്യം നൽകുലമ്ന്ന
ത്പത്ീക്ഷ അസ്ഥാനത്തായി. “വിരുന്നു വന്നവർ ഭരണം പറ്റി” എന്ന കവിവാകയം
അനവർത്ഥമ്ായി. മ്യാൻമ്ാർ വിലട്ടാഴിഞ്ഞു ലപാകാൻ ജപ്പാൻ വരുത്തിയ വിെംബം
മ്യാൻമ്ാ ിനു പൂർണസവാത്ത്ന്ത്യം നൽകാനുള്ള യാലത്ാരുലേശവും ജപ്പാന്
ഇലല്ലന്നു വയക്തമ്ാക്കി. ജപ്പാൻ ത്ബിട്ടലനക്കാൾ ലവ ുക്കലപ്പട്ടവരായി. ആങ് സാൻ
ജപ്പാലനത്ിലര
ത്പത്ിലഷധിച്ചു,
പെ
നയിച്ചു.
ജപ്പാലെ
ആധിപത്യം
അവസാനിപ്പിക്കാൻ ലവണ്ടി, ആങ് സാൻ ത്ബിട്ടീഷുകാരുമ്ായി സഖയത്തിലേത്തി:
വീണ്ടും ശത്ത്ുവിലെ ശത്ത്ു മ്ിത്ത്ം. 1945ൽ ബർമ്മാ നാഷണൽ ആർമ്ിയുലെ
സഹായലത്താലെ ത്ബിട്ടീഷ് സഖയലസന ജപ്പാലന മ്യാൻമ്ാ ിൽ നിന്നു ത്ുരത്തി.
മ്യാൻമ്ാർ വീണ്ടും ത്ബിട്ടലെ അധീനത്യിോയി.
ഇത്തവണ വേിയ ത്പശ്നമ്ുണ്ടായില്ല: മ്യാൻമ്ാ ിലെ ആധിപത്യം വീണ്ടും ത്ബിട്ടനു
ലകവലന്നങ്കിേും, അധികം ത്ാമ്സിയാലത് ത്ലന്ന മ്യാൻമ്ാ ിനു സവാത്ത്ന്ത്യം
േഭിക്കുന്നത്ിനുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് ആങ് സാനിലെ ലനത്ൃത്വത്തിൽ ത്ുെക്കമ്ായി.
1947 ജനുവരിയിൽ േണ്ടനിൽ ലവച്ച് ആങ് സാൻ അന്നലത്ത ത്ബിട്ടീഷ്
ത്പധാനമ്ത്ന്ത്ിയായിരുന്ന ക്ലെമ്െ ് അറ്റ്േിയുമ്ായി കരാല ാപ്പു ലവച്ചലപ്പാൾ
മ്യാൻമ്ാ ിലെ സവാത്ത്ന്ത്യം ഉ പ്പായി.
അധികാരലക്കമ്ാറ്റം സംബന്ധിച്ച നെപെികെുലെ ഭാഗമ്ായി 1947 ഏത്പിേിൽ
നെന്ന ലപാത്ുലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ ആങ് സാലെ ലനത്ൃത്വത്തിേുള്ള ആെി
രാഷിസ്റ്റ് പീപ്പിൾസ് ത്രീഡം പാർട്ടി ലകാൺസ്റ്റിറ്റയുവെ ് അസംബ്െിയിൽ 83%
സീറ്റുകൾ ലനെി; ആങ് സാൻ ത്പധാനമ്ത്ന്ത്ിയായി. പൂർണസവാത്ത്ന്ത്യേബ്ധിയ്ക്കു
മ്ാസങ്ങൾ മ്ാത്ത്ം ലശഷിച്ചിരിലക്ക, 1947 ജുോയ് പലത്താമ്പത്ിന് ആങ്
സാനിലെ രാഷ്ത്െീയത്പത്ിലയാഗിയായ യു ലസാ അയച്ച ആയുധധാരികൾ ആങ്
സാനിലനയും
അലേഹത്തിലെ
ആ ു
മ്ത്ന്ത്ിമ്ാലരയും
ലവെിലവച്ചു
ലകാേലപ്പെുത്തി.
ആങ്
സാൻ
ചരിത്ത്ാവലശഷനാലയങ്കിേും,
അലേഹം
ആശിച്ചിരുന്നത്ു ലപാലേ ത്ലന്ന അെുത്ത വർഷം, 1948ൽ, മ്യാൻമ്ാ ിനു
സവാത്ത്ന്ത്യം കിട്ടി. ആങ് സാൻ സവത്ത്ന്ത്മ്യാൻമ്ാ ിലെ രാഷ്ത്െപിത്ാവായി
ആരാധിക്കലപ്പെുന്നു. ഇത്ത്യും ചരിത്ത്ം.
മ്യാൻമ്ാർ ത്ബിട്ടീഷ് ലകാെനി ആയിത്തീരുന്നത്ിനു മ്ുമ്പു മ്യാൻമ്ാ ിൽ
ജീവിച്ചിരുന്നവരുലെ പരമ്പരകൾക്കു മ്ാത്ത്ലമ് പൗരത്വമ്ുള്ളൂ എലന്നാരു നിയമ്ം
1982ൽ മ്യാൻമ്ാ ിൽ ത്പാബേയത്തിൽ വന്നലത്ാലെയാണു പൗരത്വത്പശ്നം
ത്േലപാക്കിയത്്.
1823നു
മ്ുമ്പ്
മ്യാൻമ്ാ ിൽ
ആലരാലക്ക
സ്ഥിരത്ാമ്സമ്ാക്കിയിരുന്നു എന്നുള്ളത്ിന് ആധികാരികമ്ായ ലത്െിവുകൾ
േഭയമ്ായിരുന്നു
കാണാനിെയില്ല.
അവയലനവഷിച്ചു
കലണ്ടത്തുകലയന്ന
പാഴ്ലവേയ്ക്ക് അന്നലത്ത സർക്കാർ ത്ുനിഞ്ഞുമ്ില്ല; ഉർവശീശാപം ഉപകാരം.
ബാമ്ർ, കച്ചിൻ, കയാഹ്, കയിൻ, ചിൻ, ലമ്ാൻ, രലഹൻ, ഷാൻ മ്ുത്ോയ ചിേ
ഭൂരിപക്ഷ
സമ്ുോയങ്ങൾക്കു
മ്ാത്ത്മ്ായി
പൗരത്വം
പരിമ്ിത്ലപ്പെുത്തണലമ്ന്നത്ായിരുന്നു സാൻ യൂ എന്ന ജന ൽ ലനത്ൃത്വം
വഹിച്ചിരുന്ന അന്നലത്ത പട്ടാെസർക്കാരിലെ ഉലേശയം. പൗരത്വനിയമ്ം നിേവിൽ
വന്നലപ്പാൾ ആ ഭൂരിപക്ഷ സമ്ുോയങ്ങൾക്കു പൂർണപൗരത്വം േഭിച്ചു. ബാമ്ർ
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എന്ന സമ്ുോയം ജനസംഖയയുലെ അ ുപലത്തട്ടു ശത്മ്ാനലത്താെം വരും.
ബാമ് ും
അലത്ാലൊപ്പം
മ്ുകെിൽപ്പ ഞ്ഞ
സമ്ുോയങ്ങെും
ആലക
ജനസംഖയയുലെ ലത്ാണ്ണൂലറ്റാന്നു ശത്മ്ാനലത്താെം വരും. സമ്പൂർണപൗരത്വം
േഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമ്ുോയങ്ങലെല്ലാം ബുദ്ധ്മ്ത്വിശവാസികെുമ്ാണ്. ആലക
ജനസംഖയയുലെ ലത്ാണ്ണൂലറ്റാന്നു ശത്മ്ാനം ബുദ്ധ്മ്ത്ാനുയായികെുള്ള മ്യാൻമ്ാർ
മ്ലത്ത്രരാഷ്ത്െമ്ല്ല, ത്പത്യുത്, ബുദ്ധ്മ്ത്രാഷ്ത്െമ്ാണ്; ബുദ്ധ്മ്ത്ം ലേശീയമ്ത്വും.
വാസ്ത്വത്തിൽ
ഇന്ത്യലയലപ്പാേുള്ള
മ്ലത്ത്രരാഷ്ത്െങ്ങൾ
ഏഷയയിൽ
കു വാണ്. മ്യാൻമ്ാ ുൾലപ്പലെ പത്തു രാഷ്ത്െങ്ങെുണ്ടു േക്ഷിണപൂർലവഷയയിൽ.
അവയിൽ, ഒരു ലകാെിയിലേല ജനസംഖയയുള്ള രാഷ്ത്െങ്ങെിൽ മ്ലത്ത്രലമ്ന്നു
പ യാവുന്നത്ായി
ആലക
രണ്ടു
രാഷ്ത്െങ്ങലെയുള്ളൂ:
രിേിലപ്പൻസും
വിയറ്റ്നാമ്ും. അഞ്ചു ലകാെിയിലേല ജനങ്ങെുള്ള മ്യാൻമ്ാർ മ്ലത്ത്രരാഷ്ത്െമ്ല്ല.
1982ലേ പൗരത്വനിയമ്ം നിേവിൽ വന്നലത്ാലെ ഭരണാധികാരം ജനസംഖയയുലെ
അ ുപലത്തട്ടു ശത്മ്ാനലത്താെം വരുന്ന ബാമ്ർ എന്ന വിഭാഗത്തിലെ
ലകപ്പിെിയിോലയന്നു പ യാം. ബാമ്ർ എന്ന പേത്തിൽ നിന്നാണു ത്ബിട്ടീഷുകാർ
നൽകിയ ബർമ്മ എന്ന പഴയ ലപരുണ്ടായത്്. ബർമ്മ ബാമ്ർമ്ാരുലെത്് എലന്നാരു
ലപാത്ുധാരണയുണ്ട്. മ്യാൻമ്ാർ എന്ന പേവും ബാമ് ിൽ നിന്നുണ്ടായത്ാണ്.
1989ൽ നിേവിേുണ്ടായിരുന്ന ബർമ്മീസ് സർക്കാർ സ്ഥേനാമ്ങ്ങൾക്കു മ്ാറ്റം
വരുത്തിയലപ്പാൾ ബർമ്മ മ്യാൻമ്ാർ ആയിത്തീർന്നു, നമ്മുലെ കൽക്കട്ട
ലകാൽക്കത്തയും കാേിക്കറ്റ് ലകാഴിലക്കാെും ആയത്ുലപാലേ. യൂല ാപ്പുകാർ
വിരെമ്ായി മ്ാത്ത്ലമ് മ്യാൻമ്ാർ എന്ന ലപരുപലയാഗിക്കാ ുള്ളൂ. അവർക്കിലപ്പാഴും
മ്യാൻമ്ാർ ബർമ്മ ത്ലന്നയാണ്.
ബർമ്മ എന്ന ലപരു ലകൾക്കുലമ്പാൾ ചിേർലക്കങ്കിേും ഇന്ത്യയിേുണ്ടായിരുന്ന
ബർമ്മാ ഓയിൽ കമ്പനി (ബി ഓ സി), ബർമ്മാ ലഷൽ എന്നീ ലപരുകൾ ഓർമ്മ
വലന്നക്കാം. ഇവയ്ക്കു ബർമ്മയുമ്ായി എലന്ത്ങ്കിേും ബന്ധമ്ുണ്ടായിരുലന്നാ
എന്ന ലചാേയവുമ്ുയർലന്നക്കാം. നാേു പത്ിറ്റാണ്ടു മ്ുമ്പാണിവിലെ, ഇന്ത്യയിൽ,
ബർമ്മാ ലഷൽ എന്ന ലപലത്ൊെിയം കമ്പനിയുണ്ടായിരുന്നത്്. പലത്താമ്പത്ാം
നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉത്തരാർദ്ധ്ത്തിൽ, അത്ു ബർമ്മാ ഓയിൽ കമ്പനിയായിരുന്നു.
ബർമ്മാ ഓയിൽ കമ്പനിയുലെ ത്ുെക്കമ്ാകലട്ട, ംഗൂൺ ഓയിൽ കമ്പനിലയന്ന
ലപരിേും. എല്ലാം ത്ബിട്ടീഷ് കമ്പനികൾ. മ്യാൻമ്ാ ിലെ ത്േസ്ഥാനമ്ായ
യാംലഗാണിലെ പഴയ ലപരാണു ംഗൂൺ.
ബർമ്മാ
ഓയിൽ
കമ്പനി
മ്യാൻമ്ാ ിേും
ത്പവർത്തിച്ചിരുലന്നന്നു
പ ലയണ്ടത്ില്ലലല്ലാ. 1962ൽ ജന ൽ ലനവിലെ ലനത്ൃത്വത്തിേുള്ള ബർമ്മീസ്
പട്ടാെം ഭരണം പിെിലച്ചെുത്തിരുന്നു. അത്ായിരുന്നു, നാല്പലത്തട്ടുലകാല്ലം
നീണ്ടുനിന്ന പട്ടാെഭരണത്തിലെ ത്ുെക്കം. ജന ൽ ലനവിൻ കുല ലയല
വയവസായങ്ങലെ കൂട്ടലത്താലെ ലേശസാൽക്കരിച്ചു. അക്കൂട്ടത്തിൽ, 1963ൽ,
ബർമ്മാ
ഓയിൽ
കമ്പനിയുലെ
മ്യാൻമ്ാ ിലേ
വിഭാഗവും
ലപട്ടു.
അങ്ങലനയുണ്ടായത്ാണ് ഇലപ്പാഴലത്ത മ്യാൻമ്ാ (കമ്പനിയുലെ ലപരിൽ ‘മ്യാൻമ്ാ’
എലന്നയുള്ളൂ, മ്യാൻമ്ാർ എന്നില്ല) ഓയിൽ ആെ ് ഗാസ് എെർലത്പസ് എന്ന
സർക്കാർ കമ്പനി.
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പത്ിമ്ൂന്നു വർഷത്തിനു ലശഷം, 1976ൽ, ബർമ്മാ ലഷല്ലിലെ ഇന്ത്യയിലേ
വിഭാഗവും ലേശസാൽക്കരിക്കലപ്പട്ടു. അന്നലത്ത ഇന്ത്യൻ ത്പധാനമ്ത്ന്ത്ി
ഇരിരാഗാന്ധിയാണത്ു
ലേശസാൽക്കരിച്ചത്്;
അെിയന്ത്രാവസ്ഥക്കാേത്ത്.
