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ဒီမိုကေရစီ သင္ခန္းစာ
မာတိကာ
ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံမူမ်ား
အပိုင္း (၁)

ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ

အပိုင္း (၂)

တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္

အပိုင္း (၃)

မိမိလုပ္သမွ် မိမိမွာသာ တာဝန္ရွိျခင္း

အပိုင္း (၄)

မေသခ်ာ မေရရာမႈႏွင့္ တန္ဖိုး

အခန္း (၅)

က်င့္ဝတ္မ်ား

အပိုင္း (၆)

အာဏာ

အပိုင္း (၇)

ရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား

တာဝန္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ
အပိုင္း (၈)

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ျပည္သူ

အပိုင္း (၉)

သေဘာမတူ-သေဘာထားကြဲလြဲျခင္း ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ျခင္း

အပိုင္း (၁ဝ) ေခါင္းေဆာင္မ်ား

ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးေသာ အသင္း အဖြ႔ဲ ဌာန အစည္းအရံုးမ်ား
အပိုင္း (၁၁) လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္ ထိန္း ညွိျခင္း
အပိုင္း (၁၂) တရားဥပေဒ စိုး မိုး ေရး
အပိုင္း (၁၃) ႏိုင္ငံဖ႔စ
ဲြ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ
အပိုင္း (၁၄) ဖယ္ဒရယ္စနစ္
အပိုင္း (၁၅) ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ်ား
အပိုင္း (၁၆) ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

ဒီမိုကေရစီအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ား
အပိင
ု ္း (၁၇) ဒီမိုကေရစီ ဒြိဟမ်ား
အပိုင္း (၁၈) စစ္ဘက္က႑
အပိုင္း (၁၉) လူထု လံုျခံဳေရးအတြက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေသာ ရဲ
အပိုင္း (၂ဝ) ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီး မ်ား
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နိဒါန္း
အေျခခံပညာေရး အသင့္အတင့္ရွိသူ တဦးတေယာက္က ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း စတင္ ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ဖတ္ရႈ သေဘာေပါက္ႏိုင္
ေလာက္တ့ဲ လမ္းညႊန္ျဖစ္ေစဖို႔ ရည္ရယ
ြ ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ သင္ခန္း စာေတြကို ေရးသားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလမ္းညႊန္အတြက္ လိအ
ု ပ္တာေတြကို ရွာေဖြစုေဆာင္းေနခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ရွင္းျပရံုနဲ႔ စတင္ေလ့လာသူတဦးအဖို႔
လက္ေတြ႔အသံုးခ်ႏိုင္မွာ မဟုတဘ
္ ူးလို႔ က်ေနာ္ ရိပ္မိလာပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအေပၚ အဓိပၸာယ္ တလြေ
ဲ ကာက္မရ
ိ င္ ပိုဆိုးသြားႏိုင္
ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္တာေတြကို ႀကိဳတင္သိထားဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ သင္ခန္းစာ ယူလို႔ရရင္
ယူႏိုင္ေအာင္ က႑အလိုက္ အပိုင္း (၂ဝ) ခြၿဲ ပီး ေရးသားျပဳစုထားပါတယ္။
တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီကုိ ပညာရပ္တခုအေနနဲ႔ ရွင္းျပဖို႔ ခက္ခဲလွပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ ကမာၻတလႊား ဒီမိုကေရစီ
ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ၾကံဳေတြေ
႔ နရခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အသံုးခ်ေနတာ
ၾကတာေၾကာင့္ စတင္သံုးစြသ
ဲ ူေတြအေနနဲ႔ အတုယူမွား က်င့္သံုးလာႏိုင္လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကို သင္ခန္း စာ
ယူၿပီး ေလ့လာတာက ဒီမိုကေရစီကို ပိုၿပီး ထိေရာက္ေအာင္ က်င့္သံုးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမုိကေရစီအေၾကာင္း သိရွိနားလည္ဖို႔ ႏွစ္မ်ဳိးခြဲ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ပထမအမ်ဳိးအစားကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အဲဒီလို အတုယူ
မွားႏိုင္တာကိုလက္ခံၿပီး

ရႈပ္ေထြးနက္ရိွဳင္းလွတဲ့

ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း

အလံုးစံု

နားလည္သေဘာေပါက္တအ
ဲ့ ထိ

ႀကိဳးစား

ေလ့လာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါမွမဟုတ္ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္၊ ေနာက္ေတာ့မွ မေအာင္ျမင္ရင္လည္း ရွိပါေစေတာ့၊ ဒီမိုကေရစီကို သာမန္ကာလွ်ံကာ နားလည္ထားအပ္
တဲ့ စနစ္တရပ္လို႔ ယူဆၿပီး ေလ့လာတာျဖစ္ပါတယ္။ (ဆိုလိုတာက ဒီမိုကေရစီကို မေလ့လာရင္ မျဖစ္ႏိုင္တအ
ဲ့ ေျခအေန ေရာက္ေန
တာေၾကာင့္ ဒါကို ေလ့လာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လံုးဝဥႆံု သိမထားတာထက္စာရင္ အေျခခံေလာက္ သိထားရင္ဘဲ ဒီမိုကေရစီကို
တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။)
ဒုတိယအမ်ဳိးအစားဟာ လူထုပညာေပးေရးေတြနဲ႔ စနစ္က်ေလ့လာတဲ့ပံုစံမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး ။ တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ
ဒီမိုကေရစီကို တန္ဖိုး ထား ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကမယ့္သူေတြအတြက္ ႀကိဳတင္ျဖည့္ဆည္းထားရမယ္႔ သတ္မွတခ
္ ်က္ေတြ ရွေ
ိ န
ပါတယ္။ ဥပမာ- ဒီမိုကေရစီစနစ္ရ႕ဲ အေျခခံမူျဖစ္တဲ့ လူထုက အစိုး ရကို ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရတဲ့ကိစၥမွာ အစိုးရဆိုတာ ဘယ္လိုမ်ဳိး
ျဖစ္ေနရမလဲ၊ လူထုက ဘယ္လုိေရြး ခ်ယ္ရသလဲ၊ အဲဒါမ်ဳိး ေတြကို လူထုက ေကာင္းေကာင္းႀကီး သိေနေအာင္ လူထုပညာေပးေရးနဲ႔
စနစ္တက် က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီ သင္ခန္းစာေတြဟာ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံလမ္းညႊန္ ျဖစ္တယ္လို႔ ပိုၿပီးတိက်ေအာင္ ေခၚႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီသင္ခန္း စာ
ေတြမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရ႕ဲ အေျခခံအခ်က္ေတြ၊ ေတြးေခၚပံုေတြ၊ ဆက္စပ္တာေတြအားလံုး ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီမိုကေရစီကို
အေျချပဳထားရတဲ့ မရွိမျဖစ္ အေရးပါတဲ့ စိတ္ကူး ေတြ၊ မူဝါဒေတြကို အေျခခံက်က် ေလ့လာႏိုင္မယ့္ ဗဟုသုတ ဟင္းေလးအိုး ႀကီး
လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္န႔ေ
ဲ တာင္ မကေသးပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလာေလာဆယ္မွာ ဟိုလိုလို ဒီလုိလုိ ရႈပ္ေထြးေန
တာေတြကိုလည္း ဒီသင္ခန္း စာေတြကုိ ဖတ္လိုက္ရင္ ရွင္း သြားပါလိမ့္မယ္။
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အပိုင္း (၁)

ဒီမိုကေရစီ ဆိုသည္မွာ

ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ “ျပည္သေ
ူ တြက အစိုးရကို ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္တယ္။ အစိုးရက ျပည္သေ
ူ တြအက်ဳိးအတြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေပး
ရတယ္”လို႔ လူအမ်ားက ေကာင္းေကာင္း သိရွိလက္ခံထားၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာကိဆ
ု ိုလိုပါသလဲ။ လူေတြက ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး
အုပ္ခ်ဳပ္ခံေပးရမွာလဲ။
ဒီမိုကေရစီမွာ စံနမူနာျပ ပံုစံ (၂)ရပ္ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီကို အဂၤလိပ္လို Representative Democracy လို႔ေခၚပါတယ္။ အဲဒီစနစ္ကို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားမွာ
က်င့္သံုး ၾကပါတယ္။ ျပည္သေ
ူ တြဟာ ေရြး ေကာက္ပအ
ြဲ ဆင့္ဆင့္နဲ႔ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္အေရြးခံႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အျခား
သူေတြကို မဲေပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲပံုစံနဲ႔ ျပည္သေ
ူ တြကို ကိုယ္စားျပဳေပးႏိုင္သူေတြကို လႊတ္ေတာ္အမတ္
အျဖစ္နဲ႔ ေရြးခ်ယ္ေပးၾကပါတယ္။ ၿပီး ေတာ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြထက
ဲ ဘဲ အစိုးရတရပ္အျဖစ္ ေခါင္း ေဆာင္ႏိုငမ
္ ယ့္သူေတြကို
ထပ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ၾကရပါတယ္။
တိုကရ
္ ိုက္ဒီမိုကေရစီကေတာ့ အဂၤလိပ္လို Direct Democracy ပါဘ။ဲ ဒီစနစ္မွာ အစိုး ရကေပးလာတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာေတြကဘ
ို ဲ
ျပည္သေ
ူ တြက တိုက္ရိုက္မေ
ဲ ပး ေရြးခ်ယ္ခင
ြ ရ
့္ ပါတယ္။ အေရးႀကီး ကိစၥအားလံုး ကို အစိုးရေခါင္း ေဆာင္ေတြကဘဲ ဆံုး ျဖတ္ပါတယ္။
အစိုး ရကို ျပည္သေ
ူ တြက မဲေပး ေရြးခ်ယ္ခင
ြ ့္ မရွပ
ိ ါဘူး။
တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးဘက္မွာ အခက္အခဲေတြ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ လက္ရွိ အသံုး မ်ားေနတဲ့
ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္ကေန
ဒီအခက္အခဲေတြ

အပါအဝင္

အသြင္ေျပာင္း လာႏိုင္ဖ္ို႔

စည္းရံုးပညာေပးရာမွာလည္း

အျခားအေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ေၾကာင့္

အခုခ်ိန္ထိ

အခက္အခဲေတြ

တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို

ရွိေနပါေသးတယ္။
က်ယ္ျပန္ေ
႔ အာင္

တည္ေဆာက္လုိ႔ မရႏိုင္ေသးပါဘူး။
ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ “မဲေပးေရြး ခ်ယ္တာ တခုတည္းဘဲ လုပ္ရမွာလား”၊ “မဲေပးေရြး ခ်ယ္လိုက္တ့ဲ
ကိစၥေတြ ၿပီးသြားရင္ လူထုအခန္း က႑က ၿပီးသြားၿပီလား” လို႔ ျပန္ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေမးႏိုင္တာဟာ တိုက္ရိုက္ ဒီမိုကေရစီ
စနစ္ထက္ ပိုၿပီးအားသာတဲ့အခ်က္ပါဘဲ။ ဘာျဖစ္လို႔လဆ
ဲ ုိေတာ့ တိုက္ရိုက္ဒီမိုကေရစီမွာ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရတဲ့ ကိစၥတခု တည္းကိဘ
ု ဲ
လူထုက လုပ္ခင
ြ ့္ရၿပီး ဘာမွ ထပ္ေမးလို႔ မရေတာ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ လူထုအေနနဲ႔ မဲေပးေရြးခ်ယ္ရံု တခုတည္း လုပ္ရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မဲေပးေရြးခ်ယ္ၿပီးတဲ့တိုင္ေအာင္
လူထအ
ု ေနနဲ႔ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး က်န္ေနပါေသးတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ လူထုရ႕ဲ အခန္း က႑ဟာ
အင္မတန္ က်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးကိစၥကေတာ့ လူထုက မဲေပးတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီဟာ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္း ရဲ႕စနစ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို ရႈပ္ေထြးတယ္လို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ို
ေတာ့ ဒီမိုကေရစီမွာ ေရွာင္ရန္-ေဆာင္ရန္ မူေတြ၊ တာဝန္ခံယူရတာေတြ၊ အေရးပါတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရံုး ေတြ စံေ
ု နေအာင္
ရွိလို႔ပါဘဲ။ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေရးႀကီးဆံုး မူေတြကေတာ့ လူသားအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမႈနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယအေရးႀကီး ဆံုးကိစၥကေတာ့ ျပည္သူန႔ဲ ေခါင္း ေဆာင္ေတြက မိမိတို႔သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္အသီးသီးကို ထမ္း ေဆာင္ၾကဖို႔္
ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုက လူထုတာဝန္ကုယ
ိ ၊ူ ေခါင္းေဆာင္ကလည္း ေခါင္း ေဆာင္တာဝန္ကို ယူၾကဖို႔ပါ။ အမွန္တကယ္ေတာ့ လူထု
တာဝန္ေတြဟာ မဲေပးတာထက္ေတာင္ ပိုၿပီး တာဝန္ႀကီး မားလွပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီမွာ Institution လုိ႔ေခၚတဲ့ အသင္း-အဖြ-ဲ႔ ဌာန-အစည္းအရံုး-သမဂၢေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကြဲျပားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ
ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ သိပအ
္ ေရးပါတဲ့ အေျခခံ အေဆာက္အအံုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အသင္း-အဖြ-ဲ႔ ဌာန-အစည္းအရံုး ေတြမွာ Checks
and Balances လို႔ ေခၚတဲ့ အျပန္အလွန္ ထိန္း ညွိတာေတြကို မျဖစ္မေန လက္ခံက်င့္သံုးရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ မတူကြဲျပားေနတာ
ေတြကို စုစည္းရပါတယ္။ ဒါဟာ တတိယ အေရးႀကီးတဲ့ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။
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ဒီမိုကေရစီအတြက္ Rule of law လို႔ေခၚတဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိေနဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။
“ဒီမိုကေရစီမွာ ကြျဲ ပားျခားနားတာေတြအားလံုး စုစည္းတည္ရွိေနတယ္” ဆိတ
ု ့အ
ဲ ခ်က္ကို ျပည္သေ
ူ တြ နားလည္ေအာင္လုပ္ေပးဖို႔
လိုပါတယ္။ နားလည္ဖို႔က လူထုတာဝန္ဘဲ ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူအမ်ားစုဟာ နားလည္ရေကာင္း မွန္း
မစဥ္းစားမိသေလာက္ပါဘဲ။ နားမလည္ပရ
ဲ ွိေနရင္္ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုး ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး ။ နားမလည္ပဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးေန
ရင္လည္း ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို အမွန္တကယ္ေရာက္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
အခုလို ဒီမိုကေရစီ ထြန္းကားေနတဲေ
့ ခတ္မွာေတာင္ ကမာၻ႔ျပည္သူအမ်ားစုတဟ
ို႔ ာ ဒီမိုကေရစီစနစ္အေၾကာင္း ကို မဆိုစေလာက္ဘဲ
သိၾကပါေသးတယ္။ လံုးလံုးမသိၾကသူေတြေတာင္ ရွေ
ိ နပါေသးတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ က်င့္သံုးေန
ၾကတဲ့ ႏိုင္ငေ
ံ တြမွာေတာင္ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ခေရေစ့တင
ြ ္းက် သိသေ
ူ တြကို လက္ခ်ဳိး ေရတြက္လို႔ ရပါတယ္။ လူအမ်ားစု
ကေတာ့ သိတယ္ဆရ
ို ေ
ံု လးပဲ သိေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေခတ္မွာ လမ္းေၾကာင္း မွန္ေပၚေရာက္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငေ
ံ တြေတာင္ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာ တက္ေနရတုန္းပါဘဲ။
ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အလွမ္း ကြာေနဆဲပါပဲ။ အေလးအနက္ထား မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေသးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္
မေျဖရွင္းႏိုင္ရေသးတာလဲလို႔ စူး စမ္းေဖာ္ထုတသ
္ င့္ပါၿပီ။
ဒီမိုကေရစီအေပၚ နားမလည္ၾကေသးတာဟာ ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ ေျပာခဲ့ၿပီးတဲ့အတိုင္း ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ရႈပ္ေထြး တဲ့စနစ္ ျဖစ္ေနလို႔
ပါဘဲ။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ သီးသန္႔စီ ရပ္တည္ေနတဲ့ အေျခခံအခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီး ရွေ
ိ နပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံတခုခ်င္း ကို
ခြဲထုတ္ေလ့လာရပါမယ္။

ၿပီးေတာ့ အေျခခံေတြအားလံုးကို ယုတိၱေဗဒနည္းနဲ႔ ျပန္လည္ဆက္စပ္ေပးထားႏိုင္မွသာ ဒီမုက
ိ ေရစီကို

ေကာင္းေကာင္းသေဘာေပါက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အပိုင္းလိုက္ ေဖာ္ျပမယ့္ ဒီမိုကေရစီ သင္ခန္း စာေတြကို သေဘာေပါက္ေအာင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေလ့လာပါ။ ဒါဆိုရင္ ေလ့လာသူေတြ
အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံအခ်ကေ
္ တြအေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ သိရွိလာပါမယ္။ အဲဒအ
ီ ခါ ဒီမိုကေရစီ အသိုင္းအဝိင
ု ္း ကို
ဝင္ေရာက္ ေဆြး ေႏြးအၾကံေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဗဟုသုတေတြ ရွိလာပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ေကာင္း ေကာင္း က်င့္သံုး ႏိုင္သူေတြ၊
ထိန္း သိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္သူေတြ ျဖစ္လာပါမယ္။
လူေတြဟာ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကရင္ အေၾကာက္အကန္ မရမက ျငင္း ခုန္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီသေဘာကို
လူအေတာ္မ်ားမ်ားက သတိမထားမိၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီဟာ ကာလ-ေဒသ-ပေယာဂအလိုက္ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြးရတဲ့
အေၾကာင္းအရာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံတခုမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီမိုကေရစီကို သူတို႔ သိရွိနားလည္
သေဘာေပါက္ထားတဲအ
့ တိုင္း အႀကိတ္အနယ္ ျငင္းခုန္ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုၾက၊ အႀကီးအက်ယ္ အျငင္း ပြားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီဟာ အေျခခံအားျဖင့္ အႂကြင္း မဲ့ အမီွခိုကင္းတဲ့စနစ္ ျဖစ္သလား။ ဒါမွမဟုတ္ ႏိႈင္း ယွဥ္ဆက္စပ္ရတဲ့စနစ္ ျဖစ္သလား
ဆိုတာကို ခုထိ အျငင္း ပြားေနရတုန္းပါဘ။ဲ အႂကြင္းမဲ့ အမီွခိုကင္းတယ္ ဆိုတာကေတာ့ အျခားဘာစနစ္ကိုမွ မွခ
ီ ိုအားျပဳစရာမလိုပဲ
ကိုယ္တိုင္ရပ္တည္ႏိုင္စမ
ြ ္း ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ဆက္စပ္တယ္ ဆိုတာဟာ အျခားစနစ္တခုခုနဲ႔ ႏိႈင္း ယွဥ္ဖို႔ ဆက္စပ္ထားရၿပီး
အဲဒီကမွတဆင့္ ပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ယူရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိုယ္စားျပဳဒီမုိကေရစီစနစ္လို႔ အဓိပၸာယ္ထက
ြ ္ေနတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီမွာ ကိုယ္စားျပဳစရာ မတူကြဲျပားတာေတြ မ်ဳိးစံုပါဝင္ၿပီး ရွိေန
ႏိုင္ပါတယ္။ လူအခ်ဳိ႕က ဒီအခ်က္ကိုေထာက္ျပၿပီး ဒီမိုကေရစီဆတ
ို ာ ႏိႈင္းယွဥ္ဆက္စပ္တဲ့စနစ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ
တခုမွာ မတူညီတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ လြတ္လပ္စြာရပ္တည္ေနတာကို ဥပမာေပးၾကပါတယ္။ အာရွ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ အေနာက္ႏိုင္ငံ
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ျပၾကပါတယ္။ ဒီလဘ
ို ဲ ဥေရာပဒီမိုကေရစီကို ရုရွားဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ (သမတေဟာင္း) ပူတင္ (Vladimir Putin)
က်င့္သံုး တဲ့ ဒီမိုကေရစီန႔ဲ ႏိႈင္းယွဥ္ျပပါတယ္။ ေတာင္အေမရိက ဒီမိုကေရစီကိုလည္း ဗင္နီဇြဲလားသမတ ခ်ားဗက္ဇ္ (Hugo Chavez)
က်င့္သံုး တဲ့ ဒီမိုကေရစီန႔ဲ ႏိႈင္းယွဥ္ျပပါတယ္။
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အမွနေ
္ တာ့ ဒီမိုကေရစီဟာ အႂကြင္းမဲ့ အမွီခိုကင္းတဲ့စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံတဲ့ အဓိက
အေၾကာင္းအရာေတြဟာ ပံုေသမူ ခ်မွတ္ထားလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ျပန္ျပင္လို႔ မရပါဘူး။ အဓိကက်တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြန႔ဲ စံမမီ
မကိုက္ညဘ
ီ ူးဆိုရင္ ဘယ္နည္းႏွင့္မွ ဒီမိုကေရစီ မျဖစ္ပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီမွာ အျခားစနစ္ေတြဆီက ေကာင္းႏိုးရာရာေတြကိုယူၿပီး ျဖည့္စြက္ထားတာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီမွာ
သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံရ႕ဲ အေနအထားအလိုက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ အမွန္တကယ္ လိုတိုး ပိုေလွ်ာ့ လုပေ
္ ပးရတာမ်ဳိး ရွိကိုရွိေန
ရပါတယ္။ လုိတိုးပိုေလွ်ာ့ လုပရ
္ ာမွာလည္း ႏိုင္ငံတခုလံုးက သေဘာတူညီေနဖို႔ လိုပါတယ္။ တဦး-တဖြ-ဲ႔ တပါတီရ႕ဲ စိတ္ႀကိဳက္
သေဘာနဲ႔ လုပ္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။
ဥပမာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးရင္ ပါလီမန္ (လႊတ္ေတာ္) ရွိရပါတယ္။ လူထုက ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ ဥပေဒျပဳ ပါလီမန္
ကိုယ္စားလွယအ
္ မတ္ေတြက သမတ၊ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ စတဲ့ အစိုး ရအဖြဲ႔ အႀကီးအကဲေတြကို ခန္႔ထားရပါတယ္။ အစိုး ရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥ
ေတြကို တရားဝင္ လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္္။ တႏိုင္ငံလံုး ျပည္သအ
ူ မ်ားစုက သေဘာတူထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီအေျချပဳ ႏိုင္ငံဖ႔စ
ဲြ ည္း
အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ ရွိရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ႏိုင္ငရ
ံ ႕ဲ သမိုင္း ေၾကာင္းကို ဂုဏ္သိကၡာ ရွေ
ိ စရတဲအ
့ ျပင္ လူထုတရပ္လံုးရဲ႕
အက်ဳိး၊ ႏိုင္ငရ
ံ ႕ဲ ပထဝီေျမအေနအထား၊ သယံဇာတထြက္ရွိမ၊ႈ ယဥ္ေက်းမႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ လူမ်ဳိးစုေရးရာ အစရွိတာေတြအေပၚ
လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့လုပ္ၿပီး က်င့္သံုး ရပါတယ္။ ဒါဟာ ပံုေသစနစ္ပါဘဲ။
ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံမူဝါဒေတြကို မေျပာင္းလဲ မျပင္ဆင္ပဲ မူရင္းအတိုင္း မျဖစ္မေန က်င့္သံုးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႔ လူထရ
ု ႕ဲ
အေျခအေနအရ လိုအပ္တအ
့ဲ ခါမွသာ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့ လုပရ
္ ပါတယ္။ ဥပမာ- မိမိလုပ္သမွ် မိမိသာ တာဝန္ခံယူရတဲ့ တန္ဖိုးကို
နားလည္က်င့္သံုးႏိုင္ဖို႔ လူထုပညာေပးေရး လုပ္ေနခ်ိန္မွာ စုေပါင္းတာဝန္ယူတဲ့ ပံုစံနဲ႔ လိုတိုး ပိုေလွ်ာ့ လုပ္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
အေျခခံမူေတြကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲတာ လံုးဝ မလုပ္ရပါဘူး ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံမူဝါဒေတြကို ေၾကာင္းက်ဳိး ဆီေလ်ာ္
ေအာင္ ညွေ
ိ ပးတာဟာ ျပင္ဆင္ေျပာင္း လဲတာ ဟုတ-္ မဟုတ္၊ ဒါမ်ဳိး လုပ္ႏိုင-္ မလုပ္ႏိုင္ အျငင္းပြားတတ္ၾကပါတယ္။
နမူနာျပပါမယ္။ ျပည္သေ
ူ တြရ႕ဲ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္န႔ဲ သတင္းလြတ္လပ္ခင
ြ ့္ အပါအဝင္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမတ
ူ ခ်ဳိ႕ကုိ က်င့္သံုးဖို႔ ျငင္းပယ္
လိုကရ
္ တယ္လို႔ ရုရွားႏိုင္ငက
ံ
ပူတင္၊ ဗင္နီဇလ
ဲြ ားႏိုင္ငံက ခ်ားဗက္ဇ္ စတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ သူတို႔ ျငင္းပယ္
ရတာဟာ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီမွာ မရွိမျဖစ္ အလြန္အေရးႀကီး တဲ့
အဲဒအ
ီ ေျခခံမူေတြကို ဖယ္ရွားလိုကရ
္ င္ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေတြ ပယ္လိုက္မွေတာ့ အဲဒီစနစ္ဟာ လံုးဝအမိန္႔နာခံရတဲ့
အႂကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္သာြ းပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ပူတင္နဲ႔ ခ်ီးဗက္ဇ္တို႔ကေတာ့ ဒီလို အေျခခံမတ
ူ ခ်ဳိ႕ မရွိလည္း ဒီမိုကေရစီ
ပါဘဲလို႔ အေလွ်ာ့မေပးပဲ ေျပာေနၾကျပန္ပါေသးတယ္။
ဒီအတိုင္းဆိရ
ု င္ ဒီမိုကေရစီကို အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ လူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ေျပာင္း လဲအစားထိုး လို႔ ရႏိုင္သလိုလို ျဖစ္ေနပါလိမ့္
မယ္။ အာဏာရွင္ဆန္တ့ဲ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ လူနည္း စုက အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး က်န္လူတိုင္း ကို ထင္သလို အမိန္႔ေပးေစခိုင္းၾက
ပါတယ္။ ဒီလအ
ို စိုး ရဟာ လူနည္း စုက ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတာျဖစ္ၿပီး လူနည္းစုကိုပဲ အက်ဳိးျပဳတာျဖစ္ပါတယ္။ လူထု
တရပ္လံုး ကို ကိုယ္စားမျပဳပါဘူး ။ လူထုအက်ဳိးကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးတာ မရွိပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံမူေတြကို ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ျပင္ဆင္-ဖယ္ရွား-ထပ္ျဖည့္လို႔ မရတဲ့အျပင္ ခြၽင္းခ်က္ထားလို႔လည္း မရပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံမူေတြကို ေျပာင္းလိုက္ရင္ အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္သာြ းပါမယ္။ ျပည္သေ
ူ တြရ႕ဲ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္မွန္သမွ် ပိတ္ပင္ၿပီး
လံုးဝအမိန္႔နာခံခိုင္းတဲ့စနစ္ဟာ အႂကြင္း မဲအ
့ ာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။
အႂကြင္းမဲအ
့ ာဏာရွင္စနစ္ဟာ ပံုစံအမ်ဳိး မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ စစ္တပ္က အစိုးရပံုစံနဲ႔ အုပခ
္ ်ဳပ္ရင္ စစ္အစိုးရ ျဖစ္ၿပီး အဲဒီစနစ္ကို
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ လို႔ေခၚပါတယ္။ ဥပမာ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ အုပ္စိုးေနပါတယ္။ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္
ကေတာ့ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကေန ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်င့္သံုးခဲ့ဖူးပါတယ္။ လက္ရွိမွာေတာ့ ေျမာက္ကိုးရီးယားကို နမူနာ
ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္္။ အစၥလမ္ဘာသာ ကိုးကြယ္တဲ့ ႏိုင္ငေ
ံ တြမွာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး အာဏာရွင္ ဘာသာေရး
စနစ္ (သီအိုကေရစီ Theocracy)လို႔ ေခၚပါတယ္။
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စီးပြားေရးမွာ အာဏာရွင္ပစ
ံု ံန႔ဲ အုပ္စိုးတဲ့စနစ္လည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ႏိုင္ငံတခုက အျခားႏိုင္ငံတခုကို စီးပြားေရးအက်ဳိးအျမတ္
ရဖိအ
ု႔ တြက္ လႊမ္းမိုးထိန္း ခ်ဳပ္တ့ဲ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။
အာဏာရွင္စီးပြားေရးပံုစံ ေနာက္တခုကေတာ့ လူ႔မလိုင္လႊာေတြရ႕ဲ စီးပြားေရးစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခု အတြင္း မွာ
ရွေ
ိ နၾကတဲ့ သီးသန္႔လူတစုတို႔ဟာ စီးပြားေရးအမ်ားစုကို သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ခ်ယ္လွယ္ႀကိဳးကိုင္ထားၿပီး က်န္တ့ဲလေ
ူ တြက သူတို႔
အလိုက် ျဖစ္ေအာင္ တနည္းနည္း နဲ႔ လိုက္ေလ်ာေပးေနရေအာင္ စိတ္ႀကိဳက္ ႀကိဳးကိုင္စီမံထားတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။
တရုတ္ႏိုင္ငံလို တခ်ဳိ႕အာဏာရွင္ႏိုင္ငေ
ံ တြမွာေတာ့ အာဏာရွင္ပံုစံ တခုထက္ပိုၿပီး ရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဒီမိုကေရစီမွာ ကန္႔သတ္ထားတာ ရွိလား-မရွိလား ဆိုတာ မရွင္း မလင္း ျဖစ္ေနရပါတယ္။ လူမႈ
အဖြဲ႔အစည္း မွာ ဘယ္လေ
ို နထိုင္က်င့္ၾကံရမယ္ ဆိုတာကို အစိုးရက လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြ ထုတ္ျပန္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္တတ္ၾကပါတယ္။
ဒါမွမဟုတ္ အစိုး ရအလိုက် ျဖစ္ေစဖို႔ အနည္း ဆံုး ေစာင့္ၾကည့္ ၾကပ္မတ္တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အစိုးရက ဒီမိုကေရစီကို ႏိုင္ငံေရးဘက္
ကေန က်င့္သံုး တာပါ။ တကယ္လို႔မ်ား အဲဒီရႈေထာင့္ကေန အစိုး ရကို စည္းရံုးသိမ္းသြင္း ႏိုင္မယ့္ နည္း လမ္းကို ရွာၾကည့္တ့အ
ဲ ခါမွာ
ဒီမိုကေရစီကို ႏိုင္ငံေရးပံုစံထက္ လူမႈေရးပံုစံနဲ႔ အသံုးခ်လိုက္ရင္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအစိုး ရရဲ႕
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အာဏာေတြကို လူမႈေရးပံုစံန႔လ
ဲ ည္း ကန္႔သတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရမွာ လူမႈေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္ဝတ္ေတြ ရွိေနရင္
အာဏာ အလြသ
ဲ ံုးစားတာေတြကို အေတာ္အတန္ ကန္႔သတ္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးက႑မွာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ရွိသလို အာဏာရွငအ
္ စိုးရလည္း ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးဘက္မွာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္ ဒါမွ
မဟုတ္ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ ဆိုတာရွိၿပီး အဲဒီစနစ္အရ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။
ဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ အင္တာနက္၊ ဖုန္း၊ ဖက္စ္၊ လူထုဆက္သြယ္ေရး သတင္းမီဒီယာေတြ ရွိပါတယ္။ ပညာေရးက႑မွာ
ေက်ာင္း ေတြ၊ တကၠသိုလေ
္ တြ ရွိပါတယ္။ ဘာသာေရးက႑မွာ ဆိုရင္လည္း အက်ယ္ျပန္ဆ
႔ ံုး စည္းရံုးထားႏိုင္တဲ့ ဘာသာေရးဟာ
အသိအမွတ္ျပဳခံရဆံုး ျဖစ္ၿပီး အျခားဘာသာေတြလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ဒီလိုမ်ဳိး
ထပ္ခသ
ြဲ ြားတာေတြကို ဆင့္ပာြ းစနစ္ ရွိတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။ ဆင့္ပြားစနစ္ေတြ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနတတ္ၾကပါတယ္။
ဒီလဆ
ို င့္ပာြ းစနစ္ေတြမွာ တခုခုက အျခားတခုခုကို လႊမ္း မိုး ထားႏိုင္ၿပီဆရ
ို င္ အဲဒီလူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခုလံုးရဲ႕ လူမႈေရးစနစ္ ျဖစ္လာ
ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္က အာဏာရွင္စနစ္ကို လႊမ္းမိုးႏိုငရ
္ င္ ဒီမိုကေရစီ လူမအ
ႈ သိုင္းအဝိုင္း ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ကြန္ျမဴနစ္
စနစ္ကို လႊမ္းမိုးထားႏိုင္တ့ဲ ပုဂၢလိကစီး ပြားေရးစနစ္က အဲဒီႏိုင္ငရ
ံ ႕ဲ စီး ပြားေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ ဆင့္ပာြ းစနစ္ေတြကို ၾကည့္ပါ။ တခုနဲ႔တခု အေတာ္ႀကီး ျခားနားတဲ့ ဆင့္ပြားစနစ္ႏွစ္မ်ဳိး ရွိေနရင္
တခုနဲ႔တခု အသာရႏိုင္ဖို႔ လုပ္ၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ အထင္ရွားဆံုး နမူနာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ ပုဂၢလိက စီး ပြားေရးစနစ္
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးက႑မွာရွိၿပီး ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္က စီး ပြားေရးက႑မွာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီႏွစ္မ်ဳိး
စလံးု ဟာ လူမႈေရးနယ္ပယ္န႔ဲ ပတ္သက္ေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီက လူမႈေရးနယ္ပယ္ကို ႏိုင္ငံေရးအရ လႊမ္းမိုးခ်င္သလို ပုဂၢလိက
စီးပြားေရးစနစ္ကလည္း လူမႈေရးနယ္ပယ္တခုလံုးကို သူ႔ေစ်းကြက္လို သေဘာထားပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီက
လူမႈေရးလမ္းညႊန္အျဖစ္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ လူမႈေရးနယ္ပယ္ထဲက သင့္ေတာ္တဲ့ စီးပြားေရးလမ္းညႊန္ကို ျပပါဆိုရင္
ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္ကိုဘဲ ျပရပါလိမ့္မယ္။
ဒီေနရာမွာ အေရးတႀကီးေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဒီစနစ္ႏွစ္ခုစလံုးကို တခုနဲ႔တခု လိုက္ဖက္ညီေအာင္ထားၿပီး က်င့္သံုးလို႔ မရဘူး ဆိုတာ
ပါပဲ။ ပုဂၢလိကစီး ပြားေရးစနစ္မွာ သူ႔ဟာနဲသ
႔ ူ ကိုယ္ပိုင္ရွိၿပီးသားပါ။ ဒီမိုကေရစီမွာလိုပဲ ေရွာင္ရန္-ေဆာင္ရန္ အေျခခံမေ
ူ တြ၊ တာဝန္ခံ
ယူရတာေတြ ရွိပါတယ္။ ေစ်း၊ သမဂၢ၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း၊ ကုမၸဏီ၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း စတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနအစည္းအရံုးေတြ
ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီန႔ဲ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္ ပူး တြဲက်င့္သံုးတဲ့ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မေျပမလည္ ျဖစ္တတ္ၾက
ပါတယ္။ ဒီလို စနစ္တခုန႔တ
ဲ ခု ၿပိဳင္ဆိုင္ေနတာ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေနရတာေတြကို ေနာက္သင္ခန္း စာေတြမွာ ဆက္ေျပာျပပါမယ္။
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ဒီလဘ
ို ဲ ဘာသာေရးတခုရ႕ဲ လႊမ္းမိုးတာကိုခံရတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ က်င့္သံုးေနတဲ့ ေရွာင္ရန္-ေဆာင္ရန္ အေျခခံမေ
ူ တြ၊ တာဝန္ခံ
ယူရတာေတြ၊ အသင္း-အဖြ-႔ဲ ဌာန-အစည္းအရံုး ေတြက ဒီမိုကေရစီန႔ဲ လိုက္ဖက္မညီပဲ ျဖစ္ေနတာကိုလည္း ေနာက္ပိုင္း မွာ ေျပာျပ
သြားပါမယ္။
ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေတြ အျပန္အလွန္ ကူးလူးဆက္ဆံၾကရာကေန ကမာၻတဝွမ္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ အခ်င္းခ်င္း အဆင္ေျပသထက္
ေျပေအာင္ ပူးေပါင္းစုစည္း ေနထိုင္လာေနၾကပါၿပီ။ ဒါကို ဂလိုဘာလိုက္ေဇးရွင္း (Globalization)လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒီလို ပူးေပါင္းစုစည္း
မိၾကတဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာ စနစ္တခုန႔တ
ဲ ခု ၿပိဳင္ဆိုင္တာ၊ ပဋိပကၡျဖစ္ရတာေတြကို လူေျပာသူေျပာ ပိုမ်ားလာေနပါတယ္။
ဒီေန႔ေခတ္ ကမာၻေပၚမွာ အာဏာရွင္စနစ္ ျပန္လည္ေခါင္း ေထာင္လာတာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အာဏာရွင္ႏိုင္ငေ
ံ တြ
စုေပါင္း ၿပီး ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ဖယ္ရွားဖို႔ အားထုတ္လာေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႔ျမင္ေနရပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီ သင္ခန္းစာေတြက ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း ေလ့လာသူေတြကို ပိုမိုနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလင္းေပးသြားႏိုင္မွာ
ျဖစ္တဲ့အျပင္ အခုခ်ိန္ထိ ဒီမိုကေရစီကသာ လူထုအႀကိဳက္၊ လူထုနဲ႔သင့္ေတာ္တဲ့စနစ္ ျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မယ္လို႔လည္း
ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။
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အပိုင္း (၂)

တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္

သကၠရာဇ္ ၂ဝဝဝ ကို ေက်ာ္လန
ြ ္လာတဲအ
့ ခါမွာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ဟာ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲသြားပါတယ္။ တခုခ်င္း ေျပာင္း လဲ
တာေတြထမ
ဲ ွာ ဒီေန႔ထိ အေရးပါဆံုးျဖစ္ေနတာကေတာ့ စာေရးသားတာေတြ တိုးတက္က်ယ္ျပန္႔လာတာဘဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္
ပါတယ္။ စာေပနဲ႔ လူထုပညာေပးေရးက ေကာင္းေကာင္းႀကီး ဆက္စပ္ပါတယ္။ အျပန္အလွန္အားျပဳၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ပညာေပးေရးက႑ဟာ က်ယ္ျပန္႔လာပါတယ္။ ေခတ္စားလာပါတယ္။ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ “လူသားအခ်င္း ခ်င္း
တန္း တူညီမွ်ဖို႔ ျဖစ္တယ္”လို႔

ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ပညာေပးၾကပါတယ္။ ဒီရည္မွန္း ခ်က္ကို အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစႏိုင္တာကေတာ့

“ဒီမိုကေရစီ” ဆိုတ့ဲ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း တဆက္တည္း ေျပာဆိုေနၾကပါၿပီ။
လူဟာ မိမိကိုယ္ပိုင္အသိတရားကို အသံုးခ်ၿပီး လူအခ်င္း ခ်င္းနဲ႔ အေပးအယူလုပႏ
္ ိုင္စြမ္း ရွိၾကပါတယ္။ လူ႔ဘဝကို စတင္တ့ဲ
ေမြးကင္းစကေလးအရြယ္ကစၿပီး ဒီလကၡဏာမ်ဳိး ရွိေနတာကို အနည္း ဆံုး ေတြ႔ႏင
ို ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ သူတို႔ဘဝမွာ ျဖစ္လာႏိုင္မယ့္
အလားအလာေတြအေပၚ ကန္႔သတ္ခ်က္ မထားၾကပါဘူး။ အလားအလာေကာင္းရင္ေကာင္းသလို ဆက္လုပ္ေနၾကတာဘဲ ျဖစ္ပါ
တယ္။ အခြင့္အေရးေတြရဖို႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာလည္း ေရာင့္ရဲတင္း တိမ္ မေနၾကပါဘူး ။ အခြင့္အေရးရွိသမွ် အစြမ္းကုန္ ယူတတ္ၾက
ပါတယ္။ ပညာတတ္လာၾကတဲအ
့ ခါ၊ ဒါမွမဟုတ္ ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြကို လက္ခံရရွိတအ
ဲ့ ခါမွာ ကိုယ္ပိုင္အသိတရားေတြ ပိုမို
ရင့္က်က္လာလို႔ လူမႈေရးက႑မွာ သူတို႔ပါဝင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသေလာက္ ပါဝင္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း မွ်မွ်တတ ဖလွယ္ၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဘယ္စနစ္မဆို သီးသန္ရ
႔ ပ္တည္ေနၾကတဲ့ လူနည္းစုအတြက္ ေက်ာသားရင္သားခြဲျခားၿပီး အခြင့္အေရးပိေ
ု ပးဖို႔ မူခ်မွတ္
ထားတာဟာ မတရားပါဘူး ။ တန္း တူညီမွ်မႈ မရွိပါဘူး။ ဒါကို လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းက လက္ခံလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။
ဒီကိစၥမွာ အာဏာပိုင္စိုးတဲ့ကိစၥကို ထည့္ေျပာရပါမယ္။ အာဏာကို အသံုး ခ်ၿပီး အျခားသူေတြအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္တာဟာ လူလခ
ူ ်င္း
အတူတူျဖစ္ေပမယ့္ တန္း တူရမယ့္ အခြင့္အေရးထက္ ပိုယူေနတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အရာရာမွာ တရားမွ်တမႈရွိေနရင္
အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားတာေတြ ရွိေနမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ။ အာဏာလြသ
ဲ ံုးစားလုပႏ
္ ိုငေ
္ လာက္ေအာင္ အလိုအေလ်ာက္ ခြင့္ျပဳထားတဲ့
အေျခခံသေဘာတရားမ်ဳိးလည္း ရွိေနမွာ မဟုတေ
္ တာ့ပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ လူတဦးခ်င္းတိုင္းမွာ လြတ္လပ္ခင
ြ ေ
့္ တြ ရွိလာၾကပါတယ္။ လူေတြဟာ သူတို႔ဘဝရဲ႕
အေရးပါတဲ့ကိစေ
ၥ တြကို လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္လာၾကပါတယ္။ သူတို႔အေပၚထိန္း ခ်ဳပ္ထားတဲ့ မတရားတဲ့ အာဏာ
ပိုင္စိုးမႈေတြကို မၾကံဳရေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ တခုတည္းကဘဲ က်ဳိးေၾကာင္းခိုင္လံု ျပတ္သားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ ျဖစ္လာ
ပါတယ္။ လူအခ်င္း ခ်င္း တန္းတူညီမွ်ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့စနစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။
လူသားအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီတာဟာ ေမြးဖြားကတည္း က ရွိေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လူသားအားလံုး ဒီလိုနဘ
ဲ႔ ဲ ဘဝကိုစတင္ၾကတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ေမြး ဖြားလာတုန္းက လူေတြရ႕ဲ ပကတိတရားမွာ အာဃာတ ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ ဘက္မလိုက္တတ္ၾကပါဘူး။ အသက္ရွင္ဖို႔
ဆႏၵနဲ႔ဘဲ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားၾကပါတယ္။
တန္း တူညီတာကို အတင္းၾကပ္ မေျပာင္းလဲသေရြ႕ လူ႔ဘဝတေလွ်ာက္လံုး မွာ အခ်င္း ခ်င္း တန္း တူညီတူ ဆက္ဆံႏိုင္မာွ ျဖစ္ပါတယ္။
လူ႔ဘဝမွာ အေရးႀကီးကိစေ
ၥ တြ ရွိစျမဲပါ။ ေန႔တဓူဝ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ကိစေ
ၥ တြလည္း ရွိပါတယ္။ အခ်ိန္တန္လို႔ျဖစ္ျဖစ္၊ အခ်ိန္မတန္
ေသးခင္ပျဲ ဖစ္ျဖစ္ ဘဝနိဂံုး ခ်ဳပ္သာြ းႏိုင္တာကို သိထားရပါတယ္။ လူေတြဟာ မေသရေအာင္ လိုအပ္သလို ေရွာင္ၾကဥ္ရပါတယ္။
ကာကြယ္ရပါတယ္။ တားဆီး ရပါတယ္။ ေသဆံုးသြားတတ္တဘ
ဲ့ ဝကို လူေတြက စူးစမ္းေလ့လာ နားလည္သေဘာေပါက္ၾကရာမွာ
တဦး နဲ႔တဦး သိပ္မကြာလွပါဘူး။ အသက္ရွင္ေနသူတိုင္း သူတို႔ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ရွေ
ိ နတဲ့ အေလးနက္ဆံုးအရာေတြကို နားလည္ထား
ရပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး ရႏိုင္သမွ် အခြင့္အေရးအေပၚ အမိအရ အသံုးခ်ရပါတယ္။
ဒီအခ်က္က တန္း တူညီမွ်တာဟာ လူတဦးတေယာက္အတြက္ တစံုတရာ အေရးပါေနတာကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ လူမွန္သမွ် အသက္ရွင္
ရပ္တည္ရတဲ့ အလုပ္အမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္ၿပီး လယ္သမား ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနပါမယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနပါမယ္။ ဘဝခ်င္း က
တျခားစီ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ေနၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ လူ႔ဘဝရဲ႕ အေရးပါတဲ့ကိစၥ တစံုတရာမွာေတာ့ တဦးနဲ႔တဦး မျခားနားပါဘူး။
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တဦး ဦး က အျခားတဦးထက္ ပိုသာြ းတာလည္း မရွိပါဘူး။ လယ္သမားျဖစ္သူဟာ သူ႔ဘဝမွာ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ဳိး ဖို႔ လယ္ယာေျမကို
အေရးပါတယ္လို႔

သတ္မွတ္ေကာင္း

သတ္မွတ္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူကလည္း

သူ႔ဘဝမွာ

တိုင္း ျပည္န႔လ
ဲ ူမ်ဳိး

ေကာင္းစားေရးကို အေရးပါတယ္လို႔ သတ္မွတ္ခ်င္ သတ္မွတ္ထားပါလိမ့္မယ္။
အဲဒီလိုမ်ဳိး လူတဦး ခ်င္းက အတူတကြ စုစည္းေနထိုင္လာမိတအ
ဲ့ ခါ လူအမ်ားအတြက္ အေရးပါတဲ့ကိစၥတခု ျဖစ္လာပါတယ္။
ဆိုလိုတာကေတာ့ လူအမ်ားအတြက္ တန္ဖိုး ထားစရာ “ယဥ္ေက်း မႈ” ျဖစ္လာတာပါပဲ။ ဒီေနရာမွာလည္း ယဥ္ေက်းမႈတခုဟာ အျခား
ယဥ္ေက်းမႈတခုထက္ ပိုမိုျမင့္ျမတ္ သာလြန္ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အေျခခံသေဘာတရား မရွိပါဘူး။ မတူညီတ့ဲ
ယဥ္ေက်းမႈႏွစ္ခုဟာ ျခားနားမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယဥ္ေက်းမႈတခုက အျခားတခုထက္ သာတယ္လေ
ို႔ တာ့ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။
ယဥ္ေက်းမႈတခုရ႕ဲ လကၡဏာတရပ္ကို ယဥ္ေက်းမႈ ျခားနားသူေတြက မေလးမစား ျပစ္တင္ကဲ့ရ႕ဲ တတ္ၾကပါတယ္။ ေလွာင္ေျပာင္
သေရာ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဂ်ာမနီမွာ ဟစ္တလာ တန္ခိုးထြားတုန္းက နာဇီေတြရ႕ဲ အျပဳအမူေတြက ထင္ရွားတဲ့ နမူနာပါ။ သူတို႔ဟာ
အျခားလူမ်ဳိးေတြရ႕ဲ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို မေလးမစား ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီေန႔ေခတ္မွာ ေတြ႔ေနရတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြဟာ ေရွးေရွးကာလေတြကတည္းက တည္ရွိၿပီး ဒီေန႔ထိတိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးရွင္သန္ေနခဲ့ၾကတဲ့
ယဥ္ေက်းမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်း မႈေတြ ေျပာင္း လဲတတ္ၾကပါတယ္။ ယဥ္ေက်း မႈတခုလံုး မဟုတရ
္ င္ေတာင္ တခ်ဳိ႕အပိုင္းေတြ
ေျပာင္းလဲသာြ းပါတယ္။ အလိုအေလ်ာက္ ေျပာင္းလဲတဲ့အျပင္ တမင္တကာ ပံုစေ
ံ ျပာင္းခံရတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေျပာင္းလဲ- လမ္း ခြဲ
သြားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈတခုကို အျခားယဥ္ေက်းမႈရွိတဲ့ လူတဦးဦးက ေဝဖန္ေကာင္းေဝဖန္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုေဝဖန္တာဟာ
သူ႔ယဥ္ေက်းမႈက အျခားယဥ္ေက်းမႈထက္ ပိုသာတယ္လို႔ ခံစားမိတာေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး။ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈလည္းဘဲ တေန႔က်ရင္
အလားတူ တမင္တကာ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းခံရဖို႔ ရွိေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
တန္း တူညီမွ်တာဟာ လူမႈေရးက႑အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေနရံုသာမကေသးပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ စတင္ျဖစ္ေပၚဖို႔ အေျခခံမူလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ တန္းတူညီမွ်တာဟာ လူတဦး-တဖြဲ႔က အုပ္စိုးတဲ့စနစ္ကို လက္မခံပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီမွာ တန္းတူညီတာတခုဘဲ အေျခခံမူ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ လူအမ်ားစုက ေကာင္း ေကာင္း မသိၾကေသးတဲ့ အျခားအေျခခံမူ
ေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒအ
ီ ေျခခံမေ
ူ တြအားလံုး လမ္း ေၾကာင္း မွန္ေပၚ မေရာက္ေသးရင္၊ အသိအမွတ္ျပဳ မခံရ
ေသးရင္၊ လူအမ်ားက လိုက္နာက်င့္သံုးတာ မရွေ
ိ သးရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ အျပည့္အဝ မေအာင္ျမင္ပဲ ရွိေနပါဦးမယ္။
အစိုး ရဆိုတာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးရမယ္လို႔ ေျပာဆိုၾကပါတယ္။ ဒါဟာ တကယ္ေတာ့ လူတိုင္းက မဲေပးႏိုင္ခင
ြ ့္ ရွိရမယ္လို႔
အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေတာင္း ဆိုလိုက္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရွိရပါတယ္။ မဲေပးႏိုင္တဲ့ အရြယ္မွန္သမွ်
မဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို စတင္က်င့္သံုးခါစတုန္းကေတာင္ အေမရိကန္ အပါအဝင္ အျခားႏိုင္ငေ
ံ တြမွာ လူတိုင္း
မဲေပးခြင့္ မရခဲ့ၾကပါဘူး။ ပစၥည္းဥစၥာရွသ
ိ ေ
ူ တြကဘဲ မဲေပးႏိုင္ခင
ြ ့္ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။
ပိုင္ဆိုင္မႈ မျပႏိုင္တာ၊ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူန႔ဲ လက္ထပ္ထားတာ၊ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ထားတာ၊ ႏိုင္ငံေရး အန္တုဖီဆန္ေနတာ၊
မတရားအသင္းဝင္ ျဖစ္ေနတာ အစရွိတအ
့ဲ ေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔ မဲေပးခြင့္ ပိတ္ပင္ထားတာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ
အမ်ဳိးသမီး ေတြ၊ လူမ်ဳိး ျခားနဲ႔ အျခားတိုင္း ရင္းသားမ်ဳိး ႏြယေ
္ တြ၊ အစိုး ရ မႏွစ္သက္တဲ့ ဘာသာေရးဂိုဏ္းဝင္ေတြကို မဲေပးခြင့္ ပိတ္ပင္
ထားတာဟာလည္း ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမက်ပါဘူး။ တန္းတူညီမွ်တာကို ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္ပါတယ္။
တန္း တူညီမွ်ေအာင္လုပ္ဖို႔ ေနာက္ထပ္သိထားရမွာကေတာ့ အစိုး ရသာမက လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ကပါ လူအခ်င္း ခ်င္း မခြဲျခားဖို႔၊ မႏွိမ့္ခ်ဖို႔၊
တန္း တူဆက္ဆဖ
ံ ို႔ျဖစ္ပါတယ္။ လူအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမွ်ေနၾကရင္ လူတဦးခ်င္းရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ဝိေသသလကၡဏ ာေတြဟာ သိပအ
္ ေရး
မပါေတာ့ပါဘူး။ တန္းတူညီမွ်တာကို လူျဖဴ-လူမ၊ဲ ဆင္း ရဲ-ခ်မ္းသာ၊ ေယာက်္ား-မိန္းမ၊ ပညာတတ္-မတတ္ စတဲ့ ဝိေသသလကၡဏာ
ေတြနဲ႔ တိုင္းတာပိုင္း ျဖတ္လို႔ မရပါဘူး။ က်န္းမာသန္စြမ္းသူဟာ လူတဦး ျဖစ္သလုိ ဒုကၡိတသည္တဦးဟာလည္း လူဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏူေနသူဟာလည္း လူဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လူမွန္သမွ် တန္း တူညီတူ ေမြးဖြားလာၾကပါတယ္။ ဘယ္ကေလးကမွ အမိဝမ္းတြငး္ ကေန ေရႊဇြန္း-ေငြဇြန္းကိုက္ၿပီး ထြက္မလာပါဘူး။
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ဘာအဝတ္အစား-အေဆာင္အေယာင္မွမပါပဲ လြတ္လြတ္ကြၽတ္ကြၽတ္ ေမြး ဖြားလာၾကသူေတြခ်ည္း ပါဘ။ဲ ဒါေၾကာင့္ လူ႔သဘာဝ
ကေတာင္ လူသားအားလံုး တန္းတူညီတူျဖစ္ဖို႔ အားေပးထားပါတယ္။ တန္းတူညီမွ်ဖို႔ အေျခခံမူဟာ လူတိုင္းမွာ လြတ္လပ္ခင
ြ ေ
့္ တြ
အညီအမွ်ရွေ
ိ နဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္ဝတ္ေတြကို လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လူ႔ဘဝမွာ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလို
ေရြး ခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ သြားခ်င္ရာသြား ေနခ်င္ရာေနႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္ဝတ္ကို မလိုက္နာႏိုငဘ
္ ဲ
လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကို စိတ္ထင္တိုင္း အသံုးခ်ေနလို႔ မရပါဘူး။
ဒါေတြဟာ တန္း တူညီဖို႔ အေျခခံမူအရ ရွိအပ္တဲ့ အေျခအေနေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြမ
႔ ွာ အေတာ္ေလး ျခားနားေန
တတ္ပါတယ္။ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တ့ဲ နည္း လမ္းေပါင္းမ်ားစြာထဲက တနည္းနည္းနဲ႔ လူေတြရ႕ဲ လြတ္လပ္ခင
ြ ေ
့္ တြကို ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ေန
ၾကပါတယ္။ လူတဦးခ်င္း ရဲ႕ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္၊ ရပိုင္ခင
ြ ေ
့္ တြဟာ လူအသိုင္းအဝိုင္း တခုႏွင့္တခုမွာ နည္းနည္း စီ ျခားနားေနတတ္ပါတယ္။
လံုးဝျခားနားေနတာလည္း ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတဦးရဲ႕ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္၊ ရပိုင္ခင
ြ ေ
့္ တြဟာ အိမ္နီး ခ်င္းႏိုင္ငံသားေတြ ရေနတာနဲ႔ မတူ
သလိုမ်ဳိး ပါ။ ၿမိ့ဳျပမွာ ရရွိခံစားေနတဲ့ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္၊ ရပိုင္ခင
ြ ေ
့္ တြဟာ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားတဲအ
့ ရပ္ေဒသေတြမွာ ရေနတာနဲ႔ တျခားစီ
ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
ဘာသာေရးတခ်ဳိ႕ဟာ မိမိဘာသာေရးကိဘ
ု ဲ ယံုၾကည္ရမယ္-အျခားဘာသာေရးေတြကို မယံုၾကည္ရဘူး ဆိုၿပီး ကန္႔သတ္ထားတတ္
ၾကပါတယ္။ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ဒါမွမဟုတ္ အျခားမူဆလင္ႏိုင္ငေ
ံ တြမွာ မူဆလင္မိဘႏွစ္ပါးကေန ေမြးဖြားလာသူဟာ ေမြးရာပါ
မူဆလင္ ျဖစ္ရပါတယ္။ အဲဒီကိစၥအတြက္ ဘာမွ ေျပာပိင
ု ္ခင
ြ ့္မရွိပါဘူး။ ေမြး ရာပါ မူဆလင္ျဖစ္ရတာကို ျငင္းဆန္ရင္ ေထာင္ဒဏ္
ဒါမွမဟုတ္ ေသဒဏ္က်ခံရတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ အစိုး ရက သတ္မွတ္ခင
ြ ့္ျပဳထားတဲ့ ခရစ္ယန္ ဘုရားရွိခိုး
ေက်ာင္း မွာ ကိုးကြယ္အားထုတ္တာ မရွဘ
ိ ူးဆိုရင္ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္ ျဖစ္တာကို တားျမစ္ထားပါတယ္။
လြတ္လပ္ခင
ြ ့္န႔ဲ တန္းတူညီမွ်တာဟာ ပံုမွနဆ
္ ိုရင္ ပဋိပကၡသေဘာရွိလို႔ အဲဒီႏွစ္မ်ဳိးအၾကား မွ်တေအာင္ ညွိေပးရပါတယ္။ ဒီကိစဟ
ၥ ာ
ကေန႔ထိ ရႈပ္ေထြးေနဆဲပါဘဲ။ လြတ္လပ္မႈ အားေကာင္းတဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွာ တခါတေလ တန္းတူညီမွ်တာက အားနည္းေနတာ
ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလိုပဲ လူအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီမွ်ေနေပမယ့္ သူတို႔အားလံုးမွာ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္က နည္းေနတာ ဒါမွမဟုတ္ မရွိ
သေလာက္ ျဖစ္ေနတာလည္း ေတြ႔ရတတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတခုလံုး လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစႏိုင္ဖ္ို႔ ဘယ္လို
ရည္မွန္းခ်က္မ်ဳိးထားၿပီး လုပ္ေဆာင္သင့္တယ္ ဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
လူတဦးခ်င္းက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ရရွိခံစားေနပါတယ္လို႔ သက္ေသျပႏိုင္ေလာက္တဲ့ အမွန္တရားေတြကို စြဲစြဲျမဲျမဲ လက္ကိုင္ထား
က်င့္သံုး ေနရပါမယ္။ ဘယ္လအ
ို မွန္တရားေတြ ျဖစ္ပါသလဲ။ အေျဖကေတာ့ လူသားအားလံုးမွာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိတယ္၊ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္
ရွိတယ္ စတဲ့ အမွန္တရားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအမွန္တရားေတြရွိေနဖို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဆံုး ျဖတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတိုင္း
အတြက္ အၾကံဳးဝင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို စံနမူနာျပတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြပါပဲ။ အေမရိကန္သမိုင္း ရဲ႕ အေရးပါဆံုးလို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
“လူတိုင္း တန္း တူညီမွ်တယ္” ဆိုတ့ေ
ဲ ၾကညာခ်က္နဲ႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြရ႕ဲ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကို ေၾကညာထားပါတယ္။ တန္းတူ
ညီမွ်မႈက အရင္ဦးဆံုး လာပါတယ္။ ဆိုလိုတာက တန္းတူညီမွ်တာကို အရင္ေဖာ္ျပၿပီး လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကို ေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလိုမဟုတရ
္ င္ တကယ့္သဘာဝအတိုင္းျဖစ္ေနတဲ့ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ (Pure freedom) ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ တကယ္ေတာ့
“ေတာရိုင္းဥပေဒ”(Natural Law) ပါဘဲ။ အင္အားသာသူက အင္အားနည္းသူကို လႊမ္း မိုး ႏိုင္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း မွာ
အင္အားႀကီးသူကဘာလုပ္လုပ္ အမွန္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အင္အားရွရ
ိ င္ လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ႏိုင္တယ္လ႔ို သေဘာရေနပါတယ္။ ဒီလို
အေျခအေနမ်ဳိးမွာ အင္အားအလံုအေလာက္ ရွိေနသူဟာ အာဏာရွင္ျဖစ္လာၿပီး၊ က်န္တဲ့ဘယ္သူမဆို သူစိတ္ႀကိဳက္ခိုင္းေစ
အမိန္႔ေပးႏိုင္တ့ဲ ကြၽန္ေတြ ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္္။
ေတာရိုင္း ဥပေဒကို လူေတြက လက္မခံႏိုင္ၾကတာေတာ့ သိသာလွပါတယ္။ လက္မခံႏိုင္လို႔လည္း ေျပာင္းလဲတိုး တက္လာေအာင္္
အားထုတ္ၾကရာမွာ တခ်ဳိ႕အေျခအေနေတြမွာ အခက္အခဲ ပိုႀကီးမားတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ အေျခခံ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ (Basic
freedom) နည္းပါးလို႔ ဒါမွမဟုတ္ လံုး ဝမရွိလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံလြတ္လပ္ခင
ြ ့္ အားေကာင္း လာရင္ေတာ့ ေတာရိုင္းဥပေဒက
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အားနည္း သြားရမွာပါပဲ။
အေျခခံလတ
ြ ္လပ္ခင
ြ ့္ ဆိတ
ု ာ တန္ဖိုးေတြ၊ အရည္အေသြးေတြ (Merit) အေပၚ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူရ႕ဲ အေျခခံ
လြတ္လပ္ခင
ြ ့္လို႔ ေျပာရင္ အဲဒီလရ
ူ ႕ဲ တန္ဖိုး၊ အရည္အေသြး ေတြကို လြတလ
္ ြတ္လပ္လပ္ က်င့္သံုး ႏိုင္တယ္လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။
စာေရးဆရာတဦးဟာ လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္န႔ဲ စာေရးႏိုင္တာဟာ အေျခခံလြတ္လပ္ခင
ြ ့္တမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
တန္ဖိုး၊ အရည္အေသြးေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္စံထားတဲ့မေ
ူ တြ ရွေ
ိ နၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ မန္ေနဂ်ာရာထူး ယူႏိုင္ဖို႔ မန္ေနဂ်ာအရည္အခ်င္း ရွိမဘ
ွ ဲ
ျဖစ္ပါမယ္။ မိဘရဲ႕ရာထူးကို သားသမီး ေတြက အေမြဆက္ခံတာ၊ ခင္ရာမင္ရာ ဘက္လိုက္ၿပီး ရာထူး ဆက္ခံေစတာမ်ဳိး ရွိေနရင္
အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တန္ဖိုးအျပည့္အဝ ေပးႏိုင္မာွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြကို ကန္႔သတ္ထိန္းညွိရပါလိမ့္မယ္။
လူတဦးရဲ႕ လူမႈေရးအဆင့္အတန္းဟာ သူ႔အရည္အခ်င္းနဲ႔ သူကိုယ္တိုင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တဲ့အေပၚမွာဘဲ ၾကည့္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ရပါ
တယ္။ သူပိုင္ဆိုင္တ့ဲ ဂုဏ္သိကၡာပုဒေ
္ တြကို ၾကည့္ၿပီး မဆံုးျဖတ္သင့္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ လူ႔တန္ဖိုးနဲ႔ အရည္အခ်င္းေတြဟာ တန္းတူညီတူ မရွိတဲ့ ကိစၥေတြမွာ ခဏခဏ အသံုးျပဳခံေနၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ
ျပႆနာပါဘဲ။ အလုပ္သမားေတြဟာ သူတဘ
ို႔ ဝ တိုးတက္ဖို႔ အလုပ္ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ အၿပိဳင္အဆုိင္စနစ္ရွိလို႔လည္း လုပင
္ န္းခြင္
ထဲမွာ အားတက္သေရာ ႀကိဳးစားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူေတြထက္ အရည္အခ်င္း သာမွ အခြင့္အေရးပိုေကာင္းႏိုင္တာျဖစ္လို႔
ႀကိဳးစားၾကရတာပါပဲ။ သူတို႔အရည္အခ်င္းေတြက အျခားသူေတြထက္ ပိုသာေနရင္ သူတု႔ိဘဝေတြဟာ ပိုၿပီး တိုးတက္လာမယ္၊ ပိုၿပီး
တန္ဖိုးရွိလာမယ္လို႔ သူတုိ႔က ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။
တကယ္လို႔ တန္းတူညီတူျဖစ္ဖ႔ို ရည္မွန္းထားတယ္ဆိုရင္ က်င့္ဝတ္ မေစာင့္ထိန္းတတ္တဲ့ လြတ္လပ္ခင
ြ ေ
့္ တြကို ဆံုးရွံဳးခံရမွာဘဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ရွင္းေနပါတယ္။ အဲဒီလိုလြတ္လပ္ခင
ြ ့္မ်ဳိးဟာလည္း အမွန္တကယ္ေတာ့ မရွိသင့္လို႔ ဆံုးရွဳံး ခံထိုက္ပါတယ္။
က်င့္ဝတ္ မေစာင့္ထိန္းတဲ့ကိစေ
ၥ တြဟာ အျခားလူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားလွပါတယ္။
လူသတ္လိုင္စင္ရထားသလို စိတ္ထင္ရာ လိုကသ
္ တ္ေနတာမ်ဳိး၊ လမ္းမေပၚေဆးရိုးလွမ္းတာမ်ဳိး ေတြဟာ က်င့္ဝတ္ မေစာင့္ထိန္းတဲ့
လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ နမူနာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားကို ထိခိုက္ေစတဲ့ လြတ္လပ္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ဆံုး ရွံဳးခံလိုက္လို႔လည္း
လူ႔ေလာကမွာ အက်ဳိးမယုတ္တအ
့ဲ ျပင္ ပိုလို႔ေတာင္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာလာဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ဆံုးရွံးခံထိုက္တဲ့ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္
ေတြဟာ အေရအတြက္ မ်ားမ်ားစားစား ရွိမေနတာကိဘ
ု ဲ ေတာ္ေသးတယ္လို႔ ဆိုရပါဦး မယ္။ ဒါေပမယ့္ အေရအတြက္နည္းပါး လို႔
ဆံုးရွံဳးခံရတ
ဲ ာ မဟုတ္ပါဘူး။ နဂိုကတည္း က မလိုလားအပ္လို႔ အဆံုးရွံဳးခံတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အျပန္အလွန္အားျဖင့္လည္း လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကို အာရံုစိုကရ
္ င္ တန္းတူညီမွ်တာကို ဆံုးရွံဳးခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ဖို႔ ေတာင္း ဆို
တိုက္ပြဲဝင္ၾကရာမွာ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ယူ ေအာင္ပခ
ြဲ ံဖဘ
ို႔ ဲ လိုပါတယ္။ ဒါဟာ အစဥ္အလာတရပ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္အႏိုင္ယူရာမွာ
ၿပိဳင္ဘက္ကို တန္းတူအခြင့္အေရးေပးဖို႔ ခက္ခလ
ဲ ွပါတယ္။
တကယ္ဆိုရင္

မလြတ္လပ္ေသးခင္မွာ

လြတ္လပ္ဖို႔ကဘ
ို ဲ

ရည္မွန္းထားရပါတယ္။

လြတ္လပ္ဖအ
ို႔ တြက္

အရင္တိုက္ပဝ
ဲြ င္ၿပီး

လံုးဝလြတ္လပ္ၿပီဆိုမွသာ တန္းတူညီမွ်ဖို႔ ဆက္လက္ တိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ခုစလံုးကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ရရွိထားခ်ိန္
ဆိုရင္ေတာ့ လြတ္လပ္ဖို႔ထက္ တန္းတူညီမွ်ဖို႔ကို ပိုၿပီး အေလးအနက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မလြတ္လပ္ေသးခင္မွာ လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားႏိုင္ခင
ြ ေ
့္ တြကို ရွာေဖြေတာင္းဆိုရပါမယ္။ အဲဒီလို ေတာင္းဆိုလႈပ္ရွားရာမွာ
လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြကို မေဖာက္ဖ်က္မိေစဖို႔ ဂရုစိုက္ရပါမယ္။ ဒါ့ျပင္ လူသားေတြရ႕ဲ တန္းတူညီမွ်တာကို မဖ်က္ဆီးမိေစဖို႔လည္း ဂရုစိုက္
ရပါမယ္။
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အပိုငး္ (၃)

မိမိလုပ္သမွ် မိမိမွာသာ တာဝန္ရွိျခင္း

ဒီမိုကေရစီမွာ ပံုေသခ်မွတ္ၿပီးသား အေျခခံမေ
ူ တြ ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခခံမေ
ူ တြအျပင္ ေနာက္ထပ္အေရးပါတဲ့ အေျခခံ(၃)မ်ဳိး ရွိေန
ေပမယ့္ အဲဒီလရ
ို ွိေနမွန္း သတိမမူမိၾကပါဘူး။ သတိျပဳမိတယ္ဆိုရင္ေတာင္ မွန္တယ္္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ဖို႔ အျငင္း ပြားေနၾကရတုန္း
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ (၃)မ်ဳိးကေတာ့
1.

