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ဒီမုိကေရစီ သင္ခန္းစာ 

မာတိကာ 

ဒီမုိကေရစီ၏ အေျခခံမူမ်ား 

အပုိင္္း (၁)   ဒီမိုကေရစီ ဆုိသည္မွာ 

အပုိင္း (၂)   တန္းတူညီမွ်မႈႏွင္ ့လြတ္လပ္ခြင့္ 

အပုိင္း (၃)   မိမိလုပ္သမွ် မိမိမွာသာ တာဝန္ရိွျခင္း 

အပုိင္း (၄)   မေသခ်ာ မေရရာမႈႏွင့္ တန္ဖိုး 

အခန္း (၅)   က်င့္ဝတ္မ်ား 

အပုိင္း (၆)   အာဏာ 

အပုိင္း (၇)   ရပိုင္ခြင့္မ်ား 

 

တာဝန္ႏွင္ ့တာဝန္ယူမႈ  

အပိုင္း (၈)   ဒီမိုကေရစီႏွင္ ့ျပည္သူ 

အပုိင္း (၉)   သေဘာမတူ-သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ျခင္း 

အပုိင္း (၁ဝ)  ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

 

ဒီမုိကေရစီ က်င့္သံုးေသာ အသင္း အဖြဲ႔ ဌာန အစည္းအရုံးမ်ား 

အပုိင္း (၁၁)  လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ ကန္႔သတ္ ထိန္းညိွျခင္း 

အပုိင္း (၁၂)  တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရး 

အပုိင္း (၁၃)  ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ 

အပုိင္း (၁၄)  ဖယ္ဒရယ္စနစ္ 

အပုိင္း (၁၅)  ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 

အပုိင္း (၁၆)  ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 

 

ဒီမုိကေရစီအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

အပုိင္း (၁၇)  ဒီမိုကေရစီ ဒြိဟမ်ား 

အပုိင္း (၁၈)  စစ္ဘက္က႑ 

အပုိင္း (၁၉)  လူထ ုလုံျခံဳေရးအတြက ္ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ တာဝန္ရိွေသာ ရ ဲ

အပုိင္း (၂ဝ)  ပုဂၢလိကပုိင္ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား 
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နိဒါန္း 

အေျခခံပညာေရး အသင့္အတင့္ရိွသူ တဦးတေယာက္က ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း စတင ္ေလ့လာတ့ဲအခါမွာ ဖတ္ရႈ သေဘာေပါက္ႏိုင္ 

ေလာက္တ့ဲ လမ္းညႊန္ျဖစ္ေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီ သင္ခန္းစာေတြကုိ ေရးသားတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီလမ္းညႊန္အတြက္ လုိအပ္တာေတြကိ ု ရွာေဖြစုေဆာင္းေနခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ရွင္းျပရုံနဲ႔ စတင္ေလ့လာသူတဦးအဖုိ႔  

လက္ေတြ႔အသုံးခ်ႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ က်ေနာ္ ရိပ္မိလာပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအေပၚ အဓိပၸာယ ္တလြဲေကာက္မိရင ္ ပုိဆိုးသြားႏုိင္ 

ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကုိ က်င့္သံုးတ့ဲအခါမွာ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္တာေတြကိ ု ႀကိဳတင္သိထားဖုိ႔ လုိအပ္တာေၾကာင့္ သင္ခန္းစာ ယူလုိ႔ရရင္ 

ယူႏုိင္ေအာင္ က႑အလုိက ္အပုိင္း (၂ဝ) ခြဲၿပီး ေရးသားျပဳစုထားပါတယ္။ 

တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီကု ိ ပညာရပ္တခုအေနနဲ႔ ရွင္းျပဖို႔ ခက္ခဲလွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ကမာၻတလႊား ဒီမုိကေရစီ 

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ၾကံဳေတြ႔ေနရခ်ိန္မွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အသုံးခ်ေနတာ 

ၾကတာေၾကာင့္ စတင္သံုးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ အတုယူမွား က်င့္သုံးလာႏုိင္လို႔ျဖစပ္ါတယ္။ လက္ေတြ႔ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကုိ သင္ခန္းစာ 

ယူၿပီး ေလ့လာတာက ဒီမိုကေရစီကိ ုပိုၿပီး ထိေရာက္ေအာင္ က်င့္သံုးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း သိရိွနားလည္ဖို႔ ႏွစ္မ်ဳ ိးခြဲ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ။္ ပထမအမ်ဳိးအစားကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အဲဒီလုိ အတုယူ 

မွားႏုိင္တာကုိလက္ခံၿပီး ရႈပ္ေထြးနက္ရိွဳင္းလွတ့ဲ ဒီမုိကေရစီအေၾကာင္း အလုံးစုံ နားလည္သေဘာေပါက္တ့ဲအထိ ႀကိဳးစား 

ေလ့လာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါမွမဟုတ ္ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္၊ ေနာက္ေတာ့မ ွမေအာင္ျမင္ရင္လည္း ရိွပါေစေတာ့၊ ဒီမုိကေရစီကိ ုသာမန္ကာလွ်ံကာ နားလည္ထားအပ္ 

တဲ ့စနစ္တရပ္လို႔ ယူဆၿပီး ေလ့လာတာျဖစ္ပါတယ္။ (ဆုိလုိတာက ဒီမိုကေရစီကုိ မေလ့လာရင ္မျဖစ္ႏုိင္တ့ဲအေျခအေန ေရာက္ေန 

တာေၾကာင့္ ဒါကုိ ေလ့လာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လုံးဝဥႆုံ သိမထားတာထက္စာရင္ အေျခခံေလာက္ သိထားရင္ဘ ဲဒီမုိကေရစီကုိ 

တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။)   

ဒုတိယအမ်ဳိးအစားဟာ လူထုပညာေပးေရးေတြနဲ႔ စနစ္က်ေလ့လာတဲ့ပံုစံမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ  

ဒီမုိကေရစီကုိ တန္ဖုိးထား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၾကမယ့္သူေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျဖည့္ဆည္းထားရမယ္႔ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ရိွေန 

ပါတယ္။ ဥပမာ- ဒီမိုကေရစီစနစ္ရ႕ဲ အေျခခံမူျဖစ္တ့ဲ လူထုက အစုိးရကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရတ့ဲကိစၥမွာ အစုိးရဆုိတာ ဘယ္လိုမ်ဳိး 

ျဖစ္ေနရမလဲ၊ လူထုက ဘယ္လိုေရြးခ်ယ္ရသလဲ၊ အဲဒါမ်ဳ ိးေတြကုိ လူထုက ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိေနေအာင္ လူထုပညာေပးေရးနဲ႔ 

စနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီ သင္ခန္းစာေတြဟာ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံလမ္းညႊန္ ျဖစ္တယ္လို႔ ပုိၿပီးတိက်ေအာင္ ေခၚႏုိင္ပါလိမ့္မယ။္ ဒသီင္ခန္းစာ 

ေတြမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရ႕ဲ အေျခခံအခ်က္ေတြ၊ ေတြးေခၚပုံေတြ၊ ဆက္စပ္တာေတြအားလုံး ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင ္ ဒီမုိကေရစီကုိ 

အေျချပဳထားရတ့ဲ မရွိမျဖစ္ အေရးပါတ့ဲ စိတ္ကူးေတြ၊ မူဝါဒေတြကုိ အေျခခံက်က် ေလ့လာႏုိင္မယ့္ ဗဟုသုတ ဟင္းေလးအုိးႀကီး 

လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္နဲ႔ေတာင္ မကေသးပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလာေလာဆယ္မွာ ဟုိလိုလုိ ဒီလိုလု ိရႈပ္ေထြးေန 

တာေတြကုိလည္း ဒသီင္ခန္းစာေတြကုိ ဖတ္လုိက္ရင ္ရွင္းသြားပါလိမ့္မယ္။  
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အပိုင္္း (၁)  ဒီမုိကေရစ ီဆုိသည္မွာ 

ဒီမုိကေရစီ ဆုိတာ “ျပည္သူေတြက အစုိးရကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တယ္။ အစုိးရက ျပည္သူေတြအက်ဳိးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပေ္ပး 

ရတယ္”လုိ႔ လူအမ်ားက ေကာင္းေကာင္း သိရိွလက္ခံထားၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာကုိဆိုလုိပါသလ။ဲ လူေတြက ဘယ္လုိလုပ္ၿပီး 

အုပ္ခ်ဳပခ္ံေပးရမွာလဲ။ 

ဒီမုိကေရစီမွာ စံနမူနာျပ ပုံစ ံ(၂)ရပ္ ရိွပါတယ္။ ကိုယ္စားျပ  ဳဒီမိုကေရစီနဲ႔ တုိက္ရုိက္ ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကိုယ္စားျပဳဒီမုိကေရစီကုိ အဂၤလိပ္လုိ Representative Democracy လို႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီစနစ္ကိ ု ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားမွာ 

က်င့္သုံးၾကပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲအဆင့္ဆင့္နဲ႔ ကုိယ္တုိင္ကိုယ္က် ပါဝင္အေရြးခံႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ ္အျခား 

သူေတြကုိ မေဲပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲပံုစံနဲ႔ ျပည္သေူတြကိ ု ကုိယ္စားျပဳေပးႏုိင္သူေတြကုိ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 

အျဖစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြထဲကဘဲ အစုိးရတရပ္အျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုငမ္ယ့္သူေတြကုိ 

ထပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ၾကရပါတယ္။  

တိုက္ရိုက္ဒီမုိကေရစီကေတာ့ အဂၤလိပ္လုိ Direct Democracy ပါဘ။ဲ ဒီစနစ္မွာ အစုိးရကေပးလာတ့ဲ ေရြးခ်ယ္စရာေတြကိဘဲု 

ျပည္သူေတြက တုိက္ရိုက္မဲေပး ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရပါတယ။္ အေရးႀကီးကိစၥအားလုံးကုိ အစုိးရေခါင္းေဆာင္ေတြကဘဲ ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။ 

အစုိးရကုိ ျပည္သေူတြက မဲေပး ေရြးခ်ယ္ခြင္ ့မရွပိါဘူး။  

တိုက္ရိုက္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကိ ုက်င့္သုံးမယ္ဆုိရင ္စီမံခန္႔ခြဲေရးဘက္မွာ အခက္အခဲေတြ ရိွေနႏုိင္ပါတယ္။  လက္ရွ ိအသုံးမ်ားေနတ့ဲ 

ကိုယ္စားျပဳဒီမုိကေရစီစနစ္ကေန အသြင္ေျပာင္းလာႏုိင္ဖုိ႔္ စည္းရုံးပညာေပးရာမွာလည္း အခက္အခဲေတြ ရိွေနပါေသးတယ္။ 

ဒအီခက္အခဲေတြ အပါအဝင္ အျခားအေၾကာင္းအမ်ဳ ိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အခုခ်ိန္ထ ိ တုိက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ က်ယ္ျပန္႔ေအာင္ 

တည္ေဆာက္လို႔ မရႏုိင္ေသးပါဘူး။  

ကိုယ္စားျပဳဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးတ့ဲအခါမွာ “မဲေပးေရြးခ်ယ္တာ တခုတည္းဘဲ လုပ္ရမွာလား”၊ “မဲေပးေရြးခ်ယ္လုိက္တ့ဲ 

ကိစၥေတြ ၿပီးသြားရင္ လူထုအခန္းက႑က ၿပီးသြားၿပီလား” လို႔ ျပန္ေမးစရာ ရိွပါတယ္။ ဒီလုိေမးႏုိင္တာဟာ တုိက္ရိုက္ ဒီမုိကေရစီ 

စနစ္ထက ္ပိုၿပီးအားသာတ့ဲအခ်က္ပါဘ။ဲ ဘာျဖစ္လုိ႔လဆိုဲေတာ့ တိုက္ရုိက္ဒီမုိကေရစီမွာ မေဲပးေရြးခ်ယ္ရတ့ဲ ကိစၥတခု တည္းကုိဘဲ 

လူထုက လုပ္ခြင့္ရၿပီး ဘာမွ ထပ္ေမးလုိ႔ မရေတာ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။  

ကိုယ္စားျပဳဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ လူထုအေနနဲ႔ မေဲပးေရြးခ်ယ္ရံ ုတခုတည္း လုပ္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မေဲပးေရြးခ်ယ္ၿပီးတ့ဲတိုင္ေအာင္ 

လူထုအေနနဲ႔ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ေနပါေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကုိယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ လူထုရဲ႕အခန္းက႑ဟာ 

အင္မတန္ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ။္ အေရးႀကီးဆုံးကိစၥကေတာ့ လူထုက မေဲပးတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။   

ဒီမုိကေရစီဟာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕စနစ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္ကုိ ရႈပ္ေထြးတယ္လို႔လည္း ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲ 

ေတာ့ ဒီမိုကေရစီမွာ ေရွာင္ရန္-ေဆာင္ရန္ မူေတြ၊ တာဝန္ခံယူရတာေတြ၊ အေရးပါတ့ဲ အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရုံးေတြ စံေုနေအာင္ 

ရွိလုိ႔ပါဘဲ။ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေရးႀကီးဆုံးမူေတြကေတာ့ လူသားအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမႈနဲ႔ ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈ ျဖစ္ပါတယ။္  

ဒုတိယအေရးႀကီးဆုံးကိစၥကေတာ့ ျပည္သူနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ေတြက မိမိတုိ႔သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္အသီးသီးကုိ ထမ္းေဆာင္ၾကဖုိ႔ ္

ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုက လူထုတာဝန္ကုိယူ၊ ေခါင္းေဆာင္ကလည္း ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ကိ ု ယူၾကဖုိ႔ပါ။ အမွန္တကယ္ေတာ့ လူထု 

တာဝန္ေတြဟာ မဲေပးတာထက္ေတာင္ ပုိၿပီး တာဝန္ႀကီးမားလွပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီမွာ Institution လို႔ေခၚတ့ဲ အသင္း-အဖြဲ႔-ဌာန-အစည္းအရုံး-သမဂၢေတြ အမ်ဳ ိးမ်ဳိး ကြဲျပားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ သိပ္အေရးပါတ့ဲ အေျခခံ အေဆာက္အအုံေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္း-အဖြဲ႔-ဌာန-အစည္းအရုံးေတြမွာ Checks 

and Balances လုိ႔ ေခၚတ့ဲ အျပန္အလွန္ ထိန္းညိွတာေတြကိ ု မျဖစ္မေန လက္ခံက်င့္သံုးရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မတူကြဲျပားေနတာ 

ေတြကုိ စုစည္းရပါတယ္။ ဒါဟာ တတိယ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ။္   
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ဒီမုိကေရစီအတြက္ Rule of law လို႔ေခၚတ့ဲ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ ရွိေနဖုိ႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။   

“ဒီမုိကေရစီမွာ ကြဲျပားျခားနားတာေတြအားလုံး စုစည္းတည္ရိွေနတယ္” ဆိတ့ဲုအခ်က္ကိ ု ျပည္သေူတြ နားလည္ေအာင္လုပ္ေပးဖုိ႔ 

လိုပါတယ္။ နားလည္ဖို႔က လူထုတာဝန္ဘဲ ဆုိတာ သံသယျဖစ္စရာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ္ ့ လူအမ်ားစုဟာ နားလည္ရေကာင္းမွန္း 

မစဥ္းစားမိသေလာက္ပါဘ။ဲ နားမလည္ပရိွဲေနရင္္ ဒီမိုကေရစီကုိ က်င့္သုံးဖုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ နားမလည္ပဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကိ ုက်င့္သံုးေန 

ရင္လည္း ဒီမုိကေရစီပန္းတုိင္ကုိ အမွန္တကယ္ေရာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

အခုလိ ု ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားေနတ့ဲေခတ္မွာေတာင္ ကမာၻ႔ျပည္သူအမ်ားစုတို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အေၾကာင္းကုိ မဆုိစေလာက္ဘဲ 

သိၾကပါေသးတယ္။ လုံးလုံးမသိၾကသူေတြေတာင္ ရိွေနပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ က်င့္သံုးေန 

ၾကတဲ ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ ဒီမုိကေရစီအေၾကာင္း ခေရေစ့တြင္းက် သိသူေတြကုိ လက္ခ်ဳိးေရတြက္လို႔ ရပါတယ္။ လူအမ်ားစု 

ကေတာ့ သိတယ္ဆုိရံေုလးပဲ သိေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ။္ 

ဒေီခတ္မွာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚေရာက္ေနတ့ဲ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငေံတြေတာင ္ဒီမိုကေရစီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာ တက္ေနရတုန္းပါဘဲ။ 

ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔ အလွမ္းကြာေနဆဲပါပ။ဲ အေလးအနက္ထား မေျဖရွင္းေပးႏုိင္ေသးတာေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ 

မေျဖရွင္းႏုိင္ရေသးတာလဲလုိ႔ စူးစမ္းေဖာ္ထုတသ္င့္ပါၿပီ။ 

ဒီမုိကေရစီအေပၚ နားမလည္ၾကေသးတာဟာ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ေျပာခ့ဲၿပီးတ့ဲအတုိင္း ဒီမုိကေရစီစနစ္ဟာ ရႈပ္ေထြးတ့ဲစနစ္ ျဖစ္ေနလုိ႔ 

ပါဘ။ဲ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ သီးသန္႔စ ီ ရပ္တည္ေနတ့ဲ အေျခခံအခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရိွေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ အေျခခံတခုခ်င္းကုိ 

ခြဲထုတ္ေလ့လာရပါမယ္။  ၿပီးေတာ့ အေျခခံေတြအားလုံးကုိ ယုတိၱေဗဒနည္းနဲ႔ ျပန္လည္ဆက္စပ္ေပးထားႏုိင္မွသာ ဒီမုိကေရစီကုိ 

ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္မွာ ျဖစ္ပါတယ။္  

အပုိင္းလုိက္ ေဖာ္ျပမယ့္ ဒီမုိကေရစီ သင္ခန္းစာေတြကုိ သေဘာေပါက္ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ့လာပါ။ ဒါဆုိရင ္ ေလ့လာသူေတြ 

အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံအခ်က္ေတြအေၾကာင္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ သိရွိလာပါမယ္။ အဲဒအီခါ ဒီမိုကေရစီ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ 

ဝင္ေရာက္ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဗဟုသုတေတြ ရွိလာပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီကုိ ေကာင္းေကာင္း က်င့္သုံးႏုိင္သူေတြ၊ 

ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္သူေတြ ျဖစ္လာပါမယ္။  

လေူတြဟာ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကရင္ အေၾကာက္အကန္ မရမက ျငင္းခုန္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒသီေဘာကုိ 

လူအေတာ္မ်ားမ်ားက သတိမထားမိၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဒီမုိကေရစီဟာ ကာလ-ေဒသ-ပေယာဂအလုိက ္ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးရတ့ဲ 

အေၾကာင္းအရာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ႏုိင္ငံတခုမွာဘျဲဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီမုိကေရစီကုိ သူတုိ႔ သိရိွနားလည္ 

သေဘာေပါက္ထားတ့ဲအတုိင္း အႀကိတ္အနယ္ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြး ေျပာဆုိၾက၊ အႀကီးအက်ယ္ အျငင္းပြားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီဟာ အေျခခံအားျဖင့္ အႂကြင္းမ့ဲ အမွီခိုကင္းတ့ဲစနစ ္ ျဖစ္သလား။ ဒါမွမဟုတ္ ႏိႈင္းယွဥ္ဆက္စပ္ရတ့ဲစနစ္ ျဖစ္သလား 

ဆိုတာကုိ ခုထ ိအျငင္းပြားေနရတုန္းပါဘဲ။ အႂကြင္းမ့ဲ အမီွခုိကင္းတယ္ ဆုိတာကေတာ့ အျခားဘာစနစ္ကုိမ ွမွခုိီအားျပဳစရာမလုိပဲ 

ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းရိွတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ဆက္စပ္တယ္ ဆုိတာဟာ အျခားစနစ္တခုခုနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ဖုိ႔ ဆက္စပ္ထားရၿပီး 

အဲဒီကမွတဆင့္ ပုိေကာင္းေအာင္လုပ္ယူရတာ ျဖစ္ပါတယ။္  

ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္လုိ႔ အဓိပၸာယ္ထြက္ေနတာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီမွာ ကုိယ္စားျပဳစရာ မတူကြဲျပားတာေတြ မ်ဳိးစုံပါဝင္ၿပီး ရွိေန 

ႏိုင္ပါတယ္။ လူအခ်ဳ ိ႕က ဒအီခ်က္ကိုေထာက္ျပၿပီး ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ႏိႈင္းယွဥ္ဆက္စပ္တဲ့စနစ္လုိ႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ 

တခုမွာ မတူညီတဲ ့ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေနတာကုိ ဥပမာေပးၾကပါတယ္။ အာရွ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ႏိႈင္းယွဥ္ျပၾကပါတယ္။ ဒီလုိဘဲ ဥေရာပဒီမိုကေရစီကုိ ရုရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (သမတေဟာင္း) ပူတင္ (Vladimir Putin) 

က်င့္သုံးတ့ဲ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ျပပါတယ။္ ေတာင္အေမရိက ဒီမိုကေရစီကုိလည္း ဗင္နီဇြဲလားသမတ ခ်ားဗက္ဇ ္(Hugo Chavez) 

က်င့္သုံးတ့ဲ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ျပပါတယ။္  
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အမွနေ္တာ့ ဒီမုိကေရစီဟာ အႂကြင္းမဲ ့အမီွခုိကင္းတ့ဲစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒီမိုကေရစီကိ ုအေျခခံတ့ဲ အဓိက 

အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ပုံေသမူ ခ်မွတ္ထားလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိ ုျပန္ျပင္လုိ႔ မရပါဘူး။ အဓိကက်တ့ဲ အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔ စံမမီ 

မကုိက္ညီဘူးဆုိရင္ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ ဒီမိုကေရစီ မျဖစ္ပါဘူး။ 

ဒီမုိကေရစီမွာ အျခားစနစ္ေတြဆီက ေကာင္းႏုိးရာရာေတြကုိယူၿပီး ျဖည့္စြက္ထားတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ္ ့ ဒီမုိကေရစီမွာ 

သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံရဲ႕ အေနအထားအလုိက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ အမွန္တကယ္ လုိတုိးပုိေလွ်ာ့ လုပေ္ပးရတာမ်ဳိး ရွိကုိရွိေန 

ရပါတယ္။ လိုတိုးပုိေလွ်ာ့ လုပ္ရာမွာလည္း ႏုိင္ငံတခုလုံးက သေဘာတူညီေနဖုိ႔ လုိပါတယ။္ တဦး-တဖြဲ႔-တပါတီရ႕ဲ စိတ္ႀကိဳက္ 

သေဘာနဲ႔ လုပ္လုိ႔ မရႏိုင္ပါဘူး။  

ဥပမာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးရင္ ပါလီမန္ (လႊတ္ေတာ္) ရိွရပါတယ္။ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတ့ဲ ဥပေဒျပဳ ပါလီမန္ 

ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ေတြက သမတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ စတ့ဲ အစုိးရအဖြဲ႔ အႀကီးအကေဲတြကိ ုခန္႔ထားရပါတယ္။  အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥ 

ေတြကုိ တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္္။ တႏုိင္ငံလံုး ျပည္သူအမ်ားစုက သေဘာတူထားတ့ဲ ဒီမိုကေရစီအေျချပဳ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ပံ ုအေျခခံဥပေဒ ရွိရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဟာ ႏုိင္ငံရ႕ဲသမုိင္းေၾကာင္းကုိ ဂုဏ္သိကၡာ ရွေိစရတ့ဲအျပင္ လူထုတရပ္လံုးရဲ႕ 

အက်ဳိး၊ ႏိုင္ငရံ႕ဲ ပထဝီေျမအေနအထား၊ သယံဇာတထြက္ရွိမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ လူမ်ဳိးစုေရးရာ အစရိွတာေတြအေပၚ 

လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ လုိတိုးပုိေလွ်ာ့လုပ္ၿပီး က်င့္သုံးရပါတယ္။ ဒါဟာ ပုံေသစနစ္ပါဘဲ။       

ဒီမုိကေရစီရဲ႕အေျခခံမူဝါဒေတြကုိ မေျပာင္းလဲ မျပင္ဆင္ပ ဲမူရင္းအတုိင္း မျဖစ္မေန က်င့္သံုးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းျပည္နဲ႔ လူထုရ႕ဲ 

အေျခအေနအရ လုိအပ္တဲအ့ခါမွသာ လုိတုိးပုိေလွ်ာ့ လုပ္ရပါတယ္။ ဥပမာ- မိမိလုပ္သမွ် မိမိသာ တာဝန္ခံယူရတဲ ့ တန္ဖုိးကုိ 

နားလည္က်င့္သံုးႏုိင္ဖုိ႔ လူထုပညာေပးေရး လုပ္ေနခ်ိန္မွာ စုေပါင္းတာဝန္ယူတဲ ့ပံုစံနဲ႔ လိုတုိးပုိေလွ်ာ့ လုပ္တာမ်ဳ ိး ျဖစ္ပါတယ္။  

အေျခခံမူေတြကိ ု ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲတာ လုံးဝ မလုပ္ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင္ ့ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံမူဝါဒေတြကိ ု ေၾကာင္းက်ဳိးဆီေလ်ာ္ 

ေအာင္ ညိွေပးတာဟာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲတာ ဟုတ္-မဟုတ္၊ ဒါမ်ဳိး လုပ္ႏုိင္-မလုပ္ႏုိင ္အျငင္းပြားတတ္ၾကပါတယ္။ 

နမူနာျပပါမယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ သတင္းလြတ္လပ္ခြင္ ့အပါအဝင္ ဒီမုိကေရစီ အေျခခံမတူခ်ဳ ိ႕ကို က်င့္သံုးဖုိ႔ ျငင္းပယ္ 

လိုက္ရတယ္လုိ႔ ရုရွားႏုိင္ငကံ ပူတင္၊ ဗင္နီဇြဲလားႏုိင္ငံက ခ်ားဗက္ဇ္ စတဲ ့ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ ျငင္းပယ္ 

ရတာဟာ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာေတြေၾကာင္ ့ျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီမွာ မရွိမျဖစ္ အလြန္အေရးႀကီးတ့ဲ 

အဲဒီအေျခခံမူေတြကုိ ဖယ္ရွားလုိကရ္င္ ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေတြ ပယ္လိုက္မွေတာ့ အဲဒီစနစ္ဟာ လုံးဝအမိန္႔နာခံရတ့ဲ 

အႂကြင္းမ့ဲအာဏာရွင္စနစ္ ျဖစသ္ြားပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ပူတင္နဲ႔ ခ်ီးဗက္ဇ္တုိ႔ကေတာ့ ဒီလုိ အေျခခံမူတခ်ဳ ိ႕ မရွိလည္း ဒီမိုကေရစီ 

ပါဘဲလုိ႔ အေလွ်ာ့မေပးပဲ ေျပာေနၾကျပန္ပါေသးတယ္။  

ဒအီတုိင္းဆုိရင ္ ဒီမိုကေရစီကိ ု အာဏာရွင္ဆန္တဲ ့လူ႔ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲအစားထုိးလုိ႔ ရႏုိင္သလုိလိ ု ျဖစ္ေနပါလိမ့့္ 

မယ္။ အာဏာရွင္ဆန္တ့ဲ အသုိင္းအဝုိင္းမွာ လူနည္းစုက အာဏာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး က်န္လူတိုင္းကုိ ထင္သလုိ အမိန္႔ေပးေစခုိင္းၾက 

ပါတယ္။ ဒီလိအုစုိးရဟာ လူနည္းစုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတာျဖစ္ၿပီး လူနည္းစုကုိပ ဲ အက်ဳိးျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ လူထု 

တရပ္လုံးကုိ ကုိယ္စားမျပဳပါဘူး။ လူထုအက်ဳ ိးကုိလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးတာ မရိွပါဘူး။  

ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေျခခံမူေတြကုိ ဘယ္နည္းနဲ႔မ ွ ျပင္ဆင-္ဖယ္ရွား-ထပ္ျဖည့္လုိ႔ မရတ့ဲအျပင ္ ခြၽင္းခ်က္ထားလုိ႔လည္း မရပါဘူး။ 

ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေျခခံမူေတြကုိ ေျပာင္းလုိက္ရင ္အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္သြားပါမယ္။ ျပည္သူေတြရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္မွန္သမွ် ပိတ္ပင္ၿပီး 

လံုးဝအမိန္႔နာခခုိံင္းတ့ဲစနစ္ဟာ အႂကြင္းမ့ဲအာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။  

အႂကြင္းမ့ဲအာဏာရွင္စနစ္ဟာ ပံုစံအမ်ဳ ိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ စစ္တပက္ အစိုးရပုံစံနဲ႔ အုပခ္်ဳပ္ရင္ စစ္အစုိးရ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီစနစ္ကုိ 

စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဥပမာ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္ အစုိးရ အုပ္စိုးေနပါတယ္။ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ 

ကေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ထ ိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ က်င့္သုံးခ့ဲဖူးပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေျမာက္ကိုးရီးယားကုိ နမူနာ 

ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္္။ အစၥလမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္တဲ့ ႏုိင္ငေံတြမွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး အာဏာရွင္ ဘာသာေရး 

စနစ္ (သီအုိကေရစီ Theocracy)လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ 
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စီးပြားေရးမွာ အာဏာရွင္ပံစံုနဲ႔ အုပ္စိုးတ့ဲစနစ္လည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ႏုိင္ငံတခုက အျခားႏုိင္ငံတခုကုိ စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္ 

ရဖုိ႔အတြက္ လႊမ္းမုိးထိန္းခ်ဳပ္တဲ ့နယ္ခ်႕ဲစနစ္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။  

အာဏာရွင္စီးပြားေရးပုံစ ံ ေနာက္တခုကေတာ့ လူ႔မလုိင္လႊာေတြရ႕ဲ စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခု အတြင္းမွာ 

ရွေိနၾကတ့ဲ သီးသန္႔လူတစုတို႔ဟာ စီးပြားေရးအမ်ားစုကုိ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ခ်ယ္လွယ္ႀကိဳးကုိင္ထားၿပီး က်န္တ့ဲလူေတြက သူတုိ႔ 

အလုိက် ျဖစ္ေအာင္ တနည္းနည္းနဲ႔ လုိက္ေလ်ာေပးေနရေအာင္ စိတ္ႀကိဳက္ ႀကိဳးကုိင္စီမံထားတ့ဲ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။  

တရုတ္ႏုိင္ငံလုိ တခ်ဳ ိ႕အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ အာဏာရွင္ပုံစံ တခုထက္ပုိၿပီး ရွိေနတတ္ၾကပါတယ။္  

ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဒီမိုကေရစီမွာ ကန္႔သတ္ထားတာ ရွိလား-မရွိလား ဆိုတာ မရွင္းမလင္း ျဖစ္ေနရပါတယ္။ လူမႈ 

အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဘယ္လုိေနထိုင္က်င့္ၾကံရမယ္ ဆုိတာကုိ အစုိးရက လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ထုတ္ျပန္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္တတ္ၾကပါတယ္။ 

ဒါမွမဟုတ ္အစုိးရအလုိက် ျဖစ္ေစဖုိ႔ အနည္းဆုံး ေစာင့္ၾကည့္ ၾကပ္မတ္တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အစုိးရက ဒီမုိကေရစီကုိ ႏုိင္ငံေရးဘက္ 

ကေန က်င့္သုံးတာပါ။ တကယ္လို႔မ်ား အဲဒီရႈေထာင့္ကေန အစုိးရကုိ စည္းရုံးသိမ္းသြင္းႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းကုိ ရွာၾကည့္တ့ဲအခါမွာ 

ဒီမုိကေရစီကုိ ႏုိင္ငံေရးပုံစံထက္ လူမႈေရးပုံစံနဲ႔ အသုံးခ်လုိက္ရင ္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီအစုိးရရဲ႕ 

လုပ္ပိုင္ခြင္ ့အာဏာေတြကိ ုလူမႈေရးပုံစံနဲ႔လည္း ကန္႔သတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အစုိးရမွာ လူမႈေရးနဲ႔ဆိုင္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီက်င့္ဝတ္ေတြ ရွိေနရင္ 

အာဏာ အလြဲသုံးစားတာေတြကိ ုအေတာ္အတန္ ကန္႔သတ္ထားႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။   

ႏိုင္ငံေရးက႑မွာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရ ရိွသလိ ုအာဏာရွင္အစုိးရလည္း ရိွပါတယ္။ စီးပြားေရးဘက္မွာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္ ဒါမွ 

မဟုတ ္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ ဆုိတာရိွၿပီး အဲဒီစနစ္အရ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကိ ု လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ 

ဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ အင္တာနက္၊ ဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး သတင္းမီဒီယာေတြ ရွိပါတယ္။ ပညာေရးက႑မွာ 

ေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသုိလေ္တြ ရွိပါတယ္။ ဘာသာေရးက႑မွာ ဆိုရင္လည္း အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး စည္းရုံးထားႏုိင္တ့ဲ ဘာသာေရးဟာ 

အသိအမွတ္ျပဳခံရဆံုး ျဖစ္ၿပီး အျခားဘာသာေတြလည္း အထုိက္အေလ်ာက္ ရိွတတ္ၾကပါတယ္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ဒီလိုမ်ဳိး 

ထပ္ခြဲသြားတာေတြကိ ုဆင့္ပြားစနစ္ ရိွတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဆင့္ပြားစနစ္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွေနတတ္ၾကပါတယ္။ 

ဒီလုိဆင့္ပြားစနစ္ေတြမွာ တခုခုက အျခားတခုခုကုိ လႊမ္းမုိးထားႏုိင္ၿပီဆိရုင္ အဲဒီလူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခုလံုးရဲ႕ လူမႈေရးစနစ္ ျဖစ္လာ 

ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္က အာဏာရွင္စနစ္ကုိ လႊမ္းမုိးႏုိင္ရင္ ဒီမိုကေရစီ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလုိပဲ ကြန္ျမဴနစ္ 

စနစ္ကိ ုလႊမ္းမုိးထားႏုိင္တ့ဲ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္က အဒီဲႏုိင္ငံရ႕ဲ စီးပြားေရးစနစ္ကိ ုေဖာ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ ့ဆင့္ပြားစနစ္ေတြကုိ ၾကည့္ပါ။ တခုနဲ႔တခု အေတာ္ႀကီး ျခားနားတ့ဲ ဆင့္ပြားစနစ္ႏွစ္မ်ဳးိ ရွိေနရင္ 

တခုနဲ႔တခ ုအသာရႏုိင္ဖို႔ လုပ္ၾကတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ အထင္ရွားဆုံး နမူနာကေတာ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင္ ့ပုဂၢလိက စီးပြားေရးစနစ္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစဟ္ာ ႏိုင္ငံေရးက႑မွာရိွၿပီး ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္က စီးပြားေရးက႑မွာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ဒီႏွစ္မ်ဳိး 

စလုံးဟာ လူမႈေရးနယ္ပယ္နဲ႔ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီက လူမႈေရးနယ္ပယ္ကိ ု ႏုိင္ငံေရးအရ လႊမ္းမုိးခ်င္သလုိ ပုဂၢလိက 

စီးပြားေရးစနစ္ကလည္း လူမႈေရးနယ္ပယ္တခုလံုးကုိ သူ႔ေစ်းကြက္လုိ သေဘာထားပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီက  

လူမႈေရးလမ္းညႊန္အျဖစ္ ပိုမုိသင့္ေတာ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ လူမႈေရးနယ္ပယ္ထဲက သင့္ေတာ္တဲ ့ စီးပြားေရးလမ္းညႊန္ကုိ ျပပါဆိုရင္ 

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္ကုိဘဲ ျပရပါလိမ့္မယ။္   

ဒေီနရာမွာ အေရးတႀကီးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီစနစ္ႏွစ္ခုစလုံးကုိ တခုနဲ႔တခု လုိက္ဖက္ညီေအာင္ထားၿပီး က်င့္သုံးလုိ႔ မရဘူး ဆိုတာ 

ပါပ။ဲ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္မွာ သူ႔ဟာနဲ႔သူ ကုိယ္ပုိင္ရွိၿပီးသားပါ။ ဒီမုိကေရစီမွာလုိပဲ ေရွာင္ရန-္ေဆာင္ရန္ အေျခခံမေူတြ၊ တာဝန္ခံ 

ယူရတာေတြ ရွိပါတယ္။ ေစ်း၊ သမဂၢ၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊ ကုမၸဏီ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း စတ့ဲ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနအစည္းအရုံးေတြ 

ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ ္ ပူးတြကဲ်င့္သံုးတ့ဲ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မေျပမလည္ ျဖစ္တတ္ၾက 

ပါတယ္။ ဒီလုိ စနစ္တခုနဲ႔တခု ၿပိဳင္ဆိုင္ေနတာ၊ ပဋိပကၡျဖစေ္နရတာေတြကုိ ေနာက္သင္ခန္းစာေတြမွာ ဆက္ေျပာျပပါမယ္။  
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ဒီလုိဘဲ ဘာသာေရးတခုရဲ႕ လႊမ္းမုိးတာကုိခံရတ့ဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ က်င့္သုံးေနတ့ဲ ေရွာင္ရန္-ေဆာင္ရန္ အေျခခံမူေတြ၊ တာဝန္ခံ 

ယူရတာေတြ၊ အသင္း-အဖြဲ႔-ဌာန-အစည္းအရုံးေတြက ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လိုက္ဖက္မညီပဲ ျဖစ္ေနတာကုိလည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျပာျပ 

သြားပါမယ္။ 

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြ အျပန္အလွန ္ ကူးလူးဆက္ဆံၾကရာကေန ကမာၻတဝွမ္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ အခ်င္းခ်င္း အဆင္ေျပသထက္ 

ေျပေအာင္ ပူးေပါင္းစုစည္း ေနထိုင္လာေနၾကပါၿပီ။ ဒါကိ ုဂလုိဘာလုိက္ေဇးရွင္း (Globalization)လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒီလုိ ပူးေပါင္းစုစည္း 

မိၾကတ့ဲ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းထဲမွာ စနစ္တခုနဲ႔တခု ၿပိဳင္ဆိုင္တာ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ရတာေတြကုိ လူေျပာသူေျပာ ပုိမ်ားလာေနပါတယ္။ 

ဒေီန႔ေခတ္ ကမာၻေပၚမွာ အာဏာရွင္စနစ ္ ျပန္လည္ေခါင္းေထာင္လာတာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အာဏာရွင္ႏိုင္ငေံတြ 

စုေပါင္းၿပီး ဒီမုိကေရစီစနစ္ကိ ုဖယ္ရွားဖုိ႔ အားထုတ္လာေနၾကတာကုိလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီ သင္ခန္းစာေတြက ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ေလ့လာသူေတြကုိ ပုိမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလင္းေပးသြားႏုိင္မွာ 

ျဖစ္တဲ့အျပင္ အခုခ်ိန္ထိ ဒီမိုကေရစီကသာ လူထုအႀကိဳက္၊ လူထုနဲ႔သင့္ေတာ္တ့ဲစနစ္ ျဖစ္တ့ဲအေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးႏုိင္မယ္လို႔လည္း 

ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။   

 

© Roland O. Watson 2008 

ျမန္မာဘာသာျပန္ - လြင္ေအာင္စိုး 
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အပိုင္း (၂)  တန္းတူညီမွ်မႈႏွင္ ့လြတ္လပ္ခြင့္ 

သကၠရာဇ္ ၂ဝဝဝ ကိ ုေက်ာ္လြန္လာတ့ဲအခါမွာ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းဟာ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ တခုခ်င္း ေျပာင္းလဲ 

တာေတြထဲမွာ ဒေီန႔ထ ိ အေရးပါဆုံးျဖစ္ေနတာကေတာ့ စာေရးသားတာေတြ တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔လာတာဘဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆိုႏိုင္ 

ပါတယ္။ စာေပနဲ႔ လူထုပညာေပးေရးက ေကာင္းေကာင္းႀကီး ဆက္စပ္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္အားျပဳၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

ပညာေပးေရးက႑ဟာ က်ယ္ျပန္႔လာပါတယ္။ ေခတ္စားလာပါတယ္။ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ “လူသားအခ်င္းခ်င္း 

တန္းတူညီမွ်ဖို႔ ျဖစ္တယ”္လုိ႔ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ပညာေပးၾကပါတယ္။ ဒရီည္မွန္းခ်က္ကုိ အေကာင္းဆုံး ျဖစေ္စႏုိင္တာကေတာ့ 

“ဒီမုိကေရစီ” ဆုိတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း တဆက္တည္း ေျပာဆုိေနၾကပါၿပီ။   

လူဟာ မိမိကိုယ္ပုိင္အသိတရားကုိ အသုံးခ ၿ်ပီး လူအခ်င္းခ်င္းနဲ႔ အေပးအယူလုပႏုိ္င္စြမ္း ရိွၾကပါတယ္။ လူ႔ဘဝကုိ စတင္တ့ဲ 

ေမြးကင္းစကေလးအရြယ္ကစၿပီး ဒီလကၡဏာမ်ဳိး ရွိေနတာကုိ အနည္းဆုံး ေတြ႔ႏိင္ုပါတယ။္ လူေတြဟာ သူတုိ႔ဘဝမွာ ျဖစ္လာႏုိင္မယ့္ 

အလားအလာေတြအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ မထားၾကပါဘူး။ အလားအလာေကာင္းရင္ေကာင္းသလုိ ဆက္လုပ္ေနၾကတာဘဲ ျဖစ္ပါ 

တယ္။ အခြင့္အေရးေတြရဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာလည္း ေရာင့္ရတဲင္းတိမ္ မေနၾကပါဘူး။ အခြင့္အေရးရိွသမွ် အစြမ္းကုန ္ ယူတတ္ၾက 

ပါတယ္။ ပညာတတ္လာၾကတ့ဲအခါ၊ ဒါမွမဟုတ ္ ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကုိ လက္ခံရရိွတဲအ့ခါမွာ ကိုယ္ပုိင္အသိတရားေတြ ပိုမုိ 

ရင့္က်က္လာလုိ႔ လူမႈေရးက႑မွာ သူတုိ႔ပါဝင္ႏုိင္စြမ္းရိွသေလာက္ ပါဝင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း မွ်မွ်တတ ဖလွယ္ၾကပါတယ္။  

ဒါေၾကာင္ ့ ဘယ္စနစ္မဆုိ သီးသန္႔ရပ္တည္ေနၾကတ့ဲ လူနည္းစုအတြက ္ ေက်ာသားရင္သားခြဲျခားၿပီး အခြင့္အေရးပုိေပးဖုိ႔ မူခ်မွတ္ 

ထားတာဟာ မတရားပါဘူး။ တန္းတူညီမွ်မႈ မရိွပါဘူး။ ဒါကုိ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းက လက္ခံလို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ 

ဒီကိစၥမွာ အာဏာပုိင္စိုးတ့ဲကိစၥကိ ု ထည့္ေျပာရပါမယ္။ အာဏာကုိ အသုံးခ်ၿပီး အျခားသူေတြအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္တာဟာ လူလူခ်င္း 

အတူတူျဖစ္ေပမယ့္ တန္းတူရမယ္ ့ အခြင့္အေရးထက္ ပိုယူေနတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အရာရာမွာ တရားမွ်တမႈရွိေနရင္ 

အာဏာအလြဲသံုးစားတာေတြ ရွိေနမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ အာဏာလြဲသုံးစားလုပႏုိ္ငေ္လာက္ေအာင္ အလုိအေလ်ာက္ ခြင့္ျပဳထားတ့ဲ 

အေျခခံသေဘာတရားမ်ဳိးလည္း ရိွေနမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးတ့ဲအခါမွာ လူတဦးခ်င္းတုိင္းမွာ လြတ္လပ္ခြင္ေ့တြ ရွိလာၾကပါတယ္။ လူေတြဟာ သူတုိ႔ဘဝရဲ႕ 

အေရးပါတ့ဲကိစၥေတြကုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္လာၾကပါတယ္။ သူတို႔အေပၚထိန္းခ်ဳပ္ထားတ့ဲ မတရားတ့ဲ အာဏာ 

ပိုင္စုိးမႈေတြကိ ု မၾကံဳရေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ တခုတည္းကဘဲ က်ဳ ိးေၾကာင္းခုိင္လံ ု ျပတ္သားတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္လာ 

ပါတယ္။ လူအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမွ်ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္တ့ဲစနစ ္ျဖစ္လာပါတယ္။    

လူသားအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီတာဟာ ေမြးဖြားကတည္းက ရိွေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လူသားအားလုံး ဒီလုိနဲ႔ဘဲ ဘဝကုိစတင္ၾကတာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြးဖြားလာတုန္းက လူေတြရ႕ဲပကတိတရားမွာ အာဃာတ ဆုိတာ မရိွပါဘူး။ ဘက္မလိုက္တတ္ၾကပါဘူး။ အသက္ရွင္ဖုိ႔ 

ဆႏၵန႔ဲဘဲ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားၾကပါတယ္။   

တန္းတူညီတာကုိ အတင္းၾကပ္ မေျပာင္းလဲသေရြ႕ လူ႔ဘဝတေလွ်ာက္လုံးမွာ အခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီတ ူဆက္ဆံႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူ႔ဘဝမွာ အေရးႀကီးကိစၥေတြ ရွိစျမပဲါ။ ေန႔တဓူဝ ေဆာင္ရြက္ရတ့ဲကိစၥေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အခ်ိန္တန္လို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်ိန္မတန္ 

ေသးခင္ပျဲဖစ္ျဖစ္ ဘဝနိဂုံးခ်ဳပ္သြားႏုိင္တာကုိ သိထားရပါတယ္။ လူေတြဟာ မေသရေအာင္ လုိအပ္သလိ ု ေရွာင္ၾကဥ္ရပါတယ္။ 

ကာကြယ္ရပါတယ္။ တားဆီးရပါတယ္။ ေသဆုံးသြားတတ္တ့ဲဘဝကုိ လူေတြက စူးစမ္းေလ့လာ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကရာမွာ 

တဦးနဲ႔တဦး သိပ္မကြာလွပါဘူး။ အသက္ရွင္ေနသူတုိင္း သူတုိ႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွေိနတ့ဲ အေလးနက္ဆုံးအရာေတြကုိ နားလည္ထား 

ရပါတယ္။ အေကာင္းဆုံး ရႏိုင္သမွ် အခြင့္အေရးအေပၚ အမိအရ အသုံးခ်ရပါတယ္။    

ဒအီခ်က္က တန္းတူညီမွ်တာဟာ လူတဦးတေယာက္အတြက ္တစုံတရာ အေရးပါေနတာကုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။ လူမွန္သမွ် အသက္ရွင္ 

ရပ္တည္ရတဲ ့အလုပ္အမ်ဳ ိးအစားေပၚမူတည္ၿပီး လယ္သမား ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနပါမယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳ ပ္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနပါမယ္။ ဘဝခ်င္းက 

တျခားစီ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ႔ဘဝရဲ႕ အေရးပါတ့ဲကိစၥ တစုံတရာမွာေတာ့ တဦးနဲ႔တဦး မျခားနားပါဘူး။ 
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တဦးဦးက အျခားတဦးထက္ ပိုသြားတာလည္း မရွိပါဘူး။ လယ္သမားျဖစ္သူဟာ သူ႔ဘဝမွာ ထြန္ယက္စုိက္ပ်ဳ ိးဖုိ႔ လယ္ယာေျမကုိ 

အေရးပါတယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ေကာင္း သတ္မွတ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူကလည္း သူ႔ဘဝမွာ တိုင္းျပည္နဲ႔လူမ်ဳိး 

ေကာင္းစားေရးကုိ အေရးပါတယ္လို႔ သတ္မွတ္ခ်င ္သတ္မွတ္ထားပါလိမ့္မယ္။  

အဲဒီလိုမ်ဳ ိး လူတဦးခ်င္းက အတူတကြ စုစည္းေနထုိင္လာမိတ့ဲအခါ လူအမ်ားအတြက္ အေရးပါတ့ဲကိစၥတခ ု ျဖစ္လာပါတယ္။ 

ဆိုလုိတာကေတာ့ လူအမ်ားအတြက္ တန္ဖုိးထားစရာ “ယဥ္ေကး်မႈ” ျဖစ္လာတာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာလည္း ယဥ္ေက်းမႈတခုဟာ အျခား 

ယဥ္ေက်းမႈတခုထက္ ပုိမုိျမင့္ျမတ ္သာလြန္ေကာင္းမြန္တယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေလာက္တဲ ့အေျခခံသေဘာတရား မရိွပါဘူး။ မတူညီတ့ဲ 

ယဥ္ေက်းမႈႏွစ္ခုဟာ ျခားနားမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ယဥ္ေက်းမႈတခုက အျခားတခုထက ္သာတယ္လုိ႔ေတာ့ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ 

ယဥ္ေက်းမႈတခုရ႕ဲ လကၡဏာတရပ္ကုိ ယဥ္ေက်းမႈ ျခားနားသူေတြက မေလးမစား ျပစ္တင္က့ဲရ႕ဲတတ္ၾကပါတယ္။ ေလွာင္ေျပာင္ 

သေရာ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဂ်ာမနီမွာ ဟစ္တလာ တန္ခုိးထြားတုန္းက နာဇေီတြရ႕ဲအျပဳအမူေတြက ထင္ရွားတ့ဲ နမူနာပါ။ သူတို႔ဟာ 

အျခားလူမ်ဳ ိးေတြရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြကုိ မေလးမစား ႏိွမ့္ခ် ဆက္ဆံခ့ဲၾကပါတယ္။ 

ဒီေန႔ေခတ္မွာ ေတြ႔ေနရတ့ဲ ယဥ္ေက်းမႈေတြဟာ ေရွးေရွးကာလေတြကတည္းက တည္ရိွၿပီး ဒီေန႔ထိတိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးရွင္သန္ေနခ့ဲၾကတ့ဲ 

ယဥ္ေက်းမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ။္ ယဥ္ေကး်မႈေတြ ေျပာင္းလဲတတ္ၾကပါတယ္။ ယဥ္ေကး်မႈတခုလုံး မဟုတ္ရင္ေတာင္ တခ်ဳိ႕အပုိင္းေတြ 

ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ အလုိအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲတဲ့အျပင္ တမင္တကာ ပုံစေံျပာင္းခံရတာလည္း ရိွပါတယ္။ ေျပာင္းလဲ- လမ္းခြဲ 

သြားတ့ဲ ယဥ္ေက်းမႈတခုကိ ု အျခားယဥ္ေက်းမႈရွိတ့ဲ လူတဦးဦးက ေဝဖန္ေကာင္းေဝဖန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိေဝဖန္တာဟာ 

သူ႔ယဥ္ေက်းမႈက အျခားယဥ္ေက်းမႈထက္ ပုိသာတယ္လုိ႔ ခံစားမိတာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈလည္းဘဲ တေန႔က်ရင္ 

အလားတူ တမင္တကာ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းခံရဖို႔ ရွိေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။  

တန္းတူညီမွ်တာဟာ လူမႈေရးက႑အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေနရုံသာမကေသးပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ စတင္ျဖစ္ေပၚဖုိ႔ အေျခခံမူလည္း 

ျဖစ္ပါတယ္။ တန္းတူညီမွ်တာဟာ လူတဦး-တဖြဲ႔က အုပ္စိုးတ့ဲစနစ္ကုိ လက္မခံပါဘူး။  

ဒီမုိကေရစီမွာ တန္းတူညီတာတခုဘ ဲအေျခခံမ ူမဟုတ္ေသးပါဘူး။ လူအမ်ားစုက ေကာင္းေကာင္း မသိၾကေသးတ့ဲ အျခားအေျခခံမူ 

ေတြလည္း ရိွေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒအီေျခခံမေူတြအားလုံး လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ မေရာက္ေသးရင္၊ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရ 

ေသးရင္၊ လူအမ်ားက လုိက္နာက်င့္သံုးတာ မရွေိသးရင ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ အျပည့္အဝ မေအာင္ျမင္ပဲ ရွိေနပါဦးမယ္။     

အစုိးရဆုိတာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးရမယ္လို႔ ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ ဒါဟာ တကယ္ေတာ့ လူတုိင္းက မေဲပးႏုိင္ခြင့္ ရွိရမယ္လုိ႔ 

အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေတာင္းဆုိလိုက္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ။္ ဒီမုိကေရစီမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရွိရပါတယ္။ မေဲပးႏုိင္တ့ဲ အရြယ္မွန္သမွ် 

မေဲပးပုိင္ခြင္ ့ ရွိရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီကုိ စတင္က်င့္သုံးခါစတုန္းကေတာင္ အေမရိကန္ အပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငေံတြမွာ လူတုိင္း 

မေဲပးခြင့္ မရခဲ့ၾကပါဘူး။ ပစၥည္းဥစၥာရွသူိေတြကဘဲ မေဲပးႏုိင္ခြင္ ့ရွိခ့ဲဖူးပါတယ္။  

ပိုင္ဆုိင္မႈ မျပႏုိင္တာ၊ ႏုိင္ငံသားမဟုတ္သူနဲ႔ လက္ထပ္ထားတာ၊ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ထားတာ၊ ႏိုင္ငံေရး အန္တုဖီဆနေ္နတာ၊  

မတရားအသင္းဝင္ ျဖစ္ေနတာ အစရိွတ့ဲအေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ မဲေပးခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ 

အမ်ဳိးသမီးေတြ၊ လူမ်ဳိးျခားနဲ႔ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယေ္တြ၊ အစုိးရ မႏွစ္သက္တ့ဲ ဘာသာေရးဂုိဏ္းဝင္ေတြကုိ မေဲပးခြင့္ ပိတ္ပင္ 

ထားတာဟာလည္း ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမက်ပါဘူး။ တန္းတူညီမွ်တာကိ ုဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္ပါတယ။္ 

တန္းတူညီမွ်ေအာင္လုပ္ဖို႔ ေနာက္ထပ္သိထားရမွာကေတာ့ အစုိးရသာမက လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းကပါ လူအခ်င္းခ်င္း မခြဲျခားဖုိ႔၊ မႏွိမ့္ခ်ဖို႔၊ 

တန္းတူဆက္ဆဖုိံ႔ျဖစ္ပါတယ္။ လူအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမွ်ေနၾကရင ္လူတဦးခ်င္းရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ဝိေသသလကၡဏာေတြဟာ သိပအ္ေရး 

မပါေတာ့ပါဘူး။ တန္းတူညီမွ်တာကုိ လူျဖဴ-လူမ၊ဲ ဆင္းရဲ-ခ်မ္းသာ၊ ေယာက်္ား-မိန္းမ၊ ပညာတတ္-မတတ္ စတ့ဲ ဝိေသသလကၡဏာ 

ေတြနဲ႔ တုိင္းတာပုိင္းျဖတ္လို႔ မရပါဘူး။ က်န္းမာသန္စြမ္းသူဟာ လူတဦးျဖစ္သလို ဒုကၡိတသည္တဦးဟာလည္း လဘူ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏူေနသူဟာလည္း လူဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူမွန္သမွ် တန္းတူညီတူ ေမြးဖြားလာၾကပါတယ္။ ဘယ္ကေလးကမွ အမိဝမ္းတြငး္ကေန ေရႊဇြန္း-ေငြဇြန္းကုိက္ၿပီး ထြက္မလာပါဘူး။ 
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ဘာအဝတ္အစား-အေဆာင္အေယာင္မွမပါပဲ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ ္ ေမြးဖြားလာၾကသူေတြခ်ည္း ပါဘ။ဲ ဒါေၾကာင့္ လူ႔သဘာဝ 

ကေတာင္ လူသားအားလုံး တန္းတူညီတူျဖစ္ဖို႔ အားေပးထားပါတယ္။ တန္းတူညီမွ်ဖုိ႔ အေျခခံမူဟာ လူတုိင္းမွာ လြတ္လပ္ခြင္ေ့တြ 

အညီအမွ်ရွေိနဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ က်င့္ဝတ္ေတြကိ ုလုိက္နာက်င့္သံုးႏုိင္တယ ္ဆုိရင္ေတာ့ လူ႔ဘဝမွာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလုိ 

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။ သြားခ်င္ရာသြား ေနခ်င္ရာေနႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ က်င့္ဝတ္ကိ ုမလုိက္နာႏုိငဘဲ္ 

လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ စိတ္ထင္တုိင္း အသုံးခ်ေနလုိ႔ မရပါဘူး။ 

ဒါေတြဟာ တန္းတူညီဖုိ႔ အေျခခံမူအရ ရိွအပ္တ့ဲ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ အေတာ္ေလး ျခားနားေန 

တတ္ပါတယ္။ ဖိႏိွပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ ့နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာထကဲ တနည္းနည္းနဲ႔ လေူတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကုိ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ေန 

ၾကပါတယ္။ လူတဦးခ်င္းရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြဟာ လူအသုိင္းအဝုိင္း တခုႏွင့္တခုမွာ နည္းနည္းစီ ျခားနားေနတတ္ပါတယ။္ 

လံုးဝျခားနားေနတာလည္း ရိွပါတယ။္ ႏိုင္ငံသားတဦးရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင္ေ့တြဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံသားေတြ ရေနတာနဲ႔ မတူ 

သလုိမ်ဳ ိးပါ။ ၿမိ့ဳျပမွာ ရရိွခံစားေနတ့ဲ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ရပုိင္ခြင့္ေတြဟာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတ့ဲအရပ္ေဒသေတြမွာ ရေနတာနဲ႔ တျခားစီ 

ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။   

ဘာသာေရးတခ်ဳိ႕ဟာ မိမိဘာသာေရးကုိဘဲ ယံုၾကည္ရမယ္-အျခားဘာသာေရးေတြကုိ မယုံၾကည္ရဘူး ဆုိၿပီး ကန္႔သတ္ထားတတ္ 

ၾကပါတယ္။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ဒါမွမဟုတ္ အျခားမူဆလင္ႏိုင္ငံေတြမွာ မူဆလင္မိဘႏွစ္ပါးကေန ေမြးဖြားလာသူဟာ ေမြးရာပါ 

မူဆလင္ ျဖစ္ရပါတယ္။ အဲဒီကိစၥအတြက္ ဘာမွ ေျပာပိင္ုခြင့္မရွိပါဘူး။ ေမြးရာပါ မူဆလင္ျဖစ္ရတာကုိ ျငင္းဆန္ရင ္ ေထာင္ဒဏ္ 

ဒါမွမဟုတ ္ ေသဒဏ္က်ခံရတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာေတာ့ အစုိးရက သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားတ့ဲ ခရစ္ယန ္ ဘုရားရိွခုိး 

ေက်ာင္းမွာ ကုိးကြယ္အားထုတ္တာ မရိွဘူးဆုိရင္ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္ ျဖစ္တာကုိ တားျမစ္ထားပါတယ္။  

လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ တန္းတူညီမွ်တာဟာ ပုံမွန္ဆုိရင္ ပဋိပကၡသေဘာရိွလုိ႔ အဲဒီႏွစ္မ်ဳိးအၾကား မွ်တေအာင္ ညိွေပးရပါတယ္။ ဒီကိစၥဟာ 

ကေန႔ထိ ရႈပ္ေထြးေနဆဲပါဘဲ။ လြတ္လပ္မႈ အားေကာင္းတ့ဲ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမွာ တခါတေလ တန္းတူညီမွ်တာက အားနည္းေနတာ 

ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလုိပ ဲ လူအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမွ်ေနေပမယ့္ သူတုိ႔အားလုံးမွာ လြတ္လပ္ခြင့္က နည္းေနတာ ဒါမွမဟုတ္ မရိွ 

သေလာက္ ျဖစ္ေနတာလည္း ေတြ႔ရတတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းတခုလုံး လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစႏုိင္ဖုိ႔္ ဘယ္လုိ 

ရည္မွန္းခ်က္မ်ဳိးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ ဆုိတာကုိ ဆုံးျဖတ္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။    

လူတဦးခ်င္းက သူတုိ႔ကုိယ္တုိင ္ ရရိွခံစားေနပါတယ္လို႔ သက္ေသျပႏုိင္ေလာက္တ့ဲ အမွန္တရားေတြကုိ စြဲစြဲျမဲျမ ဲ လက္ကိုင္ထား 

က်င့္သုံးေနရပါမယ္။ ဘယ္လိအုမွန္တရားေတြ ျဖစ္ပါသလဲ။ အေျဖကေတာ့ လူသားအားလုံးမွာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိတယ္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ 

ရွိတယ္ စတ့ဲ အမွန္တရားေတြပ ဲျဖစ္ပါတယ။္  

ဒအီမွန္တရားေတြရွိေနဖုိ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတုိင္း 

အတြက္ အၾကံဳးဝင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကုိ စံနမူနာျပတဲ ့ထုတ္ျပန္ခ်ကေ္တြပါပဲ။ အေမရိကန္သမုိင္းရဲ႕ အေရးပါဆုံးလုိ႔ ဆုိႏိုင္ပါတယ္။ 

“လူတုိင္း တန္းတူညီမွ်တယ္” ဆိုတ့ဲေၾကညာခ်က္နဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြရ႕ဲ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ေၾကညာထားပါတယ္။ တန္းတူ 

ညီမွ်မႈက အရင္ဦးဆုံး လာပါတယ္။ ဆုိလုိတာက တန္းတူညီမွ်တာကုိ အရင္ေဖာ္ျပၿပီး လြတ္လပ္ခြင့္ကိ ုေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။    

အဲဒီလိုမဟုတရ္င္ တကယ့္သဘာဝအတုိင္းျဖစ္ေနတ့ဲ လြတ္လပ္ခြင္ ့ (Pure freedom) ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ တကယ္ေတာ့ 

“ေတာရုိင္းဥပေဒ”(Natural Law) ပါဘဲ။ အင္အားသာသူက အင္အားနည္းသူကုိ လႊမ္းမုိးႏုိင္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမွာ 

အင္အားႀကီးသူကဘာလုပ္လုပ ္ အမွန္ျဖစေ္နပါတယ္။ အင္အားရိွရင္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ႏိုင္တယ္လုိ႔ သေဘာရေနပါတယ္။ ဒီလုိ 

အေျခအေနမ်ဳိးမွာ အင္အားအလုံအေလာက္ ရွိေနသူဟာ အာဏာရွင္ျဖစ္လာၿပီး၊ က်န္တ့ဲဘယ္သူမဆုိ သူစိတ္ႀကိဳက္ခိုင္းေစ 

အမိန္႔ေပးႏုိင္တ့ဲ ကြၽနေ္တြ ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္္။  

ေတာရုိင္းဥပေဒကုိ လူေတြက လက္မခံႏိုင္ၾကတာေတာ့ သိသာလွပါတယ္။ လက္မခံႏိုင္လုိ႔လည္း ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာေအာင္္ 

အားထုတ္ၾကရာမွာ တခ်ဳိ႕အေျခအေနေတြမွာ အခက္အခဲ ပုိႀကီးမားတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ရတာဟာ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင္ ့(Basic 

freedom) နည္းပါးလုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ လုံးဝမရိွလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ အားေကာင္းလာရင္ေတာ့ ေတာရိုင္းဥပေဒက 
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အားနည္းသြားရမွာပါပ။ဲ   

အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္ ဆုိတာ တန္ဖိုးေတြ၊ အရည္အေသြးေတြ (Merit) အေပၚ လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူရ႕ဲအေျခခံ 

လြတ္လပ္ခြင့္လုိ႔ ေျပာရင္ အဲဒီလရူ႕ဲတန္ဖိုး၊ အရည္အေသြးေတြကိ ုလြတ္လြတ္လပ္လပ ္က်င့္သုံးႏုိင္တယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ 

စာေရးဆရာတဦးဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္နဲ႔ စာေရးႏုိင္တာဟာ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္တမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။  

တန္ဖိုး၊ အရည္အေသြးေတြမွာ ကုိယ္ပုိင္စံထားတ့ဲမေူတြ ရိွေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မန္ေနဂ်ာရာထူး ယူႏိုင္ဖို႔ မန္ေနဂ်ာအရည္အခ်င္း ရိွမဘဲွ 

ျဖစ္ပါမယ္။ မိဘရဲ႕ရာထူးကိ ု သားသမီးေတြက အေမြဆက္ခံတာ၊ ခင္ရာမင္ရာ ဘက္လုိက္ၿပီး ရာထူးဆက္ခံေစတာမ်ဳ ိး ရွိေနရင္ 

အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တန္ဖိုးအျပည့္အဝ ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြကိ ုကန္႔သတ္ထိန္းညိွရပါလိမ့္မယ္။  

လူတဦးရဲ႕ လူမႈေရးအဆင့္အတန္းဟာ သူ႔အရည္အခ်င္းနဲ႔ သူကုိယ္တိုင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တဲ့အေပၚမွာဘဲ ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ရပါ 

တယ္။ သူပိုင္ဆုိင္တ့ဲ ဂုဏ္သိကၡာပုဒေ္တြကုိ ၾကည့္ၿပီး မဆုံးျဖတ္သင့္ပါဘူး။    

ဒါေပမယ့္ လူ႔တန္ဖုိးနဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြဟာ တန္းတူညီတ ူ မရိွတဲ ့ ကိစၥေတြမွာ ခဏခဏ အသုံးျပဳခံေနၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ  

ျပႆနာပါဘဲ။ အလုပ္သမားေတြဟာ သူတို႔ဘဝ တိုးတက္ဖို႔ အလုပ္ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ အၿပိဳင္အဆိုင္စနစ္ရွိလို႔လည္း လုပ္ငန္းခြင္ 

ထမွဲာ အားတက္သေရာ ႀကိဳးစားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူေတြထက္ အရည္အခ်င္းသာမွ အခြင့္အေရးပုိေကာင္းႏုိင္တာျဖစ္လုိ႔  

ႀကိဳးစားၾကရတာပါပဲ။ သူတုိ႔အရည္အခ်င္းေတြက အျခားသူေတြထက္ ပုိသာေနရင္ သူတု႔ိဘဝေတြဟာ ပုိၿပီး တုိးတက္လာမယ္၊ ပိုၿပီး 

တန္ဖိုးရိွလာမယ္လုိ႔ သူတုိ႔က ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။   

တကယ္လုိ႔ တန္းတူညီတူျဖစ္ဖုိ႔ ရည္မွန္းထားတယ္ဆိုရင ္ က်င့္ဝတ္ မေစာင့္ထိန္းတတ္တ့ဲ လြတ္လပ္ခြင္ေ့တြကိ ု ဆံုးရံွဳးခံရမွာဘဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ရွင္းေနပါတယ္။ အဲဒီလုိလြတ္လပ္ခြင့္မ်ဳ ိးဟာလည္း အမွန္တကယ္ေတာ့ မရိွသင့္လုိ႔ ဆံုးရွဳံးခံထုိက္ပါတယ္။ 

က်င့္ဝတ္ မေစာင့္ထိန္းတ့ဲကိစၥေတြဟာ အျခားလူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားလွပါတယ္။  

လူသတ္လုိင္စင္ရထားသလုိ စိတ္ထင္ရာ လုိက္သတ္ေနတာမ်ဳ ိး၊ လမ္းမေပၚေဆးရုိးလွမ္းတာမ်ဳိးေတြဟာ က်င့္ဝတ္ မေစာင့္ထိန္းတ့ဲ 

လြတ္လပ္ခြင့္ နမူနာေတြပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားကုိ ထိခုိက္ေစတ့ဲ လြတ္လပ္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကုိ ဆုံးရံွဳးခံလုိက္လို႔လည္း 

လူ႔ေလာကမွာ အက်ဳိးမယုတ္တ့ဲအျပင ္ ပုိလုိ႔ေတာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာလာဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ဆံုးရံွးခံထိုက္တ့ဲ လြတ္လပ္ခြင့္ 

ေတြဟာ အေရအတြက္ မ်ားမ်ားစားစား ရွိမေနတာကုိဘဲ ေတာ္ေသးတယ္လုိ႔ ဆိုရပါဦးမယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရအတြက္နည္းပါးလုိ႔ 

ဆံုးရံွဳးခံရတဲာ မဟုတ္ပါဘူး။ နဂိုကတည္းက မလိုလားအပ္လို႔ အဆုံးရံွဳးခံတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

အျပန္အလွန္အားျဖင့္လည္း လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ အာရုံစုိကရ္င ္တန္းတူညီမွ်တာကုိ ဆံုးရံွဳးခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိ 

တိုက္ပြဲဝင္ၾကရာမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏုိင္ယ ူ ေအာင္ပြဲခံဖုိ႔ဘ ဲ လုိပါတယ္။ ဒါဟာ အစဥ္အလာတရပ္ပါ။ ဒါေၾကာင္ ့ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏုိင္ယူရာမွာ 

ၿပိဳင္ဘက္ကုိ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးဖုိ႔ ခက္ခလွဲပါတယ္။  

တကယ္ဆုိရင ္ မလြတ္လပ္ေသးခင္မွာ လြတ္လပ္ဖို႔ကုိဘဲ ရည္မွန္းထားရပါတယ္။ လြတ္လပ္ဖုိ႔အတြက္ အရင္တိုက္ပြဲဝင္ၿပီး  

လံုးဝလြတ္လပ္ၿပီဆိုမွသာ တန္းတူညီမွ်ဖို႔ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ခုစလုံးကုိ လက္ဆုပ္လက္ကုိင ္ရရိွထားခ်ိန္ 

ဆိုရင္ေတာ့ လြတ္လပ္ဖုိ႔ထက္ တန္းတူညီမွ်ဖုိ႔ကုိ ပိုၿပီး အေလးအနက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

မလြတ္လပ္ေသးခင္မွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားႏုိင္ခြင့္ေတြကုိ ရွာေဖြေတာင္းဆုိရပါမယ္။ အဲဒီလိ ု ေတာင္းဆုိလႈပ္ရွားရာမွာ 

လူ႔က်င့္ဝတေ္တြကုိ မေဖာက္ဖ်က္မိေစဖုိ႔ ဂရုစုိက္ရပါမယ္။ ဒါ့ျပင္ လူသားေတြရ႕ဲ တန္းတူညီမွ်တာကုိ မဖ်က္ဆီးမိေစဖုိ႔လည္း ဂရုစိုက္ 

ရပါမယ္။   

 

© Roland O. Watson 2008 

ျမန္မာဘာသာျပန္ - လြင္ေအာင္စိုး 
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အပုိငး္ (၃)   မိမိလုပ္သမွ် မိမိမွာသာ တာဝန္ရွိျခင္း 

ဒီမုိကေရစီမွာ ပံုေသခ်မွတ္ၿပီးသား အေျခခံမေူတြ ရိွပါတယ္။ ဒီအေျခခံမူေတြအျပင္ ေနာက္ထပ္အေရးပါတ့ဲ အေျခခံ(၃)မ်ဳ ိး ရွိေန 

ေပမယ့္ အဒီဲလုိရွိေနမွန္း သတိမမူမိၾကပါဘူး။ သတိျပဳမိတယ္ဆုိရင္ေတာင္ မွန္တယ္္လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ဖို႔ အျငင္းပြားေနၾကရတုန္း 

ျဖစ္ပါတယ္။ အဒီဲ (၃)မ်ဳိးကေတာ့ 

1. ဘာဘဲလုပ္လုပ ္လုပ္သေလာက္ ေကာင္းက်ဳိး ဆုိးက်ဳိးေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ 

2. လူမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္လိုတ့ဲ ဆႏၵရိွေနပါတယ္။ 

3. မိမိလုပ္ခ့ဲသမွ်အတြက္ မိမိမွာဘ ဲတာဝန္ရိွပါတယ္။ 

ပထမအခ်က္ကေတာ့ လူ႔ဘဝမွာ အေျခခံက်က်ေနထုိင္တတ္ဖို႔ လုိက္နာရတ့ဲစည္းမ်ဥ္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ဘဝမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ 

သိႏုိင္တ့ဲကိစၥဆုိတာ မဆိုစေလာက္ နည္းပါးလွပါတယ္္။ အဲဒီေလာက္နည္းပါးလွတာေတာင္ လူေတြက အေလးအနက္ မထားၾကပါ 

ဘူး။ ဘာကိစၥဘဲ လုပ္လုပ္၊ တဦးဦးကလုပ္တဲ ့ဘာကိစၥျဖစ္ေစ ေကာင္းက်ဳိး (ဒါမွမဟုတ္) ဆုိးက်ဳ ိးတခုခု အျမဲ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ 

ဒါေတြကုိ သိေနၾကေပမယ့္လည္း လူေတြက ေပါ့ေပါ့ဆဆ သေဘာထားၾကပါတယ္။ 

ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ လူမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္လုိတ့ဲ ဆႏၵရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ားအျပား 

ရွိေနတဲ့ ဘဝမွာ ႀကိဳက္တာကိ ုေရြးခ်ယ္ႏိုငေ္လာက္ေအာင္ လြတ္လပ္ေနတယ္လို႔ ဆုိလုိပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 

ဆံုးျဖတ္ ေရြးခ်ယ္လုိတဲဆ့ႏၵသာ မရိွဘူးဆုိရင္ ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈလည္း ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ 

တတိယအခ်က္ျဖစ္တ့့ဲ မိမိလုပ္ခဲ့သမွ်အတြက ္ မိမိမွာဘ ဲ တာဝန္ရိွတယ္ ဆုိတာကေတာ့ မိမိရ႕ဲလြတ္လပ္တ့ဲဆႏၵနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ 

လုပ္ေဆာင္လုိ႔ ျဖစ္ေပၚလာတ့ဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳိးေတြအေပၚ ျပဳမသူူမွာဘဲ တာဝန္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တဦးခ်င္းက 

ျပဳမူတာဆုိရင ္တဦးခ်င္းမွာ တာဝန္ရိွၿပီး အဖြဲ႔က ျပဳမူတာဆုိရင ္အဖြဲ႔မွာ တာဝန္ရိွပါတယ္။  

ေနာက္ဆက္တြဲ ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳ ိးေတြက အမ်ဳ ိးမ်ဳိးျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ထားတ့ဲအတုိင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္တာ ရိွသလုိ 

မရည္ရြယ္ပ ဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္တာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဘးထြက္အက်ဳိးသက္ေရာက္တာလည္း ရိွေန 

တတ္ပါတယ္။    

မရည္ရြယ္ပျဲဖစ္လာတ့ဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္တယ္ ဆုိတာဟာ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ထားတ့ဲအတုိင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္သလုိမဟုတ္ပ ဲျဖစ္လာတ့ဲ 

အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားမ်ဳိးႏြယ္တခုခုျဖစ္ျဖစ္၊ ရွားပါးတိရိစာၦန္ျဖစ္ျဖစ္ မ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္သြားတတ္တာကုိ 

နမူနာယူ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒအီမ်ဳိးအစားဟာ ဒီေခတ္မွာ ပုိျဖစ္လာေနပါၿပ။ီ စုိးရိမ္ေျခာက္ျခားဖုိ႔လည္း ေကာင္းေနပါၿပီ။ မလုိလား 

အပ္တဲ့ကိစၥလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  

ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္တာေတြကိ ုကန္႔သတ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ယာယီျဖစ္ျဖစ္၊ ထာဝရျဖစ္ျဖစ္ ရပ္ဆုိင္းထားႏုိင္ပါတယ္။ 

အဲဒီလိုမဟုတ္ရင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္တာဟာ ပိုၿပီးျပင္းထန္သြားႏုိင္ပါတယ္။ အားေကာင္းသြားႏုိင္ပါတယ္။ ထိန္းမရႏုိင္တ့ဲ 

အေျခအေနေတြေတာင္ ျဖစသ္ြားႏုိင္ပါတယ္။  

ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္တာကုိ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ခံစားရတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ေတာ့မွ 

သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚလာတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္မယ္။ ဆုိးက်ဳိးျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္မယ္။ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး 

ေရာေထြးေနခ်င္လည္းေနမယ္။ ဘယ္လုိမ ွအက်ဳိးမသက္ေရာက္ပဲ ရိွေနမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။  

ဥပမာ- နည္းပညာတရပ္ကုိ ေဖာ္ထုတ္လိုက္တဲအ့တြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳ ိးသက္ေရာက္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ 

ေရွးရုိးစဥ္လာအတုိင္းလုပ္ေနရာကေန နည္းပညာသစ္ေတြေၾကာင္ ့ က်န္းမာေရးနဲ႔ အစားအေသာက္ က႑ေတြမွာ ပိုၿပီး တုိးတက္ 