ആേയമ്ത്ു ഭാരത്്
ിലരന ീസ് േിമ്ിറ്റഡ് ആയി, അെുത്ത വർഷം ഭാരത്്
ലപലത്ൊെിയം ലകാർപ്പല ഷനുമ്ായി: ഇന്നലത്ത ബീ പീ സി എൽ.
ലസാഷയേിസത്തിലേക്കുള്ള ചുവെുലവപ്പായാണു മ്യാൻമ്ാ ിലേ പട്ടാെഭരണകൂെം
വൻലത്ാത്ിേുള്ള ലേശസാൽക്കരണം നെത്തിയലത്ങ്കിേും, അത്് ഒരിക്കൽ
സമ്പന്നരാജയമ്ായിരുന്ന മ്യാൻമ്ാ ിലന ലോകത്തിലേ ഏറ്റവും േരിത്േമ്ായ
രാഷ്ത്െങ്ങെിലോന്നാക്കി മ്ാറ്റി എന്നാണു ലപാത്ു വിമ്ർശം.
മ്യാൻമ്ാ ിൽ അലനകം നയൂനപക്ഷങ്ങെുണ്ട്. അവയിൽ മ്ിയ്ക്കത്ിനും രണ്ടാം
ക്ൊസ്സ്-മ്ൂന്നാം ക്ൊസ്സ് പൗരത്വങ്ങലെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ മ്ൂന്നാം ക്ൊസ്സ്
പൗരത്വം
ലപാേും
നിലഷധിക്കലപ്പലട്ടാരു
നയൂനപക്ഷം
മ്യാൻമ്ാ ിേുണ്ട്:
ലരാഹിംഗയകൾ.
(ലരാഹിഞ്ചായ,
ലരാഹിഞ്ചയ
എന്നും
ഈ
പേം
ഉച്ചരിക്കലപ്പെുന്നത്ായി
ത്ശദ്ധ്യിൽ
ലപട്ടിട്ടുണ്ട്.)
ഇവർ
പത്ന്ത്ണ്ടു
േക്ഷത്തിലേല യുണ്ട്.
ഭൂപെത്തിൽ, ബംഗ്ൊലേശിൽലപ്പട്ട ലകാക്സ് ബസാ ിനു ത്ാലഴ, മ്യാൻമ്ാ ിൽ
ലപട്ട, കെേരികത്തുലള്ളാരു സംസ്ഥാനമ്ാണു രലഹൻ. (Rakhine എന്ന്
ഇംഗ്ലീഷിൽ. ശരിയുച്ചാരണം രലഹൻ ആലണന്നാണു മ്നസ്സിോയത്്. ചിേർ
രലഖൻ എന്നും പ യുന്നുണ്ടാവാം.) രലഹനിലേ ജനസംഖയ മ്ുപ്പലത്താന്നു
േക്ഷം. അത്ിൽ അമ്പലത്തഴു ശത്മ്ാനം ബുദ്ധ്മ്ത്ക്കാരാണ്. ഇവർ സവയം
രലഹനുകൾ എന്നു വിെിക്കുന്നു. ത്ങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുകൊയി ഇവിലെത്തലന്ന
ത്ാമ്സിക്കുന്നവരാലണന്നാണു
രലഹനുകൾ
അവകാശലപ്പെുന്നത്്.
രലഹനിലേ നാല്പത്തിമ്ൂന്നു ശത്മ്ാനം വരുന്ന ലരാഹിംഗയകൾ വിലേശങ്ങെിൽ
നിന്ന്
അനധികൃത്മ്ായി
കുെിലയ ിയവരാലണന്നും
രലഹനുകൾ
ആലരാപിക്കുന്നു. രലഹനിൽ ലപട്ട മ്യാൻമ്ാർ-ബംഗ്ലാലേശ് അത്ിർത്തിയിോണു
ലരാഹിംഗയകലെല യും ത്ാമ്സിക്കുന്നത്്. ആ ഭാഗങ്ങെിൽ അവരാണധികവും:
എൺപത്ു മ്ുത്ൽ ലത്ാണ്ണൂ ു ശത്മ്ാനലത്താെം.
മ്യാൻമ്ാർ ത്ബിട്ടീഷ് ലകാെനിയായിരുന്നലപ്പാൾ, ലത്ാഴിോവശയങ്ങൾക്കായി ത്ബിട്ടൻ
ബംഗ്ലാലേശിൽ നിന്ന് (അന്നു ബംഗ്ലാലേശല്ല, ത്ബിട്ടീഷിന്ത്യയിൽ ത്ലന്നയുൾലപ്പട്ട
ബംഗാൾ ലത്പാവിൻസ് ) വിെിച്ചുവരുത്തിയവരാണു ലരാഹിംഗയകെിൽ കുല ലപ്പർ;
1971ൽ ഇന്ത്യാ-പാക്ക് യുദ്ധ്ത്തിനിെയിൽ അന്നു പൂർവപാക്കിസ്ത്ാനായിരുന്ന
ബംഗ്ൊലേശിൽ നിന്ന് ഓെിലപ്പാന്ന അഭയാർത്ഥികൊണു മ്റ്റു കുല ലപ്പർ.
ഇത്ു
മ്യാൻമ്ാർ
സർക്കാരിലെ
ഭാഷയമ്ാണ്.
ലരാഹിംഗയകലെല്ലാം
മ്ുസ്ലീങ്ങൊലണന്നത്് ഇവിലെ ത്ശലദ്ധ്യമ്ാണ്. മ്യാൻമ്ാ ിൽ ലത്ാണ്ണൂലറ്റാന്നു
ശത്മ്ാനലത്താെം വരുന്ന ബുദ്ധ്മ്ത്വിശവാസികൾക്ക് നയൂനപക്ഷങ്ങെിലോന്നായ,
നാേു ശത്മ്ാനം മ്ാത്ത്ം വരുന്ന മ്ുസ്ലീങ്ങെുമ്ായി ലപാത്ുവിൽ വേിയ
ചങ്ങാത്തമ്ില്ല.
മ്ുസ്ലീങ്ങെിൽലപ്പെുന്ന
ലരാഹിംഗയകലൊൊലണങ്കിൽ
ബുദ്ധ്മ്ത്വിശവാസികൾക്കു ത്ികഞ്ഞ ശത്ത്ുത്യാണു ത്ാനും. രലഹനുകൾക്കു
ത്പലത്യകിച്ചും.
ലരാഹിംഗയകലെ
കാണുലമ്പാൾ
മ്യാൻമ്ാ ിലേ
ബുദ്ധ്മ്ത്വിശവാസികൾ
ത്ശീബുദ്ധ്ലെ
അഹിംസാസിദ്ധ്ാന്ത്ലമ്ല്ലാം
പാലെ
Pa g e 5 of 19

വിസ്മ്രിച്ചുകെയുന്നു!
ത്ങ്ങൊരാധിക്കുന്ന
ലേവങ്ങെുലെ
ഉപലേശങ്ങൾ
അനുസരിച്ചു
ജീവിത്ം
നയിക്കുന്ന
മ്ത്വിശവാസികൾ
ലോകത്തു
വിരെമ്ായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന േുുഃഖസത്യം മ്യാൻമ്ാർ നലമ്മ പലരാക്ഷമ്ായി
ഓർമ്മലപ്പെുത്തുന്നു.
മ്ത്ങ്ങൾ
മ്നുഷയലര
ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നു
എന്നത്ിലെ
േൃഷ്ൊന്ത്ങ്ങെിലോന്ന്.
ത്ബിട്ടീഷുകാർ മ്യാൻമ്ാ ിൽ ഭരണം നെത്തിയിരുന്നത്് 1823 മ്ുത്ൽ 1948
വലരയായിരുന്നു.
ലരാഹിംഗയകലെ
രലഹനിൽ
ലത്ാഴിൽ
ലചയ്യാനായി
ത്ബിട്ടീഷുകാർ
ബംഗാൾ
ലത്പാവിൻസിൽ
നിന്നു
വിെിച്ചു
വരുത്തിയത്ാലണങ്കിൽത്തലന്നയും, അങ്ങലന വലന്നത്തിയ ലശഷം കാേലമ്ത്ത്
കഴിഞ്ഞുലപായി! ത്ബിട്ടീഷുകാർ സ്ഥേം വിട്ടിട്ടു ത്ലന്ന ഏഴു പത്ിറ്റാണ്ടാകാ ായി.
ലരാഹിംഗയാകുെുംബങ്ങെിലേ ഭൂരിപക്ഷവും അത്ിലനാലക്ക വെലര മ്ുമ്പു
വന്നവരായിരിക്കണം. 1971ലേ അഭയാർത്ഥിത്പവാഹത്തിലെ ബഹുഭൂരിഭാഗവും
ഇന്ത്യയിലേക്കായിരുന്നു.
ഇന്ത്യയായിരുന്നലല്ലാ
ബംഗ്ൊലേശികെുലെ
സവാത്ത്ന്ത്യത്തിന്നായി പാക്കിസ്ത്ാലനാെ് എത്ിരിട്ടത്്. ഇന്ത്യയിലേക്കു വന്ന
അഭയാർത്ഥികെുലെ എണ്ണം യുദ്ധ്ം ലകാെുമ്പിരിലക്കാണ്ട നാെുകെിൽ ലകാെി
കവിഞ്ഞിരുന്നു.
കു ച്ചുലപർ
മ്യാൻമ്ാ ിലേക്കും
കെന്നിരിക്കാം.
അന്നു
മ്യാൻമ്ാ ിലേക്ക് ഓെിലപ്പാന്നവരാലണങ്കിൽ ലപാേും, അവരങ്ങലന വന്നിട്ടിലപ്പാൾ
അര നൂറ്റാണ്ടു ത്ികയാ ായി.
ലരാഹിംഗയകൾ ഇത്ത് നീണ്ട കാേമ്ായി രലഹനിൽ ത്ാമ്സിക്കുന്നവരാലണന്ന
കാരയം പരിഗണിക്കാൻ മ്യാൻമ്ാർ സർക്കാർ ത്യ്യാ ായിട്ടില്ല. ത്ങ്ങെുലെ
പൂർവികർ
194
ലകാല്ലത്തിനു
മ്ുമ്പ്
മ്യാൻമ്ാ ിൽ
സ്ഥിരത്ാമ്സമ്ാക്കിയിരുന്നവരാലണന്നു
ലരാഹിംഗയകൾ
ലത്െിയിക്കാത്തത്ിനാൽ,
അവലര
അനധികൃത്
കുെിലയറ്റക്കാരായി
കണക്കാക്കാലത് നിവൃത്തിയില്ല, അവർക്ക് ഒരു ത്രത്തിേുള്ള പൗരത്വവും
നൽകാനുമ്ാവില്ല എന്ന യുക്തിരഹിത്മ്ായ, കർക്കശനിേപാൊണു മ്യാൻമ്ാർ
സർക്കാർ സവീകരിച്ചുലപാന്നിട്ടുള്ളത്്. 194 ലകാല്ലത്തിനു മ്ുമ്പ് മ്യാൻമ്ാ ിൽ
ത്ാമ്സിച്ചിരുന്നവരാലണന്നു ലത്െിയിക്കുന്നത്ു ലരാഹിംഗയകൾക്ക് ത്ികച്ചും
അസാദ്ധ്യമ്ാലണന്നു സർക്കാരിനു ലബാദ്ധ്യവുമ്ുണ്ട്. ലരാഹിംഗയകൾക്കു പൗരത്വം
ലകാെുക്കരുത്് എന്നത്ാണു സർക്കാരിലെ ഗൂഢേക്ഷയലമ്ന്നു വയക്തം.
മ്യാൻമ്ാ ിനു
വിസ്ത്ീർണത്തിൽ
ഇന്ത്യയുലെ
അഞ്ചിലോന്നിലേല
വേിപ്പമ്ുലണ്ടങ്കിേും, അവിെലത്ത ജനസംഖയ (5.1 ലകാെി) ഇന്ത്യയുലെത്ിലെ
ഇരുപത്തഞ്ചിലോന്നു മ്ാത്ത്ം. ഏഷയൻ രാജയങ്ങെിൽ ഏറ്റവും ത്ാഴ്ന്ന
ജനസാത്രത്യുള്ള
രാജയങ്ങെിലോന്നാണു
മ്യാൻമ്ാർ:
ഒരു
ചത്ത്ുരത്ശ
കിലോമ്ീറ്റ ിൽ നാം ചുറ്റി നെന്നാൽ കണ്ടുമ്ുട്ടാൻ ലപാകുന്നത്് ലവ ും 76 ലപലര
മ്ാത്ത്ം.
ഇത്ു
ലേശീയശരാശരി.
മ്യാൻമ്ാ ിലെ
ഭൂരിഭാഗം
വരുന്ന
നാട്ടിൻപു ങ്ങെിലേ
ജനസാത്രത്
ലേശീയശരാശരിലയക്കാൾ
വെലരക്കു വായിരിക്കണം. ഇന്ത്യയിലേ ശരാശരി ജനസാത്രത് ഒരു ചത്ുരത്ശ
കിലോമ്ീറ്റ ിൽ 390 ആണ്. ലകരെത്തിലേത്് 859. ബംഗ്ലാലേശിലേത്ാണു ഭീകരം:
1319. ബംഗ്ൊലേശിൽ നിന്ന് മ്യാൻമ്ാ ിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കും ജനം
കുെിലയ ിപ്പാർക്കുന്നത്ിൽ അത്ിശയമ്ില്ല. ഇന്ത്യയുലെ വിവിധഭാഗങ്ങെിൽ
ഇന്നുള്ള
അനധികൃത്
ബംഗ്ൊലേശി
കുെിലയറ്റക്കാരുലെ
എണ്ണം
ഒരുലകാെിയിലേല
വരുലമ്ന്നു
വിക്കിപ്പീഡിയയിൽ
കാണുന്നു.
ഇത്ിന്
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ആധികാരികത്യില്ല,
ശരിയാകാം,
ലത്റ്റുമ്ാകാം.
മ്യാൻമ്ാ ിലേ
ലരാഹിംഗയകൊലക പത്ന്ത്ണ്ടു േക്ഷലമ് ഉള്ളൂ. വാസ്ത്വത്തിൽ, ജനസാത്രത്
വെലരക്കു ഞ്ഞ
മ്യാൻമ്ാർ
ബംഗ്ൊലേശിൽ
നിന്ന്
ഇനിയുലമ്ല ലപ്പലര
സവലമ്ധയാ
സവീകരിലക്കണ്ടത്ാണ്.