ဘာဘဲလုပ္လုပ္ လုပ္သေလာက္ ေကာင္းက်ဳိး ဆိုးက်ဳိး ေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

2.

လူမွာ လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ ဆံုး ျဖတ္ေရြးခ်ယ္လိုတဲ့ ဆႏၵရွိေနပါတယ္။

3.

မိမိလုပ္ခ့သ
ဲ မွ်အတြက္ မိမိမွာဘဲ တာဝန္ရွိပါတယ္။

ပထမအခ်က္ကေတာ့ လူ႔ဘဝမွာ အေျခခံက်က်ေနထိုင္တတ္ဖို႔ လိုက္နာရတဲ့စည္းမ်ဥ္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔ဘဝမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ
သိႏိုင္တဲ့ကိစဆ
ၥ ိုတာ မဆိုစေလာက္ နည္းပါး လွပါတယ္္။ အဲဒီေလာက္နည္း ပါးလွတာေတာင္ လူေတြက အေလးအနက္ မထားၾကပါ
ဘူး။ ဘာကိစဘ
ၥ ဲ လုပ္လုပ္၊ တဦးဦးကလုပ္တ့ဲ ဘာကိစၥျဖစ္ေစ ေကာင္းက်ဳိး (ဒါမွမဟုတ)္ ဆိုးက်ဳိး တခုခု အျမဲ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။
ဒါေတြကို သိေနၾကေပမယ့္လည္း လူေတြက ေပါ့ေပါ့ဆဆ သေဘာထားၾကပါတယ္။
ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ လူမွာ လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္လိုတဲ့ ဆႏၵရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္စရာ အမ်ားအျပား
ရွိေနတ့ဲ ဘဝမွာ ႀကိဳက္တာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုငေ
္ လာက္ေအာင္ လြတ္လပ္ေနတယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ လြတ္လြတ္လပ္လပ္
ဆံုးျဖတ္ ေရြး ခ်ယ္လိုတဆ
့ဲ ႏၵသာ မရွဘ
ိ ူးဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈလည္း ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
တတိယအခ်က္ျဖစ္တ့ဲ မိမိလုပ္ခ့သ
ဲ မွ်အတြက္ မိမိမွာဘဲ တာဝန္ရွိတယ္ ဆိုတာကေတာ့ မိမရ
ိ ႕ဲ လြတ္လပ္တဆ
ဲ့ ႏၵနဲ႔ ေရြးခ်ယ္
လုပ္ေဆာင္လို႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေနာက္ဆက္တဲြ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးေတြအေပၚ ျပဳမူသူမွာဘဲ တာဝန္ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တဦးခ်င္း က
ျပဳမူတာဆိုရင္ တဦးခ်င္းမွာ တာဝန္ရွိၿပီး အဖြ႔က
ဲ ျပဳမူတာဆိုရင္ အဖြဲ႔မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။
ေနာက္ဆက္တဲြ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ထားတဲအ
့ တိုင္း အက်ဳိးသက္ေရာက္တာ ရွိသလို
မရည္ရြယ္ပဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္တာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေဘးထြက္အက်ဳိးသက္ေရာက္တာလည္း ရွိေန
တတ္ပါတယ္။
မရည္ရြယ္ပျဲ ဖစ္လာတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္တယ္ ဆိုတာဟာ ႀကိဳတင္တြက္ခ်က္ထားတဲအ
့ တိုင္း၊ ေမွ်ာ္လင္သ
့ လိုမဟုတ္ပဲ ျဖစ္လာတဲ့
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားမ်ဳိး ႏြယ္တခုခုျဖစ္ျဖစ္၊ ရွားပါးတိရိစာၦန္ျဖစ္ျဖစ္ မ်ဳိးတုန္းေပ်ာက္ကြယသ
္ ြားတတ္တာကို
နမူနာယူ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအမ်ဳိး အစားဟာ ဒီေခတ္မွာ ပိုျဖစ္လာေနပါၿပီ။ စိုး ရိမ္ေျခာက္ျခားဖို႔လည္း ေကာင္းေနပါၿပီ။ မလိုလား
အပ္တဲ့ကိစၥလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆက္တဲြ အက်ဳိးသက္ေရာက္တာေတြကို ကန္႔သတ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ယာယီျဖစ္ျဖစ္၊ ထာဝရျဖစ္ျဖစ္ ရပ္ဆိုင္းထားႏိုင္ပါတယ္။
အဲဒီလိုမဟုတ္ရင္

အက်ဳိးသက္ေရာက္တာဟာ

ပိုၿပီး ျပင္းထန္သြားႏိုင္ပါတယ္။

အားေကာင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။

ထိန္းမရႏိုင္တ့ဲ

အေျခအေနေတြေတာင္ ျဖစ္သာြ းႏိုင္ပါတယ္။
ေနာက္ဆက္တဲြ အက်ဳိးသက္ေရာက္တာကို ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ခံစားရတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ေနာက္ေတာ့မွ
သိသိသာသာ ျဖစ္ေပၚလာတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္မယ္။ ဆိုးက်ဳိး ျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္မယ္။ ႏွစ္မ်ဳိး စလံုး
ေရာေထြး ေနခ်င္လည္း ေနမယ္။ ဘယ္လိုမွ အက်ဳိးမသက္ေရာက္ပဲ ရွိေနမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
ဥပမာ- နည္းပညာတရပ္ကို ေဖာ္ထုတ္လိုက္တအ
့ဲ တြက္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။
ေရွး ရိုး စဥ္လာအတိုင္း လုပ္ေနရာကေန နည္းပညာသစ္ေတြေၾကာင့္ က်န္းမာေရးနဲ႔ အစားအေသာက္ က႑ေတြမွာ ပိုၿပီး တိုးတက္
ေကာင္းမြန္လာလို႔ လူဦးေရ တိုး ပြားလာပါတယ္။ ဒါဟာ ေနာက္ဆက္တေ
ြဲ ကာင္း က်ဳိး တခုပါ။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ လူမႈေရး
ျပႆနာေတြ၊ ပဋိပကၡေတြ ရွိလာပါတယ္။ တိုးပြားလာတဲ့ လူဦးေရရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ဳိး စံုကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔ သဘာဝေတာေတာင္
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ေရေျမေတြကို ခ်ဲ႕ထြင္လာရပါတယ္။ ဒီအခါမွာ သဘာဝအတိုငး္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနရတဲ့ တိရိစာၦနေ
္ တြအတြက္ စားက်က္ေျမေတြ
ေပ်ာက္ကယ
ြ သ
္ ာြ းပါေတာ့တယ္။ ရွားပါးတိရစာၦနေ
္ တြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး မ်ဳိး တုန္းေပ်ာက္ကြယ္ရပါေတာ့တယ္။
အမွန္မွာေတာ့ တိုက္ရိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္တာေတြ၊ ဆင့္ပြား အက်ဳိး သက္ေရာက္တာေတြ၊ြ ေဘးထြက္ အက်ဳိး သက္ေရာက္တာ
ေတြဟာ လူသားေတြ ဥာဏ္မမီႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အမ်ားႀကီး ရွိေနႏိင
ု ္ပါတယ္။ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေနတာ တခုအေပၚ ေနာက္
တခုက မလႊမ္းမိုးႏိုင္သေရြ႕ ဆက္ၿပီး ျဖစ္္ေနဦးမွာပါဘဲ။ ေနာက္ဆံုး ျပင္းထန္လြန္းလို႔ ေပါက္ကြဲပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ စမလုပ္မီကတည္း က ႀကိဳတင္စဥ္းစားထားသင့္ပါတယ္။ မခုန္ခ်မီ ဘယ္ေနရာကို က်သြားႏိုင္သလဲ ဆိုတာကို ႀကိဳတင္
ၾကည့္ထားရပါမယ္။ ဒါဟာ ျဖစ္လာႏိုင္တ့ဲ အႏၱရာယ္ေတြကို ႀကိဳတင္ေရွာင္ရွားႏိုင္ဖို႔ အေျခခံမူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူအေတာ္
မ်ားမ်ားကေတာ့ သူတို႔ျဖစ္ခ်င္တာကိုပဲ လုပ္တတ္တာျဖစ္လို႔ ဆိုးက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို အပင္ပန္းခံ စဥ္း စားေနေလ့
သိပ္မရွိပါဘူး။ ခပ္လယ
ြ ္လယ
ြ ္ပဲ လစ္လ်ဴရႈတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုအျပဳအမူေတြကို ေစာဒကတက္၊ ကန္႔ကြက္တားဆီးေပးရပါတယ္။
မလုပ္ရင္ ပိုဆိုးလာေအာင္ အားေပးသလို ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ကမာၻႀကီး ပူေႏြးလာတာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရ႕ဲ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လတ္တေလာ နမူနာအေနနဲ႔ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒီလဘ
ို ဲ ဆိုးက်ဳိးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တာကို ႀကိဳတင္မတြက္ဆမိရင္၊ ဘာမွမလုပ္ပဲ ေနလိုက္ရင္ ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးအသစ္ေတြ ထပ္ျဖစ္
လာဦး မွာ အမွန္ပါဘဲ။
လူတဦးခ်င္းမွာ လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ေရြး ခ်ယ္တဲ့ဆႏၵသာ မရွိဘူးဆိုရင္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခင
ြ ့္အေၾကာင္း ေျပာေနလို႔လည္း
သိပ္အက်ဳိးမထူး လွပါဘူး။ အမွန္ေတာ့ အဲဒီလိုဆႏၵဟာ လူ႔ဘဝမွာ အေရးႀကီးဆံုး ပါပဲ။ ဒါမ်ဳိး ရွိမွလည္း ႀကိဳက္တာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ပိုေကာင္းတာကိုလည္း ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။
လူတိုင္းဟာ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ကိစၥကို လုပ္ဖ-ို႔ မလုပ္ဖို႔ ကိုယ္တိုင္ ဆံုး ျဖတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျခားသူေတြက ၾကားဝင္
ဆံုးျဖတ္ေပးတာမ်ဳိး မလိခ
ု ်င္ၾကပါဘူး ။ ပတ္ဝန္း က်င္ အေျခအေနေတြက ေစ့ေဆာ္တိုက္တြန္း လို႔လည္း မရပါဘူး။ မိမိကိစၥမွာ မိမိ
ဘယ္သူျဖစ္တာ၊ ဘာအမ်ဳိးအႏြယ္ျဖစ္တာေတြကို သက္ေသျပေနစရာလည္း မလိုပါဘူး။ ဆႏၵရွိရင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္
ဖိဘ
ု႔ ဲ လိုပါတယ္။
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ေရြး ခ်ယ္တ့ဆ
ဲ ႏၵဟာ တကယ္ကိုဘဲ ဆံုး ျဖတ္ျဖစ္သြားေစႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ရင္ ခ်ီတံုခ်တံုန႔ဲ
မဆံုး ျဖတ္ႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ အခုအခ်ိန္ ဘာလုပ္မလဲဆိုတဲ့ အေသးငယ္ဆံုးကိစၥကအစ ဘဝရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ဘာလုပ္
ရမလဲဆိုတ့ဲ အႀကီး မားဆံုးကိစၥေတြအဆံုး ကာယကံရွင္ရ႕ဲ ဆႏၵနဘ
ဲ႔ ဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ေရြး ခ်ယ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဆႏၵရွိတဲ့အတိုင္း ျဖစ္လာဖို႔ လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ေရြး ခ်ယ္ေပမယ့္လည္း အမွားမကင္းႏိုင္ပါဘူး။ ဒါဟာ ျပႆနာ ပါဘဲ။
ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စမ
ြ ္းရွိလို႔ ဆံုး ျဖတ္လုပ္ကိုင္တယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ မိမိအတြက္မပါပဲ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
ဒါမွမဟုတ္လည္း

အျခားသူတေယာက္ေယာက္ရ႕ဲ ဆႏၵကို

ပိုၿပီးလိုက္ေလ်ာေပးေနရတာမ်ဳိးလည္း

ရွိတတ္ပါတယ္။

ေၾကာ္ျငာ

ဆိုင္း ဘုတ္ေပၚက ပစၥည္းတခုကိုၾကည့္မိလို႔ သေဘာက်ၿပီး ဝယ္လိုက္တာဟာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ဆံုးျဖတ္ေရြး ခ်ယ္လိုက္တ့ဲ ဆႏၵ
ေၾကာင့္လို႔ ေျပာေကာင္းေျပာၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ အမွန္မွာေတာ့ ေၾကာ္ျငာရဲ႕ ဆြေ
ဲ ဆာင္အားေကာင္းေနလို႔ ဝယ္လိုက္ရတာဘဲ
ျဖစ္ပါတယ္။
လူအမ်ားမွာလည္း လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ေရြး ခ်ယ္တဲ့ဆႏၵ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ လူတဦးခ်င္းတိုင္းရဲ႕ ဆႏၵေတြအားလံုး ကို
စုစည္းၿပီး လူအမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိး ျဖစ္ေစဖို႔ ရည္မွန္းထားတဲ့ဆႏၵ ျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစတယ္
ဆိုေပမယ့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း တခုလံုးအတြက္ ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ေစမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီဆႏၵကို မွန္တယ္လို႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး ။ ဒါ့အျပင္ လူအုပ္စု
ေတြနဲ႔ စနစ္တက် စည္းကမ္း ရွိရွိ လုပ္ရမယ့္အစား ရုန္းရင္း ဆန္ခတ္ အၾကမ္းဖက္ပံုစံမ်ဳိး နဲ႔ လုပ္မိတယ္ဆိုရင္ ဒီဆႏၵဟာ လူအမ်ား
ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ရည္ရယ
ြ ္တယ္ဆိုေပမယ့္လည္း မွားယြင္းတဲ့လုပ္ရပ္ဘဲ ျဖစ္ေနပါမယ္။
ဆႏၵဆိုတာ တန္ဖိုး ေတြ၊ အရည္အေသြး ေတြရ႕ဲ အရင္းအျမစ္ပါဘဲ။ ဆႏၵကိုအရင္းခံၿပီး လုပ္တာျဖစ္လို႔ တန္ဖိုးအေနနဲ႔ ျမင့္တက္လာ
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တယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ အရည္အေသြး-အရည္အခ်င္းေတြ ျမင့္မားလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆႏၵရွိေနတာေၾကာင့္ (တနည္းေျပာရရင္
သႏၷိဌာန္န႔ဇ
ဲ ဲြ ရွိသာြ းၿပီး) ခက္ခတ
ဲ ့က
ဲ ိစၥေတြကို ေနာက္မဆုတ္ပဲ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း လုပ္ေဆာင္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဆႏၵ
အားေကာင္းရင္ လုပ္ျဖစ္သာြ းတာပါဘဲ။ အမ်ားအားျဖင့္မွာေတာ့ နဂိုက တြန္႔ဆုတ္ဆုတ္ ျဖစ္ေနတာေတြ ေပ်ာက္သြားၿပီး သတၱိရွိလာ
ပါတယ္။ အမိန္႔ေပး ေစခိုင္းတာကိုလည္း ျငင္းဆန္ရသ
ဲ ြားပါတယ္။ ဆႏၵအားေကာင္းေနသူေတြဟာ သူတို႔အေနနဲ႔ မသိတာကိုေတာင္၊
မရင္းႏွီး မကြၽမ္းက်င္တာေတာင္ ေတာ္ရံုတန္ရံုကိစၥကိုေတာ့ ပိုၿပီးရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရဲသြားပါတယ္။
ဥပမာဆိုရင္ လြတ္လပ္တ့ဆ
ဲ ႏၵက အားေကာင္း လာတဲ့အခါ သတၱိ ပိုရွိလာၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္အံတုဖို႔ အေျခခံ ျဖစ္လာ
ပါတယ္။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူေတြရ႕ဲ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ေရြးခ်ယ္လိုတ့ဲ ဆႏၵ
ေတြဟာ အခိုး ခံေနရပါတယ္။ ဓါးျပတိုက္ခံေနရပါတယ္။ ျပန္လိုခ်င္ရင္ ျပန္တိုက္ယူရမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လူ႔ေလာကမွာ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းသမွ် လိုက္နာဖို႔ မလိုပါဘူး ။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ ျငင္းဆန္ရရ
ဲ ပါလိမ့္မယ္။ ဆန္႔က်င္ရရ
ဲ ပါမယ္။ အံတုရဲ
ရပါမယ္။ ဒါဟာ ေလာကရဲ႕ ေနာက္ထပ္အေျခခံမူတခု ပါဘဲ။ လူတခ်ဳိ႕ဟာ အရာရာကို အျမဲတမ္း လိုက္ေလ်ာ အညံ့ခံ အရွံဳးေပး
တတ္ၾကလို႔ ၾကာလာတဲ့အခါမွာ အက်င့္ပါ အရိုးစြေ
ဲ နပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုအစြဲမ်ဳိးကိုခြၽတ္ဖို႔ သတၱိ လိုအပ္ပါတယ္။ သတၱိ ရွိလာရင္
ျငင္းဆန္ရလ
ဲ ာပါမယ္။ “ခုလည္း မလုပ္ႏိုင္ဘူး ။ ေနာင္လည္း ဘယ္ေတာ့မွမလုပ္ႏိုင္ဘူး”လို႔ ခိုင္မာျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္အံတုရလ
ဲ ာ
ပါမယ္။ ဒီလိုသတၱိရွိရွိ ျပန္ေျပာလိုက္တာဟာ အလြယ္တကူ အညံ့ခံအရွံဳးေပးၿပီး လိုက္ေလ်ာေပးေနရတာထက္ အမွန္တကယ္ဆို
ပိုလို႔ေတာင္ လြယ္တ့က
ဲ ိစၥပါဘဲ။
ျငင္းဆန္-ဆန္႔က်င္-အံတုတ့ဲ ေလာကရဲ႕အေျခခံမူကို မက်င့္သံုးသူေတြ ရွိၾကပါတယ္။ နမူနာျပရမယ့္သူေတြကေတာ့ သာမန္အားျဖင့္
ႏိုင္ငံတကာ သံတမန္ေတြ၊ ႏိုင္ငံ့ေခါင္း ေဆာင္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ကမာၻတဝွမ္းက အာဏာရွင္ေတြက ဆိုးဆိုးဝါး ဝါး ရက္စက္
ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ေနတာကို သူတက
ို႔ ေကာင္း ေကာင္းသိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒအ
ီ ာဏာရွင္ေတြကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္
မဆန္႔က်င္ပဲ ရွိေနၾကပါတယ္။္ လူမဆန္ေအာင္ ၾကမ္း ၾကဳတ္ရက္စက္ေနတဲအ
့ ျဖစ္ဆိုးေတြကို ရပ္ဆိုင္းသြားေအာင္လည္း သူတက
ို႔
ဘယ္တုန္းကမွ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရက
ြ ္ေလ့ မရွိၾကပါဘူး။
ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ေျပာရရင္ေတာ့ လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ ဆံုး ျဖတ္ေရြးခ်ယ္လိုတဆ
ဲ့ ႏၵဟာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ မရွိမျဖစ္ အလြန္
အေရးပါေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီ စစ္မွန္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာဆိုရင္ လူသိရွင္ၾကား ႀကိဳတင္အသိေပး
ထားတဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာေတြကို မဲဆႏၵေပးသူေတြက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ခဲ့ရင္ ဒီမိုကေရစီ
နည္း လမ္း မက်ေတာ့ပါဘူး ။
မိမိလုပ္ခ့သ
ဲ မွ်အတြက္ မိမိမွာဘဲ တာဝန္ရွိပါတယ္။္ ဘာကိစၥကဘ
ို ဲလုပ္လုပ၊္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ တခုခုကေတာ့
ေလာကမွာ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ လုပ္တ့သ
ဲ ူကိုယ္တိုင္လည္း အဲဒအ
ီ က်ဳိးသက္ေရာက္တာကို ခံစားရပါတယ္။ အက်ဳိး သက္ေရာက္တ့ဲ
အေကာင္း-အဆိုး ေတြအတြက္ လုပ္တ့သ
ဲ ူမွာဘဲ တာဝန္ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဆိုးက်ဳိး သက္ေရာက္ရင္ လုပ္တဲ့သူဟာ ဓါးစာခံ
မဟုတ္ပဲ ဆိုးက်ဳိးကို ဖန္တီးသူျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူေတြကသာ ဓါးစာခံျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္လို႔ “ဒါ - ငါ့အမွားမဟုတ”္
လို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ လုပ္တ့သ
ဲ ူဟာ အသိတရား ေကာင္း ေကာင္း ရွိတသ
ဲ့ ၊ူ ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္။
(ဒီေနရာမွာ ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ မေဖာ္ျပႏိုင္တာကို ဝန္ခံပါတယ္။) အဲဒီလို အရည္အခ်င္းရွိေနလို႔ ဘာလုပ္ေတာ့မယ္ကို သိသိန႔ဲ
လုပ္လိုက္တာေၾကာင့္ အဲဒအ
ီ မွားအတြက္ တာဝန္ရွိရတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
တာဝန္ရွိတယ္ ဆိုရာမွာ ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ ပထမတပိုင္းဟာ တဦးတည္းရဲ႕သေဘာနဲ႔ ေရြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္လို႔ တဦးတည္းကဘဲ
တာဝန္ရွိရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တပိုင္းကေတာ့ လူအမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တာဝန္ေပးခံရၿပီး အဖြဲ႔ကိုယ္စား တာဝန္ရရ
ွိ တာ
ျဖစ္ပါတယ္။္ ဒီႏွစ္ပိုင္းကို ခြျဲ ခားထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
လူမႈေရးကိစၥအခ်ဳိ႕ကို အဖြ႔က
ဲ ိုယ္စား တာဝန္ယူလုပ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတိုက္တြန္း တာဝန္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဂရုစိုက္ဖို႔
လိအ
ု ပ္တာ ရွိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္သာြ းရင္ “ငါ လုပ္တာ”ဆိုၿပီး ႂကြားခ်င္ႂကြားႏိုင္ေပမယ့္ မေအာင္ျမင္ရင္ေတာ့ “အဖြဲ႔က တိုက္တန
ြ ္း လို႔
လုပ္ရတာပါ” ဆိုၿပီး အဖြ႔အ
ဲ ေပၚ အျပစ္ပံုခ်တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အာဏာရွငရ
္ ႕ဲ လုပ္ရပ္လို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဖြဲ႔ကိုယ္စား
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တာဝန္ခံလုပ္ရမယ္ဆရ
ို င္ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီးမွ၊ အဖြဲ႔ဝင္အားလံုးနဲ႔ သေဘာတူၿပီးမွ ေပးအပ္တဲ့တာဝန္ကို လက္ခံသင့ပ
္ ါတယ္။
အဖြဲ႔ကလုပ္ကရင္ ျဖစ္လာတဲ့အက်ဳိး ဆက္အတြက္ စုေပါင္း တာဝန္ခံၾကဖို႔ အားလံုးက နားလည္ထားရပါမယ္။ အဖြဲ႔က ေတာင္း ဆို
တာဝန္ေပးတာကို လက္ခံႏိုင္ဖအ
ို႔ တြက္ မိမိကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကိုလည္း အျခားတဘက္မွာ ဆံုး ရွံဳးခံေပးရမယ္ဆိုတာလည္း
အျမဲတေစ သတိရွိရပါမယ္။
လူထုနဆ
ဲ႔ ိုင္တ့ဲ အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာန အစည္းအရံုးေတြမွာ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ စီး ပြားေရး၊ သတင္းမီဒီယာ အစရွိတာေတြ အပါအဝင္
လူမႈေရးရာ ကိစအ
ၥ ျဖာျဖာကို လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပႏ
္ ိုင္တ့အ
ဲ ခါ ျပႆနာ အမ်ားႀကီးတက္လာၿပီး ျပစ္တင္
ေဝဖန္ခံရျမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုး ရဌာနေတြလည္း အလားတူ အျပစ္တင္ခံရတတ္ပါတယ္္။ မိမိလုပ္သမွ် မိမိမွာသာ တာဝန္ရွိရတဲ့
အတြက္ သတိထားဖို႔ လိအ
ု ပ္ပါတယ္။ သတိမထား လုပ္မိလို႔ ဆိုးက်ဳိး ေတြျဖစ္လာရင္ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြလည္း မေအာင္ျမင္သလို
မိမိအတြက္လည္း က်ဆံုးခန္း ေတြ ရွိသာြ းႏိုင္ပါတယ္။
လူတိုင္း အတၱဆန္ၾကပါတယ္။ အတၱဆန္ၾကတာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ကိစမ
ၥ ွာ သူ႔ထက္ငါ အသာရေအာင္
ၿပိဳင္ဆိုင္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလဘ
ို ဲ လူမႈေရး အသင္း အဖြဲ႔ဌာနေတြမွာလည္း အသင္းရဲ႕ကိုယ္က်ဳိးအတၱအတြက္ အၿပိဳင္အဆိုင္
လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။
လူေတြဟာ မွားတတ္ၾကပါတယ္။ မွားမွာစိုးလို႔ မလုပ္ဘဲလည္း ေနတတ္ၾကပါတယ္။ မလုပ္ရင္ ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ရည္မွန္းထားရင္၊ ဆႏၵရွိေနရင္ လုပ္ကိုလုပ္ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ မွားခဲ့တုန္းက ဘာေတြၾကံစည္ခဲ့သလဲ၊ ဘယ္လိုျပဳမူခ့သ
ဲ လဲ
ဆိုတာေတြက ျပန္စဥ္း စားရပါမယ္။ တကယ္ဆိုရင္ အဲဒီတုန္း က အၾကံအစည္နဲ႔ အမူအက်င့္ေတြက အမွားကို ျဖစ္ေစခဲ့တာပါ။
ဒါေတြကို ျပင္ႏိုင္တာဟာ အမွားကို ျပန္ျပင္ႏိုင္တာပါဘဲ။
ျပည္သေ
ူ တြကေတာ့ သူတို႔န႔ဲ ထိုက္တန္တ့ဲ အစိုးရကိဘ
ု ဲ ရေလ့ရွိပါတယ္။ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြကလည္း ျပည္သေ
ူ တြန႔ဲ
ထိုက္တန္သေလာက္ဘဲ အက်ဳိးျပဳေပးႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ျပည္သူတို႔ဘက္က ေကာင္းေကာင္းဖန္တီးႏိုငရ
္ င္ အစိုး ရေကာင္း ကို
ရလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႔ဌာနမ်ားက လူထုအက်ဳိး ကို ပိုေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေစခ်င္ရင္ လူထုကသာ
ပိုေကာင္း ေအာင္ ျပဳျပင္ဖန္တီးယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူထုက ဘာလုပ္လုပ၊္ ဒီအက်ဳိး သက္ေရာက္တာကို လူထုကဘဲ
ခံယူရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
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အပိုင္း (၄)

မေသခ်ာ မေရရာမႈႏွင့္ တန္ဖိုး

လူ႔ေလာကဟာ ရႈပ္ေထြးေပြလီလွပါတယ္။ ေရွ႕ေရးကို ႀကိဳမသိႏိုင္ပါဘူး။ လုပ္သမွ်အားလံုး ရည္ရြယ္ထားတဲအ
့ တိုင္း ျဖစ္မယ္
မျဖစ္ဘူး ဆိုတာကို တပ္အပ္ေသခ်ာ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ အဲဒီလို မေသခ်ာတာေတြကိုက ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ မိမိလုပ္သမွ်
မိမိသာ တာဝန္ယူရတဲ့ လူသားေတြကုိ စိနေ
္ ခၚေနပါတယ္။
လုပ္သမွ်ကိစၥတိုင္း မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းဆိုတာ ရွိစျမဲပါပဲ။ စြန္႔စားလုပ္ကိုငရ
္ ဖို႔လည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းကိုလည္း
အသံုး မခ်မိ၊ စြန္႔စားဖို႔လည္း မဝံဘ
့ ူးဆိုရင္ အျခားကိစၥေတြနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္-မျဖစ္ လက္တည့္စမ္းၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္။ လက္တည့္
စမ္းရင္ အမွားပါတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအမွားအတြက္ တခုခုေတာ့ ေပးဆပ္ရပါလိမ့္မယ္။
အမွန္တကယ္မွာေတာ့ အမွားလုပ္လိုက္လို႔ ေနာက္ဆက္တဆ
ြဲ ိုးက်ဳိးေတြကို ခံစားရေပမယ့္ အမွားကေန အမွန္ကို ကူး ေျပာင္းဖုိ႔
ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ပိုေကာင္းမလဲလို႔ သိလာတတ္ပါတယ္။ “မီးပူတယ္၊ မကိုင္န”ဲ႔ လို႔ ကေလးကို ဘယ္လိုဘဲ ရွင္း ျပျပ၊ ကေလးက
အဓိပၸာယ္ကို နားမလည္ပါဘူး။ ကေလးကိုယ္တိုငက
္
ကိုင္ၾကည့္ၿပီး ပူမွန္းသိေတာ့မွ မီးပူတာကို သေဘာေပါက္ပါေတာ့တယ္။
ဒီအျဖစ္က လူ႔ဘဝမွာ လြတ္လပ္တာေတြ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေပမယ့္ အမွန္တကယ္တမ္း မလြတ္လပ္ဘူး ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။
လူ႔စည္းကမ္း ဆိုတာ ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္အခ်ိန္မဆို ရွိေနပါတယ္။ ဆႏၵရွိေပမယ့္ စည္းကမ္း ရွိေနလို႔ လိုက္နာမွာလား- မလိုက္နာဘူး
လား ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းရွိေပမယ့္ မေသမခ်ာဘူးဆိုရင္ လုပ္သင့္လား- မလုပ္သင္ဘ
့ ူးလား ဆိုတာ ဆံုး ျဖတ္ရ
ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔ဘဝမွာ အျမဲတမ္း ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်ေနရပါေတာ့တယ္။
ဒီမိုကေရစီကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ

ေအာင္ျမင္မလား-မေအာင္ျမင္ဘူး လား ဆိုတာကို တပ္အပ္ေသခ်ာ မေျပာႏိုင္ပဲ ရွိေန

ပါတယ္။ ေရြး ေကာက္ပမ
ဲြ ွာ ဘယ္သူႏိုင္မလဲလို႔ ႀကိဳတင္မမွန္းဆႏိုင္သလို ပါဘ။ဲ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ က်င္း ပတဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြ
ေတြမွာေတာ့ ရလဒ္က ဘယ္လုိျဖစ္လာမလဲဆိုတာ ႀကိဳတင္တြက္ဆလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ မလုပ္မျဖစ္တဲ့ အေရးႀကီးကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ အစိုး ရ
အာဏာပိုင္ေတြကို အခ်ိန္အခါအလိုက္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေပးရပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိး လူေျပာင္း လဲေပးေနတာေၾကာင့္

လူသစ္

ေတြအတြက္ အစိုး ရတာဝန္ကို ထမ္း ေဆာင္ဖို႔ အခြင့္ေရးတရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ စိတ္ကူးသစ္ေတြကို ဖန္တီးအသံုးခ်လာႏိုင္ဖို႔လည္း
ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလူသစ္ေတြလည္း ေနာင္တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ သူတို႔ထက္ပိုသစ္တဲ့ အျခားလူေတြနဲ႔ အစားထိုး ခံရဦးမွာပါ။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ

အမ်ားအျပားမွာ

ၾကံဳရတဲ့ျပႆနာကေတာ့

လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့

အစိုး ရအာဏာပိုင္ေတြဟာ

ရာထူး ကေန မဆင္းေပးလိုၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လက္ရွိရာထူးမွာ ဆက္ျမဲေနဖို႔ အေသအခ်ာ စီမံထားခ်င္ၾကပါတယ္။
တခ်ဳိ႕ကေတာ့ အစိုးရရာထူးနဲ႔ မထိုက္တန္ပဲ ရွိခ်င္ရွိေနမယ္။ လာဘ္စားေဖာက္ျပန္တာမ်ဳိးေတာင္ ရွိခ်င္ရေ
ွိ နပါလိမမ
့္ ယ္။ ဒါေပမယ့္
က်ားေၾကာက္လို႔ ရွင္ႀကီး ကိုး ၊ ရွင္ႀကီး က်ားထက္ဆးို ျဖစ္လာမွာကို မဲေပးသူေတြက မလိုလားလို႔ သူတို႔ကဘ
ို ဲ ျပန္ေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။
လက္ရွိ အစိုး ရအာဏာပိုင္ေတြကလည္း မဲဆယ
ြ ္ရာမွာ ဒီလိုမ်ဳဳိး စိုးရိမ္စရာေတြကို မီးေလာင္ရာ ေလပင့္တတ္ၾကပါတယ္။
အခုေျပာခဲ့တာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ ရာထူးသက္တမ္းအေပၚ ႏွစ္အကန္႔အသတ္နဘ
ဲ႔ ဲ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ သတ္မွတ္ထား
ရတဲ့ အေၾကာင္း ရင္းေတြထက
ဲ တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အမွန္တကယ္ဘဲ ရာထူးသက္တမ္း ကို ကန္႔သတ္ၾကရပါတယ္။
ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမာက္ခံရသူေတြသာမက အလုပ္ခန္႔ထားခံရတဲ့ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြကိုေတာင္ ရာထူးသက္တမ္း ကန္႔သတ္သင့္
တယ္လို႔ ေစာဒကတက္ၾကပါတယ္။
ႏိင
ု ္ငံေရးသမားေတြ မဲဆယ
ြ ္တုန္းက ကတိေပးတဲအ
့ တိုင္း အမွန္တကယ္ျဖစ္လာဖိက
ု႔ ို မဲေပးသူေတြက လိုလားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြ
ဝင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက အေျပာေကာင္း၊ အဆြယ္ေကာင္းၾကပါတယ္။ လူမႈေရးျပႆနာေတြ၊ လူထုလိုလားခ်က္ေတြကို
ဘယ္လိုလုပ္ေပးမယ္၊ သူတို႔န႔ဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ေရြးခံမယ့္သူေတြကလုပရ
္ င္ ေအာင္ျမင္မာွ မဟုတဘ
္ ူး ဆိုၿပီး သူတို႔ဘက္ပါေအာင္ မဲဆယ
ြ ္
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တတ္ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္

သူတို႔မဆ
ဲ ယ
ြ ္စကားေတြဟာ

လူထုကို

လွည့္စားတဲ့စကားဘဲ

ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။

လူထု

လိုလားခ်က္န႔ဲ တလြစ
ဲ ီ ျဖစ္သာြ းတတ္ပါတယ္။ မဲဆြယ္တအ
ဲ့ တိုင္း ျဖစ္ကိုျဖစ္လာရမယ္လို႔ အာမခံခ်က္မရွိတာ သိထားရပါမယ္။
ဒီေန႔ေခတ္ အေျပာင္းအလဲေတြဟာ လူ႔သမိုင္းမွာ အျမန္ဆံုး ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီကေန႔ဟာ မေန႔ကနဲ႔ မတူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ပိုၿပီး
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေျပာင္းလဲလာေနပါတယ္။ ျပႆနာေတြ ပိုမိုႀကီး ထြားလာေနပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြကို လံုး ဝထိန္းမရႏိုင္ေလာက္
ေအာင္ပဲ ေျပာင္း လဲေနပါတယ္။ ဥပမာ- ကမာၻႀကီး ေႏြးေထြး လာမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မေသခ်ာမေရရာတဲအ
့ ျဖစ္ေတြ အမွန္တကယ္ ရွိေန
ပါတယ္။ ကမာၻႀကီးက ပိုၿပီး ေႏြးေထြး မလာေသးဘူးဆိုရင္ေတာင္ တကယ္လို႔မ်ား ေႏြးေထြးလာရင္ ဘယ္ေလာက္ဆိုးဝါး ေနမလဲ
ဆိုတာ ေတြးၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ကမာၻႀကီးက ဘယ္ေလာက္ပူေႏြးလာမလဲဆုတ
ိ ာကို အတတ္ေဟာဖိ႔ု မျဖစ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ပုိၿပီး
ပူလာရင္ ကမာၻရ႕ဲ ေရခဲထုႀကီးက မုခ် အရည္ေပ်ာ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒအ
ီ ခါ ခန္႔မွန္းေတြးဆလို႔မရႏိုင္တဲ့ ေနာက္ဆက္တဲြ
ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္တာေတြ ျဖစ္လာပါလိမမ
့္ ယ္။
ဒီေခတ္လူသားေတြက အရင္ထက္ပိုၿပီး အေျပာင္းအလဲေတြ ၾကံဳေနရလို႔ လံုးဝအသစ္စက္စက္ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ လိုအပ္
လာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ လူထုက ေခါင္းေဆာင္ေတြကို စိတ္ပါလက္ပါ စြန္႔စားေစလိုၾကပါတယ္။ နည္းလမ္းသစ္ေတြကို စမ္းသပ္
ၾကည့္ေစလိုၾကပါတယ္။ မဲေပးႏိုင္ခင
ြ ့္ရွိသူေတြဟာ လမ္းေဟာင္းလိုက္ေနဆဲ ေရြးေကာက္ခံပုဂၢိဳလ္ေတြကိုပဲ မွီတြယ္မေနသင့္ေတာ့
ပါဘူး။ သူတို႔ အဆံုးအျဖတ္ကို ေစာင့္ဆိုင္း မေနသင့္ပါဘူး။ လူထုကုိယ္တိုင္က လမ္းသစ္ထင
ြ ္ႏိုငရ
္ င္ ထြငရ
္ ေတာ့မာွ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဒုတိယေျမာက္ အေရးတႀကီးသိထားရမယ့္ မေသခ်ာမေရရာတာကေတာ့

ရာထူး သက္တမ္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေရြး ေကာက္ပႏ
ဲြ ိုင္လို႔ ရာထူး ရလာေပမယ့္ ထာဝရ ရာထူး ျမဲဖို႔ မေသခ်ာပါဘူး။ အစိုး ရဟာလည္း သက္တမ္းကုန္တဲ့ထိ ျမဲ-မျမဲ
မေသခ်ာပါဘူး။
ဘာသာေရးေတြမွာ စနစ္တက် ဖြ႔စ
ဲ ည္းစုရံုးထားေပမယ့္ ရာထူးအတြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္တာကို အမွန္တကယ္ဘဲ ပယ္ဖ်က္ထားပါတယ္။
“ဘာရည္ရယ
ြ ္ခ်က္န႔ဲ ဘာသာတရားကို ကိုးကြယ္ကိုင္း ရွိဳင္းရတာလဲ။ ေသရင္ဘာျဖစ္မလဲ” ဆိုတာေတြကုိ လူ အေတာ္မ်ားမ်ားက
အေလးအနက္ ထားၾကတယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ အနည္းဆံုး အဲဒီေမးခြန္း ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဘာသာေရးမွာ ခိုငခ
္ ိုင္ျမဲျမဲ ယံုၾကည္
ထားၾကသူေတြက သူတဘ
ို႔ ာသာေရးမွာ မေသခ်ာ-မေရရာတာေတြ မရွိပါဘူးလို႔ ေျပာဆိုၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါကေတာ့ သူတို႔ယံုၾကည္တ့ဲ
အတိုင္း ေျပာဆိုၾကတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာေရးမွာ ေတြ႔တဲ့ အမွန္တရားေတြ၊ ဒ႑ာရီေတြကို ကိုးကားေျပာဆို
တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သက္ေသကေတာ့ မရွိပါဘူး။
ျပည္သူေတြဟာ သူတဆ
ို႔ ႏၵအတိုင္း ယံုၾကည္ႏိုင္ခင
ြ ့္ရွိပါတယ္။ ယံုၾကည္ႏိုင္ခင
ြ ့္ရွိလို႔ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ ဘာသာေရး
လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကို ဒီမိုကေရစီက ကာကြယ္ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဘယ္အစိုးရတက္တက္၊ ဘာသာေရးမွာ အစဥ္
အလာ ရွိေနတဲ့ ယံုၾကည္ကိုး ကြယ္တာေတြကို ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔ ဒီမိုကေရစီက ခြင့္ျပဳ မထားပါဘူး။
ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးဘက္မွာ စြက္ဖက္ အစားထုိးတတ္ၾကပါတယ္။ အစိုး ရပံုစံနဲ႔ ႏိုင္ငံကို လႊမ္း မိုး ခ်ဳပ္ကိုင္တတ္ပါတယ္။ ဒါကို
ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ အုပ္စိုး တဲ့စနစ္၊ အျခားစကားနဲ႔ဆိုရင္ ဘာသာေရး အစိုးရစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးအစိုး ရစနစ္
ရွိတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ျပည္သူေတြဟာ ဘာသာေရးက ကိုးကားလက္ခံထားတဲ့ ဒ႑ာရီေတြကို ယံုၾကည္ရပါတယ္။
ဥပမာ- ဘာသာေရးအစိုးရစနစ္ရွိတ့ဲ အစၥလမ္ႏိုင္ငံေတြက ျပည္သူေတြဟာ တမန္ေတာ္မိုဟာမက္ (Prophet Mohammed) နဲ႔
ပတ္သက္တ့ဲ ဒ႑ာရီေတြကို ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ ေခတ္သစ္အစၥလမ္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္း ေဆာင္ေတြက သူတို႔ဟာ တမန္ေတာ္ မိုဟာမက္ရ႕ဲ
အဆက္အႏြယ္ေတြဆီက ဆင္းသက္လာတာေၾကာင့္ သူတို႔မွာ ဘုရားလိုဘဲ ၾသဇာတကိၠမ ရွိတယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနၾကပါတယ္။
မိုဟာမက္ဟာ ဘုရားကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ စကားေျပာခဲ့ဖူးတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ဘုရားရဲ႕ဆႏၵေတြကို တမန္ေတာ္
Gabriel ကတဆင့္ မိုဟာမက္က သိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ မိုဟာမက္ဟာ ဘုရားကိုယ္စား လူထုကို လမ္းညႊန္
သြန္သင္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္တ့ဲ ၾသဇာတကၠိမကိုရၿပီး ေနာင္လာေနာက္သားအဆင့္ဆင့္တို႔ကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးတယ္လို႔ အစၥလမ္ဘာသာ
ကိုးကြယ္သူေတြက ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။
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ဘုရားလိုမ်ဳိး၊ ဘုရားကိုယ္စား၊ ဘုရားက ခြင့္ျပဳေပးအပ္တာ စတဲ့ ၾသဇာတကိၠမ ဆိုတာမ်ဳိးဟာ ဒီေခတ္စကားနဲဆ
႔ ရ
ို င္ တရားမဝင္၊
အတည္မျဖစ္ပါဘူး။ မူစလင္ေတြဟာ သူတို႔ယုံၾကည္တဲ့ အစၥလမ္ဘာသာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယအ
္ ားထုတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အစၥလမ္
ဘာသာေရးကို ယံုၾကည္ကိုး ကြယ္လာေအာင္ သူတို႔ဝန္းက်င္မွာ စတင္ေနထိုင္လာတဲ့ အျခားသူေတြကို အတင္းအၾကပ္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္
မရွိပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးတဲ့အခါမွာ အစိုးရေတြဟာ ဘာသာေရးကို တိုင္း ျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ မပတ္သက္ပဲ ထားရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္
ဒီကိစၥဟာ အဲဒီႏိုင္ငံမွာ ဘာသာေရးကင္းမဲ့ေနတယ္လို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ ျပည္သူေတြဟာ ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္ရင္ သူတို႔ဆႏၵရွိတ့ဲ
အတိုင္း လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ ယံၾုကည္ကိုးကြယ္ႏိုငခ
္ င
ြ ့္ ရွိပါတယ္။
ဘာသာေရးအစိုးရစနစ္ရွိတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြက ျပည္သူေတြဟာ တန္းတူညီတူ ရွိေပမယ့္ ဘာသာေရးအရ သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို
လိုက္ေလ်ာေပးရတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးလြတ္လပ္တာေတြ တင္းတင္း ၾကပ္ၾကပ္ ခ်ဳပ္ကိုငခ
္ ံထားရပါတယ္။ တာဝန္ယူရတဲ့
အပိုင္းမွာလည္း ေရြးခ်ယ္ဖို႔ မရွိ၊ လိုက္နာေပးဖိသ
ု႔ ာ ရွိပါတယ္။
ရႈပ္ေထြး ေပြလီလွတ့ဲ အျဖစ္ေတြန႔ဲ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ လူ႔ဘဝမွာ ေသခ်ာေရရာတာေတြ မရွိပါဘူး။ ဘာမွန္းမသိေပမယ့္ တခုခုကိုေတာ့
ေရြး ခ်ယ္ေနရပါတယ္။ “ဘယ္လအ
ို ခ်က္ေတြကို အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ရမွာလဲ”၊ “မိမိတို႔၏ဆႏၵကို ဘယ္လို လြတ္လြတ္လပ္လပ္
ေဖာ္ထုတ္ရမလဲ”လို႔ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။
အေျဖကေတာ့ ဘယ္ဟာက မိမိတို႔အတြက္ တန္ဖိုးရွိသလဲလို႔ အရင္စဥ္းစားၿပီးမွ ေရြးခ်ယ္ဖို႔၊ မိမိတို႔ဆႏၵကို ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အေရးႀကီးတာေတြ၊ တန္ဖိုးထားရတာေတြကို အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ ေလာကကို စူးစမ္းရွာေဖြၾကည့္ရပါမယ္။ စဥ္းစားသံုး သပ္ၾကည့္ရပါမယ္။
အမွန္တကယ္ အေရးပါလား၊ မပါဘူးလား၊ တန္ဖိုးထားသင့္လား၊ မထားသင္ဘ
့ ူး လားလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကည့္ရပါမယ္။
ကမာၻႀကီး ဟာ လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ ႏွစ္သန္းေပါင္း ၃၅ဝဝ ေက်ာ္ကစၿပီး သတၱဝါေတြ စတင္ျဖစ္ထြန္းလာၾကပါတယ္။ သဘာဝ ေရေျမ ေတာ
ေတာင္ စားက်က္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ေခတ္သစ္လူသားမ်ဳိးႏြယ္ ဆိုၿပီး သီးျခားခြဲထြက္လာၿပီး တဲအ
့ ခါ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ထူး ျခား
က်နေအာင္ တည္ေဆာက္လာႏိုင္ခ့ၾဲ ကပါတယ္။ လူနဲ႔ တိရိစာၦန္တို႔ဟာ သီး ျခားစီျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ ဒီလို ျဖစ္သြားတာကိုက
ကမာၻႀကီး ဟာ အမွန္တကယ္ဘဲ ၿပိဳင္စံကင္းၿပီး လွလွပပျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ကမာၻ႔တန္ဖိုး အစစ္အမွန္ ျဖစ္လာပါတယ္။
မ်ဳိးႏြယ္စုတခု ကြယ္ေပ်ာက္သာြ းခ်ိန္တိုင္း၊ သဘာဝေရေျမေတာေတာင္ စားက်က္တခု ရွင္းလင္း ဖ်က္ဆီးခံရတိုင္း တန္ဖိုး တစံုတရာ
ေျပာင္းလဲပါတယ္။ တစံုတရာ ဆံုးရွံဳးရတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒီလိုဘဲ ေခတ္သစ္ကမာၻႀကီးေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္အစဥ္အလာေတြန႔ဲ
ရပ္တည္ေနခဲ့ၾကတဲ့ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈေတြ ေပါင္းစပ္သြားတိုင္း မူရင္း တန္ဖိုးေတြကို ျပန္္မရႏိုင္ေတာ့ပဲ ဆံုး ရွံဳးခံလိုကရ
္ ပါတယ္။
တန္ဖိုးကို နားလည္သာြ းတဲအ
့ ခါမွာ လူေတြဟာ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ ျပဳမူတဲ့ ဘယ္ကိစက
ၥ ိုမဆို တန္ဖိုး ျဖတ္လာႏိုင္ၾကပါတယ္။
တန္ဖိုးထားရမွန္းသိလို႔ တန္ဖိုးျဖစ္လာတာပါ။
မတူညီတ့ဲ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြမွာ တန္ဖိုး တခုစီ အနည္းဆံုး ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုဘဲ မတူညီတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈေတြမွာလည္း သူ႔ဟာနဲသ
႔ ူ
တန္ဖိုးကိုယ္စီ ရွိၾကပါတယ္။ တန္ဖိုး ကို နားလည္လာၾကတဲအ
့ ခါ ပတ္ဝန္းက်င္ကြဲျပားတာေတြ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ျခားနားတာေတြကို လူ
တဦး ခ်င္းျဖစ္ျဖစ္၊ အဖြ႔လ
ဲ ိုက္ျဖစ္ျဖစ္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီး ထိန္းသိမ္းလာႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဆက္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနကို
ဖန္တီးတည္ေဆာက္လာႏိုင္ၾကပါတယ္။ လူ႔ေလာကေကာင္းက်ဳိးအတြက္ အဲဒီလိုထိန္း သိမ္းတည္ေဆာက္တာဟာ လက္ခံႏိုင္စရာပါ။
ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕လူေတြဟာ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ျဖစ္္၊ သြယ္ဝိုက္လို႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္ တခုနဲ႔တခု ကြဲျပားျခားနားတာ မရွိေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္း တတ္ၾက
ပါတယ္။ ဥပမာ- တပါတီစနစ္ ထူေထာင္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာႏိုင္တာေတြကို တားဆီးေနၾကပါတယ္။
သစ္ေတာေတြ ျပဳန္း တီး ေစတာကို နမူနာယူၾကည့္ပါ။ အဲဒါမ်ဳိးေတြကိုေတာ့ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ မရွပ
ိ ါဘူး။
ေခတ္သစ္ကမာၻမွာ တန္ဖိုး ရွိတအ
့ဲ ရာ မရွဘ
ိ ူးလို႔ ေျပာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လြန္ခဲ့တ့ဲ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ ဗဟုသုတ
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ဟင္း ေလးအိုးႀကီး ေပါက္ကျဲြ ပန္႔ႏွံ႔သာြ းပါတယ္။ ဒါဟာ အင္မတန္္ တန္ဖိုးရွိလွပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာလည္း အက်ဳိးထူးေတြ ခံစားေနရ
ပါတယ္။ ဗဟုသုတ ရွိလာၾကလို႔ အထူးသျဖင့္ လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ေပးႏိုင္ေနပါၿပီ။
ဒါေပမယ့္ ေခတ္သစ္ တိုးတက္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးတာေတြအားလံုး အလားတူတန္ဖိုးေတြ ရွိေနမယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ တိုးတက္လာရတာဟာ
မသိရေသးတာေတြကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိလာေအာင္ စူးစမ္း ရွာေဖြႏိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္လည္း ကမာၻႀကီး
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ဂရုမစိုက္ပဲ လူအား၊ ေငြအား၊ နည္းပညာ၊ ပစၥည္းကိရိယာေတြ ပံုေအာၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ဖြံ႔ၿဖိဳးလိုတ့ဲ
ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ စူးစမ္း ရွာေဖြႏိုင္လို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ေပၚတိုးတက္တာေတြကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အမ်ားအားျဖင့္ အဲဒီနည္းအတိုင္း
လုပ္ေနၾကတာ ေတြ႔ရပါမယ္။
ဒီလိုလုပ္ေနၾကလို႔လည္း သဘာဝေရေျမေတာေတာင္ေတြ တည္ရွိခဲ့ဖူး တဲ့ေနရာမွာ လူေနအိမ္ေျခ၊ အေဆာက္အဦ၊ ဆည္ေျမာင္း
တာတမံေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကပါေတာ့တယ္။ လူေနမႈစရိုက္ေတြ ေျပာင္းလဲၿပီး ယဥ္ေက်း မႈခ်င္း ေပါင္း စပ္ကုန္ပါေတာ့တယ္။ မတူကျဲြ ပား
တာေတြရ႕ဲ တန္ဖိုး ေတြ ဆံုးရွံဳးသြားရတ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ကြဲျပားတာနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈခ်င္း ျခားနားတာေတြကို တိုက္ရိုက္
ဖ်က္စီးပစ္လိုက္တ့က
ဲ ိစၥေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလဆ
ို ိုးက်ဳိး ေတြအပါအဝင္ အျခား ႀကီးႀကီးမားမား ဆိုးက်ဳိးေတြလည္း ခဏခဏ ျဖစ္ေပၚလာရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လူေတြအတြက္
အေရးႀကီးတဲ့ တန္းတူညီမွ်တာေတြလည္း ပ်က္ျပားသြားရပါေတာ့တယ္။
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အခန္း (၅)
လူေတြဟာ သူတို႔ႀကိဳက္ရာကို

က်င့္ဝတ္မ်ား

လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ ျပဳမူႏိုင္ၿပီး သူတို႔လုပ္သမွ် တာဝန္ယူႏိုင္ၾကတယ္ဆရ
ို င္ ဒါဟာ

ဒီမိုကေရစီ က်င့္ဝတ္ေတြ ရွိေနၿပီလို႔ ေျပာႏိုင္ပါၿပီ။
ဒီမိုကေရစီမွာ မတူကျဲြ ပားမႈေတြ ရွိၾကပါတယ္။ လူတဦး နဲ႔တဦး၊ တဖြဲ႔နဲ႔တဖြဲ႔၊ ယဥ္ေက်းမႈ တခုနဲ႔တခု၊ လုပ္ငန္း သဘာဝ တခုန႔တ
ဲ ခု
တို႔ဟာ မတူပဲ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မတူေပမယ့္လည္း ေလးစားရပါတယ္။ ဖ်က္ဆီး ပိတ္ဆို႔ တားျမစ္တာေတြ မလုပ္ပဲ ထိန္းသိမ္း ေပး
ရပါတယ္။ မတူကျဲြ ပားတဲ့စနစ္ကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရပါတယ္။ ဒါဟာ သာမန္အားျဖင့္ ရွိေနရတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စိတ္ဓါတ္ ျဖစ္ပါတယ္။
လူေတြဟာ သူတရ
ို႔ ႕ဲ ေန႔စဥ္အလုပ္ေတြကို ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ ဒီစိတ္ဓါတ္အတိုင္း ဆံုး ျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အေျခခံတခု ရွိေနရပါမယ္။ အဲဒီ
အေျခခံကေတာ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္ဝတ္ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ က်င့္ဝတ္ဆိုတာ အျပဳအမူေတြပါဘဲ။ လူေတြဟာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းထဲမွာ
မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပဳမူႏိုင္ေစဖို႔ ထိန္း ေက်ာင္းလမ္းညႊန္ ၾကပ္မတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းေတြပါဘဲ။ လူအားလံုးက အနည္းဆံုး လုိက္နာႏိုင္ဖို႔
သတ္မွတ္ထားတာေၾကာင့္ အေျခခံမူ ျဖစ္ပါတယ္။
ကိစၥတခုကို စမလုပ္မက
ီ တည္းက ဒီကိစၥဟာ ဘယ္လိုေကာင္းက်ဴိးဆိုးက်ဳိးေတြ ရွိသြားႏိုင္သလဲ ဆိုတာကို ဆန္းစစ္သံုး သပ္ႏိုင္မွသာ
က်င့္ဝတ္ေတြကို လိုက္နာႏိုငပ
္ ါမယ္။ အျပဳအမူတခုဟာ အျခားသူေတြကို ထိခိုက္သြားေစႏိုင္သလား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္သာြ း
ေစႏိုင္သလား၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့စရိုက၊္ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံကို ထိခိုကသ
္ ြားေစႏိုင္သလား ဆိုၿပီး အျမဲတမ္း မိမိကိုယ္ကို ျပန္ေမးအပ္
ပါတယ္။ လူတဦးခ်င္းအေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ဘဝရပ္တည္ေရးမွာ ေစာင့္ထိန္းရတဲ့က်င့္ဝတ္ေတြ တကယ္ဘဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားနဲ႔
ပတ္သက္လာႏိုင္မယ့္ကိစၥေတြကို ျပဳမူရာမွာေတာ့ ပုဂိၢဳလ္ေရး ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္တာကို အျမဲတမ္း တကိုယ္ေကာင္းဆန္ဆန္ ဦး စားေပး
လို႔ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။
က်င့္ဝတ္ေတြဟာ ျပဳမူသရ
ူ ႕ဲ ေမြးရာပါ တကိုယ္ေကာင္းဆန္တာကို ႀကိဳတင္သတိေပး တားျမစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုဘဲ လူ႔ေလာကႀကီး
အတြက္လည္း အကာအကြယ္တရပ္ ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒီအခ်က္က အျခားသူေတြအေပၚ ထိခိုက္အနာတရ ပ်က္စီးေအာင္ မလုပ္ၾကဖို႔
တားျမစ္ထားရာ ေရာက္ပါတယ္။ က်င့္ဝတ္ေတြဟာ ယဥ္ေက်း တဲ့ လူ႔အသိုင္း အဝိုင္းအတြက္ အမွန္တကယ္ ရွိသင့္ရွိထိုက္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႕ဟာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း ေတြကို လိုက္နာဖို႔ ပ်က္ကြက္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ လူအေျမာက္အျမား
ထိခိုက္အနာတရျဖစ္ေစမယ့္ ဒါမွမဟုတ္ ေသေၾကပ်က္စီး ေစမယ့္ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒေတြကို ခ်မွတ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။ သူတို႔ကို က်င့္ဝတ္
ေဖာက္ျပန္တ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြလ႔ို ဆိုရပါလိမ့္မယ္။
လူေတြဟာ ေလာကႀကီးအေၾကာင္းကို စူး စမ္းေလ့လာရာကေန တျဖည္းျဖည္း သေဘာေပါက္လာၾကပါတယ္။ ေလာကႀကီး နဲ႔
ပတ္သက္လို႔ ၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းလာႏိုင္ၾကပါတယ္။ လူေတြမွာ ဒီလအ
ို ရည္အေသြးေတြ ရွိေနရတာကေတာ့
က်င့္ဝတ္ေတြကို လုိက္နာႏိုင္လို႔ပါဘဲ။ ဒီအခ်က္က တခ်ဳိ႕ဘာသာေရးေတြရ႕ဲ စည္း မ်ဥ္းစည္း ကမ္းေတြနဲ႔ ျခားနားပါတယ္။ အစဥ္အလာ
အရိုး စြေ
ဲ နတဲ့ ဘာသာတရားပညတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ ကိုးကြယ္ကိုင္းရွိဳင္း သူေတြမွာ ဒီမိုကေရစီက်င့္ဝတ္မဟုတ္တဲ့ အျပဳအမူေတြ
ရွိလာၾကရပါတယ္။ ဥပမာ- ခရစ္ယန္ ပညတ္ေတာ္ (၁ဝ)ပါး၊ အစၥလမ္ ရွာရီယာ (Sharia) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာသာတရားေတြမွာ အမွန္တရားေတြ ရွိေနပါတယ္။ လိုက္နာက်င့္ၾကံဖို႔္ က်င့္ဝတ္ (ဝိနည္း) ေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။ ဘုရားေဟာ
အတိုင္း လိုက္နာက်င့္ၾကံဖို႔ ယံုၾကည္လယ
ြ ္တာေၾကာင့္ ဒီအမွန္တရားေတြ ရွိေနတာပါ။ ဒါဟာ ျပႆနာ ျဖစ္တယ္လို႔ အပိုင္း(၄)မွာ
ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဘာသာတရားတခ်ဳိ႕မွာ ဒီမိုကေရစီမက်တဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ တက္လာတဲ့ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္ေတြက သူတို႔
စိတ္ႀကိဳက္ လႊမ္းမိုးၿပီး အမွန္တရားအသစ္ေတြကို ဖန္တီးလာၾကပါတယ္။ ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ေနလိ႔လ
ု ည္း ဘုရားေဟာေတြကို သူတို႔
ထင္ျမင္ယူဆသလို “အမွန္တရား”အျဖစ္ ျပန္ေျပာင္း ပညတ္လို႔ ရေနၾကတာပါဘဲ။
လူေတြမွာ ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းနဲ႔ အမွားအမွန္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
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အရာရာတိုင္းကို ေဆာင္ရန္-ေရွာင္ရန္ လိုက္ေျပာေနလိေ
ု႔ တာ့ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူ႔က်င့္ဝတ္ ရွိဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါတယ္။
လူအခ်င္း ခ်င္း ဆက္ဆံၾကရာမွာ အျပန္အလွန္ အေပးအယူ လိုတိုး ပိုေလွ်ာ့ ရွိရပါတယ္။ လိုခ်င္တိုင္းလည္း ရႏိုင္မာွ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ အေပးအယူလုပ္ၾကရာမွာ ဘယ္လရ
ို ွိသင့္သလဲဆိုတဲ့ လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ လိုအပ္ပါတယ္။ လူမႈေရးကိစၥေတြမွာလည္း
လမ္း ညႊန္ခ်က္ေတြကို ပိုၿပီး သံုးသင့္လွပါတယ္။
က်င့္ဝတ္ မေစာင့္ထိန္းသူဟာ ေတာရိုင္းဥပေဒအတိုင္း က်င့္ၾကံသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာရိုင္းဥပေဒ ဆိုတာ အင္အားသာသူက အင္အား
နည္း သူအေပၚ လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ စိတ္တိုင္းက် အႏိုင္က်င့္ လႊမ္းမိုးႏိုင္တာ ပါဘဲ။ အင္အားသာသူက မွန္တယ္ (Might is Right)
ဆိုတဲ့ အယူအဆျဖစ္ပါတယ္။ ေတာရိုင္း ဥပေဒကို က်င့္ၾကံသူဟာ အင္အားရွိေနတာနဲအ
႔ မွ် သူ႔ကိုယ္က်ဳိးအတၱအတြက္ အတားအဆီး
မရွိ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ႏိုင္ခင
ြ ့္ ရေနပါေတာ့တယ္။
ဒီရႈေထာင့က
္ ၾကည္ရ
့ င္ လူမွာ အေျခခံက်င့္ဝတ္ ရွိလာဖို႔ ေတာရိုင္းဥပေဒကို ဖယ္ရွားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္း စိတ္ဓါတ္န႔ဲ
အျပဳအမူကို ဖယ္ရွားရပါမယ္။ အင္အားသာသူက မွန္တယ္ ဆုိတဲ့ အယူအဆကို ဖယ္ရွားရပါမယ္။

“အင္အားရွိေနရံုနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္

ရွိတယ္လို႔ မယူဆႏိုင္ေၾကာင္း” ျပန္လည္ရွင္းလင္း တုန္႔ျပန္ႏိုင္ပါတယ္။
ကမာၻတလႊားၾကည့္လိုကရ
္ င္ လူရ႕ဲ အေျခခံက်င့္ဝတ္ကို စံႏႈန္းတခုအေနနဲ႔ လူတိုင္းက လိုက္နာက်င့္သံုးလို႔ မရေသးတာကို ေတြ႔ေနရ
ပါတယ္။ တႏိုင္ငံမဟုတ္ အျခားတႏိုင္ငံမွာ အင္အားသာရင္ သာသလို သူတို႔ျဖစ္ခ်င္တအ
ဲ့ တိုင္း နည္း အမ်ဳိး မ်ဳိးနဲ႔ စိတ္တိုင္းက်
ခ်ယ္လွယ္လႊမ္း မိုး ထားၾကပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြဟာ အင္အားတိုးပြားလာဖိ၊ု႔ သူတရ
ို႔ ႕ဲ ဂုဏ္ျဒဗ္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔ကဘ
ို ဲ ႀကိဳးပမ္း
ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထန
ြ ္းေစဖို႔ အႀကီး မားဆံုး အဟန္႔အတား ပါဘဲ။
မွန္တအ
ဲ့ ရာကို လုပ္ဖို႔မလြယ္ကူတာေၾကာင္၊့ ၿပီး ေတာ့ အမွန္တရားဘက္ကေန ရပ္တည္ဖို႔ မလြယ္ကူတာေၾကာင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြကို
က်င့္ၾကံ အားထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခေ
ဲ နရပါတယ္။ ဘယ္ဟာက မွန္တယ္ဆိုတာ တကယ္တမ္း ရွင္း ရွင္းလင္းလင္း ရွိမေနပါဘူး။ အမွား
အမွန္ကို ကိုယ္တိုငဘ
္ ဲ ခြျဲ ခားရပါတယ္။ မွနတ
္ ယ္လို႔ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိလာတာေတာင္ မွန္တအ
ဲ့ တိုင္းလုပ္ဖို႔ ခက္ေနျပန္ပါ
ေသးတယ္။
အျပဳအမူေတြဟာ ဘယ္လို ျဖစ္ေနရမယ္လို႔ တိတိက်က် ထိန္းေက်ာင္းလမ္း ညႊန္ထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ လမ္းညႊန္ၾသဝါဒေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။ တဦးအေပၚတဦး ေလးစားၾကရပါမယ္။ လူအခ်င္းခ်င္း တန္းတူညီတူ ျဖစ္ေနၾကရင္ လူအားလံုး ေလးစားခံရမွာ ျဖစ္
ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈမွာေရာ ဘာသာေရးမွာပါ ေလးစားခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒအ
ီ ခ်က္ကိုက ဘယ္သူ႔ကိုမဆို၊ ဘယ္ဟာကိုမဆို
မထိခိုက္ေစရ ဆိုတ့ဲ က်င့္ဝတ္ကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။ ဒီက်င့္ဝတ္ ရွိလာလို႔ မိမိေလးစားသူ၊ ေလးစားတာကို ထိခိုက္ ပ်က္စီး
နာက်င္ေအာင္ လုပ္လိုစိတ္ မရွိေတာ့ပါဘူး။
ေလးေလးစားစား ဆက္ဆံတ့က
ဲ ်င့္ဝတ္ရရ
ွိ င္ စိတ္ရွည္သည္းခံတတ္တဲ့ အျပဳအမူေတြ၊ အဆင့္အတန္း မခြဲတတ္တဲ့ အျပဳအမူေတြ
ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မွားေနတာကို ေတြ႔ေနတာေတာင္ ဒီအမွားကို ခြင့္ျပဳဖို႔ မသင့္ပါဘူး။ အျခားသူေတြက ထိခိုက္ပ်က္စီး
နာက်င္ေအာင္ လုပ္လာတာေတြရရ
ွိ င္ ဝင္ေရာက္တားဆီး စြက္ဖက္ေပးရပါမယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။
ေနာက္က်င့္ဝတ္တခုကေတာ့ မွီခိုအားထားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေနေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူေတြ မီွခိုအားကိုးရေလာက္
ေအာင္ ေျပာဆိုႂကြားဝါထားရင္ ေျပာတဲအ
့ တိုင္း လုပ္သင့္ပါတယ္။ လုပ္ၿပီဆရ
ို င္ ၿပီးေအာင္လုပ္ရပါမယ္။ လူတခ်ဳိ႕ဟာ လက္ေတြ႔
လုပ္ဖို႔ အလြန္႔အလြန္ မျဖစ္ႏိုင္တ့က
ဲ ိစၥေတြကို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္လို႔ ကတိေပးလြယ္တတ္ၾကပါတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ
ၾကံဳရတဲ့