ေကာင္းမြန္လာလုိ႔ လူဦးေရ တုိးပြားလာပါတယ္။ ဒါဟာ ေနာက္ဆက္တြဲေကာင္းက်ဳိး တခုပါ။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ လူမႈေရး 

ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ရိွလာပါတယ္။ တုိးပြားလာတ့ဲ လူဦးေရရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ဳ ိးစုံကုိ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္ဖို႔ သဘာဝေတာေတာင္ 
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ေရေျမေတြကိ ုခ်႕ဲထြင္လာရပါတယ္။ ဒအီခါမွာ သဘာဝအတုိငး္အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနရတ့ဲ တိရိစာၦနေ္တြအတြက ္စားက်က္ေျမေတြ 

ေပ်ာက္ကြယသ္ြားပါေတာ့တယ္။ ရွားပါးတိရစာၦနေ္တြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး မ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္ရပါေတာ့တယ္။  

အမွန္မွာေတာ့ တုိက္ရိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္တာေတြ၊ ဆင့္ပြား အက်ဳ ိးသက္ေရာက္တာေတြြ၊ ေဘးထြက ္အက်ဳိးသက္ေရာက္တာ 

ေတြဟာ လူသားေတြ ဥာဏ္မမီႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အမ်ားႀကီး ရွိေနႏုိင္ပါတယ္။ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေနတာ တခုအေပၚ ေနာက္ 

တခုက မလႊမ္းမုိးႏုိင္သေရြ႕ ဆက္ၿပီးျဖစ္္ေနဦးမွာပါဘ။ဲ ေနာက္ဆုံး ျပင္းထန္လြန္းလုိ႔ ေပါက္ကြဲပ်က္စီးသြားႏုိင္ပါတယ္။  

ဒါေၾကာင္ ့ စမလုပ္မီကတည္းက ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားသင့္ပါတယ္။ မခုန္ခ်မီ ဘယ္ေနရာကုိ က်သြားႏုိင္သလဲ ဆုိတာကုိ ႀကိဳတင္ 

ၾကည့္ထားရပါမယ္။ ဒါဟာ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ ့အႏၱရာယ္ေတြကုိ ႀကိဳတင္ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖို႔ အေျခခံမ ူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ လူအေတာ္ 

မ်ားမ်ားကေတာ့ သူတုိ႔ျဖစ္ခ်င္တာကုိပ ဲ လုပ္တတ္တာျဖစ္လုိ႔ ဆုိးက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္ ဆိုတာကုိ အပင္ပန္းခံ စဥ္းစားေနေလ့ 

သိပ္မရိွပါဘူး။ ခပ္လြယ္လြယ္ပဲ လစ္လ်ဴရႈတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိအျပဳအမူေတြကုိ ေစာဒကတက္၊ ကန္႔ကြက္တားဆီးေပးရပါတယ္။ 

မလုပ္ရင ္ ပိုဆုိးလာေအာင္ အားေပးသလုိ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ကမာၻႀကီး ပူေႏြးလာတာနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရ႕ဲ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ လတ္တေလာ နမူနာအေနနဲ႔ ၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။  

ဒီလုိဘဲ ဆိုးက်ဳ ိးေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တာကုိ ႀကိဳတငမ္တြက္ဆမိရင္၊ ဘာမွမလုပ္ပ ဲေနလုိက္ရင ္ေကာင္းက်ဳ ိးဆုိးက်ဳိးအသစ္ေတြ ထပ္ျဖစ္ 

လာဦးမွာ အမွန္ပါဘဲ။  

လူတဦးခ်င္းမွာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္တ့ဲဆႏၵသာ မရိွဘူးဆုိရင ္ကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္အေၾကာင္း ေျပာေနလုိ႔လည္း 

သိပ္အက်ဳိးမထူးလွပါဘူး။ အမွန္ေတာ့ အဲဒီလုိဆႏၵဟာ လူ႔ဘဝမွာ အေရးႀကီးဆုံးပါပ။ဲ ဒါမ်ဳိး ရွိမွလည္း ႀကိဳက္တာကုိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္မွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုေကာင္းတာကုိလည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။ 

လူတုိင္းဟာ သူတို႔ကုိယ္ပိုင္ကိစၥကိ ုလုပ္ဖို႔-မလုပ္ဖုိ႔ ကိုယ္တုိင ္ ဆုံးျဖတ္ႏုိင္စြမ္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့အျခားသူေတြက ၾကားဝင္ 

ဆံုးျဖတ္ေပးတာမ်ဳ ိး မလုိခ်င္ၾကပါဘူး။ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနေတြက ေစ့ေဆာ္တုိက္တြန္းလုိ႔လည္း မရပါဘူး။ မိမိကိစၥမွာ မိမိ 

ဘယ္သူျဖစ္တာ၊ ဘာအမ်ဳ ိးအႏြယ္ျဖစ္တာေတြကုိ သက္ေသျပေနစရာလည္း မလုိပါဘူး။ ဆႏၵရွိရင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ ္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္ 

ဖို႔ဘဲ လုိပါတယ္။  

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္တ့ဲဆႏၵဟာ တကယ္ကိုဘဲ ဆုံးျဖတ္ျဖစ္သြားေစႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ရင္ ခ်ီတံုခ်တံုနဲ႔ 

မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ ဘာလုပ္မလဆုိဲတ့ဲ အေသးငယ္ဆံုးကိစၥကအစ ဘဝရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ဘာလုပ္ 

ရမလဲဆုိတဲ ့အႀကီးမားဆုံးကိစၥေတြအဆုံး ကာယကံရွင္ရဲ႕ဆႏၵနဲ႔ဘဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ ္ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆႏၵရွိတ့ဲအတုိင္း ျဖစ္လာဖုိ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ ္ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္ေပမယ့္လည္း အမွားမကင္းႏုိင္ပါဘူး။ ဒါဟာ ျပႆနာ ပါဘဲ။ 

ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရိွလုိ႔ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္တယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ မိမိအတြက္မပါပ ဲျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ 

ဒါမွမဟုတ္လည္း အျခားသူတေယာက္ေယာက္ရဲ႕ဆႏၵကုိ ပုိၿပီးလုိက္ေလ်ာေပးေနရတာမ်ဳ ိးလည္း ရိွတတ္ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာ 

ဆိုင္းဘုတ္ေပၚက ပစၥည္းတခုကုိၾကည့္မိလို႔ သေဘာက်ၿပီး ဝယ္လုိက္တာဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္လုိက္တ့ဲ ဆႏၵ 

ေၾကာင့္လို႔ ေျပာေကာင္းေျပာၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အမွန္မွာေတာ့ ေၾကာ္ျငာရ႕ဲ ဆြဲေဆာင္အားေကာင္းေနလုိ႔ ဝယ္လုိက္ရတာဘဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။  

လူအမ်ားမွာလည္း လြတ္လြတ္လပ္လပ ္ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္တ့ဲဆႏၵ ရိွပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ လူတဦးခ်င္းတုိင္းရ႕ဲ ဆႏၵေတြအားလုံးကုိ 

စုစည္းၿပီး လူအမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစဖို႔ ရည္မွန္းထားတ့ဲဆႏၵ ျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားအတြက ္ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစတယ္ 

ဆိုေပမယ့္ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းတခုလုံးအတြက ္ဆုိးက်ဳ ိးျဖစ္ေစမယ ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီဆႏၵကိ ုမွန္တယ္လုိ႔ မဆုိႏိုင္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ လူအုပ္စု 

ေတြနဲ႔ စနစ္တက ် စည္းကမ္းရိွရွ ိ လုပ္ရမယ့္အစား ရုန္းရင္းဆန္ခတ္ အၾကမ္းဖက္ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္မိတယ္ဆိုရင္ ဒီဆႏၵဟာ လူအမ်ား 

ေကာင္းက်ဳ ိးအတြက္ ရည္ရြယ္တယ္ဆိုေပမယ့္လည္း မွားယြင္းတ့ဲလုပ္ရပဘဲ္ ျဖစ္ေနပါမယ္။ 

ဆႏၵဆိုတာ တန္ဖုိးေတြ၊ အရည္အေသြးေတြရဲ႕ အရင္းအျမစ္ပါဘ။ဲ ဆႏၵကုိအရင္းခံၿပီး လုပ္တာျဖစ္လုိ႔ တန္ဖိုးအေနနဲ႔ ျမင့္တက္လာ 
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တယ္လို႔ ဆုိလိုပါတယ္။ အရည္အေသြး-အရည္အခ်င္းေတြ ျမင့္မားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏၵရွိေနတာေၾကာင့္ (တနည္းေျပာရရင္ 

သႏၷိဌာန္နဲ႔ဇြဲ ရိွသြားၿပီး) ခက္ခတ့ဲဲကိစၥေတြကုိ ေနာက္မဆုတ္ပဲ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္း လုပ္ေဆာင္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဆႏၵ 

အားေကာင္းရင္ လုပ္ျဖစ္သြားတာပါဘဲ။ အမ်ားအားျဖင့္မွာေတာ့ နဂိုက တြန္႔ဆုတ္ဆုတ္ ျဖစ္ေနတာေတြ ေပ်ာက္သြားၿပီး သတိၱရိွလာ 

ပါတယ္။ အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းတာကုိလည္း ျငင္းဆန္ရသဲြားပါတယ္။ ဆႏၵအားေကာင္းေနသူေတြဟာ သူတုိ႔အေနနဲ႔ မသိတာကုိေတာင္၊ 

မရင္းႏီွး မကြၽမ္းက်င္တာေတာင္ ေတာ္ရံုတန္ရုံကိစၥကုိေတာ့ ပုိၿပီးရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရဲသြားပါတယ္။   

ဥပမာဆုိရင ္လြတ္လပ္တဲ့ဆႏၵက အားေကာင္းလာတ့ဲအခါ သတိၱ ပိုရိွလာၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္အံတုဖုိ႔ အေျခခံ ျဖစ္လာ 

ပါတယ္။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူေတြရဲ႕ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္လုိတဲ ့ဆႏၵ 

ေတြဟာ အခုိးခံေနရပါတယ္။ ဓါးျပတုိက္ခံေနရပါတယ္။ ျပန္လုိခ်င္ရင္ ျပန္တုိက္ယူရမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူ႔ေလာကမွာ အမိန္႔ေပးေစခုိင္းသမွ် လုိက္နာဖို႔ မလုိပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ ျငင္းဆန္ရဲရပါလိမ့္မယ္။ ဆန္႔က်င္ရရဲပါမယ္။ အံတုရဲ 

ရပါမယ္။ ဒါဟာ ေလာကရဲ႕ ေနာက္ထပ္အေျခခံမူတခု ပါဘ။ဲ လူတခ်ဳိ႕ဟာ အရာရာကုိ အျမဲတမ္း လုိက္ေလ်ာ အည့ံခံ အရံွဳးေပး 

တတ္ၾကလို႔ ၾကာလာတ့ဲအခါမွာ အက်င့္ပါ အရုိးစြဲေနပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုအစြဲမ်ဳ ိးကုိခြၽတ္ဖုိ႔ သတိၱ လုိအပ္ပါတယ္။ သတိၱ ရိွလာရင္ 

ျငင္းဆန္ရဲလာပါမယ္။ “ခုလည္းမလုပ္ႏုိင္ဘူး။ ေနာင္လည္း ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ႏိုင္ဘူး”လို႔ ခုိင္မာျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္အံတုရလဲာ 

ပါမယ္။ ဒီလုိသတၱိရိွရိွ ျပန္ေျပာလုိက္တာဟာ အလြယ္တကူ အည့ံခံအရံွဳးေပးၿပီး လုိက္ေလ်ာေပးေနရတာထက္ အမွန္တကယ္ဆုိ 

ပိုလုိ႔ေတာင ္လြယ္တ့ဲကိစၥပါဘဲ။ 

ျငင္းဆန္-ဆန္႔က်င-္အံတုတ့ဲ ေလာကရဲ႕အေျခခံမူကုိ မက်င့္သံုးသူေတြ ရွိၾကပါတယ္။ နမူနာျပရမယ့္သူေတြကေတာ့ သာမန္အားျဖင့္ 

ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ေတြ၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကမာၻတဝွမ္းက အာဏာရွင္ေတြက ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ရက္စက္ 

ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ေနတာကုိ သူတို႔က ေကာင္းေကာင္းသိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒအီာဏာရွင္ေတြကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ 

မဆန္႔က်င္ပဲ ရွိေနၾကပါတယ္္။ လူမဆန္ေအာင္ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္ေနတ့ဲအျဖစ္ဆိုးေတြကုိ ရပ္ဆုိင္းသြားေအာင္လည္း သူတို႔က 

ဘယ္တုန္းကမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေလ့ မရိွၾကပါဘူး။   

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ေျပာရရင္ေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆုံးျဖတ္ေရြးခ်ယ္လုိတ့ဲဆႏၵဟာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ မရိွမျဖစ ္ အလြန္ 

အေရးပါေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ဒီမိုကေရစီ စစ္မွန္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ။္ ဥပမာဆုိရင္ လူသိရွင္ၾကား ႀကိဳတင္အသိေပး 

ထားတ့့ဲ ေရြးခ်ယ္စရာေတြကိ ု မဲဆႏၵေပးသူေတြက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ဖို႔ လုိပါတယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္ခ့ဲရင္ ဒီမိုကေရစီ 

နည္းလမ္း မက်ေတာ့ပါဘူး။    

မိမိလုပ္ခဲ့သမွ်အတြက္ မိမိမွာဘဲ တာဝန္ရိွပါတယ္္။ ဘာကိစၥကုိဘလုဲပ္လုပ္၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ တခုခုကေတာ့  

ေလာကမွာ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ လုပ္တ့ဲသူကုိယ္တုိင္လည္း အဒီဲအက်ဳ ိးသက္ေရာက္တာကုိ ခံစားရပါတယ္။ အက်ဳိးသက္ေရာက္တ့ဲ 

အေကာင္း-အဆုိးေတြအတြက ္ လုပ္တ့ဲသူမွာဘဲ တာဝန္ရိွပါတယ။္ တကယ္လုိ႔ ဆိုးက်ဳ ိးသက္ေရာက္ရင္ လုပ္တဲ့သူဟာ ဓါးစာခံ 

မဟုတ္ပဲ ဆုိးက်ဳိးကုိ ဖန္တီးသူျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူေတြကသာ ဓါးစာခံျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိးက်ဳ ိးသက္ေရာက္လို႔ “ဒါ - ငါအ့မွားမဟုတ္” 

လို႔ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ လုပ္တ့ဲသူဟာ အသိတရား ေကာင္းေကာင္းရိွတဲသူ့၊ ကိုယ္ပုိင္ဥာဏ္နဲ႔ ဆုံးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရိွသူ ျဖစ္ပါတယ။္ 

(ဒီေနရာမွာ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ မေဖာ္ျပႏိုင္တာကုိ ဝန္ခံပါတယ္။) အဲဒီလိ ု အရည္အခ်င္းရိွေနလုိ႔ ဘာလုပ္ေတာ့မယ္ကုိ သိသိနဲ႔ 

လုပ္လိုက္တာေၾကာင့္ အဲဒအီမွားအတြက္ တာဝန္ရွိရတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။   

တာဝန္ရိွတယ္ ဆုိရာမွာ ႏွစ္ပုိင္းရိွပါတယ္။ ပထမတပုိင္းဟာ တဦးတည္းရဲ႕သေဘာနဲ႔ ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္လုိ႔ တဦးတည္းကဘဲ 

တာဝန္ရိွရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တပုိင္းကေတာ့ လူအမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တာဝန္ေပးခံရၿပီး အဖြဲ႔ကိုယ္စား တာဝန္ရွရိတာ 

ျဖစ္ပါတယ္္။ ဒီႏွစ္ပိုင္းကုိ ခြဲျခားထားဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။  

လူမႈေရးကိစၥအခ်ဳိ႕ကိ ုအဖြဲ႔ကုိယ္စား တာဝန္ယူလုပ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိတုိက္တြန္း တာဝန္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဂရုစိုက္ဖုိ႔ 

လိအုပ္တာ ရိွပါတယ္။ ေအာင္ျမင္သြားရင္ “ငါ လုပ္တာ”ဆုိၿပီး ႂကြားခ်င္ႂကြားႏုိင္ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ရင္ေတာ့ “အဖြဲ႔က တုိက္တြန္းလုိ႔ 

လုပ္ရတာပါ” ဆုိၿပီး အဖြဲ႔အေပၚ အျပစ္ပုံခ်တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အာဏာရွငရဲ္႕ လုပ္ရပ္လိ ုျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့အဖြဲ႔ကိုယ္စား 
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တာဝန္ခံလုပ္ရမယ္ဆုိရင္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီးမွ၊ အဖြဲ႔ဝင္အားလုံးနဲ႔ သေဘာတူၿပီးမွ ေပးအပ္တ့ဲတာဝန္ကုိ လက္ခံသင့ပ္ါတယ္။ 

အဖြဲ႔ကလုပ္ကရင္ ျဖစ္လာတ့ဲအက်ဳ ိးဆက္အတြက္ စုေပါင္းတာဝန္ခံၾကဖုိ႔ အားလုံးက နားလည္ထားရပါမယ္။ အဖြဲ႔က ေတာင္းဆုိ 

တာဝန္ေပးတာကုိ လက္ခံႏုိင္ဖုိ႔အတြက ္ မိမိကုိယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ကိုလည္း အျခားတဘက္မွာ ဆုံးရံွဳးခံေပးရမယ္ဆုိတာလည္း 

အျမဲတေစ သတိရိွရပါမယ္။ 

လူထုနဲ႔ဆုိင္တ့ဲ အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရုံးေတြမွာ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ သတင္းမီဒီယာ အစရိွတာေတြ အပါအဝင္ 

လူမႈေရးရာ ကိစၥအျဖာျဖာကုိ လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္တ့့ဲအခါ ျပႆနာ အမ်ားႀကီးတက္လာၿပီး ျပစ္တင္ 

ေဝဖန္ခံရျမ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရဌာနေတြလည္း အလားတူ အျပစ္တင္ခံရတတ္ပါတယ္္။ မိမိလုပ္သမွ် မိမိမွာသာ တာဝန္ရွိရတ့ဲ 

အတြက္ သတိထားဖုိ႔ လိအုပ္ပါတယ္။ သတိမထား လုပ္မိလုိ႔ ဆုိးက်ဳိးေတြျဖစ္လာရင ္အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြလည္း မေအာင္ျမင္သလုိ 

မိမိအတြက္လည္း က်ဆုံးခန္းေတြ ရွိသြားႏုိင္ပါတယ္။   

လူတုိင္း အတၱဆန္ၾကပါတယ္။ အတၱဆန္ၾကတာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သင့္တ့ဲကိစၥမွာ သူ႔ထက္ငါ အသာရေအာင္ 

ၿပိဳင္ဆုိင္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိဘ ဲ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြမွာလည္း အသင္းရဲ႕ကုိယ္က်ဳ ိးအတၱအတြက္ အၿပိဳင္အဆုိင္ 

လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။  

လူေတြဟာ မွားတတ္ၾကပါတယ္။ မွားမွာစုိးလုိ႔ မလုပ္ဘဲလည္း ေနတတ္ၾကပါတယ္။ မလုပ္ရင ္ ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ရည္မွန္းထားရင္၊ ဆႏၵရွိေနရင္ လုပ္ကုိလုပ္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင ္မွားခ့ဲတုန္းက ဘာေတြၾကံစည္ခ့ဲသလဲ၊ ဘယ္လိုျပဳမူခဲ့သလဲ 

ဆိုတာေတြက ျပန္စဥ္းစားရပါမယ္။ တကယ္ဆိုရင္ အဲဒီတုန္းက အၾကံအစည္နဲ႔ အမူအက်င့္ေတြက အမွားကုိ ျဖစ္ေစခ့ဲတာပါ။ 

ဒါေတြကုိ ျပင္ႏိုင္တာဟာ အမွားကုိ ျပန္ျပင္ႏုိင္တာပါဘ။ဲ   

ျပည္သူေတြကေတာ့ သူတုိ႔နဲ႔ ထုိက္တန္တ့ဲ အစုိးရကုိဘဲ ရေလ့ရွိပါတယ္။ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြကလည္း ျပည္သူေတြနဲ႔ 

ထိုက္တန္သေလာက္ဘဲ အက်ဳိးျပဳေပးႏုိင္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ျပည္သူတုိ႔ဘက္က ေကာင္းေကာင္းဖန္တီးႏုိငရ္င ္အစုိးရေကာင္းကုိ 

ရလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔ဌာနမ်ားက လူထုအက်ဳိးကုိ ပုိေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ရင္ လူထုကသာ 

ပိုေကာင္းေအာင္ ျပဳျပင္ဖန္တီးယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူထုက ဘာလုပ္လုပ္၊ ဒီအက်ဳိးသက္ေရာက္တာကုိ လူထုကဘဲ 

ခံယူရတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

 

© Roland O. Watson 2008 
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အပုိင္း (၄)   မေသခ်ာ မေရရာမႈႏွင္ ့တန္ဖုိး 

လူ႔ေလာကဟာ ရႈပ္ေထြးေပြလီလွပါတယ္။ ေရွ႕ေရးကုိ ႀကိဳမသိႏိုင္ပါဘူး။ လုပ္သမွ်အားလုံး ရည္ရြယ္ထားတဲအ့တုိင္း ျဖစ္မယ္ 

မျဖစဘူ္း ဆိုတာကုိ တပ္အပ္ေသခ်ာ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ အဒဲီလုိ မေသခ်ာတာေတြကုိက ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ မိမိလုပ္သမွ် 

မိမိသာ တာဝန္ယူရတ့ဲ လူသားေတြကုိ စိနေ္ခၚေနပါတယ္။  

လုပ္သမွ်ကိစၥတိုင္းမွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းဆုိတာ ရိွစျမဲပါပဲ။ စြန္႔စားလုပ္ကိုင္ရဖုိ႔လည္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းကုိလည္း 

အသုံးမခ်မိ၊ စြန္႔စားဖုိ႔လည္း မဝံဘူ့းဆုိရင ္အျခားကိစၥေတြနဲ႔ အလုပ္ျဖစ-္မျဖစ္ လက္တည့္စမ္းၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္။ လက္တည့္ 

စမ္းရင္ အမွားပါတတ္ပါတယ။္ အဲဒီအမွားအတြက္ တခုခုေတာ့ ေပးဆပ္ရပါလိမ့္မယ။္  

အမွန္တကယ္မွာေတာ့ အမွားလုပ္လုိက္လုိ႔ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ဳ ိးေတြကုိ ခံစားရေပမယ့္ အမွားကေန အမွန္ကုိ ကူးေျပာင္းဖို႔ 

ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ပုိေကာင္းမလဲလုိ႔ သိလာတတ္ပါတယ္။ “မီးပူတယ္၊ မကုိင္နဲ႔”လုိ႔ ကေလးကုိ ဘယ္လိုဘဲ ရွင္းျပျပ၊ ကေလးက 

အဓိပၸာယ္ကုိ နားမလည္ပါဘူး။ ကေလးကုိယ္တုိင္က ကုိင္ၾကည့္ၿပီး ပူမွန္းသိေတာ့မ ွ မီးပူတာကုိ သေဘာေပါက္ပါေတာ့တယ္။ 

ဒအီျဖစ္က လူ႔ဘဝမွာ လြတ္လပ္တာေတြ ရွိေကာင္းရိွႏုိင္ေပမယ့္ အမွန္တကယ္တမ္း မလြတ္လပဘူ္း ဆိုတာကုိ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။  

လူ႔စည္းကမ္း ဆိုတာ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အခ်ိန္မဆိ ုရွိေနပါတယ္။ ဆႏၵရွိေပမယ့္ စည္းကမ္းရိွေနလုိ႔ လိုက္နာမာွလား- မလုိက္နာဘူး 

လား ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းရိွေပမယ့္ မေသမခ်ာဘူးဆုိရင္ လုပ္သင့္လား- မလုပ္သင့္ဘူးလား ဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ရ 

ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔ဘဝမွာ အျမတဲမ္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ေနရပါေတာ့တယ္။    

ဒီမုိကေရစီကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ  ေအာင္ျမင္မလား-မေအာင္ျမင္ဘူးလား ဆုိတာကုိ တပ္အပ္ေသခ်ာ မေျပာႏုိင္ပဲ ရွိေန 

ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူႏုိင္မလဲလို႔ ႀကိဳတင္မမွန္းဆႏုိင္သလိ ုပါဘ။ဲ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ က်င္းပတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေတြမွာေတာ့ ရလဒ္က ဘယ္လုိျဖစ္လာမလဲဆုိတာ ႀကိဳတင္တြက္ဆလို႔ ရႏုိင္ပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖုိ႔နဲ႔ မလုပ္မျဖစ္တ့ဲ အေရးႀကီးကိစၥေတြကိ ု ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အစုိးရ 

အာဏာပုိင္ေတြကိ ု အခ်ိန္အခါအလုိက ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပးရပါတယ္။ အဲဒီလုိမ်ဳိး လူေျပာင္းလဲေပးေနတာေၾကာင့္  လူသစ္ 

ေတြအတြက္ အစုိးရတာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ အခြင့္ေရးတရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ စိတ္ကူးသစ္ေတြကုိ ဖန္တီးအသုံးခ်လာႏုိင္ဖို႔လည္း 

ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလူသစ္ေတြလည္း ေနာင္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ သူတုိ႔ထက္ပိုသစ္တဲ ့အျခားလူေတြနဲ႔ အစားထုိးခံရဦးမွာပါ။  

ဒီမုိကေရစီႏုိင္င ံ အမ်ားအျပားမွာ ၾကံဳရတ့့ဲျပႆနာကေတာ့ လက္ရိွတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတ့ဲ အစုိးရအာဏာပုိင္ေတြဟာ 

ရာထူးကေန မဆင္းေပးလုိၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။  သူတုိ႔ဟာ လက္ရွိရာထူးမွာ ဆက္ျမဲေနဖုိ႔ အေသအခ်ာ စီမံထားခ်င္ၾကပါတယ္။ 

တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အစုိးရရာထူးနဲ႔ မထုိက္တန္ပ ဲ ရိွခ်င္ရွိေနမယ္။ လာဘ္စားေဖာက္ျပန္တာမ်ဳိးေတာင္ ရွိခ်င္ရိွေနပါလိမ္မ့ယ္။ ဒါေပမယ့္  

က်ားေၾကာက္လို႔ ရွင္ႀကီးကုိး၊ ရွင္ႀကီး က်ားထက္ဆုိး ျဖစ္လာမွာကုိ မေဲပးသူေတြက မလုိလားလုိ႔ သူတုိ႔ကိဘဲု ျပန္ေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။ 

လက္ရွ ိအစုိးရအာဏာပုိင္ေတြကလည္း မဆဲြယ္ရာမွာ ဒီလိုမ်ဳဳိး စိုးရိမ္စရာေတြကုိ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္တတ္ၾကပါတယ္။  

အခုေျပာခဲ့တာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ ရာထူးသက္တမ္းအေပၚ ႏွစ္အကန္႔အသတ္နဲ႔ဘ ဲထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ သတ္မွတ္ထား 

ရတ့ဲ အေၾကာင္းရင္းေတြထဲကတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ အမွန္တကယ္ဘဲ ရာထူးသက္တမ္းကုိ ကန္႔သတ္ၾကရပါတယ္။ 

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရသူေတြသာမက အလုပ္ခန္႔ထားခံရတဲ ့ အစုိးရဝန္ထမ္းေတြကုိေတာင္ ရာထူးသက္တမ္း ကန္႔သတ္သင့္ 

တယ္လို႔  ေစာဒကတက္ၾကပါတယ္။ 

ႏိင္ုငံေရးသမားေတြ မဲဆြယ္တုန္းက ကတိေပးတ့ဲအတုိင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္လာဖုိ႔ကုိ မဲေပးသူေတြက လုိလားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ဝင္မယ့္ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက အေျပာေကာင္း၊ အဆြယ္ေကာင္းၾကပါတယ္။ လူမႈေရးျပႆနာေတြ၊ လူထုလုိလားခ်က္ေတြကုိ 

ဘယ္လိုလုပ္ေပးမယ္၊ သူတုိ႔နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခံမယ့္သူေတြကလုပ္ရင ္ ေအာင္ျမင္မာွမဟုတဘူ္း ဆိုၿပီး သူတုိ႔ဘက္ပါေအာင္ မဆဲြယ္ 
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တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔မဲဆြယ္စကားေတြဟာ လူထုကိ ု လွည့္စားတ့ဲစကားဘဲ ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ လူထု 

လိုလားခ်က္နဲ႔ တလြဲစ ီျဖစ္သြားတတ္ပါတယ။္ မဆဲြယ္တဲအ့တုိင္း ျဖစ္ကိုျဖစ္လာရမယ္လုိ႔ အာမခံခ်က္မရွိတာ သိထားရပါမယ္။     

ဒီေန႔ေခတ္ အေျပာင္းအလေဲတြဟာ လူ႔သမိုင္းမွာ အျမနဆုံ္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီကေန႔ဟာ မေန႔ကနဲ႔ မတူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပိုၿပီး 

ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲလာေနပါတယ္။ ျပႆနာေတြ ပုိမိုႀကီးထြားလာေနပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြကိ ု လုံးဝထိန္းမရႏုိင္ေလာက္ 

ေအာင္ပ ဲေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ဥပမာ- ကမာၻႀကီးေႏြးေထြးလာမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မေသခ်ာမေရရာတ့ဲအျဖစေ္တြ အမွန္တကယ္ ရိွေန 

ပါတယ္။ ကမာၻႀကီးက ပုိၿပီးေႏြးေထြး မလာေသးဘူးဆုိရင္ေတာင ္ တကယ္လုိ႔မ်ား ေႏြးေထြးလာရင ္ ဘယ္ေလာက္ဆုိးဝါးေနမလဲ 

ဆိုတာ ေတြးၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ ကမာၻႀကီးက ဘယ္ေလာက္ပူေႏြးလာမလဲဆုိတာကုိ အတတ္ေဟာဖုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ပုိၿပီး 

ပူလာရင္ ကမာၻရ႕ဲေရခထုဲႀကီးက မုခ် အရည္ေပ်ာ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ။္ အဲဒီအခါ ခန္႔မွန္းေတြးဆလုိ႔မရႏိုင္တ့ဲ ေနာက္ဆက္တြဲ 

ဆိုးက်ဳ ိးသက္ေရာက္တာေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။  

ဒီေခတ္လူသားေတြက အရင္ထက္ပိုၿပီး အေျပာင္းအလဲေတြ ၾကံဳေနရလို႔ လုံးဝအသစ္စက္စက ္နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ဖုိ႔ လိုအပ္ 

လာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လူထုက ေခါင္းေဆာင္ေတြကိ ု စိတ္ပါလက္ပါ စြန္႔စားေစလုိၾကပါတယ္။ နည္းလမ္းသစ္ေတြကုိ စမ္းသပ္ 

ၾကည့္ေစလုိၾကပါတယ္။ မေဲပးႏုိင္ခြင့္ရွိသူေတြဟာ လမ္းေဟာင္းလုိက္ေနဆဲ ေရြးေကာက္ခံပုဂၢိဳလ္ေတြကိုပ ဲ မွီတြယ္မေနသင့္ေတာ့ 

ပါဘူး။ သူတုိ႔ အဆုံးအျဖတ္ကုိ ေစာင့္ဆိုင္း မေနသင့္ပါဘူး။ လူထုကိုယ္တိုင္က လမ္းသစ္ထြင္ႏိုငရ္င ္ထြင္ရေတာ့မာွ ျဖစ္ပါတယ္။    

ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ ဒုတိယေျမာက္ အေရးတႀကီးသိထားရမယ္ ့ မေသခ်ာမေရရာတာကေတာ့  ရာထူးသက္တမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္လုိ႔ ရာထူးရလာေပမယ့္ ထာဝရ ရာထူးျမဲဖို႔ မေသခ်ာပါဘူး။ အစုိးရဟာလည္း သက္တမ္းကုန္တဲ့ထ ိ ျမ-ဲမျမဲ 

မေသခ်ာပါဘူး။  

ဘာသာေရးေတြမွာ စနစ္တက် ဖြဲ႔စည္းစုရုံးထားေပမယ့္ ရာထူးအတြက္ ၿပိဳင္ဆုိင္တာကုိ အမွန္တကယ္ဘ ဲ ပယ္ဖ်က္ထားပါတယ္။ 

“ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ဘာသာတရားကုိ ကိုးကြယ္ကိုင္းရိွဳင္းရတာလဲ။ ေသရင္ဘာျဖစ္မလဲ” ဆုိတာေတြကုိ လ ူ အေတာ္မ်ားမ်ားက 

အေလးအနက္ ထားၾကတယ္လုိ႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အနည္းဆုံး အဒီဲေမးခြန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဘာသာေရးမွာ ခိုငခုိ္င္ျမဲျမဲ ယုံၾကည္ 

ထားၾကသူေတြက သူတို႔ဘာသာေရးမွာ မေသခ်ာ-မေရရာတာေတြ မရွိပါဘူးလုိ႔ ေျပာဆုိၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါကေတာ့ သူတုိ႔ယံုၾကည္တ့ဲ 

အတုိင္း ေျပာဆုိၾကတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကိုးကြယ္တဲ ့ဘာသာေရးမွာ ေတြ႔တ့ဲ အမွန္တရားေတြ၊ ဒ႑ာရီေတြကုိ ကိုးကားေျပာဆုိ 

တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ေသကေတာ့ မရိွပါဘူး။   

ျပည္သူေတြဟာ သူတုိ႔ဆႏၵအတုိင္း ယုံၾကည္ႏုိင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ယုံၾကည္ႏိုင္ခြင့္ရွိလုိ႔ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင္ ့ရွိပါတယ္။ ဘာသာေရး 

လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ဒီမုိကေရစီက ကာကြယ္ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဘယ္အစုိးရတက္တက္၊ ဘာသာေရးမွာ အစဥ္ 

အလာ ရိွေနတဲ ့ယံုၾကည္ကုိးကြယ္တာေတြကုိ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ ဒီမုိကေရစီက ခြင့္ျပဳ မထားပါဘူး။  

ဘာသာေရးကုိ ႏိုင္ငံေရးဘက္မွာ စြက္ဖက္ အစားထိုးတတ္ၾကပါတယ္။ အစုိးရပုံစံနဲ႔ ႏိုင္ငံကုိ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္တတ္ပါတယ္။ ဒါကုိ 

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ အုပ္စုိးတ့ဲစနစ္၊ အျခားစကားနဲ႔ဆိုရင ္ဘာသာေရး အစုိးရစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးအစုိးရစနစ္ 

ရွိတ့ဲႏုိင္ငံေတြမွာ ျပည္သူေတြဟာ ဘာသာေရးက ကုိးကားလက္ခံထားတ့ဲ ဒ႑ာရီေတြကုိ ယုံၾကည္ရပါတယ္။  

ဥပမာ- ဘာသာေရးအစုိးရစနစ္ရွိတဲ ့ အစၥလမ္ႏုိင္ငံေတြက ျပည္သူေတြဟာ တမန္ေတာ္မုိဟာမက္ (Prophet Mohammed) နဲ႔ 

ပတ္သက္တ့ဲ ဒ႑ာရီေတြကိ ုယုံၾကည္ၾကပါတယ္။ ေခတ္သစ္အစၥလမ္ ႏုိင္င့ံေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ဟာ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ရ႕ဲ 

အဆက္အႏြယ္ေတြဆီက ဆင္းသက္လာတာေၾကာင့္ သူတုိ႔မွာ ဘုရားလုိဘဲ ၾသဇာတကၠိမ ရွိတယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ေနၾကပါတယ္။ 

မိုဟာမက္ဟာ ဘုရားကုိ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ စကားေျပာခ့ဲဖူးတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဘုရားရဲ႕ဆႏၵေတြကုိ တမန္ေတာ္ 

Gabriel ကတဆင့္ မုိဟာမက္က သိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒ့ီေနာက္မွာေတာ့ မုိဟာမက္ဟာ ဘုရားကုိယ္စား လူထုကိ ုလမ္းညႊန္ 

သြန္သင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္တဲ ့ၾသဇာတကိၠမကုိရၿပီး ေနာင္လာေနာက္သားအဆင့္ဆင့္တုိ႔ကိ ုလက္ဆင့္ကမ္းေပးတယ္လုိ႔ အစၥလမ္ဘာသာ 

ကိုးကြယ္သူေတြက ယုံၾကည္ၾကပါတယ္။  
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ဘုရားလုိမ်ဳ ိး၊ ဘုရားကုိယ္စား၊ ဘုရားက ခြင့္ျပဳေပးအပ္တာ စတ့ဲ ၾသဇာတကၠိမ ဆိုတာမ်ဳ ိးဟာ ဒီေခတ္စကားနဲ႔ဆုိရင္ တရားမဝင္၊ 

အတည္မျဖစ္ပါဘူး။ မူစလင္ေတြဟာ သူတုိ႔ယံုၾကည္တ့ဲ အစၥလမ္ဘာသာကုိ လြတ္လပ္စြာ ကုိးကြယ္အားထုတ္ႏုိင္ပါတယ္။ အစၥလမ္ 

ဘာသာေရးကုိ ယံုၾကည္ကုိးကြယ္လာေအာင္ သူတုိ႔ဝန္းက်င္မွာ စတင္ေနထုိင္လာတ့ဲ အျခားသူေတြကုိ အတင္းအၾကပ္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 

မရိွပါဘူး။   

ဒီမုိကေရစီကုိ က်င့္သုံးတ့ဲအခါမွာ အစုိးရေတြဟာ ဘာသာေရးကုိ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ မပတ္သက္ပဲ ထားရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ဒီကိစၥဟာ အဲဒီႏုိင္ငံမွာ ဘာသာေရးကင္းမ့ဲေနတယ္လို႔ မဆုိလုိပါဘူး။ ျပည္သူေတြဟာ ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင ္ သူတို႔ဆႏၵရွိတ့ဲ 

အတုိင္း လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ယံၾုကည္ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ ရိွပါတယ္။    

ဘာသာေရးအစိုးရစနစ္ရွိတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြက ျပည္သူေတြဟာ တန္းတူညီတူ ရွိေပမယ့္ ဘာသာေရးအရ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ 

လိုက္ေလ်ာေပးရတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္တာေတြ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ခ်ဳပ္ကိုငခံ္ထားရပါတယ္။ တာဝန္ယူရတ့ဲ 

အပုိင္းမွာလည္း ေရြးခ်ယ္ဖို႔ မရွိ၊ လိုက္နာေပးဖုိ႔သာ ရွိပါတယ္။  

ရႈပ္ေထြးေပြလီလွတဲ ့အျဖစ္ေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတ့ဲ လူ႔ဘဝမွာ ေသခ်ာေရရာတာေတြ မရိွပါဘူး။ ဘာမွန္းမသိေပမယ့္ တခုခုကုိေတာ့ 

ေရြးခ်ယ္ေနရပါတယ္။ “ဘယ္လုိအခ်က္ေတြကုိ အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ရမွာလဲ”၊ “မိမိတုိ႔၏ဆႏၵကုိ ဘယ္လုိ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ 

ေဖာ္ထုတ္ရမလဲ”လို႔ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ 

အေျဖကေတာ့ ဘယ္ဟာက မိမိတို႔အတြက္ တန္ဖိုးရိွသလဲလုိ႔ အရင္စဥ္းစားၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔၊ မိမိတုိ႔ဆႏၵကုိ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အေရးႀကီးတာေတြ၊ တန္ဖုိးထားရတာေတြကုိ အသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႔ ေလာကကုိ စူးစမ္းရွာေဖြၾကည့္ရပါမယ္။ စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကည့္ရပါမယ။္ 

အမွန္တကယ္ အေရးပါလား၊ မပါဘူးလား၊ တန္ဖိုးထားသင့္လား၊ မထားသင့္ဘူးလားလုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ ၾ်ကည့္ရပါမယ္။   

ကမာၻႀကီးဟာ လြန္ခဲ့တ့ဲ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၃၅ဝဝ ေက်ာ္ကစၿပီး သတၱဝါေတြ စတင္ျဖစ္ထြန္းလာၾကပါတယ္။ သဘာဝ ေရေျမ ေတာ 

ေတာင္ စားက်က္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေခတ္သစ္လူသားမ်ဳိးႏြယ္ ဆုိၿပီး သီးျခားခြဲထြက္လာၿပီးတ့ဲအခါ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈေတြကုိ ထူးျခား 

က်နေအာင္ တည္ေဆာက္လာႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လူနဲ႔ တိရိစာၦန္တုိ႔ဟာ သီးျခားစီျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ ဒီလုိ ျဖစ္သြားတာကုိက 

ကမာၻႀကီးဟာ အမွန္တကယ္ဘ ဲၿပိဳင္စံကင္းၿပီး လွလွပပျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ကမာၻ႔တန္ဖိုး အစစ္အမွန္ ျဖစ္လာပါတယ္။   

မ်ဳ ိးႏြယ္စုတခု ကြယ္ေပ်ာက္သြားခ်ိန္တိုင္း၊ သဘာဝေရေျမေတာေတာင္ စားက်က္တခု ရွင္းလင္းဖ်က္ဆီးခံရတုိင္း တန္ဖုိး တစံုတရာ 

ေျပာင္းလဲပါတယ္။ တစုံတရာ ဆံုးရံွဳးရတာလည္း ရိွပါတယ္။ ဒီလိုဘဲ ေခတ္သစ္ကမာၻႀကီးေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္အစဥ္အလာေတြနဲ႔ 

ရပ္တည္ေနခ့ဲၾကတ့ဲ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈေတြ ေပါင္းစပ္သြားတုိင္း မူရင္းတန္ဖိုးေတြကုိ ျပန္္မရႏုိင္ေတာ့ပဲ ဆုံးရံွဳးခံလုိက္ရပါတယ္။     

တန္ဖိုးကုိ နားလည္သြားတ့ဲအခါမွာ လေူတြဟာ ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႔ ျပဳမူတဲ ့ ဘယ္ကိစၥကုိမဆုိ တန္ဖုိးျဖတ္လာႏုိင္ၾကပါတယ္။ 

တန္ဖိုးထားရမွန္းသိလို႔ တန္ဖိုးျဖစ္လာတာပါ။  

မတူညီတ့ဲ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြမွာ တန္ဖုိးတခုစီ အနည္းဆုံးရိွေနပါတယ္။ ဒီလုိဘ ဲ မတူညီတဲ ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြမွာလည္း သူ႔ဟာနဲ႔သူ 

တန္ဖိုးကုိယ္စီ ရွိၾကပါတယ္။ တန္ဖုိးကုိ နားလည္လာၾကတ့ဲအခါ ပတ္ဝန္းက်င္ကြဲျပားတာေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ျခားနားတာေတြကုိ လူ 

တဦးခ်င္းျဖစ္ျဖစ၊္ အဖြဲ႔လိုက္ျဖစ္ျဖစ ္စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီး ထိန္းသိမ္းလာႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဆက္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္မယ္ ့အေျခအေနကုိ 

ဖန္တီးတည္ေဆာက္လာႏုိင္ၾကပါတယ္။ လူ႔ေလာကေကာင္းက်ဳိးအတြက ္အဲဒီလိုထိန္းသိမ္းတည္ေဆာက္တာဟာ လက္ခံႏိုင္စရာပါ။  

ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕လူေတြဟာ တုိက္ရုိက္ျဖစ္ျဖစ္္၊ သြယ္ဝိုက္လို႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္ တခုနဲ႔တခု ကြဲျပားျခားနားတာ မရိွေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတတ္ၾက 

ပါတယ္။ ဥပမာ- တပါတီစနစ ္ထူေထာင္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏုိင္တာေတြကုိ တားဆီးေနၾကပါတယ္။ 

သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းတီးေစတာကုိ နမူနာယူၾကည့္ပါ။ အဲဒါမ်ဳိးေတြကိုေတာ့ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ မရိွပါဘူး။     

ေခတ္သစ္ကမာၻမွာ တန္ဖုိးရိွတဲအ့ရာ မရိွဘူးလုိ႔ ေျပာႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လြန္ခ့ဲတဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ဗဟုသုတ 
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ဟင္းေလးအုိးႀကီး ေပါက္ကြဲျပန္႔ႏွံ႔သြားပါတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္ ္တန္ဖိုးရိွလွပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာလည္း အက်ဳိးထူးေတြ ခံစားေနရ 

ပါတယ္။ ဗဟုသုတ ရိွလာၾကလုိ႔  အထူးသျဖင့္ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကိ ုကယ္တင္ေပးႏုိင္ေနပါၿပီ။ 

ဒါေပမယ့္ ေခတ္သစ ္ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတာေတြအားလုံး အလားတူတန္ဖိုးေတြ ရွိေနမယ္လုိ႔ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ တိုးတက္လာရတာဟာ 

မသိရေသးတာေတြကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိလာေအာင္ စူးစမ္းရွာေဖြႏိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိမဟုတ္လည္း ကမာၻႀကီး 

ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေစဖို႔ ဂရုမစိုက္ပ ဲ လူအား၊ ေငြအား၊ နည္းပညာ၊ ပစၥည္းကိရိယာေတြ ပံုေအာၿပီး ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးလုိတ့ဲ 

ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ စူးစမ္းရွာေဖြႏုိင္လုိ႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ေပၚတုိးတက္တာေတြကိ ုၾကည့္လုိက္ရင္ အမ်ားအားျဖင့္ အဒီဲနည္းအတုိင္း 

လုပ္ေနၾကတာ ေတြ႔ရပါမယ္။ 

ဒီလုိလုပ္ေနၾကလုိ႔လည္း သဘာဝေရေျမေတာေတာင္ေတြ တည္ရွိခဲ့ဖူးတ့ဲေနရာမွာ လူေနအိမ္ေျခ၊ အေဆာက္အဦ၊ ဆည္ေျမာင္း 

တာတမံေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကပါေတာ့တယ္။ လူေနမႈစရိုက္ေတြ ေျပာင္းလဲၿပီး ယဥ္ေကး်မႈခ်င္း ေပါင္းစပ္ကုန္ပါေတာ့တယ္။ မတူကြဲျပား 

တာေတြရဲ႕တန္ဖုိးေတြ ဆံုးရံွဳးသြားရတ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ကြဲျပားတာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း ျခားနားတာေတြကုိ တုိက္ရိုက္ 

ဖ်က္စီးပစ္လိုက္တဲ့ကိစၥေတြဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီလုိဆုိးက်ဳ ိးေတြအပါအဝင္ အျခား ႀကီးႀကီးမားမား ဆုိးက်ဳိးေတြလည္း ခဏခဏ ျဖစ္ေပၚလာရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူေတြအတြက္ 

အေရးႀကီးတ့ဲ တန္းတူညီမွ်တာေတြလည္း ပ်က္ျပားသြားရပါေတာ့တယ္။ 
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အခန္း (၅)   က်င့္ဝတ္မ်ား 

လူေတြဟာ သူတို႔ႀကိဳက္ရာကုိ  လြတ္လြတ္လပ္လပ ္ ေရြးခ်ယ္ ျပဳမူႏိုင္ၿပီး သူတို႔လုပ္သမွ် တာဝန္ယူႏုိင္ၾကတယ္ဆိရုင္ ဒါဟာ 

ဒီမုိကေရစီ က်င့္ဝတ္ေတြ ရိွေနၿပီလုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါၿပ။ီ  

ဒီမုိကေရစီမွာ မတူကြဲျပားမႈေတြ ရွိၾကပါတယ္။ လူတဦးနဲ႔တဦး၊ တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႔၊ ယဥ္ေက်းမႈ တခုနဲ႔တခု၊ လုပ္ငန္းသဘာဝ တခုနဲ႔တခု 

တို႔ဟာ မတူပဲ ရိွေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မတူေပမယ့္လည္း ေလးစားရပါတယ္။ ဖ်က္ဆီးပိတ္ဆို႔ တားျမစ္တာေတြ မလုပ္ပ ဲထိန္းသိမ္းေပး 

ရပါတယ္။ မတူကြဲျပားတ့ဲစနစ္ကိ ုျပဳစုပ်ဳ ိးေထာင္ေပးရပါတယ္။ ဒါဟာ သာမန္အားျဖင့္ ရိွေနရတ့ဲ ဒီမုိကေရစီ စိတ္ဓါတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္အလုပ္ေတြကိ ုေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ ဒီစိတ္ဓါတ္အတုိင္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္တဲ ့အေျခခံတခု ရွိေနရပါမယ္။ အဲဒီ 

အေျခခံကေတာ့ ဒီမုိကေရစီက်င့္ဝတ္ေတြဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။ က်င့္ဝတ္ဆုိတာ အျပဳအမူေတြပါဘဲ။ လူေတြဟာ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းထဲမွာ 

မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပဳမူႏုိင္ေစဖို႔ ထိန္းေက်ာင္းလမ္းညႊန္ ၾကပ္မတ္ထားတ့ဲ စည္းမ်ဥ္းေတြပါဘဲ။ လူအားလုံးက အနည္းဆုံး လိုက္နာႏိုင္ဖုိ႔ 

သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ အေျခခံမူ ျဖစ္ပါတယ္။  

ကိစၥတခုကုိ စမလုပ္မီကတည္းက ဒီကိစၥဟာ ဘယ္လုိေကာင္းက်ဴိးဆုိးက်ဳိးေတြ ရိွသြားႏုိင္သလ ဲဆုိတာကုိ ဆန္းစစ္သုံးသပ္ႏုိင္မွသာ 

က်င့္ဝတ္ေတြကုိ လုိက္နာႏုိငပ္ါမယ္။ အျပဳအမူတခုဟာ အျခားသူေတြကိ ုထိခုိက္သြားေစႏုိင္သလား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခိုက္သြား 

ေစႏုိင္သလား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စရုိက္၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံကိ ု ထိခုိကသ္ြားေစႏုိင္သလား ဆုိၿပီး အျမတဲမ္း မိမိကုိယ္ကုိ ျပန္ေမးအပ္ 

ပါတယ္။ လူတဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ကုိယ္ပိုင္ဘဝရပ္တည္ေရးမွာ ေစာင့္ထိန္းရတ့ဲက်င့္ဝတ္ေတြ တကယ္ဘဲ ရိွပါတယ။္ ဒါေပမယ့္ အမ်ားနဲ႔ 

ပတ္သက္လာႏုိင္မယ့္ကိစၥေတြကုိ ျပဳမူရာမွာေတာ့ ပုဂိၢဳလ္ေရး ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္တာကုိ အျမဲတမ္း တကုိယ္ေကာင္းဆန္ဆန္ ဦးစားေပး 

လို႔ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။  

က်င့္ဝတ္ေတြဟာ ျပဳမူသရူ႕ဲ ေမြးရာပါ တကုိယ္ေကာင္းဆန္တာကုိ ႀကိဳတင္သတိေပး တားျမစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုဘဲ လူ႔ေလာကႀကီး 

အတြက္လည္း အကာအကြယ္တရပ္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒအီခ်က္က အျခားသူေတြအေပၚ ထိခိုက္အနာတရ ပ်က္စီးေအာင္ မလုပ္ၾကဖုိ႔ 

တားျမစ္ထားရာ ေရာက္ပါတယ္။ က်င့္ဝတ္ေတြဟာ ယဥ္ေကး်တ့ဲ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းအတြက ္အမွန္တကယ္ ရွိသင့္ရိွထိုက္ပါတယ္။  

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ဟာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္းေတြကုိ လိုက္နာဖို႔ ပ်က္ကြက္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ လူအေျမာက္အျမား 

ထိခုိက္အနာတရျဖစ္ေစမယ့္ ဒါမွမဟုတ္ ေသေၾကပ်က္စီးေစမယ့္ ႏုိင္ငံေရးမူဝါဒေတြကုိ ခ်မွတ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ က်င့္ဝတ္ 

ေဖာက္ျပန္တ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြလုိ႔ ဆိုရပါလိမ့္မယ္။   

လူေတြဟာ ေလာကႀကီးအေၾကာင္းကုိ စူးစမ္းေလ့လာရာကေန တျဖည္းျဖည္း သေဘာေပါက္လာၾကပါတယ္။ ေလာကႀကီးနဲ႔ 

ပတ္သက္လုိ႔ ၾကံဳေတြ႔ရတ့ဲျပႆနာေတြကိ ု ေျဖရွင္းလာႏုိင္ၾကပါတယ္။ လူေတြမွာ ဒီလိအုရည္အေသြးေတြ ရိွေနရတာကေတာ့ 

က်င့္ဝတ္ေတြကုိ လုိက္နာႏိုင္လုိ႔ပါဘ။ဲ ဒအီခ်က္က တခ်ဳ ိ႕ဘာသာေရးေတြရ႕ဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ျခားနားပါတယ္။ အစဥ္အလာ 

အရုိးစြဲေနတ့ဲ ဘာသာတရားပညတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကုိးကြယ္ကုိင္းရိွဳင္းသူေတြမွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္ဝတ္မဟုတ္တ့ဲ အျပဳအမူေတြ 

ရွိလာၾကရပါတယ္။ ဥပမာ- ခရစ္ယန္ ပညတ္ေတာ္ (၁ဝ)ပါး၊ အစၥလမ ္ရွာရီယာ (Sharia) တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။  

ဘာသာတရားေတြမွာ အမွန္တရားေတြ ရိွေနပါတယ္။ လိုက္နာက်င့္ၾကံဖုိ႔ ္က်င့္ဝတ္ (ဝိနည္း) ေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။ ဘုရားေဟာ 

အတုိင္း လိုက္နာက်င့္ၾကံဖို႔ ယုံၾကည္လြယ္တာေၾကာင့္ ဒအီမွန္တရားေတြ ရိွေနတာပါ။ ဒါဟာ ျပႆနာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ အပိုင္း(၄)မွာ  

ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဘာသာတရားတခ်ဳိ႕မွာ ဒီမိုကေရစီမက်တ့ဲနည္းလမ္းနဲ႔ တက္လာတ့ဲ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတုိ႔ 

စိတ္ႀကိဳက ္လႊမ္းမုိးၿပီး အမွန္တရားအသစ္ေတြကုိ ဖန္တီးလာၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေနလုိ႔လည္း ဘုရားေဟာေတြကုိ သူတုိ႔ 

ထင္ျမင္ယူဆသလုိ “အမွန္တရား”အျဖစ္ ျပန္ေျပာင္း ပညတ္လုိ႔ ရေနၾကတာပါဘဲ။  

လေူတြမွာ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းနဲ႔ အမွားအမွန ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 
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အရာရာတုိင္းကုိ ေဆာင္ရန္-ေရွာင္ရန္ လုိက္ေျပာေနလုိ႔ေတာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူ႔က်င့္ဝတ ္ ရိွဖုိ႔ေတာ့ လုိအပ္ပါတယ္။ 

လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံၾကရာမွာ အျပန္အလွန ္အေပးအယူ လိုတုိးပုိေလွ်ာ့ ရွိရပါတယ္။ လုိခ်င္တိုင္းလည္း ရႏုိင္မာွ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ဒါေၾကာင္ ့ အေပးအယူလုပ္ၾကရာမွာ ဘယ္လုိရွိသင့္သလဲဆိုတ့ဲ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ လူမႈေရးကိစၥေတြမွာလည္း 

လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကုိ ပုိၿပီး သုံးသင့္လွပါတယ။္  

က်င့္ဝတ္ မေစာင့္ထိန္းသူဟာ ေတာရုိင္းဥပေဒအတုိင္း က်င့္ၾကံသ ူျဖစ္ပါတယ္။ ေတာရုိင္းဥပေဒ ဆိုတာ အင္အားသာသူက အင္အား 

နည္းသူအေပၚ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စိတ္တုိင္းက် အႏုိင္က်င္ ့လႊမ္းမုိးႏုိင္တာ ပါဘဲ။ အင္အားသာသူက မွန္တယ္ (Might is Right) 

ဆိုတ့ဲ အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။ ေတာရုိင္းဥပေဒကုိ က်င့္ၾကံသူဟာ အင္အားရိွေနတာနဲ႔အမွ် သူ႔ကိုယ္က်ဳ ိးအတၱအတြက ္အတားအဆီး 

မရိွ လုပ္ခ်င္တုိင္းလုပ္ႏုိင္ခြင္ ့ရေနပါေတာ့တယ္။  

ဒရီႈေထာင့္ကၾကည့္ရင ္လူမွာ အေျခခံက်င့္ဝတ္ ရိွလာဖုိ႔ ေတာရုိင္းဥပေဒကုိ ဖယ္ရွားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္း စိတ္ဓါတ္နဲ႔ 

အျပဳအမူကုိ ဖယ္ရွားရပါမယ္။ အင္အားသာသူက မွန္တယ္ ဆိုတ့ဲ အယူအဆကုိ ဖယ္ရွားရပါမယ္။  “အင္အားရိွေနရံုနဲ႔ လုပ္ပုိင္ခြင့္ 

ရွိတယ္လုိ႔ မယူဆႏုိင္ေၾကာင္း” ျပန္လည္ရွင္းလင္း တုန္႔ျပန္ႏုိင္ပါတယ္။ 

ကမာၻတလႊားၾကည့္လိုကရ္င္ လရဲူ႕ အေျခခံက်င့္ဝတ္ကိ ုစံႏႈန္းတခုအေနနဲ႔ လူတုိင္းက လုိက္နာက်င့္သုံးလုိ႔ မရေသးတာကုိ ေတြ႔ေနရ 

ပါတယ္။ တႏုိင္ငံမဟုတ္ အျခားတႏုိင္ငံမွာ အင္အားသာရင ္ သာသလုိ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္တ့ဲအတုိင္း နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ စိတ္တိုင္းက် 

ခ်ယ္လွယ္လႊမ္းမုိးထားၾကပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြဟာ အင္အားတုိးပြားလာဖုိ႔၊ သူတုိ႔ရ႕ဲဂုဏ္ျဒဗ္ကိ ုထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ဖို႔ကုိဘ ဲႀကိဳးပမ္း 

ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေစဖုိ႔ အႀကီးမားဆုံး အဟန္႔အတား ပါဘဲ။    

မွန္တ့့ဲအရာကုိ လုပ္ဖို႔မလြယ္ကူတာေၾကာင့္၊ ၿပီးေတာ့ အမွန္တရားဘက္ကေန ရပ္တည္ဖုိ႔ မလြယ္ကူတာေၾကာင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြကုိ 

က်င့္ၾကံ အားထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ခက္ခေဲနရပါတယ္။ ဘယ္ဟာက မွန္တယ္ဆုိတာ တကယ္တမ္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရိွမေနပါဘူး။ အမွား 

အမွန္ကုိ ကိုယ္တိုင္ဘဲ ခြဲျခားရပါတယ္။ မွနတ္ယ္လုိ႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိလာတာေတာင္ မွန္တဲအ့တုိင္းလုပ္ဖို႔ ခက္ေနျပန္ပါ 

ေသးတယ္။   

အျပဳအမူေတြဟာ ဘယ္လိ ု ျဖစ္ေနရမယ္လုိ႔ တိတိက်က် ထိန္းေက်ာင္းလမ္းညႊန္ထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ လမ္းညႊန္ၾသဝါဒေတြ 

ျဖစ္ပါတယ္။ တဦးအေပၚတဦး ေလးစားၾကရပါမယ။္ လူအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီတ ူ ျဖစ္ေနၾကရင္ လူအားလုံး ေလးစားခံရမာွ ျဖစ္ 

ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈမွာေရာ ဘာသာေရးမွာပါ ေလးစားခံရမာွ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ကုိက ဘယ္သူ႔ကုိမဆုိ၊ ဘယ္ဟာကုိမဆုိ  

မထိခိုက္ေစရ ဆိုတ့ဲ က်င့္ဝတ္ကိ ု ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ ဒီက်င့္ဝတ္ ရွိလာလုိ႔ မိမိေလးစားသူ၊ ေလးစားတာကုိ ထိခိုက္ ပ်က္စီး 

နာက်င္ေအာင္ လုပ္လုိစိတ္ မရိွေတာ့ပါဘူး။  

ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံတ့ဲက်င့္ဝတ္ရွရိင ္ စိတ္ရွည္သည္းခံတတ္တဲ ့ အျပဳအမူေတြ၊ အဆင့္အတန္းမခြဲတတ္တဲ ့ အျပဳအမူေတြ 

ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွားေနတာကုိ ေတြ႔ေနတာေတာင္ ဒအီမွားကိ ု ခြင့္ျပဳဖို႔ မသင့္ပါဘူး။ အျခားသူေတြက ထိခိုက္ပ်က္စီး 

နာက်င္ေအာင္ လုပ္လာတာေတြရွရိင္ ဝင္ေရာက္တားဆီး စြက္ဖက္ေပးရပါမယ္။ ဒအီေၾကာင္းကုိ ေျပာခ့ဲၿပီးပါၿပီ။    

ေနာက္က်င့္ဝတ္တခုကေတာ့ မွီခုိအားထားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေနေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူေတြ မွီခိုအားကုိးရေလာက္ 

ေအာင္ ေျပာဆုိႂကြားဝါထားရင္ ေျပာတ့ဲအတုိင္း လုပ္သင့္ပါတယ္။ လုပ္ၿပီဆုိရင္ ၿပီးေအာင္လုပ္ရပါမယ္။ လူတခ်ဳိ႕ဟာ လက္ေတြ႔ 

လုပ္ဖို႔ အလြန္႔အလြန ္ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥေတြကုိ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္လုိ႔ ကတိေပးလြယ္တတ္ၾကပါတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ 

ၾကံဳရတ့ဲ  အျဖစ္ဆုိးေတြ ရိွလာရင ္ တားဆီးဟန္႔တားေပးမယ္လုိ႔ ႀကိဳေျပာထားတာမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ 

တကယ္တမ္း မလုပ္ေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင ္ႀကိ ၿဳပီး ကတိေပးသလုိမ်ဳိး မေျပာထားသင့္ပါဘူး။  

မွီခုိအားထားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေနေပးရတ့ဲ သေဘာမ်ဳ ိး မရိွတာကိ ုဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြက ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ခဏခဏ ေတြ႔ရ 

တတ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္တ့ဲ ႏုိင္ငံေရးသမားတခ်ိဳ ႕က လူထုကိ ုကတိေတြေပးၿပီး မဲဆြယ္တရားေဟာၾကပါတယ္။ အမတ္ 
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ျဖစ္သြားတ့ဲအခါ ဘာမွမလုပ္ေပးပဲ ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ မွီခိုအားထားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ေနေပးရမယ့္ က်င့္ဝတ္ကုိ ေဖာက္ 

ဖ်က္တတ္တာပါဘဲ။ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြေတာင္ မကပါဘူး။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ မပတ္သက္သူေတြလည္း ဒီလုိက်င့္ဝတ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ေလ့ 

ရွိပါတယ္။  

ေနာက္က်င့္ဝတ္တခုကေတာ့ ရိုးရုိးသားသားလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မလွည့္မပတ္၊ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း၊ ဟန္မေဆာင္ပ ဲ အမွန္ကိဘဲု 

ေျပာဆုိတာ၊ ေျပာတ့ဲအတုိင္း မွန္ေအာင္ အားကုိးရေလာက္ေအာင္ ေနေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

လူေတြဟာ လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြကိ ု မိဘေတြဆီက တတ္ေျမာက္လာၾကပါတယ္။ မိဘေတြ ေျပာဆုိျပဳမူတာကုိ သားသမီးေတြက 

အတုယူရင္း အလြယ္တကူ တတ္ေျမာက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဝတခုလုံးမွာေတာ့ အျခားေနရာေတြ၊ အျခားသူေတြဆီကလည္း 

က်င့္ဝတ္ေတြကုိ တတ္ေျမာက္ၾကပါတယ္။ ကေလးေတြကုိ လူလားေျမာက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳ ိးေထာင္တဲအ့ခါ လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြကုိ 

သင္ၾကားေပးၾကရပါတယ္။ ဒအီခါမ်ဳ ိးမွာ ဆန္႔က်င္ခံရတတ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။   

က်င့္ဝတ္ေတြကုိ အဓိက ရယူႏိုင္တ့ဲေနရာေတြကေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အေရးပါတ့ဲ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြ ျဖစ္တ့ဲ ဥပမာ-ေက်ာင္း၊ 

လူထုပညာေပးေရး သတင္းမီဒီယာ အစရိွတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့တခ်ဳိ႕ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြကေတာ့ လူ႔က်င့္ဝတ္နဲ႔ ဖီလာ 

ဆန္႔က်င္ေနတ့ဲ ေတာရုိင္းဥပေဒကုိ လက္ခံသင္ၾကားေပးေနတုန္းပဲ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ လူသားေတြ ဒီေန႔ထ ိရင္ဆုိင္ 

ေနရတ့ဲ အေျခခံျပႆနာတခု ျဖစ္ပါတယ္။       

ဒီလုိနဲ႔ဘဲ လူေတြဟာ ဘယ္လိုက်င့္ဝတ္ေတြကိ ု လုိက္နာက်င့္သံုးသင့္မွန္း ေကာင္းေကာင္း မခြဲျခားႏုိင္ေတာ့ပ ဲ ရႈပ္ေထြးေနပါေတာ့ 

တယ္။ က်င့္ဝတ ္အမ်ားအျပား ရိွေနတာေၾကာင့္ တခုႏွင့္တခု အၿပိဳင္အဆုိင ္ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ငါ့ဟာက ေကာင္းတယ္၊ သူ႔ဟာက 

မေကာင္းဘူး ဆုိၿပီး ျငင္းခုန္ၾကပါတယ္။ ဘယ္က်င့္ဝတ္ကုိ လက္ခံရမလဲ၊ ဘယ္သူ႔ကုိ ယုံၾကည္ရမလဲ ဆိုတာကုိ ရွင္းရွင္လင္းလင္း 

သိဖုိ႔မလြယ္ပါဘူး။ လူမႈေရးမွာ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားေတြက အဆက္မျပတ ္လႊမ္းမုိးေနတတ္တာေၾကာင့္ ဘယ္က်င့္ဝတ္ကုိ အမွန္တကယ္ 

လိုက္နာသင့္သလလုိဲ႔ သိဖုိ႔ မလြယ္ကူပဲ ရိွေနပါေတာ့တယ္။ 

က်င့္ဝတ္ေတြကုိ အေလးထားရမွာထက္ က်င့္ဝတ္နဲ႔မဆုိင္တ့ဲ လူမႈေရးကိစၥေတြကုိ ပိုမိ ုအေလးထားၾကတာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဥပမာ 

လူမႈေရးအရ အားနာလြန္းလုိ႔ အရက္လိုက္ေသာက္ေပးရတ့ဲအခါမွာ အမူးလြန္ၿပီး လူ႔က်င့္ဝတ ္အနည္းနဲ႔အမ်ား ထိခိုက္သြားရတတ္ပါ 

တယ္။ လုိလားခ်က္တခုခုကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးတ့ဲကိစၥေတြကုိ ဆက္စပ္ေတြးေတာရင္ ဒီသေဘာကုိ သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရပါမယ။္   

လူတုိင္း တန္းတူညီတူျဖစ္တ့ဲက်င့္ဝတ္ကိ ုလူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေလးစားလုိက္နာေပးတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနရင္ လူအမ်ားစုက အလုိရိွ 

ၾကပါတယ္။ လူအမ်ားနဲ႔ဆုိင္တဲ ့ဒသီေဘာတရားကုိ အေျခခံႏိုင္ရင ္တဖြဲ႔-တပါတီက လႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္တ့ဲ နာဇီလုိစနစ္မ်ဳိးကုိ ဖယ္ရွား 

ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ လူေတြဟာ ရည္မွန္းခ်က္အေပၚ သေဘာတူႏုိင္ၾကရင္ ဒရီည္မွန္းခ်က္ကုိ ျဖစ္ေျမာက္ေစမယ့္ 

နည္းလမ္းေတြကိ ုတညီတညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီနည္းလမ္းေတြကိ ုက်င့္ဝတ္နဲ႔အညီ လုိက္နာက်င့္သံုးႏုိင္မွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါေၾကာင္ ့လေူတြက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိ ုရည္မွန္းရင ္ဒီမိုကေရစီ ရႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကုိ ရွာေဖြၾကံဆၿပီးေနာက္ ဒီနည္းလမ္းကုိ 

ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္ေတြနဲ႔အညီ လုိက္နာအားထုတ္ရပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ေဆာင္တ့ဲနည္းလမ္းဟာ အေရးပါသလုိ ထြက္ေပၚလာတ့ဲ 

ရလဒ္ကလည္း အေရးပါေနပါတယ္။ အမွနဆုိ္ရင ္ ပိုလုိ႔ေတာင္ အေရးပါတယ္ ဆုိရမွာပါ။ ရည္မွန္းခ်က္တခုကုိ က်င့္ဝတ္နဲ႔အညီ 

မလုပ္ႏုိငဘူ္းဆုိရင ္ရည္မွန္းခ်က္ ေျပာင္းလုိက္ရုံဘဲ ရိွပါမယ္။  

ဒသီေဘာအတုိင္းဆုိရင ္လုပ္ေဆာင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြက ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကြက္က်က် စီစဥ္ 

ထားၿပီးၿပီဆုိရင္ နည္းလမ္းေတြဟာ လုပ္ေဆာင္မယ့္ကိစၥေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္ 

ေရာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လုပ္ငန္းစဥ္တခုပါဘ။ဲ အဆုံးသပ္ေကာက္ခ်က္ခ်တာ မဟုတဘူ္း ဆုိတာကုိ အေလးအနက္ သတိျပဳ 

သင့္ပါတယ။္  
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တန္းတူညီတူျဖစ္ဖို႔ဆုိတာ အမွန္တကယ္ေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ သက္တန္႔အဆုံးမွာ ေရႊအုိးတလုံး ရိွေနတ့ဲ ဥပမာလုိပါဘဲ။ 

ေလထဲက တုိက္အိမ္လုိ႔ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ေဝးကြာလွတ့ဲ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ရလာႏုိင္ဖုိ႔ ရိွေနတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ 

ဘက္စံုပ့ံပိုးႏုိင္မွ ေအာင္ျမင္မယ့္ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ဒအီေျခအေန ေရာက္ေအာင္ ေန႔တိုင္းဘဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနရပါမယ္။ 

အခုေတာင္ စလုပ္ဖို႔ လုိအပ္ေနပါၿပ။ီ 

နည္းလမ္းေတြက ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရမယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိရုံနဲ႔ နည္းလမ္းေတြကုိ အလုိလုိ 

သမိလာႏုိငပ္ါဘူး။ ဒါဟာ ေယဘူယ်လက္ခံႏုိင္တ့ဲ အမွန္တရားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ ္ အေျခခံက်င့္ဝတ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  

ေခတ္သစ္လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမွာ ဒီလုိက်င့္ဝတ္ကိ ုတခါတေလ မလုိက္နာၾကပါဘူး။ က်င့္ဝတ္ညီတယ္လို႔ အမ်ားက ထင္ျမင္လာေစဖုိ႔  

လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ဌာနတခ်ဳိ႕က အၾကံအဖန္ လုပ္ပါေတာ့တယ္။ ဒအီခါ က်င့္ဝတ္မညီတာေတြ ျဖစ္လာရပါတယ္။  

နမူနာေပးပါမယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ လူေတြဟာ လုပ္ပိုင္ခြင္ ့ ရွိသလုိမ်ဳ ိး လိမ္ေျပာတတ္ၾကပါတယ။္ လိမ္ညာေနက်လည္း ျဖစ္လုိ႔ 

တရားဝင္လုိလုိ အစဥ္အလာလုိလုိ မဆန္းသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လိမ္ေျပာသူေတြဟာ သူတုိ႔အက်ဳ ိးစီးပြားအတြက္ လိမ္ေျပာၾကတာ 

ပါဘ။ဲ လိမ္ေျပာတ့ဲအခါ က်င့္ဝတ္ညီလား၊ မညီလားဆုိတာ ဂရုမစိုက္ေတာ့ပါဘူး။ လုိခ်င္တာရဖုိ႔ေလာက္ဘဲ အာရုံစိုက္ပါေတာ့တယ္။   

ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ဖို႔ ဆိရုင ္ဘာမဆုိ လုပ္ရမယ၊္ ရည္မွန္းခ်က္သာ အေရးႀကီးတယ္လုိ႔ လိမ္ေျပာသူေတြက ထင္ျမင္ယူဆေနတတ္ 

ပါတယ္။ 

ဒအီျဖစ္မ်ဳိးမွာ နည္းလမ္းနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ခုစလုံးဟာ က်င့္ဝတ္နဲ႔ မညီပဲ ရိွေနပါတယ္။ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြဟာ လူသားေတြရ႕ဲ 

ေကာင္းက်ဳ ိးကုိ ဖန္တီးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားေတြ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနတာဟာ အဒဲအီသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြ တည္ရိွေနဖုိ႔အတြက္ 

မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဆုိတာ လူထုေကာင္းစားေရးအတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ရပ္တည္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ လူထုက 

စေတးခံေပးရတာ မဟုတ္ပါဘူး။  

ျပည္သူလူထုဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ သိရွိေနသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိ ု ေဖာ္ထုတ္သူ 

ေတြမွာ လူထုထံ မေပါက္ၾကားေစဖုိ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ရမယ္ ့က်င့္ဝတ္လည္း ရိွပါတယ္။ ဥပမာ- လိင္ဆက္ဆံေဖ်ာ္ေျဖတဲ ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

တခုမွာ အသုံးခ်ခံေနရတဲ ့  အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္တဦးကုိ ရကဲ ကယ္ဆယ္လုိက္တ့ဲသတင္းကုိ လူထုသိေအာင္ 

ေဖာ္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဒီဲသတင္းမွာ ကာယကံရွင္ကေလးရဲ႕ ရုပ္ပံု၊ နာမည္၊ လိပ္စာနဲ႔တကြ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာေတြကုိ 

မီဒီယာက်င့္ဝတ္အရ လွ်ဳ ိ႕ဝွက္ထားရပါမယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ၿပီး 

အျမဲတမ္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေရးသားေျပာဆုိ ေဖာ္ထုတ္ရဲရပါမယ္။   

“အရင္ကလည္း ဒီလိဘဲု လုပ္ေနၾကတာပါ”လုိ႔ အစဥ္အလာအတုိင္း လက္ခံထားၾကတ့ဲ က်င့္ထုံးေတြကုိ ေထာက္ျပၿပီး ဘာျဖစ္မယ္- 

ညာျဖစ္မယ္၊ ဘာလုပ္လုိက္-ညာလုပ္လုိက္ စတ့ဲ အမွားအယြင္းေတြနဲ႔ ေျမွာက္ထုိးပင့္ေကာ္ လွည့္စားေနတ့ဲ နမူနာေပါင္း မေရမတြက္ 

ႏိုင္ေအာင္ ရွိပါတယ္။ ဒီလုိအျဖစ္ေတြဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ပိုလို႔ေတာင္ ျဖစ္ပ်က္ေနပါတယ္။  

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ျမွင့္တင္ေပးဖုိ႔နဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေနထုိင္သူေတြရ႕ဲေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြေျပာတ့ဲတိုင္း လုိက္လုပ္ဖုိ႔ 

ဆိုတာ အဲဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ရွိေနသူေတြအေပၚမွာဘဲ မူတည္ေနပါတယ။္  
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အပုိင္း (၆)   အာဏာ 

ဒီမုိကေရစီဟာ အာဏာကုိ ထိန္းညိွေပးႏုိင္ဖို႔ စီမံထားတ့ဲစနစ္ ျဖစ္ပါတယ။္ ဒီမိုကေရစီထက္ပိုၿပီး ထိန္းညိွေပးႏုိင္တ့ဲ အျခား စနစ္မရိွ 

ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဘယ္သူတဦးတေယာက္ကမွ အာဏာကုိ အလြန္အကြၽ ံမသံုးစြဲ မခ်ဳပ္ကုိင္ႏိုင္ေအာင္  အေသအခ်ာ စီမံ 