നിസ്സഹായരായ
അഭയാർത്ഥികലെ
സവീകരിക്കുന്ന മ്ഹാമ്നസ്കരായ യൂല ാപയൻ രാജയങ്ങെിലേക്ക് മ്യാൻമ്ാല ാന്നു
ശിരസ്സുയർത്തി ലനാക്കിയിരുലന്നങ്കിൽ!
ലരാഹിംഗയകൾ ബംഗ്ൊലേശിൽ നിന്നു വന്നവരാലണന്ന ലപാത്ുധാരണ
നിേവിേുലണ്ടങ്കിേും, അവലര ത്ിരിലച്ചെുക്കാൻ ബംഗ്ൊലേശും ഒരുക്കമ്ല്ല.
മ്യാൻമ്ാർ
സർക്കാരാലണങ്കിൽ
ലരാഹിംഗയകലെ
പേവിധത്തിൽ
ലെക്കിലെരുക്കുകയും.
ലരാഹിംഗയകലെ
അനധികൃത്കുെിലയറ്റക്കാരായി
കണക്കാക്കി, അവർക്കു യാലത്ാരുവിധ പൗരത്വവും മ്യാൻമ്ാർ സർക്കാർ
നൽകുന്നിലല്ലന്നത്ിനു
പു ലമ്,
ബുദ്ധ്മ്ത്ക്കാരായ
രലഹനുകൾ
ലരാഹിംഗയകൾലക്കത്ിലര േഹെ നെത്തിയലപ്പാലഴാലക്ക സർക്കാർ ലസന
കണ്ണെച്ചുകെയുകലയാ, ത്കൂരത്കെിൽ രലഹനുകലൊലൊപ്പം പങ്കുലചരുകലയാ
ലചയ്ത്ിട്ടുമ്ുണ്ട്. രലഹനുകെും ലസനയവും ലചർന്ന് എല്ലാത്തരം ത്കൂരത്കെും
ലരാഹിംഗയകെുലെ ലമ്ൽ അഴിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. പേ ത്വണ.
ഉപത്േവം അസഹനീയമ്ായാൽ ഏത്ു കെിക്കാത്ത നായ് ലപാേും കെിലച്ചന്നു വരും.
ലരാഹിംഗയകെും സഹിലകട്ട് ചില്ല അത്കമ്ങ്ങൾ നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘ലസനയത്തിലെ
ലബാർഡർ ലപാസ്റ്റുകൾ ലരാഹിംഗയകൾ കത്തിച്ചു’: ലസനയത്തിലെ ഭാഷയമ്ാണ്.
ലസനയത്തിലെ
ഭാഷയങ്ങൾ
ശരിയും
ലത്റ്റുമ്ാകാം.
ആഭയന്ത്രവകുപ്പു
ലസനയത്തിലെ
പിെിയിോണ്.
ഒന്നിനു
പത്ത്
എന്ന
ലസനയത്തിലെ
ത്പത്ികാരനയത്തിനുള്ള
നയായീകരണമ്ാകാം
ലസനയത്തിലെ
ത്പത്യാലരാപണങ്ങൾ. ജനാധിപത്യത്തിനു ഭരണത്തിൽ പങ്കാെിത്തം േഭിച്ച
സമ്ീപവർഷങ്ങെിൽ ലപാേും (2012, 2013, 2014, 2016) ലരാഹിംഗയകെുലെ ലമ്േുള്ള
കൂട്ടലക്കാേകൾ നെന്നിട്ടുണ്ട്: കു ഞ്ഞ ലത്ാത്ിേും കൂെിയ ലത്ാത്ിേും. നിരവധി
ലോകരാഷ്ത്െങ്ങെും മ്നുഷയാവകാശ സംഘെനകെും ഇത്ിലനത്ിലര പത്ിവായി
ശബ്േമ്ുയർത്താ ുണ്ട്. എങ്കിേും, കാരയമ്ായ രേമ്ുണ്ടായിട്ടില്ല.
ത്ശീബുദ്ധ്ലെ ഉപലേശങ്ങൊണു ബുദ്ധ്മ്ത്ത്തിലെ അെിസ്ഥാനം. അനയലര
ലത്ോഹിക്കാത്ിരിക്കുകയും, അവലര പൂർണമ്ായി സ്ലനഹിക്കുകയും, അവരുലെ
സുഖത്തിനായി
ത്പവർത്തിക്കുകയും
ലചയ്യുകലയന്നത്ാണു
ത്ശീബുദ്ധ്ലെ
ഉപലേശങ്ങെിലോന്ന്. ഈ
ഉപലേശം ലത്ാണ്ണൂലറ്റാന്നു
ശത്മ്ാനലത്താെം
ബുദ്ധ്മ്ത്വിശവാസികെുള്ള മ്യാൻമ്ാ ിൽ പത്ിവായി അവഗണിക്കലപ്പെുകയാണു
ലചയ്ത്ിട്ടുള്ളത്്.
ലരാഹിംഗയകലൊെുള്ള
സമ്ീപനത്തിൽ
ത്പലത്യകിച്ചും.
ലരാഹിംഗയകലെ
ഉപത്േവിക്കാ ുള്ള
രലഹനുകെും
മ്യാൻമ്ാർ
ലസനയും
ബുദ്ധ്മ്ത്ാനുയായികൊണ്. ഉ ുമ്പുകലെലപ്പാേും ലത്ോഹിക്കരുലത്ന്ന് ഉപലേശിച്ച
ത്ശീബുദ്ധ്ലന
ഈശവരനായി
ആരാധിക്കുന്നവർ
ത്ലന്ന
സഹജീവികലെ
നിഷ്കരുണം
ഉപത്േവിക്കുന്നുലവന്നത്ു
ലവരുദ്ധ്യവും
കാപെയവും
േുുഃഖകരവുമ്ാണ്.
ലരാഹിംഗയകെുലെ ലമ്ൽ മ്യാൻമ്ാർ ലസനയം നെത്തിയ കൂട്ടലക്കാേകൾ
അന്ത്ാരാഷ്ത്െനിയമ്ങ്ങെനുസരിച്ച്
ശിക്ഷാർഹമ്ായ
കുറ്റകൃത്യങ്ങൊലണന്ന
ലോകാഭിത്പായം
ബേലപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്.
കൂട്ടലക്കാേകൾ
വിചാരണ
ലചയ്യുന്ന
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അന്ത്ാരാഷ്ത്െ
ത്കിമ്ിനൽ
ലകാെത്ിലയ
മ്യാൻമ്ാർ
ഇത്ുവലര
അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തത്ും മ്നപ്പൂർവമ്ായിരിക്കണം. ലസനയം കുറ്റവാെികലെന്ന
നിേയിൽ വിചാരണ ലചയ്യലപ്പെുന്നത്ും ശിക്ഷിക്കലപ്പെുന്നത്ും കാണാൻ ഏത്ു
സർക്കാരാണിഷ്െലപ്പെുക! കഴിഞ്ഞ അര നൂറ്റാണ്ടു കാേം മ്യാൻമ്ാ ിൽ
പട്ടാെഭരണമ്ാണു നെന്നിരുന്നത്്. ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ്മ്ായ പട്ടാെഭരണകൂെത്തിനു
സങ്കുചിത്മ്ായ സാമ്ുോയിക പക്ഷപാത്ിത്വം കൂെിയായലപ്പാൾ മ്യാൻമ്ാർ
സർക്കാർ ഒരു രാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂെമ്ായി, ജനവിരുദ്ധ്വുമ്ായി.
യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യമ്ാണു മ്യാൻമ്ാ ിൽ നിേവിേിരുന്നലത്ങ്കിൽ ഒരു
ജനവിഭാഗവും,
അലത്ത്ത്
നയൂനപക്ഷമ്ായാേും,
കൂട്ടലക്കാേയ്ക്കു
വിലധയമ്ാകുമ്ായിരുന്നില്ല. വയക്തിജീവിത്ത്തിൽ മ്ാത്ത്മ്ല്ല, രാഷ്ത്െീയത്തിേും
അഹിംസാസിദ്ധ്ാന്ത്ം പാേിലക്കണ്ടത്ുലണ്ടന്ന് അെിയു ച്ചു വിശവസിക്കുന്ന ആങ്
സാൻ സൂ കീ രാഷ്ത്െപത്ിയാകുകയും, സൂ കീയുലെ കീഴിൽ, ലസനയത്തിലെ
ഇെലപെേില്ലാത്ത, യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യസർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരികയും
ലചയ്യുലന്നങ്കിൽ
ലരാഹിംഗയകെുലെ
ഇന്നലത്ത
പരിത്ാപാവസ്ഥയിൽ
ആശാവഹമ്ായ പുലരാഗത്ിയുണ്ടാകുലമ്ന്നു ത്ീർച്ച. ഇന്നു നിേവിേിരിക്കുന്ന,
പട്ടാെത്തിനു
ലമ്ൽലക്കയുള്ള
സർക്കാരിൽ
സൂ
കീയ്ക്കു
പങ്കാെിത്തമ്ുലണ്ടങ്കിേും
അത്ു
യഥാർത്ഥ
ജനാധിപത്യസത്മ്പോയം
അനുസരിച്ചുലള്ളാരു സർക്കാരല്ല.
2015 നവമ്പർ എട്ടാം ത്ീയത്ി നെന്ന ലപാത്ുലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ ആങ് സാൻ സൂ
കീയുലെ നാഷണൽ േീഗ് ലരാർ ഡിലമ്ാത്കസി (എൻ എൽ ഡി) ലത്രലഞ്ഞെുപ്പു
നെന്ന
സീറ്റുകെുലെ
എൺപത്ു
ശത്മ്ാനത്തിലേല
ലനെിലയന്നും,
രാഷ്ത്െപത്ിയാകാൻ
ആവശയമ്ുള്ളത്ിലനക്കാൾ
വെലരയധികം
സീറ്റുകൾ
ലനെിയിട്ടും സൂ കീയ്ക്കു രാഷ്ത്െപത്ിയാകാനായിട്ടിലല്ലന്നും മ്ുകെിൽ സൂചിപ്പിച്ചു
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സവയം രാഷ്ത്െപത്ിയാകാൻ സൂ കീയ്ക്കു സാധിച്ചിലല്ലങ്കിേും, എൻ
എൽ ഡിയിലേ ഒരംഗം (ഹിത്ിൻ കയാവ് ) ത്ലന്നയാണു രാഷ്ത്െപത്ിയായി 2016
മ്ാർച്ച് മ്ുപ്പത്ാം ത്ീയത്ി സത്യത്പത്ിജ്ഞ ലചയ്ത്് രാജയഭാരലമ്റ്റത്്. രണ്ടു മ്ാറ്റങ്ങൾ
ആവശയമ്ാണ്: ഒന്ന്, സൂ കീ ത്ലന്ന രാഷ്ത്െപത്ിയാകണം; രണ്ട്, പട്ടാെത്തിനു
സർക്കാരിലെ
ലമ്ൽ
ഇലപ്പാഴുമ്ുള്ള പിെി
വിെുവിക്കണം.
ജനാധിപത്യ
ഭരണവയവസ്ഥയിൽ സർക്കാരിനു ലസനയത്തിലെ ലമ്ോണു പിെി ലവണ്ടത്്;
സർക്കാരിലെ ലമ്ൽ ജനത്തിനും. പലക്ഷ, മ്യാൻമ്ാ ിൽ നിേവിേിരിക്കുന്ന
നിയമ്ങ്ങൾ ഇത്് അസാദ്ധ്യമ്ാക്കുന്നു; അവയിലേലക്കാന്നു കലണ്ണാെിക്കാം.
2008ൽ അന്ന് അധികാരത്തിേിരുന്ന പട്ടാെസർക്കാർ ഭരണഘെനയിൽ
വരുത്തിയ ലഭേഗത്ികൾ മ്ൂേമ്ാണു 2015ലേ ലപാത്ുലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ
വയക്തമ്ായ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയിട്ടും, സൂ കീയ്ക്കു രാഷ്ത്െപത്ിയാകാൻ
ആകാത്തത്്. രാഷ്ത്െപത്ിയാകുന്നയാൾക്കു രാഷ്ത്െത്തിലെ രാഷ്ത്െീയ, ഭരണ,
സാമ്പത്തികവിഷയങ്ങലൊലൊപ്പം
ലസനികവിഷയവും
സുപരിചിത്മ്ായിരിക്കണം എന്നു 2008ൽ പരിഷ്കരിച്ച ഭരണഘെനയുലെ
അദ്ധ്യായം മ്ൂന്ന്, വകുപ്പ് 57ഡി നിർലേശിക്കുന്നു. സൂ കീയ്ക്കു മ്റ്റു മ്ൂന്നു
വിഷയങ്ങെിേും ത്ഴക്കമ്ുലണ്ടങ്കിേും, ലസനികവിഷയത്തിൽ പരിചയമ്ില്ല. ഈ
നിബന്ധന ജനാധിപത്യത്തിനു നിരക്കുന്നത്ലല്ലങ്കിേും, ഈ നിബന്ധനയുലെ
പാേനം
അത്ത്
കർക്കശമ്ലല്ലന്ന്
ഇലപ്പാൾ
രാഷ്ത്െപത്ിയായ
ഹിത്ിൻ
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കയാലവായുലെ നിയമ്നം സൂചിപ്പിക്കുന്നു; കയാലവായ്ക്കു ലസനികവിഷയത്തിൽ
പരിചയമ്ില്ല.
കൂെുത്ൽ
കർക്കശമ്ായത്്
ഇനിയുദ്ധ്രിക്കുന്ന
നിബന്ധനയാണ്:
രാഷ്ത്െപത്ിയുലെ മ്ാത്ാപിത്ാക്കൾ, പത്ി അഥവാ പത്നി, സന്ത്ാനങ്ങൾ
എന്നിവരിൽ ആരും ത്ലന്ന ഒരു വിലേശരാജയലത്ത പൗരന്മാരായിരിക്കരുത്്
എന്നാണു
ഭരണഘെനയുലെ
അദ്ധ്യായം
മ്ൂന്ന്,
വകുപ്പ്
59
എര്
നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്്. സൂ കീയുലെ ഭർത്താവ്, പലരത്നായ ലമ്ക്കിൽ ആരിസ്
ഒരു ത്ബിട്ടീഷ് പൗരനായിരുന്നു. സൂ കീയുലെ മ്ക്കൊയ അേക്സാണ്ടർ ആരിസും
കിം ആരിസും ത്ബിട്ടീഷ് പൗരന്മാരാണ്. അത്ുലകാണ്ട്, അേക്സാണ്ട ും കിമ്മും
വിലേശപൗരന്മാരായിരിക്കുന്നിെലത്താെം സൂ കീയ്ക്കു രാഷ്ത്െപത്ിയാകാനാവില്ല.