အျဖစ္ဆိုးေတြ ရွိလာရင္ တားဆီးဟန္႔တားေပးမယ္လို႔ ႀကိဳေျပာထားတာမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့

တကယ္တမ္း မလုပ္ေပးႏိုငဘ
္ ူးဆိုရင္ ႀကိဳၿပီး ကတိေပးသလိုမ်ဳိး မေျပာထားသင့္ပါဘူး။
မွီခိုအားထားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေနေပးရတဲ့ သေဘာမ်ဳိး မရွိတာကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြက ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ တြမွာ ခဏခဏ ေတြ႔ရ
တတ္ပါတယ္။ ေရြး ေကာက္ပဝ
ဲြ င္ၿပိဳင္တ့ဲ ႏိုင္ငံေရးသမားတခ်ိဳ႕က လူထုကို ကတိေတြေပးၿပီး မဲဆြယ္တရားေဟာၾကပါတယ္။ အမတ္
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ျဖစ္သြားတဲအ
့ ခါ ဘာမွမလုပ္ေပးပဲ ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ မွီခိုအားထားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေနေပးရမယ့္ က်င့္ဝတ္ကို ေဖာက္
ဖ်က္တတ္တာပါဘဲ။ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြေတာင္ မကပါဘူး။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ မပတ္သက္သူေတြလည္း ဒီလိုက်င့္ဝတ္ကို ေဖာက္ဖ်က္ေလ့
ရွိပါတယ္။
ေနာက္က်င့္ဝတ္တခုကေတာ့ ရိုးရိုးသားသားလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ မလွည့္မပတ္၊ ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း၊ ဟန္မေဆာင္ပဲ အမွန္ကဘ
ို ဲ
ေျပာဆိုတာ၊ ေျပာတဲအ
့ တိုင္း မွန္ေအာင္ အားကိုးရေလာက္ေအာင္ ေနေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူေတြဟာ လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြကို မိဘေတြဆီက တတ္ေျမာက္လာၾကပါတယ္။ မိဘေတြ ေျပာဆိုျပဳမူတာကို သားသမီးေတြက
အတုယူရင္း အလြယ္တကူ တတ္ေျမာက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘဝတခုလံုး မွာေတာ့ အျခားေနရာေတြ၊ အျခားသူေတြဆီကလည္း
က်င့္ဝတ္ေတြကို တတ္ေျမာက္ၾကပါတယ္။ ကေလးေတြကို လူလားေျမာက္ေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္တအ
ဲ့ ခါ လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြကို
သင္ၾကားေပးၾကရပါတယ္။ ဒီအခါမ်ဳိးမွာ ဆန္႔က်င္ခံရတတ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။
က်င့္ဝတ္ေတြကို အဓိက ရယူႏိုင္တ့ေ
ဲ နရာေတြကေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အေရးပါတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြ ျဖစ္တဲ့ ဥပမာ-ေက်ာင္း ၊
လူထုပညာေပးေရး သတင္းမီဒီယာ အစရွိတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြကေတာ့ လူ႔က်င့္ဝတ္န႔ဲ ဖီလာ
ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ ေတာရိုင္း ဥပေဒကို လက္ခံသင္ၾကားေပးေနတုန္းပဲ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ လူသားေတြ ဒီေန႔ထိ ရင္ဆိုင္
ေနရတဲ့ အေျခခံျပႆနာတခု ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ဘဲ လူေတြဟာ ဘယ္လိုက်င့္ဝတ္ေတြကို လိုက္နာက်င့္သံုးသင့္မွန္း ေကာင္းေကာင္း မခြဲျခားႏိုင္ေတာ့ပဲ ရႈပ္ေထြး ေနပါေတာ့
တယ္။ က်င့္ဝတ္ အမ်ားအျပား ရွိေနတာေၾကာင့္ တခုႏွင့္တခု အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ငါ့ဟာက ေကာင္း တယ္၊ သူ႔ဟာက
မေကာင္း ဘူး ဆိုၿပီး ျငင္းခုန္ၾကပါတယ္။ ဘယ္က်င့္ဝတ္ကို လက္ခံရမလဲ၊ ဘယ္သူ႔ကို ယံုၾကည္ရမလဲ ဆိုတာကို ရွင္းရွင္လင္း လင္း
သိဖို႔မလြယ္ပါဘူး။ လူမႈေရးမွာ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားေတြက အဆက္မျပတ္ လႊမ္း မိုး ေနတတ္တာေၾကာင့္ ဘယ္က်င့္ဝတ္ကုိ အမွန္တကယ္
လိုက္နာသင့္သလဲလို႔ သိဖို႔ မလြယ္ကူပဲ ရွိေနပါေတာ့တယ္။
က်င့္ဝတ္ေတြကို အေလးထားရမွာထက္ က်င့္ဝတ္နဲ႔မဆိုင္တဲ့ လူမႈေရးကိစၥေတြကို ပိုမို အေလးထားၾကတာ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဥပမာ
လူမႈေရးအရ အားနာလြန္း လို႔ အရက္လိုက္ေသာက္ေပးရတဲ့အခါမွာ အမူး လြန္ၿပီး လူ႔က်င့္ဝတ္ အနည္းနဲအ
႔ မ်ား ထိခိုက္သြားရတတ္ပါ
တယ္။ လိုလားခ်က္တခုခုကို ျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့ကိစၥေတြကို ဆက္စပ္ေတြး ေတာရင္ ဒီသေဘာကို သိသာထင္ရွားစြာ ေတြ႔ရပါမယ္။
လူတိုင္း တန္းတူညီတူျဖစ္တ့က
ဲ ်င့္ဝတ္ကို လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေလးစားလိုက္နာေပးတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနရင္ လူအမ်ားစုက အလိုရွိ
ၾကပါတယ္။ လူအမ်ားနဲဆ
႔ ိုင္တ့ဲ ဒီသေဘာတရားကို အေျခခံႏိုငရ
္ င္ တဖြ-ဲ႔ တပါတီက လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္တဲ့ နာဇီလိုစနစ္မ်ဳိးကို ဖယ္ရွား
ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ လူေတြဟာ ရည္မွန္းခ်က္အေပၚ သေဘာတူႏိုင္ၾကရင္ ဒီရည္မွန္း ခ်က္ကို ျဖစ္ေျမာက္ေစမယ့္
နည္း လမ္းေတြကို တညီတညြတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီနည္းလမ္းေတြကို က်င့္ဝတ္နဲ႔အညီ လိုက္နာက်င့္သံုးႏိုင္မာွ
ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လူေတြက ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ရည္မွန္းရင္ ဒီမိုကေရစီ ရႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္း ေတြကို ရွာေဖြၾကံဆၿပီး ေနာက္ ဒီနည္းလမ္း ကို
ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ေတြနအ
႔ဲ ညီ လိုက္နာအားထုတ္ရပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ေဆာင္တန
ဲ့ ည္းလမ္းဟာ အေရးပါသလို ထြက္ေပၚလာတဲ့
ရလဒ္ကလည္း အေရးပါေနပါတယ္။ အမွနဆ
္ ိုရင္ ပိုလို႔ေတာင္ အေရးပါတယ္ ဆိုရမွာပါ။ ရည္မွန္းခ်က္တခုကို က်င့္ဝတ္နအ
႔ဲ ညီ
မလုပ္ႏိုငဘ
္ ူးဆိုရင္ ရည္မွန္းခ်က္ ေျပာင္းလိုက္ရဘ
ံု ဲ ရွိပါမယ္။
ဒီသေဘာအတိုင္း ဆိရ
ု င္ လုပ္ေဆာင္မယ့္ နည္း လမ္းေတြက ရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အကြက္က်က် စီစဥ္
ထားၿပီး ၿပီဆိုရင္ နည္းလမ္းေတြဟာ လုပ္ေဆာင္မယ့္ကိစၥေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးသက္
ေရာက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ လုပ္ငန္းစဥ္တခုပါဘဲ။ အဆံုးသပ္ေကာက္ခ်က္ခ်တာ မဟုတဘ
္ ူး ဆိုတာကို အေလးအနက္ သတိျပဳ
သင့္ပါတယ္။
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တန္း တူညီတူျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ အမွန္တကယ္ေတာ့ ရည္မွန္းခ်က္ မဟုတ္ပါဘူး။ သက္တန္႔အဆံုးမွာ ေရႊအိုး တလံုး ရွိေနတဲ့ ဥပမာလိုပါဘဲ။
ေလထဲက တိုက္အိမ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ေဝးကြာလွတဲ့ ေနာင္တခ်ိန္မွာ ရလာႏိုင္ဖို႔ ရွိေနတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္မွာ
ဘက္စံုပံ့ပိုးႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္မယ့္ အေျခအေနျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေန ေရာက္ေအာင္ ေန႔တိုင္းဘဲ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနရပါမယ္။
အခုေတာင္ စလုပ္ဖို႔ လိုအပ္ေနပါၿပီ။
နည္း လမ္းေတြက ရည္မွန္းခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရမယ္လို႔ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိရံုနဲ႔ နည္းလမ္းေတြကို အလိုလုိ
သိမလာႏိုငပ
္ ါဘူး။ ဒါဟာ ေယဘူယ်လက္ခံႏိုင္တဲ့ အမွန္တရားျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ အေျခခံက်င့္ဝတ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ေခတ္သစ္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း မွာ ဒီလိုက်င့္ဝတ္ကို တခါတေလ မလိုက္နာၾကပါဘူး။ က်င့္ဝတ္ညီတယ္လို႔ အမ်ားက ထင္ျမင္လာေစဖို႔
လူမႈေရးအသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာနတခ်ဳိ႕က အၾကံအဖန္ လုပ္ပါေတာ့တယ္။ ဒီအခါ က်င့္ဝတ္မညီတာေတြ ျဖစ္လာရပါတယ္။
နမူနာေပးပါမယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ လူေတြဟာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိသလိုမ်ဳိး လိမ္ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ လိမ္ညာေနက်လည္း ျဖစ္လို႔
တရားဝင္လိုလို အစဥ္အလာလိုလို မဆန္း သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ လိမ္ေျပာသူေတြဟာ သူတို႔အက်ဳိးစီး ပြားအတြက္ လိမ္ေျပာၾကတာ
ပါဘဲ။ လိမ္ေျပာတဲအ
့ ခါ က်င့္ဝတ္ညီလား၊ မညီလားဆိုတာ ဂရုမစိုက္ေတာ့ပါဘူး။ လိုခ်င္တာရဖို႔ေလာက္ဘဲ အာရံုစိုက္ပါေတာ့တယ္။
ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ဖို႔ ဆိရ
ု င္ ဘာမဆို လုပရ
္ မယ္၊ ရည္မွန္း ခ်က္သာ အေရးႀကီးတယ္လို႔ လိမ္ေျပာသူေတြက ထင္ျမင္ယူဆေနတတ္
ပါတယ္။
ဒီအျဖစ္မ်ဳိး မွာ နည္းလမ္းနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ ႏွစ္ခုစလံုးဟာ က်င့္ဝတ္နဲ႔ မညီပဲ ရွိေနပါတယ္။ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြဟာ လူသားေတြရ႕ဲ
ေကာင္းက်ဳိးကို ဖန္တီးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားေတြ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနတာဟာ အဲဒအ
ီ သင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြ တည္ရွိေနဖိအ
ု႔ တြက္
မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဆိုတာ လူထုေကာင္းစားေရးအတြက္သာ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီ ရပ္တည္ႏိုင္ဖအ
ို႔ တြက္ လူထုက
စေတးခံေပးရတာ မဟုတ္ပါဘူး။
ျပည္သူလူထုဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို သိရွိေနသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္သူ
ေတြမွာ လူထုထံ မေပါက္ၾကားေစဖို႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ရမယ့္ က်င့္ဝတ္လည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- လိင္ဆက္ဆေ
ံ ဖ်ာ္ေျဖတဲ့ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္း
တခုမွာ အသံုးခ်ခံေနရတဲ့

အသက္(၁၈)ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္တဦးကို ရဲက ကယ္ဆယ္လိုက္တသ
ဲ့ တင္းကို လူထုသိေအာင္

ေဖာ္ျပရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီသတင္း မွာ ကာယကံရွင္ကေလးရဲ႕ ရုပ္ပံု၊ နာမည္၊ လိပ္စာနဲ႔တကြ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေတြကို
မီဒီယာက်င့္ဝတ္အရ လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားရပါမယ္။ တခ်ိန္တည္း မွာဘဲ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကို အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ၿပီး
အျမဲတမ္း ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း ေရးသားေျပာဆို ေဖာ္ထုတ္ရရ
ဲ ပါမယ္။
“အရင္ကလည္း ဒီလဘ
ို ဲ လုပ္ေနၾကတာပါ”လို႔ အစဥ္အလာအတိုင္း လက္ခံထားၾကတဲ့ က်င့္ထံုး ေတြကို ေထာက္ျပၿပီး ဘာျဖစ္မယ္ညာျဖစ္မယ္၊ ဘာလုပ္လိုက-္ ညာလုပ္လိုက္ စတဲ့ အမွားအယြင္းေတြနဲ႔ ေျမွာက္ထိုး ပင့္ေကာ္ လွည့္စားေနတဲ့ နမူနာေပါင္း မေရမတြက္
ႏိုင္ေအာင္ ရွိပါတယ္။ ဒီလအ
ို ျဖစ္ေတြဟာ ေန႔စဥ္နအ
ဲ႔ မွ် ပိုလို႔ေတာင္ ျဖစ္ပ်က္ေနပါတယ္။
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ျမွင့္တင္ေပးဖို႔န႔ဲ အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွာ ေနထိုင္သူေတြရ႕ဲ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေတြေျပာတဲ့တိုင္း လုိက္လုပ္ဖို႔
ဆိုတာ အဲဒီလူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္းမွာ ရွိေနသူေတြအေပၚမွာဘဲ မူတည္ေနပါတယ္။
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အပိုင္း (၆)

အာဏာ

ဒီမိုကေရစီဟာ အာဏာကို ထိန္း ညွိေပးႏိုင္ဖို႔ စီမံထားတဲစ
့ နစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီထက္ပိုၿပီး ထိန္းညွိေပးႏိုင္တဲ့ အျခား စနစ္မရွိ
ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ဘယ္သူတဦးတေယာက္ကမွ အာဏာကို အလြန္အကြၽံ မသံုးစြဲ မခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ အေသအခ်ာ စီမံ
ထားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္္ အဲဒီလိုစီမံထားဖို႔ ခက္ခပ
ဲ ါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ အာဏာဆိုတာ ရႈပ္ေထြး တတ္တသ
ဲ့ ေဘာ ရွိလို႔ပါဘဲ။ ဒီမိုကေရစီ
အစိုး ရတရပ္က အာဏာကို မွ်မွ်တတ သံုးစြႏ
ဲ ိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္စီမံထားဖို႔က အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

ေအာင္ျမင္ေအာင္ စီမံ

ႏိုငခ
္ ်င္ရင္ ဘယ္လရ
ို ႈပ္ေထြးတတ္တယ္ ဆိုတာကို အမွန္တကယ္ နားလည္ထားရပါမယ္။
အာဏာရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကုိ ေျပာျပပါမယ္။ အာဏာမွာ အျခားသူေတြကို လိုက္နာေစဖို႔ နည္းလမ္းအမ်ားႀကီး ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
“အာဏာဆိုတာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တအ
့ဲ ရာ ျဖစ္တယ္”လိ႔ု အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအဓိပၸာယ္ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ရ႕ဲ
အာဏာအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ထားပံုန႔ဲ အေျခခံက်က် တူညီေနတာကေတာ့ ကသိကေအာင့္ ျဖစ္စရာပါဘဲ။
အမွန္တကယ္မွာေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ခြၽင္းခ်က္အေနနဲ႔ အာဏာကို ေကာင္း တဲ့ကိစၥေတြမွာ သံုးမယ္ဆရ
ို င္
သံုးႏိုင္ပါတယ္။ စံႏႈန္းတခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံ သာမကပါဘူး။ အာဏာရွင္မဟုတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္
က်င့္ဝတ္မညီပဲ အာဏာကို အသံုး ခ်ၿပီး ရည္မွန္း ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာမ်ဳိး ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။
အာဏာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ျပႆနာေတြက အျမဲတမ္း ရွိေနပါတယ္။ ျပႆနာေတြ စလာရတာဟာ အာဏာကို ရယူခ်င္တဲ့ သဘာဝ
ေၾကာင့္ပါဘဲ။ ဘယ္သူမဆို ရထားတဲအ
့ ာဏာကို တိုးပြားျမွင့္တင္ႏိုင္တယ္ဆရ
ို င္ သူ႔အတြက္သာမက သူ႔မိသားစုအတြက္ပါ အလား
အလာေကာင္းေတြကို ဖန္တီးၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အာဏာကို ပိုၿပီး ရရွိခ်င္ၾကပါတယ္။ ပိုၿပီး ျမဲျမံေအာင္ ထိန္းသိမ္း
ထားခ်င္ၾကပါတယ္။ အာဏာမွာ သဘာဝအားျဖင့္ အကန္႔အသတ္ မရွိပါဘူး။ အာဏာရလာတာနဲ႔တၿပိဳင္နက္ အာဏာကို ပိုၿပီး ပိုၿပီး
လိုခ်င္ေနပါေတာ့တယ္။
ဒီသေဘာကို အစိုးရတရပ္က အာဏာရယူထားတဲ့ကိစၥေတြမွာ အမ်ားဆံုး ေတြ႔ရပါတယ္။ သိသိသာသာလည္း ေတြ႔ရပါတယ္။ အစိုးရ
ဟာ သူအ
႔ ေနနဲ႔ တာဝန္ယူႏိုင္တာေတြကို အရွင္း လင္းဆံုး လူသိရွင္ၾကား ေၾကညာေပးထားရပါတယ္။ သင့္တင့္မွ်တေအာင္
ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အာဏာစက္ဝန္း အတြင္းမွာဘဲ အစိုး ရလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရက
ြ ္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္လို႔
သတ္မွတ္ခံရတဲအ
့ ခါ အာဏာမက္ေမာသူေတြဟာ အရာရာတိုင္း မွာ အာဏာစက္ သက္ေရာက္ဖို႔ကိုဘဲ စိတအ
္ ားထက္သန္ ေနတတ္
ၾကပါေတာ့တယ္။
အာဏာအမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိပါတယ္။ အာဏာရယူပံုလည္း အမ်ဳိး မ်ဳိး၊ အာဏာအသံုးခ်ပံုလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္က အတင္း
အၾကပ္ ရယူတအ
့ဲ ာဏာ (Military power) ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ အင္အားသံုးတဲ့ျပင္ အျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ရယူတဲ့ ႏိုင္ငံေရး အာဏာ
(Political power)လည္း ရွိပါတယ္။ တရားရံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ရယူတအ
့ဲ ာဏာ (Legal power) လည္းရွိပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ စိတ္ဓါတ္
ေရးရာနဲ႔ လႊမ္း မိုး ၿပီး ရယူတ့ဲ အာဏာ (Psychological power) မ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။
အာဏာအမ်ဳိးမ်ဳိးအျပင္ အာဏာသက္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း လည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးပါဘဲ။ အႂကြင္းမဲ့အာဏာ (Absolute power) ဆိရ
ု င္ “ေသဆို
ေသ၊ ရွင္ဆိုရွင”္ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားသူကို စိတ္ဓါတ္ေရးရာ လႊမ္းမိုးၿပီး သူ႔ကိုယ္သူ ေသေၾကာင္းၾကံစည္ခိုငး္ တဲ့ အာဏာလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ အစၥလမ္ အစြန္းေရာက္ဝါဒမွာ ကိုး ကြယ္ကိုင္းရွိဳင္းသူေတြကို အစၥလမ္ဘာသာအတြက္ အေသခံေပးရင္ အာဇာနည္
ျဖစ္မယ္လို႔ ဖ်ားေယာင္းေသြးေဆာင္ၿပီး ေသေၾကာင္းၾကံခိုင္းတတ္ပါတယ္။ ေသေၾကာင္း ၾကံစည္သူေတြဟာ အေသခံဗံုး ခြဲၿပီး သူတို႔
ေခါင္းေဆာင္ေတြက မႀကိဳက္တအ
့ဲ ျခားသူေတြကို သတ္ျဖတ္ေပးရပါတယ္။
အဲဒီလို မေကာင္းမႈတခုခုကို က်ဴးလြန္ေစဖို႔ လႊမ္း မိုး တဲအ
့ ာဏာမ်ဳိးဟာ လူတဦး ခ်င္းရဲ႕ လြတ္လပ္တဆ
ဲ့ ႏၵကို ဖ်က္ဆီးပစ္လိုက္ပါတယ္။
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လူမွာ အသက္ရွင္လိုတ့ဲ အသိစိတ္က အလိုလိုရွိၿပီးသားျဖစ္ေပမယ့္ ဆက္လက္ အသက္ရွင္လိုစိတ္ မရွိေအာင္ အာဏာနဲ႔ လႊမ္းမိုး
ထားလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုဘဲ အျခားသူေတြကို ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ မလုပ္လိုတဲ့ လူ႔က်င့္ဝတ္ကိုလည္း မရမက ေဖာက္ဖ်က္
ေစဖို႔ အာဏာနဲ႔ လႊမ္း မိုး ထားတတ္ၾကပါတယ္။
အႂကြင္းမဲ့အာဏာ ေနာက္တမ်ဳိးဟာ ကြၽန္ခံခိုင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻတလႊားမွာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိး နဲ႔
အျခားသူေတြကို ေက်းကြၽန္သဖြယ္ ေစခိုင္းႏိုင္တဲ့ အာဏာမ်ဳိး ကို က်င့္သံုးေနၾကပါတယ္။ ခံရသူေတြဟာ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ကြၽန္ျဖစ္ေနရ
ပါတယ္။ ဘဝကို စေတးေနရပါတယ္။
အာဏာဟာ ယစ္မူးေစတတ္ပါတယ္။ အာဏာရရင္ လက္မလႊတ္ခ်င္ေတာ့ပဲ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ အာဏာျပေနရတာကို မရွက္
တတ္ပဲ ေက်နပ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါမ်ဳိး ေတြ ျဖစ္ရတာဟာ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ စိတ္က ႏိႈးေဆာ္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ
တယ္။ အာဏာဟာ လူရ႕ဲ စိတ္ပိုင္း-ရုပ္ပိုင္း အသြင္သ႑ာန္ကို ေျပာင္းလဲေစပါတယ္။ အာဏာရွိသူတဦးဟာ သူ႔ကိုယ္သူ အေရးပါသူ
လို႔ ထင္ျမင္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလအ
ို ေရးပါတာဟာ သူ႔အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ဝိေသသ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အာဏာကို
လက္လႊတ္ရရင္ ေနရာတကာ အေရးပါေနတာကို လက္လႊတ္ဆံုးရွံဳးရမွာသိလို႔ အာဏာကို လက္မလႊတ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ အာဏာကို
လက္မလႊတ္ခ်င္သူတိုင္းဟာ ခဏခဏဆိုသလို အမ်ားနဲ႔လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ မေနတတ္ေတာ့ပါဘူး။ သည္း ခံႏိုင္စမ
ြ ္း
လည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။
အာဏာကို လက္မလႊတ္ခ်င္ရတဲ့ ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္းတခုကေတာ့ လာဘ္စားတဲ့ကိစၥ ပါဘဲ။ အာဏာရွိေနမွဘဲ လာဘ္စားလို႔
ရတာေၾကာင့္ အာဏာကိုမက္ေမာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ ဆက္ၿပီးလာဘ္စားႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္း ေတြကို အဆံုးရွံဳး
မခံခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒီအခ်က္ကို ျပဳျပင္ႏိုင္ဖို႔ အေလးအနက္ ဂရုစိုက္ရပါမယ္။
ေယဘူယ်ေျပာႏိုင္တ့ဲ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ အာဏာက လူကုိ ဖ်က္ဆီးတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ အာဏာ ရလာတဲ့
အခါ အရင္တုန္း က ရည္ရယ
ြ ္ထား၊ ကတိေပးထားတာေတြကို ေမ့ေလ်ာ့သြားတတ္ပါတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္အသစ္ေတြ ရွိလာပါတယ္။
အမ်ားေကာင္းက်ဳိးအတြက္ လုပ္ရမလား၊ မိမိကိုယ္က်ဳိး စီး ပြားအတြက္ လုပ္ရမလား ဇေဝဇဝါနဲ႔ ရႈပ္ေထြးၿပီး မသင့္မေလ်ာ္ မမွန္မကန္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တတ္ပါတယ္။
အာဏာရဲ႕ဝိေသသလကၡဏ ာကို

ေနာက္ဆံုး ေျပာရရင္ေတာ့ အာဏာဟာ သံုးရင္သံုးသေလာက္ အလြန္အစြမ္း ထက္တယ္ ဆိုတာ

ပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ အာဏာစက္ မသက္ေရာက္ရင္ ဘာအစြမ္း မွ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အာဏာကို သံုးခြင့္မျပဳရင္ ဘာမွျဖစ္မလာႏိုင္ေတာ့
ပါဘူး။

အနည္းဆံုး အာဏာလက္ဝယ္ရွိေနသူ အမ်ားစုဟာ ဒီသေဘာကို ယံုၾကည္တတ္ၾကပါတယ္။ အာဏာရတယ္ဆရ
ို င္ဘဲ

အာဏာရွိေနၿပီလို႔ အျခားသူေတြသိေအာင္ ေၾကညာေမာင္းခတ္ပါေတာ့တယ္။ ဒါ့ျပင္ သူတို႔ဟာ အာဏာကို အထိေရာက္ဆံုး
ဘယ္လအ
ို သံုးခ်မလဲလို႔လည္း အသိေပး ၿခိမ္းေျခာက္တတ္ၾကပါတယ္။ အျခားသူေတြက သူတို႔ကို ေၾကာက္လန္႔ေနေအာင္၊ သူတို႔
အမိန္႔ေပးသမွ် လိုက္လုပ္ေပးရေအာင္ လုပ္ထားတာပါဘဲ။
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ လူတဦးခ်င္းနဲ႔ လူမႈေရးရာ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြအၾကား အာဏာကို မွ်မွ်တတ အသံုး ခ်ႏိုင္ဖို႔ စီမံထားရပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီမွာ လူတဦး နဲ႔တဦး တန္းတူညီတူ ျဖစ္လို႔ လူထုအတြက္ဆရ
ို င္ လူတိုင္းမွာ ညီမွ်တဲ့ အာဏာ ရွိပါတယ္။ မရွိေသးရင္ ရွိထိုက္
ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာ မွ်မွ်တတ က်င့္သံုး ရမယ့္ အာဏာကို ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တက္လာတဲအ
့ စိုး ရဆီမွာ ေပးအပ္ထားရပါတယ္။ အစိုးရက
အာဏာက်င့္သံုး ပံု မမွနရ
္ င္၊ အာဏာကို မွ်မွ်တတအသံုးမခ်ႏိုငဘ
္ ူးဆိုရင္ ေဝဖန္သူေတြက ျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ျပတတ္ၾက
ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ ိုင္လို႔ အမွန္တကယ္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး အာဏာရွင္ျဖစ္သာြ းသူ
ေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ခလ
ဲ ွပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ေတာ္လွန္ေရးပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ေတာင္
အာဏာရွင္စနစ္ကို ကူး ေျပာင္း တတ္ၾကပါတယ္။

26

အာဏာဟာ အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာန အစည္းအရံုး-သမဂၢေတြမွာလည္း တည္ရွိေနပါတယ္။ ဘာသာေရး၊ စီး ပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြန႔ဲ
သတင္းမီဒီယာေတြအားလံုးမွာ အာဏာကို တေနရာထဲကေန စုစည္းထားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုေနရာဌာနေတြမွာလည္း နည္း
အမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစား လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစား လုပ္လိုက္တာနဲ႔ ျပႆနာတက္ျမဲ
ျဖစ္ပါတယ္။
အာဏာကို ဘယ္လုိဘဲ အမ်ဳိးမ်ဳိး အသံုးခ်ေနေပမယ့္ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္သူဟာ လူထဘ
ု ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထရ
ု ႕ဲ စကားဘဲ အတည္
ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာလက္ဝယ္ရွိသူေတြက အရည္အခ်င္း မျပည့္ဝဘူးဆိုရင္ လူထုက ေနာက္လူသစ္ေတြကို မဲေပးေရြးခ်ယ္
တင္ေျမွာက္မာွ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရး၊ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းနဲ႔ သတင္း မီဒီယာတို႔မွာလည္း ဒီအတိုင္းျဖစ္ရင္ လူထုက
ဆက္လက္ အားေပးေနေတာ့မာွ မဟုတ္ပါဘူး။
ေနာက္ထပ္အေျခခံ(၂)ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့လည္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အာဏာကို မွ်မွ်တတ သံုး စြဲၾကရပါတယ္။ ဒီ(၂)ခ်က္စလံုး
ဟာ အေမြဆက္ခံျခင္းနဲဆ
႔ ိုင္ပါတယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ မိဘကေန သားသမီးကို ႏိုင္ငံေရးအာဏာ အေမြဆက္ခံတာ မရွိသင့ဘ
္ ူး
ဆိုတဲ့ အေျခခံမူ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္ နန္းဆက္ခံ အာဏာယူထားတဲအ
့ ေလ့အထဟာ ဘယ္ေတာ့မွ လက္ခံႏိုင္ဖို႔ မရွိေတာ့
ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္မွာ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံေတြ မရွိသေလာက္ နည္းပါးလာေနေပမယ့္လည္း အဲဒီေလာက္နည္း တဲ့အထဲက
ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ အေဖကေန သားဆီကို ရာထူး ဆက္ခံတဲ့ပံုစံကို ေတြ႔ေနရပါေသးတယ္။ ဥပမာ- ေျမာက္ကိုး ရီးယား ႏိုင္ငံမွာ ဖခင္ျဖစ္တ့ဲ
ကင္အီဆန
ြ ္း ကြယ္လန
ြ ္တအ
့ဲ ခါ သားျဖစ္တ့ဲ ကင္ဂ်ဳံအီးက အာဏာ ဆက္လက္ရယူေနခဲ့ပါတယ္။
အေမြဆက္ခံတ့ဲ ဒုတိယအေျခခံမူကေတာ့ စီးပြားေရးအာဏာ (ဒါမွမဟုတ)္ ဓနအင္အားကို သားသမီးေဆြမ်ဳိး ေတြဆီကို မလႊအ
ဲ ပ္သင့္
တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေျခခံမူကို အတင္း အၾကပ္ မသတ္မွတ္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ မူအရ အလြန္ခ်မ္း သာႂကြယ္ဝသူေတြရ႕ဲ
သားသမီးေတြဟာ မိဘဆီက အေမြအေျမာက္အျမားကို ခံစားႏိုင္ဖို႔မသင့္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီတားျမစ္ခ်က္ကို ျပဌာန္းဖို႔ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း
ေတြမွာ လိုလိုလားလား မရွိၾကေသးပါဘူး ။
ဒီလိုျဖစ္ေနတာကိုကဘဲ အေမြဆက္ခံတ့ဲ ပထမအေျခခံမူကို တရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ မလုပ္ႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနရပါတယ္။
စီးပြားေရး အင္အားေကာင္း ေနလို႔ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ေငြနဲ႔ေပါက္ ဝယ္ယူႏိုင္ၾကသူေတြဟာ အာဏာရလာတဲ့အခါမွာ အာဏာ
အလြသ
ဲ ံုးစားလုပ္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားရွာႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ စီးပြားေရးအေမြဆက္ခံၿပီး ႏိုငင
္ ံေရးကို ဖ်က္စီး တာ
ပါဘဲ။
အေမြဆက္ခံတာကို တားျမစ္တ့ဲ ဒီအေျခခံမူ ႏွစ္ခုစလံုးကို လိုက္နာက်င့္သံုး ႏိုင္မွသာ လူ႔အဖြအ
႔ဲ စည္းတခုလံုး ကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္
လုပ္ႏိုင္မာွ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး အေမြဆက္ခံတာနဲ႔ စီးပြားေရး အေမြဆက္ခံတာ ႏွစ္ခုစလံုး ကို တားျမစ္ရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီႏွစ္ခု
စလံုး ကို လံုးဝ မဆက္စပ္ေစပဲ သီးျခားစီ ခြျဲ ခားထားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
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အပိုင္း (၇)

ရပိုင္ခင
ြ ့္မ်ား

ရပိုင္ခင
ြ ့္ကို အဂၤလိပ္လို Right လို႔ ေခၚပါတယ္။ အာဏာကို ရယူပိုင္ဆိုင္တာဟာ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေကာက္ခ်က္မခ်ႏိုင္
ြ ဘ
့္ ဲလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုငပ
္ ါတယ္။
ပါဘူး။ အဲဒသ
ီ ေဘာလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သက္ရွိဘဝတခုကို ရယူပိုင္ဆိုင္တာဟာ ရပိုင္ခင
အဲဒသ
ီ ေဘာလည္း ရွိပါတယ္။ သက္ရွိအျဖစ္နဲ႔ ဆက္ၿပီးအသက္ရွင္ႏိုင္ၾကတာဟာ ဘဝတခု စတင္ျဖစ္တည္ပိုင္ခင
ြ ့္ကို ရရွိထားလို႔
သာမကပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကိုပါ ဆက္လက္ ရရွိထားလို႔ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလိုဘဲ တန္း တူညီမွ်တာနဲ႔ လြတ္လပ္တာေတြဟာ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံမူေတြ ျဖစ္ရံုမက ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လူသားတိုင္းမွာ ခြျဲ ခားႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခံရတာ မရွိပဲ တန္း တူညီမွ်တာနဲ႔ လြတ္လပ္တာေတြ ရွိပါတယ္။
တျခားရပိုင္ခင
ြ ့္ အမ်ားအျပားလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြအေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံတကာတိုင္းျပည္၊ အဖြဲ႔အစည္း အေတာ္
မ်ားမ်ားမွာ ရွင္း ရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပထားၾကပါတယ္။ နမူနာျပရရင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငရ
ံ ႕ဲ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒ (Bill of Rights)
မွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီဥပေဒဟာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ထားတဲ့
ပထမဦး ဆံုး (၁ဝ) ခ်က္ထက
ဲ တခုျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ေတြ႔ႏိုင္တဲ့ နမူနာတခုကေတာ့ ကုလသမဂၢရ႕ဲ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာ
စာတမ္း (Universal Declaration of Human Rights) ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို လူသားေတြရ႕ဲ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ (Civil liberties) ေတြလို႔ လူအမ်ားက သိၾကပါတယ္။ လူရ႕ဲ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခင
ြ ့္
လို႔လည္း ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုဘန
ဲ ာမည္တပ္တပ္ “လူမွာ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ ရွိတယ္၊ လူရ႕ဲ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကို ထိပါးတဲ့ကိစၥေတြကေန
လြတ္ကင္းသင့္တယ္” ဆိုတ့ဲ အဓိပၸာယ္ဘဲ ရပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စရ
ု ႕ဲ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒနဲ႔ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္
ခ်က္မွာ ပါဝင္ေနတဲ့ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ေတြကို ေျပာျပပါမယ္။
1.

လြတ္လပ္စာြ ေျပာဆိ-ု စုရံုး ခြင့္၊ သတင္းနဲ႔စာေပ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိခင
ြ ့၊္ သေဘာထားကြဲလြဲပိုင္ခင
ြ ့္၊

2.

လြတ္လပ္စာြ ဘာသာတရား ကိုင္း ရွိဳင္းခြင့္ (ဘယ္ဘာသာကိုမဆို ကိုးကြယ္ခင
ြ အ
့္ ျပင္ ကိုးကြယ္ျခင္း မွ ရပ္ဆိုင္းခြင့္ ဒါမွမဟုတ္
ဘယ္ဘာသာကိုမွ မကိုးကြယ္ပဲ ေနႏိုင္ခင
ြ ့္တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။)

3.

လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခင
ြ ့္ (မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ကိစၥကို ပိုၿပီး ဓမၼဓိဌာန္က်တဲ့ ရပိုင္ခင
ြ ့္အျဖစ္ ရည္ညႊန္း
ပါတယ္။)

4.

အေၾကာင္း ျပခ်က္ မခိုင္လံုပဲ ရွာေဖြ-ဖမ္းဆီးခံရတာကေန ကင္းလြတ္ပိုင္ခင
ြ ့္ (လူတဦးခ်င္း ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္သီးသန္႔ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကို
ကာကြယ္ေပးဖို႔ ရည္ညႊန္းပါတယ္။)

5.

မွ်တမႈ မရွိပဲ တရားစီရင္ခံရတာကေန ကင္းလြတ္ပိုင္ခင
ြ ့္ (ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားရင္ဆိုင္ခင
ြ ့္၊ အခ်ိနမ
္ ဆြဲပဲ အမ်ားျပည္သူ
ေရွ႕ေမွာက္မွာ တရားသူႀကီးအဖြ႔န
ဲ ႔ဲ စစ္ေဆးခံပိုင္ခင
ြ ့္၊ ရက္စက္ၿပီး လူမဆန္တဲ့ အျပစ္ေပးခံရတာကေန လြတ္ကင္း ပိုင္ခင
ြ ့္
အပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။)

6.

လြတ္လပ္စာြ မဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္

7.

ကြၽန္အျဖစ္ ေစခိုင္းခံရတာကေန လြတ္ကင္း ပိုင္ခင
ြ ့္

အဲဒီလြတ္လပ္ခင
ြ ့္ေတြကို လိုက္နာက်င့္သံုး ဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ ဥပေဒ ျပဌာန္း ထားပါတယ္။ လူတိုင္း မွာ
ဒီလိုလြတ္လပ္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိေနပါတယ္လို႔ အာမခံထားပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ တန္းတူညီတူ အကာအကြယ္ ရပိုင္ခင
ြ ့္ကုိ ဥပေဒ
ျပဌာန္းထားပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဘယ္သူတဦးတေယာက္ကမွ ဥပေဒအထက္မွာ မရွရ
ိ ဘူး1
1

2

ဆိုတသ
ဲ့ ေဘာကိုလည္း ထင္ထင္ရွားရွား

No one should be above the law.
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လက္ခံၾကပါတယ္။ ဒီဥပေဒနဲ႔ ဒီသေဘာကို ဆက္စပ္ၿပီး အာမခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြဟာ လူတဦးခ်င္းရဲ႕ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို ျပည္သူေတြက သေဘာတူညီထားၾကၿပီး ဥပေဒျပဌာန္း
ထားပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အေျခခံအားျဖင့္ ရွိကိုရွိရမယ့္ လူမႈေရးစံႏႈန္းေတြနသ
ဲ႔ ာမက ႏိုင္ငံတကာ တရားဝင္ သေဘာတူလုိက္နာခ်က္
ေတြနဲ႔ေတာင္ ကိုက္ညီပါတယ္။ ဒီလရ
ို ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြဟာ လူေတြရ႕ဲ ေန႔စဥ္ဘဝမွာ လက္ေတြ႔က်င့္သံုးႏိုင္တဲ့ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ေတြ ျဖစ္တယ္
လို႔ နားလည္ထားႏိုင္ပါတယ္။
လူတဦးခ်င္းမွာဘဲ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြရွိတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရံုး သမဂၢေတြမွာလည္း ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိေနတာကို
သတိျပဳဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပမာ - အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒဟာ သတင္းမီဒီယာေတြကို ဖိႏွိပ္
ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာ မရွိေအာင္ အာမခံထားပါတယ္။ အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ဖို႔၊ အမွန္တရားကို လိုက္နာဖို႔လိုမ်ဳိး ကိစၥေတြ အပါအဝင္
ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြအတြက္ ဘယ္သူမဆို သတင္း မီဒီယာကေန ေဖာ္ျပႏိုင္၊ ေစာဒကတက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြကို တားဆီးပိတ္ပင္လို႔
မရပါဘူး ။
အစိုး ရတရပ္က လုပရ
္ မယ့္ကိစၥေတြ၊ မလုပရ
္ တဲ့ကိစၥေတြကို ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပေပးထားရပါတယ္။
ဒါေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြန႔ဲ အစိုးရကို ကန္႔သတ္တားျမစ္ထားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုလိုဘဲ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု
မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရ ဆိုၿပီး အစိုးရမ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ အစိုးရအသီး သီးတို႔ဟာ ျပဌာန္း ထားတဲ့ သူတို႔
ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြအတိုင္း ဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကရပါတယ္။
စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ေတြမွာလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရျဖစ္ျဖစ္၊ လက္မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူညီခ်က္အရျဖစ္ျဖစ္ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ
ရွိပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမာွ အျမင့္ဆံုးတရားရံုးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီး ေတြဟာ “လူ” လိုဘဲ
တရားဝင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားေတြ ရရွိခံစားေနတဲ့ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြအတိုင္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြကလည္း အတူတူ ရရွိပါတယ္။
အေမရိကန္မွာ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြကို အဲဒီလရ
ို ပိုငခ
္ င
ြ ့္ေတြ ေပးထားတာဟာ အခုဆိုရင္ ကမာၻတလႊား စံႏႈန္းတခု ျဖစ္လာ
ပါတယ္။
လူတဦးခ်င္းနဲ႔ အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာနတိုင္းမွာ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြရွိေနလို႔ ဘယ္ဘက္ကို ဦးစားေပးရမလဲဆိုတာ မသိႏိုငရ
္ င္ေတာ့ အႀကီး အက်ယ္
ရႈပ္ေထြး သြားတတ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံမူမွာ လူတဦးခ်င္းရဲ႕အာဏာဟာ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ရံုမက တဦး ခ်င္းရဲ႕ ရပိုင္ခင
ြ ့္ဟာ
လည္းအျမင့္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခတ္သစ္ကမာၻမွာ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြက ၾသဇာထက္လြန္းလို႔ လူတဦးခ်င္းရဲ႕ အခြင့္အေရး
ေတြ ဆံုးရွံဳးေနရတာကို ေတြ႔ေနရပါတယ္။
လူတဦးခ်င္းနဲ႔ အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာနေတြမွာ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိသလို သက္ရွိေတြအတြက္ ဘဝျဖစ္တည္ခင
ြ ့္ ရွိပါသလား၊ အျခားသတၱဝါေတြ
မွာလည္း ရပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါသလား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္း သိမ္းပိုင္ခင
ြ ့္ဆိုတဲ့ သဘာဝမွာေရာ ရပ္တည္ပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါသလားလို႔
ေမးစရာေတြ ျဖစ္လာရပါၿပီ။ ဒါဆိုရင္ အျခားသတၱဝါေတြကို သတ္ျဖတ္စားေသာက္ၿပီး အသက္ရွင္ရတဲ့ သားစားသတၱဝါေတြအတြက္
မသင့္ေတာ္ႏိုင္ပဲ ျဖစ္ရျပန္ပါလိမ့္မယ္။
ဒီကိစၥမွာ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ေတြကို လက္ေတြ႔က်က် ရႈျမင္သံုးသပ္ၾကည္ရ
့ င္ အမွားအယြင္းနဲ႔ အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိေနတုန္းဘဲလို႔
ေတြ႔ရပါတယ္။ လူေတြဟာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အေရးတႀကီး မွီခိုဖို႔ မလိုတအ
ဲ့ ခါ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မရွိလည္း ေနႏိုင္ၾက
တာဘဲလို႔ ထင္မွတ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ဒီကမာၻႀကီးကို သက္ရွိသတၱဝါေတြ၊ အပင္ေတြ၊ ေရေျမ ေတာေတာင္န႔ဲ
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Magna Carta သည္ အဂၤလန္ဘုရင္ ၏ အာဏာႏွင့္ ရပိုင္ခင
ြ ့္ မ်ားကို ဥပေဒျဖင့္ ပထမဦးဆံုး ကန္႔သတ္ႏင
ို ္ခဲ့သ ည့္ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ မ်ားဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္

Great Charter of Freedoms ျဖစ္သည္ ။ အလယ္ေခတ္ မတိုင္မီထိ ဘုရင့္ အာဏာကို လက္ေတြ႔က်က ် မကန္႔သတ္ႏို င္ခဲ့ေသာ္လ ည္း ဥပေဒကို
ေလးစားလိုက္နာေၾကာင္း ျပသလို ေသာ ဘုရင္မ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ သေကၤတ ျဖစ္ခဲ့သ ည္။ ေခတ္သစ္တင
ြ ္ တရားရံုးမ်ား၊ အထူးခံုရံုးမ်ားအျပင္
အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္ စု ဖြဲ႔စ ည္းအုပ္ခ ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥ ပေဒ အပါအဝင္ အျခားဖြဲ႔စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒ အေတာ္မ်ားမ်ားအေပၚ၌ ထိုစာခ်ဳပ္က ၾသဇာ
လႊမ္းမိုးထားသည္ ။
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သဘာဝတရားတို႔အားလံုး ရဲ႕ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္း လဲ ဓါတ္ျပဳတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားရပါတယ္။ ဒါကို ေဂဟစနစ္၊ အဂၤလိပ္လို
Ecology လို႔ေခၚပါတယ္။ အရာရာတိုင္းဟာ တခုနဲ႔တခု အခ်ိတအ
္ ဆက္ ရွိပါတယ္။ တခုအေပၚတခု မွီခို အားျပဳေနရပါတယ္။
လူသားေတြ အသက္ရွင္ဖို႔ ေသာက္သံုးရတဲ့ ေရခ်ဳိကို မိုး ရြာတဲအ
့ ခါမွဘဲ ရရွိပါတယ္။ မုိးရြာဖို႔ သဘာဝေတာေတာင္ေတြက တည္ရွိ
ေပးရပါတယ္။ ေတာေတာင္ေတြ တည္ျမဲေနေအာင္ သစ္ပင္ေတြက ရွင္သန္ေပးရပါတယ္။ သစ္ပင္ေတြ မျပဳန္းတီေအာင္ လူေတြက
ကာကြယ္ေပးရပါတယ္။ လိုအပ္သလိုလည္း စိုက္ပ်ဳိးေပးရတာလည္း ရွိပါတယ္။
လူသားေတြကို ကာကြယ္ဖအ
ို႔ တြက၊္ လူသားမ်ဳိးဆက္ေတြ ဆက္လက္တည္ဖအ
ို႔ တြက္ လူမဟုတ္တဲ့ အျခားအရာေတြရ႕ဲ ဘဝ
ျဖစ္တည္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိေနရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ လူေတြဟာ ၾကက္သား၊ ဝက္သား၊ အမဲသားနဲ႔ ငါးေတြကို စားေသာက္ၾကလို႔
အဲဒီ တိရိစာၦန္ေတြ မ်ဳိးတုန္း ေပ်ာက္ကယ
ြ ္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သူတို႔ရ႕ဲ ဘဝရပ္တည္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိကိုရွိေနရပါမယ္။
ဥပမာ- စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြက သဘာဝကို သူတို႔စီးပြားေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္လို႔ သေဘာထားပါတယ္။ ဘယ္လို
အသံုး ခ်ရမလဲ ဆိုတ့ဲ စီးပြားေရးမ်က္စိန႔ဘ
ဲ ဲ ၾကည့္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ စီး ပြားေရးကုမၸဏီေတြကို လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ ေပး
လိုကရ
္ င္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္သဘာဝတခုလံုး မုခ်ပ်က္စီး သြားပါလိမမ
့္ ယ္။ အခုလည္း ပ်က္စီးေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အတိုင္းထက္ အလြန္
ျဖစ္လာရင္ လူ႔အသက္ေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တ့အ
ဲ ထိ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
ကမာၻႀကီး ဟာ ရွိသမွ်အရာအားလံုး ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလဲ ဓါတ္ျပဳမႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားတာေၾကာင့္ ေလာကရဲ႕ သြင္ျပင္
လကၡဏာေတြန႔ဲ လိုက္ဖက္ညီေအာင္ လူေတြက က်င့္ၾကံေနထိုင္ရပါလိမ့္မယ္။ ေလာကရဲ႕အခြငအ
့္ လမ္းေတြကို ေလာကေကာင္း က်ဳိး
အတြကဘ
္ ဲ အသံုးခ်ရမွာပါ။ အလြန္အကြၽံမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ရပါတယ္။ လူေတြဟာ ဒီကမာၻကေန လြတ္ေျမာက္ၿပီး အျခားၿဂိဳဟ္
ေတြဆီမွာ သြားေရာက္ေနထိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီကမာၻႀကီး တည္ရွိေနမွသာ လူတဦး ခ်င္းနဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္
ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူမဟုတ္တ့ဲ တျခားသက္ရွိေတြမွာ ဘဝရပ္တည္ပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လူေတြအတြက္ ဥပမာ- စားစရာအျဖစ္ အသံုးဝင္ေပ
မယ့္ လူေလာက္ တန္ဖိုး ထားမခံရပါဘူး။ တကယ္လိ႔ု လူေတြမွာ ရပိုင္ခင
ြ ့္ရွိရင္ သက္ရွိမွန္သမွ် ရပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ
ေလးစားခံရတဲ့ သက္ရွိစာရင္း မွာ ပါဝင္လို႔ ေလးစားခံထိုက္တယ္ဆိုရင္ အျခားသက္ရွိမွန္သမွ်ဟာလည္း အတူတူပဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။
တူညီတဲ့ အကာအကြယ္ေအာက္မွာ ရွိထိုက္ပါတယ္။
ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ ပတ္သက္လို႔ ဒႆနရႈေထာင့္ကေန ေမးစရာ ရွိေနျပန္ပါတယ္။ အသက္ရွင္ေနတဲ့ ဘဝတခုမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိလား
မရွိလားဆိုတာ အဲဒီဘဝပိုင္ရွင္က မသိသလို တျခားဘယ္သူမွလည္း မသိပါဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ ဘဝပိုင္ရွင္မွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတ့ဲ
တိုင္ေအာင္ ဒီရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ကို ဘာမွန္းမသိ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူဟာ အသက္ရွင္ႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္း ရင္းေတြ ရွိေနလို႔
အမွန္တကယ္ပဲ အသက္ရွင္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို အဓိပၸာယ္ရွိႏိုင္သမွ် ေတြးဆၾကည့္မယ္ဆရ
ို င္ လူရ႕ဲ ဆက္လက္ အသက္ရွင္
လိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေရးရာ ရည္မွန္းခ်က္ထက္ အဆမ်ားစြာ ပိုေနတာ ေတြ႔ရပါမယ္။
ဘဝတခု ျဖစ္တည္လာၿပီဆရ
ို င္ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္း လဲတိုးတက္လာရပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ ပိုၿပီး သင့္ေတာ္မွ်တေအာင္ ဝင္ဆန္႔
ႏိုင္လာဖို႔ အဆင့္ဆင့္ တည္ေဆာက္လာရပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ ျမင့္သထက္ျမင့္လာတာလည္း ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဘဝတခုက
ဆင့္ကဆ
ဲ င့္ကဲ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ႏိုင္တာဟာ အေျခခံက်တဲ့ ရပိုင္ခင
ြ ့္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ဒီကမာၻႀကီးကိုလႊမ္းမိုးတဲ့ လူေတြအေနနဲ႔ ကမာၻႀကီးရဲ႕ အျခားအရာရာတိုင္းက သူတဘ
ို႔ ဝေတြ ဆင့္ကေ
ဲ ျပာင္း လဲတိုးတက္
တာကို ျငင္း ဆန္ တားဆီးပိုင္ခင
ြ ့္ မရွိပါဘူး ။ ျငင္း ဆန္တားဆီး ရင္ ျဖစ္လာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥေတြအေပၚမွာ လူေတြကဘဲ တာဝန္
ရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သက္ရွိေတြမွာ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြအတြက္ လုပ္တဲ့အခါ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္ေတြ ရွိလာပါ
မယ္။ ေကာင္းက်ဳိး-ဆိုးက်ဳိး ေတြ ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုး က်ဳိးေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ဖို႔ဆိုရင္ က်င့္ဝတ္ေတြ လိုအပ္လာပါတယ္။
က်င့္ဝတ္ ဆိုတာ ေရတိ-ု ေရရွည္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးမွာ အမ်ားေကာင္း က်ဳိး ျဖစ္ေစဖို႔ ေဆာင္ရန္ -ေရွာင္ရန္ေတြ ပါဘဲ။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ
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လူေတြဟာ လူဦးေရ အနည္းအမ်ားကို သဘာဝမဟုတ္တဲ့နည္းလမ္း ေတြနဲ႔ ထိန္း ခ်ဳပ္ဖန္တီးယူၾကပါတယ္။ ကမာၻ႔အရင္းအျမစ္ေတြကို
သဘာဝနည္းလမ္းေတြထက္ ပိုၿပီး ထုတ္ယူစားသံုးၾကပါတယ္။ ဒီကမာၻကို သဘာဝမဟုတ္တဲ့ ေခတ္မီအတတ္ပညာေတြန႔ဲ ဖန္တီး
ျပဳျပင္ၾကပါတယ္။
ဒီလအ
ို ေျခအေနမ်ဳိးမွာ ဒီကမာၻရ႕ဲ သဘာဝကို မထိခိုက္ေစရေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေလွ်ာ့ေပါ့လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္
သဘာဝ ေရေျမေတာေတာင္ စားက်က္ေျမေတြကို မပ်က္စီးရေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးသင့္ပါတယ္။ အျခားသတၱဝါေတြ မ်ဳိး တုန္း
ေပ်ာက္ကယ
ြ ္တာ မရွိရေအာင္ ကာကြယ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို လူေတြပိုင္ဆိုင္တဲ့ လႊမ္းမိုးႏိုင္တအ
ဲ့ င္အားနဲ႔ တိုက္ရိုက္
ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ၿပီး အႏိုင္က်င့္ ဖ်က္ဆီး တာမ်ဳိး မလုပ္သင့္ပါဘူး ။ ဒါမွလည္း သဘာဝ အေနအထားေတြ၊ တိရိစာၦန္ေတြဟာ
မပ်က္စီး ေတာ့ပဲ ပြားမ်ားတိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလရ
ို ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြက အေျခခံက်က် ရွိေနမွဘဲ ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါတယ္။
လူတိုင္းမွာ၊ အရာရာတိုင္းမွာ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိေနေစရပါမယ္။ က်င့္သံုးေစႏိုင္ရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
နိဂံုး ခ်ဳပ္ မွတ္ခ်က္ေပးရရင္ ဘဝမွာ ရပိုင္ခင
ြ ့္အျဖစ္ ရွိေနတဲအ
့ ရာဆိုလို႔ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ရွိေအာင္ လုပ္ယူရတာေတြခ်ည္းပါဘဲ။ ဒါဟာ
အဓိပၸာယ္ အလြန္ေလးနက္ပါတယ္။ ရပိင
ု ္ခင
ြ ့္ေတြ ဆိုတာ ထိုက္သင့္သေလာက္သာ ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မဟုတ္ဘူးဆိုရင္
မဆီမဆိုင္ ျဖစ္လာတဲ့ ေနာက္ဆက္တဲြ ကိစၥလို ျဖစ္ေနပါလိမမ
့္ ယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိမေနခ်ိန္မွာ ရွိေနသလိုလို ယူဆ
ထားရင္ တနည္းနည္း နဲ႔ ဒုကၡေတြ႔ဖို႔သာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ မရွိရင္ မရွိဘူးလို႔ သိထားဖို႔လိုသလို၊ မရွိတာကို ရွိေနသလိုလို လိမ္ထားလို႔
လည္း မျဖစ္သင့္ပါဘူး။
လူတိုင္းမွာ တန္းတူညီမွ်ပုိင္ခင
ြ ့္၊ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ထမင္းကို ထမင္းအိုး ထဲကေန အလြယ္တကူ ရေန
သလိုမ်ဳိး ၊ ေရကို ေရတြင္းေရကန္ ေခ်ာင္း ေျမာင္းထဲကေန အလကားေလာက္နီးနီး ရေနသလိုမ်ဳိး ခပ္လြယ္လြယဘ
္ ဲ သေဘာထားေန
ၾကပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ ေလာကမွာ ဘယ္သူမွ ဘယ္ဟာကိုမွ အလကားမရပါဘူး။ ရပိုင္ခင
ြ ့္တခုကို အလကားမရပါဘူး။ ေပးဆပ္
ရပါတယ္။ တိုက္ယူရပါတယ္။ ရၿပီးတဲအ
့ ခြင့္အေရးကို ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ထားရပါတယ္။ ထိန္း သိမ္းကာကြယ္ႏိုင္သေရြ႕ ရပိုငခ
္ င
ြ ့္
ေတြ ေပ်ာက္မသြားပါဘူး။ ဆက္လက္က်င့္သံုးႏိုင္ေနပါမယ္။ ဒီလိုမွမဟုတရ
္ င္ေတာ့ အလြယ္တကူ ေပ်ာက္ဆံုးသြားပါလိမ့္မယ္။ တခါ
တေလ ေရွာင္လမ
ဲြ ရတဲ့ အေျခအေနေၾကာင့္လည္း ေပ်ာက္ဆံုး ေကာင္း ေပ်ာက္ဆံုး ႏိုင္ပါတယ္။
ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို ပိုမိုတိက်ေအာင္ ဂရုတစိုက္ ေျပာရရင္ တကယ္ေတာ့ ရပိုငခ
္ င
ြ ့္ေတြဟာ ရည္မွန္းခ်က္ (ဒါမွမဟုတ)္ ဘဝရပ္တည္ေရး
အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြပါဘဲ။ ထပ္ေျပာရရင္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျပည့္စံုမွ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ျပည့္ဝမွ ဘဝဆိုတာ ဆက္လက္
ရပ္တည္ႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိေနမွဘဲ ဘဝကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါမယ္။
ကေလးေတြမွာ ရပိုင္ခင
ြ ေ
့္ တြ ရွိပါသလား။ လူႀကီးတို႔ကဘဲ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို တိုက္ယူ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေနပါသလား၊ ပတ္ဝန္းက်င္
မွာလည္း ရပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါသလား။ လူမဟုတ္တ့ဲ အျခားသတၱဝါေတြမွာလည္း ရပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါသလား၊ အဲဒီပတ္ဝန္းက်င္နဲ႔ အဲဒသ
ီ တၱဝါေတြ
အတြက္ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို လူေတြက တိုက္ယူ ကာကြယ္ေပးေနၾကပါသလား။ ဒီေမးခြန္းေတြကို ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္
ေျဖၾကည့္ၾကပါ။ ဒီေမးခြန္းေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့ အေတြးနယ္ခ်ဲ႕ၾကည့္ပါဦး။ ဒါေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္း ေစဖို႔ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ေစပါတယ္။
ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြဟာ ေပးအပ္ခံထားရတဲ့ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ (Entitlements) မဟုတ္ပါဘူး။ ရည္မွန္း ခ်က္နဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အလိုလိုေနရင္း ဘယ္ဟာကိုမွ အလကား မရပါဘူး။ ဘဝတခုကို အလကားရတဲ့ လက္ေဆာင္ေတြနဲ႔ မတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါဘူး။ မိမိ
ျဖစ္ခ်င္တဘ
့ဲ ဝအတြက္ လိုအပ္တရ
့ဲ ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို အရင္ဖန္တီး ရယူၿပီး တည္ေဆာက္မွသာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
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တာဝန္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ
အပိုင္း (၈)

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ျပည္သူ

လူေတြမွာ ဘာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ရွိေနရပါသလဲ။ ေနာက္တမ်ဳိး ထပ္ေမးရရင္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ ဘယ္သ
္ ူေတြအတြက္ ျဖစ္သလဲ။
အေျဖကေတာ့

ျပည္သူေတြအတြက္ ဒီမိုကေရစီ ရွိရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ျပည္သူေတြဆီ

ကေန ေျပာင္းေရႊ႕ဖယ္ရွားလို႔ မရႏိုင္ပဲ အခိုင္အခန္႔ တည္ရွိေနတဲ့ အမွတ္အသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ႏိုင္ငအ
ံ့ ာဏာဟာ ျပည္သူေတြ
လက္ထဲမွာ

ရွိတာကိုလည္း

ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒါကိုၾကည့္ရင္

ဒီလိုမ်ဳိးလူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးေနတယ္လ႔ို

ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီဟာ တလမ္းသြား မဟုတ္ပါဘူး။ ရည္မွန္း ခ်က္ ေရာက္ရံုတင္ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းၿပီး လူထုအက်ဳိး ကို အျမဲတမ္း ေဆာင္ရြက္ေနရပါတယ္။ ဒီလုိလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္
ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္က လိုက္နာက်င့္သံုးေပးရမယ့္ ကိစၥေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ရွိေနပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီက လူထုကို အက်ဳိးျပဳပါတယ္။ အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ လူထုက ဒီမိုကေရစီကို ထိန္းသိမ္း ေပးရပါတယ္။ ဒီသေဘာကို
နားလည္ဖို႔ မခက္လွပါဘူး။ အာဏာရွင္စနစ္ကို စဥ္းစားသံုးသပ္ရင္ အလြယ္တကူ သေဘာေပါက္ႏိုင္ပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ဟာ
လူထုကို အက်ဳိးမျပဳပါဘူး။ အာဏာရွင္ကဘ
ို ဲ အက်ဳိးျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္စနစ္ ေခါင္း ေထာင္ႏိုင္တာဟာ ဒီမိုကေရစီ မရွိလို႔
ျဖစ္ရတာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ လူထုအေနနဲ႔ လူထုအက်ဳိး ျပဳ ဒီမိုကေရစီကို ထိန္းသိမ္း ႏိုင္မဘ
ွ ဲ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဟန္႔တားႏိုင္ပါမယ္။
အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ရွိေနတဲ့ ျပည္သူလူထုဟာ စနစ္ရ႕ဲ ဒဏ္ကို ခံရသူေတြျဖစ္ၿပီး အဲဒီစနစ္ တည္ျမဲေနေအာင္ ပါဝင္
လုပ္ေဆာင္သူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ အာဏာရွင္စနစ္ဒဏ္ကို ခံရသူေတြဟာ သူတို႔ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္
လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ဆံုး ျဖတ္လုပ္ကိုင္လို႔ မရႏိုင္ၾကပါဘူး။ အာဏာရွင္ ေျပာတဲအ
့ တိုင္းဘဲ လိုက္လုပ္ေပးေနရပါတယ္။ အာဏာရွင္
စနစ္ရ႕ဲ မွားယြင္းတဲအ
့ ုပ္ခ်ဳပ္ပံုန႔ဲ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြေၾကာင့္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူထုဟာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးကိဘ
ု ဲ အာရံု
စိုက္ေနရပါေတာ့တယ္။
စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတာကေတာ့ အာဏာရွင္စနစ္ဒဏ္ကို ခံေနရတဲ့ လူထုဟာ အုပ္စုလိုက္ (ဒါမွမဟုတ)္ အသိုင္းအဝိုင္းအလိုက္
အသက္ရွင္ႏိုင္မယ့္ နည္း လမ္းေတြကို အသံုးခ်တတ္ေနတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္က မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ခိုင္းတဲအ
့ ခါ
လူထုဟာ အခ်င္းခ်င္း ပူး ေပါင္း မိၾကပါတယ္။ ယိုင္းပင္း ကူညီၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ပူးေပါင္းယိုင္း ပင္းရန္ စိတ္ဆႏၵရွိရမယ္ ဆိုတ့ဲ
ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံက်င့္စဥ္ကို လက္ေတြ႔အသံုးခ်ေနတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာေတာင္ ပူးေပါင္းယိုင္း ပင္းတတ္တဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ ရွိေနတတ္ၿပီး ျပည္သူေတြက ဒီမိုကေရစီ
က်င့္စဥ္ေတြကို က်င့္သံုးေနၾကပါတယ္။ ဒီအခ်က္က ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ဖအ
ို႔ တြက္ စိန္ေခၚတာေတြကို သဘာဝ
က်က် တုန္႔ျပန္တတ္ရံုမက လက္ေတြ႔လုပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ရႏိုင္ဖို႔ ရွိေနတယ္လို႔ သက္ေသျပေနပါတယ္။
အာဏာရွင္စနစ္က ဖိႏွိပ္ေပမယ့္လည္း လူထုက ၿငိမ္ခံမေနၾကဘူး။ တနည္းနည္းနဲ႔ တန္ျပန္ၾကပါတယ္။ လူထုမွာ ထူးျခားတဲ့
လူ႔သဘာဝ ရွိေနလို႔ပါဘဲ။ လူ႔သဘာဝကိုက ဘယ္လိုဖိႏွိပ္မႈမ်ဳိးျဖစ္ျဖစ္ တြန္းလွန္ဖယ္ရွားေနမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔သဘာဝ
အားေကာင္းတဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းဟာ အာဏာရွင္စနစ္ကို တန္ျပန္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီကလည္း ဒီလိုလူ႔သဘာဝျဖစ္လာေအာင္
တြန္းအားေပးပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လူေတြရ႕ဲ လက္ေတြ႔ဘဝေတြနဲ႔ မကိုက္ညီပဲ မွားယြင္းၿပီး ခန္႔မွန္း ဆံုးျဖတ္ထားတဲ့စနစ္
မဟုတ္ပါဘူး။ လူသားေတြရ႕ဲ ေကာင္းက်ဳိးေတြကို ရည္ရြယ္ၿပီး စိတ္ကူးယဥ္ထားတဲ့စနစ္ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လူထုန႔ဲ
အမွန္တကယ္ တသားတည္း အံဝင္ဂင
ြ ္က်ျဖစ္ေနေအာင္ စီမံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါတယ္။
အမွနအ
္ တိုင္း ဆံုးျဖတ္ထားတာေတြအေပၚ အေျချပဳပါတယ္။
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ပံုမွန္သေဘာဆိုရင္ေတာ့ လူေတြဟာ က်င့္ဝတ္ေတြကို မလိုက္နာခ်င္ၾကပါဘူး။ တခါတေလမွာ အဲဒီပံုမွန္သေဘာက လြန္ကသ
ဲ ာြ း
တတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ လူေတြဟာ က်င့္ဝတ္လိုက္နာဖို႔ ပ်က္ကြက္တတ္ပါတယ္။ ဒါကို ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ အရင္ဥးီ ဆုံး
ဒီမိုကေရစီကို တရားဝင္ လက္ခံလာေအာင္ လုပ္ယူရပါတယ္။ စနစ္တခုအေနနဲ႔ လူအားလံုးက လက္ခံလာေအာင္ စီမံရပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီကို လက္ခံၿပီဆရ
ို င္ ဒီမိုကေရစီက်င့္ဝတ္ေတြကို လိုက္နာလာေတာ့မာွ ျဖစ္ပါတယ္။
လူ႔သဘာဝ ေနာက္တခုကေတာ့ လူဟာ လြတ္လပ္စြာ ေနလိုတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလုပ္ပါ၊ ညာလုပ္ပါလိ႔ု အတင္းခိုင္းရင္ မႀကိဳက္
ၾကပါဘူး။ ဒီအခ်က္က လူဟာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ယွဥ္တြဲလာရတဲအ
့ ခါမွာ သူ႔သေဘာနဲသ
႔ ူ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မွ အဆင္ေျပမယ္
ဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီမွာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ၾကတဲအ
့ ေပၚ အေျခခံထားပါတယ္။ ဆႏၵမရွရ
ိ င္
မပါဝင္ဘေ
ဲ နလည္း ရပါတယ္။
လူမႈေရးနယ္ပယ္မွာ လူထုလိုလားခ်က္ကို လူထုကဘဲ ဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ လူထုကဘဲ တညီတညြတ္တည္း ေတာင္းဆိုတတ္ၾက
ပါတယ္။ ဒါဟာ တကယ္ေတာ့ လူမႈေရးစနစ္ရ႕ဲ ပံုစံတခုပါဘဲ။ လူ႔က်င့္ဝတ္လို႔လည္း ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဟာ လူထု
ေတာင္းဆိုတာကို အားေပးတဲ့ လူမႈေရးစနစ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
လူဟာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးႏိုင္စမ
ြ ္း ရွိပါတယ္။ အလုပ္လုပ္ရတာဟာ စားဝတ္ေနေရးေၾကာင့္လို႔ လူေတြက ေျပာၾကပါတယ္။ အကာ
အကြယ္ယူရတာဟာ လံုျခံဳေရးေၾကာင့္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဘယ္လအ
ို ေၾကာင္း ျပရမလဲလို႔ သိေနတာဟာ လူ႔သဘာဝ ပါဘဲ။
အေၾကာင္းျပခ်က္ ေပးႏိုင္စမ
ြ ္းရွိတာ လူ႔သဘာဝ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို တည္ေဆာက္ရာမွာ အေၾကာင္းျပခ်က္အေပၚ အေျချပဳ
ရပါတယ္။ ခံစားခ်က္အေပၚ အရင္းခံလို႔ မရပါဘူး။ တစံုတရာကို လိုခ်င္တယ္ဆရ
ို င္ လိုခ်င္တအ
ဲ့ ေၾကာင္းရင္း က အခိုင္အမာရွရ
ိ င္
ရယူႏိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ လိုခ်င္တိုင္း ရယူလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။
လူ႔သဘာဝအရ လူေတြဟာ မိမိတဘ
ို႔ ဝမွာ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရတာေတြကို စိတ္ပါလက္ပါ ခြဲျခား အသိအမွတ္ျပဳႏိုင္စြမ္း ရွိၾကတယ္လို႔
ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ဆင္းရဲရင္ ဆင္းရဲတယ္လို႔ သိၾကပါတယ္။ ဆင္းရဲတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး မဖူမလံုျဖစ္ရတာကို
သေဘာေပါက္ၾကပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ခ်မ္းသာႏိုင္မယ့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းေတြကို ရွာေဖြ က်င့္သံုးပါတယ္။ လူေတြက
ဒီမိုကေရစီကို ရွာေဖြက်င့္သံုးတာလည္း အေၾကာင္းရင္း ကို အေျခခံရတဲ့ ဒီသေဘာပါဘဲ။
လူေတြက သူတို႔သိခ်င္တ့ဲ ေလာကအေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ သူတို႔ဘဝကို ပိုမို တိုးတက္ေစႏိုင္တာေတြကို စူး စမ္းေလ့လာခ်င္တယ္
ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီက ခြင့္ျပဳေပးထားပါတယ္။ မသိသိေအာင္ လုပ္ခင
ြ ့္လည္း ရွိေနပါတယ္။ သိလာတဲအ
့ ခါမွာလည္း က်င့္သံုးခြင့္
ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြဟာ လူ႔သဘာဝနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ဘယ္ေလာက္ထပ္တူညီေနသလဲ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
လူေတြဟာ လူ႔သဘာဝအရ ဒီမိုကေရစီကို ႏွစ္သက္အားကိုးၾကတာ မဆန္း ပါဘူး။
ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ ဗဟုသုတ လံုလံုေလာက္ေလာက္ ရွိထားမွသာ အဆံုးအျဖတ္ မွန္ကန္ႏိုင္ပါတယ္။ အဆံုး
အျဖတ္မွားလို႔ မလိုအပ္ပဲ မဆံုးရွံဳးေစဖို႔ ပညာေရးအေျခခံ ရွိရပါမယ္။ ပညာေရးအေျခခံ ေကာင္းရင္ေကာင္းသလို အနာဂတ္မွာ
ေတြ႔ၾကံဳလာႏိုင္စရာရွိတ့ဲ အခက္အခဲ ႀကီး ႀကီးမားမားေတြကို ရင္ဆိုငေ
္ ျဖရွင္းႏိုင္မာွ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးေတြ စာသင္ၾကား
ႏိုင္ေရးဟာ အလြန္အေရးႀကီး ပါတယ္။ လူ႔သမိုင္းမွာ အလြန္႔အလြန္ အေရးႀကီးဆံုးကိစၥတခုကေတာ့ ကမာၻေပၚရွိ ကေလးတိုင္း
စာသင္ႏိုင္ဖို႔ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေပးေရးျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါမွာ ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အေနနဲ႔ လက္ေတြ႔ ႀကိဳးပမ္းေန
ၾကပါၿပီ။
ဒီလိုဘဲ လူ႔ေလာကထဲကို ပိုၿပီးတိုးဝင္ႏိုင္ဖို႔ အေတြ႔အၾကံဳရွိထားရပါမယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ႏိုင္ငံတကာေျခဆန္႔ခရီးေတြကို လူသားတိုင္း
ထြက္ႏိုင္ေနၾကပါတယ္။ ခရီးထြက္ရာကေန အေတြ႔အၾကံဳ အစစ္အမွန္ေတြကို လက္ေတြ႔က်က် ျမင္ေတြ႔သိရွိလာၾကပါတယ္။
ဒီအခါမွာ လူသားေတြဟာ သူတို႔ပညာေရးနဲ႔ သူတအ
ို႔ ေတြ႔အၾကံဳေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး သူတို႔လက္ခံတဲ့ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ႀကိဳတင္
ျပင္ဆင္ထားႏိုင္လာပါတယ္။ ေခတ္သစ္လူသားေတြ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၾကလို႔ “ဒီမိုကေရစီေခတ္” (Democracy Age) ကိုေရာက္ဖို႔
မေဝးေတာ့ပါဘူး။
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မိမိကုိယ္ကို စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းႏိုင္မွ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မဲရွံဳးတဲ့အခါမွာ (ဒါမွမဟုတ)္ လိုခ်င္သလို
ျဖစ္မလာတဲ့အခါမွာ စိတ္လိုက္မာန္ပါ အၾကမ္း ဖက္ မျပဳမူဖို႔ လိုပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးသူေတြက သူတို႔ႏိုင္ေစခ်င္တ့က
ဲ ိစၥမွာ
ရွံဳးသြားရင္ (ဒါမွမဟုတ)္ သူတို႔ ေထာက္ခံသူက ေရြးခ်ယ္မခံရဘူးဆိုရင္ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ထိန္း ခ်ဳပ္ရပါမယ္။ ေနာက္တႀကိမ္
ေရြး ေကာက္ပအ
ဲြ ထိ၊ ေနာက္ထပ္ အခြင့္အေရး ေပၚလာတဲအ
့ ထိ စိတ္ရွည္လက္ရွည္ ေစာင့္ေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီမွာ လူမႈေရးအစဥ္အလာေတြေၾကာင့္ ျပႆနာေပၚရပါတယ္။ လူမႈေရးမွာ ေဆာင္ရန္-ေရွာင္ရန္ေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြဟာ
လူမႈေရးပံုစံန႔ဲ လႊမ္းမိုးလာတာေတြ ပါဘဲ။ တခါတေလမွာ လူမႈေရးအရ အားနာတာနဲ႔ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ကိစၥေတြကို မလုပ္
လုိက္ရပဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ ေျပာင္း လဲေပးလိုက္ရပါတယ္။ လူမႈေရးေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္စည္း ကမ္းကိုေတာင္ ဖ်က္ရ
တတ္ပါတယ္။
လူေတြဟာ လူမႈေရး အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာန အစည္းအရံုး သမဂၢေတြရ႕ဲ ဒဏ္ကိုလည္း ခံရပါတယ္။ ဘယ္သူေတြ ခံေနရသလဲ ဆိုတာ
နမူနာေပးရရင္ ဘာသာေရးဘက္မွာဆိုရင္ ကိုးကြယ္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးဘက္မွာဆိုရင္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ေတြေၾကာင့္
ဝယ္သူစားသံုး သူေတြခံရသလို