ထားပါတယ္။   

ဒါေပမယ့္္ အဒဲီလုိစီမံထားဖုိ႔ ခက္ခဲပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ အာဏာဆုိတာ ရႈပ္ေထြးတတ္တ့ဲသေဘာ ရိွလို႔ပါဘဲ။ ဒီမိုကေရစီ 

အစုိးရတရပ္က အာဏာကုိ မွ်မွ်တတ သံုးစြဲႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳတင္စီမံထားဖုိ႔က အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။  ေအာင္ျမင္ေအာင္ စီမံ 

ႏိုင္ခ်င္ရင္ ဘယ္လုိရႈပ္ေထြးတတ္တယ္ ဆုိတာကုိ အမွန္တကယ္ နားလည္ထားရပါမယ။္   

အာဏာရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကုိ ေျပာျပပါမယ။္ အာဏာမွာ အျခားသူေတြကုိ လိုက္နာေစဖုိ႔ နည္းလမ္းအမ်ားႀကီး ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

“အာဏာဆုိတာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တ့ဲအရာ ျဖစ္တယ္”လိ႔ ုအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအဓိပၸာယ္ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ရ႕ဲ 

အာဏာအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားပုံနဲ႔ အေျခခံက်က် တူညီေနတာကေတာ့ ကသိကေအာင့္ ျဖစ္စရာပါဘ။ဲ  

အမွန္တကယ္မွာေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ခြၽင္းခ်က္အေနနဲ႔ အာဏာကုိ ေကာင္းတ့ဲကိစၥေတြမွာ သုံးမယ္ဆုိရင္ 

သံုးႏုိင္ပါတယ။္ စံႏႈန္းတခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အာဏာရွင္ႏုိင္င ံ သာမကပါဘူး။ အာဏာရွင္မဟုတ္တဲ ့ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာင္ 

က်င့္ဝတ္မညီပ ဲအာဏာကုိ အသုံးခ်ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ေတြကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာမ်ဳ ိး ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။   

အာဏာနဲ႔ပတ္သကရ္င္ ျပႆနာေတြက အျမဲတမ္း ရိွေနပါတယ္။ ျပႆနာေတြ စလာရတာဟာ အာဏာကုိ ရယူခ်င္တဲ ့သဘာဝ 

ေၾကာင့္ပါဘဲ။ ဘယ္သူမဆုိ ရထားတ့ဲအာဏာကုိ တုိးပြားျမွင့္တင္ႏိုင္တယဆုိ္ရင္ သူ႔အတြက္သာမက သူ႔မိသားစုအတြက္ပါ အလား 

အလာေကာင္းေတြကုိ ဖန္တီးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ အာဏာကုိ ပုိၿပီး ရရွိခ်င္ၾကပါတယ္။ ပိုၿပီး ျမဲျမံေအာင္ ထိန္းသိမ္း 

ထားခ်င္ၾကပါတယ္။ အာဏာမွာ သဘာဝအားျဖင့္ အကန္႔အသတ္ မရွိပါဘူး။ အာဏာရလာတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ အာဏာကုိ ပုိၿပီးပုိၿပီး 

လိုခ်င္ေနပါေတာ့တယ္။   

ဒသီေဘာကုိ အစုိးရတရပ္က အာဏာရယူထားတ့ဲကိစၥေတြမွာ အမ်ားဆုံး ေတြ႔ရပါတယ္။ သိသိသာသာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ အစုိးရ 

ဟာ သူ႔အေနနဲ႔ တာဝန္ယူႏုိင္တာေတြကုိ အရွင္းလင္းဆုံး လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာေပးထားရပါတယ္။ သင့္တင့္မွ်တေအာင္ 

ကန္႔သတ္ထားတ့ဲ အာဏာစက္ဝန္းအတြင္းမွာဘ ဲအစုိးရလုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္လုိ႔ 

သတ္မွတ္ခံရတ့ဲအခါ အာဏာမက္ေမာသူေတြဟာ အရာရာတုိင္းမွာ အာဏာစက္ သက္ေရာက္ဖုိ႔ကုိဘ ဲစိတ္အားထက္သန္ ေနတတ္ 

ၾကပါေတာ့တယ္။  

အာဏာအမ်ဳိးမ်ဳ ိး ရွိပါတယ္။ အာဏာရယူပုံလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အာဏာအသုံးခ်ပုံလည္း အမ်ဳ ိးမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္က အတင္း 

အၾကပ္ ရယူတ့ဲအာဏာ (Military power) ဆုိတာ ရွိပါတယ္။ အင္အားသံုးတ့ဲျပင္ အျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ရယူတ့ဲ ႏုိင္ငံေရး အာဏာ 

(Political power)လည္း ရွိပါတယ္။ တရားရုံး ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ရယူတ့ဲအာဏာ (Legal power) လည္းရိွပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ စိတ္ဓါတ္ 

ေရးရာနဲ႔ လႊမ္းမုိးၿပီး ရယူတဲ ့အာဏာ (Psychological power) မ်ဳိးလည္းရိွပါတယ္။    

အာဏာအမ်ဳိးမ်ဳ ိးအျပင္ အာဏာသက္ေရာက္ႏုိင္စြမ္းလည္း အမ်ဳ ိးမ်ဳိးပါဘဲ။ အႂကြင္းမဲ့အာဏာ (Absolute power) ဆိရုင္ “ေသဆုိ 

ေသ၊ ရွင္ဆုိရွင္” ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူကိ ု စိတ္ဓါတ္ေရးရာ လႊမ္းမုိးၿပီး သူ႔ကိုယ္သ ူ ေသေၾကာင္းၾကံစည္ခိုင္းတ့ဲ အာဏာလည္း 

ျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလမ ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒမွာ ကုိးကြယ္ကုိင္းရိွဳင္းသူေတြကုိ အစၥလမ္ဘာသာအတြက္ အေသခံေပးရင္ အာဇာနည္ 

ျဖစ္မယ္လို႔ ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္ၿပီး ေသေၾကာင္းၾကံခိုင္းတတ္ပါတယ။္ ေသေၾကာင္းၾကံစည္သူေတြဟာ အေသခံဗုံးခြဲၿပီး သူတုိ႔ 

ေခါင္းေဆာင္ေတြက မႀကိဳက္တဲအ့ျခားသူေတြကုိ သတ္ျဖတ္ေပးရပါတယ္။ 

အဲဒီလိ ုမေကာင္းမႈတခုခုကုိ က်ဴးလြန္ေစဖို႔ လႊမ္းမုိးတ့ဲအာဏာမ်ဳ ိးဟာ လူတဦးခ်င္းရဲ႕ လြတ္လပ္တ့ဲဆႏၵကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ပါတယ။္ 
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လူမွာ အသက္ရွင္လိုတ့ဲ အသိစိတ္က အလုိလုိရွိၿပီးသားျဖစ္ေပမယ္ ့ဆက္လက္ အသက္ရွင္လိုစိတ ္မရိွေအာင္ အာဏာနဲ႔ လႊမ္းမုိး 

ထားလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိဘဲ အျခားသူေတြကုိ ထိခုိက္နာက်င္ေအာင္ မလုပ္လိုတ့ဲ လူ႔က်င့္ဝတ္ကိုလည္း မရမက ေဖာက္ဖ်က္ 

ေစဖုိ႔ အာဏာနဲ႔ လႊမ္းမုိးထားတတ္ၾကပါတယ္။  

အႂကြင္းမ့ဲအာဏာ ေနာက္တမ်ဳိးဟာ ကြၽန္ခံခိုင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻတလႊားမွာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳ ိးနဲ႔  

အျခားသူေတြကိ ုေက်းကြၽန္သဖြယ ္ေစခုိင္းႏုိင္တဲ့ အာဏာမ်ဳ ိးကုိ က်င့္သံုးေနၾကပါတယ္။ ခံရသူေတြဟာ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳ ိးနဲ႔ ကြၽန္ျဖစ္ေနရ 

ပါတယ္။ ဘဝကုိ စေတးေနရပါတယ္။ 

အာဏာဟာ ယစ္မူးေစတတ္ပါတယ္။ အာဏာရရင္ လက္မလႊတ္ခ်င္ေတာ့ပဲ ရိွေနတတ္ပါတယ္။ အာဏာျပေနရတာကုိ မရွက္ 

တတ္ပ ဲ ေက်နပ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ရတာဟာ အေျခခအံေၾကာင္းရင္းကေတာ့ စိတ္က ႏိႈးေဆာ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ 

တယ္။ အာဏာဟာ လူရဲ႕စိတ္ပုိင္း-ရုပ္ပုိင္းအသြင္သ႑ာန္ကုိ ေျပာင္းလဲေစပါတယ္။ အာဏာရိွသူတဦးဟာ သူ႔ကုိယ္သူ အေရးပါသူ 

လို႔ ထင္ျမင္ေနတတ္ပါတယ။္ ဒီလုိအေရးပါတာဟာ သူ႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတ့ဲ ဝိေသသ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ အာဏာကုိ 

လက္လႊတ္ရရင္ ေနရာတကာ အေရးပါေနတာကုိ လက္လႊတ္ဆုံးရံွဳးရမွာသိလို႔ အာဏာကုိ လက္မလႊတ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ အာဏာကုိ 

လက္မလႊတ္ခ်င္သူတုိင္းဟာ ခဏခဏဆုိသလုိ အမ်ားနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ မေနတတ္ေတာ့ပါဘူး။ သည္းခံႏုိင္စြမ္း 

လည္း မရိွေတာ့ပါဘူး။ 

အာဏာကုိ လက္မလႊတ္ခ်င္ရတ့ဲ ေနာက္ထပအ္ေၾကာင္းရင္းတခုကေတာ့ လာဘ္စားတ့ဲကိစၥ ပါဘ။ဲ အာဏာရိွေနမွဘဲ လာဘ္စားလုိ႔ 

ရတာေၾကာင့္ အာဏာကုိမက္ေမာရတာ ျဖစ္ပါတယ။္ သူတုိ႔အေနနဲ႔ ဆက္ၿပီးလာဘ္စားႏုိင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ အဆုံးရံွဳး 

မခံခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒီအခ်က္ကုိ ျပ ျဳပင္ႏိုင္ဖုိ႔ အေလးအနက္ ဂရုစိုက္ရပါမယ။္ 

ေယဘူယ်ေျပာႏိုင္တဲ ့ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အာဏာက လူကို ဖ်က္ဆီးတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလ။ဲ အာဏာ ရလာတ့ဲ 

အခါ အရင္တုန္းက ရည္ရြယ္ထား၊ ကတိေပးထားတာေတြကိ ုေမ့ေလ်ာ့သြားတတ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္အသစ္ေတြ ရွိလာပါတယ္။ 

အမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ လုပ္ရမလား၊ မိမိကုိယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက ္လုပ္ရမလား ဇေဝဇဝါနဲ႔ ရႈပ္ေထြးၿပီး မသင့္မေလ်ာ္ မမွန္မကန္ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က ္ခ်တတ္ပါတယ္။   

အာဏာရဲ႕ဝိေသသလကၡဏာကုိ  ေနာက္ဆုံးေျပာရရင္ေတာ့ အာဏာဟာ သုံးရင္သံုးသေလာက္ အလြန္အစြမ္းထက္တယ္ ဆိုတာ 

ပါဘ။ဲ ဒါေပမယ့္ အာဏာစက္ မသက္ေရာက္ရင ္ဘာအစြမ္းမွ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အာဏာကုိ သုံးခြင့္မျပဳရင ္ဘာမွျဖစ္မလာႏုိင္ေတာ့ 

ပါဘူး။  အနည္းဆုံး အာဏာလက္ဝယ္ရိွေနသူ အမ်ားစုဟာ ဒီသေဘာကုိ ယံုၾကည္တတ္ၾကပါတယ္။ အာဏာရတယ္ဆုိရငဘဲ္  

အာဏာရိွေနၿပီလုိ႔ အျခားသူေတြသိေအာင္ ေၾကညာေမာင္းခတ္ပါေတာ့တယ္။ ဒါ့ျပင ္ သူတုိ႔ဟာ အာဏာကုိ အထိေရာက္ဆံုး 

ဘယ္လိအုသုံးခ်မလဲလုိ႔လည္း အသိေပး ၿခိမ္းေျခာက္တတ္ၾကပါတယ္။ အျခားသူေတြက သူတုိ႔ကိ ု ေၾကာက္လန္႔ေနေအာင္၊ သူတုိ႔ 

အမိန္႔ေပးသမွ် လုိက္လုပ္ေပးရေအာင္ လုပ္ထားတာပါဘဲ။ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ လူတဦးခ်င္းနဲ႔ လူမႈေရးရာ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြအၾကား အာဏာကုိ မွ်မွ်တတ အသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႔ စီမံထားရပါတယ္။ 

ဒီမုိကေရစီမွာ လူတဦးနဲ႔တဦး တန္းတူညီတ ူျဖစ္လုိ႔ လူထုအတြက္ဆိရုင ္လူတုိင္းမွာ ညီမွ်တဲ ့အာဏာ ရွိပါတယ္။ မရိွေသးရင ္ရိွထိုက္ 

ပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွာ မွ်မွ်တတ က်င့္သုံးရမယ့္ အာဏာကုိ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တက္လာတ့ဲအစုိးရဆီမွာ ေပးအပ္ထားရပါတယ္။ အစုိးရက 

အာဏာက်င့္သုံးပုံ မမွန္ရင္၊ အာဏာကုိ မွ်မွ်တတအသုံးမခ်ႏိုင္ဘူးဆုိရင္ ေဝဖန္သူေတြက ျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ျပတတ္ၾက 

ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္လုိ႔ အမွန္တကယ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိ ု စြန္႔လႊတ္ၿပီး အာဏာရွင္ျဖစ္သြားသူ 

ေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ခလွဲပါတယ္။ တခ်ဳ ိ႕ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ေတာင္ 

အာဏာရွင္စနစ္ကိ ုကူးေျပာင္းတတ္ၾကပါတယ္။   
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အာဏာဟာ အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရုံး-သမဂၢေတြမွာလည္း တည္ရွိေနပါတယ္။ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြနဲ႔ 

သတင္းမီဒီယာေတြအားလုံးမွာ အာဏာကုိ တေနရာထဲကေန စုစည္းထားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုေနရာဌာနေတြမွာလည္း နည္း 

အမ်ဳိးမ်ဳ ိးနဲ႔ အာဏာအလြဲသံုးစား လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အာဏာအလြဲသံုးစား လုပ္လုိက္တာနဲ႔ ျပႆနာတက္ျမဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။  

အာဏာကုိ ဘယ္လိုဘဲ အမ်ဳိးမ်ဳ ိး အသုံးခ်ေနေပမယ့္ ေနာက္ဆုံး ဆံုးျဖတ္သူဟာ လူထဘဲု ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုရ႕ဲစကားဘဲ အတည္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာလက္ဝယ္ရွိသူေတြက အရည္အခ်င္း မျပည့္ဝဘူးဆုိရင ္ လူထုက ေနာက္လူသစ္ေတြကုိ မေဲပးေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမွာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းနဲ႔ သတင္းမီဒီယာတုိ႔မွာလည္း ဒီအတုိင္းျဖစ္ရင္ လူထုက 

ဆက္လက္ အားေပးေနေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ေနာက္ထပ္အေျခခံ(၂)ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့လည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အာဏာကုိ မွ်မွ်တတ သုံးစြဲၾကရပါတယ္။ ဒ(ီ၂)ခ်က္စလုံး 

ဟာ အေမြဆက္ခံျခင္းနဲ႔ဆုိင္ပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ မိဘကေန သားသမီးကုိ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ အေမြဆက္ခံတာ မရွိသင့္ဘူး 

ဆိုတ့ဲ အေျခခံမူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ နန္းဆက္ခ ံအာဏာယူထားတ့ဲအေလ့အထဟာ ဘယ္ေတာ့မ ွလက္ခံႏုိင္ဖုိ႔ မရွိေတာ့ 

ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္မွာ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြ မရိွသေလာက္ နည္းပါးလာေနေပမယ့္လည္း အဲဒီေလာက္နည္းတ့ဲအထဲက 

ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ အေဖကေန သားဆီကုိ ရာထူးဆက္ခံတ့ဲပံုစံကုိ ေတြ႔ေနရပါေသးတယ္။ ဥပမာ- ေျမာက္ကုိးရီးယား ႏိုင္ငံမွာ ဖခင္ျဖစ္တ့ဲ 

ကင္အီဆြန္း ကြယ္လြန္တ့ဲအခါ သားျဖစ္တ့ဲ ကင္ဂ်ဳံအီးက အာဏာ ဆက္လက္ရယူေနခ့ဲပါတယ္။   

အေမြဆက္ခံတ့ဲ ဒုတိယအေျခခံမူကေတာ့ စီးပြားေရးအာဏာ (ဒါမွမဟုတ္)ဓနအင္အားကုိ သားသမီးေဆြမ်ဳိးေတြဆီကုိ မလႊအဲပ္သင့္ 

တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေျခခံမူကုိ အတင္းအၾကပ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ မူအရ အလြန္ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူေတြရ႕ဲ 

သားသမီးေတြဟာ မိဘဆီက အေမြအေျမာက္အျမားကုိ ခံစားႏုိင္ဖို႔မသင့္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒီတားျမစ္ခ်က္ကုိ ျပဌာန္းဖုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 

ေတြမွာ လိုလုိလားလား မရွိၾကေသးပါဘူး။  

ဒီလုိျဖစ္ေနတာကုိကဘ ဲအေမြဆက္ခံတ့ဲ ပထမအေျခခံမူကိ ုတရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ 

စီးပြားေရး အင္အားေကာင္းေနလုိ႔ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ေငြနဲ႔ေပါက္ ဝယ္ယူႏိုင္ၾကသူေတြဟာ အာဏာရလာတ့ဲအခါမွာ အာဏာ 

အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားရွာႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ စီးပြားေရးအေမြဆက္ခံၿပီး ႏုိငငံ္ေရးကုိ ဖ်က္စီးတာ 

ပါဘ။ဲ 

အေမြဆက္ခံတာကုိ တားျမစ္တ့ဲ ဒအီေျခခံမ ူ ႏွစ္ခုစလုံးကုိ လုိက္နာက်င့္သုံးႏုိင္မွသာ လူ႔အဖြ႔အဲစည္းတခုလုံးကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ 

လုပ္ႏိုင္မာွ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး အေမြဆက္ခံတာနဲ႔ စီးပြားေရး အေမြဆက္ခံတာ ႏွစ္ခုစလုံးကုိ တားျမစ္ရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီႏွစ္ခု 

စလုံးကုိ လုံးဝ မဆက္စပ္ေစပဲ သီးျခားစီ ခြဲျခားထားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ။္    
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အပုိင္း (၇)   ရပုိင္ခြင့္မ်ား 

ရပုိင္ခြင့္ကိ ုအဂၤလိပ္လုိ Right လို႔ ေခၚပါတယ္။ အာဏာကုိ ရယူပိုင္ဆုိင္တာဟာ ရပုိင္ခြင့္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္မခ်ႏိုင္ 

ပါဘူး။ အဲဒသီေဘာလည္း မရွိပါဘူး။  ဒါေပမယ့္ သက္ရွိဘဝတခုကိ ုရယူပုိင္ဆိုင္တာဟာ ရပုိင္ခြင္ဘ့လုိဲ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိငပ္ါတယ္။ 

အဲဒီသေဘာလည္း ရွိပါတယ္။ သက္ရိွအျဖစ္န႔ဲ ဆက္ၿပီးအသက္ရွင္ႏိုင္ၾကတာဟာ ဘဝတခု စတင္ျဖစ္တည္ပုိင္ခြင့္ကိ ု ရရွိထားလုိ႔ 

သာမကပါဘူး။ တခ်ဳ ိ႕ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိပါ ဆက္လက္ ရရွိထားလုိ႔ျဖစ္ပါတယ။္ 

အဲဒီလိုဘ ဲ တန္းတူညီမွ်တာနဲ႔ လြတ္လပ္တာေတြဟာ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံမူေတြ ျဖစရ္ံုမက ရပိုင္ခြင့္ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူသားတုိင္းမွာ ခြဲျခားႏိွမ့္ခ် ဆက္ဆံခံရတာ မရိွပ ဲတန္းတူညီမွ်တာနဲ႔ လြတ္လပ္တာေတြ ရိွပါတယ။္  

တျခားရပုိင္ခြင့္ အမ်ားအျပားလည္း ရိွေနပါေသးတယ္။ ရပုိင္ခြင့္ေတြအေၾကာင္းကုိ ႏုိင္ငံတကာတုိင္းျပည္၊ အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္ 

မ်ားမ်ားမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားၾကပါတယ္။ နမူနာျပရရင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရ႕ဲ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာဥပေဒ (Bill of Rights) 

မွာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။ ဒဦပေဒဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံ ု အေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားတ့ဲ 

ပထမဦးဆုံး (၁ဝ) ခ်က္ထဲက တခုျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေတြ႔ႏုိင္တဲ ့နမူနာတခုကေတာ့ ကုလသမဂၢရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ 

စာတမ္း (Universal Declaration of Human Rights) ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒရီပိုင္ခြင့္ေတြကုိ လူသားေတြရ႕ဲလြတ္လပ္ခြင္ ့ (Civil liberties) ေတြလို႔ လူအမ်ားက သိၾကပါတယ္။ လူရ႕ဲ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ 

လို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လုိဘနဲာမည္တပ္တပ္ “လူမွာ လြတ္လပ္ခြင့္ ရိွတယ္၊ လရဲူ႕လြတ္လပ္ခြင့္ကိ ုထိပါးတ့ဲကိစၥေတြကေန 

လြတ္ကင္းသင့္တယ္” ဆိုတ့ဲ အဓိပၸာယ္ဘဲ ရပါတယ္။   

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒဆုိင္ရာ ေနာက္ပုိင္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ 

ခ်က္မွာ ပါဝင္ေနတ့ဲ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြကိ ုေျပာျပပါမယ။္ 

1. လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိ-ုစုရုံးခြင့္၊ သတင္းနဲ႔စာေပ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခြင့္၊ သေဘာထားကြဲလြဲပုိင္ခြင့္၊ 

2. လြတ္လပ္စြာ ဘာသာတရား ကုိင္းရိွဳင္းခြင့္ (ဘယ္ဘာသာကုိမဆုိ ကုိးကြယ္ခြင့္အျပင္ ကုိးကြယ္ျခင္းမွ ရပ္ဆုိင္းခြင့္ ဒါမွမဟုတ္ 

ဘယ္ဘာသာကုိမ ွမကုိးကြယ္ပဲ ေနႏုိင္ခြင့္တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။) 

3. လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ခြင္ ့(မိမိကုိယ္ကုိကာကြယ္ႏုိင္တယ္ ဆုိတဲ့ကိစၥကုိ ပုိၿပီး ဓမၼဓိဌာန္က်တ့ဲ ရပိုင္ခြင့္အျဖစ္ ရည္ညႊန္း 

ပါတယ္။) 

4. အေၾကာင္းျပခ်က္ မခိုင္လုံပဲ ရွာေဖြ-ဖမ္းဆီးခံရတာကေန ကင္းလြတ္ပိုင္ခြင့္ (လူတဦးခ်င္းရဲ႕ ကုိယ္ပိုင္သီးသန္႔ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ 

ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ ရည္ညႊန္းပါတယ္။) 

5. မွ်တမႈ မရိွပ ဲတရားစီရင္ခံရတာကေန ကင္းလြတ္ပိုင္ခြင္ ့(ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားရင္ဆိုင္ခြင့္၊ အခ်ိနမ္ဆြဲပ ဲအမ်ားျပည္သ ူ

ေရွ႕ေမွာက္မွာ တရားသူႀကီးအဖြဲ႔နဲ႔ စစ္ေဆးခံပိုင္ခြင့္၊ ရက္စက္ၿပီး လူမဆန္တဲ ့အျပစ္ေပးခံရတာကေန လြတ္ကင္းပုိင္ခြင့္ 

အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။) 

6. လြတ္လပ္စြာ မေဲပးပုိင္ခြင့္ 

7. ကြၽန္အျဖစ္ ေစခုိင္းခံရတာကေန လြတ္ကင္းပုိင္ခြင့္ 

အဲဒီလြတ္လပ္ခြင့္ေတြကိ ုလိုက္နာက်င့္သုံးဖုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ဥပေဒ ျပဌာန္းထားပါတယ္။ လူတုိင္းမွာ 

ဒီလုိလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ရိွေနပါတယ္လုိ႔ အာမခံထားပါတယ္။ အဒဲီႏုိင္ငံေတြမွာ တန္းတူညီတူ အကာအကြယ ္ ရပိုင္ခြင့္ကုိ ဥပေဒ 

ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဒါ့ျပင ္ဘယသူ္တဦးတေယာက္ကမွ ဥပေဒအထက္မွာ မရိွရဘူး1 2 ဆိုတ့ဲသေဘာကုိလည္း ထင္ထင္ရွားရွား 

                                                
1 No one should be above the law. 
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လက္ခံၾကပါတယ္။  ဒဦပေဒနဲ႔ ဒီသေဘာကုိ ဆက္စပ္ၿပီး အာမခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ရပုိင္ခြင့္ေတြဟာ လူတဦးခ်င္းရ႕ဲ ရပုိင္ခြင့္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရပိုင္ခြင့္ေတြကုိ ျပည္သူေတြက သေဘာတူညီထားၾကၿပီး ဥပေဒျပဌာန္း 

ထားပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အေျခခံအားျဖင့္ ရွိကုိရွိရမယ့္ လူမႈေရးစံႏႈန္းေတြနဲ႔သာမက ႏိုင္ငံတကာ တရားဝင္ သေဘာတူလိုက္နာခ်က္ 

ေတြနဲ႔ေတာင ္ကုိက္ညီပါတယ္။ ဒီလုိရပိုင္ခြင့္ေတြဟာ လူေတြရဲ႕ေန႔စဥ္ဘဝမွာ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏုိင္တဲ ့လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ျဖစ္တယ္ 

လို႔ နားလည္ထားႏုိင္ပါတယ္။    

လူတဦးခ်င္းမွာဘ ဲရပိုင္ခြင့္ေတြရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရုံး သမဂၢေတြမွာလည္း ရပုိင္ခြင့္ေတြ ရွိေနတာကုိ 

သတိျပဳဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပမာ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ု အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒဟာ သတင္းမီဒီယာေတြကိ ု ဖိႏိွပ္ 

ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာ မရိွေအာင္ အာမခံထားပါတယ္။ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ဖုိ႔၊ အမွန္တရားကုိ လုိက္နာဖုိ႔လိုမ်ဳိး ကိစၥေတြ အပါအဝင္ 

ရပုိင္ခြင့္ေတြအတြက္ ဘယ္သူမဆုိ သတင္းမီဒီယာကေန ေဖာ္ျပႏိုင္၊ ေစာဒကတက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကုိ တားဆီးပိတ္ပင္လုိ႔ 

မရပါဘူး။ 

အစုိးရတရပ္က လုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြ၊ မလုပရ္တ့ဲကိစၥေတြကုိ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံ ု အေျခခံဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပေပးထားရပါတယ္။ 

ဒါေတြဟာ အစုိးရရဲ႕ရပုိင္ခြင့္ေတြနဲ႔ အစုိးရကုိ ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုလိုဘဲ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု 

မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရနဲ႔ ျပည္နယ္အစုိးရ ဆိုၿပီး အစုိးရမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ အစုိးရအသီးသီးတုိ႔ဟာ ျပဌာန္းထားတ့ဲ သူတုိ႔ 

ရပုိင္ခြင့္ေတြအတုိင္းဘဲ အုပ္ခ်ဳပၾ္ကရပါတယ္။   

စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြမွာလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရျဖစ္ျဖစ္၊ လက္မွတ္ေရးထုိး သေဘာတူညီခ်က္အရျဖစ္ျဖစ္ ရပုိင္ခြင့္ေတြ 

ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမာွ အျမင့္ဆုံးတရားရုံးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြဟာ “လ”ူ လိုဘဲ 

တရားဝင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသားေတြ ရရိွခံစားေနတ့ဲ ရပုိင္ခြင့္ေတြအတုိင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြကလည္း အတူတ ူရရွိပါတယ္။ 

အေမရိကန္မွာ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြကိ ုအဲဒီလိရုပုိင္ခြင့္ေတြ ေပးထားတာဟာ အခုဆိုရင္ ကမာၻတလႊား စံႏႈန္းတခု ျဖစ္လာ 

ပါတယ္။   

လူတဦးခ်င္းနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနတိုင္းမွာ ရပုိင္ခြင့္ေတြရွိေနလုိ႔ ဘယ္ဘက္ကုိ ဦးစားေပးရမလဲဆုိတာ မသိႏိုငရ္င္ေတာ့ အႀကီးအက်ယ္ 

ရႈပ္ေထြးသြားတတ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီရ႕ဲအေျခခံမူမွာ လူတဦးခ်င္းရဲ႕အာဏာဟာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ရုံမက တဦးခ်င္းရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္ဟာ 

လည္းအျမင့္ဆုံးျဖစ္ပါတယ။္ ဒါေပမယ့္ ေခတ္သစ္ကမာၻမွာ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြက ၾသဇာထက္လြန္းလုိ႔ လူတဦးခ်င္းရဲ႕ အခြင့္အေရး 

ေတြ ဆုံးရံွဳးေနရတာကုိ ေတြ႔ေနရပါတယ္။       

လူတဦးခ်င္းနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြမွာ ရပုိင္ခြင့္ေတြ ရိွသလုိ သက္ရိွေတြအတြက္ ဘဝျဖစ္တည္ခြင္ ့ရွိပါသလား၊ အျခားသတၱဝါေတြ 

မွာလည္း ရပိုင္ခြင့္ ရိွပါသလား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းပုိင္ခြင့္ဆုိတ့ဲ သဘာဝမွာေရာ ရပ္တည္ပိုင္ခြင္ ့ ရွိပါသလားလုိ႔ 

ေမးစရာေတြ ျဖစ္လာရပါၿပ။ီ ဒါဆုိရင ္အျခားသတၱဝါေတြကုိ သတ္ျဖတ္စားေသာက္ၿပီး အသက္ရွင္ရတဲ ့သားစားသတၱဝါေတြအတြက္ 

မသင့္ေတာ္ႏုိင္ပ ဲျဖစ္ရျပန္ပါလိမ့္မယ္။  

ဒီကိစၥမွာ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ေတြကိ ုလက္ေတြ႔က်က် ရႈျမင္သုံးသပ္ၾကည့္ရင္ အမွားအယြင္းနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြ ရိွေနတုန္းဘဲလုိ႔ 

ေတြ႔ရပါတယ္။ လူေတြဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိ ုအေရးတႀကီး မွီခုိဖို႔ မလုိတ့ဲအခါ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မရိွလည္း ေနႏုိင္ၾက 

တာဘဲလို႔ ထင္မွတ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ဒီကမာၻႀကီးကိ ု သက္ရွိသတၱဝါေတြ၊ အပင္ေတြ၊ ေရေျမ ေတာေတာင္နဲ႔ 

                                                                                                                                                  

2
 Magna Carta သည္ အဂၤလန္ဘုရင္၏ အာဏာႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ ပထမဦးဆုံး ကန္႔သတ္ႏိငု္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ စာခ်ဳ ပ္ 

Great Charter of Freedoms ျဖစ္သည္။ အလယ္ေခတ္ မတိုင္မီထိ ဘုရင့္အာဏာကို လက္ေတြ႔က်က် မကန္႔သတ္ႏိုင္ခ့ဲေသာ္လည္း ဥပေဒကို 

ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္း ျပသလိုေသာ ဘုရင္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ သေကၤတ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေခတ္သစ္တြင္ တရားရံုးမ်ား၊ အထူးခံုရံုးမ်ားအျပင္ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ အပါအဝင္ အျခားဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အေတာ္မ်ားမ်ားအေပၚ၌ ထိုစာခ်ဳပ္က ၾသဇာ 

လႊမ္းမိုးထားသည္။     
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သဘာဝတရားတုိ႔အားလုံးရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ ဓါတ္ျပဳတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားရပါတယ္။ ဒါကိ ုေဂဟစနစ္၊ အဂၤလိပ္လုိ 

Ecology လုိ႔ေခၚပါတယ္။ အရာရာတုိင္းဟာ တခုနဲ႔တခု အခ်ိတအ္ဆက္ ရွိပါတယ္။ တခုအေပၚတခု မီွခိ ုအားျပဳေနရပါတယ္။  

လူသားေတြ အသက္ရွင္ဖုိ႔ ေသာက္သုံးရတ့ဲ ေရခ်ဳိကိ ု မုိးရြာတဲအ့ခါမွဘဲ ရရိွပါတယ္။ မုိးရြာဖုိ႔ သဘာဝေတာေတာင္ေတြက တည္ရိွ 

ေပးရပါတယ္။ ေတာေတာင္ေတြ တည္ျမေဲနေအာင္ သစ္ပင္ေတြက ရွင္သန္ေပးရပါတယ္။ သစ္ပင္ေတြ မျပဳန္းတီေအာင္ လူေတြက 

ကာကြယ္ေပးရပါတယ္။ လုိအပ္သလုိလည္း စုိက္ပ်ဳ ိးေပးရတာလည္း ရိွပါတယ္။   

လူသားေတြကုိ ကာကြယ္ဖို႔အတြက၊္ လူသားမ်ဳိးဆက္ေတြ ဆက္လက္တည္ဖို႔အတြက ္ လူမဟုတ္တဲ ့ အျခားအရာေတြရဲ႕ ဘဝ 

ျဖစ္တည္ခြင့္ေတြ ရိွေနရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုလုိပါတယ္။ လူေတြဟာ ၾကက္သား၊ ဝက္သား၊ အမဲသားနဲ႔ ငါးေတြကိ ုစားေသာက္ၾကလုိ႔႔ 

အဲဒီ တိရိစာၦန္ေတြ မ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယ္လို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝရပ္တည္ခြင့္ေတြ ရွိကုိရိွေနရပါမယ္။     

ဥပမာ- စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြက သဘာဝကုိ သူတုိ႔စီးပြားေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္လုိ႔ ု သေဘာထားပါတယ္။ ဘယ္လုိ 

အသုံးခ်ရမလဲ ဆုိတ့ဲ စီးပြားေရးမ်က္စိနဲ႔ဘ ဲၾကည့္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ စီးပြားေရးကုမၸဏီေတြကုိ လုပ္ခ်င္ရာလုပ ္လြတ္လပ္ခြင့္ ေပး 

လိုက္ရင္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္သဘာဝတခုလုံး မုခ်ပ်က္စီးသြားပါလိမ္မ့ယ္။ အခုလည္း ပ်က္စီးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အတုိင္းထက္ အလြန္ 

ျဖစ္လာရင္ လူ႔အသက္ေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့အထိ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ။္     

ကမာၻႀကီးဟာ ရွိသမွ်အရာအားလုံး ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ ဓါတ္ျပဳမႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားတာေၾကာင့္ ေလာကရဲ႕ သြင္ျပင္ 

လကၡဏာေတြနဲ႔ လုိက္ဖက္ညီေအာင္ လူေတြက က်င့္ၾကံေနထုိင္ရပါလိမ့္မယ္။ ေလာကရဲ႕အခြင္အ့လမ္းေတြကိ ုေလာကေကာင္းက်ဳိး 

အတြက္ဘဲ အသုံးခ်ရမွာပါ။ အလြန္အကြၽံမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳ ပ္ရပါတယ။္ လူေတြဟာ ဒီကမာၻကေန လြတ္ေျမာက္ၿပီး အျခားၿဂိဳဟ္ 

ေတြဆီမွာ သြားေရာက္ေနထိုင္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီကမာၻႀကီး တည္ရိွေနမွသာ လူတဦးခ်င္းနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ 

ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

လူမဟုတ္တ့ဲ တျခားသက္ရွိေတြမွာ ဘဝရပ္တည္ပုိင္ခြင္ ့ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လူေတြအတြက္ ဥပမာ- စားစရာအျဖစ္ အသုံးဝင္ေပ 

မယ့္ လူေလာက္ တန္ဖုိးထားမခံရပါဘူး။ တကယ္လိ႔ ုလူေတြမွာ ရပိုင္ခြင့္ရိွရင္ သက္ရွိမွန္သမွ် ရပုိင္ခြင္ ့ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ 

ေလးစားခံရတ့ဲ သက္ရိွစာရင္းမွာ ပါဝင္လုိ႔ ေလးစားခံထုိက္တယ္ဆုိရင ္အျခားသက္ရိွမွန္သမွ်ဟာလည္း အတူတူပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ 

တူညီတ့ဲ အကာအကြယ္ေအာက္မွာ ရိွထိုက္ပါတယ္။ 

ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ဒႆနရႈေထာင့္ကေန ေမးစရာ ရိွေနျပန္ပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနတ့ဲ ဘဝတခုမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရိွလား 

မရိွလားဆုိတာ အဲဒီဘဝပုိင္ရွင္က မသိသလုိ တျခားဘယ္သူမွလည္း မသိပါဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ ဘဝပိုင္ရွင္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတ့ဲ 

တိုင္ေအာင္ ဒရီည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ဘာမွန္းမသိ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူဟာ အသက္ရွင္ႏိုင္တဲ ့အေၾကာင္းရင္းေတြ ရိွေနလုိ႔ 

အမွန္တကယ္ပဲ အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။ ဒအီခ်က္ကုိ အဓိပၸာယ္ရွိႏုိင္သမွ် ေတြးဆၾကည့္မယ္ဆုိရင္ လူရ႕ဲ ဆက္လက္ အသက္ရွင္ 

လိုတ့ဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ရည္မွန္းခ်က္ထက္ အဆမ်ားစြာ ပိုေနတာ ေတြ႔ရပါမယ္။  

ဘဝတခု ျဖစ္တည္လာၿပီဆိရုင ္အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာရပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပိုၿပီးသင့္ေတာ္မွ်တေအာင္ ဝင္ဆန္႔ 

ႏိုင္လာဖုိ႔ အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္လာရပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္သထက္ျမင့္လာတာလည္း ရိွေကာင္းရိွႏိုင္ပါတယ္။ ဘဝတခုက  

ဆင့္ကဆဲင့္ကဲ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ႏိုင္တာဟာ အေျခခံက်တ့ဲ ရပိုင္ခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါေၾကာင္ ့ဒီကမာၻႀကီးကုိလႊမ္းမုိးတ့ဲ လူေတြအေနနဲ႔ ကမာၻႀကီးရဲ႕ အျခားအရာရာတုိင္းက သူတို႔ဘဝေတြ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲတုိးတက္ 

တာကုိ ျငင္းဆန္ တားဆီးပုိင္ခြင္ ့မရိွပါဘူး။ ျငင္းဆန္တားဆီးရင္ ျဖစ္လာတ့ဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥေတြအေပၚမွာ လူေတြကဘဲ တာဝန္ 

ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။    

သက္ရွိေတြမွာ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ရိွတယ္လုိ႔ ယူဆႏုိင္ပါတယ္။ ရပုိင္ခြင့္ေတြအတြက္ လုပ္တ့ဲအခါ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္ေတြ ရိွလာပါ 

မယ္။ ေကာင္းက်ဳ ိး-ဆုိးက်ဳိးေတြ ရိွလာမွာ ျဖစ္ပါတယ။္ ဆုိးက်ဳိးေတြကိ ု ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ဖုိ႔ဆုိရင ္ က်င့္ဝတ္ေတြ လိုအပ္လာပါတယ္။ 

က်င့္ဝတ္ ဆိုတာ ေရတုိ-ေရရွည္ ႏွစ္မ်ဳိးစလုံးမွာ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္ေစဖုိ႔ ေဆာင္ရန္ -ေရွာင္ရန္ေတြ ပါဘဲ။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ 
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အႏွစ္သာရတခု ျဖစ္ပါတယ။္  

လူေတြဟာ လူဦးေရ အနည္းအမ်ားကုိ သဘာဝမဟုတ္တ့ဲနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ဖန္တီးယူၾကပါတယ္။ ကမာၻ႔အရင္းအျမစ္ေတြကုိ 

သဘာဝနည္းလမ္းေတြထက္ ပိုၿပီး ထုတ္ယူစားသုံးၾကပါတယ္။ ဒီကမာၻကုိ သဘာဝမဟုတ္တဲ ့ ေခတ္မီအတတ္ပညာေတြနဲ႔ ဖန္တီး 

ျပဳျပင္ၾကပါတယ္။  

ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳ ိးမွာ ဒီကမာၻရဲ႕ သဘာဝကုိ မထိခုိက္ေစရေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေလွ်ာ့ေပါ့လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ 

သဘာဝ ေရေျမေတာေတာင္ စားက်က္ေျမေတြကိ ု မပ်က္စီးရေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးသင့္ပါတယ္။ အျခားသတၱဝါေတြ မ်ဳိးတုန္း 

ေပ်ာက္ကြယ္တာ မရိွရေအာင္ ကာကြယ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကုိ လူေတြပုိင္ဆိုင္တဲ ့လႊမ္းမုိးႏုိင္တဲအ့င္အားနဲ႔ တုိက္ရိုက္ 

ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ၿပီး အႏုိင္က်င့္ ဖ်က္ဆီးတာမ်ဳိး မလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဒါမွလည္း သဘာဝ အေနအထားေတြ၊ တိရိစာၦန္ေတြဟာ  

မပ်က္စီးေတာ့ပဲ ပြားမ်ားတုိးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိရုပုိင္ခြင့္ေတြက အေျခခံက်က် ရွိေနမဘဲွ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါတယ္။ 

လူတုိင္းမွာ၊ အရာရာတုိင္းမွာ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိေနေစရပါမယ။္ က်င့္သုံးေစႏိုင္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။  

နိဂုံးခ်ဳပ္ မွတ္ခ်က္ေပးရရင္ ဘဝမွာ ရပိုင္ခြင့္အျဖစ္ ရိွေနတ့ဲအရာဆုိလုိ႔ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ရိွေအာင္ လုပ္ယူရတာေတြခ်ည္းပါဘဲ။ ဒါဟာ 

အဓိပၸာယ္ အလြန္ေလးနက္ပါတယ္။ ရပုိင္ခြင့္ေတြ ဆုိတာ ထုိက္သင့္သေလာက္သာ ရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိ ု မဟုတ္ဘူးဆုိရင္ 

မဆီမဆုိင ္ ျဖစ္လာတ့ဲ ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥလုိ ျဖစ္ေနပါလိမ္မ့ယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ရပုိင္ခြင့္ေတြ ရိွမေနခ်ိန္မွာ ရိွေနသလုိလုိ ယူဆ 

ထားရင္ တနည္းနည္းနဲ႔ ဒုကၡေတြ႔ဖုိ႔သာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ မရွိရင္ မရိွဘူးလို႔ သိထားဖုိ႔လုိသလုိ၊ မရွိတာကုိ ရိွေနသလုိလိ ု လိမ္ထားလုိ႔ 

လည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။      

လူတုိင္းမွာ တန္းတူညီမွ်ပိုင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ရိွေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ထမင္းကုိ ထမင္းအုိးထဲကေန အလြယ္တကူ ရေန 

သလုိမ်ဳ ိး၊ ေရကုိ ေရတြင္းေရကန္ ေခ်ာင္းေျမာင္းထဲကေန အလကားေလာက္နီးနီး ရေနသလုိမ်ဳိး ခပ္လြယ္လြယဘဲ္ သေဘာထားေန 

ၾကပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ေလာကမွာ ဘယ္သူမွ ဘယ္ဟာကုိမွ အလကားမရပါဘူး။ ရပိုင္ခြင့္တခုကုိ အလကားမရပါဘူး။ ေပးဆပ္ 

ရပါတယ္။ တုိက္ယူရပါတယ္။ ရၿပီးတ့ဲအခြင့္အေရးကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ထားရပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏိုင္သေရြ႕ ရပုိငခ္ြင့္ 

ေတြ ေပ်ာက္မသြားပါဘူး။ ဆက္လက္က်င့္သုံးႏုိင္ေနပါမယ။္ ဒီလုိမွမဟုတရ္င္ေတာ့ အလြယ္တကူ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါလိမ့္မယ။္ တခါ 

တေလ ေရွာင္လြဲမရတ့ဲ အေျခအေနေၾကာင့္လည္း ေပ်ာက္ဆုံးေကာင္း ေပ်ာက္ဆုံးႏုိင္ပါတယ္။   

ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ပိုမိုတိက်ေအာင္ ဂရုတစိုက္ ေျပာရရင္ တကယ္ေတာ့ ရပိုင္ခြင့္ေတြဟာ ရည္မွန္းခ်က္ (ဒါမွမဟုတ္) ဘဝရပ္တည္ေရး 

အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြပါဘဲ။ ထပ္ေျပာရရင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျပည့္စုံမွ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္ဝမ ွ ဘဝဆိုတာ ဆက္လက္ 

ရပ္တည္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရပုိင္ခြင့္ေတြ ရွိေနမဘဲွ ဘဝကုိ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါမယ္။   

ကေလးေတြမွာ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိပါသလား။ လူႀကီးတုိ႔ကဘဲ ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ တုိက္ယူ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေနပါသလား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ 

မွာလည္း ရပိုင္ခြင္ ့ရွိပါသလား။ လူမဟုတ္တဲ ့အျခားသတၱဝါေတြမွာလည္း ရပုိင္ခြင္ ့ရွိပါသလား၊ အဲဒီပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ အဲဒသီတၱဝါေတြ 

အတြက္ ရပိုင္ခြင့္ေတြကိ ု လူေတြက တိုက္ယူ ကာကြယ္ေပးေနၾကပါသလား။ ဒီေမးခြန္းေတြကုိ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ 

ေျဖၾကည့္ၾကပါ။ ဒီေမးခြန္းေတြထက္ ပုိၿပီးေတာ့ အေတြးနယ္ခ်႕ဲၾကည့္ပါဦး။ ဒါေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေစဖုိ႔ အေထာက္အကူ 

ျဖစ္ေစပါတယ္။ 

ရပုိင္ခြင့္ေတြဟာ ေပးအပ္ခံထားရတဲ ့လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ (Entitlements) မဟုတ္ပါဘူး။ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ လုိအပ္ခ်က္ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အလုိလုိေနရင္း ဘယ္ဟာကုိမ ွအလကား မရပါဘူး။ ဘဝတခုကုိ အလကားရတ့ဲ လက္ေဆာင္ေတြနဲ႔ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါဘူး။ မိမိ 

ျဖစ္ခ်င္တ့ဲဘဝအတြက္ လုိအပ္တ့ဲရပိုင္ခြင့္ေတြကုိ အရင္ဖန္တီးရယူၿပီး တည္ေဆာက္မွသာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ 

© Roland O. Watson 2008    

ျမန္မာဘာသာျပန္ - လြင္ေအာင္စိုး 
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တာဝန္ႏွင္ ့တာဝန္ယူမႈ 

အပုိင္း (၈)  ဒီမုိကေရစီႏွင္ ့ျပည္သ ူ

လူေတြမွာ ဘာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ ရွိေနရပါသလ။ဲ ေနာက္တမ်ဳိး ထပ္ေမးရရင္ ဒီမိုကေရစီ ဆုိတာ ဘယ္္သူေတြအတြက္ ျဖစ္သလဲ။ 

အေျဖကေတာ့  ျပည္သူေတြအတြက္ ဒီမိုကေရစီ ရိွရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကုိ ျပည္သူေတြဆီ 

ကေန ေျပာင္းေရႊ႕ဖယ္ရွားလုိ႔ မရႏုိင္ပဲ အခုိင္အခန္႔ တည္ရိွေနတ့ဲ အမွတ္အသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင ္ႏိုင္ငံအ့ာဏာဟာ ျပည္သူေတြ 

လက္ထဲမွာ ရိွတာကုိလည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါကုိၾကည့္ရင ္ ဒီလုိမ်ဳိးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ဒီမိုကေရစီကုိ က်င့္သုံးေနတယ္လုိ႔ 

ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ပါတယ။္ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီဟာ တလမ္းသြား မဟုတ္ပါဘူး။ ရည္မွန္းခ်က္ ေရာက္ရုံတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ဒီမုိကေရစီကုိ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီး လူထုအက်ဳိးကုိ အျမဲတမ္း ေဆာင္ရြက္ေနရပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ 

ျပည္သူေတြကုိယ္တုိင္က လုိက္နာက်င့္သုံးေပးရမယ့္ ကိစၥေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ရိွေနပါတယ္။   

ဒီမုိကေရစီက လူထုကိ ု အက်ဳိးျပဳပါတယ္။ အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ လူထုက ဒီမုိကေရစီကိ ု ထိန္းသိမ္းေပးရပါတယ္။ ဒသီေဘာကုိ 

နားလည္ဖုိ႔ မခက္လွပါဘူး။ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ စဥ္းစားသုံးသပ္ရင္ အလြယ္တကူ သေဘာေပါက္ႏုိင္ပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ဟာ 

လူထုကိ ုအက်ဳိးမျပဳပါဘူး။ အာဏာရွင္ကုိဘ ဲအက်ဳ ိးျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ ေခါင္းေထာင္ႏုိင္တာဟာ ဒီမိုကေရစီ မရိွလုိ႔ 

ျဖစရ္တာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ လူထုအေနနဲ႔ လူထုအက်ဳိးျပဳ ဒီမုိကေရစီကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မဘဲွ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဟန္႔တားႏုိင္ပါမယ္။  

အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ရိွေနတ့ဲ ျပည္သူလူထုဟာ စနစ္ရဲ႕ဒဏ္ကိ ု ခံရသူေတြျဖစ္ၿပီး အဲဒီစနစ ္ တည္ျမဲေနေအာင္ ပါဝင္ 

လုပ္ေဆာငသူ္ေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ အာဏာရွင္စနစ္ဒဏ္ကုိ ခံရသူေတြဟာ သူတုိ႔ကုိယ္ေရးကုိယ္တာကိစၥေတြကိ ုသူတို႔ကုိယ္တုိင္ 

လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကုိင္လို႔ မရႏုိင္ၾကပါဘူး။ အာဏာရွင ္ေျပာတ့ဲအတုိင္းဘဲ လိုက္လုပ္ေပးေနရပါတယ္။ အာဏာရွင္ 

စနစ္ရ႕ဲမွားယြင္းတဲအု့ပ္ခ်ဳပ္ပံုနဲ႔ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြေၾကာင္ ့မ်ားေသာအားျဖင့္ လူထုဟာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏုိင္ေရးကုိဘ ဲအာရုံ 

စိုက္ေနရပါေတာ့တယ။္  

စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ေကာင္းတာကေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ဒဏ္ကိ ု ခံေနရတ့ဲ လူထုဟာ အုပ္စုလုိက္ (ဒါမွမဟုတ္) အသုိင္းအဝုိင္းအလုိက္ 

အသက္ရွင္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကိ ု အသုံးခ်တတ္ေနတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္က မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ခိုင္းတ့ဲအခါ 

လူထုဟာ အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းမိၾကပါတယ္။ ယိုင္းပင္းကူညီၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ပူးေပါင္းယုိင္းပင္းရန္ စိတ္ဆႏၵရွိရမယ ္ ဆိုတ့ဲ 

ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေျခခံက်င့္စဥ္ကုိ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ေနတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ။္     

အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာေတာင္ ပူးေပါင္းယုိင္းပင္းတတ္တ့ဲ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွိေနတတ္ၿပီး ျပည္သူေတြက ဒီမိုကေရစီ 

က်င့္စဥ္ေတြကုိ က်င့္သုံးေနၾကပါတယ္။ ဒအီခ်က္က ဒီမိုကေရစီဆုိတာ ဘဝရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ စိန္ေခၚတာေတြကုိ သဘာဝ 

က်က် တုန္႔ျပန္တတ္ရံုမက လက္ေတြ႔လုပ္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္လည္း ရႏိုင္ဖို႔ ရိွေနတယ္လို႔ သက္ေသျပေနပါတယ္။     

အာဏာရွင္စနစ္က ဖိႏွိပ္ေပမယ့္လည္း လူထုက ၿငိမ္ခံမေနၾကဘူး။ တနည္းနည္းနဲ႔ တန္ျပန္ၾကပါတယ္။ လူထုမွာ ထူးျခားတ့ဲ 

လူ႔သဘာဝ ရွိေနလုိ႔ပါဘဲ။ လူ႔သဘာဝကုိက ဘယ္လုိဖိႏွိပ္မႈမ်ဳ ိးျဖစ္ျဖစ္ တြန္းလွန္ဖယ္ရွားေနမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ။္ လူ႔သဘာဝ 

အားေကာင္းတ့ဲ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းဟာ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ တန္ျပန္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကလည္း ဒီလုိလူ႔သဘာဝျဖစ္လာေအာင္ 

တြန္းအားေပးပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီဆုိတာ လူေတြရ႕ဲ လက္ေတြ႔ဘဝေတြနဲ႔ မကုိက္ညီပ ဲ မွားယြင္းၿပီး ခန္႔မွန္း ဆုံးျဖတ္ထားတ့ဲစနစ္ 

မဟုတ္ပါဘူး။ လူသားေတြရဲ႕ေကာင္းက်ဳိးေတြကိ ု ရည္ရြယ္ၿပီး စိတ္ကူးယဥ္ထားတ့ဲစနစ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ လူထုနဲ႔ 

အမွန္တကယ္ တသားတည္း အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေနေအာင္ စီမံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါတယ္။ 

အမွနအ္တုိင္း ဆုံးျဖတ္ထားတာေတြအေပၚ အေျချပဳပါတယ္။ 
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ပံုမွန္သေဘာဆုိရင္ေတာ့ လူေတြဟာ က်င့္ဝတ္ေတြကုိ မလုိက္နာခ်င္ၾကပါဘူး။ တခါတေလမွာ အဲဒီပုံမွန္သေဘာက လြန္ကဲသြား 

တတ္ပါတယ္။ ဒအီခါမွာ လူေတြဟာ က်င့္ဝတ္လုိက္နာဖို႔ ပ်က္ကြက္တတ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ျပဳျပင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ကေတာ့ အရင္ဥးီဆံုး 

ဒီမုိကေရစီကုိ တရားဝင္ လက္ခံလာေအာင္ လုပ္ယူရပါတယ္။ စနစ္တခုအေနနဲ႔ လူအားလုံးက လက္ခံလာေအာင္ စီမံရပါတယ္။ 

ဒီမုိကေရစီကုိ လက္ခံၿပီဆုိရင ္ဒီမုိကေရစီက်င့္ဝတ္ေတြကုိ လုိက္နာလာေတာ့မာွ ျဖစ္ပါတယ္။  

လူ႔သဘာဝ ေနာက္တခုကေတာ့ လူဟာ လြတ္လပ္စြာ ေနလုိတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလုပ္ပါ၊ ညာလုပ္ပါလုိ႔ အတင္းခုိင္းရင ္မႀကိဳက္ 

ၾကပါဘူး။ ဒအီခ်က္က လူဟာ အသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ ယွဥ္တြဲလာရတ့ဲအခါမွာ သူ႔သေဘာနဲ႔သူ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မ ွ အဆင္ေျပမယ္ 

ဆိုတာကုိ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီမွာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကတ့ဲအေပၚ အေျခခံထားပါတယ္။ ဆႏၵမရိွရင္ 

မပါဝင္ဘဲေနလည္း ရပါတယ္။  

လူမႈေရးနယ္ပယ္မွာ လူထုလိုလားခ်က္ကုိ လူထုကဘဲ ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။ လူထုကဘဲ တညီတညြတ္တည္း ေတာင္းဆုိတတ္ၾက 

ပါတယ္။ ဒါဟာ တကယ္ေတာ့ လူမႈေရးစနစ္ရ႕ဲပံုစံတခုပါဘ။ဲ လူ႔က်င့္ဝတ္လုိ႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီဟာ လူထု 

ေတာင္းဆုိတာကုိ အားေပးတ့ဲ လူမႈေရးစနစ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။  

လူဟာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးႏုိင္စြမ္း ရိွပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရတာဟာ စားဝတ္ေနေရးေၾကာင့္လို႔ လူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ အကာ 

အကြယ္ယူရတာဟာ လံုျခံဳေရးေၾကာင့္လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဘယ္လုိအေၾကာင္းျပရမလဲလုိ႔ သိေနတာဟာ လူ႔သဘာဝ ပါဘ။ဲ  

အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးႏုိင္စြမ္းရိွတာ လူ႔သဘာဝ ျဖစပ္ါတယ္။ ဒီမုိကေရစီကုိ တည္ေဆာက္ရာမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္အေပၚ အေျချပဳ 

ရပါတယ္။ ခံစားခ်က္အေပၚ အရင္းခံလုိ႔ မရပါဘူး။ တစုံတရာကုိ လိုခ်င္တယ္ဆုိရင ္ လုိခ်င္တဲအ့ေၾကာင္းရင္းက အခုိင္အမာရိွရင္ 

ရယူႏိုင္ခြင္ ့ရိွပါတယ္။ လုိခ်င္တိုင္း ရယူလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ 

လူ႔သဘာဝအရ လူေတြဟာ မိမိတုိ႔ဘဝမွာ ရင္ဆုိင္ၾကံဳေတြ႔ရတာေတြကုိ စိတ္ပါလက္ပါ ခြဲျခား အသိအမွတ္ျပဳႏုိင္စြမ္း ရိွၾကတယ္လုိ႔  

ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဆင္းရရဲင္ ဆင္းရဲတယ္လုိ႔ သိၾကပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ ့အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး မဖူမလုံျဖစရ္တာကုိ 

သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ခ်မ္းသာႏုိင္မယ့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေတြကုိ ရွာေဖြ က်င့္သံုးပါတယ္။ လူေတြက 

ဒီမုိကေရစီကုိ ရွာေဖြက်င့္သံုးတာလည္း အေၾကာင္းရင္းကုိ အေျခခံရတ့ဲ ဒီသေဘာပါဘဲ။   

လူေတြက သူတုိ႔သိခ်င္တဲ ့ေလာကအေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ သူတုိ႔ဘဝကုိ ပိုမိ ုတုိးတက္ေစႏုိင္တာေတြကိ ုစူးစမ္းေလ့လာခ်င္တယ္ 

ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီက ခြင့္ျပဳေပးထားပါတယ္။ မသိသိေအာင္ လုပ္ခြင့္လည္း ရိွေနပါတယ္။ သိလာတ့ဲအခါမွာလည္း က်င့္သံုးခြင့္ 

ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ လူ႔သဘာဝနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ဘယ္ေလာက္ထပ္တူညီေနသလဲ ဆုိတာကုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

လူေတြဟာ လူ႔သဘာဝအရ ဒီမုိကေရစီကိ ုႏွစ္သက္အားကုိးၾကတာ မဆန္းပါဘူး။ 

ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ ဗဟုသုတ လုံလုံေလာက္ေလာက ္ ရိွထားမွသာ အဆုံးအျဖတ္ မွန္ကန္ႏုိင္ပါတယ္။ အဆုံး 

အျဖတ္မွားလုိ႔ မလိုအပ္ပ ဲ မဆုံးရံွဳးေစဖုိ႔ ပညာေရးအေျခခံ ရိွရပါမယ။္ ပညာေရးအေျခခံ ေကာင္းရင္ေကာင္းသလုိ အနာဂတ္မွာ 

ေတြ႔ၾကံဳလာႏုိင္စရာရိွတ့ဲ အခက္အခဲ ႀကီးႀကီးမားမားေတြကုိ ရင္ဆုိငေ္ျဖရွင္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ။္ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြ စာသင္ၾကား 

ႏိုင္ေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ လူ႔သမုိင္းမွာ အလြန္႔အလြန္ အေရးႀကီးဆုံးကိစၥတခုကေတာ့ ကမာၻေပၚရိွ ကေလးတုိင္း 

စာသင္ႏုိင္ဖို႔ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေပးေရးျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာ ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္အေနနဲ႔ လက္ေတြ႔ ႀကိဳးပမ္းေန 

ၾကပါၿပ။ီ  

ဒီလုိဘဲ လူ႔ေလာကထကုိဲ ပုိၿပီးတုိးဝင္ႏုိင္ဖို႔ အေတြ႔အၾကံဳရိွထားရပါမယ။္ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ႏိုင္ငံတကာေျခဆန္႔ခရီးေတြကိ ုလူသားတုိင္း 

ထြက္ႏိုင္ေနၾကပါတယ္။ ခရီးထြက္ရာကေန အေတြ႔အၾကံဳ အစစ္အမွန္ေတြကိ ု လက္ေတြ႔က်က် ျမင္ေတြ႔သိရွိလာၾကပါတယ္။ 

ဒီအခါမွာ လူသားေတြဟာ သူတုိ႔ပညာေရးနဲ႔ သူတုိ႔အေတြ႔အၾကံဳေတြကုိ ေပါင္းစပ္ၿပီး သူတုိ႔လက္ခံတဲ ့ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ႀကိဳတင္ 

ျပင္ဆင္ထားႏုိင္လာပါတယ္။ ေခတ္သစ္လူသားေတြ အဆင္သင္ ့ျဖစ္ေနၾကလုိ႔ “ဒီမုိကေရစီေခတ္” (Democracy Age) ကုိေရာက္ဖုိ႔   

မေဝးေတာ့ပါဘူး။     
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မိမိကိုယ္ကုိ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းႏုိင္မွ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မဲရံွဳးတဲ့အခါမွာ (ဒါမွမဟုတ္) လုိခ်င္သလုိ 

ျဖစ္မလာတ့ဲအခါမွာ စိတ္လုိက္မာန္ပါ အၾကမ္းဖက္ မျပဳမူဖို႔ လုိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မေဲပးသူေတြက သူတုိ႔ႏိုင္ေစခ်င္တ့ဲကိစၥမွာ 

ရွံဳးသြားရင္ (ဒါမွမဟုတ္) သူတုိ႔ ေထာက္ခံသူက ေရြးခ်ယ္မခံရဘူးဆိုရင္ စိတ္ခံစားခ်က္ကိ ု ထိန္းခ်ဳပ္ရပါမယ္။ ေနာက္တႀကိမ္ 

ေရြးေကာက္ပြဲအထိ၊ ေနာက္ထပ ္အခြင့္အေရး ေပၚလာတ့ဲအထိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင့္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီမွာ လူမႈေရးအစဥ္အလာေတြေၾကာင့္ ျပႆနာေပၚရပါတယ္။ လူမႈေရးမွာ ေဆာင္ရန-္ေရွာင္ရနေ္တြ ရိွပါတယ္။ ဒါေတြဟာ 

လူမႈေရးပုံစံနဲ႔ လႊမ္းမုိးလာတာေတြ ပါဘ။ဲ တခါတေလမွာ လူမႈေရးအရ အားနာတာနဲ႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ ့ကိုယ္ပိုင္ကိစၥေတြကုိ မလုပ္ 

လုိက္ရပဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ။္ ရည္မွန္းခ်က္ ေျပာင္းလဲေပးလုိက္ရပါတယ္။ လူမႈေရးေၾကာင့္ မိမိကုိယ္ပိုင္စည္းကမ္းကုိေတာင္ ဖ်က္ရ 

တတ္ပါတယ္။  

လူေတြဟာ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရုံး သမဂၢေတြရဲ႕ဒဏ္ကုိလည္း ခံရပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ ခံေနရသလဲ ဆိုတာ 

နမူနာေပးရရင္ ဘာသာေရးဘက္မွာဆိုရင္ ကုိးကြယ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးဘက္မွာဆိုရင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြေၾကာင့္ 

ဝယ္သူစားသုံးသူေတြခံရသလုိ ဝန္ထမ္းေတြပါ ခံရတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိအသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူေတြရ႕ဲ 

ခံစားခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကုိ ျဖည့္ဆည္းသလုိလို ပုံစံမ်ဳ ိး ရိွေနေပမယ့္ အျခားတဘက္မွာေတာ့ မလုပ္မေနရ ၾသဇာလႊမ္းမုိးတာေတြ 

ရွိေနပါတယ္။ လူေတြဟာ ဒီလိုနည္းနဲ႔ တားဆီးပိတ္ပင္ခံရၿပီး လမ္းေၾကာင္းေတြ ေျပာင္းကုန္ၾကပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲ 

သြားရပါတယ္။       

ဆက္ဆံေရးကုိၾကည့္ရင ္ စီးပြားေရးထက္ လူမႈေရးဘက္ကုိ လုိက္ေလ်ာေပးေနရတာမ်ဳိး ေတြ႔ရပါတယ္။ လူမႈေရးက်င့္စဥ္ေတြက 

လူကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ လူဟာ ခံစားရတ့ဲအတုိင္း လြတ္လပ္စြာ ျပဳမူလုိေပမယ့္ လူမႈေရးစည္းမ်ဥ္းေတြက ရိွေနျပန္လုိ႔ 

စိတ္သြားတုိင္း ကုိယ္မပါႏုိင္ ျဖစ္ရပါေတာ့တယ္။ တခ်ဳ ိ႕လူမႈေရးအစဥ္အလာေတြက လူေတြကိ ုအမွန္တကယ္ဘ ဲအႏုိင္က်င့္ေနၾက 

ပါတယ္။ ဒါဟာ အေလးအနက္ထားသင့္တဲ ့ျပႆနာတခု ပါဘ။ဲ  

ကေလးေတြဟာ လူႀကီးမိဘ ေျပာစကားကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ နာခံတတ္ၾကပါတယ္။ လူႀကီးမိဘေတြက ပုံသြင္းထားတ့ဲအတုိင္း လူ 

ျဖစ္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ ကေလးျဖစ္ေနတာေတာင္ သူတုိ႔မွာ ကုိယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းေတြ ရိွေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင္ ့ သူတို႔ကုိယ္တိုင္ သူတုိ႔ကိုယ္ပိုင္ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်တတ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ။္ လမ္းမွန ္ေရာက္ေနတ့ဲ 

သူတုိ႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ လူႀကီးေတြက အားေပးရပါမယ္။ ကေလးေတြရ႕ဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ အေၾကာင္းမ့ဲ ႏိွမ့္ခ်ခြဲျခား 

ဟန္႔တားတာေတြ မလုပသ္င့္ပါဘူး။ ကေလးေတြ အရြယ္ေရာက္လာတဲအ့ခါ သူတုိ႔ကုိယ္ေရးကုိယ္တာေတြကုိ သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္ 

စဥ္းစားဆုံးျဖတ္တတ္လာေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးသင့္ပါတယ္။ ေခတ္နဲ႔မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ ့ ေရွးအစဥ္အလာ လူမႈေရးေတြကုိ 

လူႀကီးျဖစ္လာမယ့္ ကေလးေတြက ေနာင္တခ်ိန္မွာ ျပဳျပင္ႏုိင္စြမ္းရွိလာေစဖုိ႔ သူတုိ႔ကိ ု ငယ္စဥ္ဘဝကတည္းက လမ္းညႊန္ 

ထိန္းေက်ာင္းေပးသင့္ပါတယ္။  

ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥဟာ လြယ္ေတာ့မလြယ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးအစဥ္အလာေတြဟာ ကေလးဘဝ 

ကတည္းက အရိုးစြဲေနလုိ႔ပါဘ။ဲ ဒါ့ျပင ္တခ်ဳိ႕လူမႈေရးအစဥ္အလာေတြနဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြဟာ အလြန္ခိုင္ခိုင္ျမျဲမဲ အျမစ္တြယ္ေန 

တာျဖစ္လို႔ အသြင္ေျပာင္းဖုိ႔ ေဝဖန္တာေတာင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဥပမာ- မူစလင္ဘာသာဝင္ေတြဟာ သူတုိ႔ဘာသာေရးကုိ ေတာ္လွန္ 

ျပဳျပင္ဖို႔ စိန္မေခၚႏုိင္ပ ဲရွိေနပါတယ္။ တကယ္လို႔ စိန္ေခၚဝ့ံရင္လည္း မူစလင္ဘာသာေရးကုိ စြန္႔လႊတ္ဖုိ႔ဘ ဲရိွပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုဘဲ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သမတ၊ စစ္တပ္နဲ႔ ရေဲတြကိ ုေဝဖန္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အနည္းဆုံး အတိတ္ကာလမွာ မေဝဖန္ႏုိင္တာေတြ 

ရွိေနခ့ဲပါတယ။္ တကယ္လုိ႔ အေမရိကန္မွာ သမတက အာဏာကုိ အလြဲသံုးစားလုပ္ေနတယ္၊ စစ္တပ္နဲ႔ရဲေတြက အႏုိင္က်င့္ 

ေနတယ္လုိ႔ ေဝဖန္လုိက္ရင္ ေဝဖန္သူဟာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ ကင္းမ့ဲသူလို႔ နာမည္တပ္ခံရျပန္ပါတယ္။ ဒီလုိအျဖစ္မ်ဳိးဟာ သာမန္ကိစၥ 

ေတြထက္ ပုိထူးျခားပါတယ္။ ပိပိရိရိ ဖုံးကြယ္ထားလုိ႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သတိမျပဳ နားမလည္ပေဲနလုိ႔ မရပါဘူး။  

နာမ္တရား (Spirituality)ကုိ ရိုးရုိးသားသား လက္ခံက်င့္ၾကံ အားထုတ္တ့ဲဘာသာေရးကုိ ေဝဖန္လို႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ္ ့တျခား 
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ဘာသာေတြအေပၚ မုန္းတီးစိတ္ထားတ့ဲ ဘာသာေရးက်င့္စဥ္ေတြကုိေတာ့ တားဆီးရပါမယ။္ ဒီလုိဘ ဲ တရားတ့ဲစစ္ပြဲနဲ႔ ႏိုင္ငံ 

အခ်င္းခ်င္း စည္းမေစာင့္တ့ဲ က်ဴ းေက်ာ္စစ္ပြဲေတြကုိ ဆင္ႏႊရဲတဲအ့ခါ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းကုိ မထိခုိက္ေအာင္ ခုခံကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက ္ ေပးတ့ဲစစ္တပ္ကုိ အားေပးေထာက္ခံရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ အဒီဲစစ္တပ္ကုိယ္တုိင္က က်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲမွာ ပါဝင္ေနရင္၊ 

ျပည္သူကုိ လူမဆန္ေအာင္ ၾကမ္းတမ္းရက္စက္စြာ တုိက္ခိုက္ေနရင္ အဲဒါကုိေတာ့ တားဆီးရပါမယ။္ ဒီလိုဘဲ ရဲေတြက အသက္စြန္႔ၿပီး 

ရာဇဝတ္မႈေတြကိ ု တုိက္ဖ်က္ေပးေနရင ္ သူရေဲကာင္းေတြဆုိၿပီး ဂုဏ္ျပဳရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေက်နပ္မႈေတြကိ ု ထုတ္ေဖာ္လာတ့ဲ 

လူထုကိ ုရေဲတြက ႏိွပ္ကြပ္ၿဖိဳခြဲရင္ အဒီဲရဲေတြကုိယ္တုိင္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ျဖစ္ပါတယ္။   

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ လည္ပတ္ႏုိင္ေစရာမွာ မေဝဖန္ရတဲအ့ရာဆုိလို႔ ဘာမွမရိွပါဘူး။ ေဝဖန္ထုိက္သမွ် ေဝဖန္ႏိုင္မွ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္က ေအာင္ျမင္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဒဲီလုိမဟုတ္ရင္ ျပည္သူေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္ေျပာဆိ ု ေဖာ္ျပခြင့္ေတြ 

ဆံုးရံွဳးေနပါလိမ့္မယ္။ ဒအီခါ လူထုဟာ ပါးစပ္ပိတ္ခံရသူေတြ ျဖစ္သြားၿပီး အာဏာရွငရ္႕ဲ ပထမအဆင့္ သားေကာင္ဘဝကုိ  

ေသခ်ာေပါက္ ေရာက္သြားပါလိမ့္မယ္။      

ဒီေန႔ေခတ္နဲ႔ အံမဝင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ ယူဆခံရတ့ဲ လူမႈေရးအစဥ္အလာေတြကိ ုလူေတြက ပုိၿပီးဆန္႔က်င္အံတုလာေနပါတယ္။ ေခတ္သစ္ 

မီဒီယာမွာ အင္တာနက္ အပါအဝင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ရုပ္ရွင္ေတြက အလြန္ေခတ္စားလာေနလုိ႔ မီဒီယာရုိက္ခတ္မႈေတြ ရွိလာပါတယ္။ 

မီဒီယာဆြဲအား ေကာင္းလြန္းလုိ႔ လူေတြဟာ မူလယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ေရွးအစဥ္အလာေတြကိ ုစြန္႔ပယ္ႏုိင္တ့ဲအထိ ျဖစ္လာပါတယ္။   

ဒါေပမယ့္ လူေတြဟာ လူမႈေရးနဲ႔ ကင္းကြာၿပီးေနလုိ႔ မရပါဘူး။ လူမႈေရးမွာ သူတုိ႔လက္မခံႏိုင္ေတြကုိ စြန္႔ပယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္လည္း 

ဆက္ၿပီး အံမတုႏုိငေ္တာ့ဘူးဆုိရင္ လူမႈေရးမွာ လုိက္ေလ်ာေပးရပါေတာ့တယ္။ ဒီအခါမွာ သူတုိ႔ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္ 

လႈပ္ရွားရတ့ဲ အေၾကာင္းျပခ်က္ (ဒါမွမဟုတ္)ရည္မွန္းတာေတြကိ ုေျပာင္းလဲပစ္ရပါေတာ့တယ္။ လူဆုိတာ အသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ေနၾကတာ 

ျဖစ္လို႔ ဘယ္အခါမွ လူမႈေရး အစဥ္အလာေတြကိ ုဆန္႔က်င္ၿပီး ဆက္လက ္ရပ္တည္ဖုိ႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။  

ႏိုင္ငံေရးမွာ ၾသဇာလႊမ္းမုိးတတ္တာတခုကုိ နမူနာျပပါမယ္။ လူထုက မေဲပးေရြးခ်ယ္ရမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (အမတ္ေလာင္း) 

ေတြဟာ လူထုအေပၚ အထုိက္အေလ်ာက္ ၾသဇာလႊမ္းမုိးႏုိင္ၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ သူတို႔အမ်ားစုဟာ လူထုအတြက္ 

အကြၽမ္းက်င္ဆုံး ပညာေပးႏုိင္သူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ လူထုက ၾကံဳေနရတ့ဲ၊ ၾကံဳလာရမယ့္ အခက္အခဲေတြကုိ 

ေထာက္ျပေပးႏုိင္ၾကပါတယ။္ မဆဲြယ္ရာမွာ အလြန္ကြၽမ္းက်င္ၾကပါတယ္။ လူထုအာရုံကိ ု ဖမ္းစားထားႏုိင္ၾကပါတယ္။ တဦးခ်င္း 

မဆဲြယ္တာထက္ အဖြဲ႔လုိက္ (ပါတီလုိက)္ မဲဆြယ္ၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ ပုိမိုဆြဲေဆာင္ယူၾကပါတယ္။ လူထုအေနနဲ႔ သူတုိ႔ 

ၾသဇာလႊမ္းမုိးတာေတြကေန ရုန္းထြက္ဖို႔ သိပ္မလြယ္လွပါဘူး။ 

အမတ္ေလာင္းေတြ၊ ပါတီေတြက ဘယ္ေလာက္ပ ဲ ၾသဇာလႊမ္းမုိးေနေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီမွာ လူထုက ျငင္းပယ္ႏုိင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ 

လူထုဟာ သူတို႔ကုိယ္ပုိငအ္ေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔  ခုိင္လုံေအာင္ ျငင္းႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက 

မျငင္းႏုိင္ၾကေသးပဲ မဆဲြယ္တ့ဲအတုိင္း လုိက္ေလ်ာေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။   

ဒီမုိကေရစီကုိ က်င့္သုံးတုိင္းလည္း အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အသားမက်ေသးမီမွာ  

ျပည္သူေတြဘက္က အံမဝင္သလုိ အုပ္ခ်ဳပ္သူဘက္ကလည္း အံမဝင္ပ ဲ ျဖစ္ေနတတ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတခုမွာ က်င့္သုံးတ့ဲ 

ဒီမုိကေရစီရဲ႕ သဘာဝေပၚမူတည္ၿပီး အံမဝင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ အပုိင္း (၁)မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ ့ ဒီမုိကေရစီမွာ ႏိုင္ငံရ႕ဲ 