ഭരണഘെനയിൽ ലഭേഗത്ി വരുത്തിയാൽ മ്ുകെിൽ വിവരിച്ച ത്പത്ിബന്ധങ്ങെകറ്റി
സൂ കീയ്ക്കു രാഷ്ത്െപത്ിയാകാം. ഭരണഘെനയിൽ ലഭേഗത്ി വരുത്താനുമ്ുണ്ട്
വേിലയാരു കെമ്പ. അത്ു ചുരുക്കി വിവരിക്കാം.
ഇന്ത്യയിൽ പാർേലമ്െും പാർേലമ്െിൽ ലോക്സഭയും രാജയസഭയും ഉള്ളത്ു
ലപാലേ, ലകത്രത്തിൽ ഒരു പാർേലമ്െും അത്ിൽ രണ്ടു സഭകെും
മ്യാൻമ്ാ ിേുമ്ുണ്ട്. പിഡാങ്സു ഹ്േുലട്ടാ എന്നാണ് ഇരുസഭകെുമ്ുൾലപ്പെുന്ന
മ്യാൻമ്ാർ
പാർേലമ്െ ്
അ ിയലപ്പെുന്നത്്.
പയിത്ു
ഹ്േുലട്ടാ
നമ്മുലെ
ലോക്സഭയ്ക്കും അലമ്യാത്ാ ഹ്േുലട്ടാ രാജയസഭയ്ക്കും സമ്ാനമ്ാണ്.
പയിത്ു ഹ്േുലട്ടായിൽ ആലകയുള്ള 440 സീറ്റിൽ 323 എണ്ണത്തിലേക്കാണു 2015
നവമ്പ ിൽ ലത്രലഞ്ഞെുപ്പു നെന്നത്്. അത്ിൽ 255 എണ്ണം സൂ കീയുലെ
നാഷണൽ
േീഗ്
ലരാർ
ഡിലമ്ാത്കസി
(എൻ
എൽ
ഡി)
ലനെി.
ത്ീത്വവാേത്പവർത്തനം
മ്ൂേം
ഷാൻ
എന്ന
സംസ്ഥാനത്തിൽ
ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിനനുകൂേമ്ായ സമ്ാധാനാന്ത്രീക്ഷം നിേവിേുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അത്ുലകാണ്ട് ഷാനിൽ നിന്നുള്ള ഏഴു സീറ്റുകെിൽ ലത്രലഞ്ഞെുപ്പു നെന്നില്ല.
ഷാനിലേ ഏഴു സീറ്റുകൾ കൂെി കണക്കിലേെുത്താൽ ത്ലന്നയും 330 സീറ്റുകലെ
ആകുന്നുള്ളൂ. പയിത്ു ഹ്േുലട്ടായിൽ ആലകയുള്ളത്് 440 സീറ്റുകൊണു ത്ാനും.
ലശഷിക്കുന്ന 110 സീറ്റുകെിൽ എന്ത്ുലകാണ്ടു ലത്രലഞ്ഞെുപ്പു നെന്നില്ല?
നയായമ്ായ
ലചാേയം.
ഉത്തരം
വിചിത്ത്മ്ാണ്.
ആ
110
സീറ്റുകൾ
ലസനയത്തിനുള്ളത്ാണ്. അവയിൽ ലത്രലഞ്ഞെുപ്പില്ല. ആ സീറ്റുകെിലേക്ക്
ലസനയം ലസനികലര നാമ്നിർലേശം ലചയ്യും. അവലര രാഷ്ത്െപത്ി കണ്ണുമ്െച്ചു
സവീകരിച്ചുലകാള്ളണം.
ഭരണഘെന ലഭേഗത്ി ലചയ്യാൻ പയിത്ു ഹ്േുലട്ടാവിൽ 75 ശത്മ്ാനം
അനുകൂേലവാട്ടു കിട്ടണം. 440ലെ 75 ശത്മ്ാനലമ്ന്നാൽ 330. സൂ കീയുലെ എൻ
എൽ ഡീയ്ക്ക് 255 സീറ്റുകൊണു കിട്ടിയത്്. ഇത്ു ലത്രലഞ്ഞെുപ്പു നെന്ന 323
സീറ്റിലെ എൺപത്ു ശത്മ്ാനലത്താെം വരുന്നുലണ്ടങ്കിേും, ആലകയുള്ള 440
സീറ്റിലെ 58 ശത്മ്ാനലമ് ആകുന്നുള്ളൂ. ലഭേഗത്ി പാസ്സാകണലമ്ങ്കിൽ എൻ എൽ
ഡിയുലെ 255 ലവാട്ടുകൾക്കു പു ലമ്, 75 ലവാട്ടു കൂെി കിട്ടണം. മ്റ്റു പത്ിലനാന്നു
രാഷ്ത്െീയപ്പാർട്ടികൾക്കായി
ഇലപ്പാൾ
68
സീറ്റുണ്ട്,
അത്ത്യും
ത്ലന്ന
ലവാട്ടുകെുമ്ുണ്ട്. അവലരാന്നെങ്കം എൻ എൽ ഡിലയാലൊപ്പം ലഭേഗത്ിലയ
അനുകൂേിച്ചു ലവാട്ടു ലചയ്യണം. ഷാനിലേ ഏഴു സീറ്റുകെിൽ ലത്രലഞ്ഞെുപ്പു
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നെക്കുകയും, അവയിൽ ജയം ലനെുന്നവരും ലഭേഗത്ിലയ അനുകൂേിക്കുകയും
ലവണം.
എങ്കിൽ
മ്ാത്ത്ലമ്,
ലഭേഗത്ി
പയിത്ു
ഹ്േുലട്ടായിൽ
പാസ്സാകാനാവശയമ്ുള്ള 330 ലവാട്ടുകൾ - ആലക ലവാട്ടിലെ 75% ത്ികയുകയുള്ളൂ.
ഇത്ു നെക്കില്ല. കാരണം, എൻ എൽ ഡി കൂൊലത്യുള്ള പത്ിലനാന്നു
പാർട്ടികെിൽ ത്പമ്ുഖമ്ായത്ു യൂണിയൻ ലസാെിഡാരിറ്റി ആെ ് ലഡവേപ്പ്ലമ്െ ്
പാർട്ടി (യു എസ് ഡി പി) എന്ന കക്ഷിയാണ്. ഇത്ു ലസനയം രൂപം ലകാെുത്ത,
ലസനയലത്ത അനുകൂേിക്കുന്ന പാർട്ടിയുമ്ാണ്. 2015ലേ ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ
പയിത്ു
ഹ്േുലട്ടായിലേ
255
സീറ്റു
ലനെിയ
എൻ
എൽ
ഡി
ഭരണപക്ഷത്തായലപ്പാൾ, ലസനയത്തിലെ അനുത്ഗഹാശിസ്സുകെുള്ള യു എസ്
ഡി പി 30 സീറ്റു മ്ാത്ത്ം ലനെി ത്പത്ിപക്ഷത്താണ്. ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ ത്ങ്ങലെ
ലത്ാല്പിച്ച എൻ എൽ ഡിലയ ബദ്ധ്ശത്ത്ുവായാണു യു എസ് ഡി പി
കണക്കാക്കുന്നത്്. എൻ എൽ ഡി നിർലേശിക്കുന്ന ഭരണഘെനാലഭേഗത്ി എത്ത്
ത്ലന്ന മ്ഹത്തായിരുന്നാേും യു എസ് ഡി പി അത്ിലന പിന്ത്ുണയ്ക്കില്ല.
അമ്മലയത്തല്ലിയാേും പക്ഷം രണ്ട് എന്നാണലല്ലാ ലചാല്ല് ! യു എസ് ഡി പി
ലഭേഗത്ിലയ ത്ുണയ്ക്കാത്ിരുന്നാൽ, മ്ലറ്റല്ലാ കക്ഷികെും എൻ എൽ ഡി
നിർലേശിക്കുന്ന ലഭേഗത്ിലയ ത്ുണച്ചാൽലപ്പാേും, അത്് ആലക ലവാട്ടിലെ 68%
മ്ാത്ത്ലമ് ആകുകയുള്ളൂ. ലഭേഗത്ി പയിത്ു ഹ്േുലട്ടായിൽ പാസ്സാകാനാവശയമ്ുള്ള
75% എൻ എൽ ഡിയുലെ ലകലയത്തും േൂരത്തിനുമ്കലേയാണ്.
സമ്ാനമ്ാണ് അലമ്യാത്ാ ഹ്േുലട്ടായിലേയും സ്ഥിത്ി. ആലകയുള്ള 224 സീറ്റിൽ
168 എണ്ണത്തിൽ ലത്രലഞ്ഞെുപ്പു നെന്നു. സൂ കീയുലെ എൻ എൽ ഡി 135
സീറ്റുകൾ ലനെി: ലത്രലഞ്ഞെുപ്പു നെന്ന സീറ്റുകെുലെ 80 ശത്മ്ാനം. പലക്ഷ, ഇത്്
ആലകയുള്ള 224 സീറ്റുകെുലെ 60% മ്ാത്ത്ലമ് ആകുന്നുള്ളൂ. 56 സീറ്റുകെിൽ
ലത്രലഞ്ഞെുപ്പില്ല; അവ ലസനയത്തിനുള്ളത്ാണ്; അവയിലേക്കായി ലസനയം
നാമ്നിർലേശം
ലചയ്യുന്ന
ലസനികലര
കണ്ണുമ്െച്ചു
സവീകരിക്കാലന
രാഷ്ത്െപത്ിക്കാവൂ.
ഭരണഘെനാലഭേഗത്ി
അലമ്യാത്ാ
ഹ്േുലട്ടായിൽ
പാസ്സാകണലമ്ങ്കിൽ 75% ലവാട്ടു ലനെണം. അലമ്യാത്ാ ഹ്േുലട്ടായിൽ യു എസ് ഡി
പിയ്ക്ക്
11
സീറ്റുണ്ട്.
അവർ
എൻ
എൽ
ഡി
ലകാണ്ടുവരുന്ന
ഭരണഘെനാലഭേഗത്ിലയ എത്ിർക്കും. മ്ലറ്റല്ലാ പാർട്ടികെുലെയും പിന്ത്ുണ
ലഭേഗത്ിക്കു കിട്ടിയാൽത്തലന്നയും അത്് 70 ശത്മ്ാനലമ് ആകൂ. അത്ുലകാണ്ടു
ഭരണഘെനാലഭേഗത്ി അലമ്യാത്ാ ഹ്േുലട്ടായിേും പരാജയലപ്പെുക ത്ലന്ന ലചയ്യും.
ഭരണഘെനാലഭേഗത്ി
പാസ്സാകാൻ
പയിത്ു
ഹ്േുലട്ടായിേും
അലമ്യാത്ാ
ഹ്േുലട്ടായിേും 75% ലവാട്ടുവീത്ലമ്ങ്കിേും ലനെിയിരിക്കണം എന്ന വയവസ്ഥയ്ക്കു
പു ലമ്, ത്ുെർന്നു രാഷ്ത്െമ്ാലക നെത്തുന്ന ഹിത്പരിലശാധനയിൽ രജിസ്റ്റർ
ലചയ്ത്ിരിക്കുന്ന
ആലക
ലവാട്ടർമ്ാരിൽ
പകുത്ിലപ്പലരങ്കിേും
ലഭേഗത്ിക്കനുകൂേമ്ായി ലവാട്ടു ലചയ്ത്ിരിക്കണലമ്ന്ന വയവസ്ഥയുമ്ുണ്ട്.
എെുപ്പമ്ല്ല, മ്യാൻമ്ാ ിലേ ഭരണഘെനാലഭേഗത്ി. ഭരണഘെനാലഭേഗത്ി ഇത്ത്
േുഷ്കരലമ്ങ്കിൽ, 2008ൽ നെന്ന ഭരണഘെനയുലെ അഴിച്ചുപണികൾ എങ്ങലന
സാദ്ധ്യമ്ായി? അന്നു മ്യാൻമ്ാർ ഭരിച്ചിരുന്നത്ു ലസനികഭരണകൂെമ്ായിരുന്നു;
ലസനികലമ്ധാവി ത്ലന്ന ത്പധാനമ്ത്ന്ത്ിയും: ജന ൽ ഖിൻ നയുെ ്. പുത്ിയ
ഭരണഘെന എഴുത്ിയുണ്ടാക്കാനായി ലസനികഭരണകൂെം ഒരു കൺലവൻഷൻ
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നെത്തി.
കൺലവൻഷൻ
എഴുത്ിയുണ്ടാക്കിയ
ഭരണഘെന
54
അംഗങ്ങെുലള്ളാരു കമ്മീഷൻ പരിലശാധിച്ചംഗീകരിച്ചു. ലസനയം ത്ലന്ന രൂപം
ലകാെുത്തത്ായിരുന്നു, കമ്മീഷൻ. കമ്മീഷൻ അംഗീകരിച്ച ഭരണഘെന ലനരിട്ട്
ജനത്തിലെ ഹിത്പരിലശാധയ്ക്കു സമ്ർപ്പിക്കലപ്പട്ടു. ജനഹിത്ം പുത്ുക്കിയ
ഭരണഘെനയ്ക്ക് അനുകൂേമ്ായിരുന്നു: 93.8%. ഈ ഹിത്പരിലശാധനലയപ്പറ്റി
നിരവധി
വിമ്ർശനങ്ങെും
പരാത്ികെും
ഉയർന്നിരുലന്നങ്കിേും,
ലസനികഭരണകൂെം അവലയലയല്ലാം അവഗണിക്കുകയും, പുത്ിയ ഭരണഘെന
ത്പാബേയത്തിൽ
വരുത്തുകയും
ലചയ്ത്ു.
സത്യത്തിനും
നീത്ിക്കും
അനുസൃത്മ്ായ രീത്ിയിോയിരുന്നില്ല ഹിത്പരിലശാധന നെന്നലത്ന്നു വയക്തം.