ဝန္ထမ္းေတြပါ

ခံရတတ္ပါတယ္။

ဒီလအ
ို သင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြမွာ

ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူေတြရ႕ဲ

ခံစားခ်က္၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္း သလိုလုိ ပံုစံမ်ဳိး ရွိေနေပမယ့္ အျခားတဘက္မွာေတာ့ မလုပ္မေနရ ၾသဇာလႊမ္းမိုးတာေတြ
ရွိေနပါတယ္။ လူေတြဟာ ဒီလိုနည္းနဲ႔ တားဆီးပိတ္ပင္ခံရၿပီး လမ္း ေၾကာင္းေတြ ေျပာင္းကုန္ၾကပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေျပာင္း လဲ
သြားရပါတယ္။
ဆက္ဆံေရးကိုၾကည့ရ
္ င္ စီးပြားေရးထက္ လူမႈေရးဘက္ကို လိုက္ေလ်ာေပးေနရတာမ်ဳိး ေတြ႔ရပါတယ္။ လူမႈေရးက်င့္စဥ္ေတြက
လူကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ လူဟာ ခံစားရတဲအ
့ တိုင္း လြတ္လပ္စြာ ျပဳမူလိုေပမယ့္ လူမႈေရးစည္း မ်ဥ္းေတြက ရွိေနျပန္လို႔
စိတ္သြားတိုင္း ကိုယ္မပါႏိုင္ ျဖစ္ရပါေတာ့တယ္။ တခ်ဳိ႕လူမႈေရးအစဥ္အလာေတြက လူေတြကို အမွန္တကယ္ဘဲ အႏိုင္က်င့္ေနၾက
ပါတယ္။ ဒါဟာ အေလးအနက္ထားသင့္တ့ဲ ျပႆနာတခု ပါဘဲ။
ကေလးေတြဟာ လူႀကီးမိဘ ေျပာစကားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ နာခံတတ္ၾကပါတယ္။ လူႀကီးမိဘေတြက ပံုသင
ြ ္းထားတဲအ
့ တိုင္း လူ
ျဖစ္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ ကေလးျဖစ္ေနတာေတာင္ သူတို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းေတြ ရွိေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်တတ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းမွန္ ေရာက္ေနတဲ့
သူတို႔ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို လူႀကီး ေတြက အားေပးရပါမယ္။ ကေလးေတြရ႕ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ အေၾကာင္း မဲ့ ႏိွမ့္ခ်ခြျဲ ခား
ဟန္႔တားတာေတြ မလုပသ
္ င့္ပါဘူး။ ကေလးေတြ အရြယ္ေရာက္လာတဲအ
့ ခါ သူတို႔ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္
စဥ္း စားဆံုး ျဖတ္တတ္လာေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးသင့္ပါတယ္။ ေခတ္နဲ႔မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ့ ေရွးအစဥ္အလာ လူမႈေရးေတြကို
လူႀကီးျဖစ္လာမယ့္

ကေလးေတြက

ေနာင္တခ်ိန္မွာ

ျပဳျပင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာေစဖို႔

သူတို႔ကို

ငယ္စဥ္ဘဝကတည္းက လမ္းညႊန္

ထိန္း ေက်ာင္းေပးသင့္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥဟာ လြယ္ေတာ့မလြယ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးအစဥ္အလာေတြဟာ ကေလးဘဝ
ကတည္းက အရိုးစြေ
ဲ နလို႔ပါဘဲ။ ဒါ့ျပင္ တခ်ဳိ႕လူမႈေရးအစဥ္အလာေတြနဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြဟာ အလြန္ခိုငခ
္ ိုင္ျမဲျမဲ အျမစ္တယ
ြ ္ေန
တာျဖစ္လို႔ အသြင္ေျပာင္းဖို႔ ေဝဖန္တာေတာင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဥပမာ- မူစလင္ဘာသာဝင္ေတြဟာ သူတို႔ဘာသာေရးကို ေတာ္လွန္
ျပဳျပင္ဖို႔ စိန္မေခၚႏိုင္ပဲ ရွိေနပါတယ္။ တကယ္လို႔ စိန္ေခၚဝံရ
့ င္လည္း မူစလင္ဘာသာေရးကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ဘဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုဘဲ
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ သမတ၊ စစ္တပ္န႔ဲ ရဲေတြကို ေဝဖန္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ အနည္းဆံုး အတိတ္ကာလမွာ မေဝဖန္ႏိုင္တာေတြ
ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အေမရိကန္မွာ သမတက အာဏာကို အလြသ
ဲ ံုးစားလုပေ
္ နတယ္၊ စစ္တပ္နဲ႔ရေ
ဲ တြက အႏိုင္က်င့္
ေနတယ္လို႔ ေဝဖန္လိုက္ရင္ ေဝဖန္သူဟာ မ်ဳိး ခ်စ္စိတ္ ကင္းမဲ့သူလို႔ နာမည္တပ္ခံရျပန္ပါတယ္။ ဒီလအ
ို ျဖစ္မ်ဳိးဟာ သာမန္ကိစၥ
ေတြထက္ ပိုထူးျခားပါတယ္။ ပိပိရိရိ ဖံုးကြယ္ထားလို႔ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သတိမျပဳ နားမလည္ပေ
ဲ နလို႔ မရပါဘူး။
နာမ္တရား (Spirituality)ကို ရိုးရိုးသားသား လက္ခံက်င့္ၾကံ အားထုတ္တဘ
ဲ့ ာသာေရးကို ေဝဖန္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တျခား
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ဘာသာေတြအေပၚ မုန္းတီးစိတ္ထားတဲ့ ဘာသာေရးက်င့္စဥ္ေတြကိုေတာ့ တားဆီးရပါမယ္။ ဒီလိုဘဲ တရားတဲ့စစ္ပြဲန႔ဲ ႏိုင္ငံ
အခ်င္းခ်င္း

စည္းမေစာင့္တ့ဲ

က်ဴးေက်ာ္စစ္ပေ
ြဲ တြကို

ဆင္ႏရ
ႊဲ တဲအ
့ ခါ

လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို

မထိခိုက္ေအာင္

ခုခံကာကြယ္

ေစာင့္ေရွာက္ ေပးတဲ့စစ္တပ္ကို အားေပးေထာက္ခံရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီစစ္တပ္ကိုယ္တိုင္က က်ဴးေက်ာ္စစ္ပြဲမွာ ပါဝင္ေနရင္၊
ျပည္သူကို လူမဆန္ေအာင္ ၾကမ္းတမ္းရက္စက္စြာ တိုက္ခိုက္ေနရင္ အဲဒါကိုေတာ့ တားဆီး ရပါမယ္။ ဒီလိုဘဲ ရဲေတြက အသက္စန
ြ ္႔ၿပီး
ရာဇဝတ္မႈေတြကို တိုက္ဖ်က္ေပးေနရင္ သူရေ
ဲ ကာင္းေတြဆိုၿပီး ဂုဏ္ျပဳရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မေက်နပ္မႈေတြကို ထုတ္ေဖာ္လာတဲ့
လူထုကို ရဲေတြက ႏွိပ္ကပ
ြ ္ၿဖိဳခြဲရင္ အဲဒရ
ီ ေ
ဲ တြကုယ
ိ ္တိုင္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေခ်ာေမြ႔ေအာင္ လည္ပတ္ႏိုင္ေစရာမွာ မေဝဖန္ရတဲအ
့ ရာဆိုလုိ႔ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ေဝဖန္ထိုက္သမွ် ေဝဖန္ႏိုင္မွ
ဒီမိုကေရစီစနစ္က ေအာင္ျမင္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမဟုတ္ရင္ ျပည္သူေတြမွာ လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္ေျပာဆို ေဖာ္ျပခြင့္ေတြ
ဆံုးရွံဳးေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီအခါ လူထုဟာ ပါးစပ္ပိတ္ခံရသူေတြ ျဖစ္သြားၿပီး အာဏာရွငရ
္ ႕ဲ ပထမအဆင့္ သားေကာင္ဘဝကို
ေသခ်ာေပါက္ ေရာက္သာြ းပါလိမ့္မယ္။
ဒီေန႔ေခတ္န႔ဲ အံမဝင္ေတာ့ဘူးလို႔ ယူဆခံရတဲ့ လူမႈေရးအစဥ္အလာေတြကို လူေတြက ပိုၿပီးဆန္႔က်င္အံတုလာေနပါတယ္။ ေခတ္သစ္
မီဒီယာမွာ အင္တာနက္ အပါအဝင္ ရုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ရုပ္ရွင္ေတြက အလြန္ေခတ္စားလာေနလို႔ မီဒီယာရိုက္ခတ္မႈေတြ ရွိလာပါတယ္။
မီဒီယာဆြအ
ဲ ား ေကာင္း လြန္းလို႔ လူေတြဟာ မူလယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ေရွးအစဥ္အလာေတြကို စြန္႔ပယ္ႏိုင္တအ
ဲ့ ထိ ျဖစ္လာပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လူေတြဟာ လူမႈေရးနဲ႔ ကင္းကြာၿပီးေနလို႔ မရပါဘူး။ လူမႈေရးမွာ သူတို႔လက္မခံႏိုင္ေတြကို စြန္႔ပယ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္လည္း
ဆက္ၿပီး အံမတုႏိုငေ
္ တာ့ဘူးဆိုရင္ လူမႈေရးမွာ လိုက္ေလ်ာေပးရပါေတာ့တယ္။ ဒီအခါမွာ သူတို႔ဘဝရပ္တည္ေရးအတြက္ ရုန္းကန္
လႈပ္ရွားရတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ (ဒါမွမဟုတ)္ ရည္မွန္း တာေတြကို ေျပာင္းလဲပစ္ရပါေတာ့တယ္။ လူဆိုတာ အသိုင္းအဝိုင္း နဲ႔ေနၾကတာ
ျဖစ္လို႔ ဘယ္အခါမွ လူမႈေရး အစဥ္အလာေတြကို ဆန္႔က်င္ၿပီး ဆက္လက္ ရပ္တည္ဖို႔ဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။
ႏိုင္ငံေရးမွာ ၾသဇာလႊမ္း မိုးတတ္တာတခုကို နမူနာျပပါမယ္။ လူထုက မဲေပးေရြးခ်ယ္ရမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း (အမတ္ေလာင္း)
ေတြဟာ လူထုအေပၚ အထိုက္အေလ်ာက္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ သူတအ
ို႔ မ်ားစုဟာ လူထုအတြက္
အကြၽမ္းက်င္ဆံုး ပညာေပးႏိုင္သူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ လူထုက ၾကံဳေနရတဲ၊့ ၾကံဳလာရမယ့္ အခက္အခဲေတြကို
ေထာက္ျပေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။ မဲဆယ
ြ ္ရာမွာ အလြန္ကြၽမ္း က်င္ၾကပါတယ္။ လူထုအာရံုကို ဖမ္းစားထားႏိုင္ၾကပါတယ္။ တဦးခ်င္း
မဲဆြယ္တာထက္ အဖြ႔လ
ဲ ိုက္ (ပါတီလိုက)္ မဲဆြယ္ၿပီး လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ ပိုမိုဆေ
ြဲ ဆာင္ယူၾကပါတယ္။ လူထုအေနနဲ႔ သူတို႔
ၾသဇာလႊမ္းမိုးတာေတြကေန ရုန္းထြက္ဖို႔ သိပ္မလြယ္လွပါဘူး ။
အမတ္ေလာင္းေတြ၊ ပါတီေတြက ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾသဇာလႊမ္း မိုးေနေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီမွာ လူထုက ျငင္း ပယ္ႏိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။
လူထုဟာ သူတို႔ကိုယ္ပိုငအ
္ ေၾကာင္း ျပခ်က္န႔ဲ ခိုင္လံုေအာင္ ျငင္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက
မျငင္းႏိုင္ၾကေသးပဲ မဲဆယ
ြ ္တ့အ
ဲ တိုင္း လိုက္ေလ်ာေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးတိုင္းလည္း အံဝင္ဂင
ြ ္က် ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ အသားမက်ေသးမီမွာ
ျပည္သူေတြဘက္က အံမဝင္သလို အုပ္ခ်ဳပ္သဘ
ူ က္ကလည္း အံမဝင္ပဲ ျဖစ္ေနတတ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတခုမွာ က်င့္သံုးတဲ့
ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ သဘာဝေပၚမူတည္ၿပီး အံမဝင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ အပိုင္း (၁)မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီမွာ ႏိုင္ငရ
ံ ႕ဲ
အေနအထားအလိုက္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ေစမယ့္ပံုစံ ရွိလာေစဖို႔ ျပည္သူတရပ္လံုးက သေဘာတူညီစြာနဲ႔ အမွန္တကယ္
လိုတိုး ပိုေလွ်ာ့ လုပေ
္ ပးရတာမ်ဳိး ရွိကိုရွိေနရမယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ပါဘဲ။
လူထုဘက္က အံမဝင္ေသးတာကို ဥပမာေပးပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုး ခါစ ႏိုင္ငံေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးကို အျမတ္ထုတ္ ကိုယ္က်ဳိး
ရွာလိုသူေတြက မဲလိုက္ဝယ္တတ္ၾကပါတယ္။ မဲေပးရမယ့္သတ
ူ ခ်ဳိ႕ကလည္း သူတို႔မေ
ဲ တြကို ေရာင္းစားပစ္ၾကပါတယ္။ မဲတျပားရဲ႕
တန္ဖိုးကို နားလည္ႏိုင္တ့ဲ ဗဟုသုတနဲ႔ အရည္အခ်င္း မရွိေသးလို႔ပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေကာင္းေကာင္း
က်င့္သံုး ေနတယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနရပါေတာ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီ အသားက်ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြက ျပည္သူေတြဟာ သူတို႔မက
ဲ ို
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ေရာင္းပစ္ဖို႔ သိပ္စိတ္မဝင္စားလွပါဘူး။ မဲေပးရာမွာေတာင္ အေႏွာင့္အယွက္ မေပးပါဘူး။ မဲတန္ဖိုးကို သိေနၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
လူမႈေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ လူထုဟာ သူတို႔ယံုၾကည္အားကိုးတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ အျမင္ကြဲျပားတတ္ၾကပါတယ္။
ဒီအခါ လူထုက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြန႔ဲ လမ္းခြတ
ဲ တ္ပါတယ္။ လူထက
ု အစဥ္အလာအတိုင္း သူတုိ႔လက္ခံက်င့္သံုးတဲ့ လူမႈေရးေတြကဘ
ို ဲ
ဆက္ၿပီး က်င့္သံုးလိုၾကပါတယ္။ ဒီလိုလူမႈေရးေတြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက မေခ်ဖ်က္ႏိုငရ
္ င္၊ လူထုကလည္း သူတို႔ဘက္က လူမႈေရး
အစဥ္အလာေတြကို ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ ဆႏၵမရွိရင္ လမ္းခြဲၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။္
ျပည္သူလူထအ
ု ေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီကို အဆင့္အတန္းမီမီ က်င့္သံုးရမယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားေပမယ့္ လက္ေတြ႔မွာ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း
အမ်ားစုမွာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက မလိုက္ႏိုင္ပဲ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနရံုနဲ႔ အဲဒီႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္မွာ
မဟုတ္ေတာ့ဘူး လို႔ မယူဆႏိုင္ပါဘူး။ မေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ့္စနစ္ကို စြန္႔လႊတ္သင့္တယ္လို႔လည္း မသတ္မွတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ၿပီးေတာ့
လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးစားေပးတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထက္ ေတာရိုင္း ဥပေဒအေပၚ အေျခခံထားတဲ့ တျခား ေရွးရိုးစဥ္လာ စနစ္တခုကို
ေျပာင္းရမယ္လ႔လ
ို ည္း မဆိုလိုပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုဘဲ ေအာင္ျမင္တဲ့အထိ ဆထက္တံပိုး ႀကိဳးစားရဦး မယ္လို႔ဘဲ အဓိပၸာယ္
ထြက္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို မက်င့္သံုး ႏိုငရ
္ င္ ဥပေဒမဲ့၊ က်င့္ဝတ္မဲ့ ရမ္း ကားတာေတြ ရွိလာပါလိမမ
့္ ယ္။ ဥပမာ တဖက္စြန္းေရာက္ မ်က္ကန္း
မ်ဳိးခ်စ္ေတြက သူတို႔န႔ဲ အတူယွဥ္တေ
ဲြ နထိုင္တ့ဲ တျခားလူမ်ဳိးျခားေတြအေပၚ အႏိုင္က်င့္လာပါလိမမ
့္ ယ္။ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္
ေတြကလည္း တျခားဘာသာေရးေတြအေပၚ တိုကခ
္ ိုက္ပိတ္ဆို႔လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုျဖစ္လာမွာမ်ဳိး ကို လက္ခံလို႔ မရပါဘူး။ ဘယ္သူမဆို၊ ဘယ္ဘာသာဝင္မဆို မတူကြဲျပား ေနၾကေပမယ့္ အားလံုးဟာ ျခားနား
တာေတြကို ေဘးခ်ိတ္ၿပီး အတူယွဥ္တဲြ ေနထိုင္ႏိုငရ
္ ပါမယ္။ ဥပေဒမဲ့၊ က်င့္ဝတ္မဲ့ ရမ္းကားတာေတြကို ျဖစ္ေပၚေစမယ့္ ဘယ္လို
လုပ္ရပ္ကိုမဆို တားဆီးဆန္႔က်င္ရပါမယ္။
ဒီမိုကေရစီမွာ လူတိုင္းဟာ မဲေပးရံုသက္သက္နဲ႔ မိမိတို႔တာဝန္ေတြ မေက်ပြန္ေသးပါဘူး။ ေနာက္ထပ္လုပ္စရာေတြ အမ်ားအျပား
က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ မိမိတို႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ လူထုကိုယ္စားလွယ္ (အမတ္)ေတြကို အျမဲတမ္း
ေစာင့္ၾကည့္ေနရပါမယ္။ သူတို႔ဟာ တကယ္တမ္း လူထုအက်ဳိးအတြက္ လုပေ
္ နသလား-မလုပ္ဘူးလားဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ရပါမယ္။
အေရးပါတဲ့ကိစၥေတြ ရွိလာရင္ လူထုသေဘာထားကို လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ျပေနရပါမယ္။ အာဏာအလြသ
ဲ ံုး စားလုပ္သူေတြကို
ရာထူး ကေန ဖယ္ရွားေပးဖို႔၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြနသ
္ ူေတြကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ တရားစြဆ
ဲ ို အေရးယူေပးဖို႔ ျပည္သူေတြက ေတာင္း ဆို
ရပါမယ္။
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အပိုင္း (၉)

သေဘာမတူ-သေဘာထားကြဲလြဲျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ျခင္း

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာ လူထုက အာဏာကို ပိုင္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ လူထုအလိုက်၊ လူထုအက်ဳိး စီး ပြားအတြက္ ရပိုင္ခင
ြ ့္ ျဖစ္တယ္လို႔
အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ အာဏာကို ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြမွာ အသံုး ျပဳႏိုင္ဖို႔ အစိုးရကို အခ်ိန္ကာလ အကန္႔အသတ္နဲ႔ လႊေ
ဲ ျပာင္း ထားရ
တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူထုရပိုင္ခင
ြ ့္ အသီး သီး ကို အစိုး ရက အကာအကြယ္မေပးရင္ သူတဆ
ို႔ ီ လႊအ
ဲ ပ္ထားတဲ့ အာဏာကို
ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းႏိုင္ပါတယ္။
ေခတ္သစ္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း မွာ လူမႈေရး အသင္း-အဖြ-ဲ႔ အစည္းအရံုး-ဌာန အားလံုးဟာ အစိုးရပံုစံမ်ဳိး တနည္း မဟုတ္ တနည္း နဲ႔
ရွိေနၾကပါတယ္။ အစိုးရပံုစံျဖစ္လို႔ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူ တဦး ခ်င္းရဲ႕ အျပဳအမူေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသင္းအဖြ႔ဲ
ဌာနေတြရ႕ဲ ထိန္း ခ်ဳပ္ပံုေတြကို လူထုဘက္က သေဘာမတူပဲ ရွခ
ိ ်င္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သေဘာထား ကြဲလြဲႏိုင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ
ဆိုေတာ့ အစိုးရပံုစံန႔ဲ ထိန္းခ်ဳပ္တာေတြမွာ အဲဒီလိုထိန္း ခ်ဳပ္ႏိုင္တအ
ဲ့ ာဏာရဲ႕ မူရင္းပိုင္ရွင္ဟာ လူထု ျဖစ္ေနလို႔ပါဘဲ။ နမူနာျပရရင္
လူထုက ကားပိုင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး အစိုး ရ ဆိုတာ ပိုက္ဆံေပးခန္႔ထားတဲ့ ကားေမာင္းသူဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားေမာင္းသူဟာ ကားပိုင္ရွင္ရ႕ဲ
ဆႏၵကိုဘဲ ျဖည့္ဆည္းဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။
လူတိုင္းဟာ သူတို႔လုပ္သမွ်အတြက္ သူတို႔မွာဘဲ တာဝန္ရွိပါတယ္။ တာဝန္ရွိေနလို႔လည္း လူတိုင္းဟာ ဘယ္ကိစၥမဆို လိုအပ္ရင္
သေဘာမတူပဲ ေနႏိုင္ပါတယ္။ သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြက
သေဘာထားကြလ
ဲ တ
ဲြ ာကို ေခါင္း ေဆာင္ေတြက မလိုက္ေလ်ာရင္ သူတုိ႔ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရပါမယ္။ သူတို႔လိုက္ေလ်ာလာေအာင္
ဖိအားေပးရပါမယ္။ ဘယ္လိုမွ မရႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ အဲဒီေခါင္း ေဆာင္ေတြကို ရာထူးကေန ဖယ္ရွားရပါမယ္။
ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးရင္ လူေတြဟာ သူတို႔စိတ္ကူး၊ သူတို႔ယူဆခ်က္တာေတြကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္
ေျပာဆို ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို၊ ဖြဲ႔စည္း၊ စုရံုးခြင့္ရွိရမယ္ အစရွိတဲ့ အေျခခံ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို
ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္း ၾကပါတယ္။ ေဆြး ေႏြးတာမွန္သမွ်ကိုလည္း သေဘာတူေနလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ တာဝန္ခံ
ရတာျဖစ္လို႔ ျငင္းသင္ရ
့ င္ ျငင္း ရပါတယ္။ ပိုၿပီးရွင္း ေအာင္ေျပာရရင္ ဒီလိုျဖစ္တတ္တာဟာ သေဘာထားကြဲလြဲတာနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါ
တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီမွာ သေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္ပါတယ္။ လက္ခံႏိုင္တဲ့၊ လက္ခံရမယ့္ သေဘာထား ကြဲလြဲတာကို နားလည္
ထားဖို႔ လိုပါတယ္။ က်င့္သံုးဖို႔လည္း လိုပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီမွာ သေဘာထားကြလ
ဲ တ
ဲြ ာဟာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ လူမႈေရးရာေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကတဲ့ ေခါင္း ေဆာင္ေတြက
ဒီလိုအပ္ခ်က္ကို လက္ခံရမွာျဖစ္တ့အ
ဲ ျပင္ ကိုယ္တိုင္လည္း တက္တက္ႂကြႂကြ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ေဖာ္အားေပးရပါမယ္။ တကယ္လို႔
ေခါင္းေဆာင္က သေဘာထားကြလ
ဲ တ
ဲြ ာကို လက္မခံ၊ အားမေပးဘူးဆိုရင္ သူဟာ ဒီမိုကေရစီကို အမွန္တကယ္ နားမလည္သဘ
ူ ဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ေခါင္းေဆာင္က သေဘာထားကြဲလြဲတာကို ဘယ္လိုမွ အေလးအနက္ထား ေျဖရွင္းမေပးပဲ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရံု
ဘဲရရ
ွိ င္

(ဒါမွမဟုတ)္

သေဘာထားကြလ
ဲ တ
ဲြ ာဟာ

စိတ္ဓါတ္နခ
ဲ႔ ံယူခ်က္

ပ်က္စီးတာဘဲလို႔

ရႈျမင္သံုးသပ္ေနရင္လည္း

အဲဒီ

ေခါင္းေဆာင္ဟာ ဒီမိုကေရစီကို နားလည္း မလည္၊ အားလည္း မေပးသူဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူေတြဘက္က သေဘာထားကြလ
ဲ လ
ဲြ ာရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း မွန္၊ အေျခအေနမွန္ကုိ တခ်ဳိ႕အစိုး ရေတြဟာ တကယ္တမ္း
ေလ့လာသံုးသပ္တတ္တာမ်ဳိး မလုပ္ၾကပါဘူး။ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးဖို႔လည္း မႀကိဳးစားတတ္ၾကပါဘူး။ ထစ္ကနဲရွိ ၿဖိဳခြေ
ဲ ခ်ဖ်က္
ဖိဘ
ု႔ ဲ လုပ္ၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာ သေဘာထားကြဲလြဲတာေတြဟာ ၿဖိဳခြေ
ဲ ခ်ဖ်က္ရေလာက္ေအာင္ ခက္ခေ
ဲ နတဲ့ကိစၥေတြ မဟုတ္
ပါဘူး။ အစိုးရေျဖရွင္း ပံု မမွန္ပျဲ ဖစ္ေနရင္ လူထုဘက္မွာ အစိုးရနဲ႔ သေဘာထားကြဲလရ
ြဲ ာကေန အစိုးရကို ေဝဖန္တအ
ဲ့ ဆင့္သို႔ တက္
လာပါေတာ့တယ္။ တကယ္တမ္းဆိုရင္ ဘယ္သူမွ အေဝဖန္ မခံလိုၾကပါဘူး။ အစိုး ရလည္း အေဝဖန္မခံခ်င္ပါဘူး။ ေဝဖန္ခံရတာဟာ
ညံ့ဖ်င္းလို႔ (ဒါမွမဟုတ)္ အစိုးရဘက္က ကတိကဝတ္ေတြ ပ်က္ကြက္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဝဖန္ မခံခ်င္ရင္ အေဝဖန္မခံရေအာင္
လုပ္ရမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သေဘာကြလ
ဲ တ
ဲြ ိုင္း အစိုး ရအာဏာနဲ႔ အင္အားသံုး စီမံရတာ မဟုတ္ပါဘူး။
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ဲ စည္းေတြမွာ အစိုး ရကို ဆန္႔က်င္အံတုသူေတြ ရွိလာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္လာတိုင္း ဘာေၾကာင့္ ဆန္႔က်င္အံတု
ရသလဲလိ႔ု အစိုးရက သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ျပန္ေမးသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕အစိုးရေတြဟာ သူတို႔ဘာေတြ မွားေနၿပီလဲလို႔ ျပန္လည္
သံုးသပ္ေလ့ မရွိၾကပါဘူး။ အစိုးရက အသိတရားနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ဆင္ျခင္တာမရွိပဲ ဆန္႔က်င္အံတုသူေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္မယ့္ နည္း လမ္း
ကိဘ
ု ဲ ရွာၾကံတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္မ်ဳိး မွာ အစိုးရဟာ ခံဘက္ကခ်ည္း ျဖစ္မေနသင္သ
့ လို အစိုးရအတိုက္အခံေတြကို စိတ္လိုက္
မာန္ပါ ၿဖိဳခြႏ
ဲ ွိပ္ကပ
ြ ္ဖို႔လည္း မလုပ္ေဆာင္သင့္ပါဘူး။
အစိုး ရကုိ ေဝဖန္သူေတြဟာ လူထုကို ကာကြယ္ေပးသူေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ကာကြယ္ေပးႏိုင္စြမ္းလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူထု
ကိုယ္စား အစိုး ရကို ေဝဖန္သူေတြ အမွန္ဘဲ လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီး လူမႈေရးကိစၥေတြကို ထိန္းသိမ္း ေပး
ႏိုင္မယ့္ အင္အားစုေတြျဖစ္ပါတယ္။ အစိုး ရ အမွားေတြကို ေထာက္ျပေပးႏိုင္တဲ့ အင္အားစုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
လူထုက အစိုးရကို ေဝဖန္လာၿပီဆရ
ို င္ “လူေတြကေတာ့ ေစာဒကတက္ကုန္ၿပီ။ ဒါေတြကို အစိုးရအေနနဲ႔ စဥ္း စားေပးဖို႔ အခ်ိန္
ယူရမယ္”လို႔ အစိုး ရကိုယ္တိုင္က ဝန္ခံဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါဟာ အစိုးရဘက္က အေကာင္းဆံုး တုန္႔ျပန္တာျဖစ္တယ္လို႔ စဥ္းစားထိုက္
ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရေတြက ခံစားခ်က္ ျမန္တတ္ပါတယ္။ ေဝဖန္လာရင္ အျမဲတမ္းလိုလဘ
ို ဲ ခ်က္ခ်င္းတုန္႔ျပန္တတ္ပါတယ္။
ဒါ့ျပင္ အစိုးရက မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဝဖန္ခေ
ံ နရတဲ့ အေျခအေနကို တိုးတက္ေကာင္း မြန္ေအာင္ ျပဳျပင္ မေပးတတ္ပါဘူး။
သေဘာကြလ
ဲ တ
ဲြ ာေတြ အမ်ားႀကီးဘဲ ထင္ထင္ရွားရွား ရွိပါတယ္။ အစိုး ရကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပတဲ့အဆင့္ကေန အစိုး ရအာဏာ
ဖီဆန္ေရး၊ လူထုေတာ္လွန္ေရးအထိ ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိး မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ အစိုးရနဲ႔ျပည္သူ ျပင္း ျပင္းထန္ထန္ သေဘာ
ကြဲလြဲတတ္ပါတယ္။ မဆိုသေလာက္ သေဘာကြဲလြဲတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ လူထုအေနနဲ႔ နစ္နာဆံုးရွံဳးေနရတဲ့ အတိုင္းအတာ
အေပၚမူတည္ၿပီး တုန္႔ျပန္တာျဖစ္ပါတယ္။ နစ္နာဆံုးရွံဳးတာေတြ မ်ားျပားေနရင္ ျပင္းထန္ပါတယ္။ နစ္နာဆံုးရွံဳးတာ မ်ားေလေလ
လူထုကို အားေပး လႈ႔ံေဆာ္တာ အားေကာင္း ေလဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီလိုျဖစ္ေနရတာဟာ အစိုး ရမူဝါဒအေပၚ သေဘာမတူႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္း ရင္း တခုတည္းေၾကာင့္လား။ ဒါမွမဟုတ္ လူေနမႈ
အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း အျခားအုပ္စေ
ု တြရ႕ဲ ခြျဲ ခားႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခံရလို႔၊ ႏွိပ္ကြပ္ခံရလို႔ စတဲ့ အေၾကာင္း ေတြေၾကာင့္လား ဆိုၿပီး ခြျဲ ခား
စဥ္း စား သံုးသပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
ဥပမာ- တရား မမွ်တတဲ့ ဥပေဒကို လူထုက ဆန္႔က်င္တအ
ဲ့ ခါ (ဒါမွမဟုတ)္ ဥပေဒကို တရားမဲ့ အသံုးျပဳေနတဲအ
့ ခါ လူထက
ု အစိုး ရ
အာဏာကို ဖီဆန္ပါေတာ့တယ္။ ဒီအျဖစ္ဟာ ျပည္သူလူထုက ဥပေဒကို မျဖစ္မေန စိန္ေခၚရတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာ ဖီဆန္ေရး
ျဖစ္တအ
ဲ့ ခါ လူေတြအမ်ားႀကီး အဖမ္းခံရတတ္ပါတယ္။
အမွန္တကယ္မွာေတာ့ အမ်ားျပည္သူ သေဘာမတူတဲ့ ဥပေဒဟာ လူထုနဲ႔ အံမဝင္လြန္းေနလို႔ မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲသာြ းေစဖို႔
အတြက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ (Activist) ေတြက တမင္အဖမ္းခံၿပီး ဆႏၵျပတာျဖစ္ပါတယ္။ အေတာ္ေလး ျပည့္စံုေကာင္းမြန္တ့ဲ
နမူနာကို ျပရမယ္ဆိုရင္ အေမရိကန္ျပည္သူေတြက သူတအ
ို႔ ခြင့္အေရးေတြအတြက္ ရပိုင္ခင
ြ ့္ကို ေတာင္းဆိုၾကတုန္း က ရွိခဲ့တ့ဲ Civil
rights movement လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပါတယ္။
မတရားတဲဥ
့ ပေဒမွန္သမွ် လူထုန႔ဲ သဟဇာတ ျဖစ္ရိုးမရွိပါဘူး။ အစိုးရက လက္ရွိ က်င့္သံုး ေနတဲဥ
့ ပေဒေတြဟာ လူေနမႈ အသိုင္း
အဝိုင္းနဲ႔ အံဝင္ဂင
ြ ္က် ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္တတ္တာပါ။ ျဖစ္မေနဘူးဆိုရင္ ျဖစ္လာေအာင္ အစိုး ရက တာဝန္ရရ
ွိ ွိ ေျပာင္းလဲေပးရပါတယ္။
အစိုး ရက မေျပာင္းလဲေပးရင္ လူထုက ေတာင္းဆိုမွာဘဲျဖစ္ပါတယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက အရင္ဆံုး အနစ္နာခံ ေတာင္းဆိုေပး
တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ လူထုက လိုက္ၿပီးေထာက္ခံေပးၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုကမေတာင္းဆိုသေရြ႕အစိုးရက မတရားတဲ့
ဥပေဒေတြသံုး ၿပီး လူထုကို ဆက္လက္အႏိုင္က်င္ဥ
့ ီး မွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုကလည္း ဆက္လက္ခါးစည္း ခံေနရမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရးျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရ သတ္မွတ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာေတြအေပၚ လူထုက သေဘာမတူတတ္ပါဘူး။ တခါတေလ
ဘာသာေရး၊ ပညာေရး စတဲ့က႑ေတြမွာလည္း အစိုးရနဲ႔ျပည္သူေတြ သေဘာထားကြဲလြဲတတ္ပါတယ္။ သေဘာကြဲလရ
ဲြ တာ
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ခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ရွိရပါတယ္။ ျဖစ္သင့္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္လည္း ရွိရပါတယ္။ အေၾကာင္း ရင္းကို ေျဖရွင္း ဖို႔နဲ႔ ရည္မွန္း ခ်က္ကို
ျပည့္ဝဖိအ
ု႔ တြက္ လူထုဘက္မွာ သေဘာညီမွ်သူေတြ စုစည္းမိၾကပါတယ္။ ဒီအခါ သူတို႔ဟာ တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွားလာၾက
ပါတယ္။ ဒီလိုလႈပ္ရွားတာကို Activism လို႔ ေခၚပါတယ္။
ကေန႔ကမာၻႀကီး မွာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြန႔ဲ သူတို႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အေရအတြက္ တိုးတက္မ်ားျပားလာေနပါတယ္။ ဒီလို
တိုးတက္တာဟာ အလြန္႔အလြန္ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါတယ္။ “အလြန္႔အလြန”္ လိဆ
ု႔ ိုရတာဟာ ႏိုင္ငအ
ံ စိုး ရက လိုက္လုပ္ေပးႏိုင္
တာထက္ အဆအမ်ားႀကီး ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနလို႔ ပါဘဲ။ အဲသေလာက္ ေခတ္ေရွ႕ေျပးေနလို႔လည္း အစိုး ရေတြက အစမွာေတာ့ ဖိႏွိပ္
ၿဖိဳခြဲတတ္ၾကပါတယ္။ ကမာၻတဝွမ္းလံုး လက္ရွိတိုး တက္ေနတာေတြအေပၚမွာ မတင္းတိမ္ မေရာင့္ရဲႏိုင္သူေတြ တေန႔တျခား ပိုမ်ား
လာေနပါတယ္။ သူတို႔လက္လွမ္းမီႏိုငသ
္ မွ် တိုးတက္ဖို႔ကဘ
ို ဲ ၾကံေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ ဥပမာ- လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေခါင္း ေဆာင္ေတြက
ေနာက္ထပ္တိုးတက္စရာေတြကို စဥ္းစားသံုး သပ္လာ ဖန္တီးေပးလာေအာင္ တိုက္တန
ြ ္းေနၾကတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
တက္ႂကြလႈပ္ရွားတဲအ
့ ေၾကာင္း ေျပာရင္ က်င့္ဝတ္ေတြအေၾကာင္း ကို မေျပာပဲ ခ်န္ထားလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ တိုး တက္ေျပာင္း လဲဖို႔ လႈပ္ရွား
ရတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ျပည္သူေတြ ေထာက္ခံေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြရ႕ဲ နည္းလမ္းေတြကလည္း
က်င့္ဝတ္ညီေနမွသာ လူထက
ု
ေထာက္ခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ဒီမိုကေရစီကို ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး တက္တက္ႂကြႂကြ လႈပ္ရွား
ေနသူေတြကို ဒီမိုကေရစီလိုခ်င္တ့ဲ ျပည္သူေတြက ေထာက္ခံအားေပးသလို လႈပ္ရွားသူေတြရ႕ဲ က်င့္ဝတ္ေတြကလည္း ဒီမိုကေရစီ
က်င့္ဝတ္ဘဲ ျဖစ္ေနရပါလိမ့္မယ္။ တကယ္လို႔ က်င့္ဝတ္မပါတဲ့ အျခားနည္း လမ္းေတြနဲ႔ ရည္မွန္း ႀကိဳးပမ္းရင္ အျပဳသေဘာနဲ႔ တိုးတက္
လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈမွာ က်င့္ဝတ္က အလြန္အေရးပါေနတာကို သတိျပဳအပ္ပါတယ္။
လႈပ္ရွားမႈ မစတင္မီ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အရင္ဆံုး ျပင္ဆင္ရတာကေတာ့ လႈပ္ရွားသူေတြဟာ လႈပ္ရွားရမယ့္
အေၾကာင္းရင္း (Cause)ကို သိေနဖိ႔ု ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္သိထားစရာေတြလည္း ရွိပါတယ္။္ အတိအက်ဆိရ
ု င္ လႈပ္ရွားသူေတြ
အတြက္ ဘာေတြစိုး ရိမ္ရမလဲ၊ ဘာေၾကာင့္စိုးရိမရ
္ သလဲ ဆိုတာေတြ သိထားရပါတယ္။ ဒီလိုစိုးရိမ္ရတဲ့ကိစၥကို တဦးတည္း ႀကိတ္ၿပီး
ေတြးေနလို႔ မရပါဘူး။ အျခားသူေတြပါ သိရွိျပင္ဆင္ထားႏိုင္ေအာင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို တိုင္ပင္ထားရပါတယ္။ စရိတ္စက ရွာေဖြလက္ခ-ံ သံုးစြတ
ဲ ့က
ဲ ိစၥအျပင္ လူမႈေရးနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈစရိတ္ စတဲ့ကိစၥေတြအေပၚလည္း အာရံုစိုက္ရပါတယ္။ ဥပမာကမာၻႀကီး ေႏြးေထြးလာတဲ့ကိစၥကို လႈပ္ရွားဆႏၵျပတဲ့အခါမ်ဳိးမွာ မိမိတို႔လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာႏိုင္တာေတြအေပၚ
မူတည္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ ဘယ္ေလာက္ကုန္မယ္၊ ေနာက္ထပ္ ဘယ္ေလာက္ထပ္ကုန္မယ္ စတာေတြကို အေလးအနက္ ျပင္ဆင္
ရပါတယ္။
အစိုး ရနဲ႔ သေဘာကြလ
ဲ တ
ဲြ ့က
ဲ ိစၥကို လႈပ္ရွားမႈအသြင္နဲ႔ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တယ္ဆိုရင္ အစိုးရကို အႀကီးအက်ယ္
ဖိအားေပးရာေရာက္ပါတယ္။ ဒီလိုလႈပရ
္ ွားမႈေတြကို လူထုက ေထာက္ခံျမဲပါဘဲ။ လူထုကိုယ္တိုင္လည္း ပံုသ႑ာန္အမ်ဳိး မ်ဳိးနဲ႔ ပါဝင္
လႈပ္ရွားတတ္ပါတယ္။
အစိုး ရဆိုတာက မ်ားေသာအားျဖင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ အားေပးေလ့ မရွိပါဘူး။ အစိုး ရဘက္မွာ အစိုး ရ
အဖြဲ႔အစည္း ေတြ ရွိၿပီး သားပါ။ ဒါ့ျပင္ အစိုးရရဲ႕ၾသဇာခံ စစ္တပ္နဲ႔ ရဲအပါအဝင္ အျခားလူမႈေရး အသင္း အဖြဲ႔ဌာနေတြ၊ စီး ပြားေရး
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီး ေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။ အစိုးရထိန္း ခ်ဳပ္ထားတဲ့ မီဒီယာလည္း ရွိပါတယ္။ အစိုး ရဘက္ကလိုက္ၿပီး အျပစ္ျမင္
မေကာင္း ေျပာသူေတြလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အစိုးရဘက္သားေတြက သူတုိ႔အတတ္ႏင
ို ္ဆံုး အေနအထားနဲ႔ လႈပ္ရွားသူ
ေတြကို ေလွာင္ေျပာင္ ျပက္ရယ္ျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ ဖ်က္လိုဖ်က္စီး လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ပထမအဆင့္မွာ

လႈပ္ရွားသူေတြကို

အဆင္ျခင္မ့အ
ဲ ုပ္စုေတြ၊ အစြန္း ေရာက္ေတြ၊ အဖ်က္အေမွာင့္ျပဳသူေတြလို႔ သမုတ္တတ္ၾကပါတယ္။
၁၉၈ဝ ဝန္းက်င္ေလာက္တုန္းကဆိုရင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖို႔ လႈပ္ရွားတာကို အစြန္းေရာက္လႈပ္ရွားမႈလို႔ အစိုး ရေတြက
သတ္မွတ္ခ့ၾဲ ကဖူးပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၃ဝ)ေလာက္ ၾကာေအာင္ ဆက္တိုက္လႈပ္ရွားေနလာၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီကိစၥဟာ မထူးဆန္း
ေတာ့တအ
ဲ့ ျပင္ လိုအပ္တယ္လို႔ေတာင္ အစိုးရေတြက လက္ခံလာၾကပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ “အစြန္းေရာက္သူေတြ”လိ႔ု အစြပ္စခ
ဲြ ံခံရတဲ့
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လႈပ္ရွားသူေတြဟာ အနာဂတ္ ျပႆနာေတြကုိ ႀကိဳတင္မွန္း ဆ ျပင္ဆင္ထားႏိုင္သူေတြဘဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ ဘယ္လိုလႈပ္ရွားေနၾကၿပီလဲ ဆိုတာကို လူထုက အာရံုမစိုက္ႏိုင္ေအာင္ အစိုး ရဘက္က သတင္းေမွာင္ခ်
ပိတ္ဆို႔ထားတတ္ၾကပါတယ္။ တက္ႂကြလႈပရ
္ ွားမႈရ႕ဲ သေဘာဟာ အစိုးရသာမက လူထုကုပ
ိ ါ သိေအာင္ လုပ္ရတာျဖစ္လို႔ လစ္လ်ဴရႈ
ခံရမယ္ဆိုရင္ အက်ဳိးသိပ္မျဖစ္လွပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လႈပ္ရွားသူေတြဟာ အစိုး ရရဲ႕ေႏွာင့္ယွက္ဟန္႔တားတာေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္တ့ဲ
အခါ လူထုကသိလာၾကပါတယ္။ လူထုသိေအာင္ လုပ္ႏိုင္တာဟာ လႈပ္ရွားသူေတြဘက္မွာ အဆင့္တဆင့္ ေအာင္ျမင္သာြ းတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ လႈပ္ရွားမႈကို လူထုကသိသာြ းတဲ့အခါမွာ လႈပ္ရွားသူမ်ားကို “အၾကမ္းဖက္သ”ူ (Terrorist) ေတြလို႔ အစိုး ရေတြက စြပ္စဲြ
ၾကျပန္ပါတယ္။ လူထုေထာက္ခံမႈ မရေအာင္ အစိုး ရက ေနာက္တဆင့္တက္ၿပီး တားဆီး တာပါဘဲ။
လႈပ္ရွားသူေတြအေပၚ အစိုးရဘက္က အဲဒီလို တခုမဟုတ္တခုနဲ႔ မတန္တဆ အျပစ္ဖို႔တတ္တာဟာ အေၾကာင္းရွိပါတယ္။ ရဲေတြက
ဥပေဒအေၾကာင္းျပၿပီး လႈပ္ရွားသူေတြကို ဖမ္းဆီး ႏိွပ္ကြပ္ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ “လႈပ္ရွားသူေတြဟာ ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပသူေတြ ျဖစ္ေပမယ့္
သူတို႔ကို အစိုး ရက ႏိုင္ငံ့ရန္သူအျဖစ္ သေဘာထားတတ္ပါတယ္“လို႔ စာေရးဆရာ အင္ဒရူး ရိုဝဲလ္ (Andrew Rowell)က မွတ္ခ်က္
ခ်ဖူးပါတယ္။
အစိုး ရဟာ ေထာက္လွမ္း ေရးေတြ ေစလႊတ္ၿပီး လႈပ္ရွားသူေတြကို ေစာင့္ၾကည္ခ
့ ိုင္း တတ္ပါတယ္။ လႈပ္ရွားေနတဲအ
့ ဖြဲ႔ေတြဆီကို အစိုး ရ
သူလွ်ဳိ-ဒလံေတြ စိမ့္ဝင္ၿပီး သတင္း ေတြခိုးယူၾကပါတယ္။ လႈပ္ရွားသူေတြက ရာဇဝတ္မႈမကင္းတာေတြ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ ေျမွာက္ထိုး
ပင့္ေကာ္လုပ္ၿပီး ေဂ်ာက္တန
ြ ္း တတ္ၾကပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈပံုစံျဖစ္လာတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေတြကို အစိုးရက ၾကမ္း ၾကမ္းတမ္းတမ္း တားဆီး
ၿဖိဳခြဲပါေတာ့တယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားေနတာေတြကို ရာဇဝတ္မႈ ႏွိမ္ႏွင္းရသလို ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ ၿဖိဳခြဲႏွိပ္ကြပ္တာပါ။ အစိုး ရက အဆိုး ဝါးဆံးု
ႏွိပ္ကြပ္လာတဲအ
့ ခါ လႈပ္ရွားသူေတြဟာ အဖမ္း ခံရပါတယ္။ မဟုတ္မမွန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈ စြခ
ဲ ်က္ေတြနဲ႔ အျပစ္ေပးခံရပါတယ္။ တက္ႂကြ
လႈပ္ရွားသူတခ်ဳိ႕ဟာ အသတ္ခံရတဲအ
့ ထိ အစိုးရက ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းစြာ ႏွိပ္ကြပ္တတ္ပါတယ္။
ျပည္သူလူထုမွာ ဆႏၵျပပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ ဆႏၵျပတာကို အစိုးရက တနည္း နည္းနဲ႔ ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တတ္ပါတယ္။ အစိုး ရက ဒီလို
လုပ္ေနတာကို လက္ခံလို႔ မရပါဘူး။ ဒါ့ျပင္ အမွန္တကယ္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကို ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ေနသလိုမ်ဳိး (ဒါမွမဟုတ)္
ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္တာထက္ ပိုၿပီး အျပစ္ေပး အေရးယူတာကိုလည္း လက္ခံစရာမရွိပါဘူး။
ဥပမာ-အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငေ
ံ တြမွာ ဆႏၵျပပြက
ဲ ်င္းပခ်င္ရင္ အစိုးရအာဏာပိုင္ေတြဆီမွာ ႀကိဳတင္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္း ယူရပါတယ္။ ကန္႔သတ္
ထားတဲန
့ ယ္ေျမမွာဘဲ “လြတ္လပ္စာြ ေျပာဆို ထုတ္ေဖာ္ခင
ြ ”့္ ရရွိပါတယ္။ ဒါဟာ အမွန္တကယ္ဆရ
ို င္ လူထုမွာ လြတ္လပ္စာြ
ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခင
ြ ့္ မရွဘ
ိ ူးလို႔ သက္ေသျပေနတာပါ။ အစိုးရ ခြင့္ျပဳမွ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခင
ြ ့္ရတဲ့ သေဘာမ်ဳိး
ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။
သေဘာကြလ
ဲ တ
ဲြ ာနဲ႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားတာကို ေပါင္း စပ္လိုကရ
္ င္ လူထုအက်ဳိးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲဖို႔ စိတ္ကူး ရတတ္ပါတယ္။
စနစ္တက် စီစဥ္လႈပ္ရွားလာတဲ့အခါမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာ ဒီကိစၥမ်ဳိးေတြ လြတ္လတ
ြ ္
လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ လုပ္ဖို႔ အခက္အခဲရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာရွင္
ႏိုင္ငံမွာ လူထအ
ု ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္တအ
ဲ့ ခါမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ရွားၿပီး ဒီမိုကေရစီကို တည္ေဆာက္
မယ္ဆရ
ို င္ ေတာ္လွန္ေရး (Revolution) တရပ္ လိုအပ္လာပါတယ္။
ေတာ္လွန္ေရး ဆုိတာကို နားလည္ရ လြယ္ပါတယ္။ အေျပာခံရ၊ အမိန္႔ေပးခံရတဲအ
့ တိုင္း မလုပ္ပေ
ဲ နရင္ အာဏာကို အံတုဖီဆန္
တာျဖစ္ၿပီး အဲဒီေနာက္ လိုခ်င္တ့ပ
ဲ ံုစံရေအာင္ မျဖစ္မေန ေျပာင္းလဲယတ
ူ ာဟာ ေတာ္လွန္ေရးလို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
လက္ေတြ႔မွာ အျမဲတမ္း ခက္ခပ
ဲ ါတယ္။ ဆန္႔က်င္ပုန္ကန္သူေတြဟာ သူတို႔ယံုၾကည္ရာအတြက္ အစိုးရနဲ႔ ပဋိပကၡျဖစ္ရတာေၾကာင့္
အသက္စန
ြ ္႔ လႈပ္ရွားရပါတယ္။ သားတကြဲ မယားတကြဲ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္ ေထာင္ခ်ခံရမယ့္ အႏၱရာယ္ကလည္း
အခ်ိန္မေရြး ရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ့္ေတာ္လွန္ေရးေတြမွာ အခြင့္ေကာင္းေပၚရင္ေပၚသလို ယူရပါတယ္။
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ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ဟာ မွားခ်င္လည္း မွားသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း လမ္း ေၾကာင္း လြသ
ဲ ြားႏိုင္ပါတယ္။ လမ္း ေၾကာင္းလြရ
ဲ င္
ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးသြားေစႏိုင္လို႔ သတိျပဳအပ္ပါတယ္။ လူထုအတြက္ “တရားမွ်တမႈ”၊ “လြတ္လပ္မ”ႈ
လို႔ အမည္ခံၿပီး အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနေပမယ့္ တကယ္လို႔ မွားယြင္းတဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ေနရင္ “အာဏာရယူဖက
ို႔ လြဲၿပီး အျခားမရွ”ိ
လို႔ အဓိပၸာယ္ထက
ြ ္ပါတယ္။ အဲဒီလသ
ို ူေတြက ေအာင္ပရ
ြဲ သြားရင္ အရင္က ေႂကြးေၾကာ္ရည္မွန္းထားတာေတြ ေပ်ာက္ကယ
ြ ္ၿပီး
သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ေနာက္ထပ္ အာဏာရွင္ လက္သစ္ေတြ ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။
ေတာ္လွန္ေရး လမ္း ေၾကာင္းလြသ
ဲ ာြ းတာ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ေတာ္လွန္ဆန္႔က်င္သူေတြက အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ေတြမွာ ပါဝင္လို႔ (ဒါမွ
မဟုတ)္ ရာဇဝတ္သားေတြန႔ဲ ပူးေပါင္းလက္တဲြ လုပ္ေဆာင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရး လမ္း ေၾကာင္းလြဲတအ
ဲ့ ခါ သူတို႔ စံနမူနာျပ
ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ က်င့္ဝတ္ေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဖ်က္ဆီးလိုက္မိသလို ျဖစ္သြားပါတယ္။
ဥပမာ-နယ္ခ်ဲ႕အင္အားႀကီး ေတြကို တိုက္ဖ်က္ခ့ၾဲ ကသူေတြဟာ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏသ
ႊဲ ူေတြဘဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး ႏိင
ု ္ငံလတ
ြ ္လပ္ေရး ရလာတဲအ
့ ခါ သူတို႔ထက
ဲ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အရင္တုန္းက တိုက္ေဖာ္
တိုက္ဖက္ မဟာမိတ္ေဟာင္းေတြကို လိုက္ရွင္း ပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ထပ္ ဆယ္စုႏွစ္ေတြ ၾကာတဲ့အထိ တိုက္ခိုက္ဖယ္ရွားေနတတ္
ပါတယ္။ အျမစ္ျပတ္သာြ းတဲ့အခါ အင္အားသစ္တည္ေဆာက္ၿပီး အာဏာရွင္ေတြျဖစ္လာၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ မွားယြင္းတဲ့
ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကို ဆင္ႏခ
ႊဲ သ
့ဲ ူေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔ကမာၻေပၚမွာ လူသန္းေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဟာ အာဏာရွင္စနစ္ရ႕ဲ သားေကာင္ေတြ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ျပည္သူေတြကို
အာဏာရွင္အစိုး ရေတြကိုယ္တိုင္က လံုး ဝအၾကမ္းဖက္ၿပီး ႏွိပ္ကြပ္ထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံတိုင္း ကိုယ္ပိုင္ျပႆနာ အနည္းနဲ႔အမ်ား
ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ျပႆနာေတြကို အၾကမ္း မဖက္၊ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာတဲ့နည္း လမ္းေတြနဲ႔ ေျဖရွင္း ေပးရင္ ေျပလည္သြားႏိုင္ေပမယ့္
အာဏာရွင္ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ အၾကမ္းမဖက္ ၿငိမ္း ခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္း ေလ့မရွိပါဘူး။ ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္ေတြက ရရွိထားတဲ့ အင္အားကို
သံုးၿပီး ေျဖရွင္းတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနရင္ လူထုအေနနဲ႔ အင္အားကိုအင္အားခ်င္း တုန္႔ျပန္မဘ
ွ ဲ ျဖစ္ေတာ့မွာပါ။ လက္နက္ကိုင္
ေတာ္လွန္ေရး (Armed revolution)ကို ဆင္ႏဖ
ႊဲ ို႔ဘဲ ရွိပါေတာ့တယ္။ အင္အားသံုးတဲ့ အာဏာရွင္အစိုးရကို အင္အားနဲ႔ တုန္႔ျပန္တာဘဲ
ျဖစ္ပါတယ္။
အၾကမ္းပတမ္း ျပဳမူတာကို လူအမ်ားစုက မႏွစ္သက္၊ လက္မခံတတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တခ်ဳိ႕အေျခအေနေတြမွာေတာ့ ခြၽင္းခ်က္
ျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ ခုခံရတာျဖစ္လို႔ အၾကမ္း ပတမ္း ျပဳမူႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ အသက္အႏၱရာယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ
တာက သိသိသာသာျဖစ္ေနၿပီဆရ
ို င္ (ဒါမွမဟုတ)္ လတ္တေလာ ရင္ဆိုင္ေနရၿပီ ဆိရ
ု င္ အၾကမ္း ပတမ္း ျပဳမူႏိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ
ေၾကာင္း က်ဳိးခိုင္လံုတယ္လို႔ လူအမ်ားက လက္ခံႏိုင္ေလာက္တဲ့ ခြၽင္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေျပာခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ အၾကမ္း
ပတမ္း ျပဳမူတာကို အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။
အဲဒီလိုမဟုတရ
္ င္ အၾကမ္းပတမ္း ျပဴမူတာ၊ အၾကမ္း ဖက္ျပဳမူတာကို လံုးဝလက္ခံလို႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကို ဆင္ႏၾႊဲ ကသူ
အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အခုေျပာေနတဲ့ လက္မခံႏိုင္တအ
ဲ့ ခ်က္ကို လစ္လ်ဴရႈလိုကရ
္ င္ တကယ္တမ္း အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ျဖစ္ကုန္
ပါလိမ့္မယ္။
ခဏခဏ စစ္ျဖစ္ေနၾကတဲ့ အစၥေရးနဲ႔ ပါလက္စတိုင္းက လူအ
႔ ဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ မတူပါဘူး။ မိမိဘက္ မဟုတရ
္ င္
ရန္သူလို႔ သေဘာထားခံရပါတယ္။ မိမိနဆ
႔ဲ န္႔က်င္ဘက္ႏိုင္ငံကို သြားလည္ရင္ေတာင္ ရန္သူလို႔ သတ္မွတ္ခံရပါတယ္။ အဲဒီလို
သြားလည္သူကို သတ္ျဖတ္ႏိုင္တယ္ (Acceptable target)လို႔ေတာင္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြ၊
ကေလးေတြန႔ဲ

ကမာၻလွည့္ခရီး သည္ေတြဟာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္သူေတြ