အေနအထားအလုိက္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစမယ့္ပုံစ ံ ရိွလာေစဖုိ႔ ျပည္သူတရပ္လုံးက သေဘာတူညီစြာနဲ႔ အမွန္တကယ္ 

လိုတုိးပုိေလွ်ာ့ လုပ္ေပးရတာမ်ဳိး ရွိကုိရိွေနရမယ္ ဆိုတ့ဲအခ်က္ပါဘ။ဲ 

လူထုဘက္က အံမဝင္ေသးတာကုိ ဥပမာေပးပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီကိ ုက်င့္သုံးခါစ ႏုိင္ငံေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးကုိ အျမတ္ထုတ ္ကုိယ္က်ဳိး 

ရွာလုိသူေတြက မလုိဲက္ဝယ္တတ္ၾကပါတယ္။ မေဲပးရမယ့္သူတခ်ဳိ႕ကလည္း သူတို႔မေဲတြကုိ ေရာင္းစားပစ္ၾကပါတယ္။ မတဲျပားရဲ႕ 

တန္ဖိုးကုိ နားလည္ႏိုင္တဲ ့ဗဟုသုတနဲ႔ အရည္အခ်င္း မရိွေသးလုိ႔ပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကိ ုေကာင္းေကာင္း 

က်င့္သုံးေနတယ္လို႔ မေျပာႏုိင္ပ ဲ ျဖစ္ေနရပါေတာ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီ အသားက်ေနတ့ဲႏုိင္ငံေတြက ျပည္သူေတြဟာ သူတုိ႔မကုိဲ 
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ေရာင္းပစ္ဖုိ႔ သိပ္စိတ္မဝင္စားလွပါဘူး။ မေဲပးရာမွာေတာင္ အေႏွာင့္အယွက္ မေပးပါဘူး။ မဲတန္ဖိုးကုိ သိေနၾကလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။  

လူမႈေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ လူထုဟာ သူတို႔ယုံၾကည္အားကုိးတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ အျမင္ကြဲျပားတတ္ၾကပါတယ္။ 

ဒအီခါ လူထုက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ လမ္းခြဲတတ္ပါတယ္။ လူထုက အစဥ္အလာအတုိင္း သူတို႔လက္ခံက်င့္သုံးတ့ဲ လူမႈေရးေတြကုိဘဲ 

ဆက္ၿပီး က်င့္သုံးလုိၾကပါတယ္။ ဒီလုိုိလူမႈေရးေတြကိ ုႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက မေခ်ဖ်က္ႏုိင္ရင၊္ လူထုကလည္း သူတုိ႔ဘက္က လူမႈေရး 

အစဥ္အလာေတြကိ ုေျပာင္းလဲေပးဖုိ႔ ဆႏၵမရိွရင ္လမ္းခြဲၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္္။  

ျပည္သူလူထအုေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကုိ အဆင့္အတန္းမီမီ က်င့္သံုးရမယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း 

အမ်ားစုမွာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက မလုိက္ႏုိင္ပဲ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ေနရုံနဲ႔ အဲဒီႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္မွာ 

မဟုတ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ မယူဆႏိုင္ပါဘူး။ မေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ့္စနစ္ကုိ စြန္႔လႊတ္သင့္တယ္လုိ႔လည္း မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့  

လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ဦးစားေပးတ့ဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထက္ ေတာရုိင္းဥပေဒအေပၚ အေျခခံထားတ့ဲ တျခား ေရွးရုိးစဥ္လာ စနစ္တခုကုိ 

ေျပာင္းရမယ္လုိ႔လည္း မဆုိလုိပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိဘဲ ေအာင္ျမင္တ့ဲအထိ ဆထက္တံပိုး ႀကိဳးစားရဦးမယ္လို႔ဘဲ အဓိပၸာယ္ 

ထြက္ပါတယ။္  

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ မက်င့္သုံးႏုိငရ္င္ ဥပေဒမဲ့၊ က်င့္ဝတ္မဲ ့ရမ္းကားတာေတြ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ဥပမာ တဖက္စြန္းေရာက္ မ်က္ကန္း 

မ်ဳ ိးခ်စ္ေတြက သူတုိ႔နဲ႔ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္တဲ ့တျခားလူမ်ဳိးျခားေတြအေပၚ အႏုိင္က်င့္လာပါလိမ္မ့ယ္။ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ 

ေတြကလည္း တျခားဘာသာေရးေတြအေပၚ တုိက္ခိုက္ပိတ္ဆုိ႔လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီလုိျဖစ္လာမွာမ်ဳိးကုိ လက္ခံလုိ႔ မရပါဘူး။ ဘယ္သူမဆို၊ ဘယ္ဘာသာဝင္မဆိ ု မတူကြဲျပား ေနၾကေပမယ့္ အားလုံးဟာ ျခားနား 

တာေတြကုိ ေဘးခ်ိတ္ၿပီး အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ႏိုင္ရပါမယ။္ ဥပေဒမဲ့၊ က်င့္ဝတ္မဲ ့ ရမ္းကားတာေတြကုိ ျဖစ္ေပၚေစမယ့္ ဘယ္လုိ 

လုပ္ရပ္ကိုမဆုိ တားဆီးဆန္႔က်င္ရပါမယ။္  

ဒီမုိကေရစီမွာ လူတုိင္းဟာ မဲေပးရုံသက္သက္နဲ႔ မိမိတို႔တာဝန္ေတြ မေက်ပြန္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ထပ္လုပ္စရာေတြ အမ်ားအျပား 

က်န္ရိွေနပါေသးတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ မိမိတုိ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတ့ဲ လူထုကုိယ္စားလွယ္ (အမတ္)ေတြကုိ အျမတဲမ္း 

ေစာင့္ၾကည့္ေနရပါမယ္။ သူတုိ႔ဟာ တကယ္တမ္း လူထုအက်ဳိးအတြက ္ လုပ္ေနသလား-မလုပ္ဘူးလားဆုိတာ ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္။ 

အေရးပါတ့ဲကိစၥေတြ ရိွလာရင္ လူထုသေဘာထားကုိ လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ျပေနရပါမယ္။ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္သူေတြကုိ 

ရာထူးကေန ဖယ္ရွားေပးဖုိ႔၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြနသူ္ေတြကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဲဆိ ု အေရးယူေပးဖုိ႔ ျပည္သူေတြက ေတာင္းဆုိ 

ရပါမယ္။  
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အပုိင္း (၉)  သေဘာမတ-ူသေဘာထားကြဲလြဲျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ျခင္း 

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွာ လူထုက အာဏာကုိ ပိုင္ဆုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ လူထုအလုိက်၊ လူထုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ရပိုင္ခြင္ ့ ျဖစ္တယ္လုိ႔ 

အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ အာဏာကုိ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြမွာ အသုံးျပဳႏုိင္ဖို႔ အစုိးရကုိ အခ်ိန္ကာလ အကန္႔အသတ္နဲ႔ လႊေဲျပာင္းထားရ 

တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူထုရပုိင္ခြင္ ့အသီးသီးကုိ  အစုိးရက အကာအကြယ္မေပးရင္ သူတုိ႔ဆ ီလႊအဲပ္ထားတ့ဲ အာဏာကုိ 

ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏုိင္ပါတယ။္   

ေခတ္သစ ္လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမွာ လူမႈေရး အသင္း-အဖြဲ႔-အစည္းအရုံး-ဌာန အားလုံးဟာ အစုိးရပုံစံမ်ဳိး တနည္းမဟုတ္ တနည္းနဲ႔ 

ရွိေနၾကပါတယ္။ အစိုးရပုံစံျဖစ္လို႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ တဦးခ်င္းရဲ႕ အျပဳအမူေတြကိ ုထိန္းခ်ဳပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသင္းအဖြဲ႔ 

ဌာနေတြရ႕ဲ ထိန္းခ်ဳပ္ပံုေတြကိ ု လူထုဘက္က သေဘာမတူပ ဲ ရိွခ်င္ရွိႏုိင္ပါတယ္။ သေဘာထား ကြဲလြဲႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ 

ဆိုေတာ့ အစုိးရပုံစံနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္တာေတြမွာ အဒဲီလုိထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တ့ဲအာဏာရဲ႕ မူရင္းပုိင္ရွင္ဟာ လူထု ျဖစ္ေနလုိ႔ပါဘ။ဲ နမူနာျပရရင္ 

လူထုက ကားပုိင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရ ဆိုတာ ပိုက္ဆံေပးခန္႔ထားတ့ဲ ကားေမာင္းသူဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ကားေမာင္းသူဟာ ကားပုိင္ရွင္ရ႕ဲ 

ဆႏၵကိုဘဲ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔ တာဝန္ရိွပါတယ္။    

လူတုိင္းဟာ သူတို႔လုပ္သမွ်အတြက္ သူတို႔မွာဘ ဲတာဝန္ရွိပါတယ္။ တာဝန္ရွိေနလုိ႔လည္း လူတုိင္းဟာ ဘယ္ကိစၥမဆုိ လိုအပ္ရင္ 

သေဘာမတူပ ဲ ေနႏိုင္ပါတယ္။ သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ပါတယ။္ တကယ္လုိ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြက  

သေဘာထားကြဲလြဲတာကုိ ေခါင္းေဆာင္ေတြက မလုိက္ေလ်ာရင္ သူတို႔ကုိ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရပါမယ္။ သူတို႔လုိက္ေလ်ာလာေအာင္ 

ဖိအားေပးရပါမယ္။ ဘယ္လုိမွ မရႏုိင္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ အဲဒီေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားရပါမယ္။   

ဒီမုိကေရစီကုိ က်င့္သုံးရင ္ လူေတြဟာ သူတုိ႔စိတ္ကူး၊ သူတုိ႔ယူဆခ်က္တာေတြကုိ အေကာင္းဆုံး အသုံးခ်ႏုိင္ဖုိ႔ အၿပိဳင္အဆုိင္ 

ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို၊ ဖြဲ႔စည္း၊ စုရံုးခြင့္ရိွရမယ ္အစရိွတ့ဲ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္ေတြကုိ 

ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးတာမွန္သမွ်ကုိလည္း သေဘာတူေနလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ တာဝန္ခံ 

ရတာျဖစ္လို႔ ျငင္းသင့္ရင္ ျငင္းရပါတယ္။ ပုိၿပီးရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ ဒီလိုျဖစ္တတ္တာဟာ သေဘာထားကြဲလြဲတာနဲ႔႔ ဆက္စပ္ေနပါ 

တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီမွာ သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ပါတယ္။ လက္ခံႏိုင္တဲ့၊ လက္ခံရမယ့္ သေဘာထား ကြဲလြဲတာကုိ နားလည္ 

ထားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ က်င့္သံုးဖုိ႔လည္း လုိပါတယ္။    

ဒီမုိကေရစီမွာ သေဘာထားကြဲလြဲတာဟာ မရိွမျဖစ ္ လုိအပ္ပါတယ္။ လူမႈေရးရာေတြကိ ုေဆာင္ရြက္ေနၾကတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြက 

ဒီလုိအပ္ခ်က္ကုိ လက္ခံရမွာျဖစ္တဲ့အျပင္ ကုိယ္တိုင္လည္းတက္တက္ႂကြႂကြ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္အားေပးရပါမယ္။ တကယ္လုိ႔ 

ေခါင္းေဆာင္က သေဘာထားကြဲလြဲတာကုိ လက္မခံ၊ အားမေပးဘူးဆုိရင္ သူဟာ ဒီမိုကေရစီကိ ုအမွန္တကယ္ နားမလည္သူဘဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ေခါင္းေဆာင္က သေဘာထားကြဲလြဲတာကုိ ဘယ္လုိမွ အေလးအနက္ထား ေျဖရွင္းမေပးပဲ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရုံ 

ဘရိွဲရင္ (ဒါမွမဟုတ)္ သေဘာထားကြဲလြဲတာဟာ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ခံယူခ်က ္ ပ်က္စီးတာဘဲလုိ႔ ရႈျမင္သံုးသပ္ေနရင္လည္း အဲဒီ 

ေခါင္းေဆာင္ဟာ ဒီမိုကေရစီကိ ုနားလည္းမလည္၊ အားလည္းမေပးသူဘဲ ျဖစပ္ါတယ။္   

ျပည္သူေတြဘက္က သေဘာထားကြဲလြဲလာရတ့ဲ အေၾကာင္းရင္းမွန္၊ အေျခအေနမွန္ကို တခ်ဳိ႕အစုိးရေတြဟာ တကယ္တမ္း 

ေလ့လာသုံးသပ္တတ္တာမ်ဳိး မလုပ္ၾကပါဘူး။ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔လည္း မႀကိဳးစားတတ္ၾကပါဘူး။ ထစ္ကနဲရိွ ၿဖိဳခြဲေခ်ဖ်က္ 

ဖို႔ဘဲ လုပ္ၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာ သေဘာထားကြဲလြဲတာေတြဟာ ၿဖိဳခြဲေခ်ဖ်က္ရေလာက္ေအာင္ ခက္ခေဲနတ့ဲကိစၥေတြ မဟုတ္ 

ပါဘူး။ အစုိးရေျဖရွင္းပုံ မမွန္ပျဲဖစ္ေနရင္ လူထုဘက္မွာ အစုိးရနဲ႔ သေဘာထားကြဲလြဲရာကေန အစုိးရကုိ ေဝဖန္တဲအ့ဆင့္သုိ႔ တက္ 

လာပါေတာ့တယ္။ တကယ္တမ္းဆုိရင ္ဘယ္သူမွ အေဝဖန္ မခံလုိၾကပါဘူး။ အစုိးရလည္း အေဝဖန္မခံခ်င္ပါဘူး။ ေဝဖန္ခံရတာဟာ 

ည့ံဖ်င္းလုိ႔ (ဒါမွမဟုတ္) အစုိးရဘက္က ကတိကဝတ္ေတြ ပ်က္ကြက္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဝဖန္ မခံခ်င္ရင္ အေဝဖန္မခံရေအာင္ 

လုပ္ရမွာဘ ဲျဖစ္ပါတယ။္ သေဘာကြဲလြဲတိုင္း အစုိးရအာဏာနဲ႔ အင္အားသုံး စီမံရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
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လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္အံတုသူေတြ ရွိလာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္လာတိုင္း ဘာေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္အံတု 

ရသလလိဲ႔ ုအစုိးရက သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ ျပန္ေမးသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕အစုိးရေတြဟာ သူတုိ႔ဘာေတြ မွားေနၿပီလဲလို႔ ျပန္လည္ 

သံုးသပ္ေလ့ မရွိၾကပါဘူး။ အစုိးရက အသိတရားနဲ႔ ထိန္းခ်ဳ ပ္ဆင္ျခင္တာမရိွပဲ ဆန္႔က်င္အံတုသူေတြကုိ ဖယ္ရွားႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္း 

ကိဘဲု ရွာၾကံတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္မ်ဳိးမွာ အစုိးရဟာ ခံဘက္ကခ်ည္း ျဖစ္မေနသင့္သလုိ အစုိးရအတုိက္အခံေတြကိ ုစိတ္လိုက္ 

မာန္ပါ ၿဖိဳခြဲႏွိပ္ကြပ္ဖို႔လည္း မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါဘူး။  

အစုိးရကို ေဝဖန္သူေတြဟာ လူထုကုိ ကာကြယ္ေပးသူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ကာကြယ္ေပးႏုိင္စြမ္းလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူထု 

ကိုယ္စား အစုိးရကုိ ေဝဖန္သူေတြ အမွန္ဘဲ လုိအပ္ပါတယ။္ သူတုိ႔ဟာ မရိွမျဖစ ္အေရးႀကီး လူမႈေရးကိစၥေတြကိ ု ထိန္းသိမ္းေပး 

ႏိုင္မယ့္ အင္အားစုေတြျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရ အမွားေတြကိ ုေထာက္ျပေပးႏုိင္တ့ဲ အင္အားစုေတြ ျဖစ္ပါတယ။္   

လူထုက အစုိးရကုိ ေဝဖန္လာၿပီဆိရုင ္ “လူေတြကေတာ့ ေစာဒကတက္ကုန္ၿပီ။ ဒါေတြကုိ အစုိးရအေနနဲ႔ စဥ္းစားေပးဖုိ႔ အခ်ိန္ 

ယရူမယ္”လုိ႔ အစုိးရကုိယ္တုိင္က ဝန္ခံဖို႔လုိပါတယ္။ ဒါဟာ အစိုးရဘက္က အေကာင္းဆုံး တုန္႔ျပန္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ စဥ္းစားထုိက္ 

ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရေတြက ခံစားခ်က္ ျမန္တတ္ပါတယ္။ ေဝဖန္လာရင္ အျမဲတမ္းလုိလိဘဲု ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္တတ္ပါတယ္။ 

ဒါ့ျပင္ အစုိးရက မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဝဖန္ခေံနရတ့ဲ အေျခအေနကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳျပင ္မေပးတတ္ပါဘူး။ 

သေဘာကြဲလြဲတာေတြ အမ်ားႀကီးဘဲ ထင္ထင္ရွားရွား ရိွပါတယ။္ အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပတ့ဲအဆင့္ကေန အစုိးရအာဏာ 

ဖီဆန္ေရး၊ လူထုေတာ္လွန္ေရးအထိ ပုံသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ အစုိးရနဲ႔ျပည္သူ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ သေဘာ 

ကြဲလြဲတတ္ပါတယ္။ မဆိုသေလာက္ သေဘာကြဲလြဲတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ လူထုအေနနဲ႔ နစ္နာဆုံးရံွဳးေနရတ့ဲ အတုိင္းအတာ 

အေပၚမူတည္ၿပီး တုန္႔ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္။ နစ္နာဆံုးရံွဳးတာေတြ မ်ားျပားေနရင္ ျပင္းထန္ပါတယ္။ နစ္နာဆံုးရံွဳးတာ မ်ားေလေလ 

လူထုကိ ုအားေပး လႈ႔ံေဆာ္တာ အားေကာင္းေလဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။   

အဲဒီလိုျဖစ္ေနရတာဟာ အစုိးရမူဝါဒအေပၚ သေဘာမတူႏိုင္တ့ဲ အေၾကာင္းရင္း တခုတည္းေၾကာင့္လား။ ဒါမွမဟုတ္ လူေနမႈ 

အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း အျခားအုပ္စုေတြရဲ႕ ခြဲျခားႏိွမ့္ခ် ဆက္ဆံခံရလုိ႔၊ ႏိွပ္ကြပ္ခံရလုိ႔ စတဲ ့အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္လား ဆုိၿပီး ခြဲျခား 

စဥ္းစား သံုးသပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။   

ဥပမာ- တရား မမွ်တတ့ဲ ဥပေဒကုိ လူထုက ဆန္႔က်င္တ့ဲအခါ (ဒါမွမဟုတ္) ဥပေဒကုိ တရားမ့ဲ အသုံးျပဳေနတ့ဲအခါ လူထုက အစုိးရ 

အာဏာကုိ ဖီဆန္ပါေတာ့တယ္။ ဒအီျဖစ္ဟာ ျပည္သူလူထုက ဥပေဒကုိ မျဖစ္မေန စိန္ေခၚရတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာ ဖီဆန္ေရး 

ျဖစ္တဲအ့ခါ လူေတြအမ်ားႀကီး အဖမ္းခံရတတ္ပါတယ္။  

အမွန္တကယ္မွာေတာ့ အမ်ားျပည္သူ သေဘာမတူတဲ ့ဥပေဒဟာ လူထုနဲ႔ အံမဝင္လြန္းေနလုိ႔ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲသြားေစဖုိ႔ 

အတြက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ (Activist) ေတြက တမင္အဖမ္းခံၿပီး ဆႏၵျပတာျဖစ္ပါတယ္။ အေတာ္ေလး ျပည့္စုံေကာင္းမြန္တ့ဲ 

နမူနာကုိ ျပရမယ္ဆုိရင္ အေမရိကန္ျပည္သူေတြက သူတုိ႔အခြင့္အေရးေတြအတြက္ ရပိုင္ခြင့္ကိ ုေတာင္းဆုိၾကတုန္းက ရွိခဲ့တ့ဲ Civil 

rights movement လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပါတယ္။  

မတရားတ့ဲဥပေဒမွန္သမွ် လူထုနဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္ရုိးမရိွပါဘူး။ အစုိးရက လက္ရွ ိက်င့္သုံးေနတ့ဲဥပေဒေတြဟာ လူေနမႈ အသုိင္း 

အဝုိင္းနဲ႔ အံဝင္ဂြင္က ် ျဖစ္ခ်င္မ ွ ျဖစ္တတ္တာပါ။ ျဖစ္မေနဘူးဆုိရင ္ ျဖစ္လာေအာင္ အစုိးရက တာဝန္ရိွရွ ိ ေျပာင္းလဲေပးရပါတယ္။ 

အစုိးရက မေျပာင္းလဲေပးရင္ လူထုက ေတာင္းဆုိမွာဘျဲဖစ္ပါတယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက အရင္ဆံုး အနစ္နာခံ ေတာင္းဆုိေပး 

တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက ္လူထုက လိုက္ၿပီးေထာက္ခံေပးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုကမေတာင္းဆုိသေရြ႕အစုိးရက မတရားတ့ဲ 

ဥပေဒေတြသုံးၿပီး လူထုကုိ ဆက္လက္အႏုိင္က်င္ဦ့းမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုကလည္း ဆက္လက္ခါးစည္း ခံေနရမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။   

ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရးျဖစ္ျဖစ္ အစုိးရ သတ္မွတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာေတြအေပၚ လူထုက သေဘာမတူတတ္ပါဘူး။ တခါတေလ 

ဘာသာေရး၊ ပညာေရး စတ့ဲက႑ေတြမွာလည္း အစုိးရနဲ႔ျပည္သူေတြ သေဘာထားကြဲလြဲတတ္ပါတယ္။ သေဘာကြဲလြဲရတာ 



39 

 

ခိုင္လုံတ့ဲ အေၾကာင္းရင္း ရိွရပါတယ္။ ျဖစ္သင့္တ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္လည္း ရွိရပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔နဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ 

ျပည့္ဝဖုိ႔အတြက္ လူထုဘက္မွာ သေဘာညီမွ်သူေတြ စုစည္းမိၾကပါတယ္။ ဒအီခါ သူတို႔ဟာ တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွားလာၾက 

ပါတယ္။ ဒီလုိလႈပ္ရွားတာကုိ Activism လုိ႔ ေခၚပါတယ္။  

ကေန႔ကမာၻႀကီးမွာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ သူတုိ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အေရအတြက္ တုိးတက္မ်ားျပားလာေနပါတယ္။ ဒီလုိ 

တိုးတက္တာဟာ အလြန္႔အလြန ္အျပဳသေဘာေဆာင္ပါတယ္။ “အလြန္႔အလြန္” လုိ႔ဆုိရတာဟာ ႏုိင္ငံအစုိးရက လိုက္လုပ္ေပးႏုိင္ 

တာထက္ အဆအမ်ားႀကီး ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနလုိ႔ ပါဘဲ။ အသဲေလာက္ ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနလုိ႔လည္း အစုိးရေတြက အစမွာေတာ့ ဖိႏိွပ္ 

ၿဖိဳခြဲတတ္ၾကပါတယ္။ ကမာၻတဝွမ္းလုံး လက္ရွိတုိးတက္ေနတာေတြအေပၚမွာ မတင္းတိမ ္မေရာင့္ရႏဲိုင္သူေတြ တေန႔တျခား ပိုမ်ား 

လာေနပါတယ္။ သူတို႔လက္လွမ္းမီႏိုင္သမွ် တုိးတက္ဖုိ႔ကိဘဲု ၾကံေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ ဥပမာ- လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြက 

ေနာက္ထပ္တုိးတက္စရာေတြကုိ စဥ္းစားသုံးသပ္လာ ဖန္တီးေပးလာေအာင္ တုိက္တြန္းေနၾကတာမ်ဳ ိး ျဖစ္ပါတယ္။    

တက္ႂကြလႈပ္ရွားတ့ဲအေၾကာင္းေျပာရင္ က်င့္ဝတ္ေတြအေၾကာင္းကုိ မေျပာပ ဲခ်န္ထားလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ တုိးတက္ေျပာင္းလဲဖို႔ လႈပ္ရွား 

ရတ့ဲ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကိ ု ျပည္သူေတြ ေထာက္ခံေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ နည္းလမ္းေတြကလည္း 

က်င့္ဝတ္ညီေနမွသာ လူထုက ေထာက္ခံမွာ ျဖစ္ပါတယ။္ ဥပမာ- ဒီမုိကေရစီကုိ ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွား 

ေနသူေတြကုိ ဒီမုိကေရစီလုိခ်င္တ့ဲ ျပည္သူေတြက ေထာက္ခံအားေပးသလုိ လႈပ္ရွားသူေတြရ႕ဲ က်င့္ဝတ္ေတြကလည္း ဒီမိုကေရစီ 

က်င့္ဝတ္ဘ ဲျဖစ္ေနရပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လုိ႔ က်င့္ဝတ္မပါတဲ ့အျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ရည္မွန္း ႀကိဳးပမ္းရင္ အျပဳသေဘာနဲ႔ တုိးတက္ 

လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္ ့တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈမွာ က်င့္ဝတ္က အလြန္အေရးပါေနတာကုိ သတိျပဳအပ္ပါတယ္။  

လႈပ္ရွားမႈ မစတင္မ ီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အရင္ဆုံး ျပင္ဆင္ရတာကေတာ့ လႈပ္ရွားသူေတြဟာ လႈပ္ရွားရမယ့္ 

အေၾကာင္းရင္း (Cause)ကုိ သိေနဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္သိထားစရာေတြလည္း ရိွပါတယ္။္ အတိအက်ဆုိရင္ လႈပ္ရွားသူေတြ 

အတြက္ ဘာေတြစုိးရိမ္ရမလဲ၊ ဘာေၾကာင့္စိုးရိမရ္သလဲ ဆုိတာေတြ သိထားရပါတယ္။ ဒီလုိစိုးရိမ္ရတဲ့ကိစၥကုိ တဦးတည္း ႀကိတ္ၿပီး 

ေတြးေနလုိ႔ မရပါဘူး။ အျခားသူေတြပါ သိရိွျပင္ဆင္ထားႏုိင္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ တုိင္ပင္ထားရပါတယ္။ စရိတ္စက ရွာေဖြ- 

လက္ခ-ံသုံးစြဲတ့ဲကိစၥအျပင ္လူမႈေရးနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈစရိတ္ စတ့ဲကိစၥေတြအေပၚလည္း အာရုံစုိက္ရပါတယ္။ ဥပမာ- 

ကမာၻႀကီး ေႏြးေထြးလာတ့ဲကိစၥကိ ု လႈပ္ရွားဆႏၵျပတ့ဲအခါမ်ဳ ိးမွာ မိမိတို႔လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာႏုိင္တာေတြအေပၚ 

မူတည္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ ဘယ္ေလာက္ကုန္မယ္၊ ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေလာက္ထပ္ကုန္မယ္ စတာေတြကုိ အေလးအနက္ ျပင္ဆင္ 

ရပါတယ္။    

အစုိးရနဲ႔ သေဘာကြဲလြဲတ့ဲကိစၥကုိ လႈပ္ရွားမႈအသြင္နဲ႔ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တယ္ဆုိရင ္အစုိးရကုိ အႀကီးအက်ယ္ 

ဖိအားေပးရာေရာက္ပါတယ္။ ဒီလိုလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ လူထုက ေထာက္ခံျမဲပါဘဲ။ လူထုကုိယ္တုိင္လည္း ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ပါဝင္ 

လႈပ္ရွားတတ္ပါတယ။္   

အစုိးရဆုိတာက မ်ားေသာအားျဖင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ လိႈက္လိႈက္လွလဲွဲ အားေပးေလ့ မရွိပါဘူး။ အစုိးရဘက္မွာ အစုိးရ 

အဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွိၿပီးသားပါ။ ဒါ့ျပင ္ အစုိးရရဲ႕ၾသဇာခံ စစ္တပ္နဲ႔ ရဲအပါအဝင္ အျခားလူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြ၊ စီးပြားေရး 

ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ အစုိးရထိန္းခ်ဳပ္ထားတ့ဲ မီဒီယာလည္း ရိွပါတယ။္ အစုိးရဘက္ကလိုက္ၿပီး အျပစ္ျမင္ 

မေကာင္းေျပာသူေတြလည္း ရိွတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိ ု အစုိးရဘက္သားေတြက သူတို႔အတတ္ႏိင္ုဆုံး အေနအထားနဲ႔ လႈပ္ရွားသူ 

ေတြကုိ ေလွာင္ေျပာင ္ ျပက္ရယ္ျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ ဖ်က္လိုဖ်က္စီး လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ပထမအဆင့္မွာ  လႈပ္ရွားသူေတြကုိ 

အဆင္ျခင္မ့ဲအုပ္စုေတြ၊ အစြန္းေရာက္ေတြ၊ အဖ်က္အေမွာင့္ျပဳသူေတြလုိ႔ သမုတ္တတ္ၾကပါတယ။္  

၁၉၈ဝ ဝန္းက်င္ေလာက္တုန္းကဆုိရင ္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ လႈပ္ရွားတာကုိ အစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈလုိ႔ အစုိးရေတြက 

သတ္မွတ္ခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၃ဝ)ေလာက္ ၾကာေအာင္ ဆက္တုိက္လႈပ္ရွားေနလာၾကတ့ဲအခါမွာေတာ့ ဒီကိစၥဟာ မထူးဆန္း 

ေတာ့တဲအ့ျပင္ လုိအပ္တယ္လုိ႔ေတာင ္အစုိးရေတြက လက္ခံလာၾကပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ “အစြန္းေရာက္သူေတြ”လို႔ အစြပ္စြဲခံခံရတ့ဲ 
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လႈပ္ရွားသူေတြဟာ အနာဂတ္ ျပႆနာေတြကု ိႀကိဳတင္မွန္းဆ ျပင္ဆင္ထားႏုိင္သူေတြဘဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ 

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ ဘယ္လုိလႈပ္ရွားေနၾကၿပီလဲ ဆုိတာကိ ု လူထုက အာရုံမစုိက္ႏိုင္ေအာင္ အစုိးရဘက္က သတင္းေမွာင္ခ် 

ပိတ္ဆို႔ထားတတ္ၾကပါတယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈရ႕ဲသေဘာဟာ အစုိးရသာမက လူထုကိုပါ သိေအာင္ လုပ္ရတာျဖစ္လို႔ လစ္လ်ဴရႈ 

ခံရမယ္ဆုိရင္ အက်ဳ ိးသိပ္မျဖစ္လွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လႈပ္ရွားသူေတြဟာ အစုိးရရဲ႕ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားတာေတြကုိ ေက်ာ္လႊားႏုိင္တ့ဲ 

အခါ လူထုကသိလာၾကပါတယ္။ လူထုသိေအာင္ လုပ္ႏုိင္တာဟာ လႈပ္ရွားသူေတြဘက္မွာ အဆင့္တဆင့္ ေအာင္ျမင္သြားတာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ လႈပ္ရွားမႈကုိ လူထုကသိသြားတ့ဲအခါမွာ လႈပ္ရွားသူမ်ားကုိ “အၾကမ္းဖက္သ”ူ (Terrorist) ေတြလို႔ အစုိးရေတြက စြပ္စြဲ 

ၾကျပန္ပါတယ္။ လူထုေထာက္ခံမႈ မရေအာင္ အစုိးရက ေနာက္တဆင့္တက္ၿပီး တားဆီးတာပါဘဲ။   

လႈပ္ရွားသူေတြအေပၚ အစုိးရဘက္က အဲဒီလုိ တခုမဟုတ္တခုနဲ႔ မတန္တဆ အျပစ္ဖုိ႔တတ္တာဟာ အေၾကာင္းရိွပါတယ္။ ရဲေတြက 

ဥပေဒအေၾကာင္းျပၿပီး လႈပ္ရွားသူေတြကုိ ဖမ္းဆီးႏွိပ္ကြပ္ႏိုင္ဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ “လႈပ္ရွားသူေတြဟာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ 

သူတုိ႔ကိ ုအစုိးရက ႏိုင္ငံ့ရန္သူအျဖစ္ သေဘာထားတတ္ပါတယ္“လုိ႔ စာေရးဆရာ အင္ဒရူး ရိုဝဲလ္ (Andrew Rowell)က မွတ္ခ်က္ 

ခ်ဖူးပါတယ္။  

အစုိးရဟာ ေထာက္လွမ္းေရးေတြ ေစလႊတ္ၿပီး လႈပ္ရွားသူေတြကိ ုေစာင့္ၾကည့္ခုိင္းတတ္ပါတယ္။ လႈပ္ရွားေနတဲအ့ဖြဲ႔ေတြဆီကုိ အစုိးရ 

သူလွ်ဳိ-ဒလံေတြ စိမ့္ဝင္ၿပီး သတင္းေတြခုိးယူၾကပါတယ္။ လႈပ္ရွားသူေတြက ရာဇဝတ္မႈမကင္းတာေတြ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ ေျမွာက္ထုိး 

ပင့္ေကာ္လုပ္ၿပီး ေဂ်ာက္တြန္းတတ္ၾကပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈပံုစံျဖစ္လာတ့ဲ လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ အစုိးရက ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း တားဆီး 

ၿဖိဳခြဲပါေတာ့တယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားေနတာေတြကုိ ရာဇဝတ္မႈ ႏွိမ္ႏွင္းရသလုိ ပုံစံမ်ဳ ိးနဲ႔ ၿဖိဳခြဲႏိွပ္ကြပ္တာပါ။ အစုိးရက အဆုိးဝါးဆုံး 

ႏွိပ္ကြပ္လာတ့ဲအခါ လႈပ္ရွားသူေတြဟာ အဖမ္းခံရပါတယ္။ မဟုတ္မမွန္တ့ဲ ရာဇဝတ္မႈ စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ အျပစ္ေပးခံရပါတယ္။ တက္ႂကြ 

လႈပ္ရွားသူတခ်ဳိ႕ဟာ အသတ္ခံရတ့ဲအထိ အစုိးရက ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းစြာ ႏွိပ္ကြပ္တတ္ပါတယ္။  

ျပည္သူလူထုမွာ ဆႏၵျပပုိင္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ ဆႏၵျပတာကုိ အစုိးရက တနည္းနည္းနဲ႔ ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တတ္ပါတယ။္ အစုိးရက ဒီလုိ 

လုပ္ေနတာကုိ လက္ခံလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒါ့ျပင ္အမွန္တကယ္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေနသလုိမ်ဳိး (ဒါမွမဟုတ္) 

ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္တာထက္ ပိုၿပီး အျပစ္ေပး အေရးယူတာကုိလည္း လက္ခံစရာမရိွပါဘူး။  

ဥပမာ-အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငေံတြမွာ ဆႏၵျပပြဲက်င္းပခ်င္ရင္ အစုိးရအာဏာပုိင္ေတြဆီမွာ ႀကိဳတင္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းယူရပါတယ္။ ကန္႔သတ္ 

ထားတ့ဲနယ္ေျမမွာဘဲ “လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္” ရရွိပါတယ္။ ဒါဟာ အမွန္တကယ္ဆိရုင္ လူထုမွာ လြတ္လပ္စြာ 

ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင္ ့ မရွဘိူးလုိ႔ သက္ေသျပေနတာပါ။ အစုိးရ ခြင့္ျပဳမ ွ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ရတ့ဲ သေဘာမ်ဳိး 

ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။     

သေဘာကြဲလြဲတာနဲ႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားတာကုိ ေပါင္းစပ္လုိက္ရင္ လူထုအက်ဳ ိးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ စိတ္ကူးရတတ္ပါတယ္။ 

စနစ္တက် စီစဥ္လႈပ္ရွားလာတ့ဲအခါမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာ ဒီကိစၥမ်ဳ ိးေတြ လြတ္လြတ္ 

လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ လုပ္ဖုိ႔ အခက္အခဲရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာရွင္ 

ႏိုင္ငံမွာ လူထုအေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္တ့ဲအခါမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဖယ္ရွားၿပီး ဒီမုိကေရစီကုိ တည္ေဆာက္ 

မယ္ဆိရုင ္ေတာ္လွန္ေရး (Revolution) တရပ္ လုိအပ္လာပါတယ္။   

ေတာ္လွန္ေရး ဆိုတာကုိ နားလည္ရ လြယ္ပါတယ္။ အေျပာခံရ၊ အမိန္႔ေပးခံရတဲအ့တုိင္း မလုပ္ပေဲနရင ္ အာဏာကုိ အံတုဖီဆန္ 

တာျဖစ္ၿပီး အဒီဲေနာက္ လုိခ်င္တဲ့ပုံစံရေအာင္ မျဖစ္မေန ေျပာင္းလဲယူတာဟာ ေတာ္လွန္ေရးလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

လက္ေတြ႔မွာ အျမတဲမ္း ခကခဲ္ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္သူေတြဟာ သူတုိ႔ယုံၾကည္ရာအတြက္ အစုိးရနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ရတာေၾကာင့္  

အသက္စြန္႔ လႈပ္ရွားရပါတယ္။ သားတကြဲ မယားတကြဲ ျဖစ္ရပါတယ။္ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ ေထာင္ခ်ခံရမယ့္ အႏၱရာယ္ကလည္း 

အခ်ိန္မေရြး ရိွေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ့္ေတာ္လွန္ေရးေတြမွာ အခြင့္ေကာင္းေပၚရင္ေပၚသလုိ ယူရပါတယ္။ 
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ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ဟာ မွားခ်င္လည္းမွားသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း လမ္းေၾကာင္းလြဲသြားႏုိင္ပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္းလြဲရင္  

ပဋိပကၡျဖစ္ေနတ့ဲ အေျခအေနေတြကုိ ပိုမုိရႈပ္ေထြးသြားေစႏုိင္လုိ႔ သတိျပဳအပ္ပါတယ္။ လူထုအတြက္ “တရားမွ်တမႈ”၊ “လြတ္လပ္မႈ” 

လို႔ အမည္ခံၿပီး အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္ေနေပမယ့္ တကယ္လုိ႔ မွားယြင္းတ့ဲ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ေနရင္ “အာဏာရယူဖုိ႔ကလြဲၿပီး အျခားမရိွ” 

လို႔ အဓိပၸာယ္ထြက္ပါတယ္။ အဲဒီလိသူုေတြက ေအာင္ပြဲရသြားရင ္ အရင္က ေႂကြးေၾကာ္ရည္မွန္းထားတာေတြ ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး 

သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ ေနာက္ထပ္ အာဏာရွင္ လက္သစ္ေတြ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။  

ေတာ္လွန္ေရး လမ္းေၾကာင္းလြဲသြားတာ ႏွစ္မ်ဳိးရိွပါတယ္။ ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္သူေတြက အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြမွာ ပါဝင္လုိ႔ (ဒါမွ 

မဟုတ)္ ရာဇဝတ္သားေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းလက္တြဲ လုပ္ေဆာင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ။္ ေတာ္လွန္ေရး လမ္းေၾကာင္းလြဲတ့ဲအခါ သူတုိ႔ စံနမူနာျပ 

ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ က်င့္ဝတ္ေတြကုိ သူတို႔ကုိယ္တုိင ္ဖ်က္ဆီးလုိက္မိသလုိ ျဖစ္သြားပါတယ္။  

ဥပမာ-နယ္ခ်႕ဲအင္အားႀကီးေတြကိ ုတိုက္ဖ်က္ခဲ့ၾကသူေတြဟာ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊသူဲေတြဘဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး ႏိငု္ငံလြတ္လပ္ေရး ရလာတ့ဲအခါ သူတုိ႔ထကဲ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အရင္တုန္းက တုိက္ေဖာ္ 

တိုက္ဖက္ မဟာမိတ္ေဟာင္းေတြကိ ုလုိက္ရွင္းပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္ေတြ ၾကာတဲ့အထိ တိုက္ခုိက္ဖယ္ရွားေနတတ္ 

ပါတယ္။ အျမစ္ျပတ္သြားတ့ဲအခါ အင္အားသစ္တည္ေဆာက္ၿပီး အာဏာရွင္ေတြျဖစ္လာၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ မွားယြင္းတ့ဲ 

ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကုိ ဆင္ႏႊခ့ဲဲသူေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီေန႔ကမာၻေပၚမွာ လူသန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဟာ အာဏာရွင္စနစရ္႕ဲ သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ျပည္သူေတြကုိ  

အာဏာရွင္အစုိးရေတြကုိယ္တုိင္က လုံးဝအၾကမ္းဖက္ၿပီး ႏွိပ္ကြပ္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတုိင္း ကုိယ္ပိုင္ျပႆနာ အနည္းနဲ႔အမ်ား 

ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ျပႆနာေတြကုိ အၾကမ္းမဖက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာတ့ဲနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းေပးရင္ ေျပလည္သြားႏုိင္ေပမယ့္ 

အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ အၾကမ္းမဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းေလ့မရိွပါဘူး။ ႏိုင္ငံပုိင္အရင္းအျမစ္ေတြက ရရိွထားတ့ဲ အင္အားကုိ 

သံုးၿပီး ေျဖရွင္းတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ေနရင္ လူထုအေနနဲ႔ အင္အားကိုအင္အားခ်င္း တုန္႔ျပန္မွဘ ဲ ျဖစ္ေတာ့မွာပါ။ လက္နက္ကိုင္ 

ေတာ္လွန္ေရး (Armed revolution)ကုိ ဆင္ႏႊဖုိဲ႔ဘ ဲရွိပါေတာ့တယ္။ အင္အားသုံးတ့ဲ အာဏာရွင္အစုိးရကုိ အင္အားနဲ႔ တုန္႔ျပန္တာဘဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။   

အၾကမ္းပတမ္း ျပဳမူတာကိ ု လူအမ်ားစုက မႏွစ္သက္၊ လက္မခံတတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕အေျခအေနေတြမွာေတာ့ ခြၽင္းခ်က္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကုိယ္ကုိ ကာကြယ္ဖုိ႔ ခုခံရတာျဖစ္လို႔ အၾကမ္းပတမ္း ျပဳမူႏုိင္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ အသက္အႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ 

တာက သိသိသာသာျဖစ္ေနၿပီဆိရုင ္(ဒါမွမဟုတ္) လတ္တေလာ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီ ဆုိရင္ အၾကမ္းပတမ္း ျပဳမူႏိုင္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ ဒါဟာ 

ေၾကာင္းက်ဳိးခုိင္လံုတယ္လို႔ လူအမ်ားက လက္ခံႏိုင္ေလာက္တဲ ့ ခြၽင္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေျပာခ့ဲတ့ဲ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ အၾကမ္း 

ပတမ္း ျပဳမူတာကုိ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ 

အဲဒီလိုမဟုတရ္င္ အၾကမ္းပတမ္း ျပဴမူတာ၊ အၾကမ္းဖက္ျပဳမူတာကုိ လုံးဝလက္ခံလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကုိ ဆင္ႏႊၾဲကသူ 

အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အခုေျပာေနတ့ဲ လက္မခံႏိုင္တဲအ့ခ်က္ကိ ုလစ္လ်ဴရႈလုိက္ရင္ တကယ္တမ္း အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ျဖစ္ကုန္ 

ပါလိမ့္မယ။္  

ခဏခဏ စစ္ျဖစ္ေနၾကတ့ဲ အစၥေရးနဲ႔ ပါလက္စတိုင္းက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ မတူပါဘူး။ မိမိဘက္ မဟုတရ္င္ 

ရန္သူလုိ႔ သေဘာထားခံရပါတယ္။ မိမိနဲ႔ဆန္႔က်င္ဘက္ႏုိင္ငံကုိ သြားလည္ရင္ေတာင ္ ရန္သူလုိ႔ သတ္မွတ္ခံရပါတယ္။ အဲဒီလုိ 

သြားလည္သူကုိ သတ္ျဖတ္ႏုိင္တယ္ (Acceptable target)လုိ႔ေတာင္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အုိေတြ၊ 

ကေလးေတြနဲ႔ ကမာၻလွည့္ခရီးသည္ေတြဟာ လက္နက္ကုိင္တုိက္ခုိက္ႏုိင္သူေတြ မဟုတ္ၾကတာေတာင္ ရန္သူ႔စာရင္းဝင္ေတြ 

ျဖစ္ကုန္ပါေတာ့တယ္။ အစၥေရးနဲ႔ ပါလက္စတိုင္း ျပည္သူလူထုဟာ စည္းေဖာက္လို႔မရၾကပါဘူး။ စည္းေဖာက္ရင ္အျပစ္ျဖစပ္ါတယ္။ 

အျပစ္ေပးခံရမယ္ ဆုိတ့ဲသေဘာကုိ အမ်ားစုက လက္ခံေနၾကတာျဖစ္လို႔ သေဘာေပါက္ေပါက္၊ မေပါက္ေပါက္ လက္ခံက်င့္သုံးေပး 

ေနရပါေတာ့တယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အဲဒီစည္းဆုိတာ လူ႔က်င့္ဝတ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီတ့ဲစည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ 
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ကိုယ္တိုင္ နစ္နာဆုံးရံွဳးရတာ ရွိသလုိ အျခားသူေတြေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရွံဳးရတာလည္း ရိွပါတယ္။ ဒါေတြအတြက္ မုန္းတီးစိတ္ဝင္ၿပီး 

မခံမရပ္ႏိုင္တဲ ့ ေဒါသစိတ္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးကုိ ပါဝင္ဆင္ႏႊတဲတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိခံစားခ်က္ေတြကုိ ခ်ဳိးႏိွမ္ ပယ္ေဖ်ာက္ 

သင့္ပါတယ။္ ေတာ္လွန္ရတဲအ့ေၾကာင္းရင္းကုိ အမွန္အတုိင္း သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး ပါဝင္ဆင္ႏႊမွဲသာ ေအာင္ျမင္ႏုိင္စရာ 

ရွိပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္း လြဲတာလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္မွာ မပါမျဖစ ္ပါဝင္ဆင္ႏႊ ဲ

ရတ့ဲအခါ ခံစားခ်က္မပါဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါတယ္။  

 

© Roland O. Watson 2008 

ျမန္မာဘာသာျပန္ - လြင္ေအာင္စိုး  
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အပုိင္း (၁ဝ)  ေခါင္းေဆာင္မ်ား 

လူတုိင္းဟာ မိမိလုပ္သမွ်အတြက္ မိမိကုိယ္တုိင္ဘဲ တာဝန္ခံယရူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚမွာ အစစအရာရာ 

မွီခုိအားကုိးဖုိ႔ မသင့္လွပါဘူး။ အစုိးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ လူထုက ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေတာင္းဆုိတာေတြကုိ ညီညီမွ်မွ် 

လိုက္ေလ်ာေပးႏုိင္တ့ဲစနစ္ ျဖစ္ေနရပါမယ္။ ဒါ့ျပင ္တရားဥပေဒ စုိးမုိးၿပီး အဓမၼအႏုိင္က်င့္တာေတြ မရွိတ့ဲ စနစ္လည္း ျဖစ္ေနရပါမယ္။ 

အဲဒီလိ ု စနစ္မ်ဳိး ရိွေနဖုိ႔အျပင္ အျခားလုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ ရရိွႏုိင္ဖုိ႔ လူတုိင္းဘဲ မိမိတုိ႔ကုိယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရိွအပ္ပါတယ။္ 

ဦးေဆာင္ေတာင္းဆုိသင့္ပါတယ္။ ကုိယ္တိုင္ပါဝင္ တာဝန္ယူသင့္ပါတယ။္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက လုပ္မွာပလုိဲ႔ တထစ္ခ် တာဝန္လႊ ဲ

မထားသင့္ပါဘူး။ 

ဒါေပမယ့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိေနတ့ဲ လက္ေတြ႔အမွန္တရားကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈကုိ အေျခခံတ့ဲ တည္ေဆာက္ပံဘဲု 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ရွိမွဘ ဲ အလုပ္ၿပီးေတာ့မလိုလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ မီွခုိအားထားတ့ဲ အက်င့္ကုိ 

သမုိင္းစဥ္ဆက္ မေျပာင္းမလဲ အသားက်ေအာင္ က်င့္သုံးေနလုိ႔ပါဘဲ။ ဒါ့ျပင္ တျခားအေၾကာင္းရင္းေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။  

လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ စတင္တည္ေထာင္ကတည္းက ေခါင္းေဆာင္တင္တ့ဲအေလ့က ရွိေနခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ 

ေကာင္းေတြကုိ ရရွိတ့ဲအခါ ႏုိင္ငံတုိးတက္ပါတယ္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြလည္း အမွန္ဘ ဲ တုိးတက္ပါတယ။္ 

ဒါေပမယ့္္ ေခါင္းေဆာင္ မေကာင္းရင္ေတာ့ လူထုဟာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အဓမၼ အႏုိင္က်င္ခံ့ရပါတယ္။ ဒါကိ ုေရွာင္လႊလုိဲ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။  

လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ အစည္းအရုံးေတြ က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားလာတ့ဲအခါ အထူးတာဝန္ေပးတ့ဲ နည္းလမ္းတခု ရိွလာပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ 

တင္ဖို႔လည္း လိုအပ္လာခ့ဲပါတယ္။ အစပုိင္းမွာေတာ့ ရာထူးဌာႏၱရေတြမွာ တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္တဲ ့ အေတာ္ဆံုး 

လူေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္ဘက္ေရးရာမွာ စစ္ေရးအကြၽမ္းက်င္ဆုံးသူေတြက တာဝန္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ အစုိးရ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနအသီးသီးမွာျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးက႑မွာျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရးက႑မွာျဖစ္ေစ သူ႔ေနရာနဲ႔သူ အေတာ္ဆုံးလူေတြ 

ရွိေနခ့ဲၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ရႈပ္ေထြးလွတဲ ့ ျပည္သူ႔ေရးရာစနစ္အမ်ဳိးမ်ဴ ိးကုိ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ခ့ဲၾကပါတယ္။ လူ႔ဘဝ အစအဆုံး အရႈပ္ 

အေထြး ျပႆနာေတြ ေပၚေပါက္လာတ့ဲအခါ ေျဖရွင္းႏုိငခ့ဲ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ လုပ္ငန္းခြင္ကြၽမ္းက်င္ေရးကုိဘဲ ပိုမုိ ႏွစ္သက္ 

ဦးစားေပးခ့ဲၾကပါတယ္။       

အဲဒီေခတ္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိ ုေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကတဲ့အခါ အရည္အခ်င္းအေပၚ အေျခခံၾကပါတယ္။ 

လူသိမ်ားထင္ရွားၿပီး အရည္အခ်င္းရိွတဲ ့ ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းေတြထဲက အေတာ္ဆုံးသူေတြကုိဘဲ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိခ့ဲၾကပါတယ္။ 

အဲဒီလိုေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးေတြဟာ လူထုဆႏၵကုိ အေကာင္းဆုံး ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္သူေတြ ျဖစ္ေနခ့ဲတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ လူထုက 

ယံုၾကည္အားကုိးရတ့ဲ အာဏာပုိင္တာဝန္ေတြမွာ သူ႔ထက္သူ သာလြန္ေကာင္းမြန္သူေတြကိ ု လူမွန္ေနရာမွန ္ထားရိွတာဟာ လူထု 

အတြက္ သင့္ေလ်ာ္လွပါတယ္။  

ဒါေပမယ့္ အရည္အခ်င္းကုိ ဦးစားေပးတ့ဲစနစ္က ေရရွည္မခံခဲ့ပါဘူး။ အထူးတာဝန္အတြက ္ ရာထူးဌာႏၱရေတြမွာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း 

ေတြကုိဘဲ ရာထူးအေမြခံေစတ့ဲစနစ္ (Nepotism)ကုိ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေျပာင္းလဲသြားပါေတာ့တယ္။ အဒီဲကတည္းက ေျပာင္းလဲ 

လာလုိက္တာ ဒီေန႔ေခတ္တုိင္ေအာင္ပါဘဲ။  

ဒီေန႔တုိင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရတာကေတာ့ ရာထူးအေမြဆက္ခံတဲ ့ေခါင္းေဆာင္မႈစနစ္ကုိ က်င့္သုံးတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက ကေန႔ထက္ 

တိုင္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနေသးလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတုိ႔ကုိယ္က်ဳ ိး၊ သူတုိ႔အသုိင္းအဝုိင္း 

ကိုယ္က်ဳ ိးအတြက္ဘ ဲအုပ္စိုးမင္းမူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အလားတူဘဲ ျဖစ္ပ်က္ေနတတ္တာကုိ ေတြ႔ေန 

ရပါတယ္။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငကံ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ သူတုိ႔အက်ိဳးစီးပြား၊ သူတုိ႔သေဘာအတုိင္း မဟုတ္ပဲ 

လူထုအက်ဳိးစီးပြားအတြကဘ္ ဲ ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္ရတ့ဲသေဘာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုဟာ အာဏာရိွလာရင္ 

သူတုိ႔ကိုယ္က်ဳိးေနာက္သုိ႔သာ လိုက္ေနၾကပါေတာ့တယ္။ သူတို႔အလွည့္ၿပီးရင္ သားသမီးေတြကဘဲ အာဏာဆက္ခံႏုိင္ေအာင္ 

အားထုတ္ေနၾကပါေတာ့တယ္။    
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ေခါင္းေဆာင္ရာထူး ရလာတ့ဲအခါ သူတုိ႔ရ႕ဲကုိယ္ပုိင္စီးပြားနဲ႔ ပတ္သက္ေနတ့ဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းက အက်ဳ ိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းေစဖုိ႔ 

အာဏာကုိ အသုံးခ်တတ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ အေမရိကန္သမတ ဘြတ္ရ္ွ (၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၉)နဲ႔ သူ႔ရ႕ဲဒုသမတ ေရွနီတုိ႔ဟာ ရာထူးမရ 

ခင္က ေရနံလုပ္ငန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးေတြပါ။ သူတို႔အာဏာရေနတုန္း စြမ္းအင္က႑ကုိ သိသိသာသာ ဦးစားေပးခ့ဲပါတယ္။ 

စြမ္းအင္က႑ ဆုိတာက ျမင့္ရင္ျမင့္သလုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကိ ုထိခုိက္ေစတတ္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လစ္လ်ဴ ရႈ 

ခံရတ့ဲအခါ ပ်က္စီးရတယ္လို႔ ဆိုလုိပါတယ္။ သူတုိ႔ခန္႔ထားတ့ဲ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္း အမ်ားစုတုိ႔ဟာလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း 

ေတြကေန ဆြဲထုတ္လာသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရတ့ဲ ဘယ္အာဏာပုိင္မဆုိ အက်ဳ ိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမယ့္ ရာထူးေတြ 

ေနာက္ကုိ လုိက္ေနမယ္ဆုိရင ္ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးသြားႏုိင္ပါတယ္။     

လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္း ဆုိတာက ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ မွီခုိအားကုိးေလ့ရိွတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ေနရတာဟာ တဦးနဲ႔တဦး 

ၿပိဳင္ဆုိင္ေနၾကရတ့ဲ လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အေျခခံတည္ေဆာက္ပံုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတုိ႔အဖြဲ႔အတြက္ 

ဆံုးျဖတ္ေပးဖုိ႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အဆုံးအျဖတ္ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္တဲ ့ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕အဖြဲ႔က အျခားအဖြဲ႔ေတြထက္ သာလြန္ျမ ဲ ျဖစ္ပါ 

တယ္။ ဒီသေဘာကုိ တဘက္နဲ႔တဘက္ အၿပိဳင္အဆုိင္ တုိက္ခုိက္ၾကတဲ့ စစ္ပြဲေတြမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တာ ပုိေကာင္းရင္ 

မ်ားေသာအားျဖင့္ စစ္ပြဲမွာ အသာစီးရေလ့ရိွပါတယ။္ အခ်ဳိ႕စစ္ပြဲေတြမွာ မိမိဘက္က စစ္အင္အား နည္းပါး နိမ့္က်ေနတာေတာင္ 

ေခါင္းေဆာင္ေတာ္ရင ္စစ္ေရးအသာရဖုိ႔ လုံေလာက္ပါတယ္။ စီးပြားေရး ၿပိဳင္ဆိုင္တာေတြမွာလည္း ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူး 

ေတြကုိ အထင္အရွားေတြ႔ရပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရင ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ၿပီး  ဦးေဆာင္သူ ည့ံရင္ စီးပြားပ်က္ 

ေတာ့တာပါဘဲ။    

ေခါင္းေဆာင္အေပၚ မီွခုိအားကုိးလုိ႔ အက်ပ္အတည္းဒုကၡ ေတြ႔ၾကံဳရတာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အမ်ားဆုံးျဖစ္တတ္တာက  

ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္း ည့ံဖ်င္းလုိ႔ဆိုတာ အလြယ္တကူ သိႏုိင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ဒအီမွားမ်ဳိးကုိဘဲ  

ထပ္တလဲလဲ မွားေနမိတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ေနရတာဟာ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကိ ုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲတာမရိွပ ဲအုပ္ခ်ဳပ္သူေခါင္းေဆာင္ 

ေတြကုိသာ ေျပာင္းလဲပစ္ေနလုိ႔ဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။ မူမေျပာင္းပဲ လူကုိဘဲ ေျပာင္းလဲေနလို႔ လူသစ္ေတြကပါ လူေဟာင္းေတြလုိ လိုက္မွား  

ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္မမွားရေအာင္ အမွားထဲကေန သင္ခန္းစာယူရမယ္ဆုိတာ ရွင္းေနပါၿပီ။   

အမ်ားအားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ကုိယ္ရည္ေသြးတတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔မရွရိင္ ဘာမွမျဖစ္ေတာ့သလုိ ျပဳမူတတ္ပါတယ္္။ 

သူတုိ႔ဟာ အေတာ္ဆံုး အထက္ဆံုး ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျဖစ္လာဖုိ႔ ရွိေကာင္းရိွႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိ ျဖစ္လာႏုိင္မယ္လုိ႔ 

ဘယ္သူမွ အာမခံႏိုင္တာ မရွပိါဘူး။ လူတဦးဟာ အဆင့္ျမင့္ ထူးခြၽန္သူတဦး ျဖစ္လာရင္ အျခားသူေတြထက္ ပိုၿပီး အသိအျမင္ 

ႂကြယ္ဝလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ပိုတတ္လာတာကုိ တခ်ဳိ႕က ဘဝင္ျမင့္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအခါမွာ အျခားသူေတြ ဘာလုပ္လုပ္ 

အေကာင္းမျမင္ေတာ့ပဲ သူျဖစ္ခ်င္တ့ဲ အတုိင္းဘဲ လုပ္ခိုင္းေနပါေတာ့တယ္။ လူဆုိတာ တခါတေလ မွားတတ္ၿပီး သူကိုယ္တုိင္လည္း 

မွားတတ္တယ္ ဆုိတာကုိ သတိမရႏုိင္ပ ဲရိွေနတတ္ပါတယ္။ မွားႏုိင္တာကုိ သတိမထားမိရင္ ဆက္မွားေတာ့တာပါဘဲ။    

လူတေယာက္ဟာ ဆယ္ႀကိမ္မွာ ရွစ္ႀကိမ္၊ ကိုးႀကိမ ္မွန္ေကာင္းမွန္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းက အဲဒအီတုိင္း ထပ္တူမွန္ႏုိင္မွာ 

မဟုတ္ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူက ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရိွသေလာက္ ေနာက္လုိက္ေတြက မလိုက္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္က 

ျဖစ္ေစခ်င္သလုိမ်ဳိး ေနာက္လိုက္ေတြက လုပ္ႏိုင္ဖုိ႔ဆုိတာ မေသခ်ာပါဘူး။ အဲဒါကုိ သတိျပဳအပ္ပါတယ္။ လူတုိင္းက ထုံထုိင္းအန 

သူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ပညာမ့ဲေနသူေတြလည္း မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ျပႆနာရိွရင ္ ေျဖရွင္းႏုိင္သူေတြလည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ 

ေလာကမွာ အဲဒီလိုလူေတြ ရိွေနတာကုိ တခ်ဳ ိ႕က တခါတေလမွာ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကပါတယ။္ တခါတေလ  ေခါင္းေဆာင္ဟာ 

သူ႔ေနာက္လုိက္ေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းေတြကုိ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လုိ႔ အျခားသူေတြထက္ ပိုတတ္ 

ပိသိုတယ္လုိ႔ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။  

ကိုယ္တိုင္ကုိယ္က် ပါဝင္ေနတ့ဲ အေျခအေနမွာ ဘယ္သူမဆုိ ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ ကာယကံရွင္ ျဖစ္လုိ႔ပါဘဲ။ ကာယကံရွင္က 

မဆုံးျဖတ္ႏုိငရ္င ္ အမွန္တရားအတုိင္း ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ကာယကံရွင္ 

ထက္ပိုၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္စြမ္း ရိွမဘွ ဲ ဆံုးျဖတ္အပ္ပါတယ။္ လူ႔အခြင့္အေရးဟာ လူထုတရပ္လုံးရဲ႕အေရးျဖစ္လို႔ ဘယ္အခ်က္ 

ေတြက ပါရမယ္၊ ဘယ္အခ်က္ေတြက မပါရဘူးလုိ႔ ဆံုးျဖတ္ရသူဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြမဟုတ္ပဲ ကာယကံရွင္ လူထဘဲု ျဖစ္ပါတယ္။    
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အျခားသူေတြကိ ု ဆုံးျဖတ္ခြင့္မေပးတာဟာ အခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက သူတို႔ကုိယ္သူတုိ႔ အထင္ႀကီးဘဝင္ျမင့္တဲ့အျပင္ အျခားသူ 

ေတြကုိ အထင္ေသးတတ္တ့ဲသေဘာ ျဖစ္ေနလုိ႔ပါဘဲ။ ဒီလိဘုဝင္စိတ္ေၾကာင့္ဘ ဲသူတို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီကိ ုအလုပ္အေကြၽးျပဳရမယ့္ 

တာဝန္ႀကီးတရပ္ကိ ု ခပ္လြယ္လြယဘဲ္ ေမ့ေလ်ာ့သြားတတ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း လူထုေရးရာေတြကိ ု ေဆာင္ရြက္တဲအ့ခါမွာ 

ေအာက္ေျခလြတ္ေနတတ္ပါတယ္။   

ေခါင္းေဆာင္ေတြဆီမွာ ခစားေနသူေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ေျပာသမွ် ဘာမွ မကန္႔ကြက္၊ ေစာဒက မတက္ပဲ ေခါင္းၿငိမ့္လိုက္ေလ်ာ  

ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ကုိ ဖားၿပီး ေျမွာက္ပင္ ့အားေပးေနေလ့ရိွပါတယ္။ ဒီလိ ုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈအပုိင္း 

အားနည္းလာတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးဟာ အျမင္က်ဥ္းသြားပါတယ္။ အျခားေကာင္းႏုိးရာရာ နည္းလမ္းသစ္ေတြကုိလည္း 

ေျပာင္းလဲ သုံးသပ္ႏုိင္စြမ္း မရိွေတာ့ပါဘူး။ တယူသန္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အနီးကပ္ခစားသူေတြဟာ သက္ေသ အေထာက္အထား 

အမွနေ္တြကိုဖုံးဖိၿပီး လုပ္ၾကံေျပာဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ဟာ ေအာက္ကလူေတြ တလြဲေျပာသမွ် 

ယံုမွတ္ေနပါေတာ့တယ္။  

အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေကာင္းေကာင္း ေပးႏုိင္မွဘ ဲအေကာင္းဆုံး မူဝါဒကုိ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ 

အေကာင္းဆုံး ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ရႏုိင္သမွ် ဟိုဘက္သည္ဘက္ သတင္းမွန္သမွ်ကုိ စဥ္းစား 

သံုးသပ္ဖို႔ လုိပါတယ။္ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္လာဖုိ႔ စာေတြ႔နဲ႔ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးလုိ႔ မရပါဘူး။ လက္ေတြ႔ လုပ္ၾကည့္ရပါတယ္။ 

စာအုပ္ထဲက ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္နည္းေတြကုိ အလြတ္က်က္ထားရုံနဲ႔ ရႈပ္ေထြးေပြလီလွတဲ ့ လူ႔ဘဝျပႆနာေတြကုိ ေျပလည္ေအာင္ 

ဦးေဆာင္ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။  

ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ကုိ ယူရတဲအ့တြက ္အႀကီးအက်ယ္ ဖိအားေပးခံရတဲ ့အလုပ္ေတြကုိ ေသခ်ာေပါက္ ၾကံဳေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ၾကံဳေတြ႔တ့ဲအခါ ေရွာင္လႊမဲရ မျဖစ္မေန လုပ္ေပးရပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ အဲဒီဖိအားေတြကုိ ေကာင္းေကာင္း ကုိင္တြယ္ 

ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္း ရွိရပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ ဖိအားဒဏ္မခံႏိုင္တ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြအေပၚ ဖိအားေတြ 

လႊခဲ်ၿပီး အႏုိင္က်င့္တတ္ၾကပါတယ္။ မရတ့ဲအခါ ႀကိမ္းေမာင္းျပစ္တင္တတ္ပါတယ္။ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားပစ္တတ္ပါတယ္။ ကုလား 

မႏုိင္ ရခိုင္မ ဲလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးကုိ လူေနမႈ အသုိင္းအဝုိင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္တင္ေနၾကတာကေတာ့ ရီစရာ 

ေကာင္းေနပါတယ္။ ဒါဟာ လုိလားခ်က္တခုခုကုိ ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့နည္းလမ္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္နမူနာပါဘဲ။  

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳ ိ႕ရ႕ဲ အဆုိးဝါးဆုံးဆႏၵဟာ အာဏာအလြဲသုံးစားၿပီး ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားရွာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ ရရိွထားတ့ဲ  

လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ အခြင့္ေကာင္းယူ အသုံးခ ၿ်ပီး သူတုိ႔မိသားစု ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေအာင္ လုပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေဆြစဥ္ 

မ်ဳ ိးဆက္ ႏုိင္ငံေရးအာဏာ ရရွိေနေအာင္ သူတုိ႔သားသမီး၊ ေျမးျမစ္ေတြက ဓနဥစၥာမ်ားကုိ အသုံးခ်ပါတယ္။ 

ေနာက္ပုံစံတမ်ဳိးလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အက်ဳိးလုိလုိ႔ ေညာင္ေရေလာင္းလုိသူေတြက သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက ္သမတေလာင္း၊ 

ၿမ့ိဳဝန္ေလာင္း၊ အမတ္ေလာင္းေတြကိ ု “ေရြးေကာက္ပြဲရံပုံေငြ”ဆုိၿပီး လွဴၾကပါတယ္။ အဒီဲအေလာင္းအလ်ာေတြက ေရြးေကာက္ပြဲမွာ 

လူထုအက်ဳိးကုိ ဗန္းျပၿပီး မဆဲြယ္ပါတယ္။ အႏုိငရ္သြားတ့ဲအခါ လူထုအက်ဳ ိးထက္ သူတို႔ႏိုင္ေအာင္ လွဴေပးသူေတြနဲ႔ သူတို႔ကုိယ္က်ဳိး 

စီးပြားေတြကိဘဲု ဦးစားေပးေနၾကပါေတာ့တယ္။  

ဒီကေန႔ေခတ္ တကမာၻလံုးမွာ အာဏာအလြဲသံုးစားၿပီး ကိုယ္က်ဳ ိးစီးပြားရွာေနၾကတ့ဲ ေငြေၾကးပမာဏဟာ မယုံၾကည္ႏိုင္ေလာက္စရာ 

မ်ားျပားေနပါတယ္။ လူထကဲလူျဖစ္တဲ ့ ခါးပုိက္ႏိႈက္ဟာ မရိင္အဖမ္းခံရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူထကဲလူျဖစ္တ့ဲ အစုိးရအာဏာပုိင္ 

ေတြကေတာ့ အေမရိကန ္ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခိုးယူေနၾကတာကုိ လူထုက သိေနေပမယ့္လည္း သူတို႔ဟာ အျပစ္ေပးမခံရပဲ 

ရွိေနပါတယ္။ တခ်ဳ ိ႕အာဏာပုိင္ေတြဆုိရင္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ရာနဲ႔ေတာင္ ခ်ီၿပီး ခိုးထားၾကေပမယ့္ လံုးဝ အဖမ္းမခံရပ ဲလြတ္ေန 

ၾကပါတယ္။   

“မူဝါဒ”နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုိယ္က်ဳိးရွာ အာဏာအလြဲသုံးစားပုံတမ်ဳ ိးကုိ ေျပာပါဦးမယ္။ သိပ္သိသာတ့ဲ အလြဲသံုးစားပုံမ်ဳိးပါ။ အဲဒါ 

ကေတာ့ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားမွာ အျမတ္ထုတ္လုိတ့ဲ အာဏာပုိင္ေတြက သူတုိ႔ကိုယ္တိုင္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွထားတ့ဲ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ 

အခြန္ေလွ်ာ့့ဖုိ႔၊ အခြန္ကင္းလြတ္ဖို႔ ဥပေဒေတြကုိ ျပဌာန္းျပင္ဆင္တာဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တမ်ဳိးကေတာ့ အစုိးရကန္ထရုိက္ 
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စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ အစုိးရနဲ႔ဆက္စပ္တ့ဲ စီးပြားေရးေလလံပြဲေတြမွာ သူတုိ႔နဲ႔ဆက္ႏြယ္သူေတြ၊ သူတုိ႔ဆီကုိ လာဘ္ထိုး 

ထားသူေတြဘဲ အက်ဳ ိးအျမတ္ ရေစဖုိ႔ မသမာတ့ဲနည္းလမ္းေတြကိ ုသံုးၾကပါတယ္။ 

ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြကုိဘဲ ရာထူးအေမြခံေစတ့ဲစနစ္ဟာ အာဏာအလြဲသုံးစားၿပီး ကိုယ္က်ဳ ိးရွာတာနဲ႔ ေပါင္းစပ္မိတ့ဲအခါ 

ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းအတြက္ သီးသန္႔အလႊာတခ ု ျဖစ္လာပါတယ္။ လူ႔မလုိင္အလႊာလို႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ ဒီစနစ္ကိ ုကမာၻတလႊား 

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ မတုိက္ဖ်က္ႏုိင္ၾကေသးပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းကဘဲ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေနၾကပါတယ္။ မိဘ 

ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္တယ္ဆုိရင ္သားသမီးေတြက မိဘအရိွန္အဝါနဲ႔ ဓနဥစၥာေတြေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးမွာ ေနရာရဖုိ႔ အခြင့္အလမ္း ေကာင္း 

ေနၾကတာ အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ရပါတယ္။   

အဲဒီထက္ပုိဆိုးဝါးတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းျပႆနာကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီကိ ု အားနည္းပ်က္စီးဖုိ႔ လုပ္ေနၾကတာ 

ျဖစပ္ါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သူတခ်ဳိ႕ဟာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ကေန အာဏာရွင္ဘဝကုိ ကူးေျပာင္းဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းၾက 

ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လူထုဆႏၵေတြကိ ုေျပာင္ေျပာင္ပဲ လစ္လ်ဴရႈၾကပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူတုိ႔ကတိေပး မဲဆြယ္ခဲ့တာေတြကုိ 

မစဥ္းစားေတာ့ပါဘူး။ သူတုိ႔အာဏာ လက္မလြတ္ေစဖုိ႔၊ သူတုိ႔ႏိုင္ငံေရးပါတီက မရံွဳးနိမ့္ေစဖုိ႔အတြက္ ဒီမိုကေရစီကုိ ထိန္းသိမ္း 

ျမွင့္တင္ေပးေနၾကတ့ဲ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈေတြကုိ တားျမစ္ ပိတ္ဆုိ႔ ဖ်က္ဆီးၾကပါတယ္။   

ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပိုၿပီးအေလးအနက္ ဂရစုိက္ရမွာေတြကိ ုေျပာပါမယ္။ လူေတြဟာ အႂကြင္းမ့ဲအာဏာရဖုိ႔ ႀကိတ္ၿပီး 

ရည္မွန္းေနသူေတြကိ ုေခါင္းေဆာင္ အတင္မွားေလ့ရိွပါတယ္။ အခ်ဳ ိ႕သူေတြဟာ ေမြးရာပါ ေခါင္းေဆာင္ဗီဇ ရိွၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ 

အေကာင္းဆုံး ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္းေတြကိ ု ပိုင္ဆုိင္ၾကပါတယ္။ အရည္အခ်င္းထင္ေပၚလုိ႔ စင္ေတာ္ကုိ အလြယ္တကူဘဲ 

ေရာက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိမဟုတ္တဲ့ အျခားေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ထိပ္ပုိင္းေရာက္ေအာင္ အေတာ္ႀကိဳးစားယူရ 

ပါတယ္။ ထိပ္ေရာက္ဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ဟာ ဘာမဆုိလုပ္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ ၿပီးေရာ သေဘာထား 

သူေတြ ျဖစ္တာကုိ ဂရုစုိက္ရပါလိမ့္မယ္။ 

ဒီေန႔ေခတ္သစ္ လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အခ်ဳိ႕သူေတြရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္က႑ဟာ ႏုိင္သူစားစတမ္း ေတာရုိင္းဥပေဒ ျဖစ္လာေန 

ပါၿပီ။္ အင္အားသာရင္ ဘယ္သူ႔ကုိမ ွ မငဲ့ညွာပါဘူး။ လူစည္း ဘီလူးစည္း မခြဲျခားေတာ့ပါဘူး။ ရက္စက္ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ 

စဥ္းလဲတယ္ ဆုိတာေတြဟာ သူတုိ႔အတြက ္အေရးပါတ့ဲ လက္နက္စြမ္းေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။   

ဆရာဟာ တပည့္ေတြကုိ ပညာသင္ၾကားေပးသလုိ ေခါင္းေဆာင္ဟာလည္း သူ႔ေနာက္လုိက ္ လူအမ်ားကုိ ပညာေပးပါတယ္။ 

ပညာေပးပုံကိုၾကည့္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္နဲ႔ဆရာ ႏွစ္မ်ဳိးကုိ အဓိပၸာယ္ မသဲမကြဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ။္ ဒါေၾကာင့္လည္း ေခါင္းေဆာင္တင္ဖုိ႔ 

လိုအပ္ရင္ ဆရာျဖစ္သူကုိ အလြယ္တကူ တင္လုိက္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ေျဖရွင္းရအခက္ဆုံး ျပႆနာပါဘဲ။ ဆရာျဖစ္တုိင္း 

ေခါင္းေဆာင္တင္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝမွသာ ေခါင္းေဆာင္တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။    

တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ရင ္ လူေတြကုိ ဘာလုပ္ရမယ္လို႔ မခုိင္းတတ္ပါဘူး။ အမိန္႔ေပးေစခုိင္းရမယ့္အစား လူေတြကုိ 

ကူညီေပးပါတယ္။ လူေတြက သူတို႔ကုိယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႔ ပုိၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္တတ္လာေအာင္ ေခါင္းေဆာင္က ပညာေပးၿပီး 

ကူညီတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာဆိုရင္ လူထုက ပါဝင္ဆံုးျဖတ္တ့ဲ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က ္ (Consensus) ဆုိတာ ရိွရပါ 

တယ္။ မွန္ကန္တဲ ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကိ ုစုစည္းထားတ့ဲ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ ရလာတာဟာ ေခါင္းေဆာင္းေကာင္း တေယာက္ရ႕ဲ 

အရည္အခ်င္းပါဘဲ။  

စစ္မွန္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီမွာ သက္ဆိုငသူ္အားလုံးက ပါဝင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏုိင္ဖုိ႔ကုိ ေခါင္းေဆာင္က႑ကပဲ စီမံေပးႏုိင္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ 

သ ူလူအားလုံးက ပါဝင္ဆုံးျဖတ္မွလည္းဘဲ ဒီမုိကေရစီ စစ္မွန္တာျဖစ္လုိ႔ အဲဒအီတုိင္းျဖစ္ေနဖုိ႔က ေခါင္းေဆာင္အေပၚ မူတည္ပါ 

တယ္။ ဒီမိုကေရစီ စစ္မွန္ေနရင၊္ ၿပီးေတာ့ ေခါင္းေဆာင္စစ္မွန္ေနရင ္ေခါင္းေဆာင္ေနရာ လုတာေတြ မရိွေတာ့ပါဘူး။ အင္အားႀကီး 