ഇലപ്പാൾ
മ്യാൻമ്ാർ
ഭരിക്കുന്നത്ു
ലസനികഭരണകൂെമ്ല്ല,
2015ലേ
ലപാത്ുലത്രലഞ്ഞെുപ്പിേൂലെ അധികാരത്തിൽ വന്ന, ആങ് സാൻ സൂ കീയുലെ
ലനത്ൃത്വത്തിേുള്ള ജനാധിപത്യസർക്കാരാണ്. ത്പശ്നമ്ുള്ളത്് ഇവിലെയാണ്:
ത്പത്ിലരാധം, ആഭയന്ത്രം, അത്ിർത്തിവിഷയങ്ങൾ എന്നീ കാത്ോയ വകുപ്പുകൾ
ലസനയത്തിലെ പിെിയിോണ്; നിേവിേിരിക്കുന്ന സർക്കാരിലെ ഗുരുത്രമ്ായ
നയൂനത്കെിലോന്നാണത്്. ഈ വകുപ്പുകൾ ലകകാരയം ലചയ്യുന്നത്ു ലസനയം
നാമ്നിർലേശം ലചയ്ത്ിരിക്കുന്ന ലസനികരാണ്: ലസനികമ്ത്ന്ത്ിമ്ാർ. ജനം
ലവാട്ടു ലചയ്ത്ു ജയിപ്പിച്ചയച്ച സാക്ഷാൽ ജനത്പത്ിനിധികൾക്കു നിഷിദ്ധ്മ്ാണീ
മ്ൂന്നു വകുപ്പുകൾ. ഇത്ു മ്ൂേം ലസനയം, ലപാേീസ് എന്നിവ രണ്ടും
ജനാധിപത്യസർക്കാരിലെ അധികാരത്തിൻ കീഴിേല്ല, ത്പത്യുത്, ലസനയത്തിലെ
പിെിയിോണ്; ആങ് സാൻ സൂ കീയുലെ ലനത്ൃത്വത്തിേുള്ള ലകത്രമ്ത്ന്ത്ിസഭയ്ക്ക്
ഈ വകുപ്പുകെിൽ യാലത്ാരു സവാധീനവും ലചേുത്താനാവില്ല. ലസനയം
ലരാഹിംഗയകൾലക്കത്ിലര നെത്തുന്ന അത്ിത്കമ്ങ്ങലെ ത്െയാൻ പട്ടാെക്കാലരാെു
വിനീത്മ്ായി അലപക്ഷിക്കുകയല്ലാലത് സൂ കീയുലെ ലനത്ൃത്വത്തിേുള്ള
ജനാധിപത്യസർക്കാരിനു മ്ലറ്റാരു നിർവാഹവുമ്ില്ല. ജനാധിപത്യസർക്കാർ സവയം
നിസ്സഹായർ!
2015ലേ ലപാത്ുലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ വിജയം ലനെിയ ആങ് സാൻ സൂ കീയുലെ
പാർട്ടി 2016 ഏത്പിേിൽ അധികാരലമ്റ്റു. വാസ്ത്വത്തിൽ ലോകത്തിലേ ഏറ്റവും
ത്പായം കു ഞ്ഞ ജനാധിപത്യസർക്കാരാണു സൂ കീയുലെ ലനത്ൃത്വത്തിേുള്ള
ജനാധിപത്യസർക്കാർ; ത്പായം ഒരു വയസ്സു ലപാേും ത്ികഞ്ഞിട്ടില്ല. സൂ കീയുലെ
ജനാധിപത്യസർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന് ഏത്ാനും മ്ാസങ്ങൾക്കകം ത്ലന്ന
ലരാഹിംഗയകെുലെ
ലമ്ൽ
അത്ിത്കമ്ങ്ങൾ
നെന്നു.
അവ
നെത്തിയത്ു
രലഹനുകെും ലസനയവുമ്ായിരുലന്നന്നു പ ലയണ്ടത്ില്ലലല്ലാ. പലക്ഷ, നെന്ന
അത്ിത്കമ്ങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവാേിത്തം ആങ് സാൻ സൂ കീയുലെ ലമ്ൽ
ചാർത്തിലക്കാണ്ടുള്ള
വിമ്ർശനങ്ങൾ
അനയരാജയങ്ങെിൽ
നിന്നുയർന്നു.
ലപാേീസിലെയും പട്ടാെത്തിലെയും കെിഞ്ഞാൺ സൂ കീയുലെ ലനത്ൃത്വത്തിേുള്ള
സിവിേിയൻ സർക്കാരിലെ ലകയിേല്ലാത്തിെലത്താെം, ഈ വിമ്ർശനങ്ങൾക്കു
യാലത്ാരു നയായീകരണവുമ്ില്ല. ലപാേീസും പട്ടാെവും സൂ കീയുലെ സർക്കാരിലെ
അധികാരപരിധിക്കു പു ത്താണ്: ‘പരിധിക്കു പു ത്ത്’. ലപാേീസിലനയും
പട്ടാെലത്തയും നിേയ്ക്കു നി ുത്താനുള്ള അധികാരം സൂ കീയുലെ സിവിേിയൻ
സർക്കാരിനു ലക വലന്നങ്കിൽ മ്ാത്ത്ലമ് മ്നുഷയക്കുരുത്ി ത്െയാനാകൂ.
വാസ്ത്വത്തിൽ ലരാഹിംഗയകൾ മ്ാത്ത്മ്ല്ല, ആങ് സാൻ സൂ കീയും മ്ാ ിമ്ാ ി
വന്നിരുന്ന പട്ടാെഭരണകൂെങ്ങെുലെ അത്ിത്കമ്ങ്ങൾക്ക് ഇരയായിരുന്നു. സൂ കീ
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1989 മ്ുത്ൽ 2010 വലരയുള്ള ഇരുപലത്താന്നു വർഷക്കാേത്തിനിെയിൽ
പത്ിനഞ്ചു
വർഷലത്താെം,
പേലപ്പാഴായി,
ത്െങ്കേിോയിരുന്നു.
േക്ഷിണാത്രിക്കയിൽ നീണ്ട ഇരുപലത്തഴു വർഷക്കാേലത്ത ജയിൽ വാസം
കഴിഞ്ഞ് ലനൽസൻ മ്ലണ്ടേ 1990ൽ ലമ്ാചിത്നായ സമ്യത്തു മ്യാൻമ്ാ ിൽ
ആങ് സാൻ സൂ കീ ത്ലെ രണ്ടു പത്ിറ്റാലണ്ടാെം നീണ്ട ജയിൽ വാസം
ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു.
1988നു മ്ുമ്പു ത്പാലയണ ത്ബിട്ടനിേും അലമ്രിക്കയിേുമ്ായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന സൂ കീ,
ലരാഗത്ഗസ്ത്യായിരുന്ന അമ്മലയ കാണാൻ 1988ൽ മ്യാൻമ്ാ ിൽ ത്ിരിലച്ചത്തിയ
സമ്യത്തായിരുന്നു, ‘8888’ എന്നു പിൽക്കാേത്ത ിയലപ്പട്ട ജനത്പലക്ഷാഭം
നെന്നത്്.
1962ൽ
പട്ടാെവിപ്െവത്തിേൂലെ
അധികാരം
പിെിലച്ചെുത്ത
ലസനികഭരണകൂെം കെുത്ത കുല നിയത്ന്ത്ണങ്ങൾ നെപ്പിൽ വരുത്തിയിരുന്നു.
ത്ൽരേമ്ായി
മ്യാൻമ്ാർ
ലോകത്തുള്ള
ഏറ്റവും
േരിത്േമ്ായ
രാഷ്ത്െങ്ങെിലോന്നായി
മ്ാ ിയിരുന്നു.
ോരിത്േയം
മ്ൂേം
വേഞ്ഞ
ജനത്
ലസനയത്തിലനത്ിലര ശബ്േമ്ുയർത്തി. 1988 ആഗസ്റ്റു മ്ാസം എട്ടാം ത്ീയത്ി
(അക്കാരണത്താൽ ‘8888’ എന്ന ിയലപ്പെുന്ന), സമ്ൂഹത്തിലെ സമ്സ്ത്
ത്ു കെിൽ നിന്നുമ്ുള്ളവർ പലങ്കെുത്ത ത്പലക്ഷാഭലത്ത ലസനയം നിഷ്കരുണം
അെിച്ചമ്ർത്തി. നിരവധിലപ്പർ ലകാല്ലലപ്പട്ടു. നിരവധിലപ്പർക്കു പരിലക്കറ്റു.
ത്ൽസമ്യം നാട്ടിേുണ്ടായിരുന്ന സൂ കീ ലസനയത്തിലെ കിരാത്മ്ായ
നെപെികൾലക്കത്ിലര ത്പലക്ഷാഭം നയിക്കാൻ മ്ുന്നിട്ടി ങ്ങി. നാഷണൽ േീഗ്
ലരാർ ഡിലമ്ാത്കസി രൂപീകരിച്ചു. ലപലട്ടന്നു ത്ലന്ന സൂ കീ വേുത്ായ ജനത്പീത്ി
ലനെി. അത്ുകണ്ട് അസവസ്ഥരായ ലസനികഭരണകൂെം 1989 ജുോയ് 20ന് സൂ
കീലയ വീട്ടുത്െങ്കേിോക്കി. വിചാരണ കൂൊലത് വർഷങ്ങലൊെം ത്െവിൽ
പാർപ്പിക്കാൻ അനുവേിക്കുന്ന പട്ടാെനിയമ്മ്നുസരിച്ചായിരുന്നു അത്്. സൂ കീ
ത്െങ്കേിോയിരുലന്നങ്കിേും 1990ൽ നെന്ന ലപാത്ുലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ സൂ കീയുലെ
എൻ എൽ ഡി എൺപത്ു ശത്മ്ാനത്തിലേല സീറ്റുകൾ ലനെി. അധികാരനഷ്െം
ഭയന്നു പട്ടാെസർക്കാർ ആ ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിലനലയാന്നാലക അസാധുവാക്കി.
അഹിംസ
ലവയക്തികജീവിത്ത്തിൽ
മ്ാത്ത്മ്ല്ല,
രാഷ്ത്െീയത്തിേും
ത്പാവർത്തികമ്ാക്കണലമ്ന്നു
േൃഢനിശ്ചയലമ്െുത്തിരുന്ന
സൂ
കീ
പട്ടാെഭരണകൂെത്തിലനത്ിലര ആയുധലമ്െുക്കാലനാ എെുപ്പിക്കാലനാ ഒരിക്കേും
ഒരുങ്ങിയില്ല.
സൂ
കീലയ
ത്െവുകാരിയാക്കിയലപ്പാലഴാലക്ക
പട്ടാെഭരണകൂെം
നൽകാ ുണ്ടായിരുന്ന നയായീകരണങ്ങൾ അപഹാസയമ്ായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ
നൽകിയ നയായീകരണം, സൂ കീ രാജയത്തിലെ സമ്ാധാനവും സുരക്ഷയും
അപകെത്തിോക്കും
എന്നായിരുന്നു.
ഒരിക്കൽ,
പട്ടാെഭരണകൂെത്തിലെ
അനുത്ഗഹാശിസ്സുകെുലള്ളാരു
രാഷ്ത്െീയപ്പാർട്ടിയായിരുന്ന
യൂണിയൻ
ലസാെിഡാരിറ്റി ആെ ് ഡിവേപ്പ്ലമ്െ ് അലസ്സാസിലയഷനിലേ ഇരുനൂല ാെം
ത്പവർത്തകർ സൂ കീയുലെ വാഹനലത്ത ആത്കമ്ിച്ചു. ത്േനാരിഴയ്ക്കു
മ്ാത്ത്മ്ായിരുന്നു
സൂ
കീ
അവിെന്നു
രക്ഷലപ്പട്ടത്്.
സൂ
കീയുലെ
സംഘത്തിേുണ്ടായിരുന്ന ചിേർ ലകാല്ലലപ്പട്ടു. സൂ കീലയ ആത്കമ്ിച്ചവർക്കു
പട്ടാെം
അത്ിനായി
അഞ്ഞൂ ു
കയാട്ട്
(മ്യാൻമ്ാർ
നാണയം)
വീത്ം
ലകാെുത്തിരുന്നുവലത്ത്; ലകാലട്ടഷൻ സംഘം മ്യാൻമ്ാ ിേും! സൂ കീലയ
ആത്കമ്ിച്ചവലര പിെികൂെുന്നത്ിനു പകരം, പട്ടാെം സൂ കീലയ ത്െങ്കേിോക്കി. സൂ
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കീയുലെ സുരക്ഷ ഉ പ്പാക്കാൻ ലവണ്ടിയാണത്് എന്നായിരുന്നു ഭരണകൂെത്തിലെ
വിശേീകരണം!
മ്ലറ്റാരിക്കൽ, സൂ കീ വീട്ടുത്െങ്കേിൽ കഴിയുലമ്പാൾ, ലജാൺ ലയലട്ടാ എലന്നാരു
അലമ്രിക്കക്കാരൻ സൂ കീയുലെ വീെിലെ മ്ുന്നിേുലള്ളാരു ത്ൊകം രഹസയമ്ായി
നീന്ത്ിക്കെന്ന് സൂ കീലയ സരർശിച്ചു. ത്ൊകം നീന്ത്ിക്കെന്ന ലയലട്ടാ
അവശനായിത്തീർന്നിരുന്നു. കനിവു ലത്ാന്നിയ സൂ കീ അവശത് ത്ീരും വലര
വീട്ടിൽ ത്ാമ്സിച്ചുലകാള്ളാൻ ലയലട്ടാലയ അനുവേിച്ചു. രണ്ടു േിവസം കഴിഞ്ഞ്,
വന്ന വഴിലയ ത്ിരിലകലപ്പാകാൻ ത്ശമ്ിക്കുന്നത്ിനിെയിൽ ലയലട്ടാ ലപാേീസിലെ
പിെിയിോയി. അനുമ്ത്ി കൂൊലത് അനയലര കണ്ടു എന്ന കുറ്റമ്ാലരാപിച്ച് സൂ
കീയ്ക്കു പട്ടാെഭരണകൂെം അഞ്ചുവർഷലത്ത ജയിൽശിക്ഷ വിധിച്ചു.
മ്ുകെിൽ പ ഞ്ഞ ലജാൺ ലയലട്ടാ സംഭവം 2009ോയിരുന്നു. 2008ൽ നിേവിൽ
വന്ന പുത്ിയ നിയമ്ത്തിൽ, ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവർ ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ
മ്ത്സരിക്കാൻ
പാെിലല്ലന്ന
വയവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു.
2010ലേ
ലപാത്ുലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ
നിന്ന്
സൂ
കീലയ
അകറ്റി
നി ുത്താൻ
പട്ടാെഭരണകൂെത്തിന്
ഈ
നിയമ്ം സഹായകമ്ായി.