မဟုတ္ၾကတာေတာင္

ရန္သ႔စ
ူ ာရင္း ဝင္ေတြ

ျဖစ္ကုန္ပါေတာ့တယ္။ အစၥေရးနဲ႔ ပါလက္စတိုင္း ျပည္သူလူထုဟာ စည္း ေဖာက္လို႔မရၾကပါဘူး။ စည္း ေဖာက္ရင္ အျပစ္ျဖစ္ပါတယ္။
အျပစ္ေပးခံရမယ္ ဆိုတသ
့ဲ ေဘာကို အမ်ားစုက လက္ခံေနၾကတာျဖစ္လို႔ သေဘာေပါက္ေပါက္၊ မေပါက္ေပါက္ လက္ခံက်င့္သံုး ေပး
ေနရပါေတာ့တယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အဲဒီစည္းဆိုတာ လူ႔က်င့္ဝတ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီတ့စ
ဲ ည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
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ကိုယ္တိုင္ နစ္နာဆံုးရွံဳးရတာ ရွိသလို အျခားသူေတြေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရွံဳးရတာလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေတြအတြက္ မုန္းတီးစိတ္ဝင္ၿပီး
မခံမရပ္ႏိုင္တ့ဲ ေဒါသစိတ္န႔ဲ ေတာ္လွန္ေရးကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလခ
ို ံစားခ်က္ေတြကို ခ်ဳိး ႏွိမ္ ပယ္ေဖ်ာက္
သင့္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ရတဲအ
့ ေၾကာင္းရင္း ကို အမွန္အတိုင္း သေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲမွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာ
ရွိပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္း လြတ
ဲ ာလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္မွာ မပါမျဖစ္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ
ရတဲအ
့ ခါ ခံစားခ်က္မပါဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနပါတယ္။
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အပိုင္း (၁ဝ) ေခါင္းေဆာင္မ်ား
လူတိုင္းဟာ မိမိလုပ္သမွ်အတြက္ မိမိကိုယ္တိုင္ဘဲ တာဝန္ခံယရ
ူ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚမွာ အစစအရာရာ
မွီခိုအားကိုးဖို႔ မသင့္လွပါဘူး။ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟာ လူထက
ု
ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေတာင္း ဆိုတာေတြကို ညီညီမွ်မွ်
လိုက္ေလ်ာေပးႏိုင္တ့စ
ဲ နစ္ ျဖစ္ေနရပါမယ္။ ဒါ့ျပင္ တရားဥပေဒ စိုး မိုး ၿပီး အဓမၼအႏိုင္က်င့္တာေတြ မရွိတဲ့ စနစ္လည္း ျဖစ္ေနရပါမယ္။
အဲဒီလို စနစ္မ်ဳိး ရွိေနဖို႔အျပင္ အျခားလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ လူတိုင္းဘဲ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိအပ္ပါတယ္။
ဦးေဆာင္ေတာင္းဆိုသင့္ပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ တာဝန္ယူသင့္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြက လုပ္မွာပဲလို႔ တထစ္ခ် တာဝန္လႊဲ
မထားသင့္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းအတြင္းမွာရွိေနတဲ့ လက္ေတြ႔အမွန္တရားကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈကို အေျခခံတဲ့ တည္ေဆာက္ပဘ
ံု ဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ရွိမဘ
ွ ဲ အလုပ္ၿပီးေတာ့မလိုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ မွီခိုအားထားတဲ့ အက်င့္ကို
သမိုင္းစဥ္ဆက္ မေျပာင္းမလဲ အသားက်ေအာင္ က်င့္သံုး ေနလို႔ပါဘဲ။ ဒါ့ျပင္ တျခားအေၾကာင္းရင္းေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။
လူမႈေရး အဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြကို စတင္တည္ေထာင္ကတည္းက ေခါင္းေဆာင္တင္တအ
ဲ့ ေလ့က ရွိေနခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္
ေကာင္းေတြကို ရရွိတအ
့ဲ ခါ ႏိုင္ငံတိုးတက္ပါတယ္။ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြလည္း အမွနဘ
္ ဲ တိုးတက္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္္ ေခါင္းေဆာင္ မေကာင္းရင္ေတာ့ လူထုဟာ နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိး နဲ႔ အဓမၼ အႏိုင္က်င္ခ
့ ံရပါတယ္။ ဒါကို ေရွာင္လႊဲလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။
လူမႈအသင္းအဖြ႔ဲ အစည္းအရံုးေတြ က်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားလာတဲအ
့ ခါ အထူးတာဝန္ေပးတဲ့ နည္း လမ္းတခု ရွိလာပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္
တင္ဖို႔လည္း လိုအပ္လာခဲ့ပါတယ္။ အစပိုင္းမွာေတာ့ ရာထူး ဌာႏၱရေတြမွာ တာဝန္ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အေတာ္ဆံုး
လူေတြကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားႏိုင္ခ့ၾဲ ကပါတယ္။ စစ္ဘက္ေရးရာမွာ စစ္ေရးအကြၽမ္း က်င္ဆံုး သူေတြက တာဝန္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။ အစိုး ရ
အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာနအသီးသီးမွာျဖစ္ေစ၊ စီး ပြားေရးက႑မွာျဖစ္ေစ၊ ဘာသာေရးက႑မွာျဖစ္ေစ သူ႔ေနရာနဲသ
႔ ူ အေတာ္ဆံုးလူေတြ
ရွိေနခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ရႈပ္ေထြးလွတ့ဲ ျပည္သူ႔ေရးရာစနစ္အမ်ဳိးမ်ဴိးကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ လူ႔ဘဝ အစအဆံုး အရႈပ္
အေထြး ျပႆနာေတြ ေပၚေပါက္လာတဲအ
့ ခါ ေျဖရွင္းႏိုငခ
္ ဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လုပ္ငန္းခြင္ကြၽမ္း က်င္ေရးကိဘ
ု ဲ ပိုမို ႏွစ္သက္
ဦးစားေပးခဲ့ၾကပါတယ္။
အဲဒေ
ီ ခတ္ လူမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကတဲ့အခါ အရည္အခ်င္း အေပၚ အေျခခံၾကပါတယ္။
လူသိမ်ားထင္ရွားၿပီး အရည္အခ်င္းရွိတ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းေတြထက
ဲ
အေတာ္ဆံုးသူေတြကဘ
ို ဲ ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။
အဲဒီလိုေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးေတြဟာ လူထဆ
ု ႏၵကို အေကာင္းဆံုး ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ေနခဲ့တာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ လူထုက
ယံုၾကည္အားကိုးရတဲ့ အာဏာပိုင္တာဝန္ေတြမွာ သူ႔ထက္သူ သာလြန္ေကာင္းမြန္သူေတြကို လူမွန္ေနရာမွန္ ထားရွိတာဟာ လူထု
အတြက္ သင့္ေလ်ာ္လွပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အရည္အခ်င္း ကို ဦးစားေပးတဲ့စနစ္က ေရရွည္မခံခဲ့ပါဘူး။ အထူးတာဝန္အတြက္ ရာထူးဌာႏၱရေတြမွာ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္း
ေတြကဘ
ို ဲ ရာထူးအေမြခံေစတဲ့စနစ္ (Nepotism)ကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေျပာင္းလဲသြားပါေတာ့တယ္။ အဲဒီကတည္းက ေျပာင္း လဲ
လာလိုက္တာ ဒီေန႔ေခတ္တိုင္ေအာင္ပါဘဲ။
ဒီေန႔တိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနရတာကေတာ့ ရာထူးအေမြဆက္ခံတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈစနစ္ကို က်င့္သံုး တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း က ကေန႔ထက္
တိုင္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးေနေသးလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမွာ ေခါင္း ေဆာင္ေတြက သူတို႔ကိုယ္က်ဳိး၊ သူတို႔အသိုင္းအဝိုင္း
ကိုယ္က်ဳိးအတြကဘ
္ ဲ အုပ္စိုးမင္းမူပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာလည္း အလားတူဘဲ ျဖစ္ပ်က္ေနတတ္တာကို ေတြ႔ေန
ရပါတယ္။ တကယ္တမ္းမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငက
ံ
ေခါင္း ေဆာင္ဆိုတာ သူတအ
ို႔ က်ိဳးစီးပြား၊ သူတို႔သေဘာအတိုင္း မဟုတ္ပဲ
လူထုအက်ဳိးစီးပြားအတြကဘ
္ ဲ ဦးေဆာင္အုပ္ခ်ဳပ္ရတဲသ
့ ေဘာ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုဟာ အာဏာရွိလာရင္
သူတို႔ကိုယ္က်ဳိး ေနာက္သို႔သာ လုိက္ေနၾကပါေတာ့တယ္။ သူတို႔အလွည့္ၿပီးရင္ သားသမီးေတြကဘဲ အာဏာဆက္ခံႏိုင္ေအာင္
အားထုတ္ေနၾကပါေတာ့တယ္။
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ေခါင္းေဆာင္ရာထူး ရလာတဲ့အခါ သူတို႔ရ႕ဲ ကိုယ္ပိုင္စီး ပြားနဲ႔ ပတ္သက္ေနတဲ့ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းက အက်ဳိး အျမတ္ ျဖစ္ထန
ြ ္းေစဖို႔
အာဏာကို အသံုးခ်တတ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ အေမရိကန္သမတ ဘြတ္ရွ္ (၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၉)နဲ႔ သူ႔ရ႕ဲ ဒုသမတ ေရွနီတို႔ဟာ ရာထူးမရ
ခင္က ေရနံလုပ္ငန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးေတြပါ။ သူတို႔အာဏာရေနတုန္း စြမ္းအင္က႑ကို သိသိသာသာ ဦးစားေပးခဲ့ပါတယ္။
စြမ္းအင္က႑ ဆိုတာက ျမင္ရ
့ င္ျမင့္သလို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိခိုက္ေစတတ္ပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရး လစ္လ်ဴရႈ
ခံရတဲ့အခါ ပ်က္စီးရတယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ သူတခ
ို႔ န္႔ထားတဲ့ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ထမ္း အမ်ားစုတို႔ဟာလည္း စီး ပြားေရးလုပ္ငန္း
ေတြကေန ဆြထ
ဲ ုတ္လာသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရတဲ့ ဘယ္အာဏာပိုင္မဆို အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမယ့္ ရာထူးေတြ
ေနာက္ကို လိုက္ေနမယ္ဆိုရင္ ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးသြားႏိုင္ပါတယ္။
လူေနမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္း ဆိုတာက ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ မွီခိုအားကိုးေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနရတာဟာ တဦးနဲ႔တဦး
ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ လူေနမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းရဲ႕ အေျခခံတည္ေဆာက္ပံုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္း ေဆာင္ေတြက သူတို႔အဖြဲ႔အတြက္
ဆံုးျဖတ္ေပးဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ အဆံုးအျဖတ္ ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ရ႕ဲ အဖြဲ႔က အျခားအဖြဲ႔ေတြထက္ သာလြန္ျမဲ ျဖစ္ပါ
တယ္။ ဒီသေဘာကို တဘက္န႔တ
ဲ ဘက္ အၿပိဳင္အဆိုင္ တိုက္ခိုက္ၾကတဲ့ စစ္ပေ
ြဲ တြမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ေခါင္း ေဆာင္တာ ပိုေကာင္းရင္
မ်ားေသာအားျဖင့္ စစ္ပမ
ဲြ ွာ အသာစီး ရေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕စစ္ပေ
ြဲ တြမွာ မိမိဘက္က စစ္အင္အား နည္း ပါး နိမ့္က်ေနတာေတာင္
ေခါင္းေဆာင္ေတာ္ရင္ စစ္ေရးအသာရဖို႔ လံုေလာက္ပါတယ္။ စီး ပြားေရး ၿပိဳင္ဆိုင္တာေတြမွာလည္း ေခါင္းေဆာင္ရ႕ဲ အက်ဳိးေက်းဇူး
ေတြကို အထင္အရွားေတြ႔ရပါတယ္။ ေခါင္း ေဆာင္ေကာင္းရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ၿပီး ဦးေဆာင္သူ ညံရ
့ င္ စီးပြားပ်က္
ေတာ့တာပါဘဲ။
ေခါင္းေဆာင္အေပၚ မွီခိုအားကိုးလို႔ အက်ပ္အတည္းဒုကၡ ေတြ႔ၾကံဳရတာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အမ်ားဆံုးျဖစ္တတ္တာက
ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္း ညံ့ဖ်င္း လို႔ဆိုတာ အလြယ္တကူ သိႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း ဒီအမွားမ်ဳိးကိဘ
ု ဲ
ထပ္တလဲလဲ မွားေနမိတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနရတာဟာ ႏိင
ု ္ငံေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲတာမရွိပဲ အုပ္ခ်ဳပ္သူေခါင္းေဆာင္
ေတြကသ
ို ာ ေျပာင္းလဲပစ္ေနလိဘ
ု႔ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မူမေျပာင္းပဲ လူကဘ
ို ဲ ေျပာင္းလဲေနလို႔ လူသစ္ေတြကပါ လူေဟာင္းေတြလို လိုက္မွား
ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ဆက္မမွားရေအာင္ အမွားထဲကေန သင္ခန္း စာယူရမယ္ဆိုတာ ရွင္းေနပါၿပီ။
အမ်ားအားျဖင့္ ေခါင္း ေဆာင္ေတြဟာ ကိုယ္ရည္ေသြးတတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔မရွရ
ိ င္ ဘာမွမျဖစ္ေတာ့သလို ျပဳမူတတ္ပါတယ္္။
သူတို႔ဟာ အေတာ္ဆံုး အထက္ဆံုး ေခါင္း ေဆာင္ေတြ ျဖစ္လာဖို႔ ရွိေကာင္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို ျဖစ္လာႏိုင္မယ္လို႔
ဘယ္သူမွ အာမခံႏိုင္တာ မရွပ
ိ ါဘူး။ လူတဦးဟာ အဆင့္ျမင့္ ထူးခြၽန္သူတဦး ျဖစ္လာရင္ အျခားသူေတြထက္ ပိုၿပီး အသိအျမင္
ႂကြယ္ဝလာမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ပိုတတ္လာတာကို တခ်ဳိ႕က ဘဝင္ျမင့္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအခါမွာ အျခားသူေတြ ဘာလုပ္လုပ္
အေကာင္းမျမင္ေတာ့ပဲ သူျဖစ္ခ်င္တ့ဲ အတိုင္းဘဲ လုပ္ခိုင္း ေနပါေတာ့တယ္။ လူဆိုတာ တခါတေလ မွားတတ္ၿပီး သူကိုယ္တိုင္လည္း
မွားတတ္တယ္ ဆိုတာကို သတိမရႏိုင္ပဲ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ မွားႏိုင္တာကို သတိမထားမိရင္ ဆက္မွားေတာ့တာပါဘဲ။
လူတေယာက္ဟာ ဆယ္ႀကိမ္မွာ ရွစ္ႀကိမ္၊ ကိုးႀကိမ္ မွန္ေကာင္းမွန္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းက အဲဒအ
ီ တိုင္း ထပ္တူမွန္ႏိုင္မာွ
မဟုတ္ပါဘူး။ ေခါင္း ေဆာင္လုပ္သူက ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသေလာက္ ေနာက္လိုက္ေတြက မလုိက္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္က
ျဖစ္ေစခ်င္သလိုမ်ဳိး ေနာက္လိုက္ေတြက လုပ္ႏိုင္ဖို႔ဆိုတာ မေသခ်ာပါဘူး။ အဲဒါကို သတိျပဳအပ္ပါတယ္။ လူတိုင္းက ထံုထိုင္းအန
သူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ပညာမဲ့ေနသူေတြလည္း မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ျပႆနာရွရ
ိ င္ ေျဖရွင္းႏိုင္သူေတြလည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္။
ေလာကမွာ အဲဒီလိုလူေတြ ရွိေနတာကို တခ်ဳိ႕က တခါတေလမွာ ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တခါတေလ
သူ႔ေနာက္လိုက္ေတြရ႕ဲ

အရည္အခ်င္းေတြကို

ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လို႔

ေခါင္းေဆာင္ဟာ

အျခားသူေတြထက္

ပိုတတ္

ပိသ
ု ိတယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။
ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ပါဝင္ေနတဲ့ အေျခအေနမွာ ဘယ္သူမဆို ပါဝင္ဆံုးျဖတ္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ ကာယကံရွင္ ျဖစ္လို႔ပါဘဲ။ ကာယကံရွင္က
မဆံုး ျဖတ္ႏိုငရ
္ င္ အမွန္တရားအတိုင္း ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ကာယကံရွင္
ထက္ပိုၿပီး ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္စမ
ြ ္း ရွိမဘ
ွ ဲ ဆံုးျဖတ္အပ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးဟာ လူထုတရပ္လံုးရဲ႕အေရးျဖစ္လို႔ ဘယ္အခ်က္
ေတြက ပါရမယ္၊ ဘယ္အခ်က္ေတြက မပါရဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ရသူဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြမဟုတ္ပဲ ကာယကံရွင္ လူထဘ
ု ဲ ျဖစ္ပါတယ္။
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အျခားသူေတြကို ဆံုးျဖတ္ခင
ြ ့္မေပးတာဟာ အခ်ဳိ႕ေခါင္း ေဆာင္ေတြက သူတို႔ကိုယသ
္ ူတို႔ အထင္ႀကီး ဘဝင္ျမင့္တဲ့အျပင္ အျခားသူ
ေတြကို အထင္ေသးတတ္တသ
့ဲ ေဘာ ျဖစ္ေနလို႔ပါဘဲ။ ဒီလဘ
ို ဝင္စိတ္ေၾကာင္ဘ
့ ဲ သူတို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီကို အလုပ္အေကြၽးျပဳရမယ့္
တာဝန္ႀကီးတရပ္ကို ခပ္လယ
ြ ္လယ
ြ ဘ
္ ဲ ေမ့ေလ်ာ့သြားတတ္ပါတယ္။ ၿပီး ေတာ့လည္း လူထုေရးရာေတြကို ေဆာင္ရြက္တအ
့ဲ ခါမွာ
ေအာက္ေျခလြတ္ေနတတ္ပါတယ္။
ေခါင္းေဆာင္ေတြဆီမွာ ခစားေနသူေတြဟာ ေခါင္းေဆာင္ေျပာသမွ် ဘာမွ မကန္႔ကြက္၊ ေစာဒက မတက္ပဲ ေခါင္းၿငိမ့္လိုက္ေလ်ာ
ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ကို ဖားၿပီး ေျမွာက္ပင့္ အားေပးေနေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈအပိုင္း
အားနည္း လာတတ္ပါတယ္။ ဒီလုေ
ိ ခါင္း ေဆာင္မ်ဳိး ဟာ အျမင္က်ဥ္း သြားပါတယ္။ အျခားေကာင္းႏိုးရာရာ နည္းလမ္းသစ္ေတြကိုလည္း
ေျပာင္းလဲ သံုး သပ္ႏိုင္စမ
ြ ္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ တယူသန္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အနီးကပ္ခစားသူေတြဟာ သက္ေသ အေထာက္အထား
အမွနေ
္ တြကိုဖံုး ဖိၿပီး လုပ္ၾကံေျပာဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ အျမင္က်ဥ္းေျမာင္း တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဟာ ေအာက္ကလူေတြ တလြေ
ဲ ျပာသမွ်
ယံုမွတ္ေနပါေတာ့တယ္။
အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ေကာင္း ေကာင္း ေပးႏိုင္မဘ
ွ ဲ အေကာင္းဆံုး မူဝါဒကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
အေကာင္းဆံုး ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ရႏိင
ု ္သမွ် ဟုိဘက္သည္ဘက္ သတင္းမွန္သမွ်ကို စဥ္းစား
သံုးသပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္လာဖို႔ စာေတြ႔နဲ႔ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးလို႔ မရပါဘူး။ လက္ေတြ႔ လုပ္ၾကည့္ရပါတယ္။
စာအုပ္ထက
ဲ
ေခါင္း ေဆာင္ျဖစ္နည္းေတြကို အလြတ္က်က္ထားရံုနဲ႔ ရႈပ္ေထြးေပြလီလွတဲ့ လူ႔ဘဝျပႆနာေတြကို ေျပလည္ေအာင္
ဦးေဆာင္ ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္မာွ မဟုတ္ပါဘူး။
ေခါင္းေဆာင္တာဝန္ကို ယူရတဲအ
့ တြက္ အႀကီးအက်ယ္ ဖိအားေပးခံရတဲ့ အလုပ္ေတြကို ေသခ်ာေပါက္ ၾကံဳေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ၾကံဳေတြ႔တအ
့ဲ ခါ ေရွာင္လမ
ႊဲ ရ မျဖစ္မေန လုပ္ေပးရပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ အဲဒီဖိအားေတြကို ေကာင္းေကာင္း ကိုင္တယ
ြ ္
ေျဖရွင္း ႏိုင္စမ
ြ ္း ရွိရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖိအားဒဏ္မခံႏိုင္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ လက္ေအာက္ငယ္သားေတြအေပၚ ဖိအားေတြ
လႊခ
ဲ ်ၿပီး အႏိုင္က်င့္တတ္ၾကပါတယ္။ မရတဲ့အခါ ႀကိမ္းေမာင္း ျပစ္တင္တတ္ပါတယ္။ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားပစ္တတ္ပါတယ္။ ကုလား
မႏိုင္ ရခိုင္မဲ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုေခါင္း ေဆာင္မ်ဳိးကို လူေနမႈ အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္တင္ေနၾကတာကေတာ့ ရီစရာ
ေကာင္းေနပါတယ္။ ဒါဟာ လိုလားခ်က္တခုခုကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ျဖည့္ဆည္း ေပးတဲ့နည္းလမ္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္နမူနာပါဘဲ။
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ရဲ႕ အဆိုးဝါးဆံုးဆႏၵဟာ အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားရွာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ ရရွိထားတဲ့
လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အာဏာကို အခြင့္ေကာင္းယူ အသံုးခ်ၿပီး သူတို႔မိသားစု ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေအာင္ လုပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ေဆြစဥ္
မ်ဳိးဆက္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ရရွိေနေအာင္ သူတို႔သားသမီး၊ ေျမးျမစ္ေတြက ဓနဥစၥာမ်ားကို အသံုး ခ်ပါတယ္။
ေနာက္ပံုစံတမ်ဳိးလည္း ရွိပါေသးတယ္။ အက်ဳိးလိုလို႔ ေညာင္ေရေလာင္းလိုသူေတြက သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ သမတေလာင္း ၊
ၿမိ့ဳဝန္ေလာင္း၊ အမတ္ေလာင္းေတြကို “ေရြး ေကာက္ပရ
ြဲ ံပံုေငြ”ဆိုၿပီး လွဴၾကပါတယ္။ အဲဒအ
ီ ေလာင္းအလ်ာေတြက ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ွာ
လူထုအက်ဳိးကို ဗန္း ျပၿပီး မဲဆယ
ြ ္ပါတယ္။ အႏိုငရ
္ သြားတဲအ
့ ခါ လူထုအက်ဳိးထက္ သူတို႔ႏိုင္ေအာင္ လွဴေပးသူေတြနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္က်ဳိး
စီးပြားေတြကဘ
ို ဲ ဦး စားေပးေနၾကပါေတာ့တယ္။
ဒီကေန႔ေခတ္ တကမာၻလံုးမွာ အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားရွာေနၾကတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏဟာ မယံုၾကည္ႏိုင္ေလာက္စရာ
မ်ားျပားေနပါတယ္။ လူထက
ဲ လူျဖစ္တ့ဲ ခါးပိုက္ႏိႈက္ဟာ မိရင္အဖမ္းခံရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူထဲကလူျဖစ္တဲ့ အစိုးရအာဏာပိုင္
ေတြကေတာ့ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခိုးယူေနၾကတာကို လူထုက သိေနေပမယ့္လည္း သူတို႔ဟာ အျပစ္ေပးမခံရပဲ
ရွိေနပါတယ္။ တခ်ဳိ႕အာဏာပိုင္ေတြဆိုရင္ ေဒၚလာသန္းေပါင္း ရာနဲ႔ေတာင္ ခ်ီၿပီး ခိုးထားၾကေပမယ့္ လံုးဝ အဖမ္းမခံရပဲ လြတ္ေန
ၾကပါတယ္။
“မူဝါဒ”နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိး ရွာ အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားပံုတမ်ဳိးကို ေျပာပါဦး မယ္။ သိပ္သိသာတဲ့ အလြသ
ဲ ံုးစားပံုမ်ဳိးပါ။ အဲဒါ
ကေတာ့ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားမွာ အျမတ္ထုတ္လိုတဲ့ အာဏာပိုင္ေတြက သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို
အခြန္ေလွ်ာ့့ဖို႔၊ အခြန္ကင္းလြတ္ဖို႔ ဥပေဒေတြကို ျပဌာန္း ျပင္ဆင္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တမ်ဳိး ကေတာ့ အစိုး ရကန္ထရိုက္
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စာခ်ဳပ္ေတြန႔ဲ ပတ္သက္ပါတယ္။ အစိုး ရနဲဆ
႔ က္စပ္တဲ့ စီးပြားေရးေလလံပေ
ြဲ တြမွာ သူတို႔နဆ
ဲ႔ က္ႏြယ္သူေတြ၊ သူတဆ
ို႔ ီကို လာဘ္ထိုး
ထားသူေတြဘဲ အက်ဳိး အျမတ္ ရေစဖို႔ မသမာတဲ့နည္းလမ္း ေတြကို သုံး ၾကပါတယ္။
ေဆြမ်ဳိး သားခ်င္း ေတြကုိဘဲ

ရာထူးအေမြခံေစတဲ့စနစ္ဟာ

အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားၿပီး

ကိုယ္က်ဳိးရွာတာနဲ႔

ေပါင္း စပ္မိတအ
့ဲ ခါ

ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအတြက္ သီးသန္႔အလႊာတခု ျဖစ္လာပါတယ္။ လူ႔မလိုင္အလႊာလို႔လည္း ေခၚၾကပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို ကမာၻတလႊား
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ မတိုက္ဖ်က္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္းကဘဲ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေနၾကပါတယ္။ မိဘ
ႏိုင္ငံေရးသမားျဖစ္တယ္ဆိုရင္ သားသမီး ေတြက မိဘအရွိန္အဝါနဲ႔ ဓနဥစၥာေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေနရာရဖို႔ အခြင့္အလမ္း ေကာင္း
ေနၾကတာ အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႔ရပါတယ္။
အဲဒီထက္ပိုဆိုးဝါး တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းျပႆနာကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီကို အားနည္း ပ်က္စီး ဖို႔ လုပ္ေနၾကတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြး ေကာက္ပႏ
ဲြ ိုင္သတ
ူ ခ်ဳိ႕ဟာ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ကေန အာဏာရွင္ဘဝကို ကူးေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾက
ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လူထုဆႏၵေတြကို ေျပာင္ေျပာင္ပဲ လစ္လ်ဴရႈၾကပါတယ္။ ေရြး ေကာက္ပဲြမွာ သူတို႔ကတိေပး မဲဆြယ္ခဲ့တာေတြကို
မစဥ္းစားေတာ့ပါဘူး ။ သူတို႔အာဏာ လက္မလြတ္ေစဖို႔၊ သူတို႔ႏိုင္ငံေရးပါတီက မရွံဳးနိမ့္ေစဖိအ
ု႔ တြက္ ဒီမိုကေရစီကို ထိန္း သိမ္း
ျမွင့္တင္ေပးေနၾကတဲ့ အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာနေတြ၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈေတြကို တားျမစ္ ပိတ္ဆို႔ ဖ်က္ဆီးၾကပါတယ္။
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ပိုၿပီးအေလးအနက္ ဂရစိုကရ
္ မွာေတြကို ေျပာပါမယ္။ လူေတြဟာ အႂကြင္း မဲ့အာဏာရဖို႔ ႀကိတ္ၿပီး
ရည္မွန္းေနသူေတြကို ေခါင္း ေဆာင္ အတင္မွားေလ့ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕သူေတြဟာ ေမြးရာပါ ေခါင္းေဆာင္ဗီဇ ရွိၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ
အေကာင္းဆံုး ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္း ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ၾကပါတယ္။ အရည္အခ်င္း ထင္ေပၚလို႔ စင္ေတာ္ကို အလြယ္တကူဘဲ
ေရာက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုမဟုတ္တဲ့ အျခားေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ထိပ္ပိုင္းေရာက္ေအာင္ အေတာ္ႀကိဳးစားယူရ
ပါတယ္။ ထိပ္ေရာက္ဖအ
ို႔ တြက္ သူတို႔ဟာ ဘာမဆိုလုပ္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ ၿပီးေရာ သေဘာထား
သူေတြ ျဖစ္တာကို ဂရုစိုက္ရပါလိမ့္မယ္။
ဒီေန႔ေခတ္သစ္ လူေနမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြမွာ အခ်ဳိ႕သူေတြရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္က႑ဟာ ႏိုင္သူစားစတမ္း ေတာရိုင္းဥပေဒ ျဖစ္လာေန
ပါၿပီ။္ အင္အားသာရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မငဲ့ညွာပါဘူး။ လူစည္း ဘီလူးစည္း မခြျဲ ခားေတာ့ပါဘူး။ ရက္စက္ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္
စဥ္းလဲတယ္ ဆိုတာေတြဟာ သူတို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့ လက္နက္စြမ္းေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။
ဆရာဟာ တပည့္ေတြကို ပညာသင္ၾကားေပးသလို ေခါင္းေဆာင္ဟာလည္း သူ႔ေနာက္လိုက္ လူအမ်ားကို ပညာေပးပါတယ္။
ပညာေပးပံုကိုၾကည့္ၿပီး ေခါင္း ေဆာင္နဆ
႔ဲ ရာ ႏွစ္မ်ဳိး ကို အဓိပၸာယ္ မသဲမကြဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေခါင္း ေဆာင္တင္ဖို႔
လိုအပ္ရင္ ဆရာျဖစ္သူကို အလြယ္တကူ တင္လိုက္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ေျဖရွင္းရအခက္ဆံုး ျပႆနာပါဘဲ။ ဆရာျဖစ္တိုင္း
ေခါင္းေဆာင္တင္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝမွသာ ေခါင္းေဆာင္တင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ့္ေခါင္း ေဆာင္ အစစ္အမွန္ျဖစ္ရင္ လူေတြကို ဘာလုပ္ရမယ္လ႔ို မခိုင္းတတ္ပါဘူး။ အမိန္႔ေပးေစခိုင္းရမယ့္အစား လူေတြကို
ကူညီေပးပါတယ္။ လူေတြက သူတို႔ကိုယ္ပိုင္ဥာဏ္နဲ႔ ပိုၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ ဆံုးျဖတ္တတ္လာေအာင္ ေခါင္းေဆာင္က ပညာေပးၿပီး
ကူညီတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း မွာဆိုရင္ လူထက
ု
ပါဝင္ဆံုးျဖတ္တဲ့ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ (Consensus) ဆိုတာ ရွရ
ိ ပါ
တယ္။ မွန္ကန္တ့ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို စုစည္းထားတဲ့ အမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ ရလာတာဟာ ေခါင္းေဆာင္းေကာင္း တေယာက္ရ႕ဲ
အရည္အခ်င္းပါဘဲ။
စစ္မွန္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီမွာ သက္ဆိုငသ
္ ူအားလံုးက ပါဝင္ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ဖို႔ကို ေခါင္းေဆာင္က႑ကပဲ စီမံေပးႏိုင္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္
သူ လူအားလံုးက ပါဝင္ဆံုး ျဖတ္မွလည္း ဘဲ ဒီမိုကေရစီ စစ္မွန္တာျဖစ္လို႔ အဲဒအ
ီ တိုင္းျဖစ္ေနဖို႔က ေခါင္းေဆာင္အေပၚ မူတည္ပါ
တယ္။ ဒီမိုကေရစီ စစ္မွန္ေနရင္၊ ၿပီးေတာ့ ေခါင္းေဆာင္စစ္မွနေ
္ နရင္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာ လုတာေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။ အင္အားႀကီး
သူက အင္အားနည္းသူကို အဓမၼ အႏိုင္က်င့္္တာေတြလည္း ရွိမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။
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ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးေသာ အသင္း အဖြ႔ဲ ဌာန အစည္းအရံုးမ်ား

အပိုင္း (၁၁)

လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အာဏာမ်ားကို ကန္႔သတ္ ထိန္းညွိျခင္း

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ အာဏာ အလြသ
ဲ ံုး စားမႈ (Abuse of power) ရွိေနရင္ လူထဘ
ု ဲ ခံရပါတယ္။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္
ပါတယ္။ ထိခိုက္နစ္နာဆံုးရွံဳးႏိုင္ပါတယ္။ အာဏာအလြဲစားမႈ လြန္ကဲလာရင္ ျပည္သေ
ူ တြဟာ ေက်းကြၽန္လိုဘဲ အာဏာပိုင္ေတြရ႕ဲ
အမိန္႔ကို နာခံလုပ္ေဆာင္ေပးရတဲအ
့ ထိ ျဖစ္လာပါမယ္။ အာဏာပိုင္ေတြက လူမ်ဳိးစုႏြယ္ေတြကို (Genocide) မ်ဳိး တုန္းေအာင္
သတ္ျဖတ္တအ
့ဲ ထိ အတင့္ရလ
ဲ ာပါလိမမ
့္ ယ္။ ေက်းကြၽန္စနစ္ကို လက္ခံလို႔မရပါဘူး။ လူမ်ဳိးတုန္း သတ္ျဖတ္ေနတာကို ၿငိမခ
္ ံေနလို႔
မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ထိထိေရာက္ေရာက္ တားျမစ္ရပါမယ္။
တားျမစ္ဖို႔နည္းလမ္းကေတာ့ ျပည္သူေတြက အာဏာ ကန္႔သတ္ထိန္းညွိတဲ့စနစ္ကို အသံုး ခ်တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို (System
of Checks and Balances ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာကို ရရွိတဲ့ေနရာေတြ၊ ဘယ္လရ
ို ယူသလဲ၊ ဘယ္လအ
ို သံုးခ်သလဲ ဆိုတာေတြကို
ကန္သ
႔ တ္ရပါတယ္။ ဒါဟာ အဂၤလိပ္လို Checks ျဖစ္ပါတယ္။ ကန္႔သတ္ရံုျဖင့္ မၿပီး ေသးပါဘူး။ အဲဒါေတြ တခုနဲ႔ တခု၊ တမ်ဳိး နဲ႔တမ်ဳိး
လိုတိုး ပိုေလွ်ာ့လည္း ထိန္းညွိရပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို Balances ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ကန္႔သတ္ထိန္းညွိစနစ္က မိုးပ်ံေအာင္ ေကာင္းေနပေစ၊ အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားလုပခ
္ ်င္သူေတြ၊ အႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္လိုသူ
ေတြကလည္း ဆီလိုအေပါက္ရွာၿပီး မရမကလုပ္ေနဦး မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကန္႔သတ္ထိန္း ညွိစနစ္ကို အျမဲတိုးတက္ ေကာင္းမြန္
ေစဖို႔ ျပဳျပင္ မြမ္းမံယူရပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ၾကာလာေတာ့ အခုအခါမွာ သာမန္လူေတြ နားမလည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ရႈပ္ေထြး တဲ့
စနစ္ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ရႈပ္ေထြးေပမယ့္လည္း မသံုး မျဖစ္လို႔ လက္ခသ
ံ ံုးစြေ
ဲ နၾကရတုန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ကမာၻ
ေပၚမွာ ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ေပၚေပါက္ေနတာကိုၾကည္ရ
့ င္ လက္ရွိက်င့္သံုးေနတဲ့ ကန္႔သတ္ထိန္း ညွိစနစ္ေတြနဲ႔ အာဏာကို
ထိေရာက္ေအာင္ ထိန္းသိမ္း စီမံေပးႏိုင္တာ မရွိေသးဘူးဆိုတာ အထင္အရွား သက္ေသျပေနပါတယ္။
လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခုမွာ အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာန အစည္းအရံုး ေတြ ရွိၾကပါတယ္။ အဲဒါေတြမွာ လူေတြက ဆက္စပ္ပါဝင္ေနၾကပါတယ္။
လူေတြရ႕ဲ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အာဏာကို ကန္႔သတ္ဖို႔လိုသလို အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြရ႕ဲ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အာဏာေတြကိုလည္း ကန္႔သတ္ရပါတယ္။
လူနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အာဏာကို ကန္႔သတ္တာက အသင္းအဖြဲ႔ဌာနနဲ႔ ႏိႈင္း စာရင္ လြယ္ပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္၊ လူမႈေရးနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္
တားျမစ္ထားလိုကရ
္ င္ ရပါတယ္။ တရားေရးစနစ္မွာ အထူးသျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒေတြကို ျပဌာန္း ၿပီး ဘယ္သက
ူ မွ အာဏာကို အလြဲ
သံုးစား မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ တားျမစ္ႏင
ို ္ပါတယ္။ ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္ရင္ အေရးယူ အျပစ္ေပးရပါတယ္။ လူမႈေရးဘက္မွာေတာ့ အမ်ား
နည္း တူ လိုက္နာက်င့္သံုးရတ့ဲ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္ (Social norms)ေတြ ထားရွိၿပီး က်င့္သံုး ေစလိုက္တာပါဘဲ။ ဒီစံႏႈန္းေတြက
မေတာ္မေလ်ာ္ အလြန္အကြၽံ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ- တယူသန္တာ၊ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္တာေတြဟာ
လူအမ်ားစုက မႏွစ္သက္ၾကတဲ့ အျပဳအမူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈက်င့္ဝတ္ေတြ ရွိေနရင္ လူၾကားထဲမွာ အဲဒီလို မလုပ္ျဖစ္ေအာင္
တားျမစ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
လူေတြထက္စာရင္ အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာနေတြကို အာဏာကန္႔သတ္ရတာ ပိုခက္တယ္လို႔ ေျပာခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အသင္း
အဖြဲ႔ဌာနေတြက အမ်ဳိး မ်ဳိးအဖံုဖံု ရွိတတ္ၾကလို႔ ျပႆနာေတြကလည္း တခုႏွင့္တခု မတူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ စံုလင္မ်ားျပားလွေၾကာင့္
ပါဘဲ။ ဒါ့အျပင္ အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာန အစည္းအရံုးေတြရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြေၾကာင့္လည္း အာဏာကန္႔သတ္ရတာ ခက္ခဲတတ္ပါတယ္။
တခ်ဳိ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဌာနႀကီးမႉးေတြဟာ အသင္းအဖြဲ႔ကို ခုတံုး လုပ္ၿပီး အလြန္အမင္း ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာခ်င္ၾကပါတယ္။ အာဏာကို
ငမ္း ငမ္းတက္ မက္ေမာၿပီး ရာထူးကို မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ပဲ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတ႔ဟ
ို ာ သူတို႔ကိုယ္က်ဳိးကိဘ
ု ဲ ျဖစ္ထြန္း ေစမယ့္
မူဝါဒေတြကို ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္တတ္ၾကပါတယ္။ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြရ႕ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ တကယ္ဆိုရင္ အသင္းဝင္ေတြရ႕ဲ ဆႏၵန႔ဲ
လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေက်နပ္ေလာက္ေအာင္ အေသအခ်ာ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ပါ။ ကန္႔သတ္ထိန္း ညိွစနစ္က အားနည္းရင္ အာဏာရွိသူ
ေတြက လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ႏိုင္ဖို႔ ခြင့္ျပဳသလို ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါဆိုရင္ အသင္းနဲ႔အသင္းဝင္ေတြရ႕ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ျပည့္ဝေအာင္
လုပ္ေပးႏိုင္မာွ မဟုတ္ပါဘူး။
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ကန္႔သတ္ထိန္းညွိပံု ေနာက္တမ်ဳိးကေတာ့ က်င့္ဝတ္ေတြကို လက္ခံက်င့္သံုးေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ အျခားသူေတြကို
ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ မလုပ္ရပါဘူး။ တကယ္လို႔ လုပ္ခဲ့ရင္လည္း မိမိလုပ္ခဲ့သမွ်အတြက္ တာဝန္ယူသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာ လူသား
ေတြကို အခ်င္းခ်င္း ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္း မလုပရ
္ ေအာင္ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ အေျခခံျဖစ္ပါတယ္။
က်င့္ဝတ္ေတြကို ပညာေပးပံုစံန႔ဲ သင္ၾကားၿပီး လက္ေတြ႔က်င့္သံုးေစရပါတယ္။ မိသားစုအတြင္း က်င့္သံုး ရတဲ့ အျပဳအမူေကာင္းေတြ
ဟာ စံနမူနာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္း ေတြကလည္း သင္ေပးႏိင
ု ္ပါတယ္။ စာေပနဲ႔ သတင္း မီဒီယာ၊ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး ရည္ရယ
ြ ္တ့ဲ
လႈပ္ရွားမႈ (Campaign) စတဲ့ လူထုပညာေပးေရးေတြကလည္း လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ က်င့္ဝတ္ေတြကို စုစည္း ၿပီး တရားေရးစနစ္
ေအာက္မွာ တရားဝင္က်င့္သံုး လိုက္နာေစႏိုင္ပါတယ္။ က်င့္ဝတ္ေတြကို လုိက္နာၿပီး မိမိကိုယ္ကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္း ႏိုင္ၾကမယ္ဆိုရင္
ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးတာေတြ မရွိေအာင္ ကန္႔သတ္ထိန္းညွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တန္ဖိုးရွိတ့လ
ဲ ူဟာ တန္ဖိုးမရွိတ့လ
ဲ ူန႔ဲ ကြာျခားသလို လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေတြမွာလည္း တန္ဖိုး ရွိတာနဲ႔ မရွိတာ ကြာျခားတတ္ပါတယ္။
အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္တယ္ဆိုတိုင္း ပါဝင္လႈပ္ရွားေနလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး ။ တန္ဖိုးမရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေၾကာင့္ မိမိရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲ
သြားႏိုင္သလို ဘဝေတာင္ ပ်က္သာြ းႏိုင္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို တန္ဖိုးရွိေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးတာကေတာ့ လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြပါဘဲ။
ဒါေၾကာင့္ လူ႔က်င့္ဝတ္ဟာ တန္ဖိုးရွိပါတယ္။ တန္းတူညီမႈ၊ လြတ္လပ္မႈတို႔ဟာလည္း လူ႔က်င့္ဝတ္လိုဘဲ တန္ဖိုး ရွိပါတယ္။
ဒီလိုဘဲ လူအခ်င္းခ်င္း ပူး ေပါင္းယိုင္းပင္းသင့္တဲ့ကိစၥ၊ ကိုယ္က်ဳိးကို ေရွ႕တန္း မတင္တဲ့ကိစၥေတြဟာလည္း ဒီမိုကေရစီကို အေရး
ပါေအာင္ လုပ္ေပးတဲ့ အျခားစံနမူနာ တန္ဖိုးေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီတန္ဖိုး ေတြကို ရေအာင္မလုပ္ႏင
ို ္ဘူး ဆိုရင္ တန္ဖိုးကင္းမဲ့တ့ဲ
အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာနေတြ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြက ဒီတန္ဖိုးေတြကို မထိန္းသိမ္းႏိုင္လို႔ ပ်က္ျပယ္
သြားရင္ ဒီမိုကေရစီ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းလည္း ပ်က္စီးသြားပါလိမ့္မယ္။ ဒီရႈေထာင့္ကေနၾကည္ရ
့ င္ အာဏာကို ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ရတဲ့
ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ဒီတန္ဖိုးေတြကို ပ်က္ျပယ္ေအာင္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာေတြကို ရင္ဆိုင္တြန္း လွန္ ဖယ္ရွားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဥပမာ- တန္း တူညီမွ်ဖိအ
ု႔ တြက္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေတြ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေစရ
ပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္း ေတြသာ မရွိရင္ ေရသာခိုသူေတြ၊ အေခ်ာင္သမားေတြ၊ အႏိုင္က်င့္သူေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ မတူကြဲျပားသူေတြ၊
အုပ္စုေတြကို ခြျဲ ခားႏွိမ့္ခ် မဆက္ဆံႏိုင္ေအာင္ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြန႔ဲ ကာကြယ္ထားရပါတယ္။ ခြဲျခားႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံတာကို ခြင့္ျပဳ
ထားရင္ ပါဝင္သူအခ်င္း ခ်င္း တန္းတူညီမွ်မွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးလည္း ပ်က္စီးသြားမွာပါဘဲ။
မကြယ္မဝွက္ ဒဲ့ဒိုးေျပာရရင္ေတာ့ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနအစည္းအရံုး ေတြမွာ အာဏာကို နည္းမ်ဳိး စံုနဲ႔ လွည့္ပတ္ၿပီး ကိုယ္က်ိဳးမရွာႏိုင္ဖို႔
ကန္႔သတ္ ထိန္းညွိေပးရပါမယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏိုင္မွလည္း အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားလို႔ သိသာျမင္သာႏိင
ု သ
္ မွ် ထိခိုက္နစ္နာဆံုး ရွံဳးတာေတြ
မရွိေစဖို႔ ေတာ္ရံုတန္ရံုေတာ့ တားျမစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
ရာထူး အဆင့္အတန္းကို ဦးစားေပးရင္ အာဏာအလြသ
ဲ ံုး စားတာေတြ ပိုျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အာဏာပိုႀကီးရင္ အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစား
တာက ပိုၿပီး က်ယ္ျပန္႔လာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဏာကန္႔သတ္တာေတြကို ဘက္ေပါင္းစံုကေန ဆက္စပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ ပိုၿပီး
အေရးႀကီးလာပါတယ္။ တေနရာမွာ အာဏာအလြသ
ဲ ံုး စားမႈ ျဖစ္ရတာဟာ အဲဒီေနရာထက္ ရာထူးအဆင့္အတန္းပိုႀကီးတဲ့ အျခား
တေနရာကေန ၾသဇာလႊမ္းမိုးေနတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
အခုေဆြးေႏြး ေျပာဆိုေနတာေတြဟာ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုး တဲ့ လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ဘဲ လံုးဝသက္ဆိုင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို
မက်င့္သံုးတဲ့ လူေနမႈအဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြမွာေတာ့ ဒီလိုမ်ဳိး အာဏာကန္႔သတ္ႏိုင္မာွ မဟုတ္ပါဘူး။
ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာမွာ သူတို႔ဟာ အနည္းဆံုး
တေနရာရာမွာ အရည္အခ်င္းရွိေနပါတယ္လို႔ အစစ္ခံရပါတယ္။ လူေတြက သူတို႔ရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ၾကတဲ့အခါမွာ
ဒီေခါင္း ေဆာင္ေတြ အရင္က ဘယ္လိုေအာင္ျမင္ခဲ့သလဲ ဆိုတာဘဲ ၾကည့္တတ္ၾကပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့သူကို လူထုက အထင္
ႀကီး တတ္ပါတယ္။ အထင္ႀကီးလို႔လည္း အားကိုး ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ေခါင္းေဆာင္တင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယံုၾကည္မႈ
သက္သက္န႔ေ
ဲ တာ့ သူတို႔မွာရွိတ့ဲ အာဏာေတြကို မကန္႔သတ္ႏိုငဘ
္ ူး ဆိုတာ လူထုက သိထားဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။
48

အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာနေတြရ႕ဲ ကိုယ္ပိုင္စည္းမ်ဥ္း မူေဘာင္ေတြနဲ႔ အသင္း ဝင္ေတြကို စည္း ကမ္းထိန္း သိမ္းေပးႏိုင္လိမ့္မယ္လိ႔ု ထင္စရာပါဘဲ။
ဒီအခါမွာ အသင္းဝင္တဦးခ်င္းအဖို႔ ကိုယ္ပိုင္စည္းကမ္း မလိအ
ု ပ္ေတာ့ဘူးလို႔ သေဘာေပါက္ကုန္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ- အပတ္စဥ္
စေနေန႔တိုင္း အသင္းလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္ရမယ္လို႔ ေၾကညာထားတာဟာ အသင္း စည္းမ်ဥ္း တခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစည္းမ်ဥ္း ကို လိုက္နာ
ႏိုင္ဖို႔ဆရ
ို င္ အသင္းဝင္ေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္စည္းကမ္းရွိမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါမယ္။
လူအမ်ားက သူ႔အလိုလို စည္း ကမ္းထိန္း သိမ္းလာၾကလိမ့္မယ္လို႔ အမွန္တကယ္တမ္း ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ထားလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါနဲ႔
ပတ္သက္တ့ဲ နမူနာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အသင္းအဖြဲ႔ေတြမွာ ခြၽတ္ေခ်ာ္ေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
လူေတြဟာ သူတအ
ို႔ မွားကို ေတာ္ရံုတန္ရံု မသိၾကသလို အသင္း အဖြဲ႔ဌာနေတြကလည္း သူတို႔မွားေနတာကို ရွင္းရွင္းလင္း လင္း
မသိၾကပါဘူး။ ဒီလိုဘဲ အသင္းအဖြ႔ေ
ဲ ခါင္းေဆာင္ေတြကလည္း မွားႏိုင္ၾကပါတယ္။ အသင္းအဖြဲ႔ျဖစ္တိုင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တိုင္း
စိတ္ခ်လက္ခ် ယံုၾကည္ထားလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမွာ ပါဝင္ေနသူေတြရ႕ဲ အျပဴအမူေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္မယ္ဆိုရင္ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနမွာ ကိုယ္ပိုင္စည္းကမ္းေတြ
ထားရွိရမယ့္အျပင္

လြတ္လပ္ၿပီး

အမွန္အတိုင္း

အတည္ျပဳေပးႏိုင္တဲ့

အျခားစနစ္တရပ္ကိုလည္း

ထားရွိရပါမယ္။

ဥပမာ-

လြတ္လပ္တ့ဲ စည္း ကမ္းထိန္းသိမ္းေရး အဖြ႔မ
ဲ ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
ကန္႔သတ္ထိန္းညွိစနစ္ဟာ အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားတာေတြ ျဖစ္လာမွ တုန္႔ျပန္ ထိန္းသိမ္း အေရးယူရတာမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ မျဖစ္မီ
ကတည္းက ႀကိဳတင္တားျမစ္ထားႏိုင္တသ
့ဲ ေဘာ ျဖစ္ေနရပါလိမ့္မယ္။ ကန္႔သတ္ထိန္း ညွိထားတာကို ပ်က္ျပယ္ေစဖို႔ လူတခ်ဳိ႕က
ဆီလိုအေပါက္ရွာတတ္ၾကလို႔ ဒါကို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရပါမယ္။ အဖ်က္သစ္ေတြေပၚလာတိုင္း အသစ္ျပန္ၿပီး အာဏာ ကန္႔သတ္ဖို႔္
လိုအပ္ပါတယ္။
အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာနေတြမွာ ကန္႔သတ္ထိန္း ညွိစနစ္ကို က်င့္သံုးမယ္ဆရ
ို င္္ ေခါင္းေဆာင္က႑ကေန စတင္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီစနစ္ကို
က်င့္သံုး ဖို႔ ျဖစ္ကိုျဖစ္ႏင
ို ္ရမယ္လို႔ ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္တိုင္က အမွန္တကယ္ အေလးအနက္ထားၿပီး မျဖစ္မေန ဦးေဆာင္ေဖာ္ထုတ္
က်င့္သံုး ရပါမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ဒီသေဘာမ်ဳိး မရွရ
ိ င္ ကန္႔သတ္ထိန္းညွိစနစ္ကို စေတာင္ စႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
လူမႈေရးရာမွာ ကန္႔သတ္ထိန္းညွိစနစ္ကို က်င့္သံုးမယ္ဆရ
ို င္ က်င့္ဝတ္ေတြနဲ႔ စတင္ရပါလိမ့္မယ္။ က်င့္ဝတ္ေတြ ကင္းမဲ့ေနရင္
လူမႈေရးက႑မွာ ျခစားေဖာက္ျပန္တာေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာနေတြကိုယ္တိုင္ အာဏာကန္႔သတ္ထိန္းညွိမႈစနစ္ကို က်င့္သံုးမယ္ဆရ
ို င္ မိမိတို႔ ကိုယ္ပိုင္အသင္း အဖြဲ႔ဌာနေတြရ႕ဲ
ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အမွန္တကယ္ အတိအက် ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့စနစ္ ျဖစ္ေနရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်ားေသာအားျဖင့္မွာေတာ့
ေခါင္းေဆာင္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ့္အစား ေခါင္း ေဆာင္ကို မွီခုိအားထားလိုက္ၾကလို႔ အာဏာကန္႔သတ္ေရးမွာ ခက္ခသ
ဲ ြားပါေတာ့တယ္။
အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာနေတြရ႕ဲ မွီခိုအားထားခံရတဲ့ တခ်ဳိ႕ေခါင္း ေဆာင္ေတြဟာ အာဏာနဲ႔ အေဆာင္အေယာင္ဂုဏ္ျဒဗ္မွာ သာယာေနတတ္
ၾကပါတယ္။ ရာထူးရၿပီးရင္ ဆင္း မေပးခ်င္ေတာ့ပဲ ရွိေနတဲအ
့ ျပင္ ရာထူးအရွိန္အဝါကို အသံုးခ်ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားေတြကို ဖန္တီးပါ
ေတာ့တယ္။ ဒါဟာ အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာန ပံုစံန႔ဲ ဒီမိုကေရစီကို ဟန္ျပလုပ္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ က်င့္သံုးတဲ့ အာဏာကန္႔သတ္ေရးစနစ္ကို မလိမ့္တပတ္ လုပ္တတ္သူေတြ ရွိပါတယ္။ အာဏာလက္ကိုင္ရွိ
အခြင့္ခံလူတန္း စားေတြကိုယ္တိုင္က

အာဏာပိုင္ခင
ြ ့္နဲ႔

အခြင့္ထူး ခံပိုင္ခင
ြ ့္ကို

သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္

သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။

သူတို႔

ကိုယ္တိုင္ကေရာ ဘယ္ေလာက္ထိ တိတိက်က် ျပတ္ျပတ္သားသား တာဝန္ယူ လိုက္နာႏိင
ု ္သလဲလို႔ ေမးစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။
အာဏာကန္႔သတ္ထားတာေတြက ေကာင္း ရင္ေကာင္းေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကန္႔သတ္သူကိုယ္တိုင္က အာဏာအလြသ
ဲ ံုး စားၿပီး
ေဖာက္ျပန္ပ်က္စီး ေနရင္ ကန္႔သတ္ထိန္းညွိစနစ္က ေအာင္ျမင္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ သူဦးေဆာင္လို႔ ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္လာသမွ်အေပၚ သူကိုယ္တိုင္ တာဝန္ခံယူရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တာဝန္ခံ
ယူတဲ့ကိစၥမ်ဳိး မွာ ထိန္းခ်ဳပ္ရတာ အခက္ဆံုးကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ပါဘဲ။ တာဝန္ခံယူေစတဲ့နည္းလမ္းနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ကို မထိန္း ခ်ဳပ္
ႏိုင္လို႔ အာဏာကန္႔သတ္တ့ဲ နည္း လမ္းကို သံုးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
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ကိုယ္တိုင္ တာဝန္မခံယူႏိုင္တ့ဲ ေခါင္း ေဆာင္ေတြက လုပ္တတ္ပံု ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ပထမပံုစံမွာ သူတို႔ဟာ မီဒီယာနဲ႔ ေပါင္းၿပီး ၊
ဒါမွမဟုတ္ မီဒီယာကိုထိန္း ခ်ဳပ္ၿပီး “သူတုိ႔ မေအာင္ျမင္တဲ့ကိစၥေတြဟာ ေဝဖန္ေျပာဆိုေနသေလာက္ မဆိုးဝါးပါဘူး”လို႔ မီဒီယာက
တဆင့္ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ခုခံကာကြယ္ ေျပာဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပံုစံကေတာ့ တကယ္လို႔ မေအာင္ျမင္တဲ့ကိစၥက ျငင္းမရေအာင္
ဗူးေပၚသလို ေပၚလာၿပီဆရ
ို င္ လက္ေအာက္ငယ္သားတဦးဦးကို အျပစ္လခ
ႊဲ ်ၿပီး တာဝန္ခံယူခိုင္းတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တဲြ
ဆိုးက်ဳိးသက္ေရာက္တာေတြအေပၚ အျပည့္အဝ တာဝန္ခံယူတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ဆိုတာ အေတာ္ရွားပါးလွပါတယ္။
ေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ အာဏာကန္႔သတ္ေရးမွာ ျပႆနာမ်ဳိးစံုရွိသလို ဒီျပႆနာေတြကို တားဆီး ဖို႔ နည္းလမ္းေတြလည္း
အမ်ားအျပား ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တေက်ာင္းတဂါထာ တရြာတပုဒ္ဆန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ အျမင္မတူ၊ စြမ္းရည္မတူသူေတြ
ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတခုအတြင္းမွာေတာင္ ေစာဒကတက္ ျငင္း ခုနႏ
္ ိုင္စရာခ်ည္း ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ဥပမာ- အာဏာကို ရယူ
ထားတဲ့ သက္တမ္းနဲ႔ အာဏာကန္႔သတ္တာေတြမွာ အျခားအဖြဲ႔၊ အျခားႏိုင္ငံတို႔နဲ႔ တူခ်င္မွတူႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။
အာဏာရယူတသ
့ဲ က္တမ္းဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရာထူးအေပၚ
တာဝန္ယူႏိုင္စမ
ြ ္း မရွရ
ိ င္မရွိသလို သက္တမ္းတိုသြားႏိုင္စရာလည္း ရွိပါတယ္။ သက္တမ္းအေရအတြက္ဟာ ႏွစ္ႀကိမဘ
္ ဲ ရွိတတ္ၾက
ေပမယ့္ ပထမသက္တမ္းအတြင္း အမ်ားက ေက်နပ္အားရလို႔ ဆက္လက္အားကိုးႏိုင္စရာ ရွိတယ္လို႔ ယူဆၿပီး ဆက္လက္ ေထာက္ခံ
ေပးရင္ ဒုတိယသက္တမ္း ကို ဆက္ယူႏိုင္ပါတယ္။
ရာထူး ရွိေပမယ့္လည္း ရာထူးကေန ထုတ္ပယ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ တရားစြဆ
ဲ ိုခံရၿပီး ရာထူးကေန ဆင္းေပးရတာလည္း ရွိပါတယ္။
ၿပီး ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထန
ြ ္း ေရးကို ေႏွာင့္္ယွက္ဟန္႔တားတာ၊ အာဏာအလြသ
ဲ ံုး စားတာ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြကို ရာထူးဆက္ခံ
ေစတာ၊ က်မ္းက်ိန္ထားတာကို ေဖာက္ဖ်က္တာ အစရွိတာေတြ မျဖစ္ေစဖို႔ ဥပေဒျပဌာန္းထားရပါတယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒနဲ႔ အာဏာ
ကန္႔သတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္လို Legal checks ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒ ရွိေနလို႔ အေတာ္အတန္ ဟန္႔တားထားႏိုင္ပါတယ္။
က်ဴးလြနရ
္ င္လည္း တကယ္ကို အေရးယူခံရဖို႔ ရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူက လူသတ္ၿပီး လြတ္ေျမာက္ေနတဲအ
့ ျဖစ္မ်ဳိးေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းမွာ အာဏာ
အလြသ
ဲ ံုးစား ေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးေတြလည္း နားနဲ႔မဆန္႔ေအာင္ ၾကားေနၾကရပါတယ္။ အာဏာအလြသ
ဲ ံုး စားလုပ္တာ
ေသခ်ာေပါက္ ထင္ရွားေနေပမယ့္လည္း ဘာမွ အေရးမယူပဲ ရွိေနတာဟာ ေတြးလို႔မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပါဘဲ။ ဒီလိုအသိုင္း အဝိုင္း
မွာ အာဏာအလြသ
ဲ ံုး စားၿပီး ေဖာက္ျပန္ေနသူေတြကို ဘာကန္႔သတ္ခ်က္၊ ဘာဥပေဒနဲ႔မွ ဟန္႔တား အေရးမယူႏိုငဘ
္ ူးလို႔ သက္ေသ
ျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အလြသ
ဲ ံုးစားလုပ္တ့ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာ အထူးအခြင့္အေရးေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အာဏာကို ေငြနဲ႔ေပါက္ၿပီးဝယ္ႏိုင္လို႔
ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွိေနလို သူတို႔ကို မဟန္႔တားႏိုင္၊ အေရးယူအျပစ္မေပးႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝတာကို
မတရားနည္း လမ္းနဲ႔ အသံုး မခ်ႏိုင္ေအာင္ ကန္႔သတ္တားျမစ္တဲ့ စနစ္တခုခုကို က်င့္သံုးရပါမယ္။ ဥပမာ- ဓနအင္အားနဲ႔ စီး ပြားေရး
လက္ဝါးႀကီးအုပ္တာကို

တားျမစ္ႏိုင္ဖို႔

အေမြဆက္ခံတဥ
ဲ့ ပေဒကို

ျပဌာန္း ရတာမ်ဳိး

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္္

အလြသ
ဲ ံုး စားတဲ့

ေခါင္းေဆာင္ေတြကို တကယ္တမ္း အေရးယူအျပစ္ေပးႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္မေရာက္မခ်င္း ဘယ္လဥ
ို ပေဒ၊ ဘယ္လိုကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ
ထုတ္ထုတ္ ထိေရာက္ေအာင္ တားဆီး ႏိုင္ဦးမွာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။
ေခါင္းေဆာင္ေတြရ႕ဲ စိတ္ေနစိတ္ထားကိုလည္း အမွန္တကယ္ အေလးအနက္ ဂရုျပဳအပ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ အားလံုး လိုလိုဟာ
လူသိရွင္ၾကား ဘယ္လိုဘထ
ဲ ုတ္ေျပာေျပာ၊ သူတို႔ပင္ကိုယ္သေဘာကေတာ့ တန္းတူညီမွ်တာကို လက္မခံတတ္ၾကပါဘူး။ “ငါဘဲ
ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္” ဆိုတ့မ
ဲ ာန္မာန ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ အျခားသူေတြထက္ သူတို႔က ပိုေတာ္လို႔ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ရလာ
တာလို႔ တယူသန္ ျဖစ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ လက္ရွိမွာ အာဏာပိုင္ဆိုင္ခင
ြ ့္ရာထူး ကို ရလို႔လည္း ဒီလိုထင္မွတ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အမွန္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြအတြက္ ရာထူး သက္တမ္းဟာ ႏွစ္အကန္႔အသတ္နဲ႔ ယာယီဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္တန္ရင္
ေခါင္းေဆာင္ရာထူးကေန ဆင္းေပးၿပီး အမ်ားနည္း တူ ျပန္ျဖစ္သြားမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တမ်ဳိးယူဆပံုက ပိုဆိုးပါေသးတယ္။
သူတို႔က ပိုမိုႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလို႔ သူမ်ားတကာထက္ သာတယ္ဆိုၿပီး ေအာက္ေျခလြတ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီး ေတာ့လည္း
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အနည္းဆံုး လတ္တေလာမွာ အဲဒဥ
ီ စၥာေတြက ျမဲေနမယ္လုိ႔ ယူဆတတ္ၾကပါတယ္။
အာဏာကန္သ
႔ တ္မႈ ေနာက္ဆံုးအမ်ဳိးအစားကေတာ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ပံုစံအမ်ဳိး မ်ဳိးနဲ႔ ရွိေနၾကတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြ
အခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္ေနတဲအ
့ ေပၚ ကန္႔သတ္ထိန္းညွိထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနတခုအတြင္း ထပ္ၿပီး ဖြ႔စ
ဲ ည္း
တည္ေဆာက္ထားတာေတြကို တခုန႔တ
ဲ ခု ဆက္စပ္ရာမွာလည္း ကန္႔သတ္ထိန္း ညွိရပါတယ္။
အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာနေတြအခ်င္းခ်င္း ဆက္စပ္မႈအပိုင္း ကိုၾကည့ရ
္ င္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြက ဘုရားကိုယ္စား အုပ္ခ်ဳပ္တ့ဲ သီအို
ကေရစီစနစ္မွာ ဥပမာ- ခရစ္ယန္ဘုရားရွိခိုး ေက်ာင္း ၊ ဗလီ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း စတဲ့ ဘာသာေရးအေဆာက္အဦေတြရ႕ဲ စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု
အာဏာဟာ အစိုးရရဲ႕ စီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈဆိုင္ရာေတြန႔ဲ လက္ေတြ႔မွာ သီးျခားစီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခင
ြ ့္ တမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုဘဲ စီး ပြားေရးကို အစိုးရက လႊမ္းမိုးခ်ယ္လွယ္ေနတာကေန ကင္းလြတ္ေစဖို႔ စီး ပြားေရးက႑နဲ႔ အစိုးရက႑ေတြမွာ အာဏာ
ပိုင္း ျခားထားရပါတယ္။ ဘာသာေရးကို မထိခိုက္ႏိုင္တဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ စီးပြားေရးက႑လည္း ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးက႑-အစိုး ရက႑
ႏွစ္ရပ္စလံုးကို မီဒီယာက႑နဲ႔ လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ ေဝဖန္ေထာက္ျပႏိုင္ပါတယ္။
အစိုး ရ၊ ဘာသာေရးနဲ႔ စီး ပြားေရးက႑ေတြက ပညာေရးက႑ကို မေလ်ာ္မကန္ လႊမ္း မိုး တတ္တာကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔ အာဏာ
ကန္႔သတ္ထားရပါတယ္။ စစ္တပ္န႔ဲ ရဲ အစရွိတ့ဲ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနေတြမွာေတာင္ အာဏာကန္႔သတ္ထားရပါတယ္။
ႏိုင္ငံတခုအတြင္းမွာ အာဏာကန္႔သတ္ထားရတဲအ
့ ျပင္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာကိစၥေတြမွာလည္း အလားတူကန္႔သတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း
ေဆာင္ရြက္ေနၾကပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္လည္း အခ်ဳိ႕တိုင္းျပည္ေတြက အာဏာကန္႔သတ္မခံရေအာင္ အလားတူႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း ပံုစံသစ္
ေတြနဲ႔ ႀကိတ္ပုန္း ခုတ္ေနတာလည္း ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာအတိုင္းအတာနဲ႔ ၿခိမ္းေျခာက္တာေတြကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္
အာဏာကန္႔သတ္တာေတြ ရွိေနမွ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ေရာက္ဖို႔ အလွမ္း ေဝးေနတုန္းပါဘဲ။
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွာ ေခါင္းေဆာင္အေပၚ၊ အစိုး ရအေပၚ အျမင့္မားဆံုး အာဏာကန္႔သတ္ႏိုင္တာကေတာ့ လူထုနည္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
လူထုနည္း ေတြက အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဆႏၵေပးပြ၊ဲ ေရြး ေကာက္ပေ
ြဲ တြဟာ အာဏာကန္႔သတ္ႏိုင္တဲ့ လူထုနည္းတခုပါ။ အင္တာနက္
အပါအဝင္ လူထုဆက္သယ
ြ ္ေရး နည္းလမ္းေတြကတဆင့္ လူထုမေက်နပ္တာေတြကို ထုတ္ေဖာ္ျပသၿပီး အာဏာကန္႔သတ္ႏိုင္
ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက လူထုကဥ
ို ီး ေဆာင္တဲ့ ဆႏၵျပပြေ
ဲ တြ၊ သပိတ္ေမွာက္ပေ
ြဲ တြနဲ႔ အာဏာကန္႔သတ္
ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ဒီလႀို ကိဳးပမ္းတာေတြအားလံုး မေအာင္ျမင္ဘူးဆိုရင္ေတာင္ လူထုအေနနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ ဆင္ႏႊဲၿပီး
အာဏာပိုင္ေတြရ႕ဲ မေလ်ာ္မကန္ အာဏာလႊမ္းမိုးတာေတြကို ကန္႔သတ္ထိန္း ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။
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အပိုင္း (၁၂) တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အဂၤလိပ္လိုေျပာရင္ Rule of law ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးဖို႔ လိုအပ္သလဲဆိုရင္
တရားမွ်တတာေတြကို တကယ္တမ္း တရားဝင္ က်င့္သံုး ႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ဥပေဒျပဌာန္းၿပီး ေဘာင္ခတ္ထားရပါတယ္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးမွဘဲ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညွင္း ေတာရိုင္းဥပေဒကို ဖယ္ရွားအစားထိုးႏိုင္မာွ ျဖစ္ပါတယ္။
ေတာရိင
ု ္း ဥပေဒဟာ အင္အားသာရင္ အႏိုင္ရတဲအ
့ ေပၚ အေျခခံထားပါတယ္။ အာဏာရွိသူက အႏိုင္ရတဲသ
့ ေဘာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးအေပၚ အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ က်င့္ဝတ္ေတြ
ရွိေနရပါတယ္။
ေတာရိုင္း ဥပေဒမွာ ေစာင့္ထိန္းအပ္တ့တ
ဲ ရား မရွိပါဘူး။ အႂကြင္း မဲ့အာဏာနဲ႔ ထင္သလို ျပဳမူပါတယ္။ ရုတ္တရက္ ငလ်င္လႈပ္သလို
မထင္မွတ္ပလ
ဲ ည္း လုပ္တတ္ပါတယ္။ ပရမ္းပတာ ေလရူးလို အဆင္ျခင္မဲ့ စိတ္ကူးေပါက္တဲ့အတိုင္း အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲၿပီး
အာဏာစြမ္းျပတတ္ပါတယ္။ သဲသမ
ဲ မ
ဲ ဲ ရြာတဲ့မိုး လို အာဏာကုန္ျပတတ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုး မိုး ေရးမွာ အဲဒီလိုမ်ဴိး လံုး ဝမရွိပါဘူး။
ဘယ္လိုျဖစ္ေနတယ္၊ ဘယ္လိုျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိေနပါတယ္။ ႀကိဳတင္တြက္ဆလို႔ ရပါတယ္။
ေတာရိုင္း ဥပေဒဟာ ကြက္ၿပီးရြာတဲ့ ေပါကၡရာဝသ မိုးလိုဘဲ အနည္း စုအတြက္ အခြင့္ထူးခံ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးမွာ
တရားမွ်တမႈ ရွပ
ိ ါတယ္။ ဘက္မလိုက္ပါဘူး။ လူတိုင္း အတြက္ အရာရာတိုင္းအတြက္ တန္းတူညီတူ ျဖစ္ပါတယ္။
အက်ဥ္းခ်ဳပ္လိုကရ
္ င္

ေတာရိုင္းဥပေဒဟာ မတရားပါဘူး ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးက တရားပါတယ္။ တရားမွ်တတဲ့စနစ္ကို

အမွန္အကန္ ထိန္းသိမ္း က်င့္သံုးေစပါတယ္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရွိလာေအာင္ဖန္တီးလိုက္တာဟာ လူသားေတြအဖို႔ အျမင့္ဆံုးေအာင္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ခ်က္ခ်င္း တိုက္ယူလို႔
မရခဲ့ပါဘူး။ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တိုး တက္ရယူလာႏိုင္ခဲ့တာ အမွန္ပါဘဲ။ တရားဥပေဒစိုးမိုးခ်ိန္မွာ တရားမွ်တမႈ မရွိတာကိုေတြ႔ရင္
လူေတြဟာ လစ္လ်ဴရႈ မေနတတ္ေတာ့ပဲ တရားမွ်တတဲဘ
့ က္ကေန ရပ္တည္္လာၾကပါတယ္။ တိရစာၦန္ေတြအတြက္ေတာင္
အလားတူ ရပ္တည္ေပးလာႏိုင္ၾကပါတယ္။
လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကို ထိန္း သိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ဖဆ
ို႔ ရ
ို င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မရွိလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ဒီေလာက္ထိ အေရးပါလွပါတယ္။
လူေနမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာ လူတဦး ခ်င္းဟာ ဘယ္ေလာက္ထဘ
ိ ဲ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ရွိေနရမယ္လို႔ ကန္႔သတ္ထားရပါတယ္။ ဒါဟာ
ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္အတြင္း ျပည္သူေတြရ႕ဲ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကို ပရမ္းပတာ အသံုးမခ်ႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒနဲ႔ တားျမစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဆိုး ဝါးဆံုး လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း ေတြန႔ဲ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္က လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာလည္း ဥပေဒနဲ႔ တားျမစ္ထားတာ ရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ မတူပါဘူး။ အဲဒအ
ီ ဖြဲ႔အစည္း ေတြမွာ အဓိကအားျဖင့္ လူထုမွာ လြတ္လပ္မႈ မရွိေအာင္ ဥပေဒထုတ္ၿပီး
တားျမစ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီေလာက္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳယ္ခ်ယ္တာမ်ဳိး မရွိတ့ဲ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းေတြမွာလည္း ျပည္သူေတြရ႕ဲ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကို ဥပေဒနဲ႔ တားျမစ္တာ
ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခါတေလ အဓိပၸာယ္ မကြဲျပား မရွင္းလင္းလွပါဘူး။ ဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္တဲ့ကိစၥ၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း တားျမစ္
ထားတဲက
့ ိစၥ စတာေတြကို လူထုက ေကာင္းေကာင္း သေဘာမေပါက္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ ဒီလိုျဖစ္ေနရတာလည္း လူထရ
ု ႕ဲ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကို
သြယ္ဝိုက္ၿပီး တားျမစ္ကန္႔သတ္ထားသလို ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႔ အစိုးရမွာ တိုက္ရိုက္တာဝန္ ရွိပါတယ္။ တႏိုင္ငံလံုး ေနရာတိုင္းမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္
အစိုး ရကဘဲ တႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ တရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ ေထာက္တိုင္တခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖ၊ို႔ ဒီမိုကေရစီ တန္ဖိုး
ေတြကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ဖို႔ အေထာက္အကူေပးပါတယ္။
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တကယ္လို႔ လူမႈအသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာနေတြက ပ်က္စီးေဖာက္ျပန္တာေတြ အပါအဝင္ တရားေရးစနစ္ကိုယ္တိုင္က ျခစားေနရင္ လူမႈ
အသိုင္းအဝိုင္းဟာ ပ်က္စီးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္ဖို႔ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ေဖာက္ျပန္မႈ ကင္း ရွင္းရပါမယ္။ တရား
ဥပေဒစိုး မိုး တာကို ၿခိမ္းေျခာက္လာရင္ တားဆီး ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔ အစိုး ရက လိုက္ေလ်ာညီေထြ စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီကို တည္ေဆာက္ရာမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဘက္မွာ ႏွစ္မ်ဳိး ခြဲထားပါတယ္။ သံုးမ်ဳိး ခြဲတာလည္း ရွိပါတယ္။
ႏွစ္မ်ဳိး ခြဲထားတဲ့စနစ္ဟာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ (Parliament democracy)
လို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ ခြထ
ဲ ားတဲ့ႏွစ္မ်ဳိးကေတာ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ (ပါလီမန္-Legislature) နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ (ကက္ဘိနက္ - Cabinet)
ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ

တာဝန္ထမ္းေဆာင္မယ့္

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အမတ္ေတြကို

လူထုက

ေရြးခ်ယ္

တင္ေျမွာက္ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္န႔ဲ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူေတြထဲကေန ပါလီမန္မွာ ေရြး ခ်ယ္ေပး
ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးအဖြ႔က
ဲ ိုလည္း ပါလီမန္ကဘဲ ေရြးခ်ယ္ေပးပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ဝန္ႀကီးေတြဟာ သာမန္ဆရ
ို င္
ပါလီမန္ကေန ကင္း လြတ္စာြ စီမံခန္႔ခႏ
ဲြ ိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပါလီမန္က အစိုးရကက္ဘိနက္အဖြဲ႔အေပၚ အယံုအၾကည္မရွိ အဆို
တင္သင
ြ ္း ၿပီး အဆိုဘက္ကႏိုငရ
္ င္ အဲဒအ
ီ စိုး ရကို ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ပါတယ္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္မွာ သံုးမ်ဳိးခြထ
ဲ ားတဲ့စနစ္ကေတာ့ သမတဦးေဆာင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ (Presidential democracy) ျဖစ္ပါတယ္။
ခြဲထားတဲ့ (၃)မ်ဳိး ကေတာ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္၊ သမတနဲ႔ တရားစီရင္ေရးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္အရ လူထုက ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္
ထားတဲ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ရွရ
ိ ပါတယ္။ သမတကိုလည္း လူထုကဘဲ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ပါတယ္။ အစိုး ရကက္ဘိနက္အဖြ႔က
ဲ ို
သမတက စိတ္ႀကိဳက္ ေရြး ခ်ယ္ခန္႔ထားပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးအဖြ႔ဲကိုလည္း သမတကဘဲ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ပိုင္ခင
ြ ့္ ရပါတယ္။ သမတ
သက္တမ္းအတြင္း သမတကို တရားစြဆ
ဲ ိုၿပီး ရာထူးကေန ဖယ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံ သံုးမ်ဳိးခြဲထားတဲ့ နမူနာႏိုင္ငံပါဘဲ။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ အထက္လႊတ္ေတာ္န႔ဲ
ေအာက္လႊတ္ေတာ္ဆိုၿပီး ႏွစ္ရပ္ခထ
ဲြ ားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးက ဥပေဒၾကမ္းကိစၥေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးရပါတယ္။
ဥပေဒၾကမ္း ေတြကို သမတက လက္မွတ္ထိုး အတည္ျပဳမွ ဥပေဒအျဖစ္ စၿပီး အက်ဳိးသက္ေရာက္ပါတယ္။ အစိုး ရဝန္ႀကီးဌာနေတြန႔ဲ
လက္ေအာက္ခံ ဌာနအသီိးသီးက ဥပေဒေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ သမတက စီမည
ံ ႊန္ၾကားေပးရပါတယ္။ တကယ္လို႔
ဥပေဒေတြအေပၚ မရွင္း မလင္းျဖစ္ေနရင္၊ ဘယ္လအ
ို ေကာင္အထည္ေဖာ္ရမလဲဆိုတာ မေဝခြဲႏိုင္လို႔ အျငင္းပြားရင္ ဥပေဒရဲ႕တိက်တဲ့
အဓိပၸာယ္ကို တရားေရးဌာနက ဆံုးျဖတ္ေျဖရွင္းေပးရပါတယ္။
ဥပေဒအမ်ဳိး မ်ဳိး ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငအ
ံ မ်ားအျပားမွာ အေျခခံအားျဖင့္ တရားဝင္က်င့္သံုးမယ့္ စနစ္တခုလံုးကို ေရးသားျပဌာန္း ထားရ
ပါတယ္။ ဒါကို ႏိုင္ငံဖ႔စ
ဲြ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ (Constitution) လို႔ေခၚပါတယ္။ ျပည္သူႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အားလံုးက သေဘာတူ
လိုက္နာရတဲ့ ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒမွာ ေယဘူယ်အားျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ေပးတဲ့
ဥပေဒရွိသလို အစိုးရဌာနနဲ႔ ဌာနခြအ
ဲ သီး သီးက လုိက္နာရမယ့္ ဥပေဒေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒဟာ အစိုးရ
အာဏာကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ရံုမကပဲ အာဏာကိုပါ ကန္႔သတ္ထားႏိုင္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို က႑အလိုက္ခြဲျခားထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ တရားေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး၊
က်န္းမာေရး အစရွိတ့က
ဲ ႑ေတြမွာ ဖြ႔စ
ဲ ည္း ပံုန႔ဆ
ဲ ိုင္တဥ
ဲ့ ပေဒေတြ ရွိပါတယ္။ ႏိင
ု ္ငံတခုနဲ႔တခု တူမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ သိသိသာသာ
ျခားနားေနတတ္တာလည္း ရွိပါတယ္။ မိမိႏိုင္ငရ
ံ ႕ဲ ေရေျမအေနအထား၊ အရင္းအျမစ္စြမ္းအား၊ လံုျခံဳမႈ၊ ဓေလ့စရိုက္ အစရွိတာေတြ
အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္တည္ေဆာက္ရလို႔ ျခားနားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူေတြ အသိမ်ား၊ အေျပာမ်ားတဲ့ ဥပေဒ (Law) မွာ အမ်ားျပည္သူနဆ
႔ဲ ိုင္တဥ
ဲ့ ပေဒ (Public law)နဲ႔ သီးသန္႔ဥပေဒ (Private law)
ဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။
အမ်ားျပည္သူနဆ
႔ဲ ိုင္တ့ဲ ဥပေဒဟာ တရားေရးစနစ္ရ႕ဲ အစိတ္အပိုင္းတခု ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ လူထု ဘယ္လဆ
ို က္စပ္သလဲ၊
ႏိုင္ငံေတာ္န႔ဲ အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာနေတြ ဘယ္လဆ
ို က္စပ္သလဲ ဆိုတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ဥပေဒကို (၃)မ်ဳိး
ခြဲထားပါတယ္။
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1.