သူက အင္အားနည္းသူကုိ အဓမၼ အႏုိင္က်င့္္တာေတြလည္း ရိွမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။   
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ဒီမုိကေရစီ က်င့္သံုးေသာ အသင္း အဖြဲ႔ ဌာန အစည္းအရုံးမ်ား 

အပုိင္း (၁၁)   လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိ ုကန္႔သတ္ ထိန္းညိွျခင္း 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အာဏာ အလြဲသုံးစားမႈ (Abuse of power) ရိွေနရင္ လူထုဘဲ ခံရပါတယ္။ ဆိုးဆုိးဝါးဝါး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္ 

ပါတယ္။ ထိခိုက္နစ္နာဆုံးရံွဳးႏုိင္ပါတယ္။ အာဏာအလြဲစားမႈ လြန္ကဲလာရင္ ျပည္သူေတြဟာ ေက်းကြၽန္လိုဘဲ အာဏာပုိင္ေတြရ႕ဲ 

အမိန္႔ကုိ နာခံလုပ္ေဆာင္ေပးရတ့ဲအထိ ျဖစ္လာပါမယ္။ အာဏာပုိင္ေတြက လူမ်ဳိးစုႏြယ္ေတြကိ ု (Genocide) မ်ဳိးတုန္းေအာင္ 

သတ္ျဖတ္တဲအ့ထိ အတင့္ရလဲာပါလိမ္မ့ယ္။ ေက်းကြၽန္စနစ္ကုိ လက္ခံလို႔မရပါဘူး။ လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ေနတာကုိ ၿငိမခံ္ေနလုိ႔ 

မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေတြကုိ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ထိထိေရာက္ေရာက္ တားျမစ္ရပါမယ္။  

တားျမစ္ဖုိ႔နည္းလမ္းကေတာ့ ျပည္သူေတြက အာဏာ ကန္႔သတ္ထိန္းညိွတ့ဲစနစ္ကိ ုအသုံးခ်တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိ (System 

of Checks and Balances ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာကုိ ရရွိတ့ဲေနရာေတြ၊ ဘယ္လိရုယူသလဲ၊ ဘယ္လုိအသုံးခ်သလဲ ဆိုတာေတြကုိ 

ကန္႔သတ္ရပါတယ္။ ဒါဟာ အဂၤလိပ္လုိ Checks ျဖစ္ပါတယ္။ ကန္႔သတ္ရုံျဖင့္ မၿပီးေသးပါဘူး။ အဒဲါေတြ တခုနဲ႔ တခု၊ တမ်ဳိးနဲ႔တမ်ဳိး 

လိုတုိးပုိေလွ်ာ့လည္း ထိန္းညိွရပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိ Balances ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါေပမယ့္ ကန္႔သတ္ထိန္းညိွစနစ္က မုိးပ်ံေအာင္ ေကာင္းေနပေစ၊ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပခ္်င္သူေတြ၊ အႏုိင္အထက္ ျပဳက်င့္လုိသူ 

ေတြကလည္း ဆီလိုအေပါက္ရွာၿပီး မရမကလုပ္ေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ထိန္းညိွစနစ္ကုိ အျမဲတုိးတက္ ေကာင္းမြန္ 

ေစဖုိ႔ ျပ ျဳပင္ မြမ္းမံယူရပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ၾကာလာေတာ့ အခုအခါမွာ သာမန္လူေတြ နားမလည္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ရႈပ္ေထြးတ့ဲ 

စနစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ရႈပ္ေထြးေပမယ့္လည္း မသုံးမျဖစ္လို႔ လက္ခသံံုးစြဲေနၾကရတုန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ကမာၻ 

ေပၚမွာ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚေပါက္ေနတာကုိၾကည့္ရင ္ လက္ရိွက်င့္သုံးေနတ့ဲ ကန္႔သတ္ထိန္းညိွစနစ္ေတြနဲ႔ အာဏာကုိ 

ထိေရာက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းစီမံေပးႏုိင္တာ မရိွေသးဘူးဆုိတာ အထင္အရွား သက္ေသျပေနပါတယ္။      

လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခုမွာ အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရုံးေတြ ရိွၾကပါတယ္။ အဲဒါေတြမွာ လူေတြက ဆက္စပ္ပါဝင္ေနၾကပါတယ္။ 

လူေတြရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကုိ ကန္႔သတ္ဖို႔လုိသလုိ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြကုိလည္း ကန္႔သတ္ရပါတယ္။  

လူနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ အာဏာကုိ ကန္႔သတ္တာက အသင္းအဖြဲ႔ဌာနနဲ႔ ႏိႈင္းစာရင္ လြယ္ပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ျဖစ္ျဖစ၊္ လူမႈေရးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ 

တားျမစ္ထားလုိက္ရင္ ရပါတယ။္ တရားေရးစနစ္မွာ အထူးသျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒေတြကုိ ျပဌာန္းၿပီး ဘယသူ္ကမ ွအာဏာကုိ အလြဲ 

သံုးစား မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ တားျမစ္ႏုိင္ပါတယ။္ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္ရင္ အေရးယူ အျပစ္ေပးရပါတယ္။ လူမႈေရးဘက္မွာေတာ့ အမ်ား 

နည္းတူ လုိက္နာက်င့္သုံးရတဲ့ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က ္ (Social norms)ေတြ ထားရိွၿပီး က်င့္သုံးေစလုိက္တာပါဘဲ။ ဒီစံႏႈန္းေတြက 

မေတာ္မေလ်ာ္ အလြန္အကြၽံ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ- တယူသန္တာ၊ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္တာေတြဟာ 

လူအမ်ားစုက မႏွစ္သက္ၾကတဲ ့အျပဳအမူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈက်င့္ဝတ္ေတြ ရွိေနရင္ လူၾကားထဲမွာ အဲဒီလိ ု မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ 

တားျမစ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။     

လူေတြထက္စာရင ္အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြကုိ အာဏာကန္႔သတ္ရတာ ပုိခက္တယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အသင္း 

အဖြဲ႔ဌာနေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖုံဖံ ုရွိတတ္ၾကလုိ႔ ျပႆနာေတြကလည္း တခုႏွင့္တခု မတူႏုိင္ေလာက္ေအာင္ စံုလင္မ်ားျပားလွေၾကာင့္ 

ပါဘ။ဲ ဒါ့အျပင္ အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရုံးေတြရ႕ဲေခါင္းေဆာင္ေတြေၾကာင့္လည္း အာဏာကန္႔သတ္ရတာ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။ 

တခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဌာနႀကီးမႉးေတြဟာ အသင္းအဖြဲ႔ကိ ုခုတုံးလုပ္ၿပီး အလြန္အမင္း ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာခ်င္ၾကပါတယ္။ အာဏာကုိ 

ငမ္းငမ္းတက္ မက္ေမာၿပီး ရာထူးကုိ မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္ပ ဲရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ကိုယ္က်ဳိးကုိဘ ဲျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ 

မူဝါဒေတြကုိ ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္။ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ တကယ္ဆုိရင္ အသင္းဝင္ေတြရ႕ဲဆႏၵနဲ႔ 

လိုအပ္ခ်က္ေတြကုိ ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ အေသအခ်ာ ျဖည့္ဆည္းေပးဖုိ႔ပါ။ ကန္႔သတ္ထိန္းညွိစနစ္က အားနည္းရင ္အာဏာရိွသူ 

ေတြက လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ခြင့္ျပဳသလုိ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆုိရင္ အသင္းနဲ႔အသင္းဝင္ေတြရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကုိ ျပည့္ဝေအာင္ 

လုပ္ေပးႏုိင္မာွ မဟုတ္ပါဘူး။  
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ကန္႔သတ္ထိန္းညိွပုံ ေနာက္တမ်ဳ ိးကေတာ့ က်င့္ဝတ္ေတြကုိ လက္ခံက်င့္သုံးေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ အျခားသူေတြကုိ 

ထိခုိက္နာက်င္ေအာင္ မလုပ္ရပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ လုပ္ခဲ့ရင္လည္း မိမိလုပ္ခ့ဲသမွ်အတြက္ တာဝန္ယူသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ လူသား 

ေတြကုိ အခ်င္းခ်င္း ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္း မလုပရ္ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားတ့့ဲ အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။  

က်င့္ဝတ္ေတြကုိ ပညာေပးပုံစံနဲ႔ သင္ၾကားၿပီး လက္ေတြ႔က်င့္သုံးေစရပါတယ္။ မိသားစုအတြင္း က်င့္သုံးရတဲ ့အျပဳအမူေကာင္းေတြ 

ဟာ စံနမူနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြကလည္း သင္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ စာေပနဲ႔ သတင္းမီဒီယာ၊ အမ်ားေကာင္းက်ဳ ိး ရည္ရြယ္တ့ဲ 

လႈပ္ရွားမႈ (Campaign) စတ့ဲ လူထုပညာေပးေရးေတြကလည္း လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။ က်င့္ဝတ္ေတြကုိ စုစည္းၿပီး တရားေရးစနစ္ 

ေအာက္မွာ တရားဝင္က်င့္သံုး လိုက္နာေစႏုိင္ပါတယ္။ က်င့္ဝတ္ေတြကိ ုလုိက္နာၿပီး မိမိကုိယ္ကိ ု ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ၾကမယ္ဆိုရင္ 

ေဖာက္ျပန ္ပ်က္စီးတာေတြ မရိွေအာင္ ကန္႔သတ္ထိန္းညိွႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။     

တန္ဖိုးရိွတ့ဲလူဟာ တန္ဖိုးမရိွတ့ဲလူနဲ႔ ကြာျခားသလုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာလည္း တန္ဖုိးရိွတာနဲ႔ မရိွတာ ကြာျခားတတ္ပါတယ္။ 

အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္တယ္ဆိုတုိင္း ပါဝင္လႈပ္ရွားေနလုိ႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ တန္ဖုိးမရိွတ့ဲ အဖြဲ႔အစည္းေၾကာင့္ မိမိရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲ 

သြားႏုိင္သလုိ ဘဝေတာင္ ပ်က္သြားႏုိင္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ တန္ဖိုးရိွေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးတာကေတာ့ လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြပါဘ။ဲ 

ဒါေၾကာင္ ့လူ႔က်င့္ဝတ္ဟာ တန္ဖုိးရိွပါတယ။္ တန္းတူညီမႈ၊ လြတ္လပ္မႈတုိ႔ဟာလည္း လူ႔က်င့္ဝတ္လိုဘဲ တန္ဖုိးရိွပါတယ။္  

ဒီလုိဘဲ လူအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းယုိင္းပင္းသင့္တ့ဲကိစၥ၊ ကိုယ္က်ဳ ိးကုိ ေရွ႕တန္းမတင္တ့ဲကိစၥေတြဟာလည္း ဒီမုိကေရစီကုိ အေရး 

ပါေအာင္ လုပ္ေပးတ့ဲ အျခားစံနမူနာ တန္ဖုိးေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီတန္ဖုိးေတြကုိ ရေအာင္မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင ္ တန္ဖိုးကင္းမ့ဲတ့ဲ 

အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဒီတန္ဖိုးေတြကုိ မထိန္းသိမ္းႏုိင္လို႔ ပ်က္ျပယ္ 

သြားရင္ ဒီမုိကေရစီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းလည္း ပ်က္စီးသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒရီႈေထာင့္ကေနၾကည့္ရင္ အာဏာကုိ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရတ့ဲ 

ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ဒီတန္ဖုိးေတြကိ ုပ်က္ျပယ္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာေတြကုိ ရင္ဆုိင္တြန္းလွန ္ဖယ္ရွားဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ။္ 

ဥပမာ- တန္းတူညီမွ်ဖို႔အတြက ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေစရ 

ပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္းေတြသာ မရွိရင္ ေရသာခုိသူေတြ၊ အေခ်ာင္သမားေတြ၊ အႏုိင္က်င့္သူေတြ ရွိလာႏုိင္ပါတယ္။ မတူကြဲျပားသူေတြ၊ 

အုပ္စုေတြကိ ုခြဲျခားႏိွမ့္ခ် မဆက္ဆံႏုိင္ေအာင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ကာကြယ္ထားရပါတယ္။ ခြဲျခားႏိွမ့္ခ် ဆက္ဆံတာကုိ ခြင့္ျပဳ 

ထားရင္ ပါဝင္သူအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမွ်မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါဆိုရင ္ဒီမိုကေရစီတန္ဖုိးလည္း ပ်က္စီးသြားမွာပါဘဲ။  

မကြယ္မဝွက္ ဒဲ့ဒိုးေျပာရရင္ေတာ့ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနအစည္းအရုံးေတြမွာ အာဏာကုိ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ လွည့္ပတ္ၿပီး ကုိယ္က်ိဳးမရွာႏိုင္ဖုိ႔ 

ကန္႔သတ္ ထိန္းညိွေပးရပါမယ္။ ဒီလုိလုပ္ႏုိင္မွလည္း အာဏာအလြဲသုံးစားလုိ႔ သိသာျမင္သာႏုိငသ္မွ် ထိခိုက္နစ္နာဆုံးရံွဳးတာေတြ  

မရိွေစဖုိ႔ ေတာ္ရုံတန္ရံုေတာ့ တားျမစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။  

ရာထူးအဆင့္အတန္းကုိ ဦးစားေပးရင္ အာဏာအလြဲသုံးစားတာေတြ ပိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အာဏာပုိႀကီးရင္ အာဏာအလြဲသံုးစား 

တာက ပိုၿပီးက်ယ္ျပန္႔လာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့အာဏာကန္႔သတ္တာေတြကုိ ဘက္ေပါင္းစုံကေန ဆက္စပ္ ထိန္းခ်ဳ ပ္ႏုိင္ဖို႔ ပိုၿပီး 

အေရးႀကီးလာပါတယ္။ တေနရာမွာ အာဏာအလြဲသုံးစားမႈ ျဖစ္ရတာဟာ အဲဒီေနရာထက္ ရာထူးအဆင့္အတန္းပုိႀကီးတ့ဲ အျခား 

တေနရာကေန ၾသဇာလႊမ္းမုိးေနတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။  

အခုေဆြးေႏြးေျပာဆုိေနတာေတြဟာ ဒီမုိကေရစီ က်င့္သုံးတ့ဲ လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ဘ ဲလံုးဝသက္ဆုိင္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီကုိ 

မက်င့္သုံးတ့ဲ လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး အာဏာကန္႔သတ္ႏုိင္မာွ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ကိုယ္စားျပဳ ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးတ့ဲႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာမွာ သူတုိ႔ဟာ အနည္းဆုံး 

တေနရာရာမွာ အရည္အခ်င္းရိွေနပါတယ္လုိ႔ အစစ္ခံရပါတယ။္ လူေတြက သူတုိ႔ရ႕ဲေခါင္းေဆာင္ေတြကိ ု ေရြးခ်ယ္ၾကတ့ဲအခါမွာ 

ဒီေခါင္းေဆာင္ေတြ အရင္က ဘယ္လိုေအာင္ျမငခ့ဲ္သလဲ ဆုိတာဘဲ ၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ခဲ့တ့ဲသူကုိ လူထုက အထင္ 

ႀကီးတတ္ပါတယ္။ အထင္ႀကီးလုိ႔လည္း အားကုိးႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္တင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ယံုၾကည္မႈ 

သက္သက္နဲ႔ေတာ့ သူတုိ႔မွာရွိတ့ဲ အာဏာေတြကုိ မကန္႔သတ္ႏိုင္ဘူးဆုိတာ လူထုက သိထားဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။   
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အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြရ႕ဲ ကိုယ္ပုိင္စည္းမ်ဥ္းမူေဘာင္ေတြနဲ႔ အသင္းဝင္ေတြကုိ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္လိမ့္မယ္လိ႔ ုထင္စရာပါဘ။ဲ 

ဒီအခါမွာ အသင္းဝင္တဦးခ်င္းအဖုိ႔ ကိုယ္ပုိင္စည္းကမ္း မလိအုပ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ သေဘာေပါက္ကုန္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ- အပတ္စဥ္ 

စေနေန႔တိုင္း အသင္းလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္ရမယ္လုိ႔ ေၾကညာထားတာဟာ အသင္းစည္းမ်ဥ္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစည္းမ်ဥ္းကုိ လုိက္နာ 

ႏိုင္ဖုိ႔ဆုိရင ္အသင္းဝင္ေတြမွာ ကုိယ္ပုိင္စည္းကမ္းရိွမ ွျဖစ္ႏုိင္ပါမယ။္    

လူအမ်ားက သူ႔အလုိလိ ု စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းလာၾကလိမ့္မယ္လို႔ အမွန္တကယ္တမ္း ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားလုိ႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါနဲ႔ 

ပတ္သက္တ့ဲ နမူနာေတြ အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အသင္းအဖြဲ႔ေတြမွာ ခြၽတ္ေခ်ာ္ေနလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ။္ 

လေူတြဟာ သူတုိ႔အမွားကုိ ေတာ္ရုံတန္ရံ ု မသိၾကသလိ ု အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြကလည္း သူတုိ႔မွားေနတာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း 

မသိၾကပါဘူး။ ဒီလိုဘဲ အသင္းအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း မွားႏုိင္ၾကပါတယ္။ အသင္းအဖြဲ႔ျဖစ္တိုင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တုိင္း 

စိတ္ခ်လက္ခ် ယံုၾကည္ထားလုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ 

ဒါေၾကာင္ ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ပါဝင္ေနသူေတြရ႕ဲ အျပဴအမူေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မယ္ဆုိရင ္အသင္းအဖြဲ႔ဌာနမွာ ကိုယ္ပုိင္စည္းကမ္းေတြ 

ထားရိွရမယ့္အျပင္ လြတ္လပ္ၿပီး အမွန္အတုိင္း အတည္ျပဳေပးႏုိင္တ့ဲ အျခားစနစ္တရပ္ကိုလည္း ထားရိွရပါမယ္။ ဥပမာ- 

လြတ္လပ္တ့ဲ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႔မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ။္  

ကန္႔သတ္ထိန္းညိွစနစ္ဟာ အာဏာအလြဲသံုးစားတာေတြ ျဖစ္လာမွ တုန္႔ျပန ္ ထိန္းသိမ္း အေရးယူရတာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ မျဖစ္မီ 

ကတည္းက ႀကိဳတင္တားျမစ္ထားႏုိင္တ့ဲသေဘာ ျဖစ္ေနရပါလိမ့္မယ္။ ကန္႔သတ္ထိန္းညိွထားတာကုိ ပ်က္ျပယ္ေစဖို႔ လူတခ်ဳိ႕က 

ဆီလုိအေပါက္ရွာတတ္ၾကလုိ႔ ဒါကုိ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရပါမယ္။ အဖ်က္သစ္ေတြေပၚလာတုိင္း အသစ္ျပန္ၿပီး အာဏာ ကန္႔သတ္ဖုိ႔ ္

လိုအပ္ပါတယ္။  

အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြမွာ ကန္႔သတ္ထိန္းညိွစနစ္ကိ ု က်င့္သုံးမယ္ဆုိရင္္ ေခါင္းေဆာင္က႑ကေန စတင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီစနစ္ကုိ 

က်င့္သုံးဖုိ႔  ျဖစ္ကုိျဖစ္ႏုိင္ရမယ္လုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္က အမွန္တကယ္ အေလးအနက္ထားၿပီး မျဖစ္မေန ဦးေဆာင္ေဖာ္ထုတ္ 

က်င့္သုံးရပါမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒသီေဘာမ်ဳိး မရိွရင ္ကန္႔သတ္ထိန္းညိွစနစ္ကုိ စေတာင္ စႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။  

လူမႈေရးရာမွာ ကန္႔သတ္ထိန္းညိွစနစ္ကုိ က်င့္သုံးမယ္ဆုိရင ္ က်င့္ဝတ္ေတြနဲ႔ စတငရ္ပါလိမ့္မယ္။ က်င့္ဝတ္ေတြ ကင္းမ့ဲေနရင္ 

လူမႈေရးက႑မွာ ျခစားေဖာက္ျပန္တာေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။  

အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြကုိယ္တုိင္ အာဏာကန္႔သတ္ထိန္းညိွမႈစနစ္ကုိ က်င့္သုံးမယ္ဆုိရင္ မိမိတုိ႔ ကုိယ္ပိုင္အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြရ႕ဲ 

ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ အမွန္တကယ္ အတိအက် ထိန္းခ်ဳ ပ္ႏုိင္တ့ဲစနစ္ ျဖစ္ေနရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္မွာေတာ့  

ေခါင္းေဆာင္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ့္အစား ေခါင္းေဆာင္ကုိ မွီခုိအားထားလုိက္ၾကလုိ႔ အာဏာကန္႔သတ္ေရးမွာ ခက္ခသဲြားပါေတာ့တယ္။ 

အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြရ႕ဲ မီွခိုအားထားခံရတ့ဲ တခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အာဏာနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ဂုဏ္ျဒဗ္မွာ သာယာေနတတ္ 

ၾကပါတယ္။ ရာထူးရၿပီးရင ္ဆင္းမေပးခ်င္ေတာ့ပဲ ရိွေနတ့ဲအျပင္ ရာထူးအရိွန္အဝါကုိ အသုံးခ်ၿပီး ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားေတြကိ ုဖန္တီးပါ 

ေတာ့တယ္။ ဒါဟာ အသင္းအဖြဲ႔ဌာန ပံုစံနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကိ ုဟန္ျပလုပ္တာဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ က်င့္သံုးတ့ဲ အာဏာကန္႔သတ္ေရးစနစ္ကုိ မလိမ့္တပတ္ လုပ္တတ္သူေတြ ရွိပါတယ္။ အာဏာလက္ကိုင္ရိွ 

အခြင့္ခံလူတန္းစားေတြကုိယ္တိုင္က အာဏာပုိင္ခြင့္နဲ႔ အခြင့္ထူးခံပိုင္ခြင့္ကုိ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ 

ကိုယ္တိုင္ကေရာ ဘယ္ေလာက္ထ ိ တိတိက်က ် ျပတ္ျပတ္သားသား တာဝန္ယူ လုိက္နာႏိင္ုသလလုိဲ႔ ေမးစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

အာဏာကန္႔သတ္ထားတာေတြက ေကာင္းရင္ေကာင္းေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကန္႔သတ္သူကုိယ္တုိင္က အာဏာအလြဲသုံးစားၿပီး  

ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနရင္ ကန္႔သတ္ထိန္းညိွစနစ္က ေအာင္ျမင္လာမာွ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ သူဦးေဆာင္လို႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာသမွ်အေပၚ သူကိုယ္တုိင ္တာဝန္ခံယူရပါတယ။္ ဒါေပမယ္ ့တာဝန္ခံ 

ယူတ့ဲကိစၥမ်ဳိးမွာ ထိန္းခ်ဳ ပ္ရတာ အခက္ဆုံးကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ပါဘ။ဲ တာဝန္ခံယူေစတ့ဲနည္းလမ္းနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ကုိ မထိန္းခ်ဳပ္ 

ႏိုင္လုိ႔ အာဏာကန္႔သတ္တ့ဲ နည္းလမ္းကုိ သုံးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။  
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ကိုယ္တိုင္ တာဝန္မခံယူႏိုင္တ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြက လုပ္တတ္ပံ ု ႏွစ္မ်ဳိးရိွပါတယ္။ ပထမပုံစံမွာ သူတုိ႔ဟာ မီဒီယာနဲ႔ ေပါင္းၿပီး၊ 

ဒါမွမဟုတ ္မီဒီယာကုိထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး  “သူတို႔ မေအာင္ျမင္တ့ဲကိစၥေတြဟာ ေဝဖန္ေျပာဆိုေနသေလာက္ မဆုိးဝါးပါဘူး”လို႔ မီဒီယာက 

တဆင့္ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ခုခံကာကြယ္ ေျပာဆုိတတ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပံုစံကေတာ့ တကယ္လုိ႔ မေအာင္ျမင္တ့ဲကိစၥက ျငင္းမရေအာင္ 

ဗူးေပၚသလုိ ေပၚလာၿပီဆုိရင ္ လက္ေအာက္ငယ္သားတဦးဦးကုိ အျပစ္လႊခဲ ၿ်ပီး တာဝန္ခံယူခိုင္းတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ 

ဆိုးက်ဳ ိးသက္ေရာက္တာေတြအေပၚ အျပည့္အဝ တာဝန္ခံယူတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ဆုိတာ အေတာ္ရွားပါးလွပါတယ္။  

ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ အာဏာကန္႔သတ္ေရးမွာ ျပႆနာမ်ဳိးစုံရိွသလုိ ဒီျပႆနာေတြကုိ တားဆီးဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြလည္း 

အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တေက်ာင္းတဂါထာ တရြာတပုဒ္ဆန္းျဖစ္ပါတယ။္ ဒီကိစၥမွာ အျမင္မတူ၊ စြမ္းရည္မတူသူေတြ 

ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္  ႏိုင္ငံတခုအတြင္းမွာေတာင္ ေစာဒကတက္ ျငင္းခုနႏုိ္င္စရာခ်ည္း ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ဥပမာ- အာဏာကုိ ရယူ 

ထားတ့ဲ သက္တမ္းနဲ႔ အာဏာကန္႔သတ္တာေတြမွာ အျခားအဖြဲ႔၊ အျခားႏိုင္ငံတုိ႔နဲ႔ တူခ်င္မွတူႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။  

အာဏာရယူတဲသ့က္တမ္းဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သင့္တင့္မွ်တတဲ ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရာထူးအေပၚ 

တာဝန္ယူႏိုင္စြမ္း မရိွရင္မရိွသလုိ သက္တမ္းတုိသြားႏုိင္စရာလည္း ရိွပါတယ္။ သက္တမ္းအေရအတြက္ဟာ ႏွစ္ႀကိမဘဲ္ ရွိတတ္ၾက 

ေပမယ့္ ပထမသက္တမ္းအတြင္း အမ်ားက ေက်နပ္အားရလုိ႔ ဆက္လက္အားကုိးႏုိင္စရာ ရွိတယ္လုိ႔ ယူဆၿပီး ဆက္လက္ ေထာက္ခံ 

ေပးရင္ ဒုတိယသက္တမ္းကုိ ဆက္ယူႏိုင္ပါတယ္။  

ရာထူးရိွေပမယ့္လည္း ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ခံရႏုိင္ပါတယ္။ တရားစြဲဆိုခံရၿပီး ရာထူးကေန ဆင္းေပးရတာလည္း ရိွပါတယ။္ 

ၿပီးေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေရးကုိ ေႏွာင့္္ယွက္ဟန္႔တားတာ၊ အာဏာအလြသုံဲးစားတာ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြကုိ ရာထူးဆက္ခံ 

ေစတာ၊ က်မ္းက်ိန္ထားတာကုိ ေဖာက္ဖ်က္တာ အစရိွတာေတြ မျဖစ္ေစဖုိ႔ ဥပေဒျပဌာန္းထားရပါတယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒနဲ႔ အာဏာ 

ကန္႔သတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိ Legal checks ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒ ရိွေနလုိ႔ အေတာ္အတန္ ဟန္႔တားထားႏုိင္ပါတယ္။ 

က်ဴ းလြန္ရင္လည္း တကယ္ကုိ အေရးယူခံရဖို႔ ရွိပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူက လူသတ္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ေနတ့ဲအျဖစ္မ်ဳ ိးေတြ ရိွတတ္ပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႔အတြင္းမွာ အာဏာ 

အလြဲသံုးစား ေဖာက္ျပန္ေနတဲ ့ အျဖစ္မ်ဳ ိးေတြလည္း နားနဲ႔မဆန္႔ေအာင္ ၾကားေနၾကရပါတယ္။ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္တာ 

ေသခ်ာေပါက္ ထင္ရွားေနေပမယ့္လည္း ဘာမွ အေရးမယူပ ဲ ရိွေနတာဟာ ေတြးလုိ႔မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပါဘ။ဲ ဒီလိုအသုိင္းအဝုိင္း 

မွာ အာဏာအလြဲသုံးစားၿပီး ေဖာက္ျပန္ေနသူေတြကိ ုဘာကန္႔သတ္ခ်က္၊ ဘာဥပေဒနဲ႔မွ ဟန္႔တား အေရးမယူႏိုင္ဘူးလုိ႔ သက္ေသ 

ျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

အလြဲသံုးစားလုပ္တဲ့ ့ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ အထူးအခြင့္အေရးေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အာဏာကုိ ေငြနဲ႔ေပါက္ၿပီးဝယ္ႏိုင္လုိ႔  

ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရိွေနလုိ သူတို႔ကုိ မဟန္႔တားႏုိင္၊ အေရးယူအျပစ္မေပးႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတာကုိ 

မတရားနည္းလမ္းနဲ႔ အသုံးမခ်ႏုိင္ေအာင္ ကန္႔သတ္တားျမစ္တ့ဲ စနစ္တခုခုကုိ က်င့္သုံးရပါမယ္။ ဥပမာ- ဓနအင္အားနဲ႔ စီးပြားေရး 

လက္ဝါးႀကီးအုပ္တာကုိ တားျမစ္ႏိုင္ဖုိ႔ အေမြဆက္ခံတ့ဲဥပေဒကုိ ျပဌာန္းရတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္္ အလြဲသုံးစားတ့ဲ 

ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ တကယ္တမ္း အေရးယူအျပစ္ေပးႏုိင္တ့ဲ အခ်ိန္မေရာက္မခ်င္း ဘယ္လုိဥပေဒ၊ ဘယ္လိုကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ 

ထုတ္ထုတ္ ထိေရာက္ေအာင္ တားဆီးႏုိင္ဦးမွာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။    

ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕စိတ္ေနစိတ္ထားကုိလည္း အမွန္တကယ္ အေလးအနက္ ဂရုျပဳအပ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ အားလုံးလုိလိုဟာ 

လူသိရွင္ၾကား ဘယ္လုိဘထုဲတ္ေျပာေျပာ၊ သူတုိ႔ပင္ကုိယ္သေဘာကေတာ့ တန္းတူညီမွ်တာကုိ လက္မခံတတ္ၾကပါဘူး။ “ငါဘဲ 

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္” ဆုိတဲ့မာန္မာန ရိွတတ္ၾကပါတယ္။ အျခားသူေတြထက္ သူတုိ႔က ပုိေတာ္လုိ႔ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကုိ ရလာ 

တာလုိ႔ တယူသန္ ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အာဏာပုိင္ဆုိင္ခြင့္ရာထူးကုိ ရလို႔လည္း ဒီလိုထင္မွတ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။   

အမွန္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ ရာထူးသက္တမ္းဟာ ႏွစ္အကန္႔အသတ္နဲ႔ ယာယီဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္တနရ္င္ 

ေခါင္းေဆာင္ရာထူးကေန ဆင္းေပးၿပီး အမ်ားနည္းတူ ျပန္ျဖစ္သြားမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တမ်ဳိးယူဆပုံက ပုိဆိုးပါေသးတယ္။ 

သူတုိ႔က ပိုမုိႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလုိ႔ သူမ်ားတကာထက္ သာတယ္ဆုိၿပီး ေအာက္ေျခလြတ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း  
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အနည္းဆုံး လတ္တေလာမွာ အဲဒဦစၥာေတြက ျမဲေနမယ္လို႔ ယူဆတတ္ၾကပါတယ္။  

အာဏာကန္႔သတ္မႈ ေနာက္ဆံုးအမ်ဳိးအစားကေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ရွိေနၾကတ့ဲ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြ 

အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ေနတ့ဲအေပၚ ကန္႔သတ္ထိန္းညိွထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနတခုအတြင္း ထပ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္း 

တည္ေဆာက္ထားတာေတြကိ ုတခုနဲ႔တခု ဆက္စပ္ရာမွာလည္း ကန္႔သတ္ထိန္းညိွရပါတယ္။  

အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြအခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္မႈအပုိင္းကုိၾကည့္ရင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘုရားကုိယ္စား အုပ္ခ်ဳပ္တဲ ့သီအုိ 

ကေရစီစနစ္မွာ ဥပမာ- ခရစ္ယန္ဘုရားရိွခုိးေက်ာင္း၊ ဗလီ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း စတ့ဲ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦေတြရ႕ဲ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ 

အာဏာဟာ အစုိးရရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာေတြနဲ႔ လက္ေတြ႔မွာ သီးျခားစီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင္ ့တမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလုိဘဲ စီးပြားေရးကုိ အစုိးရက လႊမ္းမုိးခ်ယ္လွယ္ေနတာကေန ကင္းလြတ္ေစဖို႔ စီးပြားေရးက႑နဲ႔ အစုိးရက႑ေတြမွာ အာဏာ 

ပိုင္းျခားထားရပါတယ္။ ဘာသာေရးကုိ မထိခုိက္ႏုိင္တဲ ့လြတ္လပ္တဲ ့စီးပြားေရးက႑လည္း ရိွပါတယ္။ စီးပြားေရးက႑-အစုိးရက႑ 

ႏွစ္ရပ္စလံုးကုိ မီဒီယာက႑နဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဝဖန္ေထာက္ျပႏိုင္ပါတယ္။  

အစုိးရ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ စီးပြားေရးက႑ေတြက ပညာေရးက႑ကုိ မေလ်ာ္မကန ္ လႊမ္းမုိးတတ္တာကုိ တားဆီးႏုိင္ဖို႔ အာဏာ 

ကန္႔သတ္ထားရပါတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ ရ ဲအစရိွတဲ ့ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အစုိးရဌာနေတြမွာေတာင္ အာဏာကန္႔သတ္ထားရပါတယ။္ 

ႏိုင္ငံတခုအတြင္းမွာ အာဏာကန္႔သတ္ထားရတ့ဲအျပင္ ကမာၻလုံးဆုိင္ရာကိစၥေတြမွာလည္း အလားတူကန္႔သတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း 

ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္လည္း အခ်ဳိ႕တုိင္းျပည္ေတြက အာဏာကန္႔သတ္မခံရေအာင္ အလားတူႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ပုံစံသစ္ 

ေတြနဲ႔ ႀကိတ္ပုန္းခုတ္ေနတာလည္း ရိွပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအတုိင္းအတာနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြကိ ုတားဆီးႏုိင္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ 

အာဏာကန္႔သတ္တာေတြ ရိွေနမ ွျဖစ္ႏိုင္ပါတယ။္ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ေရာက္ဖုိ႔ အလွမ္းေဝးေနတုန္းပါဘဲ။ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ၊ အစုိးရအေပၚ  အျမင့္မားဆုံး အာဏာကန္႔သတ္ႏုိင္တာကေတာ့ လူထုနည္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူထုနည္းေတြက အမ်ားႀကီးရိွပါတယ္။ ဆႏၵေပးပြဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ အာဏာကန္႔သတ္ႏုိင္တဲ ့လူထုနည္းတခုပါ။ အင္တာနက္ 

အပါအဝင္ လူထုဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းေတြကတဆင့္ လူထုမေက်နပ္တာေတြကုိ ထုတ္ေဖာ္ျပသၿပီး အာဏာကန္႔သတ္ႏိုင္ 

ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက လူထုကိဦုးေဆာင္တ့ဲ ဆႏၵျပပြဲေတြ၊ သပိတ္ေမွာက္ပြဲေတြနဲ႔ အာဏာကန္႔သတ္ 

ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး ဒီလိႀုကိဳးပမ္းတာေတြအားလုံး မေအာင္ျမင္ဘူးဆုိရင္ေတာင ္ လူထုအေနနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ ဆင္ႏႊဲၿပီး 

အာဏာပုိင္ေတြရ႕ဲမေလ်ာ္မကန ္အာဏာလႊမ္းမုိးတာေတြကိ ုကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ပါတယ္။   
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အပုိင္း (၁၂)  တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ အဂၤလိပ္လုိေျပာရင္ Rule of law ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စိုးမုိးဖုိ႔ လုိအပ္သလဲဆုိရင္   

တရားမွ်တတာေတြကိ ုတကယ္တမ္း တရားဝင္ က်င့္သုံးႏုိင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီး ေဘာင္ခတ္ထားရပါတယ္။ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးမွဘဲ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္း ေတာရုိင္းဥပေဒကုိ ဖယ္ရွားအစားထုိးႏုိင္မာွ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေတာရုိင္းဥပေဒဟာ အင္အားသာရင္ အႏုိင္ရတ့ဲအေပၚ အေျခခံထားပါတယ္။ အာဏာရိွသူက အႏုိင္ရတ့ဲသေဘာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ဆင္ျခင္တုံတရားနဲ႔ က်င့္ဝတ္ေတြ 

ရွိေနရပါတယ။္   

ေတာရုိင္းဥပေဒမွာ ေစာင့္ထိန္းအပ္တ့ဲတရား မရွိပါဘူး။ အႂကြင္းမ့ဲအာဏာနဲ႔ ထင္သလိ ု ျပဳမူပါတယ္။ ရုတ္တရက္ ငလ်င္လႈပ္သလုိ 

မထင္မွတ္ပလဲည္း လုပ္တတ္ပါတယ။္ ပရမ္းပတာ ေလရူးလုိ အဆင္ျခင္မဲ ့ စိတ္ကူးေပါက္တ့ဲအတုိင္း အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲၿပီး 

အာဏာစြမ္းျပတတ္ပါတယ္။ သဲသဲမမဲဲ ရြာတဲ့မုိးလုိ အာဏာကုန္ျပတတ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးမွာ အဲဒီလုိမ်ဴိး လုံးဝမရိွပါဘူး။ 

ဘယ္လိုျဖစ္ေနတယ္၊ ဘယ္လိုျဖစ္လာမယ္ဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရိွေနပါတယ္။ ႀကိဳတင္တြက္ဆလုိ႔ ရပါတယ္။  

ေတာရုိင္းဥပေဒဟာ ကြက္ၿပီးရြာတဲ ့ ေပါကၡရာဝသ မုိးလုိဘ ဲ အနည္းစုအတြက္ အခြင့္ထူးခံ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးမွာ  

တရားမွ်တမႈ ရိွပါတယ္။ ဘက္မလုိက္ပါဘူး။ လူတုိင္းအတြက ္အရာရာတုိင္းအတြက္ တန္းတူညီတူ ျဖစ္ပါတယ္။  

အက်ဥ္းခ်ဳ ပ္လုိက္ရင ္ ေတာရုိင္းဥပေဒဟာ မတရားပါဘူး၊ တရားဥပေဒ စိုးမုိးေရးက တရားပါတယ္။ တရားမွ်တတဲ့စနစ္ကုိ 

အမွန္အကန္ ထိန္းသိမ္း က်င့္သုံးေစပါတယ္။      

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ရွိလာေအာင္ဖန္တီးလုိက္တာဟာ လူသားေတြအဖို႔ အျမင့္ဆုံးေအာင္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုိ ခ်က္ခ်င္း တိုက္ယူလုိ႔ 

မရခဲ့ပါဘူး။ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တုိးတက္ရယူလာႏုိင္ခ့ဲတာ အမွန္ပါဘဲ။ တရားဥပေဒစုိးမုိးခ်ိန္မွာ တရားမွ်တမႈ မရိွတာကုိေတြ႔ရင္ 

လူေတြဟာ လစ္လ်ဴ ရႈ မေနတတ္ေတာ့ပဲ တရားမွ်တတ့ဲဘက္ကေန ရပ္တည္္လာၾကပါတယ္။ တိရစာၦန္ေတြအတြက္ေတာင္ 

အလားတူ ရပ္တည္ေပးလာႏုိင္ၾကပါတယ္။  

လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး မရွိလုိ႔မျဖစ္ပါဘူး။ ဒီေလာက္ထိ အေရးပါလွပါတယ္။ 

လူေနမႈအသုိင္းအဝုိင္းမွာ လူတဦးခ်င္းဟာ ဘယ္ေလာက္ထဘဲိ လြတ္လပ္ခြင့္ရိွေနရမယ္လုိ႔ ကန္႔သတ္ထားရပါတယ္။ ဒါဟာ  

ဒီမုိကေရစီ လူ႔ေဘာင္အတြင္း ျပည္သူေတြရဲ႕လြတ္လပ္ခြင့္ကိ ုပရမ္းပတာ အသုံးမခ်ႏုိင္ေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ တားျမစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။  

အဆုိးဝါးဆုံး လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာလည္း ဥပေဒနဲ႔ တားျမစ္ထားတာ ရိွပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ မတူပါဘူး။ အဲဒအီဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ အဓိကအားျဖင့္ လူထုမွာ လြတ္လပ္မႈ မရိွေအာင္ ဥပေဒထုတ္ၿပီး  

တားျမစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။  

အဲဒီေလာက္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳယ္ခ်ယ္တာမ်ဳိး မရွိတ့ဲ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းေတြမွာလည္း ျပည္သူေတြရ႕ဲလြတ္လပ္ခြင့္ကုိ ဥပေဒနဲ႔ တားျမစ္တာ 

ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခါတေလ အဓိပၸာယ္ မကြဲျပား မရွင္းလင္းလွပါဘူး။ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္တ့ဲကိစၥ၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း တားျမစ္ 

ထားတ့ဲကိစၥ စတာေတြကိ ုလူထုက ေကာင္းေကာင္း သေဘာမေပါက္ႏုိင္ၾကပါဘူး။ ဒီလုိျဖစ္ေနရတာလည္း လူထရဲု႕ လြတ္လပ္ခြင့္ကုိ 

သြယ္ဝိုက္ၿပီး တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားသလုိ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။   

တရားဥပေဒစုိးမုိးဖုိ႔ အစုိးရမွာ တုိက္ရုိက္တာဝန္ ရိွပါတယ္။ တႏုိင္ငံလံုး ေနရာတုိင္းမွာ တရားဥပေဒစုိးမုိးဖုိ႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္  

အစုိးရကဘဲ တႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာနဲ႔ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဟာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ ေထာက္တုိင္တခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔၊ ဒီမုိကေရစီ တန္ဖိုး 

ေတြကုိ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ အေထာက္အကူေပးပါတယ္။  
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တကယ္လုိ႔ လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြက ပ်က္စီးေဖာက္ျပန္တာေတြ အပါအဝင္ တရားေရးစနစ္ကိုယ္တိုင္က ျခစားေနရင ္ လူမႈ 

အသုိင္းအဝုိင္းဟာ ပ်က္စီးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိ ု တုိက္ဖ်က္ႏိုင္ဖို႔ အစုိးရကုိယ္တိုင္က ေဖာက္ျပန္မႈ ကင္းရွင္းရပါမယ။္ တရား 

ဥပေဒစုိးမုိးတာကုိ ၿခိမ္းေျခာက္လာရင္ တားဆီးဖယ္ရွားႏုိင္ဖို႔ အစုိးရက လိုက္ေလ်ာညီေထြ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီကုိ တည္ေဆာက္ရာမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဘက္မွာ ႏွစ္မ်ဳ ိး ခြဲထားပါတယ္။ သုံးမ်ဳိးခြဲတာလည္း ရိွပါတယ္။  

ႏွစ္မ်ဳိးခြဲထားတ့ဲစနစ္ဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တ့ဲ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ (Parliament democracy) 

လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ ခြဲထားတ့ဲႏွစ္မ်ဳိးကေတာ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ (ပါလီမန္-Legislature) နဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႔ (ကက္ဘိနက္ - Cabinet) 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ေတြကိ ု လူထုက ေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမွာက္ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႔ကိ ု ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူေတြထကဲေန ပါလီမန္မွာ ေရြးခ်ယ္ေပး 

ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႔ကုိလည္း ပါလီမန္ကဘဲ ေရြးခ်ယ္ေပးပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးေတြဟာ သာမန္ဆုိရင္ 

ပါလီမန္ကေန ကင္းလြတ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ပါလီမန္က အစုိးရကက္ဘိနက္အဖြဲ႔အေပၚ အယုံအၾကည္မရိွ အဆုိ 

တင္သြင္းၿပီး အဆုိဘက္ကႏုိငရ္င္ အဲဒအီစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။    

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္မွာ သုံးမ်ဳိးခြဲထားတ့ဲစနစ္ကေတာ့ သမတဦးေဆာင္တဲ ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ (Presidential democracy) ျဖစ္ပါတယ္။ 

ခြဲထားတ့ဲ (၃)မ်ဳ ိးကေတာ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ သမတနဲ႔ တရားစီရင္ေရးတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္အရ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ 

ထားတ့ဲ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ရိွရပါတယ။္ သမတကုိလည္း လူထုကဘဲ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပါတယ္။ အစုိးရကက္ဘိနက္အဖြဲ႔ကုိ 

သမတက စိတ္ႀကိဳက္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးအဖြ႔ကုိဲလည္း သမတကဘ ဲေရြးခ်ယ္ခန္႔ပုိင္ခြင့္ ရပါတယ္။ သမတ 

သက္တမ္းအတြင္း သမတကုိ တရားစြဲဆိုၿပီး ရာထူးကေန ဖယ္ရွားႏုိင္ပါတယ္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစ ံ သုံးမ်ဳ ိးခြဲထားတ့ဲ နမူနာႏုိင္ငံပါဘဲ။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ အထက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ 

ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဆိုၿပီး ႏွစ္ရပ္ခြဲထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးက ဥပေဒၾကမ္းကိစၥေတြကုိ ေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။ 

ဥပေဒၾကမ္းေတြကုိ သမတက လက္မွတ္ထုိး အတည္ျပဳမွ ဥပေဒအျဖစ ္စၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္ပါတယ္။ အစုိးရဝန္ႀကီးဌာနေတြနဲ႔ 

လက္ေအာက္ခ ံ ဌာနအသိီးသီးက ဥပေဒေတြကိ ု အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ သမတက စီမညံႊန္ၾကားေပးရပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ 

ဥပေဒေတြအေပၚ မရွင္းမလင္းျဖစ္ေနရင္၊ ဘယ္လုိအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမလဲဆိုတာ မေဝခြဲႏိုင္လုိ႔ အျငင္းပြားရင္ ဥပေဒရဲ႕တိက်တ့ဲ 

အဓိပၸာယ္ကုိ တရားေရးဌာနက ဆုံးျဖတ္ေျဖရွင္းေပးရပါတယ္။   

ဥပေဒအမ်ဳိးမ်ဳိး ရိွပါတယ။္ ႏုိင္ငအံမ်ားအျပားမွာ အေျခခံအားျဖင့္ တရားဝင္က်င့္သံုးမယ့္ စနစ္တခုလံုးကုိ ေရးသားျပဌာန္းထားရ 

ပါတယ္။ ဒါကုိ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံ ုအေျခခံဥပေဒ (Constitution) လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ျပည္သူႏွင္ ့အုပ္ခ်ဳပ္သူ အားလုံးက သေဘာတူ 

လိုက္နာရတ့ဲ ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကိ ုကာကြယ္ေပးတ့ဲ 

ဥပေဒရိွသလုိ အစုိးရဌာနနဲ႔ ဌာနခြဲအသီးသီးက လုိက္နာရမယ့္ ဥပေဒေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ အေျခခံဥပေဒဟာ အစုိးရ 

အာဏာကုိ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ရုံမကပဲ အာဏာကုိပါ ကန္႔သတ္ထားႏုိင္ပါတယ္။  

ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ က႑အလုိက္ခြဲျခားထားပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရး၊ တရားေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး၊ 

က်န္းမာေရး အစရိွတ့ဲက႑ေတြမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံနဲ႔ဆုိင္တဲဥ့ပေဒေတြ ရိွပါတယ။္ ႏုိင္ငံတခုနဲ႔တခု တူမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သိသိသာသာ 

ျခားနားေနတတ္တာလည္း ရွိပါတယ္။ မိမိႏုိင္ငံရဲ႕ ေရေျမအေနအထား၊ အရင္းအျမစ္စြမ္းအား၊ လံုျခံဳမႈ၊ ဓေလ့စရိုက္ အစရိွတာေတြ 

အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ကုိယ္ပိုင္တည္ေဆာက္ရလုိ႔ ျခားနားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။    

လူေတြ အသိမ်ား၊ အေျပာမ်ားတ့ဲ ဥပေဒ (Law) မွာ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တဲဥ့ပေဒ (Public law)နဲ႔ သီးသန္႔ဥပေဒ (Private law) 

ဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းရိွပါတယ္။  

အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တ့ဲ ဥပေဒဟာ တရားေရးစနစ္ရ႕ဲ အစိတ္အပုိင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ လူထ ုဘယ္လုိဆက္စပ္သလ၊ဲ 

ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြ ဘယ္လိဆုက္စပသ္လဲ ဆုိတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆုိင္တဲ ့ ဥပေဒကုိ (၃)မ်ဳိး 

ခြဲထားပါတယ္။  
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1. ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဆုိင္ရာ ဥပေဒ (Constitutional law) 

2. စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ (Administrative law)  

3. ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ ဥပေဒ (Criminal law)။  

ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံဆုိင္ရာဥပေဒကုိ နမူနာျပရရင္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္တ့ဲ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲကုိ ဘယ္လုိတရားစြဲဆုိႏိုင္ၿပီး 

ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။  

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာဥပေဒမွာ အစုိးရဌာနေတြအတြက္သာမက အရပ္ဘက္ျပည္သူေတြအတြက္ပါ နည္းနာစည္းမ်ဥ္းေတြ ပါဝင္ပါတယ။္ 

နမူနာေျပာရရင္ အစုိးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခုေၾကာင့္ လူတဦးခ်င္းျဖစ္ျဖစ၊္ အသင္းအဖြဲ႔ျဖစ္ျဖစ ္နစ္နာဆုံးရံွဳးတာရိွရင္ ေလ်ာ္ေၾကး 

ရဖုိ႔ တရားစြဲဆုိပိုင္ခြင္ ့(lawsuits) ရိွတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာဥပေဒကုိ နမူနာေျပာရရင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန ္ အျပစ္ေပးမယ္လို႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာကုိ တားျမစ္တ့ဲဥပေဒမ်ဳ ိး ပါဘဲ။ 

ေနာက္ထပ္နမူနာတခုကေတာ့ စြပ္စြဲခံရတာရိွရင္ စြပ္စြဲခံရသူအတြက္ ရပိုင္ခြင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးထားတ့ဲ ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ။္   

သီးသန္႔ဥပေဒဟာလည္း တရားေရးစနစ္ရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းတခုျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္စာတမ္းအရ ဆက္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာေတြ ပါဝင္ပါ 

တယ္။ ဥပမာ- Contract လုိ႔ေခၚတ့ဲ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ မလုိက္နာရင္ ေလ်ာ္ေၾကးရဖုိ႔ တရားစြဲဆုိပုိင္ခြင္ ့ရွိပါတယ္။ အမ်ား 

ျပည္သူနဲ႔ဆုိင္တဲဥ့ပေဒမွာ အစုိးရနဲ႔ နစ္နာဆုံးရံွဳးသူေတြအၾကား ေလ်ာ္ေၾကးရိွေပမယ့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ ္ မရွိပါဘူး။ အဲဒါ ကြာျခား 

ခ်က္ပါ။ သီးသန္႔ဥပေဒမွာ ပိုင္ဆုိင္မႈဥပေဒ၊ မိသားစုဥပေဒ၊ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ ဥပေဒ၊ 

လူအမ်ားက စာေရးသား လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆုိႏုိင္တ့ဲ ဥပေဒ၊ အေမြဆက္ခံပုိင္ခြင့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ အစရိွ 

တာေတြ ပါဝင္သည္။ 

အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တ့ဲဥပေဒ၊ သီးသန္႔ဥပေဒေတြကုိ ျပည္တြင္းမွာ က်င့္သုံးရပါတယ္။ ဒီလိဥုပေဒေတြသာမက ႏုိင္ငံတကာတုိင္းျပည္ 

အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံတကာအသင္းအဖြဲ႔အေနနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ လုိက္နာက်င့္သုံးရတ့ဲ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြလည္း ရွိပါတယ္။   

ရာဇဝတ္မႈဥပေဒအတြက္ တရားေရးစနစ္မွာ ဥပေဒအရ ဘယ္လုိအေရးယူရသလဲ၊ ဘယ္လုိတရားစီရင္ဆံုးျဖတ္ရသလဲ ဆုိၿပီး အမ်ဳိး 

အစား စံုစံုလင္လင ္ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- နစ္နာဆံုးရံွဳးရလုိ႔ ျပည္သူေတြက နစ္နာေၾကးအတြက ္ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရကုိ တရားျပန္စြဲတ့ဲအခါ 

ရဲနဲ႔ အစုိးရတာဝန္ရွိသူေတြက ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္သူေတြကိ ု ဖမ္းဆီးရပါတယ္။ တရားရုံးက စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တာ 

ထင္ရွားရင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္အေနနဲ႔ ေငြဒဏ(္ဒါမွမဟုတ္) ေထာင္ဒဏ္(ဒါမွမဟုတ္) ႏွစ္မ်ဳိးစလုံး က်ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ။္ 

“ဥပေဒေတြကုိ ျပဌာန္းထားရတာဟာ က်င့္ဝတ္မညီတဲအ့ျပဳအမူေၾကာင့္ ဆုိးဆုိးဝါးဝါး ထိခိုက္မပ်က္စီးမီ တားျမစ္ရမယ္” ဆုိတ့ဲ 

ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ျဖစ္တယ္လုိ႔ စာေရးဆရာ ေရာဘတ္ ဟင္ကလီ (Robert Hinkley) ကေျပာပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ လူ႔သမိုင္းမွာေတာ့ 

မွန္ေနခ့ဲတာေတြ ရိွႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရရွည္ ဆက္ထိန္းထားႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အႀကီးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခ်ဳိ႕ဟာ 

က်င့္ဝတ္မညီၾကေပမယ့္ အစုိးရနဲ႔ နားလည္မႈယူထားၾကတာေၾကာင့္ အစိုးရက အေရးယူအျပစ္ေပးဖုိ႔ အားတက္သေရာ မရွိလွတာကုိ 

ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Robert Hinkley ေျပာသလုိ ျဖစ္မလာႏုိင္ပ ဲရွိေနပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးဟာ ဒီေန႔ေခတ္ တရားေရး 

စနစ္ကုိ စိန္ေခၚေနပါၿပီ။  

ဥပေဒေတြ ရွိေနရတာဟာ မလုိအပ္တ့ဲ ထိခုိက္နစ္နာဆုံးရံွဳးတာေတြ မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တာ၊ တားဆီးေပးထားတာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့တရားေရးစနစ္ရ႕ဲအေျခခံမူတရပ္ကေတာ့ ဥပေဒအေရအတြက္ကိ ုျဖစ္ႏိုငသ္မွ် အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ျပဌာန္း 

ထားဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ဥပေဒေတြက လုိအပ္တာထက္ ပိုမ်ားျပားေနလြန္းရင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန 

အာဏာနဲ႔ အဓမၼအႏုိင္က်င့္တာေတြ ျဖစ္လာႏုိင္လုိ႔ပါဘဲ။ ၿပီးေတာ့လည္း လူထုအေနနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ ္လႈပ္ရွားသြားလာရမယ့္ 

ကိစၥေတြေတာင္ ကန္႔သတ္ခံေနရဖို႔ ျဖစ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ 

လိုအပ္တာထက္ ဥပေဒေတြပုိမ်ားေနတာကုိ ဥပမာျပပါမယ္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ရႈပ္ေထြးလွတ့ဲ တရားေရးစနစ္မွာ အမႈကိစၥ တခုတည္း 

မွာေတာင္ ဥပေဒ ႏွစ္မ်ဳိး၊ သုံးမ်ဳိး ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဥပေဒတခုအရ အျပစ္မရွိေပမယ့္ အျခားဥပေဒတခုအရ အျပစ္ရွိတတ္ 
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ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနရင္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းေရးမွာ တာဝန္ယူထားတ့ဲ ရဲေတြ၊ တရားရုံးေတြက သူတုိ႔သေဘာအတုိင္း ႀကိဳက္သလုိ  

ဆံုးျဖတ္ေနေတာ့မာွ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တကယ္တမ္းအျပစ္ရိွသူကုိေတာင္ ဥပေဒကေန လက္တလုံးျခားလြတ္ေအာင္ လုပ္ေပး 

ႏိုင္သလုိ အျပစ္မက်ဴးလြန္သူလည္း ဥပေဒနဲ႔ မၿငိၿငိေအာင္ အေရးယူ အျပစ္ေပးႏုိငတ့ဲ္သေဘာ ရိွေနေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရား 

စီရင္ေရးစနစ္မွာ အခုလုိအားနည္းေနတာကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တ့ဲ ရာဇဝတ္သားေတြဟာ လာဘ္ထုိးၾကပါေတာ့ 

တယ္။ ဒီအခါမွာ တရားစီရင္ေရးမ႑ုိင္ ျခစားဖုိ႔ ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင ္တရားစီရင္ေရးမ႑ုိင ္ျခစားလာရတ့ဲ အဓိက 

အေၾကာင္းရင္းေတြမွာ ဥပေဒေတြကိ ုလုိအပ္တာထက္ ပုိမ်ားေစတာလည္း တခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။   

ဥပေဒဘက္ေတာ္သားေတြကုိယ္တိုင္က ဥပေဒကုိ အလြဲသံုးစားလုပ္တ့ဲ ဒီလိအုျဖစ္ေတြဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေတြမွာသာမက ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး 

ႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ ရွိတတ္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္သူေတြအတြက္ ေထာင္အေနာက္ဘက္ကေန ျပန္ထြက္သြားဖုိ႔ တံခါးရိွတယ္ 

လို႔ေတာင္ သေရာ္ခံရပါတယ္။  

ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံေတြမွာ ဥပေဒအလြဲသံုးစားပုံ နမူနာတခုကုိ ေျပာျပပါမယ။္ ၿမိ့ဳေတြကုိ ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ဆုိၿပီး ၿမ့ိဳစြန ္လူေနရပ္ကြက္သစ္ေတြကုိ 

စနစ္တက် အကြက္မရိုက္ပဲ ေလာဘတႀကီး တည္ေဆာက္ၾကတ့ဲအခါ ေျမယာေရာင္းဝယ္ငွားရမ္းတ့ဲ ကုမၸဏီေတြက ၿမ့ိဳနယ္ အရာရိွ 

ေတြကုိ လာဘ္ထုိးၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအတြက ္အကြက္ေကာင္းေတြကိ ု ရယူၾကပါတယ္။ ေဒသခံ လူအမ်ားစုက 

ဒါကိ ုကန္႔ကြက္ၾကေပမယ့္ မရပါဘူး။ ကုမၸဏီေတြက အခြန္ေဆာင္ပါ့မယ္လုိ႔ ကတိေပးၾကပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အခြန္အခ်ဳိ႕ဟာ 

ေလ်ာ္ေၾကးပုံစံမ်ဳိးနဲ႔ ၿမိ့ဳနယ္အရာရိွေတြကုိ လာဘ္ထုိးသြားတာဘဲ ျဖစပ္ါတယ္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လက္တလုံးျခားလုပ္ၿပီး  

ကုမၸဏီေတြက အျမတ္ထုတ္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။   

ေခတ္သစ ္ လူေနမႈအသုိင္းအဝုိင္းကုိ ပ်က္စီးေစဖုိ႔ အျပင္းထန္ဆုံး ၿခိမ္းျခာက္ေနတာကေတာ့ အာဏာအလြဲသုံးစားၿပီး ကုိယ္က်ဳိး 

ရွာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ရတာဟာ အာဏာအလြဲသုံးစားလုပ္ေနတ့ဲအစုိးရကုိ ျပန္လည္ အေရးမယူႏိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ မရိွတာကုိ သက္ေသျပေနပါတယ္။ တရားဥပေဒ မစိုးမုိးရင္ လူအားလုံးကုိ တန္းတူညီတ ူအကာအကြယ္ ေပး 

ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တရားဥပေဒ စိုးမုိးမႈ မရွိလုိ႔ လူအမ်ားစုရ႕ဲဆႏၵဟာလည္း အာဏာပုိင္ေတြရဲ႕လစ္လ်ဴ ရႈတာကုိ ခံေနရပါလိမ့္မယ္။   

တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးမွာ ေနာက္ထပ ္အေရးႀကီးတ့ဲကိစၥကေတာ့ တဦးခ်င္း-တဖြဲ႔ခ်င္းရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အဲဒီမွာ ရာဇဝတ္မႈနဲ႔ အစြပ္စြဲခံရသူေတြရ႕ဲ ရပုိင္ခြင့္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အေျခခံရပုိင္ခြင့္မွာ ဆိုထားတာကေတာ့ စြပ္စြဲခံရ 

တာေတာင္ အျပစ္မရိွဘူးလုိ႔ ယူဆပုိင္ခြင္ ့ျဖစ္ပါတယ။္  

စြပ္စြဲခံရသူဟာ အျပစ္ရိွေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ တရားရုံးမွာ သက္ေသအေထာက္အထားေတြ ရွရိပါမယ္။ အေထာက္အထား 

အခုိငအ္လုံနဲ႔ သက္ေသျပရပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳ ိး မဟုတ္ရင ္ အာဏာရွင္ႏုိင္ငံက တရားရုံးေတြလိ ု အကုိးအကားမရိွ စိတ္ထင္တုိင္း 

ဆံုးျဖတ္စီရင္တာမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါမယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း ရုတ္တရက္ စိတ္ကူးေပါက္တဲ့အတုိင္း အလ်ငအ္ျမန္ ေျပာင္းလ ဲ ဆုံးျဖတ္စီရင္ 

တာမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္ေအာက္မွာ တရားခံျဖစ္သြားတာေတာင္ ဥပေဒနဲ႔မညီညြတ္တ့ဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း အက်ဥ္းခ်ထားရာကေန ျပန္လြတ္ဖုိ႔ 

အခြင္အ့လမ္း ရိွေနပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခြၽန္လႊာ (Habeas Corpus) တင္သြင္းပုိင္ခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တရားခံကိ ုတရားသူႀကီး ေရွ႕ေမွာက္ကုိ ျပန္လည္ဆင့္ေခၚၿပီး ေနာက္တႀကိမ ္ျပန္စစ္ေဆးရပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္တ့ဲ ဖမ္းဆီး 

ထိန္းသိမ္း အက်ဥ္းခ်ထားရင္ လြတ္ေျမာက္ခြင့္ရဖုိ႔ ခံရသူကိုယ္တုိင ္ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူတဦးဦးက ေရွ႕ေတာ္သြင္း စာခြၽန္လႊာကုိ 

တရားရုံးတခုခု ဒါမွမဟုတ္ တရားသူႀကီး တဦးဦးထံ တင္သြင္း ေတာင္းဆိုပုိင္ခြင္ ့ရိွပါတယ္။ 

မတရား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းအက်ဥ္းခ်ခံရတယ္လုိ႔ ယူဆထားရင္ တရားဥပေဒကုိ စိန္ေခၚပုိင္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ အစုိးရေရွ႕ေနက တင္ျပ 

ထားတ့ဲ သက္ေသအေထာက္အထား (Evidence) ေတြကိ ုတရားသူႀကီးက စစ္ေဆးၾကည့္ရႈဖုိ႔နဲ႔ အတင္းအၾကပ္ ရယူတင္ျပထားတ့ဲ 

သက္ေသ (Coerced evidence)ေတြကုိ တားျမစ္ႏိုင္ဖို႔ ခံရသူဘက္က ေတာင္းဆုိပိုင္ခြင္ ့ ရွိပါတယ္။ အတင္းအၾကပ္ရယူတယ္  

ဆိုတာက ရနဲဲ႔ ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေသြးေဆာင္ၿပီး ရယူထားတ့ဲထြက္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။  

ရာဇဝတ္မႈဆုိင္ရာ စြဲခ်က္ကုိ ခုခံကာကြယ္ရာမွာ အျခားရပုိင္ခြင့္ေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ 
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1. ခုိင္လုံတ့ဲ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိပဲ ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ရပါမယ္။ 

2. ဆႏၵျပေနသူကုိ ဖမ္းဆီးတ့ဲအခါ လံုေလာက္တ့ဲ အေၾကာင္းတခုခုရွိမွဘ ဲဖမ္းဝရမ္းထုတ္ၿပီး ဖမ္းခြင္ ့ရွိပါတယ္။ 

3. ဆႏၵျပသူကုိယ္တိုင္က အတင္းအၾကပ္ အဖမ္းခံလို႔ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အျပစ္ရွိတယ္လို႔လည္း အလုိအေလ်ာက္ ဝန္ခံစရာ မလုိပါဘူး။ 

4. အဖမ္းခံရတ့ဲအခါမွာ ဥပေဒေၾကာင္းဆုိင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရွရိပါမယ္။ 

5. စြဲခ်က္တင္ထားတ့ဲ သက္ေသအေထာက္အထားေတြကုိ ရင္ဆုိင ္ျငင္းပုိင္ခြင္ ့ရွိပါတယ္။ 

6. အမႈအခင္းကုိ အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ေမွာက္မွာ အခ်ိန္မဆုိင္းပဲ စီရင္ပိုင္ခြင့္၊ အမႈအခင္းျဖစ္ရာေဒသမွာဘဲ စီရင္ပိုင္ခြင္ ့ေပးရ 

ပါတယ္။ 

7. အာမခံေၾကးကုိ အလြန္အကြၽံ မသတ္မွတရ္ပါဘူး။ (ဘယ္သူမ ွမတတ္ႏုိင္ေလာက္တ့ဲ အာမခံေၾကးကုိ တရားရုံးေတြက 

အလြန္အကြၽ ံျမွင့္တင ္မထားရပါဘူး။) 

ဒီလုိ ရပိုင္ခြင့္ေတြကုိ စုစည္းထားတာကုိ Due process လို႔ေခၚပါတယ္။ အျပည့္အစုံကေတာ့ Due process of law ျဖစ္ပါတယ္။  

ျပည္သူေတြမွာ ဥပေဒဆုိင္ရာ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိေနရပါတယ္။ အစုိးရကလည္း ျပည္သူေတြရ႕ဲ ရပုိင္ခြင့္ေတြကိ ု  ေလးစား 

လိုက္နာေပးရပါတယ္။    

ဘယ္သူမဆုိ အျပစ္ရွိတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္စီရင္ခံထားရတာေတာင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိ ု ျပန္လည္စဥ္းစားသုံးသပ္ေပးဖုိ႔ အယူခံဝင္ခြင့္ရိွ 

ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဘယ္္သူ႔ကိုမဆုိ မတန္တဆ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္တာ၊ အစဥ္အလာမဟုတ္ပ ဲရက္စက္စြာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာေတြ မလုပရ္ 

ပါဘူး။ ပစၥည္းဥစၥာ သိမ္းဆည္းခံရတဲအ့မႈေတြမွာ ထုိက္သင့္တဲ ့ေလ်ာ္ေၾကးရပုိင္ခြင့္ ရိွပါတယ။္  

အမွန္တကယ္ ရာဇဝတ္မႈ မက်ဴးလြန္ရေသးခင္ က်ဴးလြန္ႏုိင္တယ္ ဆိုတ့ဲစြဲခ်က္ကုိ မတင္ႏုိင္ပါဘူး။ ဥပေဒသစ္ ထုတ္ျပန္ၿပီး 

ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူလုိ႔လည္း မရပါဘူး။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူတ့ဲဥပေဒကုိ Ex post facto law လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ 

ဥပေဒသစ္ ထုတ္ျပန္လုိက္တ့ဲအခါ ပါရိွလာတ့ဲ ကန္႔သတ္ခ်က္ အသစ္ေတြအေပၚ အတိတ္ကာလက ၿငိစြန္းေနခ့ဲဖူးသူေတြကိ ု အဲဒီ 

ဥပေဒသစ္နဲ႔ အေရးယူ အျပစ္ေပးလုိ႔ မရပါဘူး။ သူတို႔ကုိ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ (Amnesty) လုိမ်ဳိး အာမခံခ်က္ရွိတဲ ့ ပံုစံတမ်ဳိးနဲ႔ 

လက္ခရံပါတယ္။  

ေနာက္တမ်ဳိးကေတာ့ အျပစ္မရိွဘူးဆုိၿပီး တရားေသလႊတ္ၿပီးသူ ဘယ္သူ႔ကုိမဆုိ သူ႔အမႈရ႕ဲ အေၾကာင္းအရာ တခုတည္းအေပၚမွာ 

ႏွစ္ခါျပန ္စီရင္ဆုံးျဖတ္တာ မလုပ္ဖို႔ တားျမစ္ထားတ့ဲ ဥပေဒ ရိွပါတယ္။ ဒါကုိ Double jeopardy လို႔ေခၚပါတယ္။     

အစုိးရကုိယ္တုိင္က တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ တမ်ဳိးတမည္ အသုံးခ်ႏုိင္ဖို႔ ခြၽင္းခ်က္ လုိက္ရွာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ တရားဥပေဒ 

စိုးမုိးေရးကုိ ပ်က္ျပားေစဖုိ႔ အစုိးရကုိယ္တုိင္ ဒါမွမဟုတ္ ဥပေဒေရးဆြဲသူေတြက မရုိးမသား လုပ္တာဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ 

စိုးမိုးေရးကုိ စိန္ေခၚတာပါဘဲ။ “ခြၽင္းခ်က္” ဆိုတာ အခုိင္အမာတည္ရိွေနတဲ ့ဥပေဒတရပ္ကိ ုအျခားနည္းလမ္းတခုနဲ႔ ျပန္ျပင္တာဘဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ “ဥပေဒက မည္သုိ႔ပင္ ဆုိထားေစကာမူ” အစ ရိွတ့ဲစကားနဲ႔ ခြၽင္းခ်က္ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။  

ဥပမာေျပာရရင္ တကယ္လုိ႔ စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္ခံရတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ ္ျပည္တြင္းပုန္ကန္မႈ ျဖစ္တ့ဲအခါ ဒအီမႈမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ 

က်ဴ းလြန္တယ္လို႔ သံသယျဖစ္ခံရသူေတြအတြက္ ေရွ႕ေတာ္သြင္းစာခြၽန္လႊာကုိ ဆုိင္းင့ံထားႏုိင္တ့ဲ ခြၽင္းခ်က္ကိ ု အေမရိကန္ 

ျပည္ေထာင္စုမွာ က်င့္သံုးပါတယ္။  

အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ခြၽင္းခ်က္ မွန္သမွ်ဟာ အျပင္းအထန္ ေစာဒကတက္စရာေတြခ်ည္းပါဘဲ။ ဒါေၾကာင္ ့ အစကတည္းက 

ခြၽင္းခ်က္ကုိ မထားသင့္ပါဘူး။ မျဖစ္မေန ထားလာရင္လည္း မျဖစ္မေန ေစာဒကတက္ခြင္ ့ ရွိရပါမယ္။ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခြင့္လည္း ရွိရ 

ပါမယ္။ ခြၽင္းခ်က္ေတြကိ ုအေလးအနက္ထားလာရင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈကုိ မွ်တမွန္ကန္ေအာင္ ဖန္တီးႏုိင္ဖို႔ ခက္ခႏုိဲင္ပါတယ္။  

© Roland O. Watson 2008     
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အပုိင္း (၁၃)  ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒ 

ႏိုင္ငံတခုကုိ တည္ေဆာက္တာဟာ အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင၊္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ 

ဆိုၿပီး အေရးႀကီးရင္ႀကီးသလုိ ခြဲျခားေဆာင္ရြက္ရာမွာ ႏိုင္ငံတခုနဲ႔တခု ေဆာင္ရြက္ပံုခ်င္း မတူၾကပါဘူး။ အေျခခံက်က် ျခားနားတာ 

ကေတာ့ ႏုိင္ငံတခုဟာ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံ ုအေျခခံဥပေဒ က်င့္သုံးလား၊ မက်င့္သုံးဘူးလား ဆုိတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္း 

အုပ္ခ်ဳပ္ပံ ုအေျခခံဥပေဒကုိ Constitution လို႔ေခၚပါတယ္။ ႏုိင္ငံတခုလံုးကုိ တရားဝင္နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ဘယ္လုိ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္သလဲ 

ဆိုတာေတြကုိ စာနဲ႔ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။                            

(ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံ ုအေျခခံဥပေဒကုိ  အခုကစၿပီး “အေျခခံဥပေဒ” လုိ႔ အတုိေကာက္ သံုးႏႈန္းပါမယ္။)  

ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက အေျခခံဥပေဒကုိ က်င့္သုံးၾကပါတယ္။ မသုံးတဲ့ႏုိင္င ံ မရိွသေလာက္ နည္းပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခား ဥပမာ 

ႏိုင္ငံကေတာ့ ၿဗိတိန ္(United Kingdom) ပါဘ။ဲ စေကာ့တလန္ မပါတဲ ့  ၿဗိတိန္မွာ အေျခခံဥပေဒအစား Common law ကိ ုက်င့္သုံး 

ပါတယ္။ သူတုိ႔မွာ အဲဒီလိုက်င့္သုံးေနတာ ဆယ္စုႏွစ ္ ခပ္မ်ားမ်ားေတာင္ ၾကာျမင့္ေနပါၿပ္ီ။ Common law နဲ႔ဘဲ အစုိးရအဖြဲ႔ကုိ 

တည္ေဆာက္ပါတယ္။ ဥပေဒဆုိင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ကိစၥအားလုံးကုိ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။  

အေျခခံဥပေဒကုိ က်င့္သုံးရာမွာ သင္ခန္းစာယူစရာေတြကိ ုအေလးေပးေျပာျပပါမယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ က်င့္သုံးတ့ဲ စနစ္ 

ကိုလည္းေျပာပါမယ။္ အေမရိကန္စနစ္မွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္ေတြကုိ အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္ ရိွရိွသမွ် 

အေျခခံဥပေဒေတြထမွဲာေတာ့ ကန္႔သတ္ထိန္းညိွစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင ္အေကာင္းဆုံးနမူနာကေတာ့ အေမရိကန္စနစ္ဘဲ ျဖစ္တယ္လုိ႔ 

ယူဆႏုိင္ပါတယ္။  

အေျခခံဥပေဒဟာ ႏိုင္ငံအတြင္း ကိုယ္ပိုင္က်င့္သုံးတ့ဲ ဥပေဒေတြထမွဲာ အျမင့္ဆုံးဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒဟာ ႏိုင္ငံရ႕ဲ 

အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ တရားဝင္အတည္ျပဳေပးပါတယ္။ ျပည္သူေတြကိုအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မယ့္ အစိုးရတရပ္ကုိတည္ေဆာက္ေပးပါတယ္။ 

အေျခခံဥပေဒကုိ အေလးအနက္ စဥ္းစားၿပီး ေရးဆြဲရပါတယ္။ တာဝန္လည္း ယူရပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာအလုိက္ 

အခန္းက႑ေတြကိ ုစနစ္တက် ခြဲထားရပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္မထားဘူးဆုိရင ္ႏိုင္ငံမွာ က်င့္သုံးမယ့္စနစ္ကုိ ဖ်က္စီးဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းလာတာ 

ေတြကုိ ထိေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးမယ့္ႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီလုိဘဲ အေလးနက္ 

ဂရုစုိက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ႏိင္ုငံအေတာ္မ်ားမ်ားက သူတို႔ရဲ႕အေျခခံဥပေဒေတြကုိ ထပ္ခါတလဲလဲ ျပန္ေရးဆြဲေနၾကရတာကုိၾကည့္ရင ္အေျခခံဥပေဒကုိ လူထု 

စိတ္တိုင္းက်ျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြဲႏုိင္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ခက္ခတဲာကုိ ေတြ႔ရပါမယ္။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးတုိးတက္မႈေတြအၾကား 

အျပန္အလွန ္ခ်ိတ္ဆက္မိေနဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ အခ်ိတ္အဆက္ ေကာင္းရင္ေကာင္းသလုိ ႏုိင္ငံေရာ လူထုပါ တုိးတက္ႏုိင္ 

ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထပ္တလဲလဲ ေရးဆြဲေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တကယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတခုဟာ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာ လက္ခံက်င့္သုံးေနခ့ဲၿပီးမွ ဒီမိုကေရစီကိ ုစတင္ က်င့္သုံးေတာ့မယ္ 

ဆိရုင ္ခုိင္မာတ့ဲ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲထားတာေတာင္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ နမူနာျပရမယ္ဆိုရင္ အေျခခံဥပေဒက ခုိင္မာလြန္း 

ေနတာကုိ မလိုက္နာႏိုင္လုိ႔ စစ္တပ္ကေန ဒီမိုကေရစီအစုိးရကုိ ျဖဳတ္ခ ၿ်ပီး အာဏာသိမ္းလာႏုိင္စရာ ရိွပါတယ။္ တကယ္လုိ႔ အေျခခံ 