ലജാൺ
ലയലട്ടാ
സംഭവത്തിലെ ലപരിൽ വീട്ടുത്െങ്കേിോയിരുന്ന സൂ കീയ്ക്കു ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ
മ്ത്സരിക്കാനുള്ള അർഹത് മ്ുകെിൽ പരാമ്ർശിക്കലപ്പട്ട നിയമ്ം നിലഷധിച്ചു.
ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ മ്ത്സരിക്കാൻ സൂ കീലയ അനുവേിക്കാത്തത്ിൽ ത്പത്ിലഷധിച്ച്
സൂ കീയുലെ പാർട്ടിയായ എൻ എൽ ഡി ലത്രലഞ്ഞെുപ്പു ബഹിഷ്കരിക്കുകയും
ലചയ്ത്ു.
2010ലേ
ലപാത്ുലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ
വൻലത്ാത്ിേുള്ള
കൃത്ത്ിമ്ങ്ങൾ
നെന്നുലവന്നത്ു ലോകം മ്ുഴുവന ിഞ്ഞു. നിരവധി വിലേശരാജയങ്ങൾ മ്യാൻമ്ാർ
സർക്കാരിലന നിശിത്മ്ായി വിമ്ർശിച്ചു, സാമ്പത്തികനിയത്ന്ത്ണങ്ങൾ ചുമ്ത്തി.
ലത്രലഞ്ഞെുപ്പ് ഒരു ത്പഹസനം മ്ാത്ത്മ്ായിരുലന്നന്നും, ലസനികഭരണകൂെം
ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിലന ലഹജാക്കു ലചയ്ലത്ന്നും പേ രാജയങ്ങെും ആലരാപിച്ചു.
ലസനയത്തിലെ ഒത്താശയും പങ്കാെിത്തവും ആ ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ നെന്ന
കൃത്ത്ിമ്ങ്ങെിേുണ്ടായിരുന്നു. ഏറ്റവുമ്ധികം ജനത്പീത്ിയുള്ള കക്ഷിയായ എൻ
എൽ
ഡി
ലത്രലഞ്ഞെുപ്പു
ബഹിഷ്കരിച്ചിരുന്നത്ുലകാണ്ടും,
ലസനികഭരണകൂെം ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ നെത്തിയ കൃത്ത്ിമ്ങ്ങൾ മ്ൂേവും
യൂണിയൻ ലസാെിഡാരിറ്റി ആെ ് ലഡവേപ്പ്ലമ്െ ് പാർട്ടി (യു എസ് ഡി പി)
സീറ്റുകൾ
ത്ൂത്തുവാരി.
രാജയം
പട്ടാെഭരണത്തിൽ
നിന്നു
ജനാധിപത്യത്തിലേയ്ക്കു മ്ാ ിലയന്നു വരുത്താനും, എന്നാൽ അധികാരം
ലകവിൊത്ിരിക്കാനും ലവണ്ടി ലസനയം രൂപീകരിച്ച പാർട്ടിയായിരുന്നു യു എസ്
ഡി പി. അത്ുവലര സർവലസനയാധിപനും മ്ുഖയഭരണകർത്താവുമ്ായിരുന്ന
ജന ൽ ലത്യിൻ ലസയിൻ ത്ലന്നയായിരുന്നു യു എസ് ഡി പിയുലെ ലനത്ാവും.
ആ ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ യു എസ് ഡി പി വിജയിച്ചലപ്പാൾ ലത്യിൻ ലസയിൻ ത്ലന്ന
രാഷ്ത്െപത്ിയുമ്ായി.
1990 മ്ുത്ൽ വീട്ടുത്െങ്കേിൽ കിെക്കുലമ്പാൾ ആലക അഞ്ചു ത്വണ മ്ാത്ത്മ്ാണു
സൂ കീയ്ക്കു ഭർത്താവായ ലമ്ലക്കൽ ആരിസിലന കാണാനായിരുന്നത്്.
1995ലേ ത്കിസ്ത്ുമ്സ്സിനായിരുന്നു അവസാനലത്ത സമ്ാഗമ്ം; അന്ന് ആരിസ്
മ്യാൻമ്ാ ിലേത്തി സൂ കീലയ സരർശിച്ചു. അധികം ത്ാമ്സിയാലത് ആരിസിനു
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അർബുേലരാഗം പിെിലപട്ടു. ലരാഗത്ഗസ്ത്നായ ആരീസിലന മ്യാൻമ്ാ ിലേക്കു
ലകാണ്ടുവരാൻ സൂ കീ ത്ശമ്ിച്ചു. ലസനികഭരണകൂെം ആരിസിനു വീസ
നൽകിയില്ല. മ്യാൻമ്ാ ിലേ ചികിത്സാസൗകരയക്കു വായിരുന്നു ഭരണകൂെം
നൽകിയ നയായീകരണം. വിലേശത്തുള്ള ആരിസിലന മ്യാൻമ്ാ ിലേക്കു
ലകാണ്ടുവരുന്നത്ിനു പകരം, ആരിസിലെ പരിചരണത്തിനായി സൂ കീലയാെു
വിലേശലത്തക്കു ലപാകാൻ സർക്കാർ ഉപലേശിച്ചു. സൂ കീ രാജയം വിട്ടു
ലപാകുലന്നങ്കിൽ ലപാകലട്ടലയന്നു കരുത്ി സർക്കാർ സൂ കീലയ ത്െങ്കേിൽ നിന്നു
ത്ാൽക്കാേികമ്ായി ലമ്ാചിപ്പിക്കുകയും ലചയ്ത്ു. ഏത്ു വിലധനയും ത്ലന്ന
ഒഴിവാക്കാൻ നിരന്ത്രം ത്ശമ്ിച്ചുലകാണ്ടിരിക്കുന്ന ലസനികഭരണകൂെത്തിലെ
വാക്കിൽ സൂ കീയ്ക്കു വിശവാസമ്ുണ്ടായിരുന്നില്ല. ത്ാൻ മ്യാൻമ്ാ ിൽ നിന്നു
ലപായാൽ,
ത്ിരിലക
വരാൻ
ലസനികഭരണകൂെം
അനുവേിക്കാത്ിരുലന്നക്കുലമ്ന്നു സൂ കീ ഭയന്നു. അത്ുലകാണ്ടു സൂ കീ
ആരിസിലെ അെുലത്തക്കു ലപായില്ല. പരസ്പരം വീണ്ടും സന്ധിക്കാൻ
ഇരുവർക്കുമ്ായില്ല. 1999ൽ ആരിസ് വിലേശത്തു ലവച്ചു ചരമ്മ്െഞ്ഞു.
വീട്ടുത്െങ്കേിോയിരുന്ന
കാേമ്ത്ത്യും
മ്ക്കൊയ
അേക്സാണ്ടല യും
കിമ്മിലനയും
കാണാൻ
സൂ
കീയ്ക്കു
കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
അവർക്കു
മ്യാൻമ്ാ ിലേയ്ക്കു വന്ന് അമ്മലയ സരർശിക്കാനുള്ള സാഹചരയങ്ങെും
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മ്ക്കലെ കാണാൻ കഴിയാത്തത്ായിരുന്നു സൂ കീലയ
ഏറ്റവുമ്ധികം േുുഃഖിപ്പിച്ചിരുന്നത്്. എങ്കിേും, മ്റ്റു പേരും ത്ലന്നക്കാൾ എത്ത്ലയാ
അധികം ത്യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നു സൂ കീ സവയം ആശവസിപ്പിച്ചു.
സൂ കീ 2010ൽ ലമ്ാചിത്യായ ലശഷം, അേക്സാണ്ട ും കിമ്മും സൂ കീലയ പേ
ത്വണ സരർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിരുവരും ത്ബിട്ടീഷ് പൗരന്മാരായിത്തലന്ന
ത്ുെരുന്നു, ത്ബിട്ടനിൽത്തലന്ന സ്ഥിരത്ാമ്സവും ത്ുെരുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ
ഒരു
പാർേലമ്െംഗം
ലകത്രമ്ത്ന്ത്ിസഭയിൽ
മ്ത്ന്ത്ിയായാൽ
അലേഹത്തിനു പാർേലമ്െ ് അംഗത്വം നഷ്െമ്ാകുകയില്ല; അലേഹം ഒലര സമ്യം
മ്ത്ന്ത്ിയാണ്,
പാർേലമ്െ ്
അംഗവുമ്ാണ്.
മ്യാൻമ്ാ ിൽ
കാരയങ്ങെല്പം
വിഭിന്നമ്ാണ്.
പിഡാങ്സു
ഹ്േുലട്ടായിലേക്ക്
(പാർേലമ്െിലേക്ക് )
ലത്രലഞ്ഞെുക്കലപ്പെുന്ന
ഒരാൾ
മ്ത്ന്ത്ിയുമ്ാലയന്നു
കരുത്ുക.
ഉെൻ
അലേഹത്തിലെ പാർേലമ്െംഗത്വം നഷ്െലപ്പെും. ഒന്നുകിൽ മ്ത്ന്ത്ി, അലല്ലങ്കിൽ
എം പി; ഒലര സമ്യം മ്ത്ന്ത്ിയും എം പിയും ആകാനാവില്ല, അത്ാണവിെലത്ത
നിയമ്ം. എം പി മ്ാർ മ്ത്ന്ത്ിമ്ാരായിത്തീരുലമ്പാൾ അവരുലെ എം പി സീറ്റുകൾ
കാേിയാകും. അവയിലേക്ക് ഉപലത്രലഞ്ഞെുപ്പു നെക്കും.
2010ലേ ലപാത്ുലത്രലഞ്ഞെുപ്പിലനത്തുെർന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിവു വന്ന 45
സീറ്റുകെിലേക്കുള്ള ഉപലത്രലഞ്ഞെുപ്പ് 2012ൽ നെന്നു. ത്െങ്കേിേുള്ളവർ
ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ മ്ത്സരിക്കാൻ പാെിലല്ലന്ന നിയമ്ം മ്ൂേം സൂ കീയ്ക്കു 2010ലേ
ലപാത്ുലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ മ്ത്സരിക്കാനായിരുന്നിലല്ലന്നും, അത്ിൽ ത്പത്ിലഷധിച്ച്
സൂ
കീയുലെ
എൻ
എൽ
ഡി
പാർട്ടി
ആ
ലത്രലഞ്ഞെുപ്പു
ബഹിഷ്കരിച്ചിരുലന്നന്നും മ്ുകെിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010ൽ സൂ കീലയ
സർക്കാർ ലമ്ാചിപ്പിച്ചു. അത്ുലകാണ്ട് 2012ൽ നെന്ന ഉപലത്രലഞ്ഞെുപ്പുകെിൽ
സൂ കീയുലെ എൻ എൽ ഡി മ്ത്സരിച്ചു. ഉപലത്രലഞ്ഞെുപ്പു നെന്ന 45 സീറ്റുകെിൽ
43േും അവർ വിജയം ലനെി. അങ്ങലന, 1988ൽ ലപാത്ുത്പവർത്തനത്തിനി ങ്ങിയ
സൂ കീ, ഇരുപത്തിനാേു വർഷത്തിനും, ഇരുപലത്താന്നു വർഷലത്താെം നീണ്ട
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ജയിൽവാസത്തിനും
ലശഷം,
2012ൽ
ആേയമ്ായി
എം
പിയായി,
നിയമ്നിർമ്മാത്ാവായി. 2015ൽ നെന്ന ലപാത്ുലത്രലഞ്ഞെുപ്പിൽ സൂ കീയുലെ
എൻ എൽ ഡി മ്ത്സരിക്കുകയും വൻവിജയം ലകവരിക്കുകയും 2016 ഏത്പിൽ
മ്ുത്ൽ അധികാരത്തിൽ വരികയും ലചയ്ത്ു.
രാഷ്ത്െപത്ിയാകാൻ സൂ കീലയ ഭരണഘെന അനുവേിക്കാത്തത്ുലകാണ്ട്, സൂ
കീയുലെ
പാർട്ടിയിൽത്തലന്നയുള്ള
ഹിത്ിൻ
കയാലവാ
ആണു
രാഷ്ത്െപത്ിയായിരിക്കുന്നത്്. നീത്ിയുക്തമ്ായ ലത്രലഞ്ഞെുപ്പിേൂലെ ആേയമ്ായി
അധികാരത്തിൽ വന്ന മ്യാൻമ്ാർ സർക്കാരിലെ ലനത്ൃസ്ഥാനം എൻ എൽ
ഡിയുലെ അനിലഷദ്ധ്യലനത്ാവും ഭൂരിപക്ഷം ജനത്യുലെയും ത്പിയങ്കരിയുമ്ായ സൂ
കീ ത്ലന്ന വഹിക്കണലമ്ന്ന ശക്തമ്ായ ജനവികാരം മ്ാനിച്ച് ലസ്റ്ററ്റ് കൗൺസേർ
എലന്നാരു പേവി പാർേലമ്െ ് ലവാലട്ടെുപ്പിേൂലെ സൃഷ്െിച്ചു. ഇത്ിനുള്ള നിയമ്ം
അലമ്യാത്ാ ഹ്േുലട്ടാ 2016 ഏത്പിൽ ഒന്നാം ത്ീയത്ിയും പയിത്ു ഹ്േുലട്ടാ അഞ്ചാം
ത്ീയത്ിയും
പാസ്സാക്കിയലത്ാലെ
ലസ്റ്ററ്റ്
കൗൺസേർ
എന്ന
പേവി
ഔപചാരികമ്ായി നിേവിൽ വന്നു. അെുത്ത േിവസം ത്ലന്ന സൂ കീ മ്യാൻമ്ാ ിലെ
ലസ്റ്ററ്റ്
കൗൺസേ ായി
സത്യത്പത്ിജ്ഞ
ലചയ്ത്്
ഭരണലനത്ൃത്വം
ഏലറ്റെുക്കുകയും ലചയ്ത്ു. ലസ്റ്ററ്റ് കൗൺസേർ (‘കൗൺസിേർ’ അല്ല) എന്ന ഈ
പേവിയ്ക്ക്
രാഷ്ത്െത്തിലെ
ഉപലേഷ്ൊവ്
എന്ന
അർത്ഥമ്ാണുള്ളത്്.
സർക്കാരിലെയും
രാഷ്ത്െപത്ിയുലെയുലമ്ല്ലാം
ഉപലേഷ്ൊവ്.