ႏိုင္ငံဖ႔စ
ဲြ ည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Constitutional law)

2.

စီမံခန္႔ခမ
ဲြ ႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Administrative law)

3.

ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒ (Criminal law)။

ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဆိုင္ရာဥပေဒကို နမူနာျပရရင္ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲကို ဘယ္လိုတရားစြဆ
ဲ ိုႏိုင္ၿပီး
ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ ရာထူးကေန ဖယ္ရွားတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာဥပေဒမွာ အစိုး ရဌာနေတြအတြကသ
္ ာမက အရပ္ဘက္ျပည္သူေတြအတြက္ပါ နည္းနာစည္းမ်ဥ္း ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
နမူနာေျပာရရင္ အစိုးရရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခုေၾကာင့္ လူတဦး ခ်င္းျဖစ္ျဖစ္၊ အသင္းအဖြဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ နစ္နာဆံုးရွံဳးတာရွရ
ိ င္ ေလ်ာ္ေၾကး
ရဖို႔ တရားစြဆ
ဲ ိုပိုင္ခင
ြ ့္ (lawsuits) ရွိတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒကို နမူနာေျပာရရင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ေပးမယ္လို႔ ၿခိမ္း ေျခာက္တာကို တားျမစ္တဥ
ဲ့ ပေဒမ်ဳိး ပါဘဲ။
ေနာက္ထပ္နမူနာတခုကေတာ့ စြပ္စခ
ဲြ ံရတာရွိရင္ စြပ္စခ
ြဲ ံရသူအတြက္ ရပိုင္ခင
ြ ့္ကို ကာကြယ္ေပးထားတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။
သီးသန္႔ဥပေဒဟာလည္း တရားေရးစနစ္ရ႕ဲ အစိတ္အပိုင္းတခုျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္စာတမ္းအရ ဆက္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာေတြ ပါဝင္ပါ
တယ္။ ဥပမာ- Contract လို႔ေခၚတဲ့ ႏွစ္ဦးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ မလိုက္နာရင္ ေလ်ာ္ေၾကးရဖို႔ တရားစြဆ
ဲ ိုပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ အမ်ား
ျပည္သူနဆ
႔ဲ ိုင္တဥ
့ဲ ပေဒမွာ အစိုး ရနဲ႔ နစ္နာဆံုး ရွံဳးသူေတြအၾကား ေလ်ာ္ေၾကးရွိေပမယ့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ မရွိပါဘူး။ အဲဒါ ကြာျခား
ခ်က္ပါ။ သီး သန္႔ဥပေဒမွာ ပိုင္ဆိုင္မႈဥပေဒ၊ မိသားစုဥပေဒ၊ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈ ဥပေဒ၊
လူအမ်ားက စာေရးသား လက္မွတ္ေရးထိုး ေတာင္း ဆိုႏိုင္တဲ့ ဥပေဒ၊ အေမြဆက္ခံပိုင္ခင
ြ ့္ ဥပေဒ၊ စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒ အစရွိ
တာေတြ ပါဝင္သည္။
အမ်ားျပည္သူနဆ
႔ဲ ိုင္တဥ
့ဲ ပေဒ၊ သီးသန္႔ဥပေဒေတြကို ျပည္တင
ြ ္းမွာ က်င့္သံုးရပါတယ္။ ဒီလဥ
ို ပေဒေတြသာမက ႏိုင္ငံတကာတိုင္းျပည္
အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံတကာအသင္းအဖြ႔အ
ဲ ေနနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ လိုက္နာက်င့္သံုးရတဲ့ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒေတြလည္း ရွိပါတယ္။
ရာဇဝတ္မႈဥပေဒအတြက္ တရားေရးစနစ္မွာ ဥပေဒအရ ဘယ္လအ
ို ေရးယူရသလဲ၊ ဘယ္လိုတရားစီရင္ဆုံး ျဖတ္ရသလဲ ဆိုၿပီး အမ်ဳိး
အစား စံုစုံလင္လင္ ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- နစ္နာဆံုးရွံဳးရလို႔ ျပည္သူေတြက နစ္နာေၾကးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို တရားျပန္စတ
ြဲ ့အ
ဲ ခါ
ရဲနဲ႔ အစိုး ရတာဝန္ရွိသူေတြက ဥပေဒခ်ဳိး ေဖာက္သူေတြကို ဖမ္းဆီးရပါတယ္။ တရားရံုး က စစ္ေဆးဆံုး ျဖတ္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တာ
ထင္ရွားရင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္အေနနဲ႔ ေငြဒဏ္(ဒါမွမဟုတ)္ ေထာင္ဒဏ္(ဒါမွမဟုတ)္ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုး က်ခံရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
“ဥပေဒေတြကို ျပဌာန္း ထားရတာဟာ က်င့္ဝတ္မညီတအ
ဲ့ ျပဳအမူေၾကာင့္ ဆိုးဆိုး ဝါးဝါး ထိခိုက္မပ်က္စီး မီ တားျမစ္ရမယ္” ဆိုတ့ဲ
ရည္ရြယ္ခ်က္န႔ဲ ျဖစ္တယ္လို႔ စာေရးဆရာ ေရာဘတ္ ဟင္ကလီ (Robert Hinkley) ကေျပာပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ လူ႔သမိုင္း မွာေတာ့
မွန္ေနခဲ့တာေတြ ရွိႏိုင္ပါလိမမ
့္ ယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရရွည္ ဆက္ထိန္းထားႏိုင္မာွ မဟုတ္ပါဘူး။ အႀကီးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း တခ်ဳိ႕ဟာ
က်င့္ဝတ္မညီၾကေပမယ့္ အစိုးရနဲ႔ နားလည္မႈယူထားၾကတာေၾကာင့္ အစိုးရက အေရးယူအျပစ္ေပးဖို႔ အားတက္သေရာ မရွိလွတာကို
ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Robert Hinkley ေျပာသလို ျဖစ္မလာႏိုင္ပဲ ရွိေနပါေတာ့တယ္။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိးဟာ ဒီေန႔ေခတ္ တရားေရး
စနစ္ကို စိန္ေခၚေနပါၿပီ။
ဥပေဒေတြ ရွိေနရတာဟာ မလိုအပ္တ့ဲ ထိခိုက္နစ္နာဆံုးရွံဳးတာေတြ မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တာ၊ တားဆီးေပးထားတာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တရားေရးစနစ္ရ႕ဲ အေျခခံမူတရပ္ကေတာ့ ဥပေဒအေရအတြက္ကို ျဖစ္ႏိုငသ
္ မွ် အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ျပဌာန္း
ထားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ ဥပေဒေတြက လိုအပ္တာထက္ ပိုမ်ားျပားေနလြန္းရင္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန
အာဏာနဲ႔ အဓမၼအႏိုင္က်င့္တာေတြ ျဖစ္လာႏိုင္လို႔ပါဘဲ။ ၿပီးေတာ့လည္း လူထုအေနနဲ႔ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လႈပ္ရွားသြားလာရမယ့္
ကိစၥေတြေတာင္ ကန္႔သတ္ခံေနရဖို႔ ျဖစ္သာြ းႏိုင္ပါတယ္။
လိုအပ္တာထက္ ဥပေဒေတြပိုမ်ားေနတာကို ဥပမာျပပါမယ္။ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ ရႈပ္ေထြးလွတဲ့ တရားေရးစနစ္မွာ အမႈကိစၥ တခုတည္း
မွာေတာင္ ဥပေဒ ႏွစ္မ်ဳိး ၊ သံုးမ်ဳိး ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဥပေဒတခုအရ အျပစ္မရွိေပမယ့္ အျခားဥပေဒတခုအရ အျပစ္ရွိတတ္
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ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ေနရင္ ဥပေဒထိန္းသိမ္း ေရးမွာ တာဝန္ယူထားတဲ့ ရဲေတြ၊ တရားရံုးေတြက သူတို႔သေဘာအတိုင္း ႀကိဳက္သလို
ဆံုးျဖတ္ေနေတာ့မာွ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တကယ္တမ္းအျပစ္ရွိသူကိုေတာင္ ဥပေဒကေန လက္တလံုးျခားလြတ္ေအာင္ လုပ္ေပး
ႏိုင္သလို အျပစ္မက်ဴးလြန္သူလည္း ဥပေဒနဲ႔ မၿငိၿငိေအာင္ အေရးယူ အျပစ္ေပးႏိုငတ
္ သ
ဲ့ ေဘာ ရွိေနေတာ့မာွ ျဖစ္ပါတယ္။ တရား
စီရင္ေရးစနစ္မွာ အခုလအ
ို ားနည္း ေနတာကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္တဲ့ ရာဇဝတ္သားေတြဟာ လာဘ္ထိုး ၾကပါေတာ့
တယ္။ ဒီအခါမွာ တရားစီရင္ေရးမ႑ိုင္ ျခစားဖို႔ ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိုင္ ျခစားလာရတဲ့ အဓိက
အေၾကာင္းရင္းေတြမွာ ဥပေဒေတြကို လိုအပ္တာထက္ ပိုမ်ားေစတာလည္း တခုအပါအဝင္ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
ဥပေဒဘက္ေတာ္သားေတြကိုယ္တိုင္က ဥပေဒကို အလြသ
ဲ ံုးစားလုပ္တဲ့ ဒီလအ
ို ျဖစ္ေတြဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာသာမက ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး
ႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ ရွိတတ္ပါတယ္။ ပိုက္ဆံတတ္ႏိုင္သူေတြအတြက္ ေထာင္အေနာက္ဘက္ကေန ျပန္ထြက္သြားဖို႔ တံခါးရွိတယ္
လို႔ေတာင္ သေရာ္ခံရပါတယ္။
ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံေတြမွာ ဥပေဒအလြသ
ဲ ံုးစားပံု နမူနာတခုကို ေျပာျပပါမယ္။ ၿမိ့ဳေတြကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ဆိုၿပီး ၿမိ့ဳစြန္ လူေနရပ္ကြက္သစ္ေတြကို
စနစ္တက် အကြက္မရိုက္ပဲ ေလာဘတႀကီး တည္ေဆာက္ၾကတဲအ
့ ခါ ေျမယာေရာင္းဝယ္ငွားရမ္း တဲ့ ကုမၸဏီေတြက ၿမိ့ဳနယ္ အရာရွိ
ေတြကို လာဘ္ထိုး ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း ႀကီးမ်ားအတြက္ အကြက္ေကာင္း ေတြကို ရယူၾကပါတယ္။ ေဒသခံ လူအမ်ားစုက
ဒါကို ကန္႔ကက
ြ ္ၾကေပမယ့္ မရပါဘူး ။ ကုမၸဏီေတြက အခြန္ေဆာင္ပါ့မယ္လို႔ ကတိေပးၾကပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ အခြန္အခ်ဳိ႕ဟာ
ေလ်ာ္ေၾကးပံုစံမ်ဳိး နဲ႔ ၿမိ့ဳနယ္အရာရွိေတြကို လာဘ္ထိုးသြားတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လက္တလံုး ျခားလုပ္ၿပီး
ကုမၸဏီေတြက အျမတ္ထုတ္သာြ းတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေခတ္သစ္ လူေနမႈအသိုင္းအဝိုင္း ကို ပ်က္စီးေစဖို႔ အျပင္းထန္ဆံုး ၿခိမ္းျခာက္ေနတာကေတာ့ အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားၿပီး ကိုယ္က်ဳိး
ရွာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ အာဏာအလြသ
ဲ ံုး စားလုပ္ေနတဲအ
့ စိုးရကို ျပန္လည္ အေရးမယူႏိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ မရွိတာကို သက္ေသျပေနပါတယ္။ တရားဥပေဒ မစိုးမိုးရင္ လူအားလံုးကို တန္းတူညီတူ အကာအကြယ္ ေပး
ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မရွိလို႔ လူအမ်ားစုရ႕ဲ ဆႏၵဟာလည္း အာဏာပိုင္ေတြရ႕ဲ လစ္လ်ဴရႈတာကို ခံေနရပါလိမ့္မယ္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီး တဲ့ကိစၥကေတာ့ တဦးခ်င္း-တဖြဲ႔ခ်င္းရဲ႕ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီမွာ ရာဇဝတ္မႈန႔ဲ အစြပ္စခ
ဲြ ံရသူေတြရ႕ဲ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အေျခခံရပိုင္ခင
ြ ့္မွာ ဆိုထားတာကေတာ့ စြပ္စခ
ဲြ ံရ
တာေတာင္ အျပစ္မရွဘ
ိ ူးလို႔ ယူဆပိုင္ခင
ြ ့္ ျဖစ္ပါတယ္။
စြပ္စခ
ြဲ ံရသူဟာ အျပစ္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တရားရံုးမွာ သက္ေသအေထာက္အထားေတြ ရွရ
ိ ပါမယ္။ အေထာက္အထား
အခိုငအ
္ လံုန႔ဲ သက္ေသျပရပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး မဟုတ္ရင္ အာဏာရွင္ႏိုင္ငက
ံ
တရားရံုးေတြလို အကိုးအကားမရွိ စိတ္ထင္တိုင္း
ဆံုးျဖတ္စီရင္တာမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါမယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း ရုတ္တရက္ စိတ္ကူး ေပါက္တဲ့အတိုင္း အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲ ဆံုးျဖတ္စီရင္
တာမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ေအာက္မွာ တရားခံျဖစ္သာြ းတာေတာင္ ဥပေဒနဲ႔မညီညြတ္တဲ့ ဖမ္းဆီးထိန္း သိမ္း အက်ဥ္း ခ်ထားရာကေန ျပန္လတ
ြ ္ဖို႔
အခြငအ
့္ လမ္း ရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ေရွ႕ေတာ္သင
ြ ္းစာခြၽန္လႊာ (Habeas Corpus) တင္သင
ြ ္း ပိုင္ခင
ြ ့္ ျဖစ္ပါတယ္။
တရားခံကို တရားသူႀကီး ေရွ႕ေမွာက္ကို ျပန္လည္ဆင့္ေခၚၿပီး ေနာက္တႀကိမ္ ျပန္စစ္ေဆးရပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ မညီညြတ္တဲ့ ဖမ္းဆီး
ထိန္း သိမ္း အက်ဥ္းခ်ထားရင္ လြတ္ေျမာက္ခင
ြ ့္ရဖို႔ ခံရသူကိုယ္တိုင္ ဒါမွမဟုတ္ အျခားသူတဦး ဦးက ေရွ႕ေတာ္သင
ြ ္း စာခြၽန္လႊာကို
တရားရံုး တခုခု ဒါမွမဟုတ္ တရားသူႀကီး တဦးဦးထံ တင္သင
ြ ္း ေတာင္းဆိုပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။
မတရား ဖမ္း ဆီး ထိန္းသိမ္းအက်ဥ္းခ်ခံရတယ္လ႔ို ယူဆထားရင္ တရားဥပေဒကို စိန္ေခၚပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ အစိုး ရေရွ႕ေနက တင္ျပ
ထားတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထား (Evidence) ေတြကို တရားသူႀကီးက စစ္ေဆးၾကည့္ရႈဖို႔နဲ႔ အတင္းအၾကပ္ ရယူတင္ျပထားတဲ့
သက္ေသ (Coerced evidence)ေတြကို တားျမစ္ႏိုင္ဖို႔ ခံရသူဘက္က ေတာင္းဆိုပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ အတင္းအၾကပ္ရယူတယ္
ဆိုတာက ရဲန႔ဲ ေထာက္လွမ္း ေရးေတြက ညွင္းပမ္း ႏွိပ္စက္ ၿခိမ္းေျခာက္ ေသြးေဆာင္ၿပီး ရယူထားတဲ့ထြက္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။
ရာဇဝတ္မႈဆိုင္ရာ စြခ
ဲ ်က္ကို ခုခံကာကြယရ
္ ာမွာ အျခားရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။
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1.

ခိုင္လံုတ့ဲ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိပဲ ရွာေဖြဖမ္းဆီးျခင္းမွ ကင္းလြတ္ရပါမယ္။

2.

ဆႏၵျပေနသူကို ဖမ္းဆီး တဲ့အခါ လံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းတခုခုရွိမဘ
ွ ဲ ဖမ္း ဝရမ္းထုတ္ၿပီး ဖမ္း ခြင့္ ရွိပါတယ္။

3.

ဆႏၵျပသူကိုယ္တိုင္က အတင္းအၾကပ္ အဖမ္းခံလို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အျပစ္ရွိတယ္လ႔လ
ို ည္း အလိုအေလ်ာက္ ဝန္ခံစရာ မလိုပါဘူး။

4.

အဖမ္းခံရတဲ့အခါမွာ ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးခြင့္ ရွရ
ိ ပါမယ္။

5.

စြခ
ဲ ်က္တင္ထားတဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားေတြကို ရင္ဆိုင္ ျငင္း ပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။

6.

အမႈအခင္းကို အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ေမွာက္မွာ အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ စီရင္ပိုင္ခင
ြ ့္၊ အမႈအခင္းျဖစ္ရာေဒသမွာဘဲ စီရင္ပိုင္ခင
ြ ့္ ေပးရ
ပါတယ္။

7.

အာမခံေၾကးကို အလြန္အကြၽံ မသတ္မွတရ
္ ပါဘူး။ (ဘယ္သူမွ မတတ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ အာမခံေၾကးကို တရားရံုးေတြက
အလြန္အကြၽံ ျမွင့္တင္ မထားရပါဘူး။)

ဒီလို ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို စုစည္းထားတာကို Due process လို႔ေခၚပါတယ္။ အျပည့္အစံုကေတာ့ Due process of law ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူေတြမွာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိေနရပါတယ္။ အစိုးရကလည္း ျပည္သူေတြရ႕ဲ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို ေလးစား
လိုက္နာေပးရပါတယ္။
ဘယ္သူမဆို အျပစ္ရွိတယ္လုိ႔ ဆံုးျဖတ္စီရင္ခံထားရတာေတာင္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ေပးဖို႔ အယူခံဝင္ခင
ြ ့္ရွိ
ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဘယ္သ
္ ူ႔ကိုမဆို မတန္တဆ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္တာ၊ အစဥ္အလာမဟုတ္ပဲ ရက္စက္စြာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္တာေတြ မလုပရ
္
ပါဘူး။ ပစၥည္းဥစၥာ သိမ္းဆည္း ခံရတဲအ
့ မႈေတြမွာ ထိုက္သင့္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးရပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။
အမွန္တကယ္ ရာဇဝတ္မႈ မက်ဴးလြန္ရေသးခင္ က်ဴးလြန္ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့စခ
ြဲ ်က္ကို မတင္ႏိုင္ပါဘူး။ ဥပေဒသစ္ ထုတ္ျပန္ၿပီး
ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္ အေရးယူလို႔လည္း မရပါဘူး။ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ အေရးယူတဥ
ဲ့ ပေဒကို Ex post facto law လို႔ ေခၚပါတယ္။
ဥပေဒသစ္ ထုတ္ျပန္လိုက္တအ
့ဲ ခါ ပါရွိလာတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ အသစ္ေတြအေပၚ အတိတ္ကာလက ၿငိစြန္း ေနခဲ့ဖူး သူေတြကို အဲဒီ
ဥပေဒသစ္န႔ဲ အေရးယူ အျပစ္ေပးလို႔ မရပါဘူး။ သူတုိ႔ကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ (Amnesty) လိုမ်ဳိး အာမခံခ်က္ရွိတဲ့ ပံုစံတမ်ဳိး နဲ႔
လက္ခရ
ံ ပါတယ္။
ေနာက္တမ်ဳိး ကေတာ့ အျပစ္မရွဘ
ိ ူးဆိုၿပီး တရားေသလႊတ္ၿပီးသူ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို သူ႔အမႈရ႕ဲ အေၾကာင္းအရာ တခုတည္းအေပၚမွာ
ႏွစ္ခါျပန္ စီရင္ဆံုး ျဖတ္တာ မလုပ္ဖို႔ တားျမစ္ထားတဲ့ ဥပေဒ ရွိပါတယ္။ ဒါကို Double jeopardy လုိ႔ေခၚပါတယ္။
အစိုး ရကိုယ္တိုင္က တရားဥပေဒ စိုး မိုး ေရးကို တမ်ဳိးတမည္ အသံုး ခ်ႏိုင္ဖို႔ ခြၽင္းခ်က္ လိုက္ရွာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ တရားဥပေဒ
စိုးမိုးေရးကို ပ်က္ျပားေစဖို႔ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ဒါမွမဟုတ္ ဥပေဒေရးဆြသ
ဲ ူေတြက မရိုး မသား လုပ္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ
စိုးမုိးေရးကို စိန္ေခၚတာပါဘဲ။ “ခြၽင္းခ်က္” ဆိုတာ အခိုင္အမာတည္ရေ
ွိ နတဲ့ ဥပေဒတရပ္ကို အျခားနည္း လမ္းတခုနဲ႔ ျပန္ျပင္တာဘဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ “ဥပေဒက မည္သို႔ပင္ ဆိုထားေစကာမူ” အစ ရွိတဲ့စကားနဲ႔ ခြၽင္း ခ်က္ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။
ဥပမာေျပာရရင္ တကယ္လို႔ စစ္ေရးအရ က်ဴးေက်ာ္ခံရတဲ့အခါ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္တင
ြ ္းပုန္ကန္မႈ ျဖစ္တဲ့အခါ ဒီအမႈမွာ ပါဝင္ပတ္သက္
က်ဴးလြန္တယ္လို႔

သံသယျဖစ္ခံရသူေတြအတြက္

ေရွ႕ေတာ္သင
ြ ္းစာခြၽန္လႊာကို ဆိုင္းငံ့ထားႏိုင္တဲ့ ခြၽင္းခ်က္ကို အေမရိကန္

ျပည္ေထာင္စုမွာ က်င့္သံုးပါတယ္။
အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ခြၽင္း ခ်က္ မွန္သမွ်ဟာ အျပင္းအထန္ ေစာဒကတက္စရာေတြခ်ည္းပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ အစကတည္း က
ခြၽင္းခ်က္ကို မထားသင့္ပါဘူး။ မျဖစ္မေန ထားလာရင္လည္း မျဖစ္မေန ေစာဒကတက္ခင
ြ ့္ ရွိရပါမယ္။ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခင
ြ ့္လည္း ရွိရ
ပါမယ္။ ခြၽင္းခ်က္ေတြကို အေလးအနက္ထားလာရင္ တရားဥပေဒစိုး မိုးမႈကို မွ်တမွန္ကန္ေအာင္ ဖန္တီး ႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲႏိုင္ပါတယ္။
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အပိုင္း (၁၃) ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ
ႏိုင္ငံတခုကို တည္ေဆာက္တာဟာ အလြန္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္၊ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္
ဆိုၿပီး အေရးႀကီးရင္ႀကီးသလို ခြျဲ ခားေဆာင္ရက
ြ ္ရာမွာ ႏိုင္ငံတခုနဲ႔တခု ေဆာင္ရြက္ပံုခ်င္း မတူၾကပါဘူး။ အေျခခံက်က် ျခားနားတာ
ကေတာ့ ႏိုင္ငံတခုဟာ ႏိုင္ငံဖ႔စ
ဲြ ည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ က်င့္သံုးလား၊ မက်င့္သံုး ဘူး လား ဆိုတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံဖ႔စ
ဲြ ည္း
အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို Constitution လုိ႔ေခၚပါတယ္။ ႏိုင္ငံတခုလံုးကို တရားဝင္နည္း လမ္းေတြနဲ႔ ဘယ္လို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သလဲ
ဆိုတာေတြကို စာနဲ႔ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
(ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို အခုကစၿပီး “အေျခခံဥပေဒ” လို႔ အတိုေကာက္ သံုးႏႈန္းပါမယ္။)
ႏိုင္ငအ
ံ ေတာ္မ်ားမ်ားက အေျခခံဥပေဒကို က်င့္သံုးၾကပါတယ္။ မသံုးတဲ့ႏိုင္ငံ မရွိသေလာက္ နည္းပါတယ္။ ထူးထူးျခားျခား ဥပမာ
ႏိုင္ငံကေတာ့ ၿဗိတိန္ (United Kingdom) ပါဘဲ။ စေကာ့တလန္ မပါတဲ့ ၿဗိတိန္မွာ အေျခခံဥပေဒအစား Common law ကို က်င့္သံုး
ပါတယ္။ သူတို႔မွာ အဲဒီလိုက်င့္သံုးေနတာ ဆယ္စုႏွစ္ ခပ္မ်ားမ်ားေတာင္ ၾကာျမင့္ေနပါၿပီ္။ Common law နဲ႔ဘဲ အစိုး ရအဖြ႔က
ဲ ို
တည္ေဆာက္ပါတယ္။ ဥပေဒဆိုင္ရာ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ကိစအ
ၥ ားလံုးကို ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒကို က်င့္သံုး ရာမွာ သင္ခန္းစာယူစရာေတြကို အေလးေပးေျပာျပပါမယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ က်င့္သံုးတဲ့ စနစ္
ကိုလည္းေျပာပါမယ္။ အေမရိကန္စနစ္မွာ ခ်ဳိ႕ယြင္းအားနည္းခ်က္ေတြကို အသိအမွတ္ျပဳထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္ ရွရ
ိ ွိသမွ်
အေျခခံဥပေဒေတြထမ
ဲ ွာေတာ့ ကန္႔သတ္ထိန္း ညွိစနစ္နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ အေကာင္းဆံုးနမူနာကေတာ့ အေမရိကန္စနစ္ဘဲ ျဖစ္တယ္လို႔
ယူဆႏိုင္ပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒဟာ ႏိုင္ငံအတြင္း ကိုယ္ပိုင္က်င့္သံုးတဲ့ ဥပေဒေတြထဲမွာ အျမင့္ဆံုး ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒဟာ ႏိုင္ငရ
ံ ႕ဲ
အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို တရားဝင္အတည္ျပဳေပးပါတယ္။ ျပည္သူေတြကိုအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မယ့္ အစိုးရတရပ္ကိုတည္ေဆာက္ေပးပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒကို အေလးအနက္ စဥ္းစားၿပီး ေရးဆြရ
ဲ ပါတယ္။ တာဝန္လည္း ယူရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာအလိုက္
အခန္းက႑ေတြကို စနစ္တက် ခြထ
ဲ ားရပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္မထားဘူးဆိုရင္ ႏိုင္ငံမွာ က်င့္သံုး မယ့္စနစ္ကို ဖ်က္စီးဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလာတာ
ေတြကို ထိေရာက္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မာွ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးမယ့္ႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီလိုဘဲ အေလးနက္
ဂရုစိုက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိင
ု ္ငအ
ံ ေတာ္မ်ားမ်ားက သူတရ
ို႔ ႕ဲ အေျခခံဥပေဒေတြကို ထပ္ခါတလဲလဲ ျပန္ေရးဆြေ
ဲ နၾကရတာကိုၾကည္ရ
့ င္ အေျခခံဥပေဒကို လူထု
စိတ္တိုင္း က်ျဖစ္ေအာင္ ေရးဆြႏ
ဲ ိုင္ဖို႔ ဘယ္ေလာက္ခက္ခဲတာကို ေတြ႔ရပါမယ္။ အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးတိုးတက္မႈေတြအၾကား
အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္မိေနဖို႔ အလြန္အေရးႀကီး ပါတယ္။ အခ်ိတ္အဆက္ ေကာင္းရင္ေကာင္းသလို ႏိုင္ငံေရာ လူထုပါ တိုး တက္ႏိုင္
ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထပ္တလဲလဲ ေရးဆြေ
ဲ နရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံတခုဟာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ႏွစ္ေတာ္ေတာ္ၾကာ လက္ခံက်င့္သံုး ေနခဲ့ၿပီးမွ ဒီမိုကေရစီကို စတင္ က်င့္သံုးေတာ့မယ္
ဆိရ
ု င္ ခိုင္မာတဲ့ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြထ
ဲ ားတာေတာင္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါဘူး။ နမူနာျပရမယ္ဆိုရင္ အေျခခံဥပေဒက ခိုင္မာလြန္း
ေနတာကို မလိုက္နာႏိုင္လို႔ စစ္တပ္ကေန ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ်ၿပီး အာဏာသိမ္း လာႏိုင္စရာ ရွိပါတယ္။ တကယ္လို႔ အေျခခံ
ဥပေဒက အားနည္း ေနျပန္ရင္လည္း အာဏာရႏိုင္ငံေရးပါတီရ႕ဲ အစိုးရက သူတို႔အာဏာျမဲေရးကိဘ
ု ဲ ရည္ရြယ္ၿပီး သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္
ျပင္ဆင္သာြ းပါလိမ့္မယ္။
အေျခခံဥပေဒက အစိုးရတရပ္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ရမလဲ ဆိုတာ သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ ၿပီး ရင္ အာဏာကန္႔သတ္
ထိန္း ညွိစနစ္ကို တခါတည္း ပူးတြထ
ဲ ည့္ေပးလိုက္ပါတယ္။ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒမွာ ပထမ-ဒုတိယ-တတိယ အခန္း(၃)ခန္း မွာ
အေမရိကန္အစိုး ရရဲ႕ မ႑ိဳင္ႀကီးသံုးခုကို ထည့္သင
ြ ္း ေရးဆြဲထားပါတယ္။ ပထမအခန္းဟာ အထက္ႏွင့္ေအာက္ ပါလီမန္ေတြရ႕ဲ
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္န႔ဲ ပတ္သက္ပါတယ္။ ဒုတိယအခန္းကေတာ့ သမတနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ တတိယအခန္းဟာ တရားရံုး ခ်ဳပ္
က႑ ျဖစ္ပါတယ္။
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ဒီမ႑ိဳင္ေတြဟာ လူထုကို ကိုယ္စားအျပဳဆံုး ျဖစ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လုိ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စရ
ု ႕ဲ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြသ
ဲ ေ
ူ တြက
ယံုၾကည္ၾကပါတယ္။ သူတို႔ယံုၾကည္တ့အ
ဲ တိုင္း မ႑ိဳင္ေတြက အေရးပါေနတာျဖစ္လို႔ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ကလည္း အလားတူ
အေလးအနက္ထား လုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒက စီမံခန္႔ခအ
ဲြ ုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အာဏာကို မ႑ိဳင္အသီး သီး မွာ ခြဲျခားေပးထားပါတယ္။ မ႑ိဳင္တခုစီမွာ သီးျခားစီ အာဏာ
ရွိပါတယ္။ အာဏာအသီးသီး ကို အျပည့္အဝ အသံုးခ်ႏိုင္ၾကပါတယ္။ အျခားမ႑ိဳင္ေတြက အာဏာေတြနဲ႔ ထိပ္တိုက္မတိုး ရေအာင္
စီမံထားပါတယ္။ အျခားမ႑ိဳင္ေတြအေပၚလည္း ၾသဇာသက္ေရာက္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ မ႑ိဳင္ေတြက တာဝန္ေတြကို
အညီအမွ် ခြယ
ဲ ူၾကပါတယ္။
ဥပမာ- ဥပေဒျပဳေရးဟာ လႊတ္ေတာ္န႔ဘ
ဲ ဆ
ဲ ိုင္ၿပီး သမတနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သမတဟာ ဥပေဒကို အတည္ျပဳေပးဖို႔ ဆံုးျဖတ္
ႏိုင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါဘူး။ အတည္ျပဳၿပီးတဲ့ ဥပေဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ သမတရဲ႕ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔က လုပရ
္ ၿပီး
လႊတ္ေတာ္က အစိုးရအဖြ႔ရ
ဲ ႕ဲ စီမံခန္႔ခေ
ဲြ ရးကို ဝင္ေရာက္ မစြက္ဖက္ႏိုငပ
္ ါဘူး။ အလြန္ေကာင္းတဲ့ အာဏာခ်ိန္ခင
ြ ္လွ်ာ ညွိထားတဲ့စနစ္
ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒၾကမ္းေတြကို ေရးဆြဲပါတယ္။ သမတက လက္ခံၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္ရင္
အတည္ျဖစ္သာြ းပါတယ္။ သမတက လက္မခံႏိုငရ
္ င္ သူ႔မွာ ပယ္ခ်ႏိုင္တဲ့ ဗီတိုအာဏာရွိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဗီတို
အာဏာကို ေက်ာ္လႊားၿပီး အတည္ျပဳႏိုင္ျပန္ပါတယ္။
အေမရိကန္မွာ လႊတ္ေတာ္ကဘဲ စစ္ေၾကညာေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စစ္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ရင္ သမတဟာ တပ္ေပါင္း စုအားလံုးရဲ႕
ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး တာဝန္ခံလုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတဲ့ အာဏာကန္႔သတ္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။
အဆင့္ျမင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေတြက စစ္မိန္႔ကိုမေပးႏိုင္ပဲ ႏိုင္ငံေရးအရ လူထုက ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အျမင့္ဆံုးရာထူးရွိသူ
သမတဆီက တိုက္ရိုက္ အမိန္႔ေပးႏိုင္တ့စ
ဲ နစ္ ျဖစ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္မွာ သမတကို တရားစြႏ
ဲ ိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက တရားစြဲတအ
ဲ့ ခါ အထက္လႊတ္ေတာ္
အမတ္ေတြက စီရင္ဆံုး ျဖတ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္မွာ အျမင့္ဆံုး တရားရံုး (Supreme Court) ရွိပါတယ္။ အျမင့္ဆံုးတရားရံုး ရဲ႕ေအာက္မွာ အထူး တရားရံုး (Tribunal) ရွိၿပီး
ၾကားနာစစ္ေဆး ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးဘက္မွာ အဆင့္ျမင့္ဆံုး ရာထူးေတြကို သမတက စိတ္ႀကိဳက္ခန္႔ႏိုင္
ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပရၿပီး သမတ အဆိုျပဳထားတာကိုေတာင္ အထက္လႊတ္ေတာ္က ပယ္ခ်ႏိုင္ခင
ြ ့္
ရွိပါတယ္။
အျမင့္ဆံုးတရားရံုးမွာ တားျမစ္ဖ်က္သိမ္းႏိုင္တအ
့ဲ ာဏာ(Judicial review) ရွိပါတယ္။ ဥပေဒသစ္ေတြ၊ အစိုး ရလုပ္ရပ္ေတြက အေျခခံ
ဥပေဒပါ ျပဌာန္း ခ်က္န႔ဲ မညီညတ
ြ ရ
္ င္ ပယ္ခ်ႏိုင္တဲ့အာဏာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္နဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ႑ိဳင္ေတြရ႕ဲ အာဏာပိုင္ခင
ြ ့္
ေတြကို အျမင့္ဆံုးတရားရံုးရဲ႕ တားျမစ္ဖ်က္သိမ္း ႏိုင္တအ
ဲ့ ာဏာနဲ႔ ကန္႔သတ္ထားတာပါဘဲ။
ဒါေပမယ့္ အျမင့္ဆံုးတရားရံုးက ဒီလိုျပဳမူသူေတြကို သူတို႔ရာထူးကေန ဖယ္ရွားႏိုင္ခင
ြ ့္ မရွိသေလာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ
ဆိုေတာ့ သူတို႔ကို သက္ဆိုင္ရာမ႑ိုင္ေတြကဘဲ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ခန္႔ထားခြင့္၊ ဖယ္ရွားပိုင္ခင
ြ ရ
့္ ွိလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္မွာ အေျခခံဥပေဒကို ျပန္လည္-ျပင္ဆင္-ျဖည့္စြက-္ ႏႈတ္ပယ္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ ဒီလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ဟာလည္း အာဏာကို ကန္႔သတ္
ႏိုင္တဲ့ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းတခု ျဖစ္လာပါတယ္။
ေနာက္ထပ္အာဏာကန္႔သတ္ႏိုင္တ့ဲ ေနာက္ထပ္နည္းတခုကေတာ့ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရးမ႑ိဳင္န႔ဲ ဥပေဒျပဳမ႑ိုင္တို႔မွာ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ေန
သူေတြကို ရာထူးႏွစ္ခုစလံုးမွာ တၿပိဳင္တည္း တာဝန္မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ စီမံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္
အမတ္တဦးက သမတရဲ႕အၾကံေပးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခင
ြ ့္မရွပ
ိ ါဘူး။ ထမ္းေဆာင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အမတ္အျဖစ္ကေန
ႏႈတ္ထြက္ေပးရပါတယ္။ ဒါဟာ မ႑ိုင္ေတြမွာ သီးျခားအာဏာရွိတာကို အာမခံထားတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
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ဒီေနရာမွာေတာ့ အေမရိကန္ရ႕ဲ အေျခခံဥပေဒက ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ကြာျခားပါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာ အစိုးရအဖြဲ႔မွာ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အစိုး ရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးေတြ
အားလံုးဟာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ပါဝင္သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို Member of Parliament လို႔ေခၚပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စရ
ု ႕ဲ လႊတ္ေတာ္ (Congress) မွာ အထက္နဲ႔ေအာက္ လႊတ္ေတာ္တရပ္စီ ရွိပါတယ္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ကို
Senate လို႔ေခၚၿပီး ျပည္နယ္တခုမွာ အမတ္(၂)ဦး စီႏႈန္းန႔ဲ ျပည္နယ္ေပါင္း (၅ဝ)အတြက္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦး ေရ (၁ဝဝ)
ရွိပါတယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို House of Representatives လို႔ေခၚပါတယ္။ အမတ္ေပါင္း (၄၃၅)ဦး ရွိပါတယ္။ အထက္န႔ဲ
ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ေတြရွိလို႔ လႊတ္ေတာ္(၂)ရပ္ရွိတဲ့ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ (Bicameral) အမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္
တရပ္ဘဲ ရွရ
ိ င္ Unicameral လို႔ ေခၚပါတယ္။
ေအာက္လႊတ္ေတာ္အတြက္ ျပည္နယ္တခုခ်င္းကို ခန္႔မွန္းေျခ လူဦး ေရတူညီမႈအလိုက္ ခရိုင္ (District)ေတြဆိုၿပီး ထပ္ပိုင္းလိုက္
ပါတယ္။ ခရိုင္တခုစက
ီ
ကိုယ္စားျပဳသူ တဦးစီကို လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပါတယ္။ ခရိုင္အတြင္းေနထိုင္တဲ့ လူဦးေရ
စာရင္းသစ္အရ တိုးရင္တိုးသလို ေလ်ာ့ရင္ေလ်ာ့သလို ခရိုင္နယ္နိမိတ္ေတြကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႔စည္းရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဝ
ဲြ င္မယ့္
သူေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းသာေအာင္ ခရိုင္နယ္နိမိတ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိင
ု ္ငံေရးအရ
အေရးႀကီးလို႔ ဂရုစိုကရ
္ ပါတယ္။
အေမရိကန္ ျပည္နယ္တိုင္းဟာ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလံုးမွာ အခြင့္အေရး အတူတူ ရရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္နယ္အားလံုး မွာ
လူထုကို ကုိယ္စားျပဳတဲ့အခါ တန္း တူညီမွ်သြားပါတယ္။
မ႑ိုင္ႀကီး(၃)ခုက ဘယ္လအ
ို ာဏာေတြကို ဘယ္ေလာက္အထိ က်င့္သံုး ႏိင
ု ္ခင
ြ ့္ရရ
ွိ မယ္ ဆိုတာကို အေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ေပး
ပါတယ္။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဟာ ဥပေဒၾကမ္း ေတြကို ျပဳစုေရးဆြရ
ဲ ပါတယ္။ အျခားအလုပ္ေတြထဲက တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
ကိစ၊ၥ အခြန္ေကာက္ခံတ့က
ဲ ိစၥ၊ အသံုးစရိတ္ ခြေ
ဲ ဝတဲ့ကိစၥ၊ စာရင္းအင္းကိစၥ၊ ကုန္စည္ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးအတြက္ စည္းမ်ဥ္း
သတ္မွတ္တ့က
ဲ ိစၥ၊ စာပို႔စနစ္န႔ဲ စစ္ဘက္ေရးရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
သမတဟာ စစ္တပ္အားလံုးရဲ႕ ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္တဲ့အျပင္ အစိုး ရကက္ဘိနက္ ဌာနေတြအားလံုးရဲ႕ အႀကီးအကဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
သမတကို တႏိုငင
္ ံလံုးရဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳရပါတယ္။ သမတဟာ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ ေပၚလစီေတြအတြက္လည္း
တာဝန္ရွိပါတယ္။ အျခားႏိုင္ငံေတြမွာ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္မယ့္ သံအမတ္ႀကီး ေတြကို အထက္လႊတ္ေတာ္ရ႕ဲ သေဘာတူညီခ်က္န႔ဲ
သမတက ခန္႔ထားပါတယ္။ လူထုထံတင္ျပတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးမွာ သြယ္ဝိုက္ၿပီး ၾသဇာလႊမ္းမိုးပါတယ္။ သမတဟာ
သူနဲ႔ မဟာမိတ္ဖ႔ထ
ဲြ ားတဲ့ အထက္န႔ေ
ဲ အာက္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရ႕ဲ ႀကိဳးပမ္းခ်က္နဲ႔ ဥပေဒျပဳေရးအေပၚ တိုက္ရိုက္ ၾသဇာလႊမ္းမိုး
ပါတယ္။
သမတဦး ေဆာင္တ့ဲ

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ

ျပႆနာတခုရွိပါတယ္။

အထက္နဲ႔ေအာက္

လႊတ္ေတာ္ေတြက

ဥပေဒေရးဆြတ
ဲ ယ္

ဆိုေပမယ့္ ေရးဆြသ
ဲ မွ်ကို သမတက လက္မွတ္ေရးထိုး သေဘာတူလိမ့္မယ္လို႔ အာမခံခ်က္ မရွိပါဘူး။ နမူနာျပရရင္ အေမရိကန္
သမတ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ႀကီးေတြရ႕ဲ အက်ဳိး ေမွ်ာ္ကိုးတဲရ
့ ံပံုေငြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ တြမွာ အႏိုင္ရရွိခ့ၾဲ ကလို႔
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသေတြကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စည္း ၾကပ္ဖို႔ သမတက ျငင္းဆန္တတ္ၾကပါတယ္။
ပိုဆိုး တာက သမတက အဲဒရ
ီ ံပံုေငြအလွဴရွင္ေတြကို ကာကြယ္ေပးေနလို႔ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြရ
ဲ ာမွာ ဟာကြက္မရွိေအာင္၊ အဓိပၸာယ္
ရွင္း ေအာင္ မေရးဆြႏ
ဲ ိုင္ပဲ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဥပေဒၾကမ္းေတြကို သမတ အတည္ျပဳႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေလွ်ာ့ေလွ်ာ့ေပါ့ေပါ့ ေရးဆြဲ
ေပးေနရပါေတာ့တယ္။
ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ရ႕ဲ တာဝန္န႔လ
ဲ ုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ ေနာက္တမ်ဳိးက အစိုး ရ လုပ္ငန္းေဆာင္တာေတြအေပၚ ႀကီး ၾကပ္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အစိုး ရစီမံခန္႔ခေ
ဲြ ရးဘက္က တာဝန္ရွိသူေတြက ဥပေဒရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုငဘ
္ ူးလို႔ ယူဆရင္ သူတို႔ကို
လႊတ္ေတာ္ကေန စစ္ေဆးဖို႔ ဆင့္ေခၚပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔လည္း အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ၿပီး လမ္းေၾကာင္း မွားေနရင္
တာဝန္ရွိသူေတြကို လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္ လာေရာက္အစစ္ေဆးခံဖို႔ ဆင့္ေခၚပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။
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တတိယမ႑ိုင္ျဖစ္တ့ဲ တရားစီရင္ေရးဟာ ပထမ မ႑ိဳင္ႏွစ္ခုထက္ တဆင့္နိမ့္ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွာ အာဏာ ရွိတယ္လို႔
အေျခခံဥပေဒက သတ္မွတ္ေပးေပမယ့္ အာဏာကို ဘယ္လအ
ို သံုးခ်ႏိုင္တယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ အတိအက် ရွင္းလင္းေပးတာ မရွိ
ပါဘူး။ အျမင့္ဆံုးတရားရံုးမွာ စီမံခန္႔ခေ
ဲြ ရးမ႑ိဳင္နဲ႔ ဥပေဒျပဳမ႑ိုင္ေတြက အေျခခံဥပေဒကို ခ်ဳိး ေဖာက္တဲ့ အျပဳအမူေတြကို တားျမစ္
ဖ်က္သိမ္းဖို႔ အမွန္တကယ္ဘဲ Judicial review အာဏာရွိပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္ေတြအေပၚ အျငင္းပြားစရာ ရွရ
ိ င္လည္း
အျမင့္ဆံုးတရားရံုးရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကသာ ေနာက္ဆံုး အတည္ျဖစ္ပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒမရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ Judicial review
အာဏာမ်ဳိး မရွိပါဘူး။
တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္က

စီမံခန္႔ခေ
ဲြ ရးမ႑ိဳင္ႏွင့္

ဥပေဒျပဳမ႑ိုငေ
္ တြထက္

တဆင့္နိမ့္ရတာကေတာ့

အျမင့္ဆံုးတရားရံုးက

တရားသူႀကီး ေတြကို လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ မထားလို႔ပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တရားသူႀကီး ေတြဟာ လူထုအေပၚ တာဝန္ခံတာ
မရွိပါဘူး။ သူတို႔မွာ လက္ေတြ႔အားျဖင့္လည္း အာဏာမရွိပါဘူး။ အစိုးရရဲ႕ အာဏာက်င့္သံုး ပံုကို ထိန္းသိမ္းေပးႏိုင္ဖို႔ တရားရံုးေတြ
ရွိေနရတာဘဲလသ
ို႔ ာ ယူဆၾကပါတယ္။
တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္မွာ ႏိုင္ငံျခားေရးရာကိစၥေတြကို တားျမစ္ႏိုင္တဲ့ အာဏာရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အကန္႔အသတ္နဲ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္တင
ြ ္းေရးရာကိစၥေတြကဘ
ို ဲ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။
အေမရိကန္မွာ မွ်တတဲ့တရားစီရင္ေရးစနစ္က အမွန္တကယ္ တည္ရွိေနပါတယ္။ တရားရံုး ေတြရ႕ဲ ဆံုးျဖတ္စီရင္ခ်က္ကို အယူခံ
ဝင္ပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျမင့္ဆံုး တရားရံုးအဆင့္ကို တက္လာၿပီဆရ
ို င္ အဲဒီအဆင္ဆ
့ ံုးျဖတ္ခ်က္ေတြအေပၚ ေနာက္ထပ္
အယူခံပိုင္ခင
ြ ့္ မရွေ
ိ တာ့ပဲ ေနာက္ဆံုး အတည္ျဖစ္ပါတယ္။
အျမင့္ဆံုးတရားရံုးဟာ ေအာက္ရံုး ေတြရ႕ဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစားလိုက္နာေပမယ့္ လိုအပ္တအ
ဲ့ ခါ မူလဆံုး ျဖတ္ခ်က္ကို ျပင္ဆင္
ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကိုယ္တိုင္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ပံုစံတမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က
အေျခခံဥပေဒပါ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္-ျဖည့္စြက-္ ႏႈတ္ပယ္တအ
ဲ့ ခါ အျမင့္ဆံုးတရားရံုး မွ ဆံုး ျဖတ္ေပးပါတယ္။
တရားရံုး ေတြကို လြတ္လပ္စာြ ဆံုးျဖတ္စီရင္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး တည္ေဆာက္ထားပါတယ္။ ဘယ္သူ႔မ်က္ႏွာကိုမွ မၾကည့္ပါဘူး။
ႏိုင္ငံေရးကိုလည္း မၾကည့္ပါဘူး။ တရားရံုး ဟာ မ်က္စိကန္း တယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ မွန္ကန္တဥ
ဲ့ ပေဒကလြဲလို႔ အျခားဘာကိုမွ
မျမင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဥပေဒျပဳကိစၥ၊ တရားေရးကိစၥ အျငင္း ပြားတာေတြမွာ တရားရံုးေတြက ဘက္မလိုက္ပဲ သံုးသပ္
ေပးတဲအ
့ ျပင္ အစုိးရမူဝါဒေတြအတိုင္းလိုက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေပးမွာ မဟုတဘ
္ ူးလို႔လည္း ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားသူႀကီး
ေတြဟာ ႏိင
ု ္ငံေရးအရ အာရံုစိုက္ဖို႔ လိုမယ့္ကိစၥေတြကိုလည္း မလုပ္ေဆာင္သလို ဘက္လိုက္ ဆံုး ျဖတ္စီရင္တာလည္း မရွိပါဘူး။
တရားရံုး အတြက္

အေျခခံမူတရပ္ဟာ

တရားစီရင္ႏိုင္ေလာက္တဲ့

အေျခအေနကို

ထိန္းသိမ္း ထားဖို႔

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီမူအရ

တရားသူႀကီး ေတြဟာ သူတို႔အေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္စီရင္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနရွိမွ ဆံုးျဖတ္စီရင္မာွ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အေျခခံဥပေဒနဲ႔
မကိုက္ညီတာ ရွင္းလင္းသိသာေနရင္ တရားသူႀကီးေတြက ဆန္႔က်င္တအ
ဲ့ ေနနဲ႔ တရားစီရင္တာကို ရပ္ဆိုင္းထားႏိုင္ပါတယ္။
တရားရံုး ေတြက အေျခခံဥပေဒမွာ အမွန္တကယ္ရွိေနတဲ့ စာသားေတြအတိုင္း အတိအက်လိုက္နာၾကရပါတယ္။ ဒါမွသာ ဥပေဒျပဳ
လႊတ္ေတာ္ရ႕ဲ အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို မထိခိုက္ေစပဲ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ တရားစီရင္ေရးစနစ္မွာ လက္ရွိတရားစီရင္ေရးစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ တရား
စီရင္ႏိုင္ေလာက္တ့ဲ အေျခအေနကို ထိန္းသိမ္း ထားတာရဲ႕ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးသမားေတြဟာ အေျခခံ
ဥပေဒအတိုင္းမဟုတ္ပဲ ဥပေဒေတြကို ျပင္ဆင္တာ၊ အရင္ တရားရံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္တာ၊ အေျခခံဥပေဒကို သူတို႔
သေဘာအတိုင္း အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူေနတာေတြ ရွိတယ္လို႔ ထိန္း သိမ္းထားလိုသူေတြဘက္က ယူဆၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ျပဳျပင္ေရးသမားေတြဘက္ကေတာ့ အဲဒီလို မယူဆပါဘူး။
ထိန္း သိမ္းလိုသူန႔ဲ ျပဳျပင္လိုသူ ႏွစ္ဘက္တို႔က ၿပိဳင္ဆိုင္လာတာကိုၾကည့္ရင္ ဒီကိစၥဟာ အေရးႀကီးေနၿပီ ဆိုတာကို ျပသေနပါတယ္။
အေျခခံဥပေဒ ဆိုတာ အသက္ဝင္ေနရပါတယ္။ စာရြက္စာတမ္းျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္စာ မဟုတ္ပါဘူး။ ထာဝတည္ရ-ွိ က်င့္သံုး
ေနရမယ္လို႔ မဆိုလိပ
ု ါဘူး။ လိုအပ္သလို ျပင္ဆင္ေျပာင္း လဲႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။ အေျခခံဥပေဒမွာ ေရးသားထားတဲအ
့ တိုင္း
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အတိအက် အဓိပၸာယ္ေဖာ္ရမယ္လို႔ (၁၈)ရာစုတဝိုက္က ေစာဒကတက္သူေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ခရစ္ယန္သမၼာက်မ္းစာနဲ႔
မူဆလင္ ကိုရမ္က်မ္း စာေတြကို အတိအက် အဓိပၸာယ္ေဖာ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုသူေတြနဲ႔ တူေနပါေတာ့တယ္။ အမွန္မွာေတာ့ သူတို႔ဟာ
အေျခခံဥပေဒကို အတိအက် က်င့္သံုးလိုသူေတြဘဲ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒကို မူၾကမ္းေရးသူေတြက သူတို႔အေနနဲ႔ အနာဂတ္မွာ အသံုးျပဳလာဖိရ
ု႔ ွိတဲ့ အရာရာတိုင္း ကို အျပည့္အစံု
ပါဝင္ေစႏိုင္မယ့္ မူၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္မာွ မဟုတဘ
္ ူးလို႔ သေဘာေပါက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရ႕ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ
အဲဒီလိုေျပာင္းလဲလာႏိုင္တာေတြအေပၚ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစႏိုင္မယ့္ ပဋိဥာဥ္စာခ်ဳပ္ကိုသာ ေမြးဖြားေပးလိုက္ဖဘ
ို႔ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္တက္လာမယ့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ တရားေရးပညာရွင္ေတြကလည္း ဒီလိုစိတ္ဓါတ္ကုိ ဆက္လက္ေမြး ျမဴဖို႔ သူတို႔က ေမွ်ာ္လင့္ထား
ခဲ့ၾကပါတယ္။
အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုကရ
္ င္ေတာ့ အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္တာေတြ၊ အာဏာကန္႔သတ္တာေတြ၊ ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမွာက္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ၊
အေကာင္းဆံုး ေရြး ခ်ယ္ခံပုဂၢိဳလ္ေတြန႔ဲ ပတ္သက္ေနတာကို ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးက ျပည္သူေတြ အေသအခ်ာ ဂရုတစိုက္ ဆံုးျဖတ္
ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြရ႕ဲ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ တဦးခ်င္း၊ တဖြဲ႔ခ်င္းရဲ႕ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို တန္ဖိုးထား ေလးစားၿပီး ထိန္းသိမ္း ေပး
လိုတဲ့ အစိုးရေကာင္းတရပ္ ေပၚထြန္းေရးဘဲ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။
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အပိုင္း (၁၄)