ဥပေဒက အားနည္းေနျပန္ရင္လည္း အာဏာရႏုိင္ငံေရးပါတီရဲ႕ အစုိးရက သူတို႔အာဏာျမဲေရးကုိဘဲ ရည္ရြယ္ၿပီး သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ 

ျပင္ဆင္သြားပါလိမ့္မယ္။     

အေျခခံဥပေဒက အစုိးရတရပ္အေနနဲ႔ ဘယ္လုိဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ရမလဲ ဆုိတာ သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ ၿပီးရင္ အာဏာကန္႔သတ္ 

ထိန္းညိွစနစ္ကိ ုတခါတည္း ပူးတြဲထည့္ေပးလုိက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒမွာ ပထမ-ဒုတိယ-တတိယ အခန္း(၃)ခန္းမွာ  

အေမရိကန္အစုိးရရဲ႕ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးခုကိ ု ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါတယ္။ ပထမအခန္းဟာ အထက္ႏွင့္ေအာက္ ပါလီမန္ေတြရ႕ဲ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ ဒုတိယအခန္းကေတာ့ သမတနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ တတိယအခန္းဟာ တရားရုံးခ်ဳပ္ 

က႑ ျဖစ္ပါတယ္။  
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ဒီမ႑ိဳငေ္တြဟာ လူထုကုိ ကုိယ္စားအျပဳဆုံး ျဖစ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စရဲု႕ အေျခခံဥပေဒကုိ ေရးဆြဲသူေတြက 

ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ယုံၾကည္တဲ့အတုိင္း မ႑ိဳင္ေတြက အေရးပါေနတာျဖစ္လို႔ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကလည္း အလားတူ 

အေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။  

အေျခခံဥပေဒက စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ မ႑ိဳင္အသီးသီးမွာ ခြဲျခားေပးထားပါတယ္။ မ႑ိဳင္တခုစီမွာ သီးျခားစီ အာဏာ 

ရွိပါတယ္။ အာဏာအသီးသီးကုိ အျပည့္အဝ အသုံးခ်ႏုိင္ၾကပါတယ္။ အျခားမ႑ိဳင္ေတြက အာဏာေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္မတုိးရေအာင္ 

စီမံထားပါတယ္။ အျခားမ႑ိဳင္ေတြအေပၚလည္း ၾသဇာသက္ေရာက္ပါတယ္။ တခ်ဳ ႕ိကိစၥေတြမွာ မ႑ိဳင္ေတြက တာဝန္ေတြကုိ 

အညီအမွ် ခြဲယူၾကပါတယ္။  

ဥပမာ- ဥပေဒျပဳေရးဟာ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ဘဲဆိုင္ၿပီး သမတနဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သမတဟာ ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳေပးဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ 

ႏိုင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က မဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါဘူး။ အတည္ျပဳၿပီးတ့ဲ ဥပေဒကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ သမတရ႕ဲ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔က လုပရ္ၿပီး 

လႊတ္ေတာ္က အစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲေရးကုိ ဝင္ေရာက္ မစြက္ဖက္ႏိုင္ပါဘူး။ အလြန္ေကာင္းတဲ ့အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညိွထားတ့ဲစနစ္ 

ျဖစ္ပါတယ္။     

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္းေတြကိ ု ေရးဆြဲပါတယ္။ သမတက လက္ခံၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိးလုိက္ရင္  

အတည္ျဖစသ္ြားပါတယ္။ သမတက လက္မခံႏိုင္ရင ္ သူ႔မွာ ပယ္ခ်ႏိုင္တ့ဲ ဗီတုိအာဏာရိွပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဗီတုိ 

အာဏာကုိ ေက်ာ္လႊားၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္ျပန္ပါတယ္။  

အေမရိကန္မွာ လႊတ္ေတာ္ကဘဲ  စစ္ေၾကညာေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ရင္ သမတဟာ တပ္ေပါင္းစုအားလုံးရဲ႕ 

ဦးစီးခ်ဳ ပ္ျဖစ္ၿပီး တာဝန္ခံလုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတ့ဲ အာဏာကန္႔သတ္မႈ ျဖစ္ပါတယ။္ 

အဆင့္ျမင္ ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြက စစ္မိန္႔ကိုမေပးႏုိင္ပ ဲ ႏုိင္ငံေရးအရ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတ့ဲ အျမင့္ဆုံးရာထူးရိွသူ 

သမတဆီက တုိက္ရိုက္ အမိန္႔ေပးႏုိင္တ့ဲစနစ္ ျဖစ္ပါတယ။္ 

လႊတ္ေတာ္မွာ သမတကုိ တရားစြဲႏိုင္ခြင့္ ရိွပါတယ။္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက တရားစြဲတဲအ့ခါ အထက္လႊတ္ေတာ္ 

အမတ္ေတြက စီရင္ဆုံးျဖတ္ပါတယ္။  

လႊတ္ေတာ္မွာ အျမင့္ဆုံးတရားရုံး (Supreme Court) ရိွပါတယ္။ အျမင့္ဆုံးတရားရုံးရဲ႕ေအာက္မွာ အထူးတရားရုံး (Tribunal) ရွိၿပီး 

ၾကားနာစစ္ေဆး ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရိွပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးဘက္မွာ အဆင့္ျမင့္ဆုံး ရာထူးေတြကိ ု သမတက စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔ႏိုင္ 

ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ျပရၿပီး သမတ အဆုိျပဳထားတာကုိေတာင္ အထက္လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ႏုိင္ခြင့္ 

ရွိပါတယ္။  

အျမင့္ဆုံးတရားရုံးမွာ တားျမစ္ဖ်က္သိမ္းႏုိင္တ့ဲအာဏာ(Judicial review) ရိွပါတယ္။ ဥပေဒသစ္ေတြ၊ အစုိးရလုပ္ရပ္ေတြက အေျခခံ 

ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္နဲ႔ မညီညြတရ္င ္ ပယ္ခ်ႏိုင္တ့ဲအာဏာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ႑ိဳင္ေတြရ႕ဲ အာဏာပုိင္ခြင့္ 

ေတြကုိ အျမင့္ဆုံးတရားရုံးရဲ႕ တားျမစ္ဖ်က္သိမ္းႏုိင္တဲအ့ာဏာနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားတာပါဘဲ။       

ဒါေပမယ့္ အျမင့္ဆုံးတရားရုံးက ဒီလုိျပဳမူသူေတြကုိ သူတုိ႔ရာထူးကေန ဖယ္ရွားႏုိင္ခြင္ ့ မရွိသေလာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ 

ဆိုေတာ့ သူတုိ႔ကိ ု သက္ဆုိင္ရာမ႑ုိင္ေတြကဘဲ အရည္အခ်င္းအလုိက ္ ခန္႔ထားခြင့္၊ ဖယ္ရွားပုိင္ခြင့္ရိွလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳ 

လႊတ္ေတာ္မွာ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပန္လည္-ျပင္ဆင္-ျဖည့္စြက-္ႏႈတ္ပယ္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ ဒီလုပ္ပိုင္ခြင့္ဟာလည္း အာဏာကုိ ကန္႔သတ္ 

ႏိုင္တ့ဲ ေနာက္ထပ ္နည္းလမ္းတခု ျဖစ္လာပါတယ္။ 

ေနာက္ထပ္အာဏာကန္႔သတ္ႏိုင္တဲ ့ေနာက္ထပ္နည္းတခုကေတာ့ စီမံခန္႔ခြဲေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ ဥပေဒျပဳမ႑ုိင္တုိ႔မွာ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ေန 

သူေတြကုိ ရာထူးႏွစ္ခုစလုံးမွာ တၿပိဳင္တည္း တာဝန္မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေအာင္ စီမံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ 

အမတ္တဦးက သမတရ႕ဲအၾကံေပးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ခြင့္မရွပိါဘူး။ ထမ္းေဆာင္ခ်င္တယ္ဆုိရင ္ အမတ္အျဖစ္ကေန  

ႏႈတ္ထြက္ေပးရပါတယ္။ ဒါဟာ မ႑ိုင္ေတြမွာ သီးျခားအာဏာရိွတာကုိ အာမခံထားတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။  
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ဒီေနရာမွာေတာ့ အေမရိကန္ရ႕ဲအေျခခံဥပေဒက ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီရ႕ဲအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကြာျခားပါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ 

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ အစုိးရအဖြဲ႔မွာ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင ္ ဝန္ႀကီးေတြ 

အားလုံးဟာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ပါဝင္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကိ ုMember of Parliament လုိ႔ေခၚပါတယ္။  

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရ႕ဲ လႊတ္ေတာ္ (Congress) မွာ အထက္နဲ႔ေအာက္ လႊတ္ေတာ္တရပ္စ ီရွိပါတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ကုိ 

Senate လုိ႔ေခၚၿပးီ ျပည္နယ္တခုမွာ အမတ္(၂)ဦးစီႏႈန္းန႔ ဲ ျပည္နယ္ေပါင္း (၅ဝ)အတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေရ (၁ဝဝ) 

ရွိပါတယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကိ ု House of Representatives လုိ႔ေခၚပါတယ္။ အမတ္ေပါင္း (၄၃၅)ဦး ရိွပါတယ္။ အထက္နဲ႔ 

ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ေတြရွိလုိ႔ လႊတ္ေတာ္(၂)ရပ္ရွိတ့ဲ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ (Bicameral) အမ်ဳ ိးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ 

တရပ္ဘဲ ရိွရင ္Unicameral လုိ႔ ေခၚပါတယ္။  

ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက ္ ျပည္နယ္တခုခ်င္းကုိ ခန္႔မွန္းေျခ လူဦးေရတူညီမႈအလုိက ္ ခရုိင ္ (District)ေတြဆုိၿပီး ထပ္ပိုင္းလုိက္ 

ပါတယ္။ ခရုိင္တခုစီက ကုိယ္စားျပဳသူ တဦးစီကုိ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပါတယ္။ ခရုိင္အတြင္းေနထုိင္တ့ဲ လူဦးေရ 

စာရင္းသစ္အရ တုိးရင္တိုးသလုိ ေလ်ာ့ရင္ေလ်ာ့သလုိ ခရုိင္နယ္နိမိတ္ေတြကိ ု ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္ 

သူေတြအတြက ္ အခြင့္အလမ္းသာေအာင္ ခရိုင္နယ္နိမိတ္ကိ ု ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိငု္ငံေရးအရ 

အေရးႀကီးလုိ႔ ဂရုစိုက္ရပါတယ္။   

အေမရိကန္ ျပည္နယ္တုိင္းဟာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးမွာ အခြင့္အေရး အတူတူ ရရိွၾကပါတယ။္ ဒါေၾကာင္ ့ ျပည္နယ္အားလုံးမွာ  

လူထုကိ ုကုိယ္စားျပဳတဲ့အခါ တန္းတူညီမွ်သြားပါတယ္။  

မ႑ုိင္ႀကီး(၃)ခကု ဘယ္လုိအာဏာေတြကုိ ဘယ္ေလာက္အထိ က်င့္သုံးႏုိင္ခြင့္ရွရိမယ္ ဆိုတာကုိ အေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ေပး 

ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ ဥပေဒၾကမ္းေတြကုိ ျပဳစုေရးဆြဲရပါတယ္။ အျခားအလုပ္ေတြထဲက တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ 

ကိစၥ၊ အခြန္ေကာက္ခံတ့ဲကိစၥ၊ အသုံးစရိတ္ ခြဲေဝတ့ဲကိစၥ၊ စာရင္းအင္းကိစၥ၊ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးအတြက ္ စည္းမ်ဥ္း 

သတ္မွတ္တ့ဲကိစၥ၊ စာပုိ႔စနစ္နဲ႔  စစ္ဘက္ေရးရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။    

သမတဟာ စစ္တပ္အားလုံးရ႕ဲ ဦးစီးခ်ဳပ ္ ျဖစ္တ့ဲအျပင္ အစုိးရကက္ဘိနက္ ဌာနေတြအားလုံးရဲ႕ အႀကီးအကဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

သမတကုိ တႏုိငငံ္လံုးရဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရပါတယ္။ သမတဟာ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ ေပၚလစီေတြအတြက္လည္း 

တာဝန္ရိွပါတယ္။ အျခားႏုိင္ငံေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မယ့္ သံအမတ္ႀကီးေတြကုိ အထက္လႊတ္ေတာ္ရ႕ဲ သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔  

သမတက ခန္႔ထားပါတယ္။ လူထုထံတင္ျပတ့ဲ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးမွာ သြယ္ဝုိက္ၿပီးၾသဇာလႊမ္းမုိးပါတယ္။ သမတဟာ 

သူနဲ႔ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ထားတ့ဲ အထက္နဲ႔ေအာက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းခ်က္နဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးအေပၚ တိုက္ရိုက ္ၾသဇာလႊမ္းမုိး 

ပါတယ္။  

သမတဦးေဆာင္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ျပႆနာတခုရွိပါတယ္။ အထက္နဲ႔ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ေတြက ဥပေဒေရးဆြဲတယ္ 

ဆိုေပမယ့္ ေရးဆြဲသမွ်ကိ ုသမတက လက္မွတ္ေရးထုိး သေဘာတူလိမ့္မယ္လို႔ အာမခံခ်က ္မရွိပါဘူး။ နမူနာျပရရင ္အေမရိကန္ 

သမတ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးေတြရ႕ဲ အက်ဳ ိးေမွ်ာ္ကုိးတ့ဲရံပုံေငြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ အႏုိင္ရရိွခ့ဲၾကလုိ႔ 

စီးပြားေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသေတြကိ ုျပင္းျပင္းထန္ထန္ စည္းၾကပ္ဖုိ႔ သမတက ျငင္းဆန္တတ္ၾကပါတယ္။  

ပိုဆုိးတာက သမတက အဒီဲရံပုံေငြအလွဴရွင္ေတြကုိ ကာကြယ္ေပးေနလုိ႔ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲရာမွာ ဟာကြက္မရိွေအာင္၊ အဓိပၸာယ္ 

ရွင္းေအာင္ မေရးဆြဲႏိုင္ပ ဲ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းေတြကိ ု သမတ အတည္ျပဳႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ ေရးဆြဲ 

ေပးေနရပါေတာ့တယ္။  

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရဲ႕ တာဝန္နဲ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္ ေနာက္တမ်ဳိးက အစုိးရ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြအေပၚ ႀကီးၾကပ္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အစုိးရစီမံခန္႔ခြဲေရးဘက္က တာဝန္ရွိသူေတြက ဥပေဒရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိငဘူ္းလုိ႔ ယူဆရင္ သူတုိ႔ကုိ 

လႊတ္ေတာ္ကေန စစ္ေဆးဖုိ႔ ဆင့္ေခၚပုိင္ခြင္ ့ ရိွပါတယ္။ ႏုိင္ငံအေနနဲ႔လည္း အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး လမ္းေၾကာင္းမွားေနရင္ 

တာဝန္ရိွသူေတြကိ ုလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက ္လာေရာက္အစစ္ေဆးခံဖို႔ ဆင့္ေခၚပုိင္ခြင္ ့ရိွပါတယ။္   
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တတိယမ႑ိုင္ျဖစ္တဲ ့တရားစီရင္ေရးဟာ ပထမ မ႑ိဳင္ႏွစ္ခုထက္ တဆင့္နိမ့္ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွာ အာဏာ ရိွတယ္လုိ႔ 

အေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ေပးေပမယ့္ အာဏာကုိ ဘယ္လုိအသုံးခ်ႏုိင္တယ္ ဆိုတာကုိေတာ့ အတိအက် ရွင္းလင္းေပးတာ မရိွ 

ပါဘူး။ အျမင့္ဆံုးတရားရုံးမွာ စီမံခန္႔ခြဲေရးမ႑ိဳင္နဲ႔ ဥပေဒျပဳမ႑ုိင္ေတြက အေျခခံဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္တ့ဲ အျပဳအမူေတြကုိ တားျမစ္ 

ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ အမွန္တကယ္ဘ ဲJudicial review အာဏာရိွပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္ေတြအေပၚ အျငင္းပြားစရာ ရိွရင္လည္း 

အျမင့္ဆုံးတရားရုံးရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကသာ ေနာက္ဆုံးအတည္ျဖစ္ပါတယ။္ အေျခခံဥပေဒမရိွတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ Judicial review 

အာဏာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ 

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က စီမံခန္႔ခြဲေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳမ႑ိုင္ေတြထက္ တဆင့္နိမ့္ရတာကေတာ့ အျမင့္ဆုံးတရားရုံးက 

တရားသူႀကီးေတြကုိ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက ္မထားလုိ႔ပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ တရားသူႀကီးေတြဟာ လူထုအေပၚ တာဝန္ခံတာ 

မရိွပါဘူး။ သူတို႔မွာ လက္ေတြ႔အားျဖင့္လည္း အာဏာမရိွပါဘူး။ အစုိးရရ႕ဲ အာဏာက်င့္သုံးပုံကုိ ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္ဖို႔ တရားရုံးေတြ  

ရွိေနရတာဘလုိဲ႔သာ ယူဆၾကပါတယ္။ 

တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွာ ႏုိင္ငံျခားေရးရာကိစၥေတြကုိ တားျမစ္ႏိုင္တဲ ့ အာဏာရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္တြင္းေရးရာကိစၥေတြကုိဘ ဲလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။  

အေမရိကန္မွာ မွ်တတ့ဲတရားစီရင္ေရးစနစ္က အမွန္တကယ္ တည္ရွိေနပါတယ္။ တရားရုံးေတြရ႕ဲ ဆုံးျဖတ္စီရင္ခ်က္ကုိ အယူခံ 

ဝင္ပုိင္ခြင္ ့ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျမင့္ဆုံးတရားရုံးအဆင့္ကိ ု တက္လာၿပီဆုိရင္ အဲဒီအဆင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ ေနာက္ထပ္ 

အယူခံပုိင္ခြင့္ မရိွေတာ့ပ ဲေနာက္ဆုံး အတည္ျဖစ္ပါတယ္။  

အျမင့္ဆုံးတရားရုံးဟာ ေအာက္ရုံးေတြရ႕ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေလးစားလုိက္နာေပမယ့္ လုိအပ္တဲအ့ခါ  မူလဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိ ုျပင္ဆင္ 

ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကုိယ္တုိင ္ စည္းကမ္းသတ္မွတ ္ လုပ္ေဆာင္တ့ဲ ပံုစံတမ်ဳ ိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က 

အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္-ျဖည့္စြက္-ႏႈတ္ပယ္တ့ဲအခါ အျမင့္ဆံုးတရားရုံးမွ ဆုံးျဖတ္ေပးပါတယ္။   

တရားရုံးေတြကုိ လြတ္လပ္စြာ ဆုံးျဖတ္စီရင္ႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာကုိမ ွ မၾကည့္ပါဘူး။ 

ႏိုင္ငံေရးကုိလည္း မၾကည့္ပါဘူး။ တရားရုံးဟာ မ်က္စိကန္းတယ္လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။ မွန္ကန္တဲဥ့ပေဒကလြဲလုိ႔ အျခားဘာကုိမွ 

မျမင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒျပဳကိစၥ၊ တရားေရးကိစၥ အျငင္းပြားတာေတြမွာ တရားရုံးေတြက ဘက္မလုိက္ပ ဲသုံးသပ္ 

ေပးတ့ဲအျပင ္အစိုးရမူဝါဒေတြအတုိင္းလုိက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေပးမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔လည္း ဆုိလုိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့ ္တရားသူႀကီး 

ေတြဟာ ႏိင္ုငံေရးအရ အာရုံစိုက္ဖုိ႔ လုိမယ့္ကိစၥေတြကုိလည္း မလုပ္ေဆာင္သလိ ုဘက္လိုက္ ဆုံးျဖတ္စီရင္တာလည္း မရွိပါဘူး။ 

တရားရုံးအတြက္ အေျခခံမူတရပ္ဟာ တရားစီရင္ႏုိင္ေလာက္တ့ဲ အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းထားဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူအရ 

တရားသူႀကီးေတြဟာ သူတို႔အေနနဲ႔ ဆုံးျဖတ္စီရင္ႏုိင္တဲ ့အေျခအေနရိွမ ွဆံုးျဖတ္စီရင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ 

မကုိက္ညီတာ ရွင္းလင္းသိသာေနရင္ တရားသူႀကီးေတြက ဆန္႔က်င္တဲအ့ေနနဲ႔ တရားစီရင္တာကုိ ရပ္ဆုိင္းထားႏုိင္ပါတယ္။ 

တရားရုံးေတြက အေျခခံဥပေဒမွာ အမွန္တကယ္ရွိေနတ့ဲ စာသားေတြအတုိင္း အတိအက်လုိက္နာၾကရပါတယ္။ ဒါမွသာ ဥပေဒျပဳ 

လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အာဏာပုိင္ဆုိင္မႈကိ ုမထိခုိက္ေစပ ဲရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။   

အေမရိကန္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ လက္ရိွတရားစီရင္ေရးစနစ္ကိ ုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ တရား 

စီရင္ႏိုင္ေလာက္တ့ဲ အေျခအေနကုိ ထိန္းသိမ္းထားတာရ႕ဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြဟာ အေျခခံ 

ဥပေဒအတုိင္းမဟုတ္ပဲ ဥပေဒေတြကုိ ျပင္ဆင္တာ၊ အရင္ တရားရုံးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကုိ ျပင္ဆင္တာ၊ အေျခခံဥပေဒကုိ သူတုိ႔ 

သေဘာအတုိင္း အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူေနတာေတြ ရိွတယ္လုိ႔ ထိန္းသိမ္းထားလုိသူေတြဘက္က ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ျပဳျပင္ေရးသမားေတြဘက္ကေတာ့ အဲဒီလုိ မယူဆပါဘူး။   

ထိန္းသိမ္းလုိသူနဲ႔ ျပဳျပင္လိုသူ ႏွစ္ဘက္တုိ႔က ၿပိဳင္ဆုိင္လာတာကုိၾကည့္ရင္ ဒီကိစၥဟာ အေရးႀကီးေနၿပီ ဆုိတာကုိ ျပသေနပါတယ္။ 

အေျခခံဥပေဒ ဆုိတာ အသက္ဝင္ေနရပါတယ္။ စာရြက္စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္စာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထာဝတည္ရိွ-က်င့္သုံး 

ေနရမယ္လုိ႔ မဆိုလိုပါဘူး။ လုိအပ္သလိ ု ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္လုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာ ေရးသားထားတ့ဲအတုိင္း 
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အတိအက် အဓိပၸာယ္ေဖာ္ရမယ္လုိ႔ (၁၈)ရာစုတဝုိက္က ေစာဒကတက္သူေတြ ရွိခ့ဲဖူးပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ခရစ္ယန္သမၼာက်မ္းစာနဲ႔ 

မဆူလင္ ကုိရမ္က်မ္းစာေတြကုိ အတိအက် အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိသူေတြနဲ႔ တူေနပါေတာ့တယ္။ အမွန္မွာေတာ့ သူတို႔ဟာ 

အေျခခံဥပေဒကုိ အတိအက် က်င့္သုံးလုိသူေတြဘ ဲျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒကုိ မူၾကမ္းေရးသူေတြက သူတုိ႔အေနနဲ႔ အနာဂတ္မွာ အသုံးျပဳလာဖုိ႔ရွိတ့ဲ အရာရာတုိင္းကုိ အျပည့္အစုံ  

ပါဝင္ေစႏုိင္မယ့္ မူၾကမ္းကုိ ျပင္ဆင္ေပးႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ သေဘာေပါက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ရ႕ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ  

အဲဒီလိုေျပာင္းလဲလာႏိုင္တာေတြအေပၚ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစႏိုင္မယ့္ ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္ကုိသာ ေမြးဖြားေပးလုိက္ဖို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေနာက္တက္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ တရားေရးပညာရွင္ေတြကလည္း ဒီလုိစိတ္ဓါတ္ကုိ ဆက္လက္ေမြးျမဴဖုိ႔ သူတုိ႔က ေမွ်ာ္လင့္ထား 

ခဲ့ၾကပါတယ္။      

အႏွစ္ခ်ဳပ္လုိက္ရင္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္တာေတြ၊ အာဏာကန္႔သတ္တာေတြ၊ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္တ့ဲ အစီအစဥ္ေတြ၊ 

အေကာင္းဆုံး ေရြးခ်ယ္ခံပုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ေနတာကုိ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးက ျပည္သူေတြ အေသအခ်ာ ဂရုတစုိက္ ဆံုးျဖတ္ 

ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရ႕ဲရည္မွန္းခ်က္ဟာ တဦးခ်င္း၊ တဖြဲ႔ခ်င္းရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ တန္ဖိုးထား ေလးစားၿပီး ထိန္းသိမ္းေပး 

လိုတ့ဲ အစုိးရေကာင္းတရပ္ ေပၚထြန္းေရးဘဲ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ။္  
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အပုိင္း (၁၄)   ဖယ္ဒရယ္စနစ ္

အရွင္းဆုံး ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ပံုဟာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ တရပ္ဘဲရွိတ့ဲ Unitary state လုိ႔ေခၚတ့ဲ တျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံစနစ္ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အဲဒီႏုိင္ငံမွာ ဗဟုိအစုိးရတခုဘ ဲ ရွိတာျဖစ္ပါတယ။္ ျပည္နယ္ (ဒါမွမဟုတ)္ ေဒသႀကီးေတြကုိ 

အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ထားတ့ဲစနစ္ မရွိပါဘူး။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္လည္း တရပ္ဘ ဲ ရိွပါတယ။္ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္ 

လူဦးေရတူညီတဲ ့ ခရုိင္ေတြ ခြဲထားပါတယ္။ လူထုကိ ု ကိုယ္စားျပဳမယ့္အမတ္ေတြကုိ ခရိုင္အတြင္း ေနထုိင္သူေတြက ေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမွာက္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိတည္ေဆာက္ပံုမ်ဳိးဟာ ဘယ္လုိ လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းကုိမဆုိ အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ သင့္ေတာ္ပါတယ္။  

ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာေတာ့ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳ ိးစုံနဲ႔ ဗဟုိအစုိးရအျပင္ ျပည္နယ ္(ဒါမွမဟုတ္) ေဒသႀကီးေတြ ထားရိွၾကပါတယ္။ 

အထက္နဲ႔ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပံုစံဟာလည္း အမ်ားလက္ခံတ့ဲ စံႏႈန္းတခု ျဖစ္လာပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ခရုိင္၊ ၿမ့ိဳႀကီး၊ 

ၿမ့ိဳနယ္အလုိက္ အစုိးရအာဏာပုိင္ အဆင့္ဆင့္ကိ ုထပ္မံဖြဲ႔စည္းၿပီး စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္တတ္ၾကပါတယ္။    

ဒီလုိရႈပ္ေထြးလွတ့ဲစနစ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ ေနာက္ခံသမုိင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ု ဆိုၿပီး 

သမုိင္းဦးစတင္တုန္းက အဲဒီေနရာကုိ စေရာက္လာသူေတြဟာ သူတုိ႔အေခၚအတုိင္းဆုိရင္ နယ္ေျမသစ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ 

ခ်က္ခ်င္း ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ၾကပါတယ္။ ကုိလုိန ီ လုပ္တာပါဘဲ။ ဒါကုိ “နယ္ခ်႕ဲတယ္”လို႔ ျမန္မာစကားနဲ႕ ေခၚပါတယ္။ အေမရိကကုိ 

ေရာက္လာသူေတြဟာ ျပည္နယ ္ တခုၿပီးတခုကုိ တစတစ ခ်႕ဲထြင္သိမ္းသြင္းခ့ဲၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာ နယ္ေျမတခုလုံးကုိ 

လူဦးေရအလုိက ္အုပ္စုငယ္ေတြ ခြဲထုတ္လုိက္ပါတယ္။ ပထဝီေျမအေနအထားအလုိက ္နယ္နိမိတ္ေတြ သတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ 

ခဲ့ၾကပါတယ္။  

ႏိုင္ငံတခုမွာ ဗဟုိအစိုးရက မတူကြဲျပား ျခားနားတဲ့ ျပည္နယ္ေတြကုိ တစုတစည္းတည္း ဖြဲ႔စည္းထားရင ္အဲဒီႏုိင္ငံမွာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ 

ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒအီစုိးရကုိ ဗဟိုအစုိးရ (Central government) (ဒါမွမဟုတ္) ဖယ္ဒရယ္အစုိးရ (Federal 

government) လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အေပၚ အဓိကေမးဖုိ႔ ရိွတာကေတာ့ ဗဟိုအစုိးရနဲ႔ ျပည္နယ္အစုိးရေတြအၾကား 

ပိုင္းျခားခြဲေဝထားတ့ဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ လုိက္နာရမယ့္ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အာဏာကုိ ပုိင္းျခားခြဲေဝထားတာဟာ အလြန္ေကာင္းတ့ဲ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာညီမွ်မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟုိမွာ အာဏာအမ်ားစု ရွိေနရင္ 

အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဗဟိုမွာ အာဏာနည္းလြန္းေနရင္လည္း တုိင္းျပည္ၿပိဳကြဲၿပီး ဖယ္ဒရယ္စနစ္ က်ဆံုးတတ္ 

ပါတယ္။ ဗဟုိအစုိးရအေပၚဆန္႔က်င္တ့ဲ ျပည္နယ္ေတြက ခြဲထြက္ၾကလုိ႔ တုိင္းျပည္တခုလုံး အစိတ္စိတအ္မႊာအမႊာ  ကြဲထြက္သြားရ 

တတ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာျဖစ္ရပ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံကုိ အျပည့္အဝကုိယ္စားျပဳၿပီး ပါဝင္ႏိုင္ရုံေလာက္သာ ဗဟိုအစုိးရမွာ အင္အားရိွဖုိ႔ 

လိအုပ္ပါတယ္။ 

ဖယ္ဒရယ္စနစ္ တည္ေဆာက္ပုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကမာၻမွာ ပုံစံမ်ဳ ိးစံ ုရွိပါတယ္။ တခုနဲ႔တခု သိသိသာသာ ျခားနားပါတယ္။ အင္အား 

ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်တ့ဲအေပၚမူတည္ၿပီး ကြဲျပားေနၾကတာပါဘဲ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ခိုင္မာတ့ဲ ဗဟုိအစုိးရ ရိွပါတယ။္ ဒါေပမယ့္ 

အျခားဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတြမွာ ကြန္ဖယ္ဒေရးရွင္း (Confederation) ပုံစနံဲ႔ ရွိတတ္ပါတယ္။ ကြန္ဖယ္ဒေရးရွင္းပုံစံမွာ အခုိင္အမာ 

ရပ္တည္ေနတ့ဲ ျပည္နယ္ေတြရွိေပမယ့္ ျပည္နယ္ေတြကုိ စုစည္းထားပုံကေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ေလာက္ မခုိင္မာပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္ 

ေတြဟာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတာင္ ရရွိထားပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင ္ဖယ္ဒရယ္စနစ္က ျပည္နယ္ေတြအားလုံးအေပၚ စုစည္းအား 

ေကာင္းၿပီး၊ ကြန္ဖယ္ဒေရးရွင္းက ျပည္နယ္တခုခ်င္းအလုိက္ အားေကာင္းတာကုိ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။  

ဗဟုိနဲ႔ ျပည္နယေ္တြအၾကား တူညီမႈ ရိွ-မရွ ိ ဆုိတ့ဲ အယူအဆဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ဘယ္လုိတည္ေဆာက္သလဲ ဆုိတ့ဲအေပၚ 

မူတည္ပါတယ္္။ တကယ္လို႔ ျပည္နယေ္တြက အင္အားခုိင္မာေတာင့္တင္းၿပီး သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ အမီွအခုိကင္းကင္း ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္း 

ရွိတယ္ဆုိတ့ဲ လကၡဏာေတြ ျပႏုိင္ရင္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ အထုိက္အေလ်ာက္ အားနည္းတတ္ပါတယ္။ ဥပမာဆုိရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳး 

တိုးတက္ေနတ့ဲျပည္နယ္ဟာ ဗဟုိအစုိးရကုိ အံတုလာႏုိင္ပါတယ။္ ဒါ့ျပင္ သိပ္မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးတ့ဲ ျပည္နယ္ေတြအေပၚ ႏိုင့္ထက္စီးနင္း 

လုပ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ ္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ဗဟုိအစုိးရမွာ အာဏာအလုံအေလာက္ ရိွေနရပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွသာ 
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မတူတဲ ့ျပည္နယ္ အခ်င္းခ်င္း ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္း မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားႏုိင္ပါမယ္။   

ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို က်င့္သုံးရင္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းတာေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာတခုကေတာ့ ဖယ္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ စုစည္းရလုိ႔ ညီညြတ္ၿပီး 

အင္အားပုိေကာင္းလာပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ကုိ စုေပါင္းၿပီး မွ်ေဝက်ခံရလို႔ အျခားကိစၥေတြမွာ သုံးစြဲဖို႔ ဘ႑ာေငြ ပိုရ 

လာပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ အားနည္းရင ္ ျပည္နယ္ေတြမွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ေလ်ာ့နည္းတတ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အေနနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳး 

တိုးတက္တဲ့လကၡဏာကုိ ျပသႏုိင္စြမ္း ေလ်ာ့နည္းသြားတတ္ပါတယ။္ ဒီအခါမွာ ျပည္နယ္ေတြက ဗဟိုအစုိးရကုိ ပုိမုိမွီခုိလာရပါတယ္။ 

ဗဟုိအစုိးရကုိ ပိုၿပီးမီွခိုရင ္အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာ ပိုထင္ရွားလာၿပီး ျပည္နယ္ေတြရ႕ဲ ဝိေသသလကၡဏာေတြမွာ အားေလ်ာ့သြားရ 

တတ္ပါတယ္။  

ဖယ္ဒရယ္စနစ္မွာ ေပးဆပ္ရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာရရိွတဲ ့ မတူကြဲျပား 

ေနတ့ဲ အုပ္စုေတြ မ်ားေလေလ၊ အုပ္စုအခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡ ပိုျဖစ္ေလပါဘဲ။ ဒါ့ျပင ္အစုိးရအဆင့္မ်ဳ ိးစုံကုိ စီမံကြပ္ကထိဲန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖို႔နဲ႔ 

အဆင့္မ်ဳ ိးစုံမွာ အာဏာအလြဲသုံးစားတာေတြကိ ုတားဆီးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ပိုၿပီး ကန္႔သတ္ထိန္းညိွ ေပးထားရျပန္ပါတယ္။ အဆင့္မ်ဳ ိးစုံ 

အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရလုိ႔ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္လည္း ျမင့္တက္လာရပါတယ္။   

ဖယ္ဒရယ္စနစ္ရ႕ဲ အျခားဝိေသသလကၡဏာေတြထဲက တခုကေတာ့ ျပည္နယ္ေတြက ဗဟိုအစုိးရကုိ ပံုစံသစ္ေျပာင္းဖုိ႔အတြက္ 

ခ်ဥ္းကပ္ရာမွာ ေျပာင္းလအဲစားထုိးႏုိင္တဲ ့ အျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ စမ္းသပ္တတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ျပည္နယ္ 

အေရအတြက္ မ်ားျပားလြန္းေနရင္ နည္းလမ္းေတြလည္း မ်ားလာမွာျဖစ္လုိ႔ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ ရႈပ္ေထြးလာႏုိင္ပါတယ္။ ျပႆနာလည္း 

တက္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတခုမွာ ျပည္နယ္အမ်ားအျပား ရွိေနရင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ရည္မွန္းခ်က္တူ၊ ခံယူခ်က္တူ စုစည္း 

ညီညြတ္မႈေတြ မျဖစ္လာႏုိင္ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ ျပည္နယ္တခုခ်င္းရ႕ဲ ရပုိင္ခြင့္ေတြအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ 

ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ဟာ သူတို႔ရပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းကာကြယ္ႏုိင္ၾကေပမယ့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ကေတာ့ အဓမၼ အႏုိင္က်င့္ခံရႏိုင္ 

ပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ ျပည္နယ ္တခုခ်င္းရဲ႕ ရပုိင္ခြင့္ေတြကိ ုႏိုင္ငံအ့တုိင္းအတာနဲ႔ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ ဗဟုိအစုိးရက အဓိက တာဝန္ယူေပး 

ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဗဟိုအစုိးရဟာ အမ်ားအားျဖင့္ စစ္တပ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရးရာ၊ ျပည္တြင္းသုံး ေငြစကၠဴေတြ ရိုက္ထုတ္တာေတြမွာ အထူး တာဝန္ယူေလ့ 

ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးက႑မွာ အလြန္အေရးႀကီးတ့ဲ စီးပြားေရးရလဒ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေအာင္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသေတြ ခ်မွတ္ 

ေပးပါတယ္။  

ဖယ္ဒရယ္စနစ္ စံနမူနာပုံစံကိ ုေျပာရရင္ အေျခခံက်တဲ ့ဝန္ေဆာင္မႈလုပင္န္းေတြနဲ႔ အစုိးရပုံစံ အလုပ္ေတြကုိ ဗဟုိအစုိးရနဲ႔ ျပည္နယ္ 

အစုိးရေတြက တာဝန္ခြဲေဝယူရပါတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာေတြကုိ ခြဲေဝၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥေတြမွာ ဥပေဒမူၾကမ္း ျပဳစု 

ေရးဆြဲတာေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတာေတြ၊ အခြန္ႏႈန္း တုိးျမွင့္တာေတြ၊ ရတဲပ္ဖြဲ႔အင္အား တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းတာေတြ၊ ကုန္စည္ 

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး စည္းၾကပ္တာေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းတာကိ ုကာကြယ္တာမ်ဳ ိးလုိ သဘာဝအရင္းအျမစ္ ျပဳစုပ်ဳ ိးေထာင္ 

ထိန္းသိမ္းတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။   

ဒီမုိကေရစီရဲ႕ေယဘူယ် အေျခခံမူတခုကေတာ့့ အစုိးရရဲ႕အထူးဆုံးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင္ ့ ထိခိုက္နစ္နာဆံုးရံွဳးတာ အမ်ားဆုံးခံစားရတ့ဲ 

လူထုက အဲဒီကိစၥအေပၚ တင္ျပခ်က္ဟာ ေနာက္ဆုံးအတည္ (Final say) ျဖစ္ရမယ္ ဆုိတာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင္ ့ ဒီကိစၥမ်ဳိးမွာ ဗဟုိ 

အစုိးရက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖု႔ ိ မလုိပါဘူး။ ဒါဟာ ဗဟုိအစုိးရကုိ တရားမွ်တစြာ အာဏာကန္႔သတ္လုိက္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသခံ 

လူထုကိုယ္စားလွယ္အရာရိွေတြဟာ ေဒသအေၾကာင္း အကြၽမ္းဝင္ၿပီးျဖစ္ေနလုိ႔ ေဒသစီမံကိန္းေတြကိ ု သူ႔ေနရာနဲ႔သ ူ အံဝင္ဂြင္က် 

ျဖစ္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ေစတ့ဲသေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုအစုိးရတာဝန္ဟာ ျပည္နယ္ေတြရ႕ဲ မတူညီတတ္တဲ ့အေျခအေနေတြကုိ 

ထိန္းညိွေပးၿပီး ပံုမွန္လည္ပတ္ႏုိင္ေအာင္ ပါဝင္ကူညီဖို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက ္ ႏုိင္ငံပုိင္အရင္းအျမစ္ေတြကုိ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္ 

ခြဲေဝေပးရမွာျဖစ္သလုိ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ကာကြယ္ေရးမွာလည္း ဗဟိုအစုိးရက တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

အမ်ားအားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္တ့ဲ ျပႆနာတခုကေတာ့ ႏုိင္ငံပုိင ္ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ သင့္တင့္မွ်တေအာင္ မခြဲေဝေပးႏုိင္တာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္းအျမစ္ သဘာဝသယံဇာတေတြကိ ုလူသူမနီး ေဝးလံတ့ဲေဒသေတြမွာ ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္ 
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ခံစားခြင့္မွာေတာ့ ေဒသခံေတြဟာ ရသင့္တဲ့ေဝစုထက္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ရၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ဗဟုိအစုိးရရဲ႕ အက်င့္ပ်က ္ ျခစား 

ေဖာက္ျပန္တာေတြေၾကာင့္ပါဘဲ။ ဒီလုိ ႏိုင့္ထက္စီးနင္း ေခါင္းပုံျဖတ္တာေတြေၾကာင္ ့ ေဒသခံေတြ႔က ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ရတ့ဲ ျဖစ္ရပ္ 

အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- အိႏိၵယ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသနဲ႔ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယား ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။   

ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က ဖယ္ဒရယ္စနစ္အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စိန္ေခၚလာေနၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔ ျခားနားတ့ဲ လူမ်ဳိးစု၊ ဘာသာေရး၊  

ေဒသခံအစုအဖြဲ႔ေတြ အခ်င္းခ်င္း အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပၾဲကရင ္အက်ဳိးအျမတ္ ဘယ္လုိဘရဲွိရိွ ဖယ္ဒရယ္အစုိးရအတြက္ ေကာင္းတ့ဲ 

ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ မတူကြဲျပားတာေတြအားလုံးကုိ စုစည္းၿပီး ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကိ ုသင့္တင့္လုိက္ဖက္ေအာင္ 

တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါတယ္။ ေယဘူယ် အေရးႀကီးတာကေတာ့ အျပန္အလွန္ လုံးဝသေဘာတူညီေနရပါမယ္။  

ဖယ္ဒရယ္ရ႕ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ျပည္နယ္နဲ႔ဆိုင္တ့ဲ ေဒသတြင္းကိစၥေတြအတြက္ ျပည္နယ္ေတြကိ ုကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါ 

တယ္။ တႏုိင္ငံလံုးနဲ႔ဆုိင္တဲ ့ကိစၥေတြအတြက္ ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ျပည္နယ္ေတြအားလုံးက အညီအမွ် တာဝန္ယူေပးဖုိ႔လည္း ရွိရပါတယ္။ 

ျပည္နယ္ေတြက တာဝန္ယူႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဖယ္ဒရယ္အစုိးရဘက္က အထူးေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ။္ ဥပမာ- 

ျပည္နယ္တခုမွာ မိုးေခါင္ေနရင္ မုိးမေခါင္တ့ဲ က်န္ျပည္နယ္ေတြက ဝုိင္းဝန္းကူညီၾကသလုိ ဖယ္ဒရယ္အစုိးရကလည္း အထူး တာဝန္ 

ရွိစြာနဲ႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရပါတယ္။   

တကယ္လုိ႔ အုပ္စုတစုက လူအမ်ားစုနဲ႔ လႊမ္းမုိးေနရင ္ အျခားအုပ္စုေတြရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ေတြကိ ု ေခါင္းပုံျဖတ္လာဖုိ႔ ရိွႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင္ ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႕မွာ လူနည္းစုေတြအတြက္ လူဦးေရ အခ်ဳ ိးအစားမဟုတ္တဲ ့ ကုိယ္စားျပဳမႈစနစ္ကုိ ထားရိွဖို႔ လုိအပ္ပါ 

တယ္။ ဒီစနစ္ဟာ လူတဦးက တမဲထက္ ပိုေပးႏုိင္ခြင့္ရိွတ့ဲ စနစ္ျဖစ္ပါတယ။္ ဒါမွမဟုတ္လည္း လူနည္းစုေတြအတြက ္Minority veto 

လို႔ေခၚတ့ဲ အထူးက်င့္သုံးႏုိင္တ့ဲ ဗီတိုအာဏာ စနစ္မ်ဳိး ထားရိွဖုိ႔ လိုအပ္ေကာင္းလုိအပ္ပါလိမ့္မယ။္ 

ႏိုင္င့ံအေပၚသစၥာရွရိင္၊ မတူကြဲျပားတ့ဲ အုပ္စုေတြက လူဦးေရအလုိက္၊ နယ္ေျမေဒသအလုိက္ ညီမွ်ေနၾကရင ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ 

အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပေဲနတာေတာင္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကိ ုပိုၿပီး အလြယ္တကူ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါတယ္လုိ႔ ကမာၻေက်ာ္ ႏုိင္ငံေရးသိပၸ ံ

ပညာရွင္ ေဒါက္တာ အာရမ္လစ္ဖတ္ (Arend Lijphart)က ေျပာဖူးပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္မွာ အေရးပါတ့ဲအခ်က္တခုလို႔ ဆုိရမွာပါ။   

ဖယ္ဒရယ္စနစ္ တည္ေဆာက္တာကုိ ေနာက္ဆုံးသုံးသပ္ရရင ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕အတြက္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္က သင့္ေတာ္မွာ 

မဟုတ္ပါဘူး။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္က ဘယ္လုိဘေဲကာင္းေကာင္း ဗဟုိအစုိးရက တရားဝင္နည္းလမ္းနဲ႔ အာဏာအလြဲသံုးစားေနရင္၊ 

ခြဲျခားႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံေနရင ္ ျပည္နယ္ေတြမွာ နစ္နာဆုံးရံွဳးရပါမယ္။ ခံရသူေတြအဖုိ႔ မတရားတာေတြကိ ု ျပဳျပင္ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ 

မစြမ္းႏုိင္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ ခြဲထြက္လုိစိတ္ ရိွလာပါလိမ့္မယ္။  

ဗဟုိအစုိးရ လုပ္သမွ်ဒဏ္ကုိ ျပည္နယ္အားလုံးတုိ႔က ဆုိင္ဆုိင္မဆုိင္ဆုိင္ တစုတစည္းတည္း ခါးစည္းခံရတတ္ပါတယ္။ နမူနာ 

ကေတာ့ ယူဂုိစလားဗီးယားနဲ႔ ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုတုိ႔ပါဘဲ။ ခံရတဲ ့ ျပည္နယ္ေတြအတြက္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကုိ အဆုံးသတ္ 

လိုက္တာက ပုိေကာင္းဖုိ႔ ျဖစ္လာပါမယ္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကေန ခြဲထြက္လုိတ့ဲ ျပည္နယ္ေတြကုိ ခြဲထြက္ခြင့္ျပဳၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ႏုိင္ငံမ်ား 

ျဖစ္လာေစဖုိ႔ ခြင့္ျပဳသင့္ပါတယ္။  

ႏိင္ုငံတခရု႕ဲအေျခခံဥပေဒက ဗဟုိအစုိးရနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ အစုိးရတာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္သူေတြကုိ ရာထူးကေန ဘယ္လိ ု ဖယ္ရွားႏုိင္သလဲ ဆုိတာလည္း ေဖာ္ျပထားရပါတယ္။ ဒီလိုဘဲ ျပည္နယ္သစ္ေတြ 

ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ကိစၥ၊  ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ကိစၥ - ဒီႏွစ္မ်ဳိးစလုံး ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွ-ိမရိွ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။   

ျပည္နယ္အစုိးရေတြရဲ႕လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ၊ တဦး-တဖြဲ႔ရ႕ဲလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကုိ ဗဟိုအစုိးရရ႕ဲလုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ ဘယ္လုိဆက္စပ္ထားရမယ္ 

ဆိုတာ အေျခခံဥပေဒကဘဲ ျပဌာန္းေပးရပါတယ္။ အေမရိကန ္အေျခခံဥပေဒသမုိင္းမွာ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခ်က္ 

အရ တဦး-တဖြဲ႔ရ႕ဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္နယ္ဥပေဒေတြက လိုက္ေလ်ာႏုိင္ဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အရင္ေျပာခဲ့တ့ဲ 

တန္းတူညီတူ ျဖစ္တာကိ ုအေျခခံက်က် ကာကြယ္ေပးထားတာပါဘဲ။    

© Roland O. Watson 2008    ျမန္မာဘာသာျပန္ - လြင္ေအာင္စုိး   
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အပုိင္း (၁၅)  ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား 

ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္ (Representative Democracy) ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲေတြအေပၚ အေျခခံရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

ေရြးေကာက္ပြဲေတြဟာ လြတ္လပ္ရပါမယ္၊ သမာသမတ္ ရွိရပါမယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး သမာသမတ္ရွိတ့ဲ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ဳ ိး ျဖစ္ေအာင္ 

လုပ္ႏိုင္မယ့္ အေျခခံအခ်က္ေတြလည္း ရိွေနရပါမယ္။ ဒါေတြအျပင ္ လက္ရွိအစုိးရကုိယ္တုိင္က အစုိးရအရာရိွေတြအတြက္ 

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေပးတတ္တယ္ ဆိုတ့ဲအခ်က္ကုိလည္း ပိုၿပီး အေလးအနက္ ဂရုစိုက္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဆုိလုိတာက လက္ရွိအစုိးရ 

အရာရိွႀကီးေတြက သူတို႔ရာထူးဆက္ျမဲဖုိ႔၊ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရင ္ သူတုိ႔ရ႕ဲႏုိင္ငံေရးပါတီက အာဏာဆက္ရေနဖုိ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ 

ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္လႊမ္းမုိးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရိွၾကပါတယ္။  

အဲဒီလိုလုပ္လာႏုိင္ဖို႔ ရိွေနတာေတြအားလုံးကုိ တားဆီးပိတ္ပငရ္ပါမယ္။ အစုိးရဝန္ထမ္းေတြကုိ ေနာက္ထပ ္ အာဏာကန္႔သတ္ 

ထိန္းခ်ဳပ္တ့ဲ နည္းလမ္းနဲ႔ တားဆီးပိတ္ပင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဗဟုိအစုိးရဝန္ထမ္းေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ 

လႈပ္ရွားမႈမွာ မပါဝင္ရေအာင္ တားျမစ္ထားရတာကုိ နမူနာယူၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။  

ေရြးေကာက္ပြဲေတြက ႏိုင္ငံသားေတြရ႕ဲ ျဖစ္ခ်င္တ့ဲဆႏၵကုိ ရွင္းလင္းသဲကြဲေအာင္ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ 

ေတြက အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ၿပီး သမာသမတ္ရွိတယ္ဆုိရင ္ ႏိုင္ငံသားေတြရ႕ဲဆႏၵကုိ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ စည္းစနစ္က်နေအာင္ 

အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။  

ႏိုင္ငံသားေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ရွိပါတယ္။ မဲေပးႏုိင္ခြင့္ (ဒါမွမဟုတ)္ ကုိယ္တုိင ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံႏုိင္ခြင့္ 

ရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မၿပိဳငဘ္ူးဆုိရင္ ေရြးေကာက္ပြဲတာဝန္ေတြကုိ ယူႏိုင္ခြင္ ့ ရိွပါတယ။္ မေဲပးသူနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္သူ 

ေတြဟာ ႏုိင္ငံေတာ္က အကာအကြယ ္ေပးတာကုိ ရယူပုိင္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ကေပးတ့ဲ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကိ ုလက္ခံရယူခြင့္ 

ရွိပါတယ္။ နစ္နာဆုံးရံွဳးတာေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ တရားဝင္တုိင္တန္းခြင္ ့ရွိပါတယ္။      

ႏိုင္ငံသားျဖစ္တယ္ ဆိုတ့ဲအခ်က္က တန္းတူညီမွ်တဲသ့ေဘာကုိ ေဆာင္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရ႕ဲ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုခုမွာ တန္းတူ 

ညီတူ ပါဝင္ႏုိင္ခြင့္ရွိတာကုိ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံေရးပါတီကုိ ထူေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 

အေရြးခံႏိုင္ပါတယ္။  

ေရြးေကာက္ပြဲ ဆုိတာက ႏိုင္ငံေရးမွာ တရားဝင္ ပါဝင္ႏိုင္ခြင့္ရိွတ့ဲသေဘာကုိ ေဆာင္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေတြကိ ုသမားရုိးက် 

အတုိင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ေဆာင္လုိ႔ မရပါဘူး။ စည္းစနစ္က်နရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ 

သေဘာမတူ ဆန္႔က်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပုန္ကန္ထႂကြတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။  

အစုိးရအေတာ္မ်ားမ်ားက ႏိုင္ငံသားတခ်ဳိ႕ကုိ မဲမေပးႏုိင္ေအာင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မၿပိဳင္ႏုိင္ေအာင္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ကန္႔သတ္ 

တားျမစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ သူတို႔မလုိလားတ့ဲ အခ်ဳိ႕အဖဲြ႔ေတြက အႏုိင္ရရိွသြားမွာကိ ုမလုိလားလုိ႔ ႏုိင္ငံေရးအရ စိန္ေခၚ 

ယွဥ္ၿပိဳင္လာတာေတြကိ ု အစုိးရေတြက တားဆီးေလ့ရိွတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ဳ ိးစုေရးရာကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး  

ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဖုိ႔လည္း ကမာၻတလႊား အစုိးရေတြက ကန္႔သတ္ထားတတ္ပါတယ္။  

လူအခ်ဳိ႕ကုိ ပုံမွန္လည္ပတ္ေနတ့ဲ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းကေန ခဏျဖစ္ျဖစ ္ ဖယ္ရွားထားရတ့ဲ မူတခု ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- ဆုိးဆုိးဝါးဝါး 

ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ထားသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး ဖယ္ရွားခံေနရသူေတြဟာ မဲေပးခြင္ ့မရပါဘူး။ အစုိးရက  ကန္႔သတ္ထားရပါ 

တယ္။ မဲေပးႏုိင္တဲ ့ အနိမ့္ဆုံးအသက္ကုိ သတ္မွတ္ၿပီး ကန္႔သတ္ရပါတယ္။ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္သူကုိ အနိမ့္ဆံုးအသက္ 

ျဖစ္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအမ်ားစုက အမ်ားအားျဖင့္ သတ္မွတ္တတ္ၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္ မေဲပးခြင့္ ရွိရံုနဲ႔ မေဲပးႏုိင္တယ္လုိ႔ 

အျပတ္မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ ဥပမာ- မဲေပးခြင့္ရွိတ့ဲ ႏုိင္ငံသားတဦး ျဖစ္ေပမယ့္လည္း မဲေပးဖုိ႔ မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္မွာ စိတ္ေဖာက္ျပန္ ရူးသြပ္ေန 

တယ္လို႔ ေဆးစစ္ခံရရင္ မဲေပးႏုိင္မာွ မဟုတ္ပါဘူး။   

ဒီမုိကေရစီကုိ က်င့္သုံးတယ္ဆုိရင ္ ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ မဲေပးသူေတြ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အမ်ားဆုံး ရွိေနေစရ 
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ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစဖို႔ မေဲပးသူေတြမွာ လုိအပ္တာေတြကိ ုေျပာပါမယ္။  

1. ပညာေရးအေျခခံနဲ႔ အေထြေထြဗဟုသုတရွိရပါမယ္။ တဆက္တည္းမွာဘ ဲလူ႔ဘဝမွာ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္တ့ဲ အရႈပ္အေထြးေတြကုိ 

နားလည္ႏုိင္စြမ္းရိွေနၿပီး လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ေတြမွာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ၊ တရားမွ်တစြာ၊ က်င့္ဝတ္ညီစြာ ပါဝင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေန 

ရပါမယ္။    

2. လူမႈေရးမွာ မလုိလားအပ္တာေတြက ၾသဇာလႊမ္းမုိးတတ္လို႔ အဲဒါေတြကိ ုဖယ္ရွားႏုိင္ရပါမယ။္ လူမႈေရးထိခိုက္မာွကုိ င့ဲကြက္ၿပီး 

အားနာေနလုိ႔ မရပါဘူး။ 

3. အစုိးရက ဘာေတြ ရည္ရြယ္ထားသလဲ ဆုိတာ သိရမယ့္အျပင္ အဖြဲ႔အစည္းဌာနေတြ၊ ဘယ္လုိစီမံလုပ္ေဆာင္ေနၾကသလဲ 

ဆုိတာေတြကုိလည္း သိထားရပါမယ္။ 

4. အစုိးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြထဲမွာ ေလာေလာဆယ္ အေရးႀကီးေနတာေတြကုိ သိထားရပါမယ။္ 

5. မဲေပးသူရဲ႕ဂုဏသိ္ကၡာ၊ အဂၤါရပ္ေတြနဲ႔တကြ ဘယ္လိုတာဝန္ရိွေနတယ္ ဆုိတာကုိ သိထားရင္း စည္းစနစ္က်န လြတ္လပ္စြာ 

မဲေပးႏုိင္ရပါမယ္။     

အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ဘယ္လုိလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမဆုိ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကုိ ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္ေလာက္တ့ဲ မဲေပးသူတုိင္းမွာ အခု 

ေျပာတ့ဲ လုိအပ္ခ်က္အားလုံးကုိ အဆင့္မီမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဆုိရင ္ ဘာလုပ္ေပးသင့္သလဲလို႔ ု ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ အဆင့္ 

မမီရုံနဲ႔ မဲမေပးႏုိင္ေတာ့ဘူးလုိ႔ မဆုိလုိပါဘူး။ မေဲပးႏုိင္ခြင့္ကုိ အဆုံးရံွဳးခံလုိ႔ေတာ့ မရပါဘူး။ ဒ့ါျပင ္အဆင့္မ-ီမမီဆုိတာကုိ ယုတိၱရွိရွိ၊ 

မွ်မွ်တတ ဘယ္လိုတုိင္းတာမလဲ။ ဒါမ်ဳ ိးေတြကုိ တခါမွလည္း မစဥ္းစားမိခ့ဲပါဘူး။  

လုပ္ေပးႏုိင္တာ တခုဘ ဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “လူထုပညာေပးေရး” ပါဘဲ။ လူထုပညာေပးေရးပုံစံနဲ႔ မဲေပးရမယ့္သူေတြကုိ 

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လုိအပ္တ့ဲ ဗဟုသုတေတြကိ ုေဝမွ်ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးတ့ဲကိစၥအျပင္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ ့အျခားကိစၥေတြအေပၚ 

လူထုက စိတ္ဝင္စားတ့ဲအဆင့္၊ နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့အဆင့့္၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လာတ့ဲအဆင့္ဆုိၿပီး ရိွတာျဖစ္လုိ႔ အခ်ိန္ယူၿပီး 

အသိပညာေပးရပါလိမ့္မယ္။  

ႏိုင္ငံေရးကုိ တရားဝင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္တ့ဲအခါ ႏိုင္ငံကေထာက္ပ့ံ 

ထားတ့ဲ ရုံးခန္း၊ လႊတ္ေတာ္ အစရိွတာေတြ သုံးၿပီး အစုိးရရဲ႕စီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးေတြကိ ုလူသိရွင္ၾကား လုပ္ရပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံအဆင့္အေနနဲ႔ အထူးအေရးႀကီးတ့ဲ မလုပ္မျဖစ္ ဂရုစုိက္စရာကိစၥေတြအေပၚ လူထုက လက္ခံက်င့္သုံးလုိသလား ဆုိတာကုိ 

အစုိးရေတြက သိဖို႔လုိပါတယ္။ ဒီအခါ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲကုိ က်င္းပေပးရပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားေတြက မေဲပးၿပီး သူတို႔ဆႏၵကိ ုထုတ္ေဖာ္ 

ၾကပါတယ္။ လူထုဆႏၵခံယူပြဲဟာ ပံုမွန္ေရြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ တၿပိဳင္တည္းက်င္းပတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ သီးျခားစီ က်င္းပတာ 

လည္း ရွိပါတယ။္   

ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရသူေတြက ရာထူးသက္တမ္းတခုအတြင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးကုိ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိင္ေပးရပါတယ္။ ပုံမွန္ရာထူး 

သက္တမ္းဟာ ၄ ႏွစ ္ (ဒါမွမဟုတ္) ၅ ႏွစ ္ ၾကာပါတယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ရာထူးသက္တမ္း ပုိၿပီးတုိရင ္ အေကာင္းဆုံးပါဘ။ဲ 

ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ရာထူးလက္ကိုင္ရွိသူကုိ ရာထူးသက္တမ္းအတြင္းမွာ ဖယ္ရွားဖုိ႔ ခက္တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။  

ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္သူတေယာက္က ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္း ည့ံဖ်င္းေနတတ္တာဟာ မဆန္းပါဘူး။ ဒီေခတ္္မွာ ပုိၿပီးေတာင္ ေတြ႔ျမင္ေနၾက 

ရပါတယ္။ အရည္အခ်င္းည့ံဖ်င္းတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ကုိ ေနာက္ထပ္သက္တမ္းတခုအတြက္ ဆက္လက္မေရြးခ်ယ္မိဖုိ႔ 

လိုပါတယ္။ အရည္အခ်င္းည့ံဖ်င္းတ့ဲသူက ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္က႑မွာ ပါဝင္လာမွာကုိ တားဆီးႏုိင္ဖုိ႔ အာဏာကန္႔သတ္ထားရ 

ပါတယ္။ မဲေပးမယ့္ လူထကုလည္း ေျပာခ့ဲတ့ဲအတုိင္း အဆင့္မီမီ မဲေပးေရြးခ်ယ္ႏုိင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ 

သမတဦးေဆာင္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ သမတနဲ႔တကြ အျခား ဥပေဒျပဳအမတ္ေတြအတြက္ သူတုိ႔ ရာထူးသက္တမ္း ကုန္ခ်ိန္ 

ေလာက္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပပါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာလည္း ဒီအတုိင္းဘဲရိွေပမယ့္ ကြာျခားသြားတာကေတာ့ 

ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတခ်ဳိ႕မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သူဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ပံုမွန္သက္တမ္းထက္ေစာၿပီး ေခၚယူက်င္းပႏုိင္ခြင့္ ရိွတာဘဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ သက္တမ္းေစာၿပီး က်င္းပတာေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းမက်ပဲ ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  
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ဒီလုိလုပ္တာဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔တကြ သူ႔ရ႕ဲ အာဏာရႏုိင္ငံေရးပါတီအေနနဲ႔ အခြင့္သာေအာင္ ဖန္တီးေပးတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။  

ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီက အစုိးရဖြဲ႔ခြင့္ ရပါတယ္။ အစုိးရျဖစ္လာေပမယ့္လည္း အစုိးရရဲ႕ 

အရည္အခ်င္း ည့ံဖ်င္းရင္ အစုိးရအေပၚ အယုံအၾကည္ မရွိေၾကာင္း အဆုိတင္သြင္းၿပီး မခဲြဲဆုံးျဖတ္ရတဲ ့ လုပ္ငန္းစဥ္တခု (No 

confidence vote) ရွိပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသူေတြကုိ ရာထူးသက္တမ္း မကုန္မီမွာေတာင္ ဖယ္ရွားႏုိင္ဖို႔ စီမံထား 

တာပါ။ တကယ္လုိ႔ အယုံအၾကည္မရွ ိ မဲခြဲရာမွာ အစုိးရဘက္ကႏိုငသ္ြားရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေစာၿပီး က်င္းပပါေတာ့တယ္။ 

အတုိက္အခံဘက္မွာ ႏိုင္ေျခမရိွေတာ့လုိ႔ အာဏာရပါတီဟာ ေနာက္ထပ္သက္တမ္းတခုကုိ စိတ္ခ်လက္ခ် စတင္ႏုိင္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ႏိုင္တ့ဲ အရည္အခ်င္းေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အသက္၊ ႏိုင္ငံတြင္း ေနထိုင္မႈအဆင့္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တ့ဲ အခ်ိန္ 

ကာလတုိ႔နဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီဖို႔ မလုိအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံအခ်ဳ ိ႕မွာေတာ့ ေနာက္ထပ္ 

ကန္႔သတ္ထားတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ-တကၠသုိလ္ပညာေရး ရိွရမယ္ စတ့ဲ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြမ်ဳိးပါ။ ဒီလုိ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ဳိး 

ရွိတယ္ဆုိရင္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္သူေတြဟာ ပုိက္ဆံရွ ိ ပညာတတ္ ျဖစ္ေနရပါေတာ့မယ္။ ဒါဆုိရင ္ ဆင္းရဲ 

ႏြမ္းပါးလုိ႔ အထက္တန္းပညာ မသင္ႏုိင္ခ့ဲရသူေတြအတြက္ ႏုိင္ငံေရးမွာ ေနရာမရိွေတာ့သလုိ ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာ ေငြေၾကး 

ဓနကုိ အေမြဆက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္တာပါဘ။ဲ လူအားလုံး တန္းတူညီတူျဖစ္ရမယ့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔  လုံးဝဆန္႔က်င္ 

ေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကိ ု အစစ္အမွန္က်င့္သုံးရင ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ့္သူဟာ ႏိုင္ငံေရး အရည္အေသြး ရွိေနတ့ဲအေပၚမွာဘဲ 

မူတည္သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ဒီမုိကေရစီကုိ အစစ္အမွန ္ျဖစ္ထြန္းေစလုိရင္ ဘယ္သူမဆုိ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ႏုိင္ခြင္ ့ရွိေနရပါမယ္။   

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံမွာ မေဲပးသူတုိ႔ေတြဟာ စိတ္ႀကိဳက္မဲေပး ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ခြင္ ့ ရပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ေနေအာင္လည္း မဲရုံေတြမွာ မဲပံုးပုံစံ၊ 

အထားအသုိကအစ အစစအရာရာ စီစဥ္ကာကြယ္ေပးထားရပါတယ္။ မဲေပးသူေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေသြးေဆာင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ မထဲည့္ 

ခိုင္းတာမ်ဳ ိး မရွိေစရပါဘူး။ လုိအပ္တ့ဲအခါ မရဲံုေတြမွာ လက္နက္ကိုင္အေစာင့္ေတြကိ ုခ်ထားေပးရပါတယ။္ International Monitor 

လို႔ေခၚတ့ဲ ႏိုင္ငံတကာ မရုံဲေစာင့္ၾကည့္သူေတြကုိလည္း ေနရာခ်ထားေပးရပါတယ္။  

မအဲႏုိင္အရံွဳးစာရင္း အတိအက်ရဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ မဲရံုေတြမွာ မမွန္မကန္ စာရင္းသြင္းၿပီး လူစားထုိး မေဲပးခုိင္းတတ္ 

ၾကပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မခုိဲး၊ မလိဲမ္၊ မဲေဖ်ာက္ စတ့ဲ မသမာမႈေတြ မရိွရေအာင္ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ ႀကိဳတင္စီစဥ္ရပါတယ္။ မေဲပးမယ့္သူ 

စာရင္းကုိ အမွနဆုံ္းျဖစ္ေအာင္ အတည္ျပဳထားရပါတယ္။ မေဲပးမယ့္သူေတြအတြက္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားေတြကုိလည္း 

စနစ္တက် ျဖစ္ေစရပါတယ္။ အသက္ႀကီးသူ၊ စာသိပ္မတတ္သူေတြလုိမ်ဳ ိး မဲေပးသူေတြဟာ ရႈပ္ေထြးတ့ဲ မေဲပးစနစ္ကိ ု သိပ္ 

နားမလည္ၾကလို႔ သူတို႔ကုိ မသမာသူေတြက ၿခိမ္းေျခာက္ေသြးေဆာင္ၿပီး မဲထည့္ခိုင္းတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ မဲေပးတ့ဲပံုစံဟာ 

အတတ္ႏိုင္ဆံုး လြယ္ကူရွင္းလင္းေနရပါမယ။္    

ကိုယ္စားျပဳဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ မဲေပးသူေတြဟာ သူတုိ႔သိၿပီးသားသူေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္မာွလည္း ျဖစ္ပါတယ။္ 

ဒါ့အျပင္ မဲေပးဖုိ႔ အၾကံဳးဝင္သူမွန္သမွ် မေဲပးခြင့္ရပါတယ္။ မရုံဲႀကီးၾကပ္သူေတြဟာ ဆႏၵမေဲတြကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ စာရင္းသြင္းၿပီး 

အမွားအယြင္းမရိွ ေရတြက္ရပါတယ္။ မေဲရတြက္ရာမွာ လူကိုယ္တုိင ္ ေရတြက္ရပါတယ္။ တုိးတက္ေခတ္မီလာတ့ဲအခါမွာေတာ့ 

ေခတ္ေပၚ ကိရိယာအသစ္ေတြ၊ နည္းပညာသစ္ေတြကုိသုံးၿပီး မေဲပးလာၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ မသမာမႈ မရိွေစဖုိ႔၊ စက္အမွား 

-လူအမွား မရွိေစဖို႔ အတတ္ႏိုင္ဆုံးစစ္ေဆးၿပီး တိက်ေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္အေပၚ အျပင္းအထန္ အျငင္းပြား 

တာမ်ဳိးလည္း ရိွတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ မေဲတြကုိ ျပန္ေရတြက္တာရိွသလုိ ေနာက္တႀကိမ ္မဲျပန္ေပးရတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္ 

တႀကိမ္ မဲျပန္ေပးတ့ဲပုံစံေတြက အမ်ဳိးမ်ဳ ိးရိွႏုိင္ပါတယ။္  

လစ္လပ္ေနတ့ဲ မဆဲႏၵနယ္ေျမအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပတ့ဲ အမ်ဳ ိးအစားဟာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္ 

တင္ေျမွာက္ခံထားရသူက ေသဆုံးသြားရင္ (ဒါမွမဟုတ္) အလုပ္ထြက္သြားရင ္ (ဒါမွမဟုတ္) ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒနဲ႔ ၿငိစြန္းလုိ႔ 

ႏႈတ္ထြက္ေပးရရင ္အဲဒီလူရ႕ဲရာထူးက လစ္လပ္ေနမွာ ျဖစ္လို႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကိ ုမျဖစ္မေနက်င္းပရတာပါဘဲ။ စီစဥ္ေနက် 

ပံုစံမ်ဳိး မဟုတ္တ့ဲအျပင ္ပံုမွန္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္မဟုတ္ပ ဲလုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲမေပးပဲ ေနလုိ႔ရ-မရ ဆုိတ့ဲကိစၥဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနလုိ႔ အပုိင္း(၁၆) ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕ အခန္း 
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က႑ေရာက္မွ ေျပာပါေတာ့မယ။္ ႏုိင္ငံတခ်ဳ ိ႕မွာ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ မဲေပးဖုိ႔ ပ်က္ကြကရ္င္ ေနာက္တႀကိမ္ မေဲပးခြင္ ့ ဆုံးရံွဳးတတ္ 

တာမ်ဳိး ရိွပါတယ္။  

လိုလားခ်က္တခုခုကိ ုျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖို႔ကိစၥမွာ ေစာဒကတက္စရာ နမူနာတခုကုိ ေျပာပါမယ္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူေတြကုိ 

ပိုၿပီးတရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတြက အတတ္ႏိုင္ဆုံး ႀကိးပမ္းၾကပါတယ။္ အေၾကာင္းကေတာ့ လူထုဆႏၵကိ ု ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္ 

ဆိုတ့ဲ သမိုင္းမွတ္တမ္းေကာင္းကုိ လိုခ်င္လုိ႔ပါဘဲ။ ဒါေပမယ္ ့ လူထုက မျဖစ္မေန မဲေပးရမယ္ ဆုိတာကေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္ 

ပါတယ္။ မေဲပးတာဟာ ႏုိင္ငံသားတဦးအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရတယ္ ဆုိတ့ဲ ဂုဏ္ပုဒ္တခု ပါဘ။ဲ ဒါေပမယ့္ မေဲပးတယ္၊ 

မေပးဘူးလုိ႔ ဆုံးျဖတ္တာဟာ အဲဒီႏုိင္ငံသားရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ ့ဆႏၵအတုိင္းဘဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။  

 

© Roland O. Watson 2008 
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အပုိင္း (၁၆)   ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား 

လူေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးကိစၥကိ ုအတူတူေဝမွ်ၿပီး အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း ေျပာဆုိလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကမယ့္ နည္းလမ္းတခုရိွပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္တာပါဘဲ။ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခုရ႕ဲ အဓိကတာဝန္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ဖို႔နဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္ရင္ 

အစုိးရဖြဲ႔ၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။   

ႏိုင္ငံေရးပါတီကုိ အက်ဥ္းသေဘာနဲ႔ေရာ အက်ယ္သေဘာနဲ႔ပါ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အက်ဥ္းသေဘာဆုိရင ္အေၾကာင္း 

အရာ တခုတည္းကုိ အေလးအနက္ အာရုံစိုက္ၿပီး အေသးစိတ္ရပါမယ။္   

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြမွာ ပါတီဥကၠဌနဲ႔ အျခားအေရးပါတ့ဲရာထူးေတြကိ ု အခ်ိန္အတုိင္းအတာတခု ၾကာသြားရင ္ ေျပာင္းလဲၾကပါတယ္။ 

ဒီကိစၥဟာ စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ ေကာင္းပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီက လူထုအက်ဳိးကုိ ပုိမုိ သယ္ပုိးေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ ေျပာင္းလဲေပးရတာပါဘဲ။ 

အေရးႀကီးဆုံးကိစၥေတြမွာ လူထုအလုိက်အတုိင္း၊ လူထုေက်နပ္တဲအ့ထိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ဖို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိစၥတခ်ဳိ႕ကုိ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ မဆုံးျဖတ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနေလ့ရွိေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ဆက္လက္ ရပ္တည္ 

ေနၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံအဆင့္ အေရးပါတ့ဲအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လုိ႔ အရင္းအျမစ ္အမ်ားႀကီးန႔ ဲပါတီကုိ တည္ေဆာက္ထားၾကရပါတယ္။ ပါတီ 

တည္တ့ံခုိင္ျမဲဖို႔ အျပင္းအထန္ အားထုတ္ၾကရပါတယ္။  

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံမယ့္ ပါတီအဖြဲ႔ဝင္တဦးခ်င္းကုိ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာညီလာခံနဲ႔ ေရြးခ်ယ္ 

ေပးရပါတယ္။ ၿပီးရင္ သူတုိ႔ရ႕ဲေရြးေကာက္ပြဲလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရပါတယ္။ ဘယ္သူ 

မဆုိ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳငခ္်င္ရင္ အရင္ဦးဆုံး တရားဝင္တည္ရွိၿပီးသား ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုခုမွာ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ ဝင္ေရာက္ရပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံအနည္းငယ္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ စေတာ့မယ္ဆုိမ ွႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္ေထာင္ၿပီး ဝင္ၿပိဳင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ 

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးတ့ဲ ႏိုင္ငံအားလုံးမွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပံုစံေတြ ျခားနားပါတယ္။ အထင္ရွားဆုံး 

ျခားနားတာက ႏုိင္ငံေရးပါတီ အေရအတြက္ ႏွစ္မ်ဳိးကြဲေနတာပါဘဲ။ ဥပမာ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္တုိ႔မွာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက ႏွစ္ခု၊ 

သံုးခုဘဲ ရွိေနၿပီး က်န္ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိေနတတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕မွာ ရာဂဏန္းေတာင္ ရွိပါတယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရ႕ဲ 

အေရအတြက္ နည္းတာက ေကာင္းသလား၊ မ်ားတာက ေကာင္းသလား ဆုိတာကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္တ့ဲ မဆဲႏၵနယ္ေျမေတြရ႕ဲ 

သဘာဝအေပၚ မူတည္ပါတယ္။  

မဆဲႏၵနယ္ေျမမွာ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူဟာ လူထုကုိယ္စားလွယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ Representative လုိ႔ ု

ေခၚၿပီး ၿဗိတိန္မွာ MP- Member of Parliament လို႔ေခၚပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ (ဒါမွမဟုတ္) လႊတ္ေတာ္ 

ကိုယ္စားလွယ္လို႔ သုံးႏႈန္းပါတယ္။  

မဆဲႏၵနယ္ေျမေသးရင ္တဦးဘဲ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရပါတယ္။ ပါတီငယ္ေတြအေနနဲ႔ ပါတီႀကီးေတြကိ ုအစစအရာရာ မယွဥ္ၿပိဳင္ 

ႏိုင္လုိ႔ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းလုိက္ၾကရာကေန ေနာက္ဆုံးမွာ ႏွစ္ပါတီ-သုံးပါတီဘ ဲ ရွိတ့ဲစနစ္ကိ ု မလြဲမေရွာင္သာ တျဖည္းျဖည္း 

ေရာက္ရိွသြားပါေတာ့တယ္။  

ႏိုင္ငံေရးပါတီက ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာရင္ လူထုေထာက္ခံမႈ ပုိရႏိုင္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဒါဆုိရင ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေထာက္ခံမဲ ပိုရႏိုင္လု႔ ိ