ജനാധിപത്യസർക്കാരിലേ
സർവരും
രാഷ്ത്െത്തിലെ
ഉപലേഷ്ൊവിലെ
ഉപലേശങ്ങൾ മ്ാനിക്കുന്നു. ഇലത്ാലക്കയാലണങ്കിേും ലപാേീസ്, ലസനയം
അത്ിർത്തികാരയങ്ങൾ എന്നിവ പട്ടാെത്തിലെ മ്ാത്ത്ം വകുപ്പുകൊലണന്നു
മ്ുകെിൽ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ലോകഭരണകർത്താക്കെിൽ ഏറ്റവും ‘കനം’ കു ഞ്ഞ ഭരണകർത്താവാണു
ആങ് സാൻ സൂ കീ. സൂ കീ ശാരീരികമ്ായി ലപാത്ുവിൽ േുർബേയാണ്. ത്ൂക്കം
48 കിലോ മ്ാത്ത്ം! വീട്ടു ത്െങ്കേിോയിരിക്കുലമ്പാഴും അത്ിനു ലശഷവും
ഒന്നിലേല ത്തവണ അനാലരാഗയം ബാധിച്ച് സൂ കീ ആശുപത്ത്ിയിോയിരുന്നു.
ഇലപ്പാൾ അനാലരാഗയലമ്ാന്നുമ്ിലല്ലങ്കിേും, ലപാത്ുവിേുള്ള ആലരാഗയക്കു വു
നിമ്ിത്തം എെുപ്പം ക്ഷീണിത്യാകാനിെയുണ്ട് എന്നു സൂ കീയുലെ ലഡാക്ടർ
പ ഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശാരീരികമ്ായ ബേക്കു വുലണ്ടങ്കിേും, അത്ു സൂ കീയുലെ
േൃഢനിശ്ചയലത്തയും
ലസവനമ്നസ്കത്ലയയും
സ്ഥിലരാത്സാഹലത്തയും
ത്രിമ്പും ബാധിച്ചിട്ടില്ല.
വാസ്ത്വത്തിൽ ആങ് സാൻ സൂ കീയുലെ ജനാധിപത്യസർക്കാരിന് എന്ത്ിനു
പൂർണാധികാരം േഭിക്കണം? പേ കാരണങ്ങെുണ്ട്. 1962 മ്ുത്ൽ 2010 വലര
മ്യാൻമ്ാർ ഭരിച്ചിരുന്നത്ു ലസനികഭരണകൂെങ്ങൊയിരുന്നു. ജനാധിപത്യലത്ത
അവജ്ഞലയാലെ വീക്ഷിച്ചിരുന്ന ലസനികഭരണകൂെങ്ങൾലക്കത്ിലര ആങ്
സാൻ
സൂ
കീ
അഹിംസയിേധിഷ്ഠിത്മ്ായ
ലപാരാട്ടം
ഇരുപലത്തട്ടു
ലകാല്ലലത്താെം നെത്തിയത്ിലെ രേമ്ായാണു മ്യാൻമ്ാ ിൽ ഭാഗികമ്ായ
ജനാധിപത്യലമ്ങ്കിേും
സാദ്ധ്യമ്ായിരിക്കുന്നത്്.
അത്ു
പൂർണജനാധിപത്യമ്ാക്കാനുള്ള
നിരന്ത്രത്ശമ്ം
നെത്താനും
രേത്പാപ്ത്ിയിലേത്തിക്കാനും മ്റ്റാലരക്കാെും സൂ കീയ്ക്കു ത്ലന്നയാണു
കഴിയുക. മ്യാൻമ്ാർ ജനത്യ്ക്കു സൂ കീയിൽ 1988 മ്ുത്േുണ്ടായ വിശവാസത്തിന്
ഇരുപലത്തട്ടു ലകാല്ലമ്ായിട്ടും യാലത്ാരു ലകാട്ടവും ത്ട്ടിയിട്ടില്ല. ജനാധിപത്യത്തിൽ
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ഏറ്റവുമ്ധികം ജനപിന്ത്ുണയുള്ള ലനത്ാവു ത്ലന്നയാണു ഭരണം നെലത്തണ്ടത്്.
അത്ു സൂ കീ ത്ലന്ന.
ലരാഹിംഗയകൾ വിലേശികൊണ്, അവർക്കു പൗരത്വം നൽകാനാവില്ല എന്ന
നിേപാൊണു പേ പത്ിറ്റാണ്ടുകൊയി മ്യാൻമ്ാ ിലേ ഭരണകൂെങ്ങെും ഭൂരിപക്ഷം
വരുന്ന
ബുദ്ധ്മ്ത്സമ്ുോയങ്ങെും
സവീകരിച്ചുലപാന്നിട്ടുള്ളത്്.
സമ്പൂർണജനാധിപത്യത്തിനു ലവണ്ടി വാേിച്ചുലകാണ്ടിരിക്കുന്ന സൂ കീയുലെ എൻ
എൽ ഡി പാർട്ടിയിലേ ഭൂരിപക്ഷനിേപാെും, ലരാഹിംഗയകെുലെ വിഷയത്തിൽ,
ലപാത്ുധാരയുലെത്ിൽ
നിന്നു
വയത്യസ്ത്മ്ല്ല.
ജനാധിപത്യത്തിൽ
ഭൂരിപക്ഷനിേപാൊണു സവീകരിക്കലപ്പെുന്നത്്. ലത്ാണ്ണൂ ു ശത്മ്ാനം ജനത്യും
ലരാഹിംഗയകൾലക്കത്ിരാലണങ്കിൽ, ആർലക്കന്ത്ു ലചയ്യാൻ കഴിയും! ജനത്യുലെ
മ്നസ്സു മ്ാറ്റിലയെുക്കാൻ ആർലക്കങ്കിേും കഴിയുലമ്ങ്കിൽ അത്ു സൂ കീയ്ക്കു
മ്ാത്ത്ലമ് ആകൂ. സൂ കീയുലെ ജനാധിപത്യസർക്കാരിനു സമ്പൂർണാധികാരം
സിദ്ധ്ിച്ചാൽ, ലരാഹിംഗയകൾക്കു പൗരത്വം കിട്ടുന്നിലല്ലങ്കിൽലപ്പാേും, ഇന്ന്
അവർലക്കത്ിലര നെക്കുന്ന അത്ിത്കമ്ങ്ങൾക്ക് അ ുത്ി വന്ന്, അവർക്കു
മ്യാൻമ്ാ ിൽത്തലന്ന
സമ്ാധാനലത്താലെ
അത്ിജീവനം
നെത്താനുള്ള
സാഹചരയമ്ുണ്ടാകുലമ്ന്നു ത്ീർച്ച. അത്തരലമ്ാരു സമ്ാധാനസാഹചരയം ത്കലമ്ണ
നിേവിൽ വന്നാൽ, ഏല ക്കാേം കഴിയുലമ്പാൾ അവർക്കു പൗരത്വവും
കിട്ടിലയന്നു വരാം. യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യസർക്കാരുകൾ ബഹുസവരത് സവാഗത്ം
ലചയ്യുകലയ ഉള്ളൂ, നയൂനപക്ഷങ്ങലെ അെിച്ചമ്ർത്തുകയില്ല.
2010ൽ ത്െങ്കേിൽ നിന്നു ലമ്ാചിത്യാകുകയും, 2012ൽ പയിത്ു ഹ്േുലട്ടായിൽ
അംഗമ്ാകുകയും ലചയ്ത്ലപ്പാൾത്തലന്ന സൂ കീ രാഷ്ത്െവികസനലത്തയും
ജനലക്ഷമ്ലത്തയും മ്ുൻനിർത്തിയുള്ള നയപരിപാെികൾ സവീകരിക്കാൻ അന്ന്
എത്ിർകക്ഷിയുലെ അധീനത്യിോയിരുന്ന സർക്കാരിലന ത്ുെലരത്തുെലര
നിർബന്ധിച്ചുലകാണ്ടിരുന്നു. അത്ിനു രേമ്ുണ്ടാകുകയും ലചയ്ത്ിരുന്നു. 2008ൽ
3.6 ശത്മ്ാനവും 2011ൽ 5.6 ശത്മ്ാനവും മ്ാത്ത്മ്ുണ്ടായിരുന്ന മ്യാൻമ്ാ ിലെ
സാമ്പത്തികവെർച്ച 2012ൽ 7.3%, 2013ൽ 8.4%, 2014ൽ 8.7%, 2015ൽ 7.2%
എന്നിങ്ങലന വർദ്ധ്ിച്ചു. 2016ൽ ലവള്ളലപ്പാക്കലക്കെുത്ികെുണ്ടായിട്ടും 8.4%
ശത്മ്ാനം വെർച്ച ലകവരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുലമ്ന്നും, 2017ലേ വെർച്ച 8.3%
ആകാനിെയുലണ്ടന്നും ഏഷയൻ ഡിവേപ്പ്ലമ്െ ് ബാങ്കു ത്പവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിേും,
മ്യാൻമ്ാർ ഇനിയുലമ്ല വെരാനുണ്ട്: ഒരു ലത്െിവിത്ാ: യാലങ്ങാൺ ലസ്റ്റാക്ക്
എക്സ്ലചഞ്ചിൽ േിസ്റ്റു ലചയ്യലപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്് ലവ ും നാേു കമ്പനികൾ മ്ാത്ത്ം!
ലവല
ലസ്റ്റാക്ക് എക്സ്ലചഞ്ചും അവിലെയില്ല. ഇന്ത്യയിോകലട്ട, ലബാംലബ
ലസ്റ്റാക്ക്
എക്സ്ലചഞ്ചിൽ
5788
കമ്പനികെും,
നാഷണൽ
ലസ്റ്റാക്ക്
എക്സ്ലചഞ്ചിൽ 1659 കമ്പനികെും േിസ്റ്റു ലചയ്ത്ിട്ടുണ്ട്. ഇവിലെ ലവല യും
ലസ്റ്റാക്ക്
എക്സ്ലചഞ്ചുകെുണ്ടു
ത്ാനും.
മ്യാൻമ്ാർ
ബഹുകാത്ം
സഞ്ചരിലക്കണ്ടത്ായാണിരിക്കുന്നത്്.
പലക്ഷ, സാക്ഷരത്യുലെ കാരയത്തിൽ മ്യാൻമ്ാർ നലമ്മ അത്ിശയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്:
93 ശത്മ്ാനമ്ാണ് അവരുലെ സാക്ഷരത്. ഇന്ത്യയുലെത്് 72 ശത്മ്ാനം മ്ാത്ത്വും.
ഉയർന്ന സാക്ഷരത് ഉയർന്ന സാമ്ൂഹയമ്ൂേയങ്ങെിലേക്കു നയിക്കുലമ്ന്നാണു
ലപാത്ുധാരണ.
സാക്ഷരർ
വിപരീത്മ്ായാൽ
രാക്ഷസരായി
മ്ാ ും.
ലരാഹിംഗയകലൊെുള്ള ത്കൂരത്ലയപ്പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ വായിക്കുലമ്പാൾ,
അവലരാെുള്ള സമ്ീപനത്തിൽ മ്യാൻമ്ാ ിലേ സാക്ഷരരിൽ പേരും ‘രാക്ഷസർ’
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ആയി മ്ാ ുന്നുലവന്നു വിചാരിലക്കണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉയർന്ന സാക്ഷരത് ഉയർന്ന
സാംസ്കാരികത്യിലേക്കു നയിക്കണം. സഹജീവികെുലെ കഷ്െപ്പാെുകൾ
കണ്ടാൽ ലേശി-വിലേശിലയന്ന വയത്ിലരകം മ് ന്ന് അവലര സഹായിക്കാനുള്ള
സന്നദ്ധ്ത് ഉെവാകണം. സമ്പൂർണമ്ായ ജനാധിപത്യവയവസ്ഥിത്ിയിൽ മ്ാത്ത്ലമ്,
ജനവിഭാഗങ്ങൾ ത്മ്മിേുള്ള സഹിഷ്ണുത്യും സൗഹൃേവും വെരൂ. ഇത്ിലനല്ലാം
ലവണ്ടി ആഭയന്ത്രഭരണം ലസനയത്തിൽ നിന്നെർത്തി ആങ് സാൻ സൂ കീയുലെ
ജനാധിപത്യസർക്കാരിലന
പൂർണമ്ായും
ഏല്പിലക്കണ്ടത്ുണ്ട്.
പലക്ഷ,
പൂച്ചയ്ക്കാരു മ്ണി ലകട്ടും? കാത്ോയ അധികാരങ്ങൾ ഇലപ്പാഴും ലകയെക്കി
ലവച്ചിരിക്കുന്ന ലസനയലത്തലക്കാണ്ടു ത്യജിപ്പിക്കാൻ സൂ കീയ്ക്ക് കഴിയുലമ്ാ?
അര
നൂറ്റാലണ്ടാെം
പരമ്ാധികാരം
കയ്യാെിയിരുന്ന
ലസനയം
ജനാധിപത്യസർക്കാരിലെ അച്ചെക്കമ്ുള്ള ഭൃത്യരായിത്തീരാൻ സവലമ്ധയാ
ത്യ്യാ ാകുലമ്ാ? സൂ കീ ഏലറ്റെുത്തിരിക്കുന്ന േൗത്യം എെുപ്പമ്ല്ല.
ഇന്ത്യയും മ്യാൻമ്ാ ും ത്മ്മിൽ ചിേ സമ്ാന്ത്രങ്ങൾ കാണാം. ഇരു രാജയങ്ങെും
ത്ബിട്ടീഷ് ലകാെനികൊയിരുന്നു. അെുത്തെുത്തു കിെന്നിരുന്ന ലകാെനികൾ.
മ്യാൻമ്ാർ
ത്ബിട്ടീഷിന്ത്യയുലെ
ഭാഗമ്ായിരുലന്നന്നു
മ്ുകെിൽ
സൂചിപ്പിച്ചു
കഴിഞ്ഞിട്ടുമ്ുണ്ട്.
ഇരുരാജയങ്ങെിേും
സവാത്ത്ന്ത്യത്തിനായുള്ള
ലപാരാട്ടം
നെന്നിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലേത്്
ഗാന്ധിജിയുലെ
ലനത്ൃത്വത്തിൽ,
അഹിംസയിേധിഷ്ഠിത്മ്ായ സവാത്ത്ന്ത്യസമ്രമ്ായിരുലന്നങ്കിൽ, മ്യാൻമ്ാ ിലേത്്
ആയുധം ത്പലയാഗിച്ചുള്ള യുദ്ധ്ം ത്ലന്നയായിരുന്നു. ത്ബിട്ടലന ത്ുരത്താൻ ലവണ്ടി
സുഭാഷ് ചത്രലബാസ് ജപ്പാലെ സഹായം ലത്െി; മ്യാൻമ്ാ ിൽ ആങ് സാനും (സൂ
കീയുലെ പിത്ാവ് ) അത്ു ത്ലന്ന ലചയ്ത്ു. ആങ് സാനിലെ ത്ശമ്ം കുല ക്കൂെി
മ്ുലന്നാട്ടു ലപായി, ത്ബിട്ടൻ ത്ുരത്തലപ്പെുകയും ജപ്പാൻ ആധിപത്യമ്ു പ്പിക്കുകയും
ലചയ്ത്ു.