ဖယ္ဒရယ္စနစ္

အရွင္းဆံုး ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ပံုဟာ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ တရပ္ဘရ
ဲ ွိတ့ဲ Unitary state လို႔ေခၚတဲ့ တျပည္ေထာင္ႏိုင္ငံစနစ္
ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အဲဒီႏိုင္ငံမွာ ဗဟိုအစိုးရတခုဘဲ ရွိတာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ (ဒါမွမဟုတ)္ ေဒသႀကီးေတြကို
အေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့စနစ္ မရွိပါဘူး။ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္လည္း တရပ္ဘဲ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံတင
ြ ္း မွာ ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္
လူဦး ေရတူညီတ့ဲ ခရိုင္ေတြ ခြထ
ဲ ားပါတယ္။ လူထုကို ကိုယ္စားျပဳမယ့္အမတ္ေတြကို ခရိုင္အတြင္း ေနထိုင္သူေတြက ေရြးခ်ယ္
တင္ေျမွာက္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုတည္ေဆာက္ပံုမ်ဳိးဟာ ဘယ္လို လူေနမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုမဆို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ သင့္ေတာ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာေတာ့ အေၾကာင္း ျပခ်က္မ်ဳိးစံုနဲ႔ ဗဟိုအစိုးရအျပင္ ျပည္နယ္ (ဒါမွမဟုတ)္ ေဒသႀကီးေတြ ထားရွိၾကပါတယ္။
အထက္န႔ေ
ဲ အာက္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ ပံုစံဟာလည္း အမ်ားလက္ခံတဲ့ စံႏႈန္းတခု ျဖစ္လာပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ခရိုင္၊ ၿမိ့ဳႀကီး ၊
ၿမိ့ဳနယ္အလိုက္ အစိုးရအာဏာပိုင္ အဆင့္ဆင့္ကို ထပ္မံဖြဲ႔စည္းၿပီး စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္တတ္ၾကပါတယ္။
ဒီလရ
ို ႈပ္ေထြးလွတ့စ
ဲ နစ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ ေနာက္ခံသမိုင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဆိုၿပီး
သမိင
ု ္းဦးစတင္တုန္းက အဲဒီေနရာကို စေရာက္လာသူေတြဟာ သူတို႔အေခၚအတိုင္း ဆိုရင္ နယ္ေျမသစ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးအရ
ခ်က္ခ်င္း ထိန္း ခ်ဳပ္လိုက္ၾကပါတယ္။ ကိုလိုနီ လုပ္တာပါဘဲ။ ဒါကို “နယ္ခ်ဲ႕တယ္”လုိ႔ ျမန္မာစကားနဲ႕ ေခၚပါတယ္။ အေမရိကကို
ေရာက္လာသူေတြဟာ ျပည္နယ္ တခုၿပီး တခုကို တစတစ ခ်ဲ႕ထြင္သိမ္း သြင္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ နယ္ေျမတခုလံုးကို
လူဦး ေရအလိုက္ အုပ္စုငယ္ေတြ ခြထ
ဲ ုတ္လိုက္ပါတယ္။ ပထဝီေျမအေနအထားအလိုက္ နယ္နိမိတ္ေတြ သတ္မွတ္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္
ခဲ့ၾကပါတယ္။
ႏိုင္ငံတခုမွာ ဗဟိုအစုိး ရက မတူကျဲြ ပား ျခားနားတဲ့ ျပည္နယ္ေတြကို တစုတစည္း တည္း ဖြဲ႔စည္းထားရင္ အဲဒီႏိုင္ငမ
ံ ွာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္
ရွိတယ္လို႔ ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒအ
ီ စိုး ရကို ဗဟုိအစိုးရ (Central government) (ဒါမွမဟုတ)္ ဖယ္ဒရယ္အစိုးရ (Federal
government) လို႔ေခၚပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အေပၚ အဓိကေမးဖို႔ ရွိတာကေတာ့ ဗဟိုအစိုး ရနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရေတြအၾကား
ပိုင္း ျခားခြေ
ဲ ဝထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ၊ လိုက္နာရမယ့္ကိစၥေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
အာဏာကို ပိုင္းျခားခြေ
ဲ ဝထားတာဟာ အလြန္ေကာင္းတဲ့ အင္အားခ်ိန္ခင
ြ ္လွ်ာညီမွ်မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုမွာ အာဏာအမ်ားစု ရွိေနရင္
အာဏာရွင္စနစ္ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဗဟိုမွာ အာဏာနည္းလြန္းေနရင္လည္း တိုင္းျပည္ၿပိဳကြဲၿပီး ဖယ္ဒရယ္စနစ္ က်ဆံုးတတ္
ပါတယ္။ ဗဟိုအစိုး ရအေပၚဆန္႔က်င္တ့ဲ ျပည္နယ္ေတြက ခြဲထြက္ၾကလို႔ တိုင္းျပည္တခုလံုး အစိတ္စိတအ
္ မႊာအမႊာ ကြဲထြက္သာြ းရ
တတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာျဖစ္ရပ္ေတြမွာ ႏိုင္ငံကို အျပည့္အဝကိုယ္စားျပဳၿပီး ပါဝင္ႏိုင္ရုံေလာက္သာ ဗဟိုအစိုး ရမွာ အင္အားရွိဖို႔
လိအ
ု ပ္ပါတယ္။
ဖယ္ဒရယ္စနစ္ တည္ေဆာက္ပံုန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ကမာၻမွာ ပံုစံမ်ဳိးစံု ရွိပါတယ္။ တခုနဲ႔တခု သိသိသာသာ ျခားနားပါတယ္။ အင္အား
ခ်ိန္ခင
ြ ္လွ်ာ ညီမွ်တဲအ
့ ေပၚမူတည္ၿပီး ကြျဲ ပားေနၾကတာပါဘဲ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ခိုင္မာတဲ့ ဗဟိုအစိုး ရ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
အျခားဖယ္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတြမွာ ကြန္ဖယ္ဒေရးရွင္း (Confederation) ပံုစန
ံ ဲ႔ ရွိတတ္ပါတယ္။ ကြန္ဖယ္ဒေရးရွင္း ပံုစံမွာ အခိုင္အမာ
ရပ္တည္ေနတဲ့ ျပည္နယ္ေတြရွိေပမယ့္ ျပည္နယ္ေတြကို စုစည္းထားပံုကေတာ့ ဖယ္ဒရယ္ေလာက္ မခိုင္မာပါဘူး။ တခ်ဳိ႕ျပည္နယ္
ေတြဟာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတာင္ ရရွိထားပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရင္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္က ျပည္နယ္ေတြအားလံုးအေပၚ စုစည္းအား
ေကာင္းၿပီး၊ ကြန္ဖယ္ဒေရးရွင္းက ျပည္နယ္တခုခ်င္း အလိုက္ အားေကာင္းတာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
ဗဟိုနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြအၾကား တူညီမႈ ရွ-ိ မရွိ ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္သလဲ ဆိုတ့အ
ဲ ေပၚ
မူတည္ပါတယ္္။ တကယ္လ႔ို ျပည္နယ္ေတြက အင္အားခိုင္မာေတာင့္တင္းၿပီး သူတို႔ကိုယ္တိုင္ အမွီအခိုကင္းကင္း ရပ္တည္ႏိုင္စမ
ြ ္း
ရွိတယ္ဆိုတ့ဲ လကၡဏာေတြ ျပႏိုင္ရင္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ အထိုက္အေလ်ာက္ အားနည္း တတ္ပါတယ္။ ဥပမာဆိုရင္ ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္ေနတဲ့ျပည္နယ္ဟာ ဗဟိုအစိုးရကို အံတုလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ သိပ္မဖြံ႔ၿဖိဳးေသးတဲ့ ျပည္နယ္ေတြအေပၚ ႏိုင့္ထက္စီး နင္း
လုပ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ ေအာင္ျမင္ဖအ
ို႔ တြက္ ဗဟိုအစိုးရမွာ အာဏာအလံုအေလာက္ ရွိေနရပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွသာ
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မတူတဲ့ ျပည္နယ္ အခ်င္းခ်င္း ႀကီး ႏိုင္ငယ္ညွင္း မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားႏိုင္ပါမယ္။
ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကုိ က်င့္သုံးရင္ အက်ဳိးျဖစ္ထန
ြ ္းတာေတြရွိပါတယ္။ ဥပမာတခုကေတာ့ ဖယ္ဒရယ္စနစ္နဲ႔ စုစည္းရလို႔ ညီညတ
ြ ္ၿပီး
အင္အားပိုေကာင္းလာပါတယ္။ ကာကြယ္ေရးအသံုးစရိတ္ကို စုေပါင္းၿပီး မွ်ေဝက်ခံရလို႔ အျခားကိစၥေတြမွာ သံုး စြဲဖို႔ ဘ႑ာေငြ ပိုရ
လာပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ အားနည္းရင္ ျပည္နယ္ေတြမွာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အာဏာ ေလ်ာ့နည္းတတ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္အေနနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳး
တိုးတက္တ့လ
ဲ ကၡဏာကို ျပသႏိုင္စမ
ြ ္း ေလ်ာ့နည္းသြားတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ျပည္နယ္ေတြက ဗဟိုအစိုးရကို ပိုမိုမွီခိုလာရပါတယ္။
ဗဟိုအစိုးရကို ပိုၿပီးမွီခိုရင္ အမ်ဳိးသားေရးလကၡဏာ ပိုထင္ရွားလာၿပီး ျပည္နယ္ေတြရ႕ဲ ဝိေသသလကၡဏာေတြမွာ အားေလ်ာ့သာြ းရ
တတ္ပါတယ္။
ဖယ္ဒရယ္စနစ္မွာ ေပးဆပ္ရတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္းမွာ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အာဏာရရွိတဲ့ မတူကျဲြ ပား
ေနတဲ့ အုပ္စုေတြ မ်ားေလေလ၊ အုပ္စုအခ်င္း ခ်င္း ပဋိပကၡ ပိုျဖစ္ေလပါဘဲ။ ဒါ့ျပင္ အစိုးရအဆင့္မ်ဳိးစံုကို စီမံကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔န႔ဲ
အဆင့္မ်ဳိးစံုမွာ အာဏာအလြသ
ဲ ံုး စားတာေတြကို တားဆီး ႏိုင္ဖအ
ို႔ တြက္ ပိုၿပီး ကန္႔သတ္ထိန္း ညွိ ေပးထားရျပန္ပါတယ္။ အဆင့္မ်ဳိး စံု
အတြက္ ေဆာင္ရက
ြ ္ရလို႔ စုစုေပါင္း ကုန္က်စရိတ္လည္း ျမင့္တက္လာရပါတယ္။
ဖယ္ဒရယ္စနစ္ရ႕ဲ အျခားဝိေသသလကၡဏာေတြထဲက တခုကေတာ့ ျပည္နယ္ေတြက ဗဟုိအစိုးရကို ပံုစံသစ္ေျပာင္း ဖိအ
ု႔ တြက္
ခ်ဥ္းကပ္ရာမွာ

ေျပာင္းလဲအစားထိုးႏိုင္တ့ဲ

အျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔

စမ္းသပ္တတ္တာ

ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔

ျပည္နယ္

အေရအတြက္ မ်ားျပားလြန္းေနရင္ နည္းလမ္းေတြလည္း မ်ားလာမွာျဖစ္လို႔ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ ရႈပ္ေထြး လာႏိုင္ပါတယ္။ ျပႆနာလည္း
တက္ႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတခုမွာ ျပည္နယ္အမ်ားအျပား ရွိေနရင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ ရည္မွန္းခ်က္တူ၊ ခံယူခ်က္တူ စုစည္း
ညီညြတ္မႈေတြ မျဖစ္လာႏိုင္ပါဘူး။ အထူး သျဖင့္ ျပည္နယ္တခုခ်င္းရဲ႕ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာပါတယ္။
ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ဟာ သူတို႔ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းကာကြယ္ႏိုင္ၾကေပမယ့္ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕ကေတာ့ အဓမၼ အႏိုင္က်င့္ခံရႏိုင္
ပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ ျပည္နယ္ တခုခ်င္း ရဲ႕ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို ႏိုင္ငအ
ံ့ တိုင္းအတာနဲ႔ ကာကြယ္ေပးဖို႔ ဗဟိုအစိုးရက အဓိက တာဝန္ယူေပး
ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဗဟုိအစိုးရဟာ အမ်ားအားျဖင့္ စစ္တပ္၊ ႏိင
ု ္ငံျခားေရးရာ၊ ျပည္တင
ြ ္းသံုး ေငြစကၠဴေတြ ရိုက္ထုတ္တာေတြမွာ အထူး တာဝန္ယူေလ့
ရွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ စီးပြားေရးက႑မွာ အလြန္အေရးႀကီး တဲ့ စီးပြားေရးရလဒ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေအာင္ စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒသေတြ ခ်မွတ္
ေပးပါတယ္။
ဖယ္ဒရယ္စနစ္ စံနမူနာပံုစံကို ေျပာရရင္ အေျခခံက်တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလုပင
္ န္း ေတြနဲ႔ အစိုးရပံုစံ အလုပ္ေတြကို ဗဟုိအစိုးရနဲ႔ ျပည္နယ္
အစိုး ရေတြက တာဝန္ခေ
ဲြ ဝယူရပါတယ္။ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အာဏာေတြကို ခြေ
ဲ ဝၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥေတြမွာ ဥပေဒမူၾကမ္း ျပဳစု
ေရးဆြဲတာေတြ၊ ေရြး ေကာက္ပဲြ က်င္း ပတာေတြ၊ အခြန္ႏႈန္း တိုးျမွငတ
့္ ာေတြ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းတာေတြ၊ ကုန္စည္
ကူးသန္း ေရာင္း ဝယ္ေရး စည္း ၾကပ္တာေတြ၊ ပတ္ဝန္း က်င္ညစ္ညမ္း တာကို ကာကြယ္တာမ်ဳိးလို သဘာဝအရင္းအျမစ္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္
ထိန္း သိမ္းတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ ေယဘူယ် အေျခခံမူတခုကေတာ့့ အစိုး ရရဲ႕အထူးဆံုး ျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာဆံုးရွံဳးတာ အမ်ားဆံုးခံစားရတဲ့
လူထုက အဲဒီကိစၥအေပၚ တင္ျပခ်က္ဟာ ေနာက္ဆံုး အတည္ (Final say) ျဖစ္ရမယ္ ဆိုတာပါဘဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥမ်ဳိး မွာ ဗဟို
အစိုး ရက ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်ဖု႔ိ မလိုပါဘူး။ ဒါဟာ ဗဟိုအစိုးရကို တရားမွ်တစြာ အာဏာကန္႔သတ္လိုက္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသခံ
လူထုကိုယ္စားလွယ္အရာရွိေတြဟာ ေဒသအေၾကာင္း အကြၽမ္း ဝင္ၿပီး ျဖစ္ေနလို႔ ေဒသစီမံကိန္းေတြကို သူ႔ေနရာနဲသ
႔ ူ အံဝင္ဂင
ြ ္က်
ျဖစ္ေအာင္ စီမံေဆာင္ရက
ြ ္ေစတဲသ
့ ေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟုိအစိုး ရတာဝန္ဟာ ျပည္နယ္ေတြရ႕ဲ မတူညီတတ္တဲ့ အေျခအေနေတြကို
ထိန္း ညွိေပးၿပီး ပံုမွန္လည္ပတ္ႏိုင္ေအာင္ ပါဝင္ကူညီဖဘ
ို႔ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္ေတြကို သင့္ေလ်ာ္ေအာင္
ခြေ
ဲ ဝေပးရမွာျဖစ္သလို သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ကာကြယ္ေရးမွာလည္း ဗဟိုအစိုးရက တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ားအားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ရတတ္တ့ဲ ျပႆနာတခုကေတာ့ ႏိုင္ငံပိုင္ အရင္းအျမစ္ေတြကို သင့္တင့္မွ်တေအာင္ မခြေ
ဲ ဝေပးႏိုင္တာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္းအျမစ္ သဘာဝသယံဇာတေတြကို လူသူမနီး ေဝးလံတဲ့ေဒသေတြမွာ ရတတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္
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ခံစားခြင့္မွာေတာ့ ေဒသခံေတြဟာ ရသင့္တ့ေ
ဲ ဝစုထက္ ေလ်ာ့နည္း ၿပီး ရၾကပါတယ္။ ဒါဟာ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ ျခစား
ေဖာက္ျပန္တာေတြေၾကာင့္ပါဘဲ။ ဒီလို ႏိုင့္ထက္စီး နင္း ေခါင္းပံုျဖတ္တာေတြေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ႔က ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ရတဲ့ ျဖစ္ရပ္
အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- အိႏိၵယ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသနဲ႔ ႏိုင္ဂ်ီး ရီးယား ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚေဒသတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕က ဖယ္ဒရယ္စနစ္အေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စိန္ေခၚလာေနၾကပါတယ္။ တကယ္လို႔ ျခားနားတဲ့ လူမ်ဳိးစု၊ ဘာသာေရး၊
ေဒသခံအစုအဖြ႔ေ
ဲ တြ အခ်င္းခ်င္း အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပဲၾကရင္ အက်ဳိးအျမတ္ ဘယ္လိုဘရ
ဲ ွိရွိ ဖယ္ဒရယ္အစိုးရအတြက္ ေကာင္းတဲ့
ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ မတူကြဲျပားတာေတြအားလံုးကို စုစည္းၿပီး ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို သင့္တင့္လိုက္ဖက္ေအာင္
တည္ေဆာက္ႏိုငပ
္ ါတယ္။ ေယဘူယ် အေရးႀကီးတာကေတာ့ အျပန္အလွန္ လံုး ဝသေဘာတူညီေနရပါမယ္။
ဖယ္ဒရယ္ရ႕ဲ ရည္ရယ
ြ ္ခ်က္ဟာ ျပည္နယ္နဆ
႔ဲ ိုင္တဲ့ ေဒသတြင္းကိစၥေတြအတြက္ ျပည္နယ္ေတြကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခင
ြ ့္ ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါ
တယ္။ တႏိုင္ငံလံုးနဲဆ
႔ ိုင္တ့ဲ ကိစၥေတြအတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္း ရွိ ျပည္နယ္ေတြအားလံုးက အညီအမွ် တာဝန္ယူေပးဖို႔လည္း ရွိရပါတယ္။
ျပည္နယ္ေတြက တာဝန္ယူႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဖယ္ဒရယ္အစိုးရဘက္က အထူး ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာျပည္နယ္တခုမွာ မိုးေခါင္ေနရင္ မိုးမေခါင္တ့ဲ က်န္ျပည္နယ္ေတြက ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကသလို ဖယ္ဒရယ္အစိုး ရကလည္း အထူး တာဝန္
ရွိစြာနဲ႔ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရပါတယ္။
တကယ္လို႔ အုပ္စုတစုက လူအမ်ားစုန႔ဲ လႊမ္းမိုးေနရင္ အျခားအုပ္စုေတြရ႕ဲ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို ေခါင္း ပံုျဖတ္လာဖို႔ ရွိႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းတခ်ဳိ႕မွာ လူနည္း စုေတြအတြက္ လူဦးေရ အခ်ဳိးအစားမဟုတ္တဲ့ ကိုယ္စားျပဳမႈစနစ္ကို ထားရွိဖို႔ လိုအပ္ပါ
တယ္။ ဒီစနစ္ဟာ လူတဦးက တမဲထက္ ပိုေပးႏိုင္ခင
ြ ့္ရွိတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း လူနည္းစုေတြအတြက္ Minority veto
လို႔ေခၚတဲ့ အထူး က်င့္သံုးႏိုင္တ့ဲ ဗီတိုအာဏာ စနစ္မ်ဳိး ထားရွိဖို႔ လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။
ႏိုင္ငံ့အေပၚသစၥာရွရ
ိ င္၊ မတူကျဲြ ပားတဲ့ အုပ္စုေတြက လူဦးေရအလိုက္၊ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ ညီမွ်ေနၾကရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ေတြဟာ
အႀကီးအက်ယ္ ကြျဲ ပဲေနတာေတာင္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို ပိုၿပီး အလြယတ
္ ကူ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါတယ္လို႔ ကမာၻေက်ာ္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ
ပညာရွင္ ေဒါက္တာ အာရမ္လစ္ဖတ္ (Arend Lijphart)က ေျပာဖူးပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္မွာ အေရးပါတဲအ
့ ခ်က္တခုလို႔ ဆိုရမွာပါ။
ဖယ္ဒရယ္စနစ္ တည္ေဆာက္တာကို ေနာက္ဆံုး သံုးသပ္ရရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအခ်ဳိ႕အတြက္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္က သင့္ေတာ္မာွ
မဟုတ္ပါဘူး။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္က ဘယ္လိုဘေ
ဲ ကာင္းေကာင္း ဗဟိုအစိုးရက တရားဝင္နည္းလမ္းနဲ႔ အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားေနရင္၊
ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံေနရင္ ျပည္နယ္ေတြမွာ နစ္နာဆံုးရွံဳးရပါမယ္။ ခံရသူေတြအဖို႔ မတရားတာေတြကို ျပဳျပင္ႏိုင္ဖို႔ ဘယ္လိုမွ
မစြမ္းႏိုင္ေတာ့ဘူး ဆိုရင္ ခြထ
ဲ က
ြ ္လိုစိတ္ ရွိလာပါလိမ့္မယ္။
ဗဟိုအစိုးရ လုပ္သမွ်ဒဏ္ကို ျပည္နယ္အားလံုးတို႔က ဆိုင္ဆိုင္မဆိုင္ဆိုင္ တစုတစည္း တည္း ခါးစည္းခံရတတ္ပါတယ္။ နမူနာ
ကေတာ့ ယူဂိုစလားဗီးယားနဲ႔ ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုတို႔ပါဘဲ။ ခံရတဲ့ ျပည္နယ္ေတြအတြက္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို အဆံုးသတ္
လိုက္တာက ပိုေကာင္းဖို႔ ျဖစ္လာပါမယ္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကေန ခြဲထြက္လိုတဲ့ ျပည္နယ္ေတြကို ခြဲထြက္ခင
ြ ့္ျပဳၿပီး လြတ္လပ္တဲ့ႏိုင္ငံမ်ား
ျဖစ္လာေစဖို႔ ခြင့္ျပဳသင့္ပါတယ္။
ႏိင
ု ္ငံတခုရ႕ဲ အေျခခံဥပေဒက ဗဟိုအစိုး ရနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြရ႕ဲ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ အစိုး ရတာဝန္
ထမ္း ေဆာင္သူေတြကို ရာထူးကေန ဘယ္လို ဖယ္ရွားႏိုင္သလဲ ဆိုတာလည္း ေဖာ္ျပထားရပါတယ္။ ဒီလိုဘဲ ျပည္နယ္သစ္ေတြ
ဖြဲ႔စည္းဖို႔ကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ကိစၥ - ဒီႏွစ္မ်ဳိး စလံုး ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွ-ိ မရွိ စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။
ျပည္နယ္အစိုး ရေတြရ႕ဲ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ၊ တဦး-တဖြရ
ဲ႔ ႕ဲ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြကို ဗဟိုအစိုးရရဲ႕လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြနဲ႔ ဘယ္လဆ
ို က္စပ္ထားရမယ္
ဆိုတာ အေျခခံဥပေဒကဘဲ ျပဌာန္းေပးရပါတယ္။ အေမရိကန္ အေျခခံဥပေဒသမိင
ု ္း မွာ (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခ်က္
အရ တဦး-တဖြရ
႔ဲ ႕ဲ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြန႔ဲ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျပည္နယ္ဥပေဒေတြက လိုက္ေလ်ာႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အရင္ေျပာခဲ့တ့ဲ
တန္း တူညီတူ ျဖစ္တာကို အေျခခံက်က် ကာကြယ္ေပးထားတာပါဘဲ။
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အပိုင္း (၁၅) ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား
ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီစနစ္ (Representative Democracy) ဟာ ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ တြအေပၚ အေျခခံရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္
ေရြး ေကာက္ပေ
ဲြ တြဟာ လြတ္လပ္ရပါမယ္၊ သမာသမတ္ ရွိရပါမယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး သမာသမတ္ရွိတဲ့ ေရြး ေကာက္ပြဲမ်ဳိး ျဖစ္ေအာင္
လုပ္ႏိုင္မယ့္

အေျခခံအခ်က္ေတြလည္း

ရွိေနရပါမယ္။

ဒါေတြအျပင္

လက္ရွိအစိုးရကိုယ္တိုင္က

အစိုး ရအရာရွိေတြအတြက္

ေရြး ေကာက္ပဲြ က်င္းပေပးတတ္တယ္ ဆိုတအ
့ဲ ခ်က္ကိုလည္း ပိုၿပီး အေလးအနက္ ဂရုစိုက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဆိုလိုတာက လက္ရွိအစိုး ရ
အရာရွိႀကီးေတြက သူတို႔ရာထူးဆက္ျမဲဖို႔၊ တနည္းအားျဖင့္ဆိုရင္ သူတရ
ို႔ ႕ဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီက အာဏာဆက္ရေနဖို႔ ေရြးေကာက္ပဲြ
ေတြကို ထိန္း ခ်ဳပ္လႊမ္းမိုးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေလ့ရွိၾကပါတယ္။
အဲဒီလိုလုပ္လာႏိုင္ဖို႔ ရွိေနတာေတြအားလံုးကို တားဆီးပိတ္ပင္ရပါမယ္။ အစိုးရဝန္ထမ္း ေတြကို ေနာက္ထပ္ အာဏာကန္႔သတ္
ထိန္း ခ်ဳပ္တ့ဲ နည္းလမ္းနဲ႔ တားဆီး ပိတ္ပင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ ဗဟိုအစိုးရဝန္ထမ္းေတြက ေရြးေကာက္ပဲြ
လႈပ္ရွားမႈမွာ မပါဝင္ရေအာင္ တားျမစ္ထားရတာကို နမူနာယူၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။
ေရြး ေကာက္ပေ
ဲြ တြက ႏိုင္ငံသားေတြရ႕ဲ ျဖစ္ခ်င္တဆ
ဲ့ ႏၵကို ရွင္းလင္းသဲကေ
ြဲ အာင္ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ
ေတြက အမွန္တကယ္ လြတ္လပ္ၿပီး သမာသမတ္ရွိတယ္ဆရ
ို င္ ႏိုင္ငံသားေတြရ႕ဲ ဆႏၵကို ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ စည္း စနစ္က်နေအာင္
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံသားေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိပါတယ္။ မဲေပးႏိုင္ခင
ြ ့္ (ဒါမွမဟုတ)္ ကိုယ္တိုင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံႏိုင္ခင
ြ ့္
ရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္မၿပိဳင္ဘူးဆိုရင္ ေရြး ေကာက္ပြဲတာဝန္ေတြကို ယူႏိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ မဲေပးသူနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္သူ
ေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္က အကာအကြယ္ ေပးတာကို ရယူပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို လက္ခံရယူခင
ြ ့္
ရွိပါတယ္။ နစ္နာဆံုးရွံဳးတာေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တရားဝင္တိုင္တန္းခြင့္ ရွိပါတယ္။
ႏိုင္ငံသားျဖစ္တယ္ ဆိုတအ
့ဲ ခ်က္က တန္းတူညီမွ်တဲသ
့ ေဘာကို ေဆာင္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တခုခုမွာ တန္းတူ
ညီတူ ပါဝင္ႏိုင္ခင
ြ ့္ရွိတာကို ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံေရးပါတီကို ထူေထာင္ႏိုင္ပါတယ္။ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္
အေရြးခံႏိုင္ပါတယ္။
ေရြး ေကာက္ပဲြ ဆိုတာက ႏိုင္ငံေရးမွာ တရားဝင္ ပါဝင္ႏိုင္ခင
ြ ့္ရွိတသ
ဲ့ ေဘာကို ေဆာင္ပါတယ္။ ေရြး ေကာက္ပေ
ြဲ တြကို သမားရိုးက်
အတိုင္း ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္လုပ္ေဆာင္လို႔ မရပါဘူး။ စည္းစနစ္က်နရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပဟ
ဲြ ာ
သေဘာမတူ ဆန္႔က်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပုန္ကန္ထႂကြတာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။
အစိုး ရအေတာ္မ်ားမ်ားက ႏိုင္ငံသားတခ်ဳိ႕ကို မဲမေပးႏိုင္ေအာင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မၿပိဳင္ႏိုင္ေအာင္ နည္းလမ္း အမ်ဳိး မ်ဳိးနဲ႔ ကန္႔သတ္
တားျမစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ွာ သူတို႔မလိုလားတဲ့ အခ်ဳိ႕အဖဲြ႔ေတြက အႏိုင္ရရွိသြားမွာကို မလိုလားလို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ စိန္ေခၚ
ယွဥ္ၿပိဳင္လာတာေတြကို အစိုးရေတြက တားဆီး ေလ့ရွိတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာေရးနဲ႔ လူမ်ဳိးစုေရးရာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး
ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဖို႔လည္း ကမာၻတလႊား အစိုးရေတြက ကန္႔သတ္ထားတတ္ပါတယ္။
လူအခ်ဳိ႕ကို ပံုမွန္လည္ပတ္ေနတဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကေန ခဏျဖစ္ျဖစ္ ဖယ္ရွားထားရတဲ့ မူတခု ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- ဆိုး ဆိုး ဝါးဝါး
ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ထားသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး ဖယ္ရွားခံေနရသူေတြဟာ မဲေပးခြင့္ မရပါဘူး။ အစိုးရက ကန္႔သတ္ထားရပါ
တယ္။ မဲေပးႏိုင္တ့ဲ အနိမ့္ဆံုးအသက္ကို သတ္မွတ္ၿပီး ကန္႔သတ္ရပါတယ္။ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ျပည့္သူကို အနိမ့္ဆံုးအသက္
ျဖစ္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအမ်ားစုက အမ်ားအားျဖင့္ သတ္မွတ္တတ္ၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္ မဲေပးခြင့္ ရွိရံုနဲ႔ မဲေပးႏိုင္တယ္လို႔
အျပတ္မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ ဥပမာ- မဲေပးခြင့္ရွိတ့ဲ ႏိုင္ငံသားတဦး ျဖစ္ေပမယ့္လည္း မဲေပးဖို႔ မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္မွာ စိတ္ေဖာက္ျပန္ ရူး သြပ္ေန
တယ္လ႔ို ေဆးစစ္ခံရရင္ မဲေပးႏိုင္မာွ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သံုးတယ္ဆရ
ို င္ ဒီမိုကေရစီအေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ မဲေပးသူေတြ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အမ်ားဆံုး ရွိေနေစရ
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ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေစဖို႔ မဲေပးသူေတြမွာ လိုအပ္တာေတြကို ေျပာပါမယ္။
1.

ပညာေရးအေျခခံန႔ဲ အေထြေထြဗဟုသုတရွိရပါမယ္။ တဆက္တည္း မွာဘဲ လူ႔ဘဝမွာ ၾကံဳေတြ႔ရတတ္တဲ့ အရႈပ္အေထြးေတြကို
နားလည္ႏိုင္စမ
ြ ္း ရွိေနၿပီး လူမႈအသင္းအဖြဲ႔ေတြမွာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ၊ တရားမွ်တစြာ၊ က်င့္ဝတ္ညီစြာ ပါဝင္ႏိုင္စမ
ြ ္း ရွိေန
ရပါမယ္။

2.

လူမႈေရးမွာ မလိုလားအပ္တာေတြက ၾသဇာလႊမ္းမိုးတတ္လို႔ အဲဒါေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရပါမယ္။ လူမႈေရးထိခိုက္မာွ ကို ငဲ့ကက
ြ ္ၿပီး
အားနာေနလို႔ မရပါဘူး။

3.

အစိုးရက ဘာေတြ ရည္ရယ
ြ ္ထားသလဲ ဆိုတာ သိရမယ့္အျပင္ အဖြဲ႔အစည္းဌာနေတြ၊ ဘယ္လိုစီမံလုပ္ေဆာင္ေနၾကသလဲ
ဆိုတာေတြကိုလည္း သိထားရပါမယ္။

4.

အစိုးရ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြထမ
ဲ ွာ ေလာေလာဆယ္ အေရးႀကီး ေနတာေတြကို သိထားရပါမယ္။

5.

မဲေပးသူရ႕ဲ ဂုဏသ
္ ိကၡာ၊ အဂၤါရပ္ေတြန႔တ
ဲ ကြ ဘယ္လိုတာဝန္ရွိေနတယ္ ဆိုတာကို သိထားရင္း စည္း စနစ္က်န လြတ္လပ္စာြ
မဲေပးႏိုငရ
္ ပါမယ္။

အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ဘယ္လိုလူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းမဆို ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးႏိုင္ေလာက္တဲ့ မဲေပးသူတိုင္းမွာ အခု
ေျပာတဲ့ လိုအပ္ခ်က္အားလံုးကို အဆင့္မီမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဆိုရင္ ဘာလုပ္ေပးသင့္သလဲလို႔ ေမးစရာျဖစ္လာပါတယ္။ အဆင့္
မမီရံုနဲ႔ မဲမေပးႏိုင္ေတာ့ဘူးလို႔ မဆိုလိုပါဘူး ။ မဲေပးႏိုင္ခင
ြ ့္ကို အဆံုးရွံဳးခံလို႔ေတာ့ မရပါဘူး။ ဒ့ါျပင္ အဆင့္မ-ီ မမီဆိုတာကို ယုတၱိရွိရွိ၊
မွ်မွ်တတ ဘယ္လိုတိုင္းတာမလဲ။ ဒါမ်ဳိးေတြကို တခါမွလည္း မစဥ္းစားမိခဲ့ပါဘူး။
လုပ္ေပးႏိုင္တာ တခုဘဲ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ “လူထုပညာေပးေရး” ပါဘဲ။ လူထုပညာေပးေရးပံုစံနဲ႔ မဲေပးရမယ့္သူေတြကို
ေရြး ေကာက္ပမ
ဲြ ွာ လိုအပ္တ့ဲ ဗဟုသုတေတြကို ေဝမွ်ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ မဲေပးတဲ့ကိစၥအျပင္ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ အျခားကိစၥေတြအေပၚ
လူထက
ု
စိတ္ဝင္စားတဲ့အဆင့္၊ နားလည္သေဘာေပါက္တဲ့အဆင့္၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္လာတဲ့အဆင့္ဆိုၿပီး ရွိတာျဖစ္လို႔ အခ်ိန္ယူၿပီး
အသိပညာေပးရပါလိမ့္မယ္။
ႏိုင္ငံေရးကို တရားဝင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖအ
ို႔ တြက္ ေရြး ေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္တအ
ဲ့ ခါ ႏိုင္ငံကေထာက္ပံ့
ထားတဲ့ ရံုး ခန္း၊ လႊတ္ေတာ္ အစရွိတာေတြ သံုး ၿပီး အစိုးရရဲ႕စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး၊ ဥပေဒျပဳေရးေတြကို လူသိရွင္ၾကား လုပ္ရပါတယ္။
ႏိုငင
္ ံအဆင့္အေနနဲ႔ အထူးအေရးႀကီးတဲ့ မလုပ္မျဖစ္ ဂရုစိုက္စရာကိစၥေတြအေပၚ လူထုက လက္ခံက်င့္သံုးလိုသလား ဆိုတာကို
အစိုး ရေတြက သိဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီအခါ လူထုဆႏၵ ခံယူပြဲကို က်င္း ပေပးရပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားေတြက မဲေပးၿပီး သူတဆ
ို႔ ႏၵကို ထုတ္ေဖာ္
ၾကပါတယ္။ လူထုဆႏၵခံယူပဟ
ဲြ ာ ပံုမွန္ေရြးေကာက္ပေ
ြဲ တြနဲ႔ တၿပိဳင္တည္း က်င္းပတာလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ သီး ျခားစီ က်င္းပတာ
လည္း ရွိပါတယ္။
ေရြး ေကာက္ပအ
ဲြ ႏိုင္ရသူေတြက

ရာထူးသက္တမ္းတခုအတြင္းမွာ

ႏိုင္ငံေရးကို

ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေပးရပါတယ္။

ပံုမွန္ရာထူး

သက္တမ္းဟာ ၄ ႏွစ္ (ဒါမွမဟုတ)္ ၅ ႏွစ္ ၾကာပါတယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ ရာထူးသက္တမ္း ပိုၿပီး တိရ
ု င္ အေကာင္းဆံုးပါဘ။ဲ
ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ ရာထူးလက္ကိုင္ရွိသူကို ရာထူးသက္တမ္းအတြင္းမွာ ဖယ္ရွားဖို႔ ခက္တာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးဦး ေဆာင္သူတေယာက္က ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ညံ့ဖ်င္းေနတတ္တာဟာ မဆန္းပါဘူး။ ဒီေခတ္္မွာ ပိုၿပီး ေတာင္ ေတြ႔ျမင္ေနၾက
ရပါတယ္။

အရည္အခ်င္း ညံ့ဖ်င္း တဲ့

ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ကို

ေနာက္ထပ္သက္တမ္းတခုအတြက္

ဆက္လက္မေရြးခ်ယ္မိဖို႔

လိုပါတယ္။ အရည္အခ်င္းညံ့ဖ်င္းတဲ့သူက ႏိုင္ငံေရးဦး ေဆာင္က႑မွာ ပါဝင္လာမွာကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔ အာဏာကန္႔သတ္ထားရ
ပါတယ္။ မဲေပးမယ့္ လူထက
ု လည္း ေျပာခဲ့တ့အ
ဲ တိုင္း အဆင့္မီမီ မဲေပးေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။
သမတဦး ေဆာင္တ့ဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ သမတနဲ႔တကြ အျခား ဥပေဒျပဳအမတ္ေတြအတြက္ သူတို႔ ရာထူးသက္တမ္း ကုန္ခ်ိန္
ေလာက္မွာ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္း ပပါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာလည္း ဒီအတိုင္းဘဲရွိေပမယ့္ ကြာျခားသြားတာကေတာ့
ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနတခ်ဳိ႕မွာ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ျဖစ္သူဟာ ေရြးေကာက္ပြဲကို ပံုမွန္သက္တမ္းထက္ေစာၿပီး ေခၚယူက်င္းပႏိုင္ခင
ြ ့္ ရွိတာဘဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပက
ဲြ ို သက္တမ္း ေစာၿပီး က်င္း ပတာေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္း မက်ပဲ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
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ဒီလိုလုပ္တာဟာ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္န႔တ
ဲ ကြ သူ႔ရ႕ဲ အာဏာရႏိုင္ငံေရးပါတီအေနနဲ႔ အခြင့္သာေအာင္ ဖန္တီး ေပးတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ေရြးေကာက္ပအ
ဲြ ႏိုင္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီက အစိုး ရဖြခ
ဲ႔ င
ြ ့္ ရပါတယ္။ အစိုး ရျဖစ္လာေပမယ့္လည္း အစိုး ရရဲ႕
အရည္အခ်င္း ညံ့ဖ်င္းရင္ အစိုး ရအေပၚ အယံုအၾကည္ မရွိေၾကာင္း အဆိုတင္သင
ြ ္းၿပီး မဲခဆ
ြဲ ံုးျဖတ္ရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တခု (No
confidence vote) ရွိပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသူေတြကို ရာထူး သက္တမ္း မကုန္မီမွာေတာင္ ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔ စီမံထား
တာပါ။ တကယ္လို႔ အယံုအၾကည္မရွိ မဲခရ
ဲြ ာမွာ အစိုးရဘက္ကႏိုငသ
္ ြားရင္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေစာၿပီး က်င္း ပပါေတာ့တယ္။
အတိုက္အခံဘက္မွာ ႏိုင္ေျခမရွိေတာ့လို႔ အာဏာရပါတီဟာ ေနာက္ထပ္သက္တမ္းတခုကို စိတ္ခ်လက္ခ် စတင္ႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရြး ေကာက္ပဲြ ဝင္ၿပိဳင္ႏိုင္တ့ဲ အရည္အခ်င္း ေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ အသက္၊ ႏိုင္ငံတင
ြ ္း ေနထိုင္မႈအဆင့္၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တ့ဲ အခ်ိန္
ကာလတို႔န႔ဲ ပတ္သက္ပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး အရည္အခ်င္း ျပည့္မီဖို႔ မလိုအပ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငအ
ံ ခ်ဳိ႕မွာေတာ့ ေနာက္ထပ္
ကန္႔သတ္ထားတာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ-တကၠသိုလ္ပညာေရး ရွိရမယ္ စတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြမ်ဳိးပါ။ ဒီလို ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ဳိး
ရွိတယ္ဆိုရင္ အဲဒီႏိုင္ငံေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မယ့္သူေတြဟာ ပိုက္ဆံရွိ ပညာတတ္ ျဖစ္ေနရပါေတာ့မယ္။ ဒါဆိုရင္ ဆင္း ရဲ
ႏြမ္း ပါးလို႔ အထက္တန္းပညာ မသင္ႏိုင္ခ့ရ
ဲ သူေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ေနရာမရွိေတာ့သလို ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ဒါဟာ ေငြေၾကး
ဓနကို အေမြဆက္ခံၿပီး ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္တာပါဘဲ။ လူအားလံုး တန္းတူညီတူျဖစ္ရမယ့္ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္နဲ႔

လံုးဝဆန္႔က်င္

ေနပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို အစစ္အမွန္က်င့္သံုးရင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မယ့္သူဟာ ႏိုင္ငံေရး အရည္အေသြး ရွိေနတဲ့အေပၚမွာဘဲ
မူတည္သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီကို အစစ္အမွန္ ျဖစ္ထြန္းေစလိရ
ု င္ ဘယ္သူမဆို ေရြး ေကာက္ပဲြ ဝင္ႏိုင္ခင
ြ ့္ ရွိေနရပါမယ္။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမာွ မဲေပးသူတို႔ေတြဟာ စိတ္ႀကိဳက္မေ
ဲ ပး ေရြး ခ်ယ္ႏိုင္ခင
ြ ့္ ရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနေအာင္လည္း မဲရံုေတြမွာ မဲပံုးပံုစံ၊
အထားအသိုကအစ အစစအရာရာ စီစဥ္ကာကြယ္ေပးထားရပါတယ္။ မဲေပးသူေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ေသြးေဆာင္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ မဲထည့္
ခိုင္းတာမ်ဳိး မရွိေစရပါဘူး။ လိုအပ္တအ
့ဲ ခါ မဲရံုေတြမွာ လက္နက္ကိုင္အေစာင့္ေတြကို ခ်ထားေပးရပါတယ္။ International Monitor
လို႔ေခၚတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ မဲရံုေစာင့္ၾကည့္သူေတြကိုလည္း ေနရာခ်ထားေပးရပါတယ္။
မဲအႏိုင္အရွံဳးစာရင္း အတိအက်ရဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ မဲရံုေတြမွာ မမွန္မကန္ စာရင္းသြင္း ၿပီး လူစားထိုး မဲေပးခိုင္းတတ္
ၾကပါတယ္။ ၿပီး ေတာ့ မဲခိုး ၊ မဲလိမ္၊ မဲေဖ်ာက္ စတဲ့ မသမာမႈေတြ မရွရ
ိ ေအာင္ ကာကြယ္ေပးဖို႔ ႀကိဳတင္စီစဥ္ရပါတယ္။ မဲေပးမယ့္သူ
စာရင္းကို အမွနဆ
္ ံုး ျဖစ္ေအာင္ အတည္ျပဳထားရပါတယ္။ မဲေပးမယ့္သူေတြအတြက္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားေတြကိုလည္း
စနစ္တက် ျဖစ္ေစရပါတယ္။ အသက္ႀကီးသူ၊ စာသိပ္မတတ္သူေတြလိုမ်ဳိး မဲေပးသူေတြဟာ ရႈပ္ေထြးတဲ့ မဲေပးစနစ္ကို သိပ္
နားမလည္ၾကလို႔ သူတို႔ကို မသမာသူေတြက ၿခိမ္းေျခာက္ေသြးေဆာင္ၿပီး မဲထည့္ခိုင္းတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဲေပးတဲ့ပံုစံဟာ
အတတ္ႏိုင္ဆံုး လြယ္ကူရွင္း လင္းေနရပါမယ္။
ကိုယ္စားျပဳဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ မဲေပးသူေတြဟာ သူတို႔သိၿပီးသားသူေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္မာွ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ မဲေပးဖို႔ အၾကံဳးဝင္သူမွန္သမွ် မဲေပးခြင့္ရပါတယ္။ မဲရံုႀကီးၾကပ္သူေတြဟာ ဆႏၵမေ
ဲ တြကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ စာရင္းသြင္းၿပီး
အမွားအယြင္းမရွိ ေရတြက္ရပါတယ္။ မဲေရတြက္ရာမွာ လူကိုယ္တင
ို ္ ေရတြက္ရပါတယ္။ တိုးတက္ေခတ္မီလာတဲ့အခါမွာေတာ့
ေခတ္ေပၚ ကိရိယာအသစ္ေတြ၊ နည္းပညာသစ္ေတြကိုသံုးၿပီး မဲေပးလာၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ မသမာမႈ မရွိေစဖိ၊ု႔ စက္အမွား
-လူအမွား မရွိေစဖို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး စစ္ေဆးၿပီး တိက်ေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပရ
ြဲ လဒ္အေပၚ အျပင္းအထန္ အျငင္းပြား
တာမ်ဳိးလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ မဲေတြကို ျပန္ေရတြက္တာရွိသလို ေနာက္တႀကိမ္ မဲျပန္ေပးရတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေနာက္
တႀကိမ္ မဲျပန္ေပးတဲ့ပံုစံေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိႏိုင္ပါတယ္။
လစ္လပ္ေနတဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္း ပတဲ့ အမ်ဳိးအစားဟာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္
တင္ေျမွာက္ခံထားရသူက ေသဆံုးသြားရင္ (ဒါမွမဟုတ)္ အလုပ္ထြက္သြားရင္ (ဒါမွမဟုတ)္ ေရြးေကာက္ပဥ
ြဲ ပေဒနဲ႔ ၿငိစန
ြ ္းလို႔
ႏႈတ္ထြက္ေပးရရင္ အဲဒီလူရ႕ဲ ရာထူးက လစ္လပ္ေနမွာ ျဖစ္လို႔ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို မျဖစ္မေနက်င္း ပရတာပါဘဲ။ စီစဥ္ေနက်
ပံုစံမ်ဳိး မဟုတ္တ့အ
ဲ ျပင္ ပံုမွန္ေရြး ေကာက္ပဲြ က်င္း ပခ်ိန္မဟုတ္ပဲ လုပ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေရြး ေကာက္ပမ
ဲြ ွာ မဲမေပးပဲ ေနလိရ
ု႔ -မရ ဆိုတ့က
ဲ ိစၥဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနလို႔ အပိုင္း(၁၆) ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရ႕ဲ အခန္း
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က႑ေရာက္မွ ေျပာပါေတာ့မယ္။ ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ ႏိုင္ငံသားေတြဟာ မဲေပးဖိ႔ု ပ်က္ကြကရ
္ င္ ေနာက္တႀကိမ္ မဲေပးခြင့္ ဆံုးရွံဳးတတ္
တာမ်ဳိး ရွိပါတယ္။
လိုလားခ်က္တခုခုကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔ကိစၥမွာ ေစာဒကတက္စရာ နမူနာတခုကို ေျပာပါမယ္။ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူေတြကို
ပိုၿပီးတရားဝင္ျဖစ္ေအာင္ ႏိုင္ငံေတြက အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိးပမ္းၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ လူထုဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးတယ္
ဆိုတဲ့ သမိုင္းမွတ္တမ္း ေကာင္းကို လိုခ်င္လို႔ပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ လူထုက မျဖစ္မေန မဲေပးရမယ္ ဆိုတာကေတာ့ အာဏာရွင္ဆန္
ပါတယ္။ မဲေပးတာဟာ ႏိုင္ငံသားတဦးအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခင
ြ ့္ရတယ္ ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုဒ္တခု ပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ မဲေပးတယ္၊
မေပးဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္တာဟာ အဲဒီႏိုင္ငံသားရဲ႕ လြတ္လပ္တဲ့ ဆႏၵအတိုင္းဘဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။
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အပိုင္း (၁၆)

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား

လူေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥကို အတူတူေဝမွ်ၿပီး အခ်င္း ခ်င္းပူးေပါင္း ေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကမယ့္ နည္းလမ္းတခုရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့
ႏိုင္ငံေရးပါတီ ဖြ႔စ
ဲ ည္း တည္ေထာင္တာပါဘဲ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုရ႕ဲ အဓိကတာဝန္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္ဖို႔နဲ႔ ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ ိုင္ရင္
အစိုး ရဖြဲ႔ၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီကို အက်ဥ္းသေဘာနဲ႔ေရာ အက်ယ္သေဘာနဲ႔ပါ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အက်ဥ္းသေဘာဆိရ
ု င္ အေၾကာင္း
အရာ တခုတည္းကို အေလးအနက္ အာရံုစိုက္ၿပီး အေသးစိတ္ရပါမယ္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြမွာ ပါတီဥကၠဌနဲ႔ အျခားအေရးပါတဲရ
့ ာထူးေတြကို အခ်ိန္အတိုင္းအတာတခု ၾကာသြားရင္ ေျပာင္း လဲၾကပါတယ္။
ဒီကိစၥဟာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္း ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီက လူထုအက်ဳိးကို ပိုမို သယ္ပိုးေပးႏိုင္ဖအ
ို႔ တြက္ ေျပာင္း လဲေပးရတာပါဘဲ။
အေရးႀကီးဆံုးကိစၥေတြမွာ လူထုအလိုက်အတိုင္း၊ လူထုေက်နပ္တအ
ဲ့ ထိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကိစၥတခ်ဳိ႕ကို
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနေလ့ရွိေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္နဲ႔ ဆက္လက္ ရပ္တည္
ေနၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံအဆင့္ အေရးပါတဲအ
့ ဖြ႔အ
ဲ စည္း ျဖစ္လို႔ အရင္းအျမစ္ အမ်ားႀကီး န႔ဲ ပါတီကို တည္ေဆာက္ထားၾကရပါတယ္။ ပါတီ
တည္တံ့ခိုင္ျမဲဖို႔ အျပင္းအထန္ အားထုတ္ၾကရပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ေရြး ေကာက္ပဲြ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္အေရြးခံမယ့္ ပါတီအဖြဲ႔ဝင္တဦးခ်င္းကို ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာညီလာခံနဲ႔ ေရြးခ်ယ္
ေပးရပါတယ္။ ၿပီးရင္ သူတရ
ို႔ ႕ဲ ေရြးေကာက္ပလ
ဲြ ႈပ္ရွားမႈေတြမွာ လူထုေထာက္ခံမႈရေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးရပါတယ္။ ဘယ္သူ
မဆို ေရြးေကာက္ပဝ
ဲြ င္ၿပိဳင္ခ်င္ရင္ အရင္ဦးဆံုး တရားဝင္တည္ရွိၿပီး သား ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုခုမွာ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ ဝင္ေရာက္ရပါတယ္။
ႏိုင္ငံအနည္းငယ္မွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပဲြ စေတာ့မယ္ဆိုမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္ေထာင္ၿပီး ဝင္ၿပိဳင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့ ႏိုင္ငံအားလံုးမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပံုစံေတြ ျခားနားပါတယ္။ အထင္ရွားဆံုး
ျခားနားတာက ႏိုင္ငံေရးပါတီ အေရအတြက္ ႏွစ္မ်ဳိးကြေ
ဲ နတာပါဘဲ။ ဥပမာ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္တို႔မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ႏွစ္ခု၊
သံုးခုဘဲ ရွိေနၿပီး က်န္ႏိုင္ငံေတြမွာေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိေနတတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕မွာ ရာဂဏန္းေတာင္ ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရ႕ဲ
အေရအတြက္ နည္းတာက ေကာင္းသလား၊ မ်ားတာက ေကာင္းသလား ဆိုတာကေတာ့ ေရြး ေကာက္ပြဲလုပ္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြရ႕ဲ
သဘာဝအေပၚ မူတည္ပါတယ္။
မဲဆႏၵနယ္ေျမမွာ လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူဟာ လူထုကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အေမရိကန္မွာ Representative လို႔
ေခၚၿပီး ၿဗိတိနမ
္ ွာ MP- Member of Parliament လို႔ေခၚပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္ (ဒါမွမဟုတ)္ လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္လို႔ သံုးႏႈန္း ပါတယ္။
မဲဆႏၵနယ္ေျမေသးရင္ တဦးဘဲ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရပါတယ္။ ပါတီငယ္ေတြအေနနဲ႔ ပါတီႀကီးေတြကို အစစအရာရာ မယွဥ္ၿပိဳင္
ႏိုင္လို႔ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းလိုက္ၾကရာကေန ေနာက္ဆံုးမွာ ႏွစ္ပါတီ-သံုးပါတဘ
ီ ဲ ရွိတဲ့စနစ္ကို မလြဲမေရွာင္သာ တျဖည္းျဖည္း
ေရာက္ရသ
ွိ ာြ းပါေတာ့တယ္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီက ႀကီး မားက်ယ္ျပန္႔လာရင္ လူထုေထာက္ခံမႈ ပိုရႏိုင္ဖို႔ ရွိပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေထာက္ခံမဲ ပိုရႏိုင္လု႔ိ
ေအာင္ပရ
ြဲ ႏိုင္သေလာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံတခုမွာ ပါတီအေရအတြက္ နည္းပါးတဲ့စနစ္မ်ဳိး ရွရ
ိ င္ ပါတီသစ္ေတြ
အေနနဲ႔ နဂိုရွိေနၿပီးသား ပါတီႀကီးေတြကို ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ဖို႔ အေတာ္ႀကိဳးစားရပါတယ္။
မဲဆႏၵနယ္ေျမႀကီး ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားအျပားရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ ပါတီစံုစနစ္ ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိးက် ေရြးေကာက္တ့စ
ဲ နစ္
က်င့္သံုး တယ္လုိ႔ လူေတြကသိထားၾကပါတယ္။ ဥပမာ ၿဗိတိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္မွာ ပါတီေတြက ေရြးေကာက္ပြဲမွာရရွိတဲ့ မဲရာခိုင္ႏႈန္း
အလိုက္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ေနရာရၾကပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔မွာလည္း ဝန္ႀကီးရာထူးေတြကို ခြေ
ဲ ဝရရွိပါတယ္။ ဥပမာ- ႏိုင္ငံေရး
ပါတီတခုက မဲဆႏၵနယ္ေျမတခုမွာ မဲအားလံုး ရဲ႕ (၃ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွရ
ိ င္ အမတ္ေနရာ (၃ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္း ရရွိတဲ့သေဘာပါ။
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ဒီစနစ္ဟာ ပါတီတခုတည္းကေန မဲဆႏၵနယ္ေျမတခုရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအားလံုးကို မရႏိုင္ေအာင္ တားျမစ္ထားပါတယ္။ ပါဝင္
ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကတဲ့ပါတီေတြထမ
ဲ ွာ ပါတီတခုက မဲအမ်ားဆံုးရေပမယ့္ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာေတာ့ နည္းနည္းဘဲ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
အျခားပါတီေတြကလည္း မဲေတြ ရေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
အခ်ဳိးက်ေရြးေကာက္စနစ္ရွိတ့ဲ ႏိုင္ငံေတြမွာ ပါတီအမ်ားအျပား ရွိၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ ပါတီငယ္ေပမယ့္လည္း အမတ္
တေနရာအတြက္

မဲအလံုအေလာက္ရဖို႔

အခြင့္အလမ္းရွိလို႔ပါဘဲ။

ဘယ္သူမဆို

ႏိုင္ငံေရးပါတီေထာင္ၿပီး

ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္

အေရြးခ်ယ္ခံႏိုင္ေအာင္ လမ္းဖြင့္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံတခ်ဳိ႕မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက အနိမ့္ဆံုးရရွိရမယ့္ မဲအေရအတြက္ကို ျပည့္မီမွသာ အခ်ဳိး က်ေရြးေကာက္စနစ္မွာ ပါဝင္ႏိုင္
မယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာ ရွိပါတယ္။ ပါတီအေရအတြက္ကိုလည္း ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္မလာေစဖို႔ ကန္႔သတ္ထားရပါတယ္။
ဒီလိုမွမလုပ္ရင္ အစိုးရအဖြ႔ထ
ဲ မ
ဲ ွာ ပါတီအမ်ားအျပား ပါဝင္လာၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ ၿပိဳကြသ
ဲ ြားႏိုင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ပါတီေတြမွာ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ရွရ
ိ ပါတယ္။ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြမွာ အႏိုင္ရရွိတအ
ဲ့ ခါ စာရင္းမွာ ပါရွိသူေတြဟာ ပါလီမာွ
ေနရာရၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီပံုစံဟာ ႏိုင္ငံတခုနဲ႔တခု မတူၾကပါဘူး ။ ေရြးေကာက္ပဲဝ
ြ င္ၿပိဳင္သူ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ကို
လူသိရွင္ၾကား မထုတ္ျပန္ပထ
ဲ ားတဲ့စနစ္န႔ဲ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ထားတဲ့စနစ္ ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။
လူသိရွင္ၾကား မထုတ္ျပန္ပထ
ဲ ားတဲ့စနစ္မွာ ပါတီတခုက လူထုမဲ (၃ဝ)ရာခိုင္ႏႈန္းရရင္ ထိပ္ဆံုး ေနရာကေန အစီအစဥ္အတိုင္း ရွိေနတဲ့
ကိုယ္စားလွယ္ (၃ဝ) ရာခိုင္ႏႈန္း ဟာ ပါလီမန္အမတ္ေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ လူသိရွင္ၾကား ထုတ္ျပန္ထားတဲ့စနစ္မွာ စာရင္းထဲက
ဘယ္သူမဆို အျခားပါတီေတြန႔ၿဲ ပိဳင္ၿပီး လူထုမဲ အမ်ားဆံုးရသူေတြက ပါလီမန္အမတ္ ျဖစ္လာပါတယ္။
ပါလီမန္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ အမ်ားဆံုး ရရွိတ့ပ
ဲ ါတီက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ မဲအမ်ားစု မရရွိပဲ ျဖစ္ေနတာ
ေတာင္ အျခားပါတီေတြကို စည္း ရံုး ပူးေပါင္းၿပီး ညြန္႔ေပါင္းအစိုး ရ ဖြဲ႔ႏိုငပ
္ ါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ႏိုင္ငံအားလံုး မွာ
အစိုး ရအဖြ႔က
ဲ ို ဝန္ႀကီခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအႀကီးအကဲဟာ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္မွာ သမတ (ဒါမွ
မဟုတ)္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲဆိုၿပီး ထားရွိေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္

ႏိုင္ငံေတာ္အခမ္းအနားေတြကို တက္ေရာက္ရတဲ့ အေဆာင္

အေယာင္ ရာထူးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲေတြကို အေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္အတိုင္း အာဏာအကန္႔အသတ္
ေပးထားၿပီး အစိုးရက တင္ေျမွာက္ရပါတယ္။ လူထုမဆ
ဲ ႏၵနဲ႔ တင္ေျမွာက္ခံရတာလည္း ရွိပါတယ္။
ေရြး ေကာက္ပတ
ဲြ ာဝန္ဟာ အလြန္ႀကီးမားပါတယ္။ ႀကီးမားသေလာက္ လက္ေတြ႔လည္း လုပ္ရပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပက
ြဲ
တႀကိမ္
တည္း နဲ႔ မျပတ္ဘူးဆိုရင္ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္း ပၿပီး အႏိုင္ရသူကို ေရြးရပါတယ္။ Runoff election လို႔ေခၚပါတယ္။ ပထမ အႀကိမ္မွာ
မဲအမ်ားဆံုးရသူ ႏွစ္ဦးထဲကသာ ထပ္ၿပိဳင္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အိုင္ယာလန္ အေတြး အေခၚပညာရွင္န႔ဲ ပါလီမန္အမတ္ျဖစ္သူ အက္ဒ္မန္ ဘာ့က္ (Edmund Burke) က အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္တဲ့ အႏိုင္ရ ပါတီ
ေတြရ႕ဲ တာဝန္ဟာ စုစည္းညီညတ
ြ ္ၿပီး ခိုင္မာတဲ့ စီမံခန္႔ခအ
ြဲ ုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ျဖစ္ၿပီး အတိုက္အခံႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရ႕ဲ တာဝန္
ကေတာ့ မူေဘာင္အတြင္း ကေန ေဝဖန္ဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာျပပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ပါတီႀကီး ႏွစ္ပါတီဘရ
ဲ ွိတ့စ
ဲ နစ္မွာ အတိုက္အခံပါတီဟာ ႏိုင္ငံ့အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ဖအ
ို႔ တြက္ အာဏာရပါတီန႔ဲ
လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ဆႏၵသိပ္မရွိတာကို အမ်ားအားျဖင့္ ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ အတိုက္အခံပါတီက အာဏာရပါတီရ႕ဲ အစိုးရကို
အားနည္း ေအာင္လုပ္ၿပီး ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ဖို႔ေလာက္၊ အာဏာရဖို႔ေလာက္ဘဲ ဦး တည္ ႀကိဳးပမ္းတတ္ပါတယ္။
ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုး တဲ့ႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ ပါတီစံုစနစ္မွာလည္း တပါတီတည္း က မဲအလံုအေလာက္နဲ႔ ႏိုင္ခဲလွပါတယ္။ ဦးေဆာင္
ပါတီက ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရဖြ႔ဖ
ဲ ို႔ ႀကိဳးပမ္း ရာမွာ ဝန္ႀကီးရာထူးေပးတဲ့ မက္လံုးနဲ႔ ပါတီငယ္ေတြကို သိမ္း သြင္းတတ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ
တခ်ဳိ႕ပါတီေတြ ႏွစ္ျခမ္းကြၿဲ ပီး ဘက္ေျပာင္း ကုန္ၾကပါတယ္။ အျခားပါတီငယ္ေတြ၊ ဘက္ေျပာင္း သူေတြကို ေပးတဲ့ ဝန္ႀကီး ေနရာက
မဆိုစေလာက္နည္းပါး လွေပမယ့္လည္း ဦး ေဆာင္ပါတီအဖို႔ အင္အားခ်ိန္ခင
ြ ္လွ်ာ အသာရရွိသြားလို႔ အတိုက္အခံပါတီအေပၚ လႊမ္းမိုး
ႏိုင္ပါေတာ့တယ္။
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ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ဥပေဒျပဳလုပ္ငန္းအျပင္ အစိုးရဆိုင္ရာ ရည္မွန္း ခ်က္ေတြကိုလည္း စီမံလုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာ
ဒါမ်ဳိး ေတြကိုဘဲ လုပ္ေဆာင္သင့္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အရ သူတို႔နဲ႔ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနတဲ့ အျခားပါတီေတြ
အေပၚ ပိတ္ဆို႔တာေတြ၊ အားနည္း ေအာင္လုပ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ႏိုင္ငံကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးထက္ အျခားပါတီအေပၚ
အသာစီးရေရးကိုသာ အာရံုစိုက္ေလ့ ရွိတတ္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရ႕ဲ အလုပ္ဟာ အေရးပါတဲအ
့ တိုင္း ပါတီေတြက တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို လုပ္ေနရင္း
မွာဘဲ ရည္မွန္းခ်က္န႔ဲ ဆန္႔က်င္ဘက္လုပ္ေနမိတတ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုး အျဖစ္တခုကို နမူနာေျပာရရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရ႕ဲ
လုပ္ေဆာင္ခ်က္တခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ လူထုအတြင္းမွာ သေဘာထားအျမင္ေတြ အႀကီးအက်ယ္ ကြဲျပဲၿပီး ႏွစ္ျခမ္းကြသ
ဲ ြားတတ္ပါတယ္။
အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာလည္း ကြသ
ဲ ာြ းႏိုင္ပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီရ႕ဲ သေဘာကိုက သူတို႔ပါတီရ႕ဲ မူဝါဒေတြကို လူအမ်ဳိး မ်ဳိး၊ အဖြဲ႔အမ်ဳိးမ်ဳိးက လက္ခံလာေအာင္၊ ေထာက္ခံလာေအာင္
ေမတၱာရပ္ခံ ဆြေ
ဲ ဆာင္ထားရပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ရာမွာ အခ်ဳိ႕က အလြန္အကြၽံလုပ္တတ္ပါတယ္။ အာဏာရပါတီျဖစ္ျဖစ္၊ အတိုက္အခံ
ပါတီျဖစ္ျဖစ္ လူထုအက်ဳိးလို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ဒါမ်ဳိး ေတြ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ လူ႔အသိုင္း အဝိုင္းဆိုတာက မတူကြဲျပားေတြကို
စုစည္းထားတာျဖစ္လို႔ ျပည္သူေတြမွာ သေဘာသဘာဝ ျခားနားတာေတြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက မီးေလာင္ရာေလပင့္ လုပ္တတ္
ၾကပါတယ္။ မကြဲ ကြေ
ဲ အာင္ တိုက္ေပး၊ တြန္း ေပးတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ လူထုဟာ ႏွစ္ျခမ္းကြသ
ဲ ြားတတ္ပါေတာ့တယ္။
လူထုမွာ တစုတစည္းနဲ႔ အခ်င္းခ်င္း ယိုင္းပင္းကူညီလိုတဆ
ဲ့ ႏၵေတြ ေလ်ာ့နည္းသြားရပါတယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကိုယ္တိုင္က
ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထန
ြ ္း ေရးကို ဖ်က္ဆီးေနသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ပံုစံသင
ြ ္းတတ္ပါတယ္။ ဝါဒမိႈင္း ရိုက္သင
ြ ္းတတ္ပါတယ္။ လူမႈေရးကိစၥေတြက မ်ားရတဲအ
့ ထဲ
ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚေတြ ဝင္လာတဲအ
့ ခါ လူထုဟာ စိတ္ရႈပ္ေထြးကုန္ၾကပါေတာ့တယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြရ႕ဲ အေတြးအေခၚ
ေတြကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနျပန္ပါတယ္။ လူထုအေနနဲ႔ ပါတီအတြက္ ဘာမွလုပ္ေပးစရာ မလိုတအ
ဲ့ ဆင့္မွာ ရွိသင့္ေပမယ့္ ပါတီ
အေတြးအေခၚေတြက ဖမ္း စားထားတဲ့အခါမွာ သူတဘ
ို႔ ဝေတြကို ပါတီအတြက္ ပံုေအာေပးရတဲအ
့ ထိ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ပါတီ
အက်ဳိးအတြက္ဆရ
ို င္ အသက္စန
ြ ္႔ၿပီး လုပ္ေပးရတဲ့အထိ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္မယ့္ ပါတီရ႕ဲ ရပ္တည္ခ်က္
သေဘာထားက လူထုကို ပါတီဝင္ျဖစ္လာေအာင္ ႏိုင္ငံေရး အေရာင္ဆိုးေပးလိုက္တာပါဘဲ။ အမွန္တကယ္ဆိုရင္ လူထုကိစၥကို
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက လုပ္ေပးဖို႔ဘဲ လူထုက အလိုရွိတာပါ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက လူထုကို ႀကိဳက္သလို ပံုသင
ြ ္းေနတာကို လူထုက
မလိုခ်င္ၾကပါဘူး။
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက လူထုအေပၚ ေကာင္း တာေတြ ရွိပါတယ္။ လူထုက မလုပ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥေတြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက လုပ္ႏိုင္ၾက
ပါတယ္။ ျပည္သူေတြထက္စာရင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက အစိုးရကို ပိုၿပီးသတၱိရွိရွိ ေျပာဆိုေဝဖန္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ အစိုး ရအေပၚ သီး ခံ
ႏိုင္စြမ္းလည္း ပိုနည္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ျပည္သူကို ကိုယ္စားျပဳေပးႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ႏိင
ု ္ငံေရးပါတီျဖစ္ေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီ နည္းလမ္းမက်တတ္တာလည္း ရွိပါသည္။ ပါတီတခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ပါတီကို
ဦးေဆာင္ရမယ့္အစား အမ်ားအားျဖင့္ ထိန္း ခ်ဳပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဦးေဆာင္တတ
ဲ့ ာဝန္နဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့တာဝန္ကို ကြျဲ ပားစြာ
နားမလည္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မဟုတရ
္ င္ေတာ့ သူတို႔ဟာ အာဏာရွင္ လုပ္ခ်င္လို႔ဘဲ ျဖစ္ရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့
ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ တပည့္ေမြး ၿပီး ပါတီအတြင္းမွာဘဲ ဂိုဏ္းခြေ
ဲ ထာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ေခါင္းေဆာင္ေတြက ပါတီကို
စုစည္းညီညာတဲ့ တပ္ဦးျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ရလဒ္ကေတာ့ ပါတီတင
ြ ္းမွာ ဂိုဏ္းခြေ
ဲ တြနဲ႔ ရႈပ္ေထြးေနၿပီး မညီမညြတ္
ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။
ေရြး ေကာက္ပဲြ လႈပ္ရွားတာေတြကို အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပးရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ငန္း အားလံုး ကို
လုပ္ႏိုင္ဖို႔ မလံုေလာက္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြက ရံပံုေငြရွာရပါတယ္။ တရားဝင္ လက္ခံရရွိတဲ့ လွဴဒါန္း ေငြကို အားျပဳရ
ပါတယ္။ ေရြး ေကာက္ပဲြ ဝင္ၿပိဳင္သူေတြက ႏိုင္သြားတဲအ
့ ခါ အထူးသျဖင့္ မဲဆြယခ
္ ်ိန္တုန္းက ပါတီအႏိုင္ရဖို႔ ကူညီေပးသူေတြ၊
အႀကီးအက်ယ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းသူေတြကို ေက်းဇူးျပန္ဆပ္တဲ့အေနနဲ႔ “အႀကီးအကဲ၊ နာယက”စတဲ့ ပါတီတင
ြ ္းရာထူးကို
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ဖန္တီးၿပီး ခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ေလ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေရးပါတီက အာဏာရရွိထားခ်ိန္မွာ ပါတီဖြဲ႔စည္း ပံုစည္းမ်ဥ္းကို စိတ္ႀကိဳက္ ခ်ဳပ္ကိုင္
ႏိုင္တာျဖစ္လို႔ “အႀကီးအကဲ၊ နာယက” စတဲ့ရာထူးေတြဟာ တရားဝင္လို ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။ ဒီအစဥ္အလာမ်ဳိးကို “ႏိုင္ငံေရး
လုပ္စားတာ”လို႔ လူေတြက သိထားၾကပါတယ္။
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ သိကၡာရွိရွိ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ရယူႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ ပါတီအေပၚ သစၥာရွိဖို႔ လိုပါတယ္။ အခုလို “အႀကီးအကဲ၊
နာယက”ေတြခန္႔ထားၿပီး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးေျမွာက္တာဟာ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ထားရတဲ့ ပါတီဖြဲ႔စည္း ပံုစည္း မ်ဥ္းေတြကို အာဏာ အလြဲ
သံုးစားလုပ္ၿပီး ထပ္ျဖည့္လိုက္တာပါဘဲ။ ၿပီး ေတာ့လည္း ပါတီဝင္ေတြဆီက ေကာက္ခံေငြကို အႀကီးအကဲ ဆိုသူေတြအတြက္ ဥပမာလစာသေဘာမ်ဳိးေတြ ေထာက္ပံ့ေပးရသလို ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။
ပါတီဝင္ေတြက ပါတီရံပံုေငြန႔ဲ ေရြး ေကာက္ပအ
ဲြ တြက္ အရင္းအျမစ္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးရပါတယ္။ အျခားပါတီကိစၥေတြလည္း
လုပ္ရပါတယ္။ ဒါကိုၾကည့္ရံုန႔ဲ ပါတီအေပၚသစၥာရွိတယ္လုိ႔ မဆိုႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ ပါတီစည္းကမ္း သတ္မွတ္ထားလို႔
တာဝန္အရ မျဖစ္မေန လုပ္ေနရတာေတြပါ။
ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြေၾကာင့္ ဆိုး ဆိုးဝါးဝါး အႏုတ္လကၡဏာေတြ ျဖစ္ေပၚတတ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္မွာေတာ့ ေငြေၾကးေမွ်ာ္ကိုးမႈန႔ဲ
ႏိုင္ငံေရးလုပ္စားတာေတြ အားေကာင္း လာတဲအ
့ ခါမွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးလုပ္တတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို အမွန္တကယ္
ဖယ္ရွားပစ္ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လိုဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ပါသလဲ။ လြတ္လပ္စြာ အသင္းအဖြဲ႔ တည္ေထာင္ခင
ြ ့္က အေျခခံရပိုင္ခင
ြ ့္
ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ သူတို႔ကို ဖယ္ရွားဖို႔ ခက္ေနပါေတာ့တယ္။
လုပ္ႏိုင္မယ့္ နည္း လမ္းတခုေတာ့ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ပါတီရ႕ဲ လႈပ္ရွားမႈတခ်ဳိ႕ကို ကန္႔သတ္တာ၊ မဲဆြယ္ လႈပ္ရွားမႈစရိတ္ေတြကုိ
ကန္႔သတ္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နမူနာေပးရရင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ေရြး ေကာက္ပြဲ ဝင္ၿပိဳင္မယ့္သူေတြကို တအိမ္တက္ဆင္း တံခါးေခါက္ၿပီး
မဲဆြယ္တာကို တားျမစ္ထားတဲ့ပံုစံမ်ဳိးပါဘဲ။
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ဒီမိုကေရစီအေပၚ စိန္ေခၚမႈမ်ား
အပိုင္း (၁၇)

ဒီမိုကေရစီ ဒြိဟမ်ား

ဒီမိုကေရစီန႔ဲ ပတ္သက္လာရင္ ျပင္သစ္လူမ်ဳိး ေတြးေခၚပညာရွင္နဲ႔ သမိုင္းသုေတသီ Alexis de Tocqueville (၁၈ဝ၅-၁၈၅၉) ေရးတဲ့
Democracy in America (၁၈၃၅ ခုႏွစ္ထုတ)္ စာအုပ္ကို ကေန႔ထက္တိုင္ မွီျငမ္းေနရဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဒီမိုကေရစီကို အရဲစန
ြ ္႔ၿပီး
က်င့္သံုး ေနရပါတယ္ (ဒါမွမဟုတ)္ ဒီမိုကေရစီဟာ ထပ္ခါတလဲလဲ စိန္ေခၚခံေနရပါတယ္”လို႔ သူ႔စာအုပ္မွာ ေရးထားပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီကို စိတ္ခ်လက္ခ် ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ မက်င့္သံုး ႏိုင္ေသးဘူး လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။
မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ စြန္႔လႊတ္စန
ြ ္႔စား လုပ္ေဆာင္ရတယ္ ဆိုကတည္းက ေသခ်ာေပါက္ေအာင္ျမင္မယ္လို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး။ သံသယ
ျဖစ္စရာ ရွိေနရပါတယ္။ အျခားနည္းလမ္း ေတြနဲ႔ လုပ္ရေတာ့မလုိလိုလည္း ျဖစ္ရျပန္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ေဝခြဲမရ ဒြိဟေတြ ျဖစ္လာ
တယ္လ႔ို ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ဆန္႔က်င္ဘက္ ဆိုးက်ဳိး ေတြလည္း မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ျဖစ္ႏိုင္တာကို သတိေပးေန
ပါတယ္။ ဘယ္လဆ
ို ိုး က်ဳိးေတြ ျဖစ္ႏိုင္သလဲဆိုရင္
1.