ေအာင္ပြဲရႏုိင္သေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ႏုိင္ငံတခုမွာ ပါတီအေရအတြက္ နည္းပါးတ့ဲစနစ္မ်ဳိးရိွရင ္ ပါတီသစ္ေတြ 

အေနနဲ႔ နဂုိရွိေနၿပီးသား ပါတီႀကီးေတြကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖုိ႔ အေတာ္ႀကိဳးစားရပါတယ္။  

မဆဲႏၵနယ္ေျမႀကီးၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားအျပားရိွတဲ ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ပါတီစံုစနစ္ ရွိပါတယ္။ အခ်ဳ ိးက် ေရြးေကာက္တ့ဲစနစ္ 

က်င့္သုံးတယ္လို႔ လူေတြကသိထားၾကပါတယ္။ ဥပမာ ၿဗိတိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္မွာ ပါတီေတြက ေရြးေကာက္ပြဲမွာရရိွတဲ ့မရဲာခုိင္ႏႈန္း 

အလုိက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာရၾကပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႔မွာလည္း ဝန္ႀကီးရာထူးေတြကုိ ခြဲေဝရရွိပါတယ္။ ဥပမာ- ႏုိင္ငံေရး 

ပါတီတခုက မဆဲႏၵနယ္ေျမတခုမွာ မအဲားလုံးရဲ႕ (၃ဝ)ရာခုိင္ႏႈန္း ရရိွရင ္အမတ္ေနရာ (၃ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္း ရရိွတ့ဲသေဘာပါ။    
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ဒီစနစ္ဟာ ပါတီတခုတည္းကေန မဲဆႏၵနယ္ေျမတခုရိွ ကုိယ္စားလွယ္ေနရာအားလုံးကုိ မရႏုိင္ေအာင္ တားျမစ္ထားပါတယ္။ ပါဝင္ 

ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့ပါတီေတြထဲမွာ ပါတီတခုက မအဲမ်ားဆုံးရေပမယ့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာေတာ့ နည္းနည္းဘ ဲျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ 

အျခားပါတီေတြကလည္း မဲေတြ ရေနလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အခ်ဳိးက်ေရြးေကာက္စနစ္ရိွတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြမွာ ပါတီအမ်ားအျပား ရွိၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ပါတီငယ္ေပမယ့္လည္း အမတ္ 

တေနရာအတြက္ မဲအလုံအေလာက္ရဖုိ႔ အခြင့္အလမ္းရိွလုိ႔ပါဘဲ။ ဘယ္သူမဆုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီေထာင္ၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ 

အေရြးခ်ယ္ခံႏုိင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။  

ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက အနိမ့္ဆုံးရရိွရမယ့္ မအဲေရအတြက္ကုိ ျပည့္မီမွသာ အခ်ဳိးက်ေရြးေကာက္စနစ္မွာ ပါဝင္ႏုိင္ 

မယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာ ရိွပါတယ္။ ပါတီအေရအတြက္ကိုလည္း ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္မလာေစဖုိ႔ ကန္႔သတ္ထားရပါတယ္။ 

ဒီလုိမွမလုပ္ရင္ အစုိးရအဖြဲ႔ထမွဲာ ပါတီအမ်ားအျပား ပါဝင္လာၿပီး အစုိးရအဖြဲ႔ ၿပိဳကြဲသြားႏုိင္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။  

ပါတီေတြမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ရိွရပါတယ္။ မဆဲႏၵနယ္ေျမေတြမွာ အႏုိင္ရရိွတဲအ့ခါ စာရင္းမွာ ပါရွိသူေတြဟာ ပါလီမွာ 

ေနရာရၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီပုံစံဟာ ႏိုင္ငံတခုနဲ႔တခု မတူၾကပါဘူး။ ေရြးေကာက္ပြဝဲင္ၿပိဳင္သူ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းကုိ 

လူသိရွင္ၾကား မထုတ္ျပန္ပထဲားတ့ဲစနစ္နဲ႔ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ထားတဲ့စနစ္ ဆုိၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရိွပါတယ္။  

လူသိရွင္ၾကား မထုတ္ျပန္ပထဲားတ့ဲစနစ္မွာ ပါတီတခုက လူထုမ ဲ(၃ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္းရရင္ ထိပ္ဆုံးေနရာကေန အစီအစဥ္အတုိင္း ရိွေနတ့ဲ 

ကိုယ္စားလွယ္ (၃ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ပါလီမန္အမတ္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ထားတ့ဲစနစ္မွာ စာရင္းထကဲ 

ဘယ္သူမဆုိ အျခားပါတီေတြနဲ႔ၿပိဳင္ၿပီး လူထုမ ဲအမ်ားဆုံးရသူေတြက ပါလီမန္အမတ္ ျဖစ္လာပါတယ္။  

ပါလီမန္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆုံးရရိွတဲ့ပါတီက ဝန္ႀကီးခ်ဳ ပ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ။္ တကယ္လို႔ မအဲမ်ားစု မရရိွပဲ ျဖစ္ေနတာ 

ေတာင္ အျခားပါတီေတြကိ ုစည္းရုံး ပူးေပါင္းၿပီး ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ဖြဲ႔ႏိုငပ္ါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးတ့ဲႏုိင္ငံအားလုံးမွာ 

အစုိးရအဖြဲ႔ကုိ ဝန္ႀကီခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရအႀကီးအကဲဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ။္ ဒီစနစ္မွာ သမတ (ဒါမွ 

မဟုတ)္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲဆုိၿပီး ထားရိွေပမယ္ ့အမ်ားအားျဖင့္  ႏိုင္ငံေတာ္အခမ္းအနားေတြကိ ုတက္ေရာက္ရတ့ဲ အေဆာင္ 

အေယာင္ ရာထူးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြကုိ အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္အတုိင္း အာဏာအကန္႔အသတ္ 

ေပးထားၿပီး အစုိးရက တင္ေျမွာက္ရပါတယ္။ လူထုမဆဲႏၵနဲ႔ တင္ေျမွာက္ခံရတာလည္း ရွိပါတယ္။  

ေရြးေကာက္ပြဲတာဝန္ဟာ အလြန္ႀကီးမားပါတယ္။ ႀကီးမားသေလာက္ လက္ေတြ႔လည္းလုပ္ရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက တႀကိမ္ 

တည္းနဲ႔ မျပတ္ဘူးဆုိရင္ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပၿပီး အႏုိင္ရသူကုိ ေရြးရပါတယ္။ Runoff election လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ပထမ အႀကိမ္မွာ 

မအဲမ်ားဆုံးရသူ ႏွစ္ဦးထဲကသာ ထပ္ၿပိဳင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။        

အုိင္ယာလန္ အေတြးအေခၚပညာရွင္နဲ႔ ပါလီမန္အမတ္ျဖစ္သ ူအက္ဒ္မန္ ဘာ့က ္(Edmund Burke) က အစုိးရဖြဲ႔ႏိုင္တ့ဲ အႏုိင္ရ ပါတီ 

ေတြရဲ႕တာဝန္ဟာ စုစည္းညီညြတ္ၿပီး ခုိင္မာတ့ဲ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ျဖစ္ၿပီး အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕တာဝန္ 

ကေတာ့ မူေဘာင္အတြင္းကေန ေဝဖန္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။  

ဒါေပမယ့္ ပါတီႀကီး ႏွစ္ပါတဘဲီရွိတ့ဲစနစ္မွာ အတုိက္အခံပါတီဟာ ႏိုင္င့ံအက်ဳိးစီးပြားကုိ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အာဏာရပါတီနဲ႔ 

လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ ဆႏၵသိပ္မရိွတာကုိ အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ အတုိက္အခံပါတီက အာဏာရပါတီရ႕ဲအစုိးရကုိ 

အားနည္းေအာင္လုပ္ၿပီး ျဖဳတ္ခ်ႏုိင္ဖို႔ေလာက္၊ အာဏာရဖုိ႔ေလာက္ဘဲ ဦးတည္ ႀကိဳးပမ္းတတ္ပါတယ။္  

ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီ က်င့္သုံးတ့ဲႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ ပါတီစံုစနစ္မွာလည္း တပါတီတည္းက မအဲလုံအေလာက္နဲ႔ ႏိုင္ခဲလွပါတယ္။ ဦးေဆာင္ 

ပါတီက ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရဖြဲ႔ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ ဝန္ႀကီးရာထူးေပးတ့ဲ မက္လုံးနဲ႔ ပါတီငယ္ေတြကုိ သိမ္းသြင္းတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ 

တခ်ဳိ႕ပါတီေတြ ႏွစ္ျခမ္းကြဲၿပီး ဘက္ေျပာင္းကုန္ၾကပါတယ္။ အျခားပါတီငယ္ေတြ၊ ဘက္ေျပာင္းသူေတြကိ ု ေပးတ့ဲ ဝန္ႀကီးေနရာက 

မဆုိစေလာက္နည္းပါးလွေပမယ့္လည္း ဦးေဆာင္ပါတီအဖုိ႔ အင္အားခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အသာရရိွသြားလုိ႔ အတုိက္အခံပါတီအေပၚ လႊမ္းမုိး 

ႏိုင္ပါေတာ့တယ္။        
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ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းအျပင္ အစုိးရဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကိုလည္း စီမံလုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာ 

ဒါမ်ဳိးေတြကိုဘဲ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အရ သူတုိ႔နဲ႔ ၿပိဳင္ဆုိင္ေနတဲ ့အျခားပါတီေတြ 

အေပၚ ပိတ္ဆုိ႔တာေတြ၊ အားနည္းေအာင္လုပ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံကုိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးထက္ အျခားပါတီအေပၚ 

အသာစီးရေရးကုိသာ အာရုံစိုက္ေလ ့ရိွတတ္ပါတယ္။  

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရဲ႕အလုပ္ဟာ အေရးပါတ့ဲအတုိင္း ပါတီေတြက တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိ လုပ္ေနရင္း 

မွာဘဲ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္လုပ္ေနမိတတ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးဆုံးအျဖစ္တခုကုိ နမူနာေျပာရရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရ႕ဲ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ လူထုအတြင္းမွာ သေဘာထားအျမင္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပဲၿပီး ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားတတ္ပါတယ္။ 

အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာလည္း ကြဲသြားႏုိင္ပါတယ။္  

ႏိုင္ငံေရးပါတီရ႕ဲ သေဘာကုိက သူတုိ႔ပါတီရ႕ဲမူဝါဒေတြကုိ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အဖြဲ႔အမ်ဳိးမ်ဳ ိးက လက္ခံလာေအာင္၊ ေထာက္ခံလာေအာင္ 

ေမတၱာရပ္ခ ံဆြဲေဆာင္ထားရပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ရာမွာ အခ်ဳိ႕က အလြန္အကြၽံလုပ္တတ္ပါတယ္။ အာဏာရပါတီျဖစ္ျဖစ္၊ အတုိက္အခံ 

ပါတီျဖစ္ျဖစ ္ လူထုအက်ဳ ိးလုိ႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ဒါမ်ဳိးေတြ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းဆုိတာက မတူကြဲျပားေတြကုိ 

စုစည္းထားတာျဖစ္လုိ႔ ျပည္သူေတြမွာ သေဘာသဘာဝ ျခားနားတာေတြကုိ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက မီးေလာင္ရာေလပင့္ လုပ္တတ္ 

ၾကပါတယ္။ မကြဲ ကြဲေအာင္ တုိက္ေပး၊ တြန္းေပးတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ လူထုဟာ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားတတ္ပါေတာ့တယ္။  

လူထုမွာ တစုတစည္းနဲ႔ အခ်င္းခ်င္း ယုိင္းပင္းကူညီလုိတ့ဲဆႏၵေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားရပါတယ္။ ဒါဟာ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြကိုယ္တိုင္က 

ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေရးကုိ ဖ်ကဆီ္းေနသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက မဆဲႏၵရွင္ေတြကုိ ပံုစံသြင္းတတ္ပါတယ္။ ဝါဒမိႈင္း ရုိက္သြင္းတတ္ပါတယ္။ လူမႈေရးကိစၥေတြက မ်ားရတ့ဲအထဲ 

ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚေတြ ဝင္လာတ့ဲအခါ လူထုဟာ စိတ္ရႈပ္ေထြးကုန္ၾကပါေတာ့တယ္။ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြရ႕ဲ အေတြးအေခၚ 

ေတြကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳ ိးရိွေနျပန္ပါတယ။္ လူထုအေနနဲ႔ ပါတီအတြက္ ဘာမွလုပ္ေပးစရာ မလိုတ့ဲအဆင့္မွာ ရိွသင့္ေပမယ့္ ပါတီ 

အေတြးအေခၚေတြက ဖမ္းစားထားတ့ဲအခါမွာ သူတုိ႔ဘဝေတြကုိ ပါတီအတြက္ ပုံေအာေပးရတ့ဲအထိ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ပါတီ 

အက်ဳိးအတြက္ဆုိရင ္ အသက္စြန္႔ၿပီး လုပ္ေပးရတဲ့အထိ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီရ႕ဲ ရပ္တည္ခ်က္ 

သေဘာထားက လူထုကုိ ပါတီဝင္ျဖစ္လာေအာင္ ႏုိင္ငံေရး အေရာင္ဆုိးေပးလုိက္တာပါဘ။ဲ အမွန္တကယ္ဆုိရင ္ လူထုကိစၥကုိ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက လုပ္ေပးဖုိ႔ဘဲ လူထုက အလုိရွိတာပါ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက လူထုကုိ ႀကိဳက္သလုိ ပုံသြင္းေနတာကုိ လူထုက 

မလုိခ်င္ၾကပါဘူး။  

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက လူထုအေပၚ ေကာင္းတာေတြ ရိွပါတယ္။ လူထုက မလုပ္ႏုိင္တ့့ဲကိစၥေတြကုိ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက လုပ္ႏုိင္ၾက 

ပါတယ္။ ျပည္သူေတြထက္စာရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက အစုိးရကုိ ပိုၿပီးသတိၱရိွရိွ ေျပာဆုိေဝဖန္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ အစုိးရအေပၚ သီးခံ 

ႏိုင္စြမ္းလည္း ပုိနည္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ျပည္သူကိ ုကိုယ္စားျပဳေပးႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ႏိင္ုငံေရးပါတီျဖစ္ေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းမက်တတ္တာလည္း ရိွပါသည္။ ပါတီတခ်ဳိ႕ရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ပါတီကုိ 

ဦးေဆာင္ရမယ့္အစား အမ်ားအားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ေလ့ရိွပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ ဦးေဆာင္တ့ဲတာဝန္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳ ပ္တ့ဲတာဝန္ကိ ု ကြဲျပားစြာ 

နားမလည္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိ ုမဟုတရ္င္ေတာ့ သူတို႔ဟာ အာဏာရွင ္လုပ္ခ်င္လုိ႔ဘ ဲျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။  ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ 

ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တပည့္ေမြးၿပီး ပါတီအတြင္းမွာဘဲ ဂိုဏ္းခြဲေထာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ပါတီကုိ 

စုစည္းညီညာတဲ ့တပ္ဦးျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ေပးႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။ ရလဒ္ကေတာ့ ပါတီတြင္းမွာ ဂိုဏ္းခြဲေတြနဲ႔ ရႈပ္ေထြးေနၿပီး မညီမညြတ္ 

ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။    

ေရြးေကာက္ပြဲ လႈပ္ရွားတာေတြကိ ုအစုိးရက ေထာက္ပံ့ေပးရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္းအားလုံးကုိ 

လုပ္ႏိုင္ဖို႔ မလုံေလာက္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္ ့ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြက ရံပုံေငြရွာရပါတယ္။ တရားဝင္ လက္ခံရရွိတ့ဲ လွဴဒါန္းေငြကုိ အားျပဳရ 

ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္သူေတြက ႏိုင္သြားတ့ဲအခါ အထူးသျဖင္ ့ မဆဲြယ္ခ်ိန္တုန္းက ပါတီအႏုိင္ရဖုိ႔ ကူညီေပးသူေတြ၊  

အႀကီးအက်ယ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းသူေတြကုိ ေက်းဇူးျပန္ဆပ္တ့ဲအေနနဲ႔ “အႀကီးအကဲ၊ နာယက”စတဲ ့ ပါတီတြင္းရာထူးကုိ 
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ဖန္တီးၿပီး ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ေလ့ ရိွပါတယ္။ အဲဒီႏုိင္ငံေရးပါတီက အာဏာရရွိထားခ်ိန္မွာ ပါတီဖြဲ႔စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းကုိ စိတ္ႀကိဳက္ ခ်ဳပ္ကုိင္ 

ႏိုင္တာျဖစ္လုိ႔ “အႀကီးအကဲ၊ နာယက” စတ့ဲရာထူးေတြဟာ တရားဝင္လုိ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒအီစဥ္အလာမ်ဳ ိးကုိ “ႏုိင္ငံေရး 

လုပ္စားတာ”လုိ႔ လူေတြက သိထားၾကပါတယ္။    

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ သိကၡာရိွရိွ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကုိ ရယူႏုိင္ဖို႔ကေတာ့ ပါတီအေပၚ သစၥာရိွဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုလိ ု“အႀကီးအကဲ၊ 

နာယက”ေတြခန္႔ထားၿပီး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမွာက္တာဟာ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားရတဲ ့ ပါတီဖြဲ႔စည္းပုံစည္းမ်ဥ္းေတြကိ ု အာဏာ အလြဲ 

သံုးစားလုပ္ၿပီး ထပ္ျဖည့္လိုက္တာပါဘ။ဲ ၿပီးေတာ့လည္း ပါတီဝင္ေတြဆီက ေကာက္ခံေငြကုိ အႀကီးအက ဲဆုိသူေတြအတြက ္ဥပမာ- 

လစာသေဘာမ်ဳိးေတြ ေထာက္ပံ့ေပးရသလုိ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။  

ပါတီဝင္ေတြက ပါတီရံပုံေငြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက ္ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရပါတယ္။ အျခားပါတီကိစၥေတြလည္း 

လုပ္ရပါတယ္။ ဒါကုိၾကည့္ရံုနဲ႔ ပါတီအေပၚသစၥာရိွတယ္လုိ႔ မဆုိႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ ပါတီစည္းကမ္း သတ္မွတ္ထားလုိ႔ 

တာဝန္အရ မျဖစ္မေန လုပ္ေနရတာေတြပါ။  

ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြေၾကာင္ ့ ဆုိးဆုိးဝါးဝါး အႏုတ္လကၡဏာေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္မွာေတာ့ ေငြေၾကးေမွ်ာ္ကိုးမႈနဲ႔ 

ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားတာေတြ အားေကာင္းလာတ့ဲအခါမွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳ ိးလုပ္တတ္တ့ဲ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြကုိ အမွန္တကယ္  

ဖယ္ရွားပစ္ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိဖယ္ရွားပစ္ႏုိင္ပါသလဲ။ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႔ တည္ေထာင္ခြင့္က အေျခခံရပုိင္ခြင့္ 

ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သူတုိ႔ကုိ ဖယ္ရွားဖုိ႔ ခက္ေနပါေတာ့တယ္။ 

လုပ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းတခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ပါတရဲီ႕ လႈပ္ရွားမႈတခ်ဳိ႕ကုိ ကန္႔သတ္တာ၊ မဲဆြယ္ လႈပ္ရွားမႈစရိတ္ေတြကို 

ကန္႔သတ္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နမူနာေပးရရင ္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္မယ့္သူေတြကိ ုတအိမ္တက္ဆင္း တံခါးေခါက္ၿပီး 

မဆဲြယ္တာကုိ တားျမစ္ထားတ့ဲပံုစံမ်ဳိးပါဘဲ။   
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ဒီမိုကေရစီအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ား 

အပုိင္း (၁၇)    ဒီမိုကေရစ ီဒြိဟမ်ား 

ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ ျပင္သစ္လူမ်ဳ ိး ေတြးေခၚပညာရွင္နဲ႔ သမုိင္းသုေတသီ Alexis de Tocqueville (၁၈ဝ၅-၁၈၅၉) ေရးတ့ဲ 

Democracy in America (၁၈၃၅ ခုႏွစ္ထုတ္) စာအုပ္ကုိ ကေန႔ထက္တုိင ္ မီွျငမ္းေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဒီမိုကေရစီကိ ုအရဲစြန္႔ၿပီး 

က်င့္သုံးေနရပါတယ္ (ဒါမွမဟုတ္) ဒီမိုကေရစီဟာ ထပ္ခါတလလဲဲ စိန္ေခၚခံေနရပါတယ္”လို႔ သူ႔စာအုပ္မွာ ေရးထားပါတယ္။ 

ဒီမုိကေရစီကုိ စိတ္ခ်လက္ခ် ပုိင္ပိုင္ႏိုင္ႏုိင ္မက်င့္သုံးႏုိင္ေသးဘူးလုိ႔ ဆိုလုိပါတယ္။ 

မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စား လုပ္ေဆာင္ရတယ ္ ဆုိကတည္းက ေသခ်ာေပါက္ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ မေျပာႏုိင္ပါဘူး။ သံသယ 

ျဖစ္စရာ ရွိေနရပါတယ္။ အျခားနည္းလမ္းေတြန႔ဲ လုပ္ရေတာ့မလုိလုိလည္း ျဖစ္ရျပန္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ေဝခြဲမရ ဒြိဟေတြ ျဖစ္လာ 

တယ္လို႔ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဆုိးက်ဳ ိးေတြလည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျဖစ္ႏိုင္တာကုိ သတိေပးေန 

ပါတယ္။ ဘယ္လုိဆုိးက်ဳိးေတြ ျဖစ္ႏိုင္သလဲဆုိရင ္   

1. လူအမ်ားစုရဲ႕ သေဘာအတုိင္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္ယူရတ့ဲအခါ လူနည္းစုရ႕ဲသေဘာကုိ င့ဲကြက္ရာ မေရာက္လုိ႔ ဒီမုိကေရစီကုိ 

က်င့္သုံးေပမယ့္လည္း အာဏာရွင္ဆန္ေနတတ္ပါတယ္။ 

2. အာဏာရဲ႕ ဗဟုိခ်က္မကေန အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လုပ္တာေတြေၾကာင့္ ျပႆနာေတြ ထြက္ေပၚလာႏုိင္ပါတယ္။ 

3. ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနတာေတာင္ လူတဦးခ်င္းရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင္ေ့တြ ရဖုိ႔ မေသခ်ာပဲ ျဖစေ္နပါတယ္။   

4. စစ္တပ္ရဲ႕အခန္းက႑က ဒီမုိကေရစီစနစ္နဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္ဖုိ႔ သိပ္မေသခ်ာလွပါဘူး။   

5. လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး ညီမွ်ေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ေပမယ့္ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးမွာ မညီမွ်တာေတြ ျဖစ္ေနရင္ 

ယုတိၱမတန္တဲ ့ဆန္႔က်င္ဘက္အေျခအေနေတြ ေပၚေပါက္လာႏုိင္ပါတယ္။ 

ဒီမုိကေရစီဆုိတာ ႏုိင္ငံကုိ ျပည္သူက အုပ္ခ်ဳပ္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရိွၾကတ့ဲ လူတုိင္းက သူတို႔ ဆႏၵေတြ 

ျပည့္ဝဖုိ႔ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲယိုင္းပင္းၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တာကုိ ဆိုလုိပါတယ္။ ဒါဟာ စံထားရတ့ဲအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ လက္ရိွမွာေတာ့ လူတဦးနဲ႔တဦး ယိုင္းပင္းကူညီလက္တြဲၾကတ့ဲ စိတ္ဓါတ္ကုိ မေတြ႔ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမုိကေရစီဟာ 

အမ်ားစုသေဘာက အႏုိင္ယူအုပ္စိုးတာနဲ႔ ေရာေထြးေနတယ္လုိ႔ ေျပာစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲအမ်ားစုနဲ႔ အႏုိင္ရတ့ဲ 

ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ျဖစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္မွ ပူးေပါင္းလုိက္ၾကတ့ဲ ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရျဖစ္ျဖစ္ သူတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္အတုိင္း စီမံခန္႔ခြဲ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ လူထုတရပ္လုံးရဲ႕ လိုလားခ်က္အတုိင္း အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလက္တြဲ ယုိင္းပင္း လုပ္ေဆာင္ 

မႈမ်ဳိး မရွိတာကုိ အထင္အရွား ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း ဒီမိုကေရစီ ဟုတ္မွဟုတ္ရ႕ဲလားလုိ႔ ပထမဦးဆုံး ခံစားရတာပါဘ။ဲ  

အမ်ားစုက လြတ္လြတ္လပ္လပ ္အႏုိင္ယူအုပ္စုိးႏုိင္တာကုိ ကန္႔သတ္ရပါလိမ့္မယ္။ မကန္႔သတ္လုိ႔လည္း မျဖစ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ 

ဆိုေတာ့ အမ်ားစု အႏုိင္ရတ့ဲသေဘာက ခြဲျခားႏိွမ့္ခ် ဆက္ဆံတာကုိ ျဖစ္ေစတတ္လုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တႀကိမ္တခါသာ မဟုတ္ပ ဲအမ်ားစု 

အႏုိင္ရေနသေရြ႕ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ခြဲျခားႏိွမ့္ခ် ဆက္ဆံခံေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူနည္းစုကိ ုလူအမ်ားစုက နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ခြဲျခား 

ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံတတ္ျမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစု ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဘယ္လုိဘေဲျပာေျပာ စုစုေပါင္း အေရအတြက္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေန 

တာကိုေတာ့ မျငင္းႏုိင္ပါဘူး။ တကယ္လုိ႔ အမ်ားစုထဲက တဦးတေယာက္ဟာ လူနည္းစုေတြရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကုိ ဖယ္ရွားမယ္၊ 

လူနည္းစုကုိ ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိရင္ အမ်ားစုဟာ အာဏာရွင္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။   

အမ်ားစုရ႕ဲသေဘာက အာဏာရွင္ဆန္လာႏုိင္လုိ႔ အာဏာကုိကန္႔သတ္ရာမွာ အစုိးရလုပ္ရပတ္ခ်ဳိ႕ကုိ တားျမစ္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ 

တခ်ဳိ႕လူမႈေရးကိစၥေတြကုိပါ တားျမစ္ဖို႔ လုိပါတယ္။ ဥပမာ - အစုိးရကုိယ္တုိင္က ခြဲျခားႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံတာ မရိွေစရေအာင္ ကုိယ္တိုင္ 

လည္း ထိန္းခ်ဳပ္၊ လူထုကုိလည္း မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ တားျမစ္ရပါတယ္။ လူမႈေရးက႑မွာလည္း ခြဲျခားႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံတာ မရိွေစဖုိ႔ 

က်င့္ဝတ္ေတြနဲ႔ တားျမစ္ရပါတယ္။  
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ဒီေလာက္နဲ႔ မၿပီးေသးပါဘူး။ အာဏာသက္ေရာက္ခြင့္ျပဳဖို႔၊ ဥပေဒျပဌာန္းဖုိ႔ ဆုိတ့ဲ အေရးႀကီးကိစၥေတြကုိ မခဲြဲဆုံးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံ 

မကဲ အမ်ားစုမထဲက္ ပုိေနဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဒီအခ်က္နဲ႔ဆက္စပ္ၿပီး “အမ်ားစု”လို႔ ေျပာဆိုက်င့္သုံးၾကရာမွာ “အမ်ားစု”ရ႕ဲ အဓိပၸာယ္ 

အစစ္အမွန္ကုိ ေမးဖုိ႔ ရွိလာပါတယ္။   

ကိစၥတခုအေပၚ လူတုိင္းက အေက်အလည္ သေဘာေပါက္လက္ခံတာ မရွိတတ္ၾကပါဘူး။ ခြင့္ျပဳခ်က္သာ ရိွေနရင ္အျငင္းပြားမဆုံး၊ 

ေစာဒကတက္လုိ႔မဆုံး ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္တ့ဲအထိ ႀကီးမားတတ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္လာရင္ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းအထဲမွာ 

ရွိေနတ့ဲ လူတန္းစားအသီးသီးကုိ ရုိက္ခတ္သြားျမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ကြက္အဆင့္ကေန တႏုိင္ငံလုံးထိ ကူးစက္ျပန္႔ပြားသြားေလ့ 

ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ပ်က္လာရင္ ဘယ္သူက ဆံုးျဖတ္မွာလဲ။ အမ်ားစုက ဆုံးျဖတ္မွာလား၊ အမ်ားစုဆုိတာ ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ။ 

လူထုတရပ္လံုးကေရာ ေက်နပ္ႏိုင္ၾကပါ့မလား။      

ဥပမာ- အစုိးရက ေရကာတာတခုကိ ုတည္ေဆာက္လိုတ့ဲအခါမ်ဳိးမွာ ေဒသခံေတြအေနျဖင့္ အနည္းနဲ႔အမ်ား ဆံုးရံွဳးနစ္နာတာေတြ 

ရွိလာႏုိင္လို႔ ကန္႔ကြက္ၾကပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းလုိသူေတြကလည္း ေသခ်ာေပါက္ ကန္႔ကြက္ၾကပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္္ ေဒသခံေတြက ေရအလုံအေလာက္ လုိခ်ငရ္င္ေတာ့ ေရကာတာေဆာက္တာကိ ု သေဘာတူၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေဒသ 

အတြက္ျဖစ္ျဖစ၊္ ႏုိင္ငံအတြက္ဘဲျဖစ္ျဖစ ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ အားလုံးက တညီတညြတ္တည္း လုိအပ္တယ္ဆိရုင္လည္း ကန္႔ကြက္ 

ၾကမာွ မဟုတ္ပါဘူး။       

ဒါဆိုရင္ အမ်ားစုသေဘာအတုိင္းျဖစ္ဖို႔ ဘယ္လုိလမ္းေၾကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ လုိပါသလဲ။ အပိုင္း-၁၄ မွာ ေျပာခ့ဲတဲအ့တုိင္း 

ဒီမုိကေရစီရဲ႕ အေျခခံမူတရပ္ဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုခုေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာဆံုးရံွဳးတာကုိ ျဖစ္ေစတယ္ဆုိရင ္ အခံရဆုံးသူေတြရ႕ဲ 

ေတာင္းဆုိခ်က္ေတြကသာ ေနာက္ဆုံးအတည္ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ အခံရဆုံးသူေတြဟာ အနည္းဆုံး 

အစုေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုမ ွမလုပ္ေပးႏုိင္ဘူးဆုိရင္ “ဒီမိုကေရစီ”လို႔ ဘယ္လိုဘဲေျပာေျပာ၊ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ အာဏာရွင္ 

ပံုစံဘဲ ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ဆိုရပါမယ္။  

ေရကာတာ တည္ေဆာက္တ့ဲဥပမာမွာ ေဒသခံေတြက အျပည့္အဝ မေက်နပ္ရင္၊ သူတု႔ိစိုးရိမ္ပူပန္ေနရေတြကုိ အျပည့္အဝ ထုတ္ 

မေျပာႏုိင္ရင ္သူတုိ႔အေနနဲ႔ ေရကာတာ တည္ေဆာက္တ့ဲကိစၥကုိ ပယ္ခ်ႏိုင္ခြင့္ ရိွသင့္ပါတယ္။ ေစာဒကတက္တာကုိ အေရးတယူ 

မလုပ္ေပးလုိ႔ ခံရသူေတြဘက္က ခြဲထြက္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ရတာကုိ ဒဦပမာကဘဲ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ေဒသတခုဟာ  

ႏိုင္ငံတခုကေန ခြဲထြက္လုိတာဟာ ခြဲထြက္ရေလာက္ေအာင္ ခိုင္လုံတ့ဲအေၾကာင္းတခု ရွိေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံတြင္းမွာ 

ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံတာကုိ အစုိးရကုိယ္တုိင္က စနစ္တက် ျပင္ဆင္က်ဴးလြန္ေနတယ္ဆုိရင ္ အဲဒအီျပဳအမူဟာ ခြဲထြက္ရတ့ဲ 

အေၾကာင္းရင္း ပါဘဲ။  

ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးၾကရာမွာ အမ်ားစုမွာ အာဏာရွင္အျပဳအမူေတြ ရိွသလုိ အနည္းစုမွာလည္း တန္းတူညီတူ မရွိပဲ 

အာဏာရွင္ ဆန္တတ္ပါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ ပါတီငယ္ေတြက သိပ္ေတာ့ အစြမ္းမထက္လွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ 

ညြန္႔ေပါင္းအစုိးရ ဖြဲ႔စည္းဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းျပင္ဆင္ေနတ့ဲအခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ ပါတီငယ္ေတြ၊ တသီးပုဂၢလအမတ္ေတြဟာ အာဏာရွင္ 

ဆန္တတ္ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔လုိခ်င္တာေတြရမ ွပူးေပါင္းေပးႏုိင္မယ္လုိ႔ ပါတီႀကီးေတြအေပၚ အၾကပ္ကုိင္တတ္ၾကပါတယ္။ ပါတီႀကီး 

ေတြကလည္း အစုိးရဖြဲ႔ႏိုင္ေရးအတြက္ဘဲၾကည့္ၿပီး သူတို႔အလုိကုိ လုိက္ေလ်ာေပးၾကရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိရင ္လူထု တရပ္ 

လံုးရဲ႕ဆႏၵေတြကိ ု ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲယုိင္းပင္းၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ မရွိတာကုိ သက္ေသျပေနပါတယ္။ 

အၾကပ္ကုိင္တာ၊ အမ်ားဆႏၵအတြက္ အမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းမေဆာင္ရြက္လုိတာေတြကေတာ့ အာဏာရွင္ လကၡဏာေတြပါဘဲ။ 

လူနည္းစုက႑က အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ျပဳမူၾကရာမွာ ပါတီငယ္ေတြ၊ တသီးပုဂၢလအမတ္ေတြထက္ ပိုဆုိးသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ 

သူတုိ႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံတုိင္းမွာ ရိွေနၾကတ့ဲ အထက္တန္းစား လူ႔မလုိင္လႊာ ေၾကးေရတတ္ လူႀကီးလူေကာင္း ဆုိသူေတြပါဘ။ဲ သူတို႔ဟာ 

အျမဲတမ္း လူနည္းစုသာျဖစ္ပါတယ။္ လူနည္းစုျဖစ္ေပမယ့္လည္း သူတို႔မွာရွိတ့ဲ ဂုဏ္ျဒဗ္ေတြ၊ ဓနဥစၥာေတြကုိ အရင္းျပဳၿပီး အာဏာရွင္ 

ဆန္ဆန္ ျပဳမူတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံအားလုံးမွာ ဒီလုိ လူနည္းစု အာဏာရွင္ေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကုိ ပံုစံခ်ၿပီး 

အသြင္စေျပာင္းတ့ဲႏိုင္ငံျဖစ္ျဖစ၊္ ဒီမိုကေရစီ ဘုိးေအႏုိင္ငံျဖစ္ျဖစ ္အာဏာရွင္ဆန္တဲအ့ျဖစ္မ်ဳိးဟာ ဘာမွမဆန္းသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 
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လူနည္းစုေတြကဘဲ အျမဲတမ္း အာဏာပုိရေနေအာင္ အခြင့္အလမ္းေတြကုိ ဖန္တီးေနၾကတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီက်င့္သုံးမႈမွာ ဒြိဟျဖစ္ေနရတဲ ့ဒုတိယကိစၥကေတာ့ အာဏာရ႕ဲဗဟုိခ်က္မွာ ရွိေနသူေတြဟာ အာဏာ အလြဲသုံးစား လုပ-္ 

မလုပ ္ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာသူေတြက အစုိးရလုပ္လာၾကတ့ဲအခါ သူတို႔ကိုယ္က်ဳ ိးအတြက္ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ယူၾကပါတယ္။ အခြင့္သာ 

ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီးၾကပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳ ိးမလုပ္တ့ဲ အစုိးရဆုိရင္ေတာင္ ခ်မ္းသာသူေတြဘက္က ရပ္တည္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ အကာ 

အကြယ္ ေပးထားတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အာဏာရဲ႕ဗဟုိခ်က္ကေန ဖန္တီးလုိကတ့ဲ္ ျပႆနာေတြပါဘဲ။  

ႏိုင္ငံရ႕ဲျပႆနာ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရတာပါဘဲ။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းက ျခစားရင ္ လူမႈေရး 

အသင္းအဖြဲ႔ေတြဆီကိ ု ကူးစက္ျပန္႔ႏွ႔ံသြားပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းျခစားတ့ဲ ျပႆနာေတြ ရိွလာရင္ 

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ တည္တ့ံခိုင္ျမေဲရးအတြက ္ရတက္မေအးစရာ ျဖစ္လာရပါတယ္။   

အာဏာရဲ႕ဗဟုိခ်က္နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ သံသယျဖစ္စရာ ဒြိဟေတြ ရိွေနရလို႔ အာဏာကန္႔သတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေယဘူယ် နည္းလမ္း 

ကေတာ့ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြကိ ု အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေသးငယ္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္းထားေစဖုိ႔နဲ႔ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ ေလွ်ာ့ၿပီး ေဒသခံေတြ၊ 

အသင္းဝင္ေတြ၊ ဌာနခြဲေတြဆီကုိ အာဏာခြဲေဝေပးထားဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်လိုကရ္င္ ျပႆနာတက္ 

လာႏုိင္စရာ ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဗဟုိအစုိးရက ဒီမုိကေရစီျဖစ္ေပမယ့္ သူ႔ေအာက္က အာဏာပုိင ္အဖြဲ႔ အစည္း 

အဆင့္ဆင့္ေတြက ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္လုိ႔ တထစ္ခ် မသတ္မွတ္ႏုိင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။  

အမွန္တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ေအာက္ေျခရိွ အာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြက ပိုလုိ႔ေတာင္ အာဏာရွင္ဆန္တတ္ၾကပါတယ္။ 

ၾကက္တူေရြးကေတာ္ေတာ္၊ မယ္ေတာ္ကကဲ ဆုိတာမ်ဳိးလုိ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ေဒသတခုလံုးကုိ အပုိင္စားရသူေတြ၊ ေဒသအလုိက္ 

ႀကီးစုိးေနတ့ဲ စစ္ဘုရင္ေတြ၊ မာဖီးယား လူမုိက္ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ နမူနာယူၾကည့္ႏုိင္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ လူထုအေပၚ 

အႏုိင္က်င္ ့ဗိုလ္က်ေနတ့ဲ ေအာက္ေျခအဆင့္ အာဏာရွင္ေတြပါဘဲ။ တကယ္လုိ႔ ေအာက္ေျခမွာ ဒါမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆိရုင္ 

ျပည္သူေတြကုိ ဘယ္လုိ လုံျခံဳေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏုိင္သလဲလုိ႔ ေမးစရာ ရိွပါတယ။္    

ဒီမုိကေရစီကုိ ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚေနတာကေတာ့ လူတဦးခ်င္းအတြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ရႏုိင္ပါ့မလား ဆုိတာပါဘဲ။ ဒီမုိကေရစီကုိ 

စတင္က်င့္သုံးတ့ဲႏိုင္ငံေတြမွာ ျပည္သူေတြဟာ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ မၾကာခဏ ပိတ္ပင္ခံရတတ္ပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ 

ေတြဟာ အရင္အစဥ္အလာေတြကုိ အသားက်ေနလုိ႔ အရင္အတုိင္းဘဲ အာဏာဆန္ဆန္ ျပဳမူတတ္ၾကပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ 

မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ လုိအပ္ခ်က္ေတြကိ ု ျဖည့္ဆည္း မေပးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ သူတုိ႔မွာ ပညာ၊ ဗဟုသုတနဲ႔ အေျမာ္အျမင္ေတြ 

နည္းပါးၾကတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူတုိ႔ဟာ ထစ္ကနရိွဲ အာဏာနဲ႔ ထိန္းခ်ဳ ပ္ဖုိ႔ဘဲ လုပ္တတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ 

အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ေနခ့ဲရတုန္းက ခံယူခ့ဲရတ့ဲ အေတြးအေခၚေဟာင္းေတြကုိ လံုးဝအျမစ္ျပတ္ မစြန္႔လႊတ္ႏုိင္ၾကေသးပါဘူး။ 

ဒါေၾကာင္ ့ ဒီလိုေခါင္းေဆာင္ေတြရိွေနတ့ဲ ဒီမုိကေရစီ က်င့္သုံးခါစႏုိင္ငံေတြမွာ လူထုဟာ အျပည့္အဝ လြတ္လပ္ခြင့္ကိ ု အျမတဲမ္း 

ရေနဖုိ႔ မေသခ်ာပဲ ရိွေနရပါတယ္။  

အသြင္ေျပာင္းခါစ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိၾကည့္ရင ္အမ်ားအားျဖင့္ အရင္ေခတ္ အာဏာရွင္အသုိင္းအဝုိင္းက  

လာသူေတြ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆုိရင ္အာဏာရွင္ကုိ ရာထူးဆက္ခံသူေတြေတာင္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ေနမွ 

ေတာ့ အရင္လူေတြလိုဘဲ အာဏာကုိ ကိုးကြယ္သူ၊ ကုိယ္က်ဳိးၾကည့္သူေတြဘဲ ဆက္ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။  

အသြင္ေျပာင္းခါစ ဒီမုိကေရစီႏုိင္င ံေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ အျခားပုံစံတခုကေတာ့ စစ္တပ္ကေန အာဏာရွင္ကုိ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ဖယ္ရွားၿပီး 

ေခါင္းေဆာင္တက္လုပ္လာတ့့ဲ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ အာဏာသိမ္းတ့ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြကဘ ဲေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပီး ျပန္အေရြးခံ 

တတ္ၾကပါတယ္။ ဒဗီိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ စစ္တပ္န႔ဲ အာဏာသိမ္းတုန္းက ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ သူတုိ႔အမ်ားစုဟာ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ 

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ကြၽမ္းက်င္ပုိင္ႏိုင္သူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ သူတုိ႔ဟာ အသြင္ေျပာင္းခါစ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ရာထူးနဲ႔ 

မသင့္ေတာ္ႏုိင္ေသးသူေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။    

ဒီမုိကေရစီ အသားကၿ်ပီးသားႏုိင္ငံေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူေတြဟာ အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရုံးေတြရဲ႕ ဖိႏိွပ္မႈဒဏ္ကုိ 

မခံရပါဘူး။ ဘယ္ဟာကုိမဆုိ သူတုိ႔ကုိယ္တိုင္ စိတ္ပါလက္ပါရွိမွ လက္ခံက်င့္သုံးႏုိင္ေအာင္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိပါတယ္။ အင္မတန္ 
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ႀကီးမားတ့ဲ တန္ဖိုးပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိတန္ဖုိးေကာင္းကုိ ရလာဖုိ႔ အမ်ားႀကီး ေပးဆပ္ခ့ဲရပါတယ္။ ေႏွာင္းလူေတြအတြက္ကေတာ့  

ေမြးရာပါအခြင့္အေရး ျဖစ္သြားၿပီး အလကားရေနသလုိ ျဖစ္ေနတာကေတာ့ တမ်ဳိးႀကီးပါဘဲ။  

ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူေတြက သူတုိ႔ဟာ “လူထုကုိ ေထာက္ခံပါတယ၊္ လြတ္လပ္ခြင့္အပါအဝင ္ လူထုလုိလားခ်က္ေတြကုိ ေလးစား 

ပါတယ္”လုိ႔ေျပာဆုိၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႀကီးအက်ယ္ မဆဲြယ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏုိင္သြားတ့ဲအခါ မဆဲြယ္ 

တုန္းက ေပးခ့ဲတဲ ့ကတိစကားေတြကုိ ေမ့ေလ်ာ့သြားတတ္ၾကပါတယ္။ အေျခအေနေပးရင္ေပးသလုိ အာဏာကုိ အလြဲသံုးစားလုပ္ 

တတ္ၾကပါတယ္။  

စတုတၴေျမာက္ ျပႆနာကေတာ့ စစ္တပ္ရ႕ဲအခန္းက႑က ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ဖို႔ သိပ္မေသခ်ာလွတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒအီေၾကာင္းကုိ အပုိင္း (၁၈) မွာ အက်ယ္တဝင့္ ေျပာပါမယ္။  

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငေံတြမွာ တခ်ဳ ိ႕လူေတြဟာ အာဏာရွင္ဆန္ေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကုိ ဒီေနရာမွာ ဆက္စပ္တာနဲ႔ ေျပာျပ 

ခ်င္ပါတယ္။ စစ္တပ္ကေန အၿငိမ္းစားယူေတာ့မယ္ ့အႀကီးအကဲတဦးဟာ သူ႔ရာထူးကုိ ဆက္ခံမယ့္လူကုိ တာဝန္လႊေဲျပာင္းတ့ဲအခါ 

အေရးပါတ့ဲ စစ္ေရးဗ်ဴဟာနဲ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ အပါအဝင္ တာဝန္ရိွသမွ် အကုန္လံုး လႊေဲျပာင္းေပးရပါတယ္္။ ဒါေပမယ္ ့အဲဒါထက္ 

ပိုၿပီး လုပ္သြားတ့ဲကိစၥကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ေထာက္ခံခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပံုစံဟာ သူသေဘာက်ႏွစ္သက္တ့ဲသူ၊ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ကုိယ္က်ဳိး 

စီးပြား ကာကြယ္ေပးႏုိင္မယ့္သူကုိ စိတ္ႀကိဳက္ေရြးႏုိင္ေအာင္ အားေပးသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ ဒအီႀကီးအကဲက အာဏာရွင္ 

ျဖစ္ေနရင ္သူကုိယ္တုိင ္ေထာက္ခံ ေရြးခ်ယ္ထားသူကလည္း အနည္းအမ်ား အာဏာရွင ္ဆန္ေနတတ္ပါတယ္။   

ေနာက္ဆုံးျပႆနာမွာကေတာ့ တန္းတူညီမႈ ျပႆနာပါဘဲ။ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမွာ ႏုိင္ငံေရးညီမွ်ေအာင ္ လုပ္ေပးႏုိငေ္ပမယ့္ 

စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးမွာ မညီမွ်တာေတြ ျဖစ္ေနရင္ ယုတၱိမတန္ ဆန္႔က်င္ဘက္အေျခအေနေတြ ေပၚေပါက္တတ္ပါတယ။္ ဒီမုိကေရစီ 

ဘက္ကေန ရပ္တည္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ ္ေစာဒကတက္ခ့ဲၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ကုိဘ ဲဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ တန္းတူညီမွ်တာကုိ  

ခြၽင္းခ်က္မရိွ အျပည့္အဝေပးရပါမယ္။ “ခြၽင္းခ်က္ထားၿပီး တစိတ္တပိုင္းဘဲ ေပးရမယ္”လုိ႔ အဓိပၸာယ္မထြက္ပါဘူး။ အဒဲီလုိသာ ျဖစ္ေန 

မယ္ဆိရုင ္အသားအေရာင္ ခြဲျခားေရးစနစ္ကုိ တုိက္ဖ်က္တုန္းက အာဖရိကႏြယ္ဖြား အေမရိကန္လူမေဲတြကိ ု“လူျဖဴေတြနဲ႔ တန္းတူ 

အခြင့္အေရးေတာ့ ေပးမယ္၊ ဒါေပမယ့္ အသားေရာင္ကုိေတာ့ ခြဲျခားရဦးမယ္”လုိ႔ ေစ်းဆစ္ေနသလုိ ျဖစေ္နပါလိမ့္မယ္။ 

ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းလာမွာကုိ အႀကီးမားဆုံး စိန္ေခၚေနတာကေတာ့ ဓနဂုဏ္နဲ႔ အခြင့္ထူးခံစားေနတာေတြကို အဆုံးသတ္ႏုိင္ပါ့မလား 

ဆိုတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စကင္ဒီေနဗီးယန္း ကြၽန္းဆြယ္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ ့ေနာ္ေဝ၊ ဆီြဒင္၊ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံတုိ႔ကလြဲလုိ႔ ဘယ္ႏုိင္ငံကမ ွဒီလုိ 

စိန္ေခၚတာကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းႏုိင္တာ မရိွေသးပါဘူး။ ထိန္းခ်ဳပ္တားျမစ္သင့္တဲ့ကိစၥကိ ု မလုပ္ႏိင္ုရင ္ဆိုးက်ဳိး 

ေတြ ထြက္လာမွာကုိ ေမးစရာေတာင္ မလိုပါဘူး။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလုံး ျခစားပ်က္စီးသြားပါလိမ့္မယ။္  

အခြင့္ထူးခံစားေနတာကုိ မေျဖရွင္းႏုိင္ရင ္ လူထုထဲကေန သေဘာမက်ဆန္႔က်င္သူေတြ ထြက္ေပၚလာပါလိမ္မ့ယ။္ အဲဒအီခါမွာ  

မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္လာပါမယ္။ ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရ ျဖစ္လာပါမယ။္ ေနာက္ဆံုး ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကိ ုဆင္ႏႊလဲာပါလိမ့္မယ္။  

ေျပာခဲ့ၿပီးသမွ် ဒီမိုကေရစီ ဒြိဟေတြအားလုံးကုိ ျဖစ္ေပၚေစတာကေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ဆုိရင ္“ဒီမုိကေရစီမဟုတ္တ့ဲ တန္ဖိုးေတြက 

ဒီမုိကေရစီတန္ဖိုးေတြကုိ လိုက္ၿပိဳင္ေနၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိလိုက္ၿပိဳင္ေနတာကုိက ဒီမုိကေရစီျဖစ္ထြန္းႏုိင္ပါ့မလားလုိ႔ စိန္ေခၚေန 

တာပါဘဲ။ အတိတ္ကာလေတြတုန္းကဆုိရင ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကိ ု ဒီမုိကေရစီမဟုတ္တ့ဲ နည္းလမ္းေတြ၊ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ 

တည္ေဆာက္ခ့ဲၾကပါတယ္။ ဥပမာ- အာဏာရွင္စနစ္၊ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆုိတဲ့စနစ္ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တဲ ့တန္ဖိုးေတြပါဘ။ဲ 

ဒါေတြက လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းထဲ လူထုၾကားထဲ ျပန္႔ႏွ႔ံသြားပါတယ္။ ဘယ္လုိျပန္႔ႏွ႔ံသြားသလဲလုိ႔ စူးစမ္းၾကည့္လုိက္ရင္ အာဏာရွင္ေတြ၊ 

ပေဒသရာဇ္ေတြက ပညာေရးစနစ္ကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး ဥပမာ-ေက်ာင္းသင္ရိုးကတဆင့္ ေက်ာင္းသားေတြကိ ုပံုသြင္းတာမ်ဳ ိး ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူထုဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ၿပီး ဥပမာ- သတင္းစာ၊ ေရဒီယုိေတြကတဆင့္ ဝါဒမိႈင္းတုိက္တာမ်ဳ ိး ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုဟာ 

ဒီမုိကေရစီမဟုတ္တ့ဲတန္ဖိုးေတြကုိ စိတ္မပါပဲ လက္ခံက်င့္သံုးေနရပါေတာ့တယ္။ 

လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းကုိ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တ့ဲ နည္းလမ္းနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတ့ဲ စနစ္တခုကေတာ့ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက 
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ႏိုင္ငံကိ ုအုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သီအုိကေရစီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ သီအုိကေရစီ ဆုိတာ ျပဒါးတလမ္း၊ သံတလမ္း ပါဘ၊ဲ 

ဘယ္အခါမ ွ ပူးတြဲလို႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင္ ့ ဒီမိုကေရစီ လိုအပ္ေနတဲ ့ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမွာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တ့ဲ စနစ္တခုကုိ 

အဓမၼသြတ္သြင္း က်င့္သုံးမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ဒီမုိကေရစီကိ ုစိန္ေခၚတာပါဘဲ။  

ဒီမုိကေရစီမဟုတ္တ့ဲ ဒုတိယတန္ဖိုးကေတာ့ အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရုံးေတြမွာ တေက်ာင္းတဂါထာ၊ တရြာတပုဒ္ဆန္း ဆုိသလုိ 

ပံုစံအမ်ဳ ိးမ်ဳိးနဲ႔ ခြဲျခားႏိွမ့္ခ်ဆက္ဆံေနတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ နမူနာတခုကေတာ့ အသင္းအဖြဲ႔တခ်ဳိ႕ဟာ မိန္းမေတြရ႕ဲ အခြင္အ့ေရး 

ေတြကုိ လစ္လ်ဴရႈတာဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။ အႀကီးအကဲအဆင့္ေတြမွာ မိန္းမေတြကုိ ေနရာမေပးခ်င္တာမ်ဳိးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။  

စီးပြားေရးမွာလည္း ဒီလုိမ်ဳိး ခြဲျခားႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံေတြ ရွိပါတယ္။ သက္ေသျပရမယ္ ဆုိရင္ -  

1. စနစ္ေၾကာင္ ့ စီပြားေရး က်ဆင္းေနတာေတာင္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ မေျပာင္းလဲပဲ ပုံေသစီးပြားေရးကုိဘဲ ဆက္လက္ 

က်င့္သုံးေစလုိ႔ လူထုဟာ ဆင္းရဲတြင္း နက္သထက္နက္လာၾကရပါတယ္။  

2. ဟင္ဒူဘာသာေရးမွာ ဇာတ္နိမ္-့ဇာတ္ျမင့္ ခြဲျခားထားလုိ႔ ဇာတ္နိမ့္သူေတြ အလုပ္အကုိင္ရဖုိ႔ ခက္ခဲရပါတယ္။   

3. ၁၇ ရာစ ုဥေရာပအလယ္ေခတ ္လူမႈေရးနဲ႔ စီးပြားေရးပုံစံမွာ ေျမပုိင္ရွင္ေတြက သူတုိ႔ပိုင္ဆုိင္တ့ဲေျမေတြကိ ုစစ္ေရးအတြက္ 

အသုံးျပဳခြင့္ေပးၿပီးမွ လယ္ေျမအငွားခ်ပိုင္ခြင္ ့ ရွိသလုိ ဒီဘက္ေခတ္ေတြမွာလည္း အာဏာပုိင္ေတြကိ ု လာဘ္ထုိး၊ 

ေျမွာက္ပင့္ၿပီးမွ လူထအုေပၚ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ႀကီးစား စီးပြားေရး လုပ္ခြင့္ေတြ ရေနၾကပါတယ္။   

4. ကြၽန္စနစ္ကိ ုနည္းအမ်ဳ ိးမ်ဳိးနဲ႔ ျပန္လည္ အသက္သြင္းေနၾကပါတယ္။  

5. လိင္ခြဲျခားမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အႏုိင္က်င့္လိုမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ ကြဲျပားမႈ၊ လူမ်ဳိးစုတုိ႔ရ႕ဲဓေလ့ စတာေတြေၾကာင့္ 

လူထုဟာ စီးပြားေရးမွာ မလွန္ႏိုင္ေအာင္ ႏွိပ္ကြပ္ခံေနရပါတယ္။  

ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တ့ဲ တတိယတန္ဖိုးကေတာ့ ေသြးခြဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံအမ်ားစုဟာ ကိုလုိနီျဖစ္ခံခ့ဲရဖူးၿပီး လြတ္လပ္ေရး ရလာ 

ၾကတဲအ့ခါ ေသြးကြဲေနၾကတ့ဲ လူမ်ဳိးစုေတြကုိ စုစည္းၿပီး ႏုိင္ငံကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္ၾကရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ ဆုိတာ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ 

လူမ်ဳိးစုစနစ္ကုိ ဖယ္ရွားၿပီး လူမ်ဳိးအားလုံး မခြဲမျခား တစုတစည္းတည္းျဖစ္ႏုိင္ေအာင္ စီမံထားတ့ဲစနစ ္ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးကြဲေနၾကရင္ 

ဒီမုိကေရစီကုိ ေကာင္းေကာင္း ထူေထာင္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။          

အခုေျပာခဲ့ၿပီးတ့ဲ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တဲ ့ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းကုိ တည္ေဆာက္ေနသေရြ႕ ဒီမိုကေရစီကိ ု ထူေထာင္ဖုိ႔ 

အဆင္သင့္ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ စတင္က်င့္သုံးတ့ဲတုိင္ေအာင္ ေကာင္းေကာင္း စီမံႏုိင္မာွလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ 

ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႔ ကမာၻတလႊားမွာ ဒီမိုကေရစီကုိ ဘယ္လိုက်င့္သုံးေနၾကသလဲ ဆိုတာကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္ရင ္အေျခအေန 

ေကာင္းရင္ေကာင္းသလုိ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ရပါမယ။္ ဒီမိုကေရစီကု ိ စိန္ေခၚေနတာေတြအျပင္ 

လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းကုိ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တ့ဲ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ အားထုတ္ေနသူေတြ ရိွေနေသးတယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွ 

ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ထြန္းလာေအာင္ ႀကိဳးစားဖန္တီးလုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကုိ ေအာင္ျမင္ေနတဲ ့ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံသစ္ေတြက 

သက္ေသျပေနပါတယ္။  

လသူားေတြဟာ သူတုိ႔အတိတ္သမိုင္းေတြကုိ ယတိျပတ္ ေနာက္ခ်န္မထားခ့ဲေသးပါဘူး။ အတိတ္သမုိင္းေတြဆီက ယဥ္ေက်းမႈ 

အစဥ္အလာေတြကိ ု ေခတ္သစ ္ ဒီမိုကေရစီသမုိင္းမွာ ဆီေလ်ာ္သလုိ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ဖုိ႔ ၾကံဆအားထုတ္ေနၾကပါတယ္္။ 

လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းဆုိတာ လူဦးေရ အတုိးအေလ်ာ့ ရွိပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ေပါင္းစပ္ေရာေႏွာေနတ့ဲ လူမႈေရးလည္း ရွိပါတယ္။ 

သယံဇာတေတြ ေတြ႔ရိွရတဲ့အ့ေပၚ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေျပာင္းလဲသြားတာလည္း ရွိပါတယ္။ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းအမ်ားလည္း 

ရွိပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနေတြအျပင္ အျခားအေၾကာင္းရင္းခံေတြ ရိွေနတတ္တ့ဲ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ အံဝင္ 

ဂြင္က်ျဖစ္ေအာင္ က်င့္သုံးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီစနစ္ဟာ ျပင္သာေျပာင္းသာပါတယ္။ ျခားနားကြဲလြဲတာေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး တေဇာင္းေစးနဲ႔ 

မ်က္ေခ်း ျဖစ္ေနေစဦးေတာ့၊ ဒါေတြအားလုံးကုိ ဒီမုိကေရစ ီအရိပ္ေအာက ္ထည့္ထားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီက အရာရာ 

တိုင္းအေပၚ စြမ္းႏုိင္မာွ မဟုတ္တာေၾကာင့္ တကယ္တမ္း အစြမ္းထက္လာေအာင္ လူေတြက လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ 
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မကုိက္ညီတဲ ့လူမႈေရးတည္ေဆာက္ပုံေတြကုိ ဖယ္ရွားရပါမယ။္ ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္မဟုတ္တ့ဲ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာေတြကုိ ျပ ျဳပင္ 

ႏိုင္ရပါမယ္။ ဒီမုိကေရစီမဟုတ္တ့ဲ တန္ဖုိးအားလုံးကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရပါမယ္။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတဲ ့ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ၊ စနစ္ 

ေတြကုိ အဆုံးသတ္ေပးႏုိင္ရပါမယ္။ ဒါေတြအားလုံးကုိေက်ာ္လႊားႏုိင္ရင္ ဒီမုိကေရစီကုိ ေကာင္းေကာင္းဖန္တီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ 

ရံုမက ေရရွည္ခုိင္ျမဲေအာင္လည္း ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္မာွ ျဖစ္ပါတယ္။ 

“ထံုးတမ္းစဥ္လာေတြကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ရုံနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကုိ စတင္က်င့္သုံးႏုိင္ပါလား” ဆိုတ့ဲေမးခြန္းက စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ ေကာင္း 

ပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ျဖစ္ႏုိငဥ္ီးမွာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေလွခါးကုိ တထစ္ခ်င္း တက္သြားတာမ်ဳ ိးက ပုိစိတ္ခ်ရပါတယ္။ 

တခုၿပီးမွ ေနာက္တခုလုပ္ရတ့ဲသေဘာမွာ ပထမကိစၥၿပီးမွသာ ဒုတိယကိစၥကုိ လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ေက်ာ္တက္လုိ႔မျဖစ္ပါဘူး။ 

အာဏာရွင္ဆန္တဲ ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအားလုံးကုိ အရင္ဖယ္ရွားၿပီး လြတ္ေျမာက္လာႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီပန္းတုိင္ကုိ ခ်ီတက္ဖုိ႔ အမွန္ 

တကယ္ အဆင္သင္ ့ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။  

 

© Roland O. Watson 2008 

ျမန္မာဘာသာျပန္ - လြင္ေအာင္စိုး 
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အပုိင္း (၁၈)   စစ္ဘက္က႑ 

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာ စစ္ဘက္ေရးရာ တာဝနအ္မ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ အဓိကအက်ဆုံးတာဝန္ကေတာ့ ျပည္ပၿခိမ္းေျခာက္ 

က်ဴ းေက်ာ္လာတာေတြကုိ ကာကြယ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံအတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီတာဝန္ႀကီးဟာ အင္မတန္ 

ထင္ရွားလာေနပါတယ္။  

အဓိကတာဝန္အျပင္ အျခားတာဝန္ေတြကိ ုယူထားတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အၿပိဳင္အဆုိင ္ျဖစ္ေနၾကတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးပါတီ 

ေတြက အာဏာကုိ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လႊေဲျပာင္းႏုိင္ေစဖို႔ စစဘ္က္က႑က အာမခံၿပီး တာဝန္ယူေပးေနၾကပါတယ္။ မဲရုံေတြကုိ 

မသမာသူေတြ မေႏွာင့္ယွက္ မဖ်က္ဆီးႏုိင္ေအာင္၊ မလဲာေပးသူေတြ လုံျခံဳေအာင္ စစ္တပ္ေတြနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ၾကပ္ေပးပါတယ္။ 

ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သူေတြက ႏုိင္ငံေရးအာဏာ လႊေဲျပာင္းလက္ခံရယူႏုိင္ဖို႔လည္း အေသအခ်ာ ကူညီေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိ 

လုပ္ေပးတယ္ ဆိုတာမ်ဳိးဟာ  ဒီမုိကေရစီကုိ ပုိၿပီးေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ခ်င္ေနတဲ ့ႏိုင္ငံေတြမွာဘဲ ရိွပါတယ။္  

စစ္ဘက္က႑ဟာ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ထားႏုိင္တဲ ့အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လို႔ လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမွာ အႀကီးမားဆုံးအင္အားကုိ ရရိွထား 

ပါတယ္။ လူသတ္လက္နက္ ကုိင္ေဆာင္ထားသူတိုင္းဟာ အျခားသူေတြအတြက ္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ဘက္ 

က႑ကုိ အေသအခ်ာထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ဖုိ႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ စစ္ဘက္က႑က အင္အားရိွေနလုိ႔ မိမိႏိုင္ငံကုိေတာင္ 

ျပန္လည္ ၿခိမ္းေျခာက္တတ္တာကုိလည္း သိထားဖုိ႔ လိုပါတယ္။ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတတ္ပါတယ္။ ၿပီးလုိ႔ရိွရင္ ထိပ္တန္းပုဂၢိဳလ္ 

တဦးဦးကုိ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လုိက္ၿပီး သူရ႕ဲအမိန္႔ေအာက္မွာဘဲ ရိွေနသေယာင္ေယာင္ ပံုဖမ္းထားတတ္ပါတယ္။ စစ္တပ္က 

ေနာက္ကြယ္ကေန ႀကိဳးကုိင္ထားတယ္လုိ႔ ဆိုလုိပါတယ။္  

လက္နက္ကုိင ္စစ္သည္ေတြကုိ စစ္ဘက္ေရးရာတာဝန္အျပင္ အျခားလုပ္ေပးႏုိင္တ့ဲကိစၥေတြ အတိအက် သတ္မွတ္ၿပီး က်န္တာေတြ 

လံုးဝ မလုပ္ရေအာင္ တားျမစ္ထားရပါတယ္။ ေယဘူယ်ေျပာရရင္ စစ္တပ္ဟာ ေျပာခဲ့ၿပီးတ့ဲအတုိင္း မေဲပးပြဲေတြမွာ လံုျခံဳေရးတာဝန္ 

ယူရတ့ဲအျပင္ ျပည္တြင္းမွာ သူပုန္ထရင္လည္း တုိက္ခုိက္ရွင္းလင္းရပါတယ္။ ဒါေပမယ္ ့ ဒီေခတ္မွာေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲေတြက 

အေတာ္ရွားပါးသြားပါၿပီ။ တခါတေလမွာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ (ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒ)ကိ ုေဖာက္ဖ်က္ၿပီး သူပုန္ထေနတ့ဲ ျပည္နယ္ေတြကုိ 

တိုက္ရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြမဟုတ္ရင္ေတာ့ မိမိႏုိင္ငံသာမက အျခားႏုိင္ငံမ်ားေတြအပါအဝင္ သဘာဝေဘးဒုကၡ က်ေရာက္လုိ႔ 

ျပည္သူေတြက္ုိ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ရတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြကုိ စစ္တပ္က ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္။ အခုေျပာတ့ဲ ကိစၥေတြက 

လြဲလုိ႔ စစ္တပ္ကုိ တုိင္းျပည္တြင္းမွာ အသုံးခ် တာဝန္ေပးတာ မရိွပါဘူး။       

ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ဒီမုိကေရစီမွာ စစ္ဘက္ေရးရာတာဝန္မ်ားကုိ တိတိက်က် ကန္႔သတ ္ထိန္းခ်ဳ ပ္ထားတာေတာ့ မရိွေသးပါဘူး။ 

ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကုိ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔၊ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ဖို႔အတြက္ စစ္ဘက္က႑က ဒီမိုကေရစီနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ 

ေနကုိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

စစ္သားေတြမွာ ေသနတ္ ရွိပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ကုိမဆိ ုဘယ္အခ်ိန္မဆိ ု ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ဖုိ႔ ေလ့က်င့္ၿပီးသားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

တကယ္လုိ႔ စစ္သားေတြက ျပည္သူေတြၾကားထဲ ေရာက္ေနမယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ အရပ္သား သာမန္ျပည္သူေတြအတြက ္ စုိးရိမ္စရာ 

အေျခအေနပါဘဲ။ ဒီလိုျဖစ္တာကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ အေျခခံက်တဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ ႏုိင္ငံတြင္းမွာ စစ္တပ္ကိ ုတခုတည္းဘဲ ဖြဲ႔စည္း 

ထားရိွၿပီး စစ္ဘက္က႑ကုိ အတိက်ဆံုး စည္းကမ္းနဲ႔ ကန္႔သတ္လိုက္ဖုိ႔ဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကုိင္ေဆာင္ၿပီး စိတ္တုိင္းက် မင္းမူ 

ေနတ့ဲ အျခားေဒသခံစစ္တပ္မ်ဳိးစုံ ထားရိွဖို႔ လံုးဝ ခြင့္မျပဳရပါဘူး။ ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလုိ သာမန္ျပည္သူေတြ လက္နက္ 

ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ကိ ု အေျခခံဥပေဒကေန အတိအက် အာမခံျပဌာန္း ေပးတယ္ဆုိရင္လည္း စစ္ဘက္က႑က လက္နက္အားကုိး 

အႏုိင္က်င့္လာရင္ တမ်ဳိးတဖုံ ထိန္းခ်ဳ ပ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ တုိက္ခိုက္လာေတြကိ ုတနည္းတလမ္းအားျဖင့္ 

ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ပါတယ္။ 

စစ္ဘက္က႑က အင္အားေကာင္းလြန္းရင္ လူထုအတြက္ မလုိလားအပ္တ့ဲ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါတယ္။ စစ္တပ္က တာဝန္ 

ယူတ့ဲေနရာ ပုိမ်ားရင ္ျပႆနာ ပုိမ်ား၊ ပုိရႈပ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ စစ္ဘက္က႑ကုိ မွန္ကန္သင့္ေတာ္ေအာင္  
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ထားရိွႏုိင္ဖုိ႔ စစ္တပ္အင္အားက ဘယ္ေလာက္ဘဲ ရွိရမယ္၊ ဘယ္လုိကိစၥေတြမွာဘ ဲတာဝန္ယူရမယ ္ဆိုၿပီး အေသအခ်ာ အတိအက် 

စီမံရပါတယ္။ 

ဘယ္သူမဆုိ၊ ဘယ္အသင္းအဖြဲ႔မဆုိ တာဝန္ေပးခံရတဲအ့ခါ သူတုိ႔အမ်ားစုဟာ တာဝန္ယူႏိုင္စြမ္းရိွတာကုိ ျပသလုိၾကပါတယ္။ 

သူတုိ႔ဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလုံး ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာျဖစ္ေအာင္ အလြနအ္ေရးပါသူေတြ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခံရတ့ဲ အဆင့္မွာ  

ရွခိ်င္မွရိွပါမယ္။ စစ္ဘက္က႑မွာ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတ့ဲ စစ္သည္ေတြမွာလည္း ေအာက္ဆံုးအဆင့္ စစ္သားကအစ အျမင့္ဆံုး 

အဆင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြအထ ိ ဘယ္သူမဆုိ သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ အေရးပါသူေတြလို႔ ယူဆတတ္ျမျဲဖစ္ပါတယ္။ တူကုိင္တ့ဲ အလုပ္ 

သမားကုိ ေဆာက္လုပ္ေရးတာဝန္ေပးရင ္ သူ႔တာဝန္ကုိ ေက်ပြန္ေအာင ္ ထမ္းေဆာင္သလုိ ေသနတ္ကိုင္တ့ဲ စစ္သားကုိ ပစ္မိန္႔ 

ေပးရင္ သူ႔တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္ ပစ္ခတ္ေတာ့မာွ ျဖစ္ပါတယ္။   

စစ္တပ္အတြက္ စစ္ပြဲေတြ လုိအပ္တယ္လို႔ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းစြာနဲ႔ အေပၚယံေတြးၿပီး 

ေျပာလုိက္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း စစ္တုိက္ရင ္ စစ္သားေတြသာမက အရပ္ဘက္ျပည္သူေတြပါ အသက္ဆုံးရံွဳးရတာ 

ကေတာ့ ေျပာစရာေတာင္ မလိုပါဘူး။ တကယ္တမ္း စစ္ျပင္ရတာကလည္း မလြယ္ပါဘူး။ စစ္သားေတြကုိ စုေဆာင္းရပါတယ္။ 

ေလ့က်င့္ေပးရပါတယ္။ စစ္စခန္းေတြ တည္ေဆာက္ေပးရပါတယ္။ လက္နက္ေတြကုိ ဝယ္ယူတပ္ဆင္ေပးရပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥေတြ 

မွာဘဲ ေငြေၾကးအကုန္အက် အေတာ့္ကိုမ်ားေနပါၿပီ။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစရိွတ့ဲ ျပည္သူေတြအတြက ္လုိအပ္ေနတာေတြကုိ 

ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္ေတြကေန ပုိမုိအကုန္အက်ခံ သုံးစြဲရမယ့္အစား စစ္စရိတ္အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ဖ့ဲေပးေနရပါၿပီ။  စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ 

တခ်ဳိ႕ဟာ သူတို႔ရာထူးဆက္္ျမဲဖုိ႔၊ သူတုိ႔ဆက္ေကာင္းစားဖုိ႔ဘဲ ၾကည့္ၿပီး ႏုိင္င့ံလံုျခံဳေရးကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာေတြ ရိွတယ္လုိ႔ 

မလုိအပ္ဘဲ အပိုေျပာတတ္ၾကပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီစနစ္မွာ စစ္တပ္ကိ ုဘယ္အခ်ိန ္အသံုးျပဳရမယ္၊ ဘယ္အခ်ိန ္စစ္ေၾကညာ တုိက္ခိုက္ႏုိင္တယ္ စတ့့ဲ စစ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ 

ေတြကုိ အေျခခံဥပေဒကေန တိက်ရွင္းလင္းေအာင္ သတ္မွတ္ရပါတယ္။ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူေတြက ႏုိင္ငံကုိ အမွန္တကယ္ 

တိုက္ခိုက္လာရင္ စစ္တပက္ ကာကြယ္ေပးရမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လုိ႔ မၾကာခင္ တိုက္ခုိက္ခံရေတာ့မွာျဖစ္လုိ႔ အႏၱရာယ္ 

က်ေရာက္ဖို႔ သိသိသာသာျဖစ္လာရင္လည္း စစ္တပ္က ကာကြယ္ေပးရပါလိမ့္မယ။္ ဒါေပမယ့္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ ဆိုတာမ်ဳိးက အျမတဲမ္း 

ျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေရးက႑အေပၚ ကန္႔သတ္ထားရတာဟာ အစဥ္အလာ ျဖစ္ပါတယ္။   

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီဆုိရင ္ (ဒါမွမဟုတ္) ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတာ ဟုတ္-မဟုတ ္အတည္မျပဳႏိုင္ဘူးဆုိရင္ 

လက္ဦးေအာင္ ႀကိဳတင္တိုက္ခုိက ္အျပတ္ရွင္းရတာ လံုေလာက္တ့ဲ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တယ္လုိ႔ အေမရိကန္သမတဘြတ္ရွ္က ေျပာ 

ပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္တပ္အေပၚကန္႔သတ္တဲ ့အစဥ္အလာကုိ အဓိပၸာယ ္ျပန္ေျပာင္းသတ္မွတ္တာျဖစ္လုိ႔ အႀကီးအက်ယ္ အျငင္းပြားခ့ဲ 

ရပါတယ္။ စစ္ဘက္က႑အတြက္ နမူနာယူစရာပါဘဲ။  

စစ္ဘက္က႑ကေန ရံပုံေငြရွာပုံကုိ ေျပာပါမယ္။ လူ႔သမိုင္းတေလွ်ာကလ္ံုးမွာ အစုိးရဝင္ေငြကိ ုစီးပြားေရးပုံစံနဲ႔ မဟုတ္ပဲ စစ္ေရးပုံစံနဲ႔ 

အဓိကျဖည့္ဆည္းတတ္ၾကပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရ႕ဲ တပ္ေတြဟာ အျခားႏုိင္ငံေတြကုိ ရန္စက်ဴ းေက်ာ္တုိက္ခိုက္ၾကပါတယ္။ 

အႏုိင္ရတ့ဲအခါမွာ သူတို႔သိမ္းပုိက္ထားတ့ဲ နယ္ေျမေတြက အရပ္သားျပည္သူေတြဆီက အဓမၼ အခြန္ေကာက္ခံၾကပါတယ္။ ပစၥည္း 

ဥစၥာေတြကိ ု လုယူသိမ္းပုိက္ၾကပါတယ္။ ဒါးျပတုိက္သလုိပါဘ။ဲ တခ်ဳိ႕စစ္အာဏာရွင္ေတြကေတာ့ အျခားႏုိင္ငံကိ ု က်ဴးေက်ာ္ 

တိုက္ခိုက္တာ မရွိေပမယ့္ သူတုိ႔ႏိုင္ငံတြင္းမွာဘဲ ျပည္သူေတြကုိ ၿခိမ္းေျခာက္သတ္ျဖတ္ၿပီး အခြန္ေတြေကာက္၊ ပစၥည္းေတြ လုယူ 

တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အစစ္အမွန္ႏိုင္ငံေတြမွာဆုိရင္ လူထုေက်နပ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကုိ အရင္ရွာၾကံၿပီးမွ အခြန္ 

ေကာက္ခံတာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ရင ္တျခားစီ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။  

စစ္ေရးစရိတက္ အလြန္ႀကီးမားတာေၾကာင့္ သုံးစြဲသမွ်အားလုံးကုိ စာရင္းဇယားေတြနဲ႔ အတိအက်ထားရိွ ထိန္းသိမ္းရပါတယ္။ 

စစ္ေရးစရိတ ္ဆိုတာကလည္း ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာ ျဖစ္တ့ဲအတြက္ ျပည္သူေတြရ႕ဲ အခြန္ေငြေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံပုိင ္အရင္းအျမစ္ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

စစ္ေရးစရိတ္ကုိ လူထုက ေက်ေက်နပ္နပ္ သေဘာတူလက္ခံၿပီး ျဖစ္ေနရပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ စစ္သုံးစရိတ္အေပၚ 