നമ്ുക്കു ത്ബിട്ടനിൽ നിന്ന് 1947ൽ സവാത്ത്ന്ത്യം േഭിച്ചലപ്പാൾ ലത്ാട്ടെുത്ത വർഷം
ത്ലന്ന മ്യാൻമ്ാ ിനും സവാത്ത്ന്ത്യം കിട്ടി. ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം നിേവിൽ
വന്നലപ്പാൾ മ്യാൻമ്ാ ിേും ജനാധിപത്യം നിേവിൽ വന്നു. നമ്മുലെ അന്നലത്ത
ത്പധാനമ്ത്ന്ത്ി ജവാഹർോൽ ലനത്ഹു ലോകത്പശസ്ത്നായ ലനത്ാവായിരുന്നു.
മ്യാൻമ്ാ ിലെ ത്പധാനമ്ത്ന്ത്ിയും ത്പശസ്ത്നായിരുന്നു: യൂ നു.
1962ൽ മ്യാൻമ്ാ ിനു വഴി പിഴച്ചു: പട്ടാെം ഭരണം പിെിലച്ചെുത്തു. ഇന്ത്യയിൽ,
ലനത്ഹു 1964ൽ ചരമ്മ്െഞ്ഞു. പലക്ഷ, ജനാധിപത്യത്തിനു യാലത്ാരു ലകാട്ടവും
ത്ട്ടിയില്ല.
മ്യാൻമ്ാ ിൽ,
പട്ടാെഭരണകൂെം
കമ്പനികലെ
കൂട്ടലത്താലെ
ലേശസാൽക്കരിച്ചു. സവകാരയമ്ൂേധനനിലക്ഷപകരുലെ ചൂഷണത്തിൽ നിന്നു
ജനത്ലയ രക്ഷലപ്പെുത്തി, ലസാഷയേിസം നെപ്പാക്കോയിരുന്നു, േക്ഷയം. േക്ഷയം
നന്ന്. പലക്ഷ, വയവസായരംഗലത്ത വെർത്താനുള്ള സാമ്പത്തികലശഷി മ്യാൻമ്ാർ
സർക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഉള്ള വയവസായം മ്ുരെിക്കുകയും ലചയ്ത്ു. രാജയം
ോരിത്േയത്തിലെ പിെിയിേമ്ർന്നു. ഇന്ത്യയിേും ലേശസാൽക്കരണമ്ുണ്ടായി:
ത്പധാനമ്ത്ന്ത്ി ഇരിരാഗാന്ധി അ ുപത്ുകെിൽ ബാങ്കുലേശസാൽക്കരണം നെത്തി.
വിലേശികെുലെ ഉെമ്സ്ഥത്യിേുള്ള കമ്പനികെിൽ ത്ലേശീയമ്ൂേധനത്തിനു
കെന്നുലചല്ലാനുള്ള വഴിലയാരുക്കുകയും ലചയ്ത്ു. ഇന്ത്യ ലപാത്ുലമ്ഖേലയ
വെർത്തിലയങ്കിേും, അത്ു സവകാരയലമ്ഖേലയ ത്െർത്തിലക്കാണ്ടായിരുന്നില്ല.
അത്ുലകാണ്ട് ഇന്ത്യയിലേ വയവസായരംഗം വെർന്നു, മ്യാൻമ്ാ ിലേത്ു ത്െർന്നു.
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ഇന്ത്യയിലേ വയവസായരംഗം വെർന്നിട്ടും, ലത്ാണ്ണൂ ുകെുലെ ത്ുെക്കത്തിൽ
വിലേശമ്ൂേധനലത്ത ക്ഷണിക്കാലത് സാമ്പത്തികനിേ ഭത്േമ്ാക്കാനാവിലല്ലന്ന
സ്ഥിത്ി വന്നു. മ്യാൻമ്ാർ ഉൾലപ്പലെയുള്ള പേ അവികസിത്രാഷ്ത്െങ്ങെുലെയും
സ്ഥിത്ി അത്ു ത്ലന്നയായിരുന്നു. ചുവരിലേഴുത്ത് ഇന്ത്യ വായിച്ചു, അമ്ാന്ത്ം
കൂൊലത് വിലേശമ്ൂേധനത്തിനായി വഴി ത്ു ന്നുലകാെുക്കുകയും ലചയ്ത്ു.
മ്യാൻമ്ാർ അവിലെയും പിന്നാക്കം നിന്നു. രണ്ടു പത്ിറ്റാലണ്ടാെം കാേത്ാമ്സം
വരുത്തിയ
ലശഷം,
കഴിഞ്ഞ
ഏത്ാനും
വർഷങ്ങെിോണ്
മ്യാൻമ്ാർ,
ഗത്യന്ത്രമ്ില്ലാലത്,
ലവമ്നസയലത്താലെ
അത്ിലനാരുങ്ങിയത്്.
ത്ുച്ഛമ്ായ
വിലേശമ്ൂേധനം
മ്ാത്ത്ലമ്
ഇലപ്പാഴും
മ്യാൻമ്ാ ിലേത്തിയിട്ടുള്ളൂ.
വിലേശമ്ൂേധനനിലക്ഷപകർക്ക് മ്യാൻമ്ാർ സർക്കാരിൽ പൂർണവിശവാസം
വന്നിട്ടില്ല. മ്യാൻമ്ാ ിലേ ലത്ാഴിേില്ലായ്മ്ാനിരക്ക് 4.02% മ്ാത്ത്മ്ാലണങ്കിേും,
പകുത്ിയിലേല ലപ്പരും
കാർഷികവൃത്തിയിോണ്
ഏർലപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്്.
മ്ൂന്നിലോലന്നാെം ജനങ്ങൾ ലവേയുത്ി േഭിക്കാത്തവരാണ്. വരുമ്ാനക്കു വു
മ്ൂേം ജനത്യുലെ ജീവിത്നിേവാരം ത്ാരത്ലമ്യന ത്ാഴ്ന്നത്ുമ്ാണ്.
മ്യാൻമ്ാ ിനു വഴി പിഴച്ചുലപായ മ്ലറ്റാരു രംഗം ബംഗ്ൊലേശിൽ നിന്നുള്ള
കുെിലയറ്റക്കാലരാെുള്ള
സമ്ീപനത്തിോണ്.
ബംഗ്ൊലേശിൽ
നിന്നു
അനധികൃത്മ്ായി
കുെിലയ ിയവർ
മ്യാൻമ്ാ ിൽ
പത്ന്ത്ണ്ടു
േക്ഷം
മ്ാത്ത്മ്ാണുള്ളലത്ങ്കിൽ ഇന്ത്യയിേവർ ഒരു ലകാെിയിലേല യുണ്ട്. ഇന്ത്യയുലെ
ഉത്തരപൂർവലമ്ഖേയിേും പശ്ചിമ്ബംഗാെിേും മ്റ്റും അവർ ധാരാെമ്ുണ്ട്.
അനധികൃത്കുെിലയറ്റക്കാലര
ത്ിരിച്ചയയ്ക്കാൻ
ലവണ്ടി
ആസ്സാമ്ിൽ
വർഷങ്ങലൊെം ത്പലക്ഷാഭവും നെന്നിരുന്നു. പലക്ഷ, മ്യാൻമ്ാ ിലേ ലരാഹിംഗയകൾ
വിലധയമ്ായത്ുലപാേുള്ള
അത്ിത്കമ്ങ്ങൾക്ക്
ഇന്ത്യയിലേ
അനധികൃത്കുെിലയറ്റക്കാർ വിലധയമ്ാലകണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. 1983 ലരത്ബുവരിയിൽ
ആസ്സാമ്ിലേ
ലനല്ലിയിൽ
നെന്ന
കൂട്ടലക്കാേലയ
വിസ്മ്രിച്ചുലകാണ്ടല്ല,
ഇലത്ഴുത്ുന്നത്്.
‘ലനല്ലി’
സംഭവമ്ുണ്ടാലയങ്കിേും,
ഇന്ത്യയിലേ
അനധികൃത്കുെിലയറ്റക്കാർക്ക്
ലപാത്ുവിൽ
സാധാരണജീവിത്ം
നയിക്കാനാകുന്നുണ്ട്.
അവർക്കും
പൗരത്വം
കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകണം.
അത്ുലകാണ്ടായിരിക്കണം,
കൂെുത്ൽ
അനധികൃത്കുെിലയറ്റക്കാർ
ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകർഷിക്കലപ്പെുന്നത്്. ഇന്ത്യയിൽ ബുദ്ധ്മ്ത്ാനുയായികൾ 0.8%
മ്ാത്ത്ലമ്യുലള്ളങ്കിേും,
ഇന്ത്യയിലേ
മ്ുഖയധാരാജനത്
അഹിംസലയ
മ്ു ുലകപ്പിെിക്കുന്നവരലല്ലങ്കിേും, കഷ്െലപ്പെുന്ന സഹജീവികലൊെു ലപാത്ുവിൽ
കനിവു കാണിക്കുന്നവരാണ് ഇവിെലത്ത ജനത്. ഇവിെലത്ത പൗരത്വത്തിൽ
ഉച്ചനീചത്വങ്ങെുമ്ില്ല.
ഇന്ത്യൻ
ജനത്
ജനാധിപത്യത്തിേും
ബഹുസവരത്യിേും
അെിയു ച്ചു
വിശവസിക്കുന്നവരാണ്.
സവാത്ത്ന്ത്യേബ്ധിക്കു
ലശഷമ്ുള്ള
എഴുപത്ു
വർഷത്തിനിെയിൽ
ജനാധിപത്യത്തിൽ
നിന്ന്
ഇന്ത്യ
അല്പലമ്ാന്നു
വഴിമ്ാ ിലപ്പായത്്
എഴുപത്ുകെിൽ,
അെിയന്ത്രാവസ്ഥ
നിേനിന്നിരുന്ന
ഒലന്നമ്ുക്കാൽലക്കാല്ലം മ്ാത്ത്മ്ാണ്. വഴി ലത്റ്റിലയന്നു മ്നസ്സിോക്കിയ ജനത്
ഉെൻ സവയം ത്ിരുത്തി, ജനാധിപത്യത്തിലേക്കു മ്െങ്ങുകയും ലചയ്ത്ു.
മ്യാൻമ്ാ ാകലട്ട, നീണ്ട നാല്പലത്തട്ടു വർഷമ്ാണ് ജനാധിപത്യലത്ത അെിച്ചമ്ർത്തി
ലവച്ചിരുന്നത്് ! ലോകത്തിലേ ഏറ്റവും മ്ഹത്തരമ്ായ ജനാധിപത്യലമ്ന്ന് ഇന്ത്യലയ
ലോകം
വിലശഷിപ്പിക്കാ ുള്ളത്്
ലത്ാട്ടെുത്തുള്ള
മ്യാൻമ്ാ ിലേ
ജനാധിപത്യത്തിലെ ലശാചനീയാവസ്ഥ കണ്ടിട്ടു കൂെിയാകണം.
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കു ിപ്പുകൾ:
മ്യാൻമ്ാ ിലേ
പാർേലമ്െിൽ
മ്ാത്ത്മ്ല്ല,
സംസ്ഥാനനിയമ്സഭകെിേും
25%
സീറ്റുകൾ
പട്ടാെത്തിനുള്ളത്ാണ്.
സംസ്ഥാനഭരണത്തിേും ലസനയത്തിലെ ലകകെത്തേുണ്ട് എന്നു ചുരുക്കം.
ആങ് സാൻ സൂ കീലയാെുള്ള സ്ലനഹാേരങ്ങൾ ത്പകെിപ്പിക്കാൻ മ്യാൻമ്ാ ിലേ
ജനത് ഡൗ സൂ എന്നാണു വിെിക്കാ ്. ഡൗ എന്നാൽ ബർമ്മീസിൽ വേിയമ്മ
അഥവാ ‘aunt’ എന്നാണർത്ഥം. സൂ കീ ത്പസിഡെ ് ഒബാമ്ലയ സരർശിച്ചലപ്പാൾ
ഒബാമ്യും ആേരലവാലെ ഡൗ സൂ എന്നു പേ ത്വണ പരാമ്ർശിക്കുകയുണ്ടായി.
മ്യാൻമ്ാർ ജനത് ‘അമ്ായ് സൂ’ എന്നും സൂ കീലയ വിെിക്കാ ുണ്ട്: അമ്മ എന്ന
അർത്ഥത്തിൽ.
ഏല
ബുദ്ധ്ിമ്ുട്ടിയിട്ടും
പിഡാങ്സു
ഹ്േുലട്ടായുലെ
ശരിയുച്ചാരണം
കണ്ടുപിെിക്കാൻ ഈ ലേഖകനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഒരുപായം ലത്ാന്നി:
നയൂഡൽഹിയിൽ മ്യാൻമ്ാ ിലെ എംബസിയുണ്ട്. എംബസിയുലെ ലരാൺ നമ്പർ
കലണ്ടത്തി
വിെിച്ചു.
മ് ുപെിയുണ്ടായില്ല.
ആവശയം
അ ിയിച്ചുലകാണ്ട്
ഈലമ്യിേയച്ചു. പത്തു മ്ിനിറ്റു കഴിയും മ്ുമ്പ് ലരാണെിച്ചു. എെുത്തലപ്പാൾ,
മ്യാൻമ്ാർ എംബസിയിലേ ഉലേയാഗസ്ഥൻ! അലേഹം ശരിയുച്ചാരണം ക്ഷമ്ലയാലെ,
ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ചു ലകൾപ്പിച്ചു ത്ന്നു. അത്ഭുത്ലപ്പട്ടുലപായി.
ഈ ലേഖനലത്തപ്പറ്റിയുള്ള ത്പത്ികരണങ്ങൾക്കു സവാഗത്ം. ത്പത്ികരണങ്ങൾ
sunilmssunilms@rediffmail.com എന്ന ഈലമ്യിൽ ഐഡിയിലേയ്ക്ക് അയയ്ക്കാൻ
അഭയർത്ഥിക്കുന്നു.
_________________________
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