လူထုက မေက်နပ္လု႔ ိလႊတ္ေတာ္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးခံေနရတာကိ ုနမူနာၾကည့္ႏုိင္ပါတယ။္    
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စစ္ဘက္က႑မွာ ရံပံုေငြရွာတ့ဲအခါ၊ တာဝန္ခံတဲ့အခါေတြမွာ ျပႆနာတက္ေလ့ရိွပါတယ။္ ျပႆနာတက္ေနရတ့ဲအထဲ စစ္ဘက္ 

တာဝန္ရိွသူေတြက လွ်ဳိ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ဝွက္လုပ္ဖုိ႔ အားသန္ေနၾကျပန္လုိ႔ ျပႆနာေတြ ပုိဆိုးလာရပါတယ္။ စစ္ဘက္တာဝန္ရွိသူေတြက 

သူတုိ႔လုပ္ေနတာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးျဖစ္လုိ႔ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္ေတြကိ ု ထုတ္မေျပာႏိုင္ဘူးလုိ႔ ေစာဒကတက္ၾကပါတယ္။ 

စစ္ဘက္က႑ဟာ ေနရာတုိင္း လွ်ဳ ိ႕ဝွက္ေနတတ္တာေၾကာင့္ ဘာေတြဘယ္လုိျဖစ္ပ်က္ေနမွန္း အရပ္ဘက္က မသိႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနရ 

ပါတယ္။ ႏုိင္ငံဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီး ဒါကိုတုန္႔ျပန္ဖုိ႔ စစ္ေရးဗ်ဴ ဟာက ဘယ္လုိရွိေနတယ္၊ စစ္သုံးစရိတ္ကုိ 

ဘယ္လိ ု က်ခံေပးရမယ္၊ ဘယ္ေလာက္ေထာက္ပံ့ရမယ္ စတာေတြကုိ ပြင့္ပြင္လင္းလင္း စိစစ္သုံးသပ္ ဆုံးျဖတ္ဖို႔ အလြန္႔အလြန္ 

ခက္ခေဲနပါေတာ့တယ။္ 

ဒီမုိကေရစီ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းျဖစရ္င္ ပြင့္လင္းရပါတယ္။ စစ္ဘက္က႑ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိ ုက်င့္သုံးေနတ့ဲ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမွာ 

အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရုံး ပံုစံတခုအေနနဲ႔ ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ အထုိက္အေလ်ာက္ ပြင့္လင္းရပါတယ္။ လူ႔အသက္ေတြကုိ 

အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္လုိ႔ အထင္အရွားျဖစ္ေနတ့ဲအခါ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔အတြက္ဘ ဲခြၽင္းခ်က္ အေျခအေနအျဖစ္နဲ႔ “လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္” 

ဆိုတာကုိ လက္ခံက်င့္သုံးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။    

စစ္သည္တခ်ဳ ိ႕ဟာ လက္နက္မဲ ့အရပ္ဘက္ျပည္သူေတြကုိ သတ္ျဖတ္တာ၊ ညွင္းပမ္းႏိွပ္စက္တာမ်ဳိးေတြ လုပ္တတ္ေလ့ရိွပါတယ္။ 

ဒီလုိမ်ဳိး စစ္တပ္ရ႕ဲရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္တာေတြကုိ ဖံုးဖိဖုိ႔ “လွ်ဳ ိ႕ဝွက္ခ်က္” ေခါင္းစဥ္တပ္ၾကပါတယ္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ မလုပ္ဖုိ႔ 

စစ္ဘက္က႑ကုိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ကန္႔သတ္ရပါလိမ့္မယ္။ သက္ေသထင္ရွားရိွေနတ့ဲ က်င့္ဝတ္မညီတာေတြကိ ု ႏိုင္ငံရ႕ဲ 

က႑ေပါင္းစုံမွာ တားျမစ္ပိတ္ပင္သလုိ စစ္ဘက္က႑မွာလည္း တားျမစ္ရပါတယ္။ ဒါမွလည္း အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာမွာ တန္းတူညီတူ 

ျဖစ္လို႔ ဒီမိုိကေရစီရဲ႕တန္ဖုိး ျဖစ္လာပါမယ္။     

လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းမွာ စစသ္ားေတြနဲ႔ အရပ္ဘက္ျပည္သူေတြကုိ ခြဲျခားထားရတာ မဆန္းတ့ဲကိစၥပါဘ။ဲ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့  

စစ္သားေတြ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္တ့ဲအခါ၊ စစ္ျပင္တ့ဲအခါ အဆင္ေျပေစဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်ကက္ စစ္သားေတြကုိ 

အရပ္ဘက္နဲ႔မတူပ ဲျပင္းထန္ၾကမ္းတမ္းစြာ သင္တန္းေပးရလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ။္ စစသ္င္တန္းေတြက အခ်ိန္ယူၿပီး ပံုသြင္းရုိက္ယရူတာေတြ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ဘက္လူထုၾကားထဲ ေရာက္ေနရင ္ပံုသြင္းဖုိ႔ ခကတ္ာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။   

စစ္သားတဦးျဖစ္လာဖုိ႔ သူ ဘယ္သဘူယ္ဝါျဖစ္တယ္ ဆုိတ့ဲဂုဏ္ပုဒ္ကုိ အရင္ခြၽတ္ပစ္ရပါတယ္။ အရပ္သားဘဝ ပံုမွန္အားျဖင့္ 

လိုက္နာေနက် က်င့္ဝတ္ေတြကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရပါတယ္။ လူသတ္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာေအာင္ စိတ္ရုိင္းသြင္းေပးရပါတယ္။ အမိန္႔ရရင္ 

လူသတ္ဖုိ႔ လက္မရြံ႕ေအာင္ ေလ့က်င့္ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ အမိန္႔ကုိ ျပန္လွန္ခံမေျပာတတ္ေအာင္၊ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ဳိး 

ဆက္ကိ ု မစဥ္းစားပဲ ျပဳမူတတ္ေအာင္ ပုံသြင္းရပါတယ္။ စစ္သည္တဦးအဖုိ႔ ေသရဲေအာင္လည္း သင္ေပးခံရပါတယ္။ လူသတ္ဖုိ႔ 

လည္း သင္ေပးခံရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ စစ္ဘက္က႑မွာေတာ့ အဆန္းတၾကယ္ မဟုတ္လွပါဘူး။ ဒီလုိကိစၥမ်ဳိး ထူးထူးခြၽန္ခြၽန္ 

လုပ္ႏိုင္သဆုိူရင ္ဆုတံဆိပ ္အေဆာင္အေယာင္ေတြေတာင္ ခံစားရဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က ္ရွိတတ္ၾကပါတယ္။  

ႏိုင္ငံျပင္ပကေန အမွန္တကယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ က်ဴ းေက်ာ္လာတာေတြကိ ုခုခံကာကြယ္ႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဒီလုိၾကမ္းတမ္းတ့ဲ စစ္သင္တန္း 

မ်ဳ ိးေတြ ေပးတာကုိ လက္ခံႏုိင္စရာ ရိွပါတယ။္ စစ္သည္ေတြဟာ ျပည္ပအႏၱရာယ္ေတြကုိ ရင္ဆုိင္ဖို႔ ေလ့က်င့္ထားသူေတြျဖစ္ေပမယ့္ 

အာဏာရွင္လက္ေအာက္ကိ ုေရာက္သြားၿပီဆုိရင္ ျပည္သူေတြဘက္သို႔ မွ်ားဦးလွည့္ေပးတာ ခံရတတ္ပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္းလႊခဲံရ 

တာပါဘဲ။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းဖုိ႔ကုိ ဟန္႔တားေနတ့ဲကိစၥပါ။ ဒီမိုကေရစီမွာ စစ္ဘက္က႑ကုိ အဆင္ေျပေအာင္ ထားရိွဖုိ႔ 

အတြက္ စစ္သားေတြကုိ ေလ့က်င့္ေပးတ့ဲအခါ သူတို႔ဂုဏ္သိကၡာကုိ ထိန္းသိမ္းတတ္ေအာင္၊ ျပည္သူေတြအေပၚ သစၥာေစာင့္သိ 

ေအာင္ တၿပိဳင္တည္း ေလ့က်င့္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ဘက္က႑မွာ အေသးစိတ္ကအစ အေရးႀကီးၿပီး ဒီမိုကေရစီ လူ႔ 

အသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ အံဝင္ဂြင္က် ျဖစ္ေစဖုိ႔ ဂရုတစိုက္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညိွေပးရပါတယ္။  

စစ္ဘက္က႑မွာ ဘာသာတရားရဲ႕ ဝိေသသလကၡဏာတခ်ဳိ႕ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အေသခံၿပီး စစ္မႈထမ္းေဆာင္လုိတ့ဲ 

စိတ္ဓါတ္လည္း တခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳ ိ႕စစ္သည္ေတြဟာ “စစ္တပ္ကလြဲရင ္ဖြဲနဲ႔ဆန္ကြဲ” ဆုိၿပီး စစ္တပ္ အသုိင္းအဝုိင္း 

မဟုတ္သူေတြကုိ စက္ဆုပ္မုန္းတီး ခြဲျခားလုိတ့ဲ သေဘာထားလည္း ရိွေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳ ိး အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးဆန္ဆန္ 
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စိတ္ဓါတ္နဲ႔ အျပဳအမူေတြကုိ စစ္အစုိးရအုပ္စုိးတ့ဲ စစ္ဘက္က႑မွာ မလုပ္မေနရ ပံုစံသြင္းထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း 

စစ္အစုိးရဆုိရင္ ျပည္သူလူထုက လက္မခခံ်င္ၾကပါဘူး။ ဒါမ်ဳ ိးဟာ ဘာသာေရးကုိ ခုတံုးလုပ္ၿပီး အစုိးရတက္လုပ္ေနတ့ဲ သီအုိကေရစီ 

စနစ္ရ႕ဲမူပြားတမ်ဳ ိးပါဘဲ။  

တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးခ်စ္စိတ ္ဆိုတာ တိုင္းျပည္အေပၚ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္းမွာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဆိုတာ ရွိလုိ႔ အထူး 

ေျမွာက္ပင့္ေပးဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္တဲ ့အားေပးတာမ်ဳိးဘဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ဘယ္ႏုိင္ငံမဆုိ ေခါင္းေဆာင္ေတြက 

အစ ျပည္သူေတြအဆုံး အားလုံးဟာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ ္ ရိွၾကတယ္လုိ႔ ေသခ်ာေပါက္ မေျပာႏိုင္ေပမယ့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ မရွိဘူးလုိ႔ ေဝဖန္တာ 

ကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ မခံခ်င္ၾကပါဘူး။ စစ္ဘက္က႑မွာလည္း မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကုိ အလြန္အကြၽံ ေရွ႕တန္းမတင္ဖို႔ လိုပါတယ္။  

ကမာၻ႔သမုိင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ေအာင္ပြဲဆင္ခဲ့တ့ဲႏုိင္ငံေတြ ရွိေနပါလိမ့္မယ။္ ဒါမွမဟုတ္လည္း ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူေတြကုိ ခုခံ 

ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့တ့ဲ သမုိင္းျဖစ္ရပ္ေတြ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိဘရိွဲရွ ိစစ္တပ္အခ်င္းခ်င္း လူသတ္လက္နက္ေတြ ကုိင္ေဆာင္ၿပီး 

တိုက္ခိုက္ၾကတာေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တ့ဲ စစ္ဘက္က႑ရဲ႕သေဘာကုိေဆာင္ပါတယ္။ စစ္သားဟာ စစ္သားပီသတ့ဲအလုပ္ကုိ 

လုပ္တာဘဲလုိ႔ ဆုိရမွာပါ။ ရန္စက်ဴးေက်ာ္ တုိက္ခုိက္မႈေတြဟာ တိုင္းတပါးက လာတာခ်ည္းဘဲ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိႏိုင္င ံျပည္တြင္းမွာ 

လည္းဘဲ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ သူပုန္ထလိ႔ ုျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္တာမ်ဳ ိးမဟုတ္ပ၊ဲ စစ္တပ္ကုိသုံးၿပီး လက္နက္မဲ ့ႏုိင္ငံသားျပည္သူေတြ 

အေပၚ အစုိးရကုိယ္တိုင္ ရန္စက်ဴးေက်ာ္တုိက္ခိုက္တာေတြ ရိွတတ္ပါတယ္။  

ဘယ္သူမဆုိ လက္နက္နဲ႔ တုိက္ခိုက္ခံရရင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ခုခံကာကြယ္ၾကတ့ဲအတုိင္း လူသတ္လက္နက္ ကုိင္ေဆာင္ထားတ့ဲ 

စစ္တပ္ရ႕ဲ တိုက္ခိုက္တာကုိ ခံရတ့ဲ ျပည္သူေတြဟာ လက္နက္ဆြဲကုိင္ၿပီး အုပ္စိုးမင္းမူသူကိ ုတန္ျပန္ ခုခံကာကြယ္ခြင္ ့ ရွိပါတယ္။ 

တကယ္လုိ႔ မင္းနဲ႔ျပည္သူ အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆက္လက္ယွဥ္တြဲ ေနထုိငခ္်င္တယ္ဆိုရင္ အစုိးရက ႏုိင္ငံပိုင္စစ္တပ္နဲ႔ လူထုကုိ 

ရန္စတုိက္ခုိက္တာေတြ စြန္႔လႊတ္ဖို႔လုိပါတယ္။ ဒအီခါ လူထုဘက္ကေန ခုခံကာကြယ္တာေတြလည္း ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရတရပ္က သူ႔ျပည္သူေတြကုိ လက္နက္အားကုိးနဲ႔အႏုိင္က်င့္ေနရင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းကလည္း လက္ပိုက္ 

ၾကည့္မေနပဲ စစ္ဘက္ေရးရာ နည္းလမ္းတခုခုနဲ႔ မျဖစ္မေန ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းေပးသင့္ပါတယ္။  

အခုဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ခပ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ႏုိင္ငံရဲ႕စစ္ဘက္က႑ကုိ သင့္ေတာ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲဖုိ႔ လုိအပ္လာေနတာကုိ 

ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္လာၾကပါၿပီ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အျခားႏုိင္ငံေတြရ႕ဲ အျငင္းပြားမႈေတြကိ ုပါဝင္ကူညီ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြဟာ ကုလသမဂၢရ႕ဲ ၾကားဝင္ကူညီပံ့ပုိးမႈ အစီအစဥ္ေအာက္မွာရွိတ့ဲ ႏိုင္ငံတကာအင္အားစုေတြမွာ ပါဝင္ 

ၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားနဲ႔ တိုက္ရိုက္မပတ္သက္တဲ ့ အျငင္းပြားမႈေတြမွာ ပါဝင္ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္ေနၾက 

ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အတိတ္ကာလေတြနဲ႔ မတူေတာ့ပါဘူး။ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲလာတာေတြပါဘ။ဲ စစ္ဘက္က႑ေၾကာင့္  

အႏုိင္က်င့္ခံေနရတဲ ့ ကမာၻ႔ျပည္သူေတြအတြက္ အလြန္အေရးပါတ့ဲ ႏုိင္ငံတကာ အကူအညီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေဒသအားလုံးမွာ 

ဒအီတုိင္းသာ ေရွ႕ဆက္ကူညီႏုိငရ္င္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီးသမွ် လူ႔သမိုင္းမွာ တကမာၻလုံးနဲ႔ဆုိင္တဲ ့အေရးပါဆုံး က်င့္ထုံးတခု ျဖစ္လာဖုိ႔ 

ရွိပါတယ္။ စစ္ဘက္က႑က အႏုိင္က်င့္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ရိွမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ရန္စက်ဴ းေက်ာ္တာေတြ၊ အလုံးအရင္းနဲ႔ 

ဖိႏိွပ္ၿဖိဳခြဲ ႏိွပ္ကြပ္တာေတြ၊ လုံးဝ အျမစ္ျပတ္္ ေခ်မႈန္းတုိက္ခိုက္တာေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။    

ေခတ္သစ ္စစ္ဘက္က႑ေတြမွာ အရင့္အရင္က မရိွခ့ဲဖူးတ့ဲ လက္နက္အသစ္ေတြ၊ စစ္ေရးစြမ္းပကားအသစ္ေတြကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားၾက 

ပါတယ္။ စစ္ဘက္က႑ဟာ အင္အား အလြန္ႀကီးမားတာေၾကာင့္ အႏိုင္က်င့္လာရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ေၾကာက္ေၾကာက္နဲ႔ 

ငံု႔ခံေနရပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ေနတ့ဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ တကမာၻလုံးမွာ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားလြန္းေနပါတယ္။ အဲဒီလုိ ခံေန 

ရတ့ဲ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြထဲမွာ အႀကီးမားဆုံးကေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ လူဦးေရအမ်ားဆုံး တရုတ္ျပည္ဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။  

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရရင္ ကေန႔လူသားေတြရ႕ဲ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ကမာၻအႏံွ႔ က်ယ္ျပန္႔တဲ ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဇုံကုိ ဖန္တီးဖုိ႔ပါဘ။ဲ ဒါေပမယ့္ 

မိမိတုိ႔ျပည္သူေတြအေပၚ ႏုိင့္ထက္စီးနင္း အုပ္စိုးတတ္တဲ ့ ႏုိင္ငံေတြက စစ္ဘက္က႑ အင္အားေတြကုိ စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဒီမုိကေရစီကုိ 

အသြင္မေျပာင္းသေရြ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဇုံ ျဖစ္လာဦးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။     
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အပုိင္း (၁၉)    လူထ ုလံုျခံဳေရးအတြက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန ္တာဝန္ရွိေသာ ရဲ 

လူ႔သမုိင္းမွာ “ရဲ” (Police) ဆုိၿပီး အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္လာတာ မၾကာေသးပါဘူး။ သူတုိ႔ဟာ စစ္တပ္လိ ုမဟုတ္ပဲ 

ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ျပည္သူေတြရ႕ဲ လံုျခံဳေရးအတြက္ လက္နက္ကုိင္ၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပုိင္ခြင့္ရိွတ့ဲ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါတယ။္  

 “ရ”ဲေတြ မေပၚေပါက္ေသးတုန္းက ျပည္သူလူထုဟာ ေစာ္ကားခံရတ့ဲအခါ တရားမွ်တမႈ ရိွရွ-ိမရွိရိွ ကုိယ္တုိင ္ေျဖရွင္းယူရပါတယ္။ 

အင္အားႀကီးသူက အႏုိင္ရသြားတာကုိ ဆုိလိုပါတယ္။ ေစာ္ကားသူက အင္အားသာရင္ သူလုပ္သမွ် မွန္တာမ်ဳိး ျဖစ္ေနခ့ဲပါတယ။္ 

တကယ္လုိ႔ ခံရသူဘက္က အားသာရင ္ ခုခံကာကြယ္ျပန္လုပ္သမွ် တရားတယ္လုိ႔ ယူဆခ့ဲၾကပါတယ္။ ေစာ္ကားသူကုိ ဒဏ္ရာ 

အနာတရျဖစ္ေစတာေတာင္ အျပစ္ေပးခံခဲ့ရတာ မရိွခဲ့ပါဘူး။    

“ရ”ဲေတြ ေပၚေပါက္လာျပန္ေတာ့လည္း တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ သူတုိ႔ကုိ အားကုိးလုိ႔မရပဲ ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာကုိ 

အားျပဳတ့ဲ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္း ခပ္မ်ားမ်ားမွာဆုိရင္ ျပႆနာျဖစ္လာတ့ဲအခါ ရေဲတြဆီမွာမတုိငေ္တာ့ပ ဲ ကိုယ့္နည္းကုိယ့္ဟန္နဲ႔ 

ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းဖုိ႔ ႀကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ- လူမ်ဳိးစုအသုိင္းအဝုိင္းေတြမွာ အျခားသူကုိ ထိခုိက္နာက်င္ေအာင္ 

လုပ္သူကုိ ျပစ္ဒဏ္ေပးတ့ဲက်င့္ထုံးေတြ ရိွပါတယ။္ ေကာင္စီသေဘာမ်ဳိး သက္ႀကီးဝါႀကီးေတြ စုစည္းထားတ့ဲအဖြဲ႔က ဆုံးျဖတ္ေျဖရွင္း 

ေပးတာမ်ဳ ိး ေတြ႔ရပါတယ။္ ဒါေပမယ္ ့ သူတို႔အျပစ္ေပးပုံေတြဟာ ရႈပ္ေထြးတတ္လုိ႔ အျခားသူေတြက နားမလည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ 

ျဖစ္ရပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ေတြက တခါတေလ ၾကမ္းတမ္းရက္စက္တတ္ပါတယ္။ ခံရသူဘက္ကအျဖစ္မ်ဳိးနဲ႔ ထပ္တူညီတဲ ့အျပစ္ဒဏ္ကုိ 

ခံရပါတယ္။ ဥပမာ အျခားသူတဦးရဲ႕ မ်က္လုံးကုိေဖာက္မရိင ္က်ဴးလြန္သဟူာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတ့ဲအေနနဲ႔ သူ႔မ်က္လုံး ျပနအ္ေဖာက္ 

ခံရတ့ဲ အျပစ္ဒဏ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။  

အမႈကိစၥခပ္မ်ားမ်ားမွာ ေကာင္စီအဖြဲ႔ရဲ႕ အျပစ္ေပးပုံေတြက တရားမွ်တမႈ မရွိပါဘူး။ အင္အားသာသူေတြက အမႈကုိ ေလ်ာ့ေပါ့ေအာင္ 

ဖိအားေပးလာရင ္ဆုံးျဖတ္သူေတြက ဘက္လိုက္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓေလ့အတုိင္း လူမ်ဳိးစုတရားစီရင္ပုံဟာ သူတုိ႔အတြက္ 

အေကာင္းဆုံးလုိ႔ ေျပာႏုိင္ေပမယ့္ တရားမွ်တမႈ ရႈေထာင့္ကၾကည့္ရင္ တရားမမွ်တတာေတြ ရိွေနပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္ 

တာေတြ ျဖစ္လာရတ့ဲအထဲမွာ အဆုိးဆုံးကေတာ့ သူတို႔ကာယကံရွင ္ႏွစ္ဘက္စလုံးရဲ႕ အဆုံးမသတ္ႏုိင္တဲ ့ေသြးေျမက် လက္စားေခ် 

တိုက္ပြဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္။         

ဒီမုိကေရစီစနစ္ ဆုိတာ နည္းလမ္းအသစ္နဲ႔ တရားမွ်တမႈကိ ု ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔ စီမံထားတ့ဲ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိငခုိ္င္ 

လံုလုံနဲ႔ ေရးဆြဲျပဌာန္းထားတ့ဲ ဥပေဒေတြ ေပၚေပါက္လာတာ၊ တုိးတကလ္ာတာေတြအေပၚမွာ ဒီမုိကေရစီကုိ အေျခခံထားပါတယ္။ 

ရဲနဲ႔ တရားရုံးက ဘက္မလုိက္ပ ဲ ဥပေဒသက္ေရာက္ေစရပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ တရားမွ်တမႈ ရိွေစဖုိ႔ ဥပေဒေတြနဲ႔ 

ဘယ္လိုလုပ္ရတယ္ ဆုိတာကိ ုေဖာ္ျပပါတယ္။     

လူမ်ဳိးစုေတြက သူတုိ႔ဓေလ့အတုိင္း တရားစီရင္တဲ့အခါ မၾကာခဏ ျပႆနာတက္သလုိ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြမွာလည္း ျပႆနာ 

တက္ေနၾကတာပါဘဲ။ ရဲေတြက မမွန္မကန္ လုပ္တတ္တာေၾကာင့္ အမႈဟာ တကယ္တမ္းျဖစ္ခဲတ့ာထက္ ပိုမုိႀကီးမား ဆိုးဝါးသြားႏုိင္ 

ပါတယ္။ ဥပမာေပးပါမယ္။  

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသစ္ေတြမွာ ရာဇဝတ္မႈတခ ု ျဖစ္ပြားတ့ဲအခါ ရစဲခန္းကိ ု သြားမတုိင္ၾကားႏုိင္ပ ဲ ရိွေနတတ္ပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈ 

က်ဴ းလြန္တာကုိ ကုိယ္တုိင္သိရိွေနတာေတာင္ တိုင္လုိ႔ မျဖစ္တာေတြ ရိွပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈတခု ျဖစ္ပြားရင္ ရေဲတြက က်ဴးလြန္သူကုိ 

ေတြ႔ေအာင္ရွာၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳ ပ္ေႏွာင္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဲေတြက က်ဴးလြန္သူကိုမိရင္ မဖမ္းဘဲ သူဆီက ေငြညွစ္ယူပါေတာ့တယ။္ 

ေငြညွစ္ၿပီးေတာ့ သူ႔ကုိ ရေဲတြက က်ဴ းလြန္ခံရသူအေၾကာင္း သတင္းေပးလုိက္ပါတယ္။ အဖမ္းမခံရေသးပဲ လြတ္ေျမာက္ေနတ့ဲ 

က်ဴ းလြန္သူဟာ ရဲေတြက သူ႔အမႈကိုသိေနတ့ဲအေျခအေနမွာ အမ်ားအားျဖင့္ က်ဴ းလြန္ခံရသူကိ ုႏႈတ္ပိတ္ သတ္ျဖတ္ဖုိ႔ နည္းလမ္းက 

လြဲလုိ႔ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရိွေအာင္ အၾကပ္ဆုိက္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ က်ဴးလြန္ခံရသူအတြက္ အသက္အႏၱရာယ ္ ပုိမိ ု စိုးရိမ္ 

စရာ ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။ က်ဴ းလြန္ခံရသူကုိ တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ လုံျခံဳေရးအတြက္ အကာအကြယ ္ မေပးႏုိင္တဲအ့ျပင္ 

က်ဴ းလြန္သူကုိ တရားဥပေဒနဲ႔ တားျမစ္ထားတာလည္း မရိွပ ဲျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီကုိ ထူေထာင္ခါစမွာ တရားေရး 
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စနစ္ မခိုင္မာေသးတာကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ရေဲတြက လုပ္စားေနသလိ ုရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြကလည္း လြတ္ေျမာက္ေနတာ 

ျဖစ္ပါတယ္။     

ဒဦပမာအရ ရဲေတြက တာဝန္မ့ဲရတဲ ့အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ သူတုိ႔ဟာ ဘယ္သူ႔အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးေနသလဲ  

ဆိုတ့ဲ ေမးခြန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ပါတယ္။ ရဆုိဲတာ ျပည္သူလူထု တဦးခ်င္းတိုင္းအတြက ္ လုံျခံဳေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရတယ္လုိ႔ ဆိုႏိုင္ 

ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဲေတြက အဒီဲလုိမ်ဳိး အျမဲပုံမွန္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ 

ေခတ္သစ္မွာ ဒီမိုကေရစီကိ ု စတင္က်င့္သုံးလာၾကတ့ဲအခါ မေဲပးပုိင္ခြင့္ ရိွသူနဲ႔ မရွိသူဆိုၿပီး သတ္မွတ္ခြဲျခားခဲ့ၾကပါတယ္။ မဲေပးခြင့္ 

ရသူေတြကေတာ့ ပစၥည္းဥစၥာ ပိုင္ဆုိင္သူေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး ဥပေဒေတြကုိ 

သူတုိ႔ကဘဲ ေရးဆြဲျပဌာန္းခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ သူတုိ႔လံုျခံဳေရးကို တာဝန္ယူေပးဖုိ႔ “ရ”ဲ ဆိုတ့ဲအဖြဲ႔အစည္းကုိ သူတုိ႔ေရးတ့ဲ ဥပေဒနဲ႔ဘဲ 

ျပဌာန္းဖြဲ႔စည္းခ့ဲၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ရ ဲဆုိတာ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္း ခပ္မ်ားမ်ားမွာ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူေတြအတြက္ လံုျခံဳေရးအေစာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိ ုေစာင့္ေရွာက္ 

ေပးရတ့ဲအျပင္ သူတုိ႔ကုိယ္က်ဳ ိးစီးပြားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတ့ဲ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြကုိလည္း ေစာင့္ၾကပ္ကာကြယ္ ေပးရပါတယ္။  

လူမႈအသုိင္းအဝုိင္းတခုက ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံေနရတယ္ ဆိုတာဟာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေတြမွာ လူထုကိ ုလြတ္လြတ္ 

လပ္လပ္ လုပ္ခြင့္မေပးပဲ လက္နက္ကုိင္ ရဲေတြနဲ႔ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ ္ဟန္႔တား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ႏိွပ္ကြပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ 

အစုိးရအျပင္ အစုိးရနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတ့ဲ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြကုိ ျပစ္တင္ေဝဖန ္ စစ္ေဆးေမးျမန္းတာေတြ မရိွေအာင္ ရဲေတြက 

ကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။ ရကုိဲ အဂၤလိပ္လုိ Police လုိ႔ေခၚသလုိ အဒီဲလိ ုႏိုင္ငံမ်ဳိးကုိလည္း Police state လို႔ေခၚၾကပါတယ္။     

ျပည္သူလူထုက ဘယ္လုိ ေနထုိင္သြားလာရမယ္ဆုိတဲ ့ ဥပေဒေတြကိ ု ရကဲ ျပဌာန္းေပးရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္အမတ္  

အစရိွသူေတြက ဥပေဒကုိျပဌာန္းေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရအဲလုပက္ ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈရွိေနေအာင္ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ဘဲ 

ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုအတြက္ လုံျခံဳေရးတာဝန္ယူဖို႔ ဥပေဒအရ ရဲအဖြဲ႔ကုိ ထားရိွတာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန ရဲေတြက 

လူထုကိ ုလမ္းညႊန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ။္   

အစုိးရ မူဝါဒေတြကုိ လူထုက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လူထု မႀကိဳက္တာကုိ အစုိးရက လုပ္ေနရင္ ေဝဖန္ခံ 

ရတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ေဝဖန္သူ ဘယ္သူ႔ကုိမဆုိ ရေဲတြက ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ပါတယ္။ တခါတေလ သတ္ျဖတ္ 

ကြပ္မ်က္ပိုင္ခြင့္ေတာင္ ရရိွတတ္ပါတယ္။      

ရေဲတြကုိ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေတြေပးထားရာမွာ အျမင့္ဆံုးကေတာ့ ဘယ္သူ႔ကုိမဆုိ သတ္ျဖတ္ပိုင္ခြင္ဘဲ့ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ 

မွာေတာ့ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းအတြင္း လူထုႏွင့္ရဲေတြဟာ အျမဲတမ္း အတူတူ ရိွေနၾကတာျဖစ္လုိ႔ တဘက္နဲ႔တဘက္ဟာ ခြၽင္းခ်က္မရိွ 

အျပန္အလွန ္ ယုံၾကည္ေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရေဲတြဟာ လူထု အားကုိးႏုိင္ေလာက္ေအာင္တဲ ့ တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေနဖုိ႔ 

အေကာင္းဆုံး တာဝန္ေက်ပြန္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိးျဖစ္ေနေအာင္ဖန္တီးၿပီး ရပ္ရြာလုံျခံဳေရးဆုိတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းကုိ 

ထားရိွရပါတယ္။ လူထုၾကားမွာ ရေဲတြကိ ုယုံယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ လက္နက္ကုိင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ေပးထားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ 

ရေဲတြက လူထုယုံၾကည္အားကုိးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ဘာတာဝန္ေတြကိ ု ဘယ္လိ ု ထမ္းေဆာင္ေပးေနပါသလဲ၊ လူထုလံုျခံဳေရးကုိ 

ရေဲတြက အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ပါရဲ႕လားလုိ႔ ေစာဒကတက္စရာ ျဖစ္လာရပါတယ္။  

ရာဇဝတ္မႈဥပေဒေတြ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္သူကုိ ရကဲ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းရပါတယ္။ လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြ ေဖာက္ဖ်က္ေနသူကုိ ရကဲ 

လမ္းညႊန္ထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ေပးရပါတယ္။ ေဖာက္ဖ်က္တာျခင္း တူေပမယ့္ ရာဇဝတ္မႈလား၊ လူ႔က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းလား၊ ဘာကုိ 

ေဖာက္ဖ်က္သလဲဆုိတာကုိ ရဲက အရင္ဆုံးျဖတ္ရပါတယ္။ ၿပီးမွ လိုအပ္သလုိ ဆက္လုပ္ရပါတယ္။ ေဖာက္ဖ်က္တုိင္း ရကဲ ဖမ္းဆီး 

ေနလုိ႔ မရပါဘူး။ ဒါေတြဟာ ရေဲတြအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္ထိ သတၱိရိွရွ ိ တာဝန္ 

ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သလ ဲဆိုတာကုိ စမ္းသပ္လုိက္တာပါဘဲ။  

ရမွဲာလည္း ရဲက်င့္ဝတ္ဆုိတာေတြ ရွိကိုရိွေနရပါတယ္။ ရဲေတြ လုိက္နာေစာင့္ထိန္း က်င့္ၾကံရတ့ဲ စည္းကမ္းေတြပါ။ အေရးႀကီးဆုံး 
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က်င့္ဝတ္ေတြထဲက တခုကိ ုေျပာျပရရင္ လူထုကုိ ေက်ာသားရင္သား မခြဲပဲ ကူညီႏုိင္သမွ် ကူညီေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲဝန္ထမ္းေကာင္း 

ေတြဟာ အမွန္တကယ္ဘဲ လူထုကုိ အေကာင္းဆုံး ကူညီေနၾကတာ ျငင္းလုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရထဲဲမွာလည္း အက်င့္ပ်က္ေတြ 

အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနတတ္တာကုိလည္း အထူးသတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

အက်င့္ေကာင္း ရဲေတြ ဘယ္ေလာက္ဘဲရွိရိွ လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းေတြမွာေတာ့ လူထုဟာ ရဲေတြကုိ မ်ားေသာအားျဖင့္ သိပ္မယုံတတ္ 

ၾကပါဘူး။ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် အားမကိုးပဲ ေနၾကပါတယ္။ ဒါကိ ု ရေဲတြဘက္က ေကာင္းေကာင္းဆင္ျခင္ၿပီး လုိအပ္သလုိ ျပန္ျပင္ယူသင့္ 

ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္တဲ့ေနရာမွာ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေတြက ရေဲတြဟာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တဲ ့တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံက ရဲေတြနဲ႔ သိပ္ 

မကြာလွပါဘူး။ စစ္တပ္ကိ ု ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လိုအပ္သလုိ ရေဲတြကုိလည္း ဂရုတစုိက ္ ထိန္းခ်ဳ ပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ရအဲက်င့္အတုိင္း လုပ္ပုံ 

ကိုင္ပံုေတြဟာ သာမန္အရပ္သားေတြနဲ႔ မတူပဲ ထူးထူးျခားျခား ျပႆနာေတြ ျဖစ္တတ္တာကုိ ဂရုစုိက္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။  

စစ္တပ္အတြက္ စစ္ပြဲေတြ လုိအပ္တယ္လို႔ အျမင္က်ဥ္းက်ဥ္းနဲ႔ အေပၚယံေတြးတတ္ၾကသလုိ ရဲအဖြဲ႔မွာလည္း ဒီသေဘာက ရိွေန 

တတ္ပါတယ္။ ရေဲတြဟာ အမွန္တကယ္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း အလုပ္နဲ႔ သက္ေသျပရာမွာ သမာသမတ္ 

ႀကိဳးပမ္းရမယ့္အစား မသမာတ့ဲနည္းလမ္းေတြကုိ သံုးတတ္ၾကပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္လာရင ္က်ဴ းလြန္သူေတြကိ ုလိုက္လရွံာေဖြၿပီး 

ဖမ္းဆီးတာက ရအဲလုပ ္ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါေပမယ့္ ရာဇဝတ္မႈ မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္တားဆီးတယ္လုိ႔ အေၾကာင္းျပၿပီး လုိအပ္တာထက္ ပုိၿပီး လုပ္ေနၾကတာကုိ ခဏခဏ 

ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းျပခ်က္ဟာ အဓိပၸာယ္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔တာျဖစ္လို႔ ရေဲတြကုိ စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ လုပ္ခြင့္ျပဳထားသလုိ 

ျဖစ္ေနပါတယ္။ တခါတေလမွာ ရဲေတြက အျပစ္မရိွသူေတြကုိေတာင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ဖုိ႔ ၾကံစည္သူေတြလုိ႔ စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးတတ္ 

ပါတယ္။ သက္ေသအေထာက္အထား မခုိင္လုံပဲ ဖမ္းခြင့္ရသလုိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တာဝန္ထက္ပိုၿပီး လုပ္ေနတာကုိ တာဝန္အရ 

လုပ္တာလုိ႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ရေဲတြဟာ ဘာတာဝန္ေတြကုိ ဘယ္လုိအတိအက် လုပ္ရသလဲ ဆုိတာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဗဟုသုတ 

ရွိထားသင့္ပါတယ္။   

ရေဲတြဟာ လူထုၾကားထဲမွာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ တာဝန္ ရွိေနေပမယ့္ ဒါကိ ုအလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီး လူထုကုိ 

ၿခိမ္းေျခာက္တတ္ၾကပါတယ္။ လူတုိင္းကုိ အျပစ္ရွိေနသူေတြလုိ႔ ရေဲတြက ယူဆေနတတ္ပါတယ္။ ဖမ္းတဲအ့ခါမွာလည္း သူတုိ႔ဟာ 

တာဝန္အရ မျဖစ္မေန ဖမ္းဆီးရသလုိလိ ုလုပ္တတ္ပါတယ္။ ဒီလုိဖမ္းဆီးပုံမ်ဳိးက မရိုးသားပါဘူး။ တရားဥပေဒရဲ႕ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း 

အရ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြနခ့ဲ္တယ္ ဆုိမွသာ (ဒါမွမဟုတ္) က်ဴးလြန္ဖို႔ အေထာက္အထားေတြ ခိုင္လုံေနမွသာ ဖမ္းဆီးႏုိင္တာ ျဖစ္ေပ 

မယ့္ ရဲေတြက လက္တလုံးျခား လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။  

ရမဲ်ားက သူတုိ႔ပစ္မွတ္ထားသူကိ ု ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆုိၿပီး မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္လာေအာင္ ဆြေပးတတ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ဒါကုိ 

တုန္႔ျပန္မိတ့ဲအခါ ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈ အစရိွတဲ ့ အမႈေတြနဲ႔ ျပန္အေရးယူခံရပါတယ္။ ရေဲတြဟာ လူနည္းစု အုပ္စုအဖြဲ႔ေတြကုိ  

ၿခိမ္းေျခာက္တတ္တာျဖစ္လို႔ လူမႈေရးအရ ခြဲျခားႏိွမ့္ခ် ဆက္ဆံတ့ဲ အစုိးရယႏၱရားတခု ျဖစ္ေနပါေတာတယ္။       

ဒီလုိျဖစ္ေနတာေတြကိုၾကည့္ရင ္ အာဏာကုိ အလြဲသံုးစား အလုပ္တတ္ၾကဆုံး စာရင္းမွာ ရေဲတြ ပါဝင္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ 

ရအဲေတာ္မ်ားမ်ားက အာဏာျပရတာကုိ သေဘာေခြ႔ၾကပါတယ္။ “တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတယ္” ဆုိတာကုိ သက္ေသျပႏုိင္ဖုိ႔ 

အာဏာျပတ့ဲ နည္းလမ္းတခုဘရိွဲတယ္လုိ႔ ရဲတခ်ဳ ိ႕က အယူမွားေနၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ တာဝန္အတိအက်ကုိ မသိလုိ႔ 

ဒါမွမဟုတ ္ညႊန္ၾကားခ်က္ မရလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ ေကာင္းေကာင္းမရိွခဲ့တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။  

ဒါေတြေၾကာင့္လည္း ရေဲတြဟာ လူထုကုိ ၿခိမ္းေျခာက္တတ္ၾကပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴ းလြန္တယ္လို႔ စြပ္စြဲခံရသူအေပၚ ကုိယ္ထိ 

လက္ေရာက္ အဓမၼျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ ဥပေဒတခုမဟုတ္ အျခားတခုနဲ႔ စြဲခ်က္တင္တတ္ပါတယ္။၊ မွားၿပီး ဖမ္းဆီးတတ္ပါတယ္။ 

က်ဴ းလြန္တယ္လို႔စြပ္စြဲခံရသူကုိ ဖမ္းဆီးတ့ဲအခါနဲ႔ အမႈမွန္ျဖစ္ေအာင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းတ့ဲအခါမွာ လုိအပ္တ့ဲတာဝန္ပိုင္းထက္ေက်ာ္ၿပီး 

အင္အားသုံး အႏုိင္က်င့္တာကုိ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အဓမၼျပဳတယ္လုိ႔ ေယဘူယ် ေျပာႏုိင္ပါတယ္။    

အျပစ္ရိွတယ္လို႔ စြပ္စြဲခံရသူကုိ Defendant လို႔ ေခၚပါတယ္။ အဓိပၸာယ္မွာကိုက ခုခံကာကြယ္ႏိုင္တဲ့သေဘာက ရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ 

အျပစ္ရိွလို႔ စြပ္စြဲခံရတ့ဲ လူတဦးတေယာက္ကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ေပးထားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံေတြမွာ 
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ဒီရပိုင္ခြင့္ကုိ ရွင္းလင္းတိက်ေအာင္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္တ့ဲအခါနဲ႔ အသုံးခ်တဲ့အခါမွာ ျပႆနာအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနပါတယ္။ မရုိးမသားလည္း 

လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ စြပ္စြဲခံရသူေတြကုိ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ၿပီး ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ကလည္း ျပႆနာရိွပါတယ္။ မရွင္းႏုိင္ 

ေသးတ့ဲ ဒီလုိျပႆနာေတြကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ရဲနဲ႔ အျခားအာဏာပုိင္ေတြက လူထုကုိ အႏုိင္က်င့္ဖို႔ ျဖစ္လာရပါတယ္။ ရေဲတြ 

အႏုိင္က်င့္တာကုိ လူနည္းစုေတြဘ ဲခံရတာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဘယ္သူမဆုိ စည္းကမ္းမလုိက္နာရင္၊ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ အစုိးရကုိ 

ဆန္႔က်င္ေျပာဆိရုင ္ရေဲတြက သူတို႔ပစ္မွတ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ သေဘာထားပါတယ္။ ျပည္သူေတြ လုံျခံဳေရးအတြက္ ရေဲတြက ကာကြယ္ 

ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ တာဝန္ယူေပးရတာဟာ အဒဲီပစ္မွတ္ေတြေၾကာင့္ဘဲ ျဖစ္သလုိလုိ ပုံမွားရုိက္တတ္ၾကပါတယ္။                                                 

အစုိးရနဲ႔ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္တဲအ့တြက ္ လူထုက အၾကမ္းမဖက္ပဲ လႈပ္ရွားေနသေရြ႕ ရဲေတြက ဝင္ေရာက ္တားျမစ္ပုိင္ခြင့္ 

မရိွပါဘူး။ ဒါေပမယ္ ့ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ေတြ၊ လူမႈေရးနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကိ ုရဲက အမွနဘဲ္ စုံစမ္းေထာက္လွမ္း 

ၾကပါတယ္။ အျပစ္ေပး အေရးယူလို႔ ရမရ ေစာင့္ၾကည့္ေနတ့ဲ သေဘာပါဘဲ။ တကယ္တမ္း လႈပ္ရွားလာတ့ဲအခါမွာ ရေဲတြက ၿဖိဳခြဲ 

ႏွိမ္ႏွင္းပါတယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ လူထုက အစုိးရအာဏာ ကန္႔သတ္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းတာကုိ “အစုိးရလက္ပါးေစ”လုိ႔ ေခၚႏုိငတ့ဲ္ 

ရေဲတြက အစုိးရကိုယ္စား ဆန္႔က်င္ၿဖိဳခြဲေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ရေဲတြဟာ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းသေဘာအရ အလြန္ဘဲ အေနနီးစပ္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာ ရာဇဝတ္မႈလုပ္ငန္း 

ေတြကေတာင္ ဝင္ေငြ ရရိွၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့သူတုိ႔ဟာ တာဝန္ပ်က္ကြက္ဖို႔၊ အက်င့္ပ်က္ဖုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ သိပ္မ်ားပါတယ္။ တံငါ 

နားနီး တံငါ ဆုိသလုိဘဲ ရအဲေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ရာဇဝတ္မႈလုပ္ငန္းေတြဘက္ လုိင္းေျပာင္းသြားၾကတာ ခဏခဏ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ 

ေနာက္ထပ္ျပႆနာတခုကေတာ့ ရေဲတြ တာဝန္ပ်က္ကြက္ေနတာကုိ အေၾကာင္းၾကားဖုိ႔ စည္းမ်ဥ္းက ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ ္မသဲမကြဲ 

ျဖစ္ေနတာပါဘဲ။ ရဲခပ္မ်ားမ်ားက ေျမြေျမြခ်င္း ေျချမင္တဲအ့တုိင္း ရအဲခ်င္းခ်င္း ဘယ္သဘူယ္ဝါ တာဝန္ပ်က္ကြက္ေနတာကုိ သိၾက 

ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔အခ်င္းခ်င္း စြဲခ်က္တင္ၿပီး တရားရုံးကုိ မပုိ႔ႏုိင္ပဲ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ရဲေလာကမွာ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ဘာမွ 

မေျပာမဆုိ မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေပးလုိက္တာက ဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းေပးပါ့မယ္လို႔ က်မ္းက်ိန္ထားတာထက္ ပုိၿပီး အားေကာင္း 

ေနပါေတာ့တယ္။          

တရားေရးစနစ္မွာ မူတခ ုရိွပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ မိသားစုဝင္ေတြ အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ရိွတယ္လို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မစြပ္စြဲႏိုင္တာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- တရားရုံးမွာ မိခင္ျဖစ္သူဟာ သားျဖစ္သူက ခုခံေခ်ပတာနဲ႔ဆန္႔က်င္ၿပီး သက္ေသထြက္ဆုိခြင့္ မရွိပါဘူး။ ဒါဟာ 

မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ေပးတ့ဲက်င့္ထုံး (Family defense) ျဖစ္ပါတယ္။  

ရေဲတြကလည္း အဲဒီလိ ုလုိက္လုပ္ၾကပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ထားတ့ဲရကုိဲ အျခားရဲေတြက ဘာမွမေျပာမဆုိ ေနေပးၾကပါတာ 

ေတြ႔ရပါတယ္။ အျပစ္ကုိ ဝိုင္းဝန္းဖုံးဖိတဲသ့ေဘာျဖစ္လုိ႔ လက္ခံႏိုင္တ့ဲကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္မွာေတာ့ အခ်င္းခ်င္းကာကြယ္ေပးတ့ဲ  

တရားေရးက်င့္ထုံးဟာ အမွန္တကယ္ရိွေနတဲ ့မိသားစုအတြက္ဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။ ရေဲတြမွာ ဒီက်င့္ထံုးကုိ သံုးခြင့္ မရွိပါဘူး။  

“ရေဲတြ အဓမၼ အႏုိင္က်င့္တာကုိ လုံးဝ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး” လို႔ လူထုက အျမဲတမ္း စိတ္တင္းထားႏုိင္ဖို႔ အလြန ္အေရးႀကီးပါတယ္။ 

လူထုက ရဲေတြကုိ ယုံၾကည္အားကုိးခ်င္လို႔ အာဏာအပ္ႏွင္းထားတာေၾကာင့္ ရကဲ လူထုကိ ုအဓမၼအႏုိင္က်င္ရ့င ္ လူထု ယုံၾကည္ 

အားကုိးတာကို ေခ်ဖ်က္ရာေရာက္ပါတယ္။ အာဏာကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္ေနရင္၊ အာဏာနဲ႔ လူထုကုိ ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲ ႏိွပ္ကြပ္လာရင ္လူထု 

အေနနဲ႔ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္မေနသင့္ပါဘူး။ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခား ေၾကာက္လန္႔ မေနသင့္ပါဘူး။  

ဒီျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းရာမွာ လူထုဘက္က စုစုစည္းစည္းနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ရပါလိမ့္မယ္။ မီဒီယာက အစြမ္းကုန္ 

ကူညီေပးရပါမယ္။ အစုိးရတာဝန္ရွိသူေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးဘက္ျခမ္းကေတာ့ အဆင့္(၂)ဆင့္နဲ႔ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရပါမယ္။ ပထမ 

အဆင့္က  ၿခိမ္းေျခာက္အႏုိင္က်င့္တတ္တ့ဲ ရေဲတြဆီက အာဏာ ျပန္ရုပ္သိမ္းထားဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္ကေတာ့ သူတုိ႔ 

က်င့္ဝတ္ မညီတာေတြကုိ ျပစ္တင္ရွဳံ႕ခ် ဖယ္ရွားၿပီး က်င့္ဝတ္ေကာင္းလာတ့ဲအထိ ျပဳျပင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။   
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အပိုင္း (၂ဝ)    ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား 

ပုဂၢလိကပိုင္စီးပြားေရးစနစ္ကုိ Capitalism လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒီစနစ္နဲ႔ဒီမိုကေရစီဟာ မိတ္ဘက္ေတြပါလုိ႔ သေဘာထားခ့ဲၾကတာ အခ်ိန္ 

အေတာ္ၾကာကတည္းကပါဘဲ။ ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္ေတြကုိ ဖန္တီးလာႏုိင္ၾကတ့ဲအခါ ေစ်းကြက္ေတြ 

မ်ားလာပါတယ္။ တုိးတက္လာပါတယ္။ သာမန္လူေတြေတာင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားလာႏုိင္ၾကပါတယ္။ ဗဟုိကေန ႏုိင္င့ံအာဏာ 

သံုးၿပီး စီးပြားေရးကုိ ထိန္းခ်ဳ ပ္ေပမယ္လည္း လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္ကု ိ အေျခခံထားတ့ဲ လူထုက အံတရုင္ဆုိင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ 

ဒီပုံစံဟာ ႏုိင္ငံေရးအာဏာကုိ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ စတုိက္ယူတာမ်ဳ ိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ စီးပြားေရးမွာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈကုိ အံတုေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ 

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကုိ အေျခခံရသလုိ၊ ႏုိင္ငံေရးမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကိ ုဖယ္ရွားဖုိ႔ ဒီမိုကေရစီကိ ုအေျခခံရတာပါဘဲ။  

လူအမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားတ့ဲ ေစ်းကြကေ္တြဟာ ေရွးေခတ္ကတည္းကဘဲ တည္ရွိေနခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လေူတြက သူတုိ႔ရ႕ဲ 

အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြအေပၚ ေက်နပ္ေအာင္ အျမဲႀကိဳးပမ္းၾကပါတယ္။ ေငြဒဂၤါး၊ ေငြစကၠဴေတြ မေပၚေသးတုန္းကဆုိရင ္လူေတြဟာ 

စားစရာ၊ အဝတ္၊ ပစၥည္းနဲ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အစရိွတာေတြကုိ သူတို႔ကုိယ္တုိင ္တတ္ႏုိင္သေလာက္ ဖန္တီး ထုတ္လုပ္ၾကရတဲ့အျပင္ သူတုိ႔ 

ပစၥည္းကုိ အျခားသူေတြရဲ႕ပစၥည္းနဲ႔ လဲလွယ္ယူၾကရပါတယ္။ ေငြဒဂၤါးေတြကုိ တီထြင္သံုးစြဲႏိုင္ခဲ့ၾကတ့ဲအခါ ေငြဒဂၤါးဟာ ပစၥည္းခ်င္း 

ဖလွယ္တ့ဲစနစ္ကိ ုတကယ္တမ္း အစားထုိး အသုံးခ်ႏုိင္တ့ဲ အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္လာခ့ဲပါတယ္။  

ေငြေၾကးစနစ္ကိုအသုံးခ်လာတ့ဲအခါ လူတို႔ဟာ စားစရာကုိ အရင္ကလုိ ကိုယ္တိုင္ထုတ္စရာ မလုိေတာ့ပါဘူး။ ေငြရွရိင္ ႀကိဳက္တာကုိ 

ဝယ္ယူႏုိင္တ့ဲေခတ္ကုိ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားတာကုိ ေခတ္ကာလနဲ႔ 

လိုက္ဖက္ညီတ့ဲပုံစံျဖစေ္အာင္ စတင္က်င့္သံုးလာႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။  

ဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ ပိုင္ဆုိင္ေငြေတြကိ ု စုေဆာင္းတတ္လာပါတယ္။ တခါ စုေဆာင္းေငြေတြကုိ ျပန္္ရင္းႏီွးၿပီး စီးပြားေရးလုပ္လာ 

ၾကပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႔ ေငြရင္းျမွဳပ္ႏံွၿပီး လုပ္ကိုင္တဲ ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးေတြ ပထမဦးဆုံး ျဖစ္ေပၚလာခ့ဲပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္း 

အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္ရာမွာ ကုန္ၾကမ္း၊ အေဆာက္အဦ စတ့ဲ လိုအပ္တာေတြ၊ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာပုိင္းဆုိင္ရာ စက္ကိရိယာ 

ေတြအတြက္ ေငြရင္းျမွဳပ္ႏွံတာကုိ အသုံးခ်ၾကပါတယ္။    

အခ်ိန္ၾကာလာတ့ဲအခါ ေစ်းကြက္ေတြကလည္း တစတစႀကီးထြားလာခဲ့ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာဘ ဲ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးေတြ 

ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ရိွေနခ့ဲတဲ ့ပုဂၢလိကပုိင ္စီးပြားေရးစနစ္မွာ အမွန္တကယ္ဘ ဲျပႆနာေတြ ရိွပါတယ။္ ဒါေပမယ့္  

သူ႔နည္းသူ႔ဟန္နဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့တယ္လုိ႔ ယူဆရပါတယ္။ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးေတြေၾကာင့္လည္း ေခတ္သစ္သမုိင္းမွာ စီးပြားေရး 

ၿပိဳင္ဆုိင္တ့ဲပံုစံေတြ စတင္ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ အၿပိဳင္အဆုိင္ မ်ားလာတဲအ့ခါ မတူညီတ့ဲ ထုတ္ကုန္ေတြအေပၚ ဦးတည္လာၾကတ့ဲ 

စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံ ပုံစံမ်ဳ ိးစုံ တဟုန္ထုိးေပါက္ကြဲ ထြက္ေပၚလာခ့ဲပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း မတူညီတ့ဲ ေငြေၾကးေတြကုိ 

လလွဲယ္ေပးရာက အစျပဳၿပီး ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ အေဆာက္အအုံေတြကုိလည္း ဖန္တီး တည္ေဆာက္လာႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။        

ေစ်းကြက္ေတြရဲ႕ ဘယ္လုိစနစ္ကုိမဆိ ု ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္လုိ႔ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပိုၿပီး ေလးနက္ေအာင္ 

ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးဆုိတာ လုပ္တတ္ရင ္သူေဌးျဖစ္တာပါဘဲ။ အကန္႔အသတ္မရွ ိခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသြားႏုိင္ပါတယ္။ 

ဒီစနစ္မွာ ေကာင္းတာကေတာ့  ခ်မ္းသာတ့ဲ ဓနအင္အားနဲ႔ သူေဌးျဖစ္နည္းေတြကုိ ႏိုင္ငံပိုင္၊ ျပည္သူပိုငဆုိ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရႏုိင္ 

ပါဘူး။ ပုဂၢလိကေတြကဘ ဲတရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ပါတယ္။  

ေငြရင္း ဆိုတာ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ေနာက္ထပ္ စီးပြားတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ စုေဆာင္းထားတ့ဲ အရင္းအႏီွး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမဆုိ 

ေငြရင္းကုိ လုိအပ္သလိ ုအသုံးခ်တယ္ဆုိရင ္အနည္းဆုံး တစိတ္တပိုင္းေလာက္ လုပ္တာဘဲျဖစ္ျဖစ ္ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္တယ္လုိ႔ 

သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္းသာ ရမယ္ဆိရုင္ ဘယ္လိ ုပုဂၢလိကစီးပြားေရးကုိမဆိ ုစြန္႔စားၾကမယ့္သေဘာ ရွိပါတယ္။       

မၾကာေသးတ့ဲ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ စီးပြားေရးေတြ ျမင့္တက္လာတာဟာ ထူးျခားတ့ဲ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပါဘဲ။ ဒါဟာ ဘာလဲ 

ဆိုေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ေတြ က်ဆံုးသြားၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္က ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက 

စီးပြားေရးစနစ္ ဆုိတာ မတုိးတက္ႏိုင္ေသးရင္ နည္းလမ္းရွာေဖြ ႀကိဳးပမ္းပါတယ္။ တိုးတက္လာရင ္အျမင့္ဆုံးျဖစ္္ႏုိင္တဲအ့ထိ ႀကိဳးပမ္း 



88 

 

တတ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာတာကေတာ့ စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးေတြ ေပၚထြန္းလာတာပါဘဲ။ 

ေကာ္ပိေုရးရွင္း ဆိတုာ တရားဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အစုရွယ္ယာပုိင္ရွင ္ ေငြရင္းျမွဳပ္ႏံွထားသူေတြက သူတုိ႔ 

ကိုယ္တိုင္ မပါဝင္ပ ဲကြၽမ္းက်င္သေူတြကုိ ခန္႔ထားၿပီး စီမံလုပ္ေဆာင္ေစတ့ဲ စီးပြားေရးအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္  စီးပြားေရး 

က႑မွာ မပါဝင္တ့ဲ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- ၿဗိတိန္က ဘီဘီစ ီ ျဖစ္ပါတယ္။ အျမတ္အစြန္း မရွာပဲ လုပ္ေနတ့ဲ 

ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ 

အခုခါမွာ အႀကီးမားဆုံး စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းႀကီးေတြဟာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုထက္ေတာင္ ပိုၿပီး စီးပြားေရးအင္အား ေကာင္းမြန္ေနၾက 

ပါတယ္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေတြက အၿပိဳ င္အဆုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ၾကပါတယ္။ မေၾကညာတ့ဲ စီးပြားေရးစစ္ပြဲေတြ ျဖစ္ေနပါ 

ေတာ့တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြက အႏုိင္ရတတ္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူေတြ လုပ္ကုိင္ေနၾကတ့ဲ စီးပြားေရး 

လုပ္ငန္းေတြ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္စည္းမ်ဥ္းေတြ ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတြက အခ်မ္းသာဆုံး 

အလႊာေတြဟာ ကမာၻတလႊား လႊမ္းမုိးထားႏုိင္တ့ဲ စီးပြားေရး ပုံစံသစ္ကိ ုတည္ေဆာက္လာေနၾကလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။      

ဒီလုိျဖစ္ေနရတာဟာ ႏွစ္ဘက္ညီမွ်တ့ဲ အေနအထား မဟုတ္ပါဘူး။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အစုိးရေတြအၾကား ျဖစ္ေပၚေနတ့ဲ 

တင္းမာမႈေတြကုိ မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းရမွာဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မေျဖရွင္းႏုိင္ပ ဲ ဆက္လက္ၿပိဳင္ဆုိင္ေနရင္ အရံွဳးအႏုိင္ 

အေျဖတခုခု ထြက္လာမွာပါ။ တကယ္လို႔ ကုမၸဏီေတြဘက္က လႊမ္းမုိးႏုိင္သြားရင္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ နာမည္ခံေလာက္ဘ ဲရွိေနပါ 

လိမ့္မယ္။ ဒီလုိဘဲ အစုိးရဘက္က ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးအတြက္ ကုမၸဏီေတြကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္သြားႏုိင္ျပန္ရင္လည္း ကမာၻ 

တလႊား ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးဘူးလုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ 

ဒီေခတ္မွာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္တ့ဲစနစ္ကိ ုလူမႈအဖြဲ႔အစည္းထဲက အားလုံးအတြက ္သင့္တင့္မွ်တေအာင္ လမ္းခင္း 

ေပးဖုိ႔ လုိအပ္လာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ေကာ္ပုိေရးရွင္းကုိအေျခခံတ့ဲ စီးပြားေရးစနစ္ဟာ လူေတြရ႕ဲေန႔စဥ္ဘဝကုိ တနည္း 

နည္းနဲ႔  အေကာင္းအဆုိး ျဖစ္ေစလုိ႔ပါဘဲ။ အစုိးရအေပၚ ေကာင္းတာဆိုးတာ ျဖစ္ေစသလုိ ေကာ္ပိုေရးရွင္းဝန္ထမ္း၊ စားသုံးသူ၊ 

လူေနမႈအသုိင္းအဝုိင္းနဲ႔ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကုိလည္း ေကာင္းက်ဳိးဆုိးက်ဳ ိးေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။    

အပုိင္း(၁)မွာတုန္းက ဒီမိုကေရစီကုိ အေျခခံမူေတြအေပၚမွာ စုစည္း တည္ေဆာက္ထားတာကုိ သိခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီနဲ႔ 

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္တုိ႔ဟာ မိတ္ဘက္ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီဟာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရး 

စနစ္နဲ႔ သေဘာခ်င္းမညီမွ်ပ ဲပဋိပကၡျဖစ္တတ္တာကုိ သိထားရပါမယ္။ ဒီလုိျဖစ္ရတာဟာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ 

ထားပုံေၾကာင္ ့ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္မွာ  ဒီမိုကေရစီလုိ အေျခခံမူေတြမရိွပါဘူး။ သူ႔ကိုယ္ပုိင ္စီးပြားေရး အစြမ္းအစနဲ႔ 

ရပ္တည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။    

ဒီမုိကေရစီစနစ္ဟာ မတူကြဲျပားတာေတြကုိ စုစည္းေပးပါတယ္။ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္ကေတာ့ တစုတစည္းတည္း ျဖစ္ေနတာကုိ 

ကြဲျပားျခားနားေအာင္ ခြဲထုတ္ပါတယ္။ မတူညီတာေတြ အခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆုိင္တာကုိ အားေပးပါတယ္။ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ 

အၿပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္တာကုိ ခြဲျခားလုိ႔ မရပါဘူး။ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးစနစ္ရိွရင္ ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ဆုိင္ေနၾကတယ္ဆုိရင္ 

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေနလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြအခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကတာကုိ နမူနာေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီက လူသားတုိင္းအတြက္ တန္းတူညီတ ူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးပါတယ္။ က်င့္ဝတ္ေတြအေပၚအက်ဳိးျပဳႏုိင္ဖုိ႔ 

အားေပးပါတယ္။ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္မွာေတာ့ ဒါမ်ဳ ိးေတြ မရိွပါဘူး။ စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြကုိ နမူနာယူၾကည့္ရင္ သူတို႔မွာ  

“လုပ္ႏိုင္ရင္လုပ္၊ မလုပ္ႏိုင္ရင ္ သူမ်ား ဝင္လုပ္သြားမယ္” ဆုိတဲ ့ ကုိယ္ပိုင္မူကုိ ေတြ႔ရပါမယ။္ “လုပ္ႏိုင္စြမ္းရိွလုိ႔ ဆက္လုပ္လုိ႔ ရေန 

ေသးတယ္” ဆိုတ့ဲသေဘာ ရွိပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ဆုိရင ္ေတာရိုင္းဥပေဒလုိ ပါဘဲ။  

ဒီမုိကေရစီမွာ မတူကြဲျပားတာေတြကိ ု တန္ဖိုးထားပါတယ္။ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္မွာေတာ့ ဓနဥစၥာနဲ႔ တန္ဖုိးျဖတ္ပါတယ္။ 

ေငြမ်က္ႏွာကုိဘဲ ၾကည့္ပါတယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အမ်ားအတြက္ေကာင္းတယ္လုိ႔ သတ္မွတ္ထားတာေတြက ပုဂၢလိကစီးပြားေရး 

စနစ္မွာ သိပ္အေရးမႀကီးပါဘူး။ တကုိယ္ေကာင္းဆန္ၿပီး ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား ရလုိတာကုိ ပိုၿပီးအေရးပါတယ္လို႔ သေဘာထားပါတယ္။ 

ပုဂၢလိက စီးပြားေရးကုိ လုပ္ကုိင္ရာမွာ တန္းတူညီမွ်တာကုိ တန္ဖုိးမထားပါဘူး။ ဒါေၾကာင္ ့“တန္းတူညီတ ူမဟုတ္ဘူး”လို႔ သြားမေျပာ 
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ႏိုင္ပါဘူး။ တန္းတူမဟုတ္တ့ဲဒဏ္ကုိ ေရွာင္လုိ႔မရပဲ ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝဆုိတာ စီးပြားေရးဆန္ေနပါတယ္။ ဘဝရ႕ဲဘယ္အရာကုိ 

မဆုိ စီးပြားေရးရႈေထာင့္ကဘဲ ၾကည့္ရႈဆုံးျဖတ္ပါတယ္။ အရာရာတုိင္း၊ လူတုိင္းကုိ ေရာင္းကုန္လုိဘ ဲသေဘာထားပါတယ္။     

ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြရ႕ဲ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ေတြဟာ အက်ဳ ိးအျမတ္ ႀကီးမားလွပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြက 

ေခတ္သစ္စီးပြားေရး တခုလုံးကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၿခိမ္းေျခာက္လာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင္ ့ေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြကုိ အာဏာ ကန္႔သတ္ 

ထိန္းညိွဖုိ႔ ေကာင္းေကာင္း လုိအပ္ေနပါၿပီ။ ကုမၸဏီမ်ားကုိ အာဏာကန္႔သတ္ဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ စီမံခန္႔ခြဲသူေတြကုိလည္း အာဏာ 

ကန္႔သတ္ဖုိ႔ လိုပါတယ္။    

စီမံခန္႔ခြဲသူေတြက ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ရင္ သူတုိ႔ကိ ုအရပ္ဘက္ဆုိင္ရာ ရာဇဝတ္ပုဒ္မေတြနဲ႔ အမွန္တကယ္ အေရးယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္္ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ အားလုံးနီးပါးေလာက္မွာ အေရးယူေနတဲ ့လက္ရွဥိပေဒကုိၾကည့္ရင ္ဘက္လုိက္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ 

လူရုိေသ ရွင္ရုိေသ ဂုဏ္ျဒဗ္ႀကီးႀကီး ရာထူးရာခံ လက္ကုိင္ရိွသူေတြက ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ရင္ စစ္ေဆးမခံရသလုိ တရားရုံးတင္ 

ဆံုးျဖတ္စီရင္ခံရတာလည္း မရိွပါဘူး။ သူတုိ႔လုိ လူမလုိင္လႊာေတြ က်ဴးလြန္တ့ဲ ရာဇဝတ္မႈကုိ White-collar crime လို႔ ေခၚပါတယ္။   

စီမံခန္႔ခြဲသူေတြကုိ အေရးယူအျပစ္ေပးရာမွာ သူတုိ႔ကုိ ေနာင္က်ဥ္ေအာင္ထိန္းဖုိ႔ လုိပါတယ္။ ဥပမာ- လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းကေန ေခတၱ 

ခဏေလာက္ တစိတ္တပိုင္း ဖယ္ရွားၿပီး အရွက္ရေစတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေရာ၊ ကုမၸဏီ အဆင့္ျမင့္ဝန္ထမ္းေတြပါ က်င့္ဝတ္ 

ေဖာက္ျပန္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ မီဒီယာေတြက ေထာက္ျပရပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ သတင္းစာ 

ရွင္းလင္းပြဲေတြ၊ ဆႏၵျပပြဲေတြနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ရံွဳခ်ရပါမယ။္  

ကုမၸဏီေတြအေပၚ လုပ္ပိုင္ခြင္ ့အာဏာေတြ ကန္႔သတ္ဖုိ႔ တာဝန္ရွိသူေတြကေတာ့ အစုိးရ၊ မီဒီယာနဲ႔ ျပည္သူေတြဘ ဲ ျဖစ္ပါတယ။္ 

အာဏာအလြဲသံုးစားလုပ္ႏိုငတ့ဲ္ ေနရာမွန္သမွ် စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္ဖို႔ အစုိးရက အရင္လုပရ္ပါမယ။္  

လူထုဘက္မွာေတာ့ ကုမၸဏီကုိ တုိက္ရုိက္စာေရးကန္႔ကြက္တာမ်ဳ ိးကေန ဆႏၵျပပြဲေတြ က်င္းပတ့ဲအထိ အမ်ဳိးမ်ဳ ိးလုပ္ႏုိင္ဖို႔ ရိွပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ပိုအေရးပါ ထိေရာက္တာကေတာ့ ကုမၸဏီကိ ုသပိတ္ေမွာက္တာပါ။ ဥပမာ-ကုမၸဏရဲီ႕ထုတ္ကုန ္(ဒါမွမဟုတ္) ဝန္ေဆာင္မႈ 

လုပ္ငန္းကုိ လူထုက အားမေပးပဲ ေနလုိက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ။္ သပိတ္ေမွာက္လုိက္တာေၾကာင့္ အဲဒီကုမၸဏအီျပင္ တျခားကုမၸဏီ 

အားလုံးနီးပါးေလာက္ကိုေတာင္ လူထုလုိလားခ်က္အတုိင္း ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ျပန္တ့ဲ 

ကုမၸဏီေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးမ်ားလုိ႔ လူထုအေနနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သပိတ္ေမွာက္ လႈပ္ရွားႏုိင္ၾကဖို႔ သိပ္လိုအပ္ပါတယ္။  

ကုမၸဏီေတြက ဝယ္ယူစားသုံးသူေတြအေပၚ အထူးဂရုစုိက္တယ္လို႔ ယူဆလာေစဖုိ႔ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္တခ ု လုိအပ္ပါတယ္။ 

အဲဒါကေတာ့ ဝယ္ယူစားသုံးသူေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိႏုိင္ေအာင ္ အေရးပါတ့ဲအခ်က္အလက္ေတြကုိ ထုတ္ကုန္တံဆိပ္မွာ 

အျပည့္အစုံ ေဖာ္ျပေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးပါတ့ဲအခ်က္ေတြကေတာ့ ဘာပစၥည္းေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတယ္ဆုိတာ စာရင္းနဲ႔ 

တကြ ေဖာ္ျပထားရပါတယ။္ ဘယ္လုိ သုံးစြဲရမယ၊္ ဘယ္လုိစြန္႔ပစရ္မယ္ ဆုိတာလည္း ေဖာ္ျပထားရပါတယ္။ အထူးလုိအပ္တာက 

ထုတ္ကုန္ဟာ သဘာဝအတုိင္းမဟုတ္ပဲ ထပ္တူမ်ဳ ိးပြားတ့ဲ နည္းပညာ (Genetic engineering or cloning) နဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားရင္ 

အဲဒီလိုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားရပါတယ္။     

ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြမွာ ျပင္ဆင္ဖုိ႔လုိေနတာ ႏွစ္ခ ုရွိပါတယ္။ ပထမတခုကေတာ့ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြကိ ုတရားဝင္ရပိုင္ခြင္ ့ရေနတ့ဲ 

လူေတြလုိ သေဘာမထားသင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ စီးပြားေရးေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြမွာ လူေတြလုိ၊ အသင္းအဖြဲ႔အစည္းဌာန 

ေတြလုိ ရပိုင္ခြင့္ေတြ ရိွေနရင ္ သူတုိ႔ဟာ စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ တကုိယ္ေကာင္းဆန္ဆန္ စီးပြားရွာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိျဖစ္ 

သြားရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကုိ ေႏွာင့္ေႏွးသြားေစႏုိင္တဲအ့ျပင္ ဒီမုိကေရစီကုိပါ ထိခုိက္လာႏုိင္ပါတယ္။ ေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြဟာ  

လူေတြလုိ ရပိုင္ခြင့္ ရွိေနတာကုိ ျပန္ေျပာင္းရမယ္လုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ုဗဟုိတရားရုံးက ဆုံးျဖတ္စီရင္ထားပါတယ္။      

ျပင္ဆင္ဖို႔လုိေနတ့ဲ ေနာက္တခုက အျမတ္အစြန္းကိစၥ ျဖစ္ပါတယ။္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြ တည္ေထာင္ၿပီး လုပ္ကုိင္ၾကတာ အျမတ္ 

အစြန္း ရရွိဖုိ႔ ဆုိတာ မျငင္းသာပါဘူး။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒီေတြက ပုဂၢလိကေတြရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္ျခင္းဟာ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းအတြက ္ ျပႆနာ 

ျဖစ္ေစတယ္လုိ႔ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကဖူးပါတယ္။ သူတုိ႔ယုံၾကည္ခ်က္က မမွန္ပါဘူး။ သူတုိ႔အယူအဆအရ လူတိုင္းက ဆင္းရဲေနသင့္တယ္ 

ဆိုတာကလည္း မမွန္ပါဘူး။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ဘယ္သူမွ အလြန္အကြၽံ မခ်မ္းသာသင့္ဘူး ဆုိတာဘဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။  
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အမွန္တကယ္ျပႆနာက အျမတ္အစြန္း ရခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျမတ္အစြန္းရရိွဖို႔ စီးပြားေရး အေဆာက္အအုံေတြက ညိွယူထား 

ၾကပါတယ္။ ဒါက သူတုိ႔အေနနဲ႔ အနည္းဆုံး လုပ္တတ္တာမ်ဳိးပါ။ ဒီလုိညိွယူတာမ်ဴ ိးကုိ ဖယ္ရွားရပါမယ္။ အျမတ္အစြန္းအတြက္ 

လုပ္ေနၾကတ့ဲ ေကာ္ပုိေရးရွင္းေတြဟာ အျမတ္အစြန္းမယူတ့ဲ ပုံစံကုိ ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္သင့္ပါတယ္။     

အဲဒါကိုေတာ့ ကေန႔ေခတ္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြက ေသခ်ာေပါက္ ဆန္႔က်င္ၾကပါလိမ့္မယ္။ လူတုိင္းက ကုိယ္က်ဳ ိးအတြက္သာ ျပဳမူ 

တတ္ၾကၿပီး အျခားသူအက်ဳိးအတြက ္ လုပ္မေပးတတ္ၾကသလို လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာလည္း အတၱဆန္တာကိ ု တားျမစ္ပိတ္ပင္ဖုိ႔ 

မသင့္ပါဘူးလုိ႔ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြက ေစာဒကတက္ၾကပါတယ္။ အတၱဆန္တဲ ့ ဒီလုိယုံၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း သူတို႔ဟာ 

က်င့္ဝတ္ေတြ လုိက္နာရမယ့္အေရးကုိ ျငင္းပယ္ေလ့ရိွၾကပါတယ္။  

ပုဂၢလိက စီးပြားေရးစနစ္ဟာ အႂကြင္းမ့ဲအာဏာရွင္စနစ္လုိဘဲ တည္ေဆာက္လာေနပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ လူ႔မလုိင္လႊာေတြရ႕ဲ 

စီးပြားေရးစနစ္နဲ႔ တူလာေနပါတယ္။ ဒီလိုေျပာႏိုင္ရတာဟာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္က ေခါင္းပုံျဖတ္စနစ္ကိ ု က်င့္သုံးလုိ႔ပါဘ။ဲ 

ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွင္း၊ အင္အားႀကီးသူ ႏုိင္စတမ္း ဆိုတ့ဲ သဘာဝတရားဟာ မွန္တယ္ဆုိၿပီး လက္ခံေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက 

စီးပြားေရးစနစ္ရဲ႕ အေျခခံမူေတြနဲ႔ က်င့္သုံးတ့ဲ နည္းလမ္းေတြအရ အရက္စက္ဆုံးလုပ္ႏိုင္ရင္ အျမဲတမ္းေအာင္ျမင္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလုိစီးပြားေရးပုံစံမ်ဳိး ရွိေနတ့ဲ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းကုိ ၾကည့္လိုက္ရင္ လူကိ ု ပဓာနထားၿပီး တည္ေဆာက္ မထားဘူးဆုိတာ ေတြ႔ရပါ 

တယ္။ ဒီပုံစံမ်ဳိးမွာ အတၱက လႊမ္းမုိးေနပါတယ္။ လူေတြကိ ုေလာဘရမက ္ျပင္းထန္ေနေစပါတယ္။ အရာရာတုိင္းကုိ ေငြနဲ႔တိုင္းတာၿပီး 

တန္ဖိုးျဖတ္ေနပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီကုိ ေရြးခ်ယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ဒီလုိေစ်းကြကေ္တြ၊ ဒေီစ်းကြက္မွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူေတြက ျပည္သူေတြရ႕ဲ 

ေန႔စဥ္ဘဝကုိ မလႊမ္းမုိး၊ မဖ်က္ဆီးႏုိင္ေအာင္ အေသအခ်ာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။   
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