လူအမ်ားစုရ႕ဲ သေဘာအတိုင္း ျဖစ္ေအာင္လုပ္ယူရတဲအ
့ ခါ လူနည္း စုရ႕ဲ သေဘာကို ငဲ့ကြက္ရာ မေရာက္လို႔ ဒီမိုကေရစီကို
က်င့္သံုးေပမယ့္လည္း အာဏာရွင္ဆန္ေနတတ္ပါတယ္။

2.

အာဏာရဲ႕ ဗဟိုခ်က္မကေန အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လုပ္တာေတြေၾကာင့္ ျပႆနာေတြ ထြက္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။

3.

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုး ေနတာေတာင္ လူတဦး ခ်င္းရဲ႕ လြတ္လပ္ခင
ြ ေ
့္ တြ ရဖို႔ မေသခ်ာပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။

4.

စစ္တပ္ရ႕ဲ အခန္းက႑က ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ သဟဇာတ ျဖစ္ဖို႔ သိပ္မေသခ်ာလွပါဘူး ။

5.

လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး ညီမွ်ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုငေ
္ ပမယ့္ စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးမွာ မညီမွ်တာေတြ ျဖစ္ေနရင္
ယုတၱိမတန္တ့ဲ ဆန္႔က်င္ဘက္အေျခအေနေတြ ေပၚေပါက္လာႏိုင္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ႏိုင္ငံကို ျပည္သူက အုပ္ခ်ဳပ္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာရွိၾကတဲ့ လူတိုင္းက သူတုိ႔ ဆႏၵေတြ
ျပည့္ဝဖို႔ သူတအ
ို႔ ခ်င္းခ်င္း လက္တယ
ဲြ ိုင္း ပင္းၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ဒါဟာ စံထားရတဲအ
့ ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လက္ရွိမွာေတာ့ လူတဦး နဲ႔တဦး ယိုင္းပင္းကူညီလက္တြဲၾကတဲ့ စိတ္ဓါတ္ကို မေတြ႔ရပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီဟာ
အမ်ားစုသေဘာက အႏိုင္ယူအုပ္စိုးတာနဲ႔ ေရာေထြးေနတယ္လို႔ ေျပာစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ မဲအမ်ားစုနဲ႔ အႏိုင္ရတဲ့
ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ျဖစ္၊ ေရြးေကာက္ပႏ
ဲြ ိုင္မွ ပူးေပါင္းလိုက္ၾကတဲ့ ညြန္႔ေပါင္းအစိုး ရျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္အတိုင္း စီမံခန္႔ခဲြ
အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ လူထုတရပ္လံုး ရဲ႕ လိုလားခ်က္အတိုင္း အခ်င္းခ်င္း ပူး ေပါင္း လက္တြဲ ယိုင္းပင္း လုပ္ေဆာင္
မႈမ်ဳိး မရွိတာကို အထင္အရွား ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း ဒီမိုကေရစီ ဟုတ္မွဟုတ္ရ႕ဲ လားလို႔ ပထမဦး ဆံုး ခံစားရတာပါဘဲ။
အမ်ားစုက လြတ္လတ
ြ ္လပ္လပ္ အႏိုင္ယူအုပ္စိုး ႏိုင္တာကို ကန္႔သတ္ရပါလိမ့္မယ္။ မကန္႔သတ္လို႔လည္း မျဖစ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ
ဆိုေတာ့ အမ်ားစု အႏိုင္ရတဲသ
့ ေဘာက ခြျဲ ခားႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံတာကို ျဖစ္ေစတတ္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တႀကိမ္တခါသာ မဟုတ္ပဲ အမ်ားစု
အႏိုင္ရေနသေရြ႕ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ခြျဲ ခားႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံခံေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူနည္း စုကို လူအမ်ားစုက နည္းလမ္း အမ်ဳိး မ်ဳိးနဲ႔ ခဲျြ ခား
ႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံတတ္ျမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစု ျဖစ္တယ္လို႔ ဘယ္လိုဘေ
ဲ ျပာေျပာ စုစုေပါင္း အေရအတြက္ထက္ ေလ်ာ့နည္းေန
တာကုိေတာ့ မျငင္းႏိုင္ပါဘူး။ တကယ္လို႔ အမ်ားစုထက
ဲ
တဦးတေယာက္ဟာ လူနည္း စုေတြရ႕ဲ အခြင့္အေရးေတြကို ဖယ္ရွားမယ္၊
လူနည္းစုကို ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္ လုပ္မယ္ဆရ
ို င္ အမ်ားစုဟာ အာဏာရွငဘ
္ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အမ်ားစုရ႕ဲ သေဘာက အာဏာရွင္ဆန္လာႏိုင္လို႔ အာဏာကိုကန္႔သတ္ရာမွာ အစိုး ရလုပ္ရပ္တခ်ဳိ႕ကို တားျမစ္ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္
တခ်ဳိ႕လူမႈေရးကိစၥေတြကိုပါ တားျမစ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဥပမာ - အစိုး ရကိုယ္တိုင္က ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံတာ မရွိေစရေအာင္ ကိုယ္တိုင္
လည္း ထိန္းခ်ဳပ္၊ လူထုကိုလည္း မလုပ္ျဖစ္ေအာင္ တားျမစ္ရပါတယ္။ လူမႈေရးက႑မွာလည္း ခြဲျခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံတာ မရွိေစဖို႔
က်င့္ဝတ္ေတြန႔ဲ တားျမစ္ရပါတယ္။
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ဒီေလာက္န႔ဲ မၿပီးေသးပါဘူး။ အာဏာသက္ေရာက္ခင
ြ ့္ျပဳဖို႔၊ ဥပေဒျပဌာန္းဖို႔ ဆိုတဲ့ အေရးႀကီးကိစၥေတြကို မဲခဆ
ြဲ ံုးျဖတ္ရာမွာ ေထာက္ခံ
မဲက အမ်ားစုမထ
ဲ က္ ပိုေနဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္နဆ
ဲ႔ က္စပ္ၿပီး “အမ်ားစု”လို႔ ေျပာဆိုက်င့္သံုး ၾကရာမွာ “အမ်ားစု”ရဲ႕ အဓိပၸာယ္
အစစ္အမွန္ကို ေမးဖို႔ ရွိလာပါတယ္။
ကိစၥတခုအေပၚ လူတိုင္းက အေက်အလည္ သေဘာေပါက္လက္ခံတာ မရွိတတ္ၾကပါဘူး။ ခြင့္ျပဳခ်က္သာ ရွိေနရင္ အျငင္းပြားမဆံုး ၊
ေစာဒကတက္လို႔မဆံုး ျဖစ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္တဲ့အထိ ႀကီးမားတတ္ပါတယ္။ ပဋိပကၡျဖစ္လာရင္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအထဲမွာ
ရွိေနတဲ့ လူတန္းစားအသီးသီး ကို ရိုက္ခတ္သြားျမဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရပ္ကြကအ
္ ဆင့္ကေန တႏိုင္ငံလံုးထိ ကူးစက္ျပန္႔ပြားသြားေလ့
ရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ပ်က္လာရင္ ဘယ္သူက ဆံုးျဖတ္မွာလဲ။ အမ်ားစုက ဆံုး ျဖတ္မွာလား၊ အမ်ားစုဆိုတာ ဘယ္ေလာက္မ်ားသလဲ။
လူထုတရပ္လံုးကေရာ ေက်နပ္ႏိုင္ၾကပါ့မလား။
ဥပမာ- အစိုး ရက ေရကာတာတခုကို တည္ေဆာက္လိုတအ
ဲ့ ခါမ်ဳိးမွာ ေဒသခံေတြအေနျဖင့္ အနည္းနဲအ
႔ မ်ား ဆံုးရွံဳးနစ္နာတာေတြ
ရွိလာႏိုင္လို႔ ကန္႔ကက
ြ ္ၾကပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းလိုသူေတြကလည္း ေသခ်ာေပါက္ ကန္႔ကက
ြ ္ၾကပါတယ္။
ဒါေပမယ့္္ ေဒသခံေတြက ေရအလံုအေလာက္ လိုခ်င္ရင္ေတာ့ ေရကာတာေဆာက္တာကို သေဘာတူၾကပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီေဒသ
အတြက္ျဖစ္ျဖစ္၊ ႏိုင္ငံအတြကဘ
္ ျဲ ဖစ္ျဖစ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို အားလံုးက တညီတညြတ္တည္း လိုအပ္တယ္ဆရ
ို င္လည္း ကန္႔ကက
ြ ္
ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါဆိုရင္ အမ်ားစုသေဘာအတိုင္းျဖစ္ဖို႔ ဘယ္လိုလမ္းေၾကာင္း ကို ေရြးခ်ယ္ဖို႔ လိုပါသလဲ။ အပိုင္း-၁၄ မွာ ေျပာခဲ့တအ
့ဲ တိုင္း
ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ အေျခခံမူတရပ္ဟာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တခုခုေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာဆံုးရွံဳးတာကို ျဖစ္ေစတယ္ဆိုရင္ အခံရဆံုးသူေတြရ႕ဲ
ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကသာ ေနာက္ဆံုးအတည္ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္အေတာ္မ်ားမ်ားမွာေတာ့ အခံရဆံုးသူေတြဟာ အနည္းဆံုး
အစုေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုမွ မလုပ္ေပးႏိုငဘ
္ ူးဆိုရင္ “ဒီမိုကေရစီ”လို႔ ဘယ္လိုဘေ
ဲ ျပာေျပာ၊ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ အာဏာရွင္
ပံုစဘ
ံ ဲ ျဖစ္ေနတယ္လ႔ို ဆိုရပါမယ္။
ေရကာတာ တည္ေဆာက္တဥ
့ဲ ပမာမွာ ေဒသခံေတြက အျပည့္အဝ မေက်နပ္ရင္၊ သူတု႔ိစိုးရိမ္ပူပန္ေနရေတြကို အျပည့္အဝ ထုတ္
မေျပာႏိုငရ
္ င္ သူတို႔အေနနဲ႔ ေရကာတာ တည္ေဆာက္တဲ့ကိစၥကို ပယ္ခ်ႏိုင္ခင
ြ ့္ ရွိသင့္ပါတယ္။ ေစာဒကတက္တာကို အေရးတယူ
မလုပ္ေပးလို႔ ခံရသူေတြဘက္က ခြထ
ဲ က
ြ ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ လုပ္ရတာကို ဒီဥပမာကဘဲ ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ေဒသတခုဟာ
ႏိုင္ငံတခုကေန ခြထ
ဲ က
ြ ္လိုတာဟာ ခြထ
ဲ က
ြ ္ရေလာက္ေအာင္ ခိုင္လံုတအ
ဲ့ ေၾကာင္းတခု ရွိေနလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ႏိုင္ငံတင
ြ ္း မွာ
ႏွိမ့္ခ်ခြဲျခားဆက္ဆံတာကို

အစိုးရကိုယ္တိုင္က စနစ္တက်

ျပင္ဆင္က်ဴးလြန္ေနတယ္ဆရ
ို င္

အဲဒအ
ီ ျပဳအမူဟာ ခြဲထက
ြ ္ရတဲ့

အေၾကာင္းရင္း ပါဘဲ။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုးၾကရာမွာ အမ်ားစုမွာ အာဏာရွင္အျပဳအမူေတြ ရွိသလို အနည္းစုမွာလည္း တန္းတူညီတူ မရွိပဲ
အာဏာရွင္ ဆန္တတ္ပါတယ္။ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ ပါတီငယ္ေတြက သိပ္ေတာ့ အစြမ္းမထက္လွပါဘူး ။ ဒါေပမယ့္
ညြန္႔ေပါင္းအစိုးရ ဖြ႔စ
ဲ ည္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္း ျပင္ဆင္ေနတဲအ
့ ခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ ပါတီငယ္ေတြ၊ တသီး ပုဂၢလအမတ္ေတြဟာ အာဏာရွင္
ဆန္တတ္ၾကပါတယ္။ သူတို႔လိုခ်င္တာေတြရမွ ပူးေပါင္းေပးႏိုင္မယ္လုိ႔ ပါတီႀကီးေတြအေပၚ အၾကပ္ကိုင္တတ္ၾကပါတယ္။ ပါတီႀကီး
ေတြကလည္း အစိုးရဖြ႔ႏ
ဲ ိုင္ေရးအတြကဘ
္ ၾဲ ကည့္ၿပီး သူတို႔အလိုကို လိုက္ေလ်ာေပးၾကရပါတယ္။ တနည္းအားျဖင္ဆ
့ ိုရင္ လူထု တရပ္
လံုးရဲ႕ဆႏၵေတြကို ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲယိုင္းပင္းၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ မရွိတာကို သက္ေသျပေနပါတယ္။
အၾကပ္ကိုင္တာ၊ အမ်ားဆႏၵအတြက္ အမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းမေဆာင္ရြက္လိုတာေတြကေတာ့ အာဏာရွင္ လကၡဏ ာေတြပါဘဲ။
လူနည္းစုက႑က အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ျပဳမူၾကရာမွာ ပါတီငယ္ေတြ၊ တသီးပုဂၢလအမတ္ေတြထက္ ပိုဆိုးသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။
သူတို႔ကေတာ့ ႏိုင္ငံတိုင္း မွာ ရွိေနၾကတဲ့ အထက္တန္းစား လူ႔မလိုင္လႊာ ေၾကးေရတတ္ လူႀကီး လူေကာင္း ဆိုသူေတြပါဘဲ။ သူတို႔ဟာ
အျမဲတမ္း လူနည္းစုသာျဖစ္ပါတယ္။ လူနည္း စုျဖစ္ေပမယ့္လည္း သူတို႔မွာရွိတဲ့ ဂုဏ္ျဒဗ္ေတြ၊ ဓနဥစၥာေတြကို အရင္းျပဳၿပီး အာဏာရွင္
ဆန္ဆန္ ျပဳမူတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုငင
္ ံအားလံုး မွာ ဒီလို လူနည္းစု အာဏာရွင္ေတြ ရွိၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ပံုစံခ်ၿပီး
အသြင္စေျပာင္းတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ျဖစ္၊ ဒီမိုကေရစီ ဘိုး ေအႏိုင္ငံျဖစ္ျဖစ္ အာဏာရွင္ဆန္တအ
ဲ့ ျဖစ္မ်ဳိး ဟာ ဘာမွမဆန္းသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။
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လူနည္းစုေတြကဘဲ အျမဲတမ္း အာဏာပိုရေနေအာင္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဖန္တီးေနၾကတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီက်င္သ
့ ံုး မႈမွာ ဒြိဟျဖစ္ေနရတဲ့ ဒုတိယကိစၥကေတာ့ အာဏာရဲ႕ဗဟိုခ်က္မွာ ရွိေနသူေတြဟာ အာဏာ အလြသ
ဲ ံုး စား လုပ-္
မလုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်မ္းသာသူေတြက အစိုးရလုပ္လာၾကတဲအ
့ ခါ သူတို႔ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ယူၾကပါတယ္။ အခြင့္သာ
ႏိုင္ေအာင္ ဖန္တီး ၾကပါတယ္။ ဒီလုိမ်ဳိးမလုပ္တ့ဲ အစိုးရဆိုရင္ေတာင္ ခ်မ္းသာသူေတြဘက္က ရပ္တည္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။ အကာ
အကြယ္ ေပးထားတတ္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အာဏာရဲ႕ဗဟိုခ်က္ကေန ဖန္တီးလိုကတ
္ ဲ့ ျပႆနာေတြပါဘဲ။
ႏိုင္ငံရ႕ဲ ျပႆနာ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေခါင္းေဆာင္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေနရတာပါဘဲ။ ႏိုင္ငံ့ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္းက ျခစားရင္ လူမႈေရး
အသင္းအဖြ႔ေ
ဲ တြဆီကို ကူးစက္ျပန္႔ႏွ႔ံသာြ းပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ျခစားတဲ့ ျပႆနာေတြ ရွိလာရင္
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ရတက္မေအးစရာ ျဖစ္လာရပါတယ္။
အာဏာရဲ႕ဗဟိုခ်က္န႔ပ
ဲ တ္သက္လို႔ သံသယျဖစ္စရာ ဒြိဟေတြ ရွိေနရလို႔ အာဏာကန္႔သတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေယဘူယ် နည္းလမ္း
ကေတာ့ အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာနေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေသးငယ္ေအာင္ ဖြဲ႔စည္း ထားေစဖို႔နဲ႔ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ၿပီး ေဒသခံေတြ၊
အသင္းဝင္ေတြ၊ ဌာနခြေ
ဲ တြဆီကို အာဏာခြေ
ဲ ဝေပးထားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်လိုကရ
္ င္ ျပႆနာတက္
လာႏိုင္စရာ ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ ဗဟိုအစိုးရက ဒီမိုကေရစီျဖစ္ေပမယ့္ သူ႔ေအာက္က အာဏာပိုင္ အဖြဲ႔ အစည္း
အဆင့္ဆင့္ေတြက ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေနလိမမ
့္ ယ္လ႔ို တထစ္ခ် မသတ္မွတ္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
အမွန္တကယ္တမ္းမွာေတာ့

ေအာက္ေျခရွိ

အာဏာပိုင္အဖြဲ႔အစည္းေတြက

ပိုလို႔ေတာင္

အာဏာရွင္ဆန္တတ္ၾကပါတယ္။

ၾကက္တူေရြးကေတာ္ေတာ္၊ မယ္ေတာ္ကကဲ ဆိုတာမ်ဳိးလို ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ေဒသတခုလံုးကို အပိုင္စားရသူေတြ၊ ေဒသအလိုက္
ႀကီး စိုး ေနတဲ့ စစ္ဘုရင္ေတြ၊ မာဖီးယား လူမိုက္ဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္ေတြကို နမူနာယူၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လူထုအေပၚ
အႏိုင္က်င့္ ဗိုလ္က်ေနတဲ့ ေအာက္ေျခအဆင့္ အာဏာရွင္ေတြပါဘဲ။ တကယ္လို႔ ေအာက္ေျခမွာ ဒါမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ဆရ
ို င္
ျပည္သူေတြကို ဘယ္လို လံုျခံဳေအာင္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္သလဲလို႔ ေမးစရာ ရွိပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီကို ေနာက္ထပ္စိန္ေခၚေနတာကေတာ့ လူတဦးခ်င္းအတြက္ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ေတြ ရႏိုင္ပါ့မလား ဆိုတာပါဘဲ။ ဒီမိုကေရစီကို
စတင္က်င့္သံုး တဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ျပည္သူေတြဟာ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ေတြ မၾကာခဏ ပိတ္ပင္ခံရတတ္ပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္
ေတြဟာ အရင္အစဥ္အလာေတြကို အသားက်ေနလို႔ အရင္အတိုင္းဘဲ အာဏာဆန္ဆန္ ျပဳမူတတ္ၾကပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္
မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္း မေပးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သူတို႔မွာ ပညာ၊ ဗဟုသုတနဲ႔ အေျမာ္အျမင္ေတြ
နည္း ပါးၾကတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သူတို႔ဟာ ထစ္ကနဲရွိ အာဏာနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ဘဲ လုပ္တတ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ
အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ေနခဲ့ရတုန္းက ခံယူခဲ့ရတဲ့ အေတြးအေခၚေဟာင္းေတြကို လံုးဝအျမစ္ျပတ္ မစြန္႔လႊတ္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။
ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုေခါင္း ေဆာင္ေတြရွိေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သံုးခါစႏိုင္ငံေတြမွာ လူထုဟာ အျပည့္အဝ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ကို အျမဲတမ္း
ရေနဖို႔ မေသခ်ာပဲ ရွိေနရပါတယ္။
အသြင္ေျပာင္း ခါစ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုၾကည္ရ
့ င္ အမ်ားအားျဖင့္ အရင္ေခတ္ အာဏာရွင္အသိုင္းအဝိုင္းက
လာသူေတြ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဆိုရင္ အာဏာရွင္ကို ရာထူးဆက္ခသ
ံ ူေတြေတာင္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနမွ
ေတာ့ အရင္လူေတြလိုဘဲ အာဏာကို ကိုးကြယ္သူ၊ ကိုယ္က်ဳိးၾကည့္သူေတြဘဲ ဆက္ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။
အသြင္ေျပာင္း ခါစ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ရ႕ဲ အျခားပံုစံတခုကေတာ့ စစ္တပ္ကေန အာဏာရွင္ကို ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ဖယ္ရွားၿပီး
ေခါင္းေဆာင္တက္လုပ္လာတဲ့ ပံုစံျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ အာဏာသိမ္း တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြကဘဲ ေရြး ေကာက္ပြဲဝင္ၿပီး ျပန္အေရြး ခံ
တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြဟာ စစ္တပ္နဲ႔ အာဏာသိမ္း တုန္းက ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ သူတို႔အမ်ားစုဟာ ဒီမိုကေရစီန႔ဲ
ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ကြၽမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သူေတြ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ သူတို႔ဟာ အသြင္ေျပာင္းခါစ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံရ႕ဲ ေခါင္းေဆာင္ရာထူး နဲ႔
မသင့္ေတာ္ႏိုငေ
္ သးသူေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီ အသားက်ၿပီးသားႏိုင္ငံေတြမွာ အမ်ားအားျဖင့္ ျပည္သူေတြဟာ အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရံုးေတြရ႕ဲ ဖိႏွိပ္မဒ
ႈ ဏ္ကို
မခံရပါဘူး။ ဘယ္ဟာကိုမဆို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ စိတ္ပါလက္ပါရွိမွ လက္ခံက်င့္သံုး ႏိုင္ေအာင္ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ ရွိပါတယ္။ အင္မတန္
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ႀကီး မားတဲ့ တန္ဖိုးပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုတန္ဖိုး ေကာင္းကို ရလာဖို႔ အမ်ားႀကီး ေပးဆပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေႏွာင္းလူေတြအတြက္ကေတာ့
ေမြး ရာပါအခြင့္အေရး ျဖစ္သာြ းၿပီး အလကားရေနသလို ျဖစ္ေနတာကေတာ့ တမ်ဳိးႀကီး ပါဘဲ။
ေခါင္းေဆာင္လုပ္သူေတြက သူတို႔ဟာ “လူထုကို ေထာက္ခံပါတယ္၊ လြတ္လပ္ခင
ြ ့အ
္ ပါအဝင္ လူထုလိုလားခ်က္ေတြကို ေလးစား
ပါတယ္”လို႔ေျပာဆိုၿပီး ေရြးေကာက္ပမ
ဲြ ွာ အႀကီးအက်ယ္ မဲဆြယ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏိုင္သြားတဲအ
့ ခါ မဲဆယ
ြ ္
တုန္း က ေပးခဲ့တ့ဲ ကတိစကားေတြကို ေမ့ေလ်ာ့သြားတတ္ၾကပါတယ္။ အေျခအေနေပးရင္ေပးသလို အာဏာကို အလြသ
ဲ ံုးစားလုပ္
တတ္ၾကပါတယ္။
စတုတၴေျမာက္ ျပႆနာကေတာ့ စစ္တပ္ရ႕ဲ အခန္း က႑က ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ဖို႔ သိပ္မေသခ်ာလွတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီအေၾကာင္းကို အပိုင္း (၁၈) မွာ အက်ယ္တဝင့္ ေျပာပါမယ္။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငေ
ံ တြမွာ တခ်ဳိ႕လူေတြဟာ အာဏာရွင္ဆန္ေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ကို ဒီေနရာမွာ ဆက္စပ္တာနဲ႔ ေျပာျပ
ခ်င္ပါတယ္။ စစ္တပ္ကေန အၿငိမ္းစားယူေတာ့မယ့္ အႀကီးအကဲတဦးဟာ သူ႔ရာထူးကို ဆက္ခံမယ့္လူကို တာဝန္လေ
ႊဲ ျပာင္းတဲ့အခါ
အေရးပါတဲ့ စစ္ေရးဗ်ဴဟာနဲ႔ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ အပါအဝင္ တာဝန္ရွိသမွ် အကုန္လံုး လႊေ
ဲ ျပာင္းေပးရပါတယ္။္ ဒါေပမယ့္ အဲဒါထက္
ပိုၿပီး လုပ္သာြ းတဲ့ကိစၥကေတာ့ သူ႔ရ႕ဲ ေထာက္ခံခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပံုစံဟာ သူသေဘာက်ႏွစ္သက္တဲ့သူ၊ ဒါမွမဟုတ္ သူ႔ကိုယ္က်ဳိး
စီးပြား ကာကြယ္ေပးႏိုင္မယ့္သူကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးႏိုင္ေအာင္ အားေပးသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ တကယ္လို႔ ဒီအႀကီး အကဲက အာဏာရွင္
ျဖစ္ေနရင္ သူကိုယ္တိုင္ ေထာက္ခံ ေရြးခ်ယ္ထားသူကလည္း အနည္းအမ်ား အာဏာရွင္ ဆန္ေနတတ္ပါတယ္။
ေနာက္ဆံုး ျပႆနာမွာကေတာ့

တန္း တူညီမႈ

ျပႆနာပါဘဲ။

လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမွာ

ႏိုင္ငံေရးညီမွ်ေအာင္

လုပ္ေပးႏိုငေ
္ ပမယ့္

စီးပြားေရးနဲ႔ လူမႈေရးမွာ မညီမွ်တာေတြ ျဖစ္ေနရင္ ယုတၱိမတန္ ဆန္႔က်င္ဘက္အေျခအေနေတြ ေပၚေပါက္တတ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ
ဘက္ကေန ရပ္တည္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ေစာဒကတက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ကိုဘဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ တန္း တူညီမွ်တာကို
ခြၽင္းခ်က္မရွိ အျပည့္အဝေပးရပါမယ္။ “ခြၽင္း ခ်က္ထားၿပီး တစိတ္တပိုင္းဘဲ ေပးရမယ္”လို႔ အဓိပၸာယ္မထြက္ပါဘူး။ အဲဒီလသ
ို ာ ျဖစ္ေန
မယ္ဆရ
ို င္ အသားအေရာင္ ခြျဲ ခားေရးစနစ္ကို တိုက္ဖ်က္တုန္းက အာဖရိကႏြယ္ဖြား အေမရိကန္လူမေ
ဲ တြကို “လူျဖဴေတြနဲ႔ တန္း တူ
အခြင့္အေရးေတာ့ ေပးမယ္၊ ဒါေပမယ့္ အသားေရာင္ကိုေတာ့ ခြဲျခားရဦးမယ္”လို႔ ေစ်းဆစ္ေနသလို ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထန
ြ ္းလာမွာကို အႀကီး မားဆံုး စိန္ေခၚေနတာကေတာ့ ဓနဂုဏ္န႔ဲ အခြင့္ထူး ခံစားေနတာေတြကုိ အဆံုးသတ္ႏိုင္ပါ့မလား
ဆိုတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စကင္ဒီေနဗီး ယန္း ကြၽန္းဆြယ္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ ေနာ္ေဝ၊ ဆီဒ
ြ င္၊ ဒိန္း မတ္ႏိုင္ငံတို႔ကလြဲလို႔ ဘယ္ႏိုင္ငံကမွ ဒီလို
စိန္ေခၚတာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္တာ မရွိေသးပါဘူး။ ထိန္းခ်ဳပ္တားျမစ္သင့္တဲ့ကိစၥကို မလုပ္ႏင
ို ရ
္ င္ ဆိုးက်ဳိး
ေတြ ထြက္လာမွာကို ေမးစရာေတာင္ မလိုပါဘူး။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုလံုး ျခစားပ်က္စီးသြားပါလိမ့္မယ္။
အခြင့္ထူးခံစားေနတာကို မေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ လူထုထဲကေန သေဘာမက်ဆန္႔က်င္သေ
ူ တြ ထြက္ေပၚလာပါလိမမ
့္ ယ္။ အဲဒအ
ီ ခါမွာ
မၿငိမ္မသက္ ျဖစ္လာပါမယ္။ ထိန္း မႏိုင္သိမ္းမရ ျဖစ္လာပါမယ္။ ေနာက္ဆံုး ေတာ္လွန္ေရးတရပ္ကို ဆင္ႏႊဲလာပါလိမ့္မယ္။
ေျပာခဲ့ၿပီးသမွ် ဒီမိုကေရစီ ဒြိဟေတြအားလံုး ကို ျဖစ္ေပၚေစတာကေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ဆရ
ို င္ “ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တဲ့ တန္ဖိုးေတြက
ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးေတြကို လိုက္ၿပိဳင္ေနၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုလိုက္ၿပိဳင္ေနတာကိုက ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထြန္းႏိုင္ပါ့မလားလို႔ စိန္ေခၚေန
တာပါဘဲ။

အတိတ္ကာလေတြတုန္းကဆိုရင္

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြကို

ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တဲ့

နည္းလမ္းေတြ၊

တန္ဖိုးေတြန႔ဲ

တည္ေဆာက္ခ့ၾဲ ကပါတယ္။ ဥပမာ- အာဏာရွင္စနစ္၊ ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆိုတဲ့စနစ္ေတြဟာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တဲ့ တန္ဖိုးေတြပါဘဲ။
ဒါေတြက လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ထဲ လူထုၾကားထဲ ျပန္႔ႏွ႔ံသြားပါတယ္။ ဘယ္လုိျပန္႔ႏွ႔ံသြားသလဲလို႔ စူးစမ္း ၾကည့္လိုက္ရင္ အာဏာရွင္ေတြ၊
ပေဒသရာဇ္ေတြက ပညာေရးစနစ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ဥပမာ-ေက်ာင္း သင္ရိုးကတဆင့္ ေက်ာင္းသားေတြကို ပံုသင
ြ ္းတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
လူထုဆက္သယ
ြ ္ေရးစနစ္ကို ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး ဥပမာ- သတင္း စာ၊ ေရဒီယိုေတြကတဆင့္ ဝါဒမိႈင္းတိုက္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုဟာ
ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တ့တ
ဲ န္ဖိုးေတြကို စိတ္မပါပဲ လက္ခံက်င့္သံုးေနရပါေတာ့တယ္။
လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တ့ဲ နည္းလမ္း နဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ စနစ္တခုကေတာ့ ဘာသာေရးေခါင္း ေဆာင္ေတြက
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ႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္တ့စ
ဲ နစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သီအိုကေရစီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ သီအိုကေရစီ ဆိုတာ ျပဒါးတလမ္း၊ သံတလမ္း ပါဘဲ၊
ဘယ္အခါမွ ပူးတြလ
ဲ ို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ လိုအပ္ေနတဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း မွာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တဲ့ စနစ္တခုကို
အဓမၼသြတ္သင
ြ ္း က်င့္သံုး မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီကို စိန္ေခၚတာပါဘဲ။
ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တ့ဲ ဒုတိယတန္ဖိုးကေတာ့ အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရံုးေတြမွာ တေက်ာင္း တဂါထာ၊ တရြာတပုဒ္ဆန္း ဆိုသလို
ပံုစအ
ံ မ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႔ ခြျဲ ခားႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံေနတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ နမူနာတခုကေတာ့ အသင္းအဖြဲ႔တခ်ဳိ႕ဟာ မိန္းမေတြရ႕ဲ အခြငအ
့္ ေရး
ေတြကို လစ္လ်ဴရႈတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အႀကီးအကဲအဆင့္ေတြမွာ မိန္းမေတြကို ေနရာမေပးခ်င္တာမ်ဳိး ေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။
စီးပြားေရးမွာလည္း ဒီလိုမ်ဳိး ခြျဲ ခားႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံေတြ ရွိပါတယ္။ သက္ေသျပရမယ္ ဆိုရင္ 1.

စနစ္ေၾကာင့္ စီပာြ းေရး က်ဆင္း ေနတာေတာင္ လိုက္ေလ်ာညီေထြ မေျပာင္းလဲပဲ ပံုေသစီး ပြားေရးကိဘ
ု ဲ ဆက္လက္
က်င့္သံုးေစလို႔ လူထုဟာ ဆင္း ရဲတင
ြ ္း နက္သထက္နက္လာၾကရပါတယ္။

2.

ဟင္ဒူဘာသာေရးမွာ ဇာတ္နိမ-့္ ဇာတ္ျမင့္ ခြဲျခားထားလို႔ ဇာတ္နိမ့္သူေတြ အလုပ္အကိုင္ရဖို႔ ခက္ခရ
ဲ ပါတယ္။

3.

၁၇ ရာစု ဥေရာပအလယ္ေခတ္ လူမႈေရးနဲ႔ စီး ပြားေရးပံုစံမွာ ေျမပိုင္ရွင္ေတြက သူတို႔ပိုင္ဆိုင္တဲ့ေျမေတြကို စစ္ေရးအတြက္
အသံုးျပဳခြင့္ေပးၿပီး မွ လယ္ေျမအငွားခ်ပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိသလို ဒီဘက္ေခတ္ေတြမွာလည္း အာဏာပိုင္ေတြကို လာဘ္ထိုး ၊
ေျမွာက္ပင့္ၿပီး မွ လူထအ
ု ေပၚ ေခါင္းပံုျဖတ္ အျမတ္ႀကီးစား စီး ပြားေရး လုပ္ခင
ြ ့္ေတြ ရေနၾကပါတယ္။

4.

ကြၽန္စနစ္ကို နည္းအမ်ဳိး မ်ဳိးနဲ႔ ျပန္လည္ အသက္သင
ြ ္း ေနၾကပါတယ္။

5.

လိင္ချဲြ ခားမႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏိုင္က်င့္လိုမႈ၊ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆ ကြဲျပားမႈ၊ လူမ်ဳိးစုတရ
ို႔ ႕ဲ ဓေလ့ စတာေတြေၾကာင့္
လူထုဟာ စီးပြားေရးမွာ မလွန္ႏိုင္ေအာင္ ႏွိပ္ကြပ္ခံေနရပါတယ္။

ဒီမုိကေရစီမဟုတ္တ့ဲ တတိယတန္ဖိုးကေတာ့ ေသြး ခြဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအမ်ားစုဟာ ကိုလိုနီျဖစ္ခံခဲ့ရဖူးၿပီး လြတ္လပ္ေရး ရလာ
ၾကတဲအ
့ ခါ ေသြး ကြေ
ဲ နၾကတဲ့ လူမ်ဳိး စုေတြကို စုစည္း ၿပီး ႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ထူေထာင္ၾကရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ ႏိုင္ငအ
ံ တြင္း မွာ
လူမ်ဳိးစုစနစ္ကို ဖယ္ရွားၿပီး လူမ်ဳိးအားလံုး မခြမ
ဲ ျခား တစုတစည္းတည္းျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ စီမံထားတဲ့စနစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးကြေ
ဲ နၾကရင္
ဒီမိုကေရစီကို ေကာင္း ေကာင္း ထူေထာင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
အခုေျပာခဲ့ၿပီး တဲ့ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တ့ဲ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ေနသေရြ႕ ဒီမိုကေရစီကို ထူေထာင္ဖို႔
အဆင္သင့္ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စတင္က်င့္သံုးတဲ့တိုင္ေအာင္ ေကာင္းေကာင္း စီမံႏိုင္မာွ လည္း မဟုတ္ပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႔ ကမာၻတလႊားမွာ ဒီမိုကေရစီကို ဘယ္လိုက်င့္သံုး ေနၾကသလဲ ဆိုတာကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည္ရ
့ င္ အေျခအေန
ေကာင္းရင္ေကာင္း သလို

ျဖစ္ထန
ြ ္းေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္လို႔

ေကာက္ခ်က္ခ်ရပါမယ္။

ဒီမိုကေရစီကုိ

စိန္ေခၚေနတာေတြအျပင္

လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တ့ဲ တန္ဖိုးေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ဖို႔ အားထုတ္ေနသူေတြ ရွိေနေသးတယ္ ဆိုရင္ေတာင္မွ
ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထန
ြ ္း လာေအာင္ ႀကိဳးစားဖန္တီးလို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ႏိင
ု ္ငံသစ္ေတြက
သက္ေသျပေနပါတယ္။
လူသားေတြဟာ သူတအ
ို႔ တိတ္သမိုင္း ေတြကို ယတိျပတ္ ေနာက္ခ်န္မထားခဲ့ေသးပါဘူး။ အတိတ္သမိုင္းေတြဆီက ယဥ္ေက်းမႈ
အစဥ္အလာေတြကို

ေခတ္သစ္ ဒီမိုကေရစီသမိုင္းမွာ

ဆီေလ်ာ္သလို

ထည့္သင
ြ ္းေပါင္းစပ္ဖို႔ ၾကံဆအားထုတ္ေနၾကပါတယ္။္

လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းဆိုတာ လူဦးေရ အတိုးအေလ်ာ့ ရွိပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈေတြ ေပါင္းစပ္ေရာေႏွာေနတဲ့ လူမႈေရးလည္း ရွိပါတယ္။
သယံဇာတေတြ ေတြ႔ရရ
ွိ တဲအ
့ ေပၚ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေျပာင္းလဲသြားတာလည္း ရွိပါတယ္။ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းအမ်ားလည္း
ရွိပါတယ္။ ဒီလအ
ို ေျခအေနေတြအျပင္ အျခားအေၾကာင္းရင္းခံေတြ ရွိေနတတ္တဲ့ လူ႔အသိုင္း အဝိုင္းမွာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အံဝင္
ဂြင္က်ျဖစ္ေအာင္ က်င့္သံုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ျပင္သာေျပာင္းသာပါတယ္။ ျခားနားကြဲလြဲတာေတြ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ႀကီး မားက်ယ္ျပန္႔ၿပီး တေဇာင္းေစးနဲ႔
မ်က္ေခ်း ျဖစ္ေနေစဦးေတာ့၊ ဒါေတြအားလံုးကို ဒီမိုကေရစီ အရိပ္ေအာက္ ထည့္ထားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီက အရာရာ
တိုင္း အေပၚ စြမ္း ႏိုင္မာွ မဟုတ္တာေၾကာင့္ တကယ္တမ္း အစြမ္းထက္လာေအာင္ လူေတြက လုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီန႔ဲ
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မကိုက္ညီတ့ဲ လူမႈေရးတည္ေဆာက္ပံုေတြကို ဖယ္ရွားရပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မဟုတ္တဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္း စဥ္လာေတြကို ျပဳျပင္
ႏိုင္ရပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တ့ဲ တန္ဖိုးအားလံုးကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရပါမယ္။ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ေတြ၊ စနစ္
ေတြကို အဆံုးသတ္ေပးႏိုင္ရပါမယ္။ ဒါေတြအားလံုး ကိုေက်ာ္လႊားႏိုငရ
္ င္ ဒီမိုကေရစီကို ေကာင္းေကာင္းဖန္တီး တည္ေဆာက္ႏိုင္
ရံုမက ေရရွညခ
္ ိုင္ျမဲေအာင္လည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မာွ ျဖစ္ပါတယ္။
“ထံုးတမ္း စဥ္လာေတြကို အဆံုးသတ္လိုက္ရံုန႔ဲ ဒီမိုကေရစီကို စတင္က်င့္သံုးႏိုင္ပါလား” ဆိုတဲ့ေမးခြန္းက စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္း
ပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ျဖစ္ႏိုငဥ
္ ီးမွာ မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ေလွခါးကို တထစ္ခ်င္း တက္သြားတာမ်ဳိးက ပိုစိတ္ခ်ရပါတယ္။
တခုၿပီးမွ ေနာက္တခုလုပ္ရတဲသ
့ ေဘာမွာ ပထမကိစၥၿပီး မွသာ ဒုတိယကိစၥကို လုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ေက်ာ္တက္လို႔မျဖစ္ပါဘူး။
အာဏာရွင္ဆန္တ့ဲ ထံုးတမ္း စဥ္လာအားလံုးကို အရင္ဖယ္ရွားၿပီး လြတ္ေျမာက္လာႏိုင္မွသာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို ခ်ီတက္ဖို႔ အမွန္
တကယ္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။
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အပိုင္း (၁၈)

စစ္ဘက္က႑

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြမွာ စစ္ဘက္ေရးရာ တာဝန္အမ်ားအျပား ရွိပါတယ္။ အဓိကအက်ဆံုးတာဝန္ကေတာ့ ျပည္ပၿခိမ္း ေျခာက္
က်ဴးေက်ာ္လာတာေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငအ
ံ တာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီတာဝန္ႀကီးဟာ အင္မတန္
ထင္ရွားလာေနပါတယ္။
အဓိကတာဝန္အျပင္ အျခားတာဝန္ေတြကို ယူထားတာလည္း ရွိပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အၿပိဳင္အဆိုင္ ျဖစ္ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီ
ေတြက အာဏာကို ၿငိမ္း ၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း လႊေ
ဲ ျပာင္းႏိုင္ေစဖို႔ စစ္ဘက္က႑က အာမခံၿပီး တာဝန္ယူေပးေနၾကပါတယ္။ မဲရံုေတြကို
မသမာသူေတြ မေႏွာင့္ယွက္ မဖ်က္ဆီး ႏိုင္ေအာင္၊ မဲလာေပးသူေတြ လံုျခံဳေအာင္ စစ္တပ္ေတြနဲ႔ ကာကြယ္ေစာင့္ၾကပ္ေပးပါတယ္။
ေရြး ေကာက္ပႏ
ဲြ ိုင္သူေတြက ႏိုင္ငံေရးအာဏာ လႊေ
ဲ ျပာင္း လက္ခံရယူႏိုင္ဖို႔လည္း အေသအခ်ာ ကူညီေပးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို
လုပ္ေပးတယ္ ဆိုတာမ်ဳိး ဟာ ဒီမိုကေရစီကို ပိုၿပီးေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပခ
္ ်င္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာဘဲ ရွိပါတယ္။
စစ္ဘက္က႑ဟာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ထားႏိုင္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္လို႔ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမွာ အႀကီးမားဆံုးအင္အားကို ရရွိထား
ပါတယ္။ လူသတ္လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူတိုင္းဟာ အျခားသူေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ဘက္
က႑ကို အေသအခ်ာထိန္း ခ်ဳပ္ထားႏိုင္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ စစ္ဘက္က႑က အင္အားရွိေနလို႔ မိမိႏိုင္ငံကိုေတာင္
ျပန္လည္ ၿခိမ္း ေျခာက္တတ္တာကိုလည္း သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းတတ္ပါတယ္။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ ထိပ္တန္း ပုဂၢိဳလ္
တဦး ဦး ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္လိုက္ၿပီး သူရ႕ဲ အမိန္႔ေအာက္မွာဘဲ ရွိေနသေယာင္ေယာင္ ပံုဖမ္းထားတတ္ပါတယ္။ စစ္တပ္က
ေနာက္ကယ
ြ ္ကေန ႀကိဳးကိုင္ထားတယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။
လက္နက္ကိုင္ စစ္သည္ေတြကို စစ္ဘက္ေရးရာတာဝန္အျပင္ အျခားလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ကိစၥေတြ အတိအက် သတ္မွတ္ၿပီး က်န္တာေတြ
လံုးဝ မလုပ္ရေအာင္ တားျမစ္ထားရပါတယ္။ ေယဘူယ်ေျပာရရင္ စစ္တပ္ဟာ ေျပာခဲ့ၿပီးတဲ့အတိုင္း မဲေပးပြေ
ဲ တြမွာ လံုျခံဳေရးတာဝန္
ယူရတဲအ
့ ျပင္ ျပည္တင
ြ ္းမွာ သူပုနထ
္ ရင္လည္း တိုက္ခိုက္ရွင္းလင္းရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေခတ္မွာေတာ့ ျပည္တင
ြ ္း စစ္ပေ
ဲြ တြက
အေတာ္ရွားပါးသြားပါၿပီ။ တခါတေလမွာ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒ (ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒ)ကို ေဖာက္ဖ်က္ၿပီး သူပုန္ထေနတဲ့ ျပည္နယ္ေတြကို
တိုက္ရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါမ်ဳိးေတြမဟုတရ
္ င္ေတာ့ မိမိႏိုင္ငံသာမက အျခားႏိုင္ငံမ်ားေတြအပါအဝင္ သဘာဝေဘးဒုကၡ က်ေရာက္လို႔
ျပည္သူေတြကို္ ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ရတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို စစ္တပ္က ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္။ အခုေျပာတဲ့ ကိစၥေတြက
လြဲလို႔ စစ္တပ္ကို တိုင္းျပည္တင
ြ ္း မွာ အသံုးခ် တာဝန္ေပးတာ မရွပ
ိ ါဘူး ။
ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ဒီမိုကေရစီမွာ စစ္ဘက္ေရးရာတာဝန္မ်ားကို တိတိက်က် ကန္႔သတ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာေတာ့ မရွိေသးပါဘူး။
ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေအာင္ျမင္ေစဖို႔၊ ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ စစ္ဘက္က႑က ဒီမိုကေရစီနဲ႔ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္
ေနကိုေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္သားေတြမွာ ေသနတ္ ရွိပါတယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို ဘယ္အခ်ိန္မဆို ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ဖို႔ ေလ့က်င့္ၿပီးသားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္လို႔ စစ္သားေတြက ျပည္သေ
ူ တြၾကားထဲ ေရာက္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ အရပ္သား သာမန္ျပည္သူေတြအတြက္ စိုး ရိမ္စရာ
အေျခအေနပါဘဲ။ ဒီလိုျဖစ္တာကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ အေျခခံက်တဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ ႏိုင္ငံတင
ြ ္းမွာ စစ္တပ္ကို တခုတည္းဘဲ ဖြ႔စ
ဲ ည္း
ထားရွိၿပီး စစ္ဘက္က႑ကို အတိက်ဆံုး စည္းကမ္းနဲ႔ ကန္႔သတ္လိုက္ဖို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး စိတ္တိုင္းက် မင္း မူ
ေနတဲ့ အျခားေဒသခံစစ္တပ္မ်ဳိး စံု ထားရွိဖို႔ လံုးဝ ခြင့္မျပဳရပါဘူး။ ဥပမာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလို သာမန္ျပည္သေ
ူ တြ လက္နက္
ကိုင္ေဆာင္ခင
ြ ့္ကို အေျခခံဥပေဒကေန အတိအက် အာမခံျပဌာန္း ေပးတယ္ဆိုရင္လည္း စစ္ဘက္က႑က လက္နက္အားကိုး
အႏိုင္က်င့္လာရင္ တမ်ဳိးတဖံု ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္လာေတြကို တနည္းတလမ္းအားျဖင့္
ထိန္း ခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။
စစ္ဘက္က႑က အင္အားေကာင္းလြန္းရင္ လူထုအတြက္ မလိုလားအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ စစ္တပ္က တာဝန္
ယူတဲ့ေနရာ ပိုမ်ားရင္ ျပႆနာ ပိုမ်ား၊ ပိရ
ု ႈပ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း မွာ စစ္ဘက္က႑ကို မွန္ကန္သင့္ေတာ္ေအာင္
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ထားရွိႏိုင္ဖို႔ စစ္တပ္အင္အားက ဘယ္ေလာက္ဘဲ ရွိရမယ္၊ ဘယ္လိုကိစၥေတြမွာဘဲ တာဝန္ယူရမယ္ ဆိုၿပီး အေသအခ်ာ အတိအက်
စီမံရပါတယ္။
ဘယ္သူမဆို၊ ဘယ္အသင္းအဖြ႔မ
ဲ ဆို တာဝန္ေပးခံရတဲအ
့ ခါ သူတအ
ို႔ မ်ားစုဟာ တာဝန္ယူႏိုင္စြမ္းရွိတာကို ျပသလိုၾကပါတယ္။
သူတို႔ဟာ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း တခုလံုး ေကာင္း က်ဳိးခ်မ္းသာျဖစ္ေအာင္ အလြနအ
္ ေရးပါသူေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခံရတဲ့ အဆင့္မွာ
ရွခ
ိ ်င္မရ
ွ ွိပါမယ္။ စစ္ဘက္က႑မွာ ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ စစ္သည္ေတြမွာလည္း ေအာက္ဆံုးအဆင့္ စစ္သားကအစ အျမင့္ဆံုး
အဆင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြအထိ ဘယ္သူမဆို သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အေရးပါသူေတြလို႔ ယူဆတတ္ျမဲျဖစ္ပါတယ္။ တူကိုင္တဲ့ အလုပ္
သမားကို ေဆာက္လုပ္ေရးတာဝန္ေပးရင္ သူ႔တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္သလို ေသနတ္ကိုင္တဲ့ စစ္သားကို ပစ္မိန္႔
ေပးရင္ သူ႔တာဝန္ေက်ပြနေ
္ အာင္ ပစ္ခတ္ေတာ့မာွ ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္တပ္အတြက္ စစ္ပေ
ဲြ တြ လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာတတ္ၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ အျမင္က်ဥ္း ေျမာင္း စြာနဲ႔ အေပၚယံေတြးၿပီး
ေျပာလိုက္တာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း စစ္တိုက္ရင္ စစ္သားေတြသာမက အရပ္ဘက္ျပည္သူေတြပါ အသက္ဆံုးရွံဳးရတာ
ကေတာ့ ေျပာစရာေတာင္ မလိုပါဘူး။ တကယ္တမ္း စစ္ျပင္ရတာကလည္း မလြယ္ပါဘူး ။ စစ္သားေတြကို စုေဆာင္းရပါတယ္။
ေလ့က်င့္ေပးရပါတယ္။ စစ္စခန္း ေတြ တည္ေဆာက္ေပးရပါတယ္။ လက္နက္ေတြကို ဝယ္ယူတပ္ဆင္ေပးရပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥေတြ
မွာဘဲ ေငြေၾကးအကုန္အက် အေတာ့္ကိုမ်ားေနပါၿပီ။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အစရွိတဲ့ ျပည္သူေတြအတြက္ လိုအပ္ေနတာေတြကို
ႏိုင္ငံပိုင္အရင္းအျမစ္ေတြကေန ပိုမိုအကုန္အက်ခံ သံုး စြရ
ဲ မယ့္အစား စစ္စရိတ္အတြက္ အႀကီးအက်ယ္ဖဲ့ေပးေနရပါၿပီ။ စစ္ဦးစီး ခ်ဳပ္
တခ်ဳိ႕ဟာ သူတို႔ရာထူးဆက္္ျမဲဖို႔၊ သူတို႔ဆက္ေကာင္းစားဖို႔ဘဲ ၾကည့္ၿပီး ႏိုင္ငံ့လံုျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနတာေတြ ရွိတယ္လ႔ို
မလိုအပ္ဘဲ အပိုေျပာတတ္ၾကပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ စစ္တပ္ကို ဘယ္အခ်ိန္ အသုံး ျပဳရမယ္၊ ဘယ္အခ်ိန္ စစ္ေၾကညာ တိုက္ခိုက္ႏိုင္တယ္ စတဲ့ စစ္ေရးလမ္းညႊန္ခ်က္
ေတြကို အေျခခံဥပေဒကေန တိက်ရွင္းလင္းေအာင္ သတ္မွတ္ရပါတယ္။ ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူေတြက ႏိုင္ငံကို အမွန္တကယ္
တိုကခ
္ ိုက္လာရင္ စစ္တပ္က ကာကြယ္ေပးရမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ မၾကာခင္ တိုက္ခိုက္ခံရေတာ့မွာျဖစ္လို႔ အႏၱရာယ္
က်ေရာက္ဖို႔ သိသိသာသာျဖစ္လာရင္လည္း စစ္တပ္က ကာကြယ္ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ က်ဴးေက်ာ္စစ္ ဆိုတာမ်ဳိးက အျမဲတမ္း
ျဖစ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စစ္ေရးက႑အေပၚ ကန္႔သတ္ထားရတာဟာ အစဥ္အလာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီဆရ
ို င္ (ဒါမွမဟုတ)္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရတာ ဟုတ-္ မဟုတ္ အတည္မျပဳႏိုငဘ
္ ူးဆိုရင္
လက္ဦးေအာင္ ႀကိဳတင္တိုက္ခိုက္ အျပတ္ရွင္းရတာ လံုေလာက္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္သမတဘြတ္ရွ္က ေျပာ
ပါတယ္။ ဒါဟာ စစ္တပ္အေပၚကန္႔သတ္တ့ဲ အစဥ္အလာကို အဓိပၸာယ္ ျပန္ေျပာင္း သတ္မွတ္တာျဖစ္လို႔ အႀကီး အက်ယ္ အျငင္း ပြားခဲ့
ရပါတယ္။ စစ္ဘက္က႑အတြက္ နမူနာယူစရာပါဘဲ။
စစ္ဘက္က႑ကေန ရံပံုေငြရွာပုံကို ေျပာပါမယ္။ လူ႔သမိုင္းတေလွ်ာက္လံုးမွာ အစိုးရဝင္ေငြကို စီးပြားေရးပံုစံနဲ႔ မဟုတ္ပဲ စစ္ေရးပံုစံန႔ဲ
အဓိကျဖည့္ဆည္းတတ္ၾကပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြရ႕ဲ တပ္ေတြဟာ အျခားႏိုင္ငံေတြကို ရန္စက်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ၾကပါတယ္။
အႏိုင္ရတဲ့အခါမွာ သူတို႔သိမ္းပိုက္ထားတဲ့ နယ္ေျမေတြက အရပ္သားျပည္သူေတြဆီက အဓမၼ အခြန္ေကာက္ခံၾကပါတယ္။ ပစၥည္း
ဥစၥာေတြကို လုယူသိမ္းပိုက္ၾကပါတယ္။ ဒါးျပတိုက္သလိုပါဘဲ။ တခ်ဳိ႕စစ္အာဏာရွင္ေတြကေတာ့ အျခားႏိုင္ငံကို က်ဴးေက်ာ္
တိုက္ခိုက္တာ မရွိေပမယ့္ သူတို႔ႏိုင္ငံတင
ြ ္းမွာဘဲ ျပည္သူေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္သတ္ျဖတ္ၿပီး အခြန္ေတြေကာက္၊ ပစၥည္းေတြ လုယူ
တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ အစစ္အမွန္ႏိုင္ငံေတြမွာဆိုရင္ လူထုေက်နပ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြကို အရင္ရွာၾကံၿပီးမွ အခြန္
ေကာက္ခံတာနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့ရ
္ င္ တျခားစီ ျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
စစ္ေရးစရိတက
္
အလြန္ႀကီးမားတာေၾကာင့္ သံုးစြသ
ဲ မွ်အားလံုးကို စာရင္းဇယားေတြနဲ႔ အတိအက်ထားရွိ ထိန္းသိမ္း ရပါတယ္။
စစ္ေရးစရိတ္ ဆိုတာကလည္း ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာ ျဖစ္တအ
ဲ့ တြက္ ျပည္သူေတြရ႕ဲ အခြန္ေငြေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ အရင္းအျမစ္ေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္ေရးစရိတ္ကို လူထုက ေက်ေက်နပ္နပ္ သေဘာတူလက္ခံၿပီး ျဖစ္ေနရပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ စစ္သံုးစရိတ္အေပၚ
လူထုက မေက်နပ္လု႔ိ လႊတ္ေတာ္မွာ အႀကိမ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးခံေနရတာကို နမူနာၾကည့္ႏိုငပ
္ ါတယ္။
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စစ္ဘက္က႑မွာ ရံပံုေငြရွာတဲအ
့ ခါ၊ တာဝန္ခံတအ
ဲ့ ခါေတြမွာ ျပႆနာတက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ျပႆနာတက္ေနရတဲအ
့ ထဲ စစ္ဘက္
တာဝန္ရွိသူေတြက လွ်ဳိ႕လွ်ဳိ႕ဝွက္ဝွက္လုပ္ဖို႔ အားသန္ေနၾကျပန္လို႔ ျပႆနာေတြ ပိုဆိုးလာရပါတယ္။ စစ္ဘက္တာဝန္ရွိသူေတြက
သူတို႔လုပ္ေနတာဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးျဖစ္လို႔ ထိပ္တန္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ေတြကို ထုတ္မေျပာႏိုငဘ
္ ူးလို႔ ေစာဒကတက္ၾကပါတယ္။
စစ္ဘက္က႑ဟာ ေနရာတိုင္း လွ်ဳိ႕ဝွက္ေနတတ္တာေၾကာင့္ ဘာေတြဘယ္လိုျဖစ္ပ်က္ေနမွန္း အရပ္ဘက္က မသိႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနရ
ပါတယ္။ ႏိုင္ငံဟာ ဘယ္ေလာက္ထိ ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီး ဒါကိုတုန္႔ျပန္ဖို႔ စစ္ေရးဗ်ဴဟာက ဘယ္လရ
ို ွိေနတယ္၊ စစ္သံုး စရိတ္ကို
ဘယ္လို က်ခံေပးရမယ္၊ ဘယ္ေလာက္ေထာက္ပံ့ရမယ္ စတာေတြကို ပြင့္ပင
ြ ္လင္းလင္း စိစစ္သံုးသပ္ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ အလြန္႔အလြန္
ခက္ခေ
ဲ နပါေတာ့တယ္။
ဒီမိုကေရစီ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းျဖစ္ရင္ ပြင့္လင္းရပါတယ္။ စစ္ဘက္က႑ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုး ေနတဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း မွာ
အသင္းအဖြ႔ဌ
ဲ ာန အစည္း အရံုး ပံုစံတခုအေနနဲ႔ ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ ပြင့္လင္းရပါတယ္။ လူ႔အသက္ေတြကို
အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ အထင္အရွားျဖစ္ေနတဲအ
့ ခါ ကာကြယ္ေပးဖိအ
ု႔ တြကဘ
္ ဲ ခြၽင္းခ်က္ အေျခအေနအျဖစ္နဲ႔ “လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္”
ဆိုတာကို လက္ခံက်င့္သံုးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္သည္တခ်ဳိ႕ဟာ လက္နက္မ့ဲ အရပ္ဘက္ျပည္သူေတြကို သတ္ျဖတ္တာ၊ ညွင္းပမ္းႏွိပ္စက္တာမ်ဳိးေတြ လုပ္တတ္ေလ့ရွိပါတယ္။
ဒီလိုမ်ဳိး စစ္တပ္ရ႕ဲ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္တာေတြကို ဖံုးဖိဖို႔ “လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္” ေခါင္းစဥ္တပ္ၾကပါတယ္။ လွ်ဳိ႕ဝွက္ခ်က္ေတြ မလုပ္ဖို႔
စစ္ဘက္က႑ကို တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ ကန္႔သတ္ရပါလိမ့္မယ္။ သက္ေသထင္ရွားရွိေနတဲ့ က်င့္ဝတ္မညီတာေတြကို ႏိုင္ငရ
ံ ႕ဲ
က႑ေပါင္း စံုမွာ တားျမစ္ပိတ္ပင္သလို စစ္ဘက္က႑မွာလည္း တားျမစ္ရပါတယ္။ ဒါမွလည္း အသင္းအဖြဲ႔ဆိုင္ရာမွာ တန္းတူညီတူ
ျဖစ္လို႔ ဒီမိုကေရစီရ႕ဲ တန္ဖိုး ျဖစ္လာပါမယ္။
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း မွာ စစ္သားေတြန႔ဲ အရပ္ဘက္ျပည္သူေတြကို ခြဲျခားထားရတာ မဆန္းတဲ့ကိစၥပါဘဲ။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့
စစ္သားေတြ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္တအ
့ဲ ခါ၊ စစ္ျပင္တအ
ဲ့ ခါ အဆင္ေျပေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တခ်က္က စစ္သားေတြကို
အရပ္ဘက္န႔မ
ဲ တူပဲ ျပင္းထန္ၾကမ္း တမ္းစြာ သင္တန္းေပးရလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္သင္တန္းေတြက အခ်ိန္ယူၿပီး ပံုသင
ြ ္းရိုက္ယရ
ူ တာေတြ
ျဖစ္ပါတယ္။ အရပ္ဘက္လူထုၾကားထဲ ေရာက္ေနရင္ ပံုသင
ြ ္းဖို႔ ခက္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။
စစ္သားတဦး ျဖစ္လာဖို႔ သူ ဘယ္သဘ
ူ ယ္ဝါျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့ဂုဏ္ပုဒ္ကို အရင္ခြၽတ္ပစ္ရပါတယ္။ အရပ္သားဘဝ ပံုမွန္အားျဖင့္
လိုက္နာေနက် က်င့္ဝတ္ေတြကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရပါတယ္။ လူသတ္ခ်င္စိတ္ ျဖစ္လာေအာင္ စိတ္ရိုင္းသြင္းေပးရပါတယ္။ အမိန္႔ရရင္
လူသတ္ဖို႔ လက္မရြံ႕ေအာင္ ေလ့က်င့္ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဘဲျဖစ္ျဖစ္ အမိန္႔ကို ျပန္လွန္ခံမေျပာတတ္ေအာင္၊ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ဳိး
ဆက္ကို မစဥ္း စားပဲ ျပဳမူတတ္ေအာင္ ပံုသင
ြ ္းရပါတယ္။ စစ္သည္တဦးအဖို႔ ေသရဲေအာင္လည္း သင္ေပးခံရပါတယ္။ လူသတ္ဖို႔
လည္း သင္ေပးခံရပါတယ္။ ဒါေတြဟာ စစ္ဘက္က႑မွာေတာ့ အဆန္း တၾကယ္ မဟုတ္လွပါဘူး။ ဒီလိုကိစၥမ်ဳိး ထူးထူးခြၽန္ခၽြ န္
လုပ္ႏိုင္သဆ
ူ ိုရင္ ဆုတံဆိပ္ အေဆာင္အေယာင္ေတြေတာင္ ခံစားရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။
ႏိုင္ငံျပင္ပကေန အမွန္တကယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ က်ဴးေက်ာ္လာတာေတြကို ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီလိုၾကမ္းတမ္းတဲ့ စစ္သင္တန္း
မ်ဳိးေတြ ေပးတာကို လက္ခံႏိုင္စရာ ရွိပါတယ္။ စစ္သည္ေတြဟာ ျပည္ပအႏၱရာယ္ေတြကို ရင္ဆိုင္ဖို႔ ေလ့က်င့္ထားသူေတြျဖစ္ေပမယ့္
အာဏာရွင္လက္ေအာက္ကို ေရာက္သာြ းၿပီဆိုရင္ ျပည္သူေတြဘက္သို႔ မွ်ားဦးလွည့္ေပးတာ ခံရတတ္ပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္းလႊခ
ဲ ံရ
တာပါဘဲ။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီျဖစ္ထန
ြ ္း ဖို႔ကို ဟန္႔တားေနတဲ့ကိစၥပါ။ ဒီမိုကေရစီမွာ စစ္ဘက္က႑ကို အဆင္ေျပေအာင္ ထားရွိဖို႔
အတြက္ စစ္သားေတြကို ေလ့က်င့္ေပးတဲ့အခါ သူတို႔ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္း သိမ္းတတ္ေအာင္၊ ျပည္သူေတြအေပၚ သစၥာေစာင့္သိ
ေအာင္ တၿပိဳင္တည္း ေလ့က်င့္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ဘက္က႑မွာ အေသးစိတ္ကအစ အေရးႀကီးၿပီး ဒီမိုကေရစီ လူ႔
အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ အံဝင္ဂင
ြ ္က် ျဖစ္ေစဖို႔ ဂရုတစိုက္ ခ်ိန္ခင
ြ ္လွ်ာ ညွိေပးရပါတယ္။
စစ္ဘက္က႑မွာ ဘာသာတရားရဲ႕ ဝိေသသလကၡဏာတခ်ဳိ႕ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ အေသခံၿပီး စစ္မႈထမ္းေဆာင္လိုတ့ဲ
စိတ္ဓါတ္လည္း တခုအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕စစ္သည္ေတြဟာ “စစ္တပ္ကလြရ
ဲ င္ ဖြဲနဆ
႔ဲ န္က”ြဲ ဆိုၿပီး စစ္တပ္ အသိုင္းအဝိုင္း
မဟုတ္သူေတြကို စက္ဆုပ္မုန္းတီး ခြျဲ ခားလိုတ့ဲ သေဘာထားလည္း ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး အစြန္းေရာက္ ဘာသာေရးဆန္ဆန္
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စိတ္ဓါတ္န႔ဲ အျပဳအမူေတြကို စစ္အစိုး ရအုပ္စိုး တဲ့ စစ္ဘက္က႑မွာ မလုပ္မေနရ ပံုစံသင
ြ ္း ထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း
စစ္အစိုးရဆိုရင္ ျပည္သူလူထုက လက္မခံခ်င္ၾကပါဘူး။ ဒါမ်ဳိးဟာ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး အစိုးရတက္လုပ္ေနတဲ့ သီအိုကေရစီ
စနစ္ရ႕ဲ မူပာြ းတမ်ဳိးပါဘဲ။
တိုင္း ျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိး ခ်စ္စိတ္ ဆိုတာ တိုင္း ျပည္အေပၚ အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း မွာ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဆိုတာ ရွိလို႔ အထူး
ေျမွာက္ပင့္ေပးဖို႔ မလိုပါဘူး ။ အမွန္တကယ္ ထိေရာက္တဲ့ အားေပးတာမ်ဳိး ဘဲ ျဖစ္သင္ပ
့ ါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို ေခါင္း ေဆာင္ေတြက
အစ ျပည္သူေတြအဆံုး အားလံုးဟာ မ်ဳိး ခ်စ္စိတ္ ရွိၾကတယ္လို႔ ေသခ်ာေပါက္ မေျပာႏိုင္ေပမယ့္ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ မရွိဘူး လို႔ ေဝဖန္တာ
ကိုေတာ့ ဘယ္သူမွ မခံခ်င္ၾကပါဘူး။ စစ္ဘက္က႑မွာလည္း မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကို အလြန္အကြၽံ ေရွ႕တန္းမတင္ဖို႔ လိုပါတယ္။
ကမာၻ႔သမိုင္း စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ေအာင္ပဆ
ဲြ င္ခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေတြ ရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း ျပည္ပက်ဴးေက်ာ္သူေတြကို ခုခံ
ကာကြယ္ႏိုင္ခ့တ
ဲ ့ဲ သမိုင္းျဖစ္ရပ္ေတြ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုဘရ
ဲ ွိရွိ စစ္တပ္အခ်င္း ခ်င္း လူသတ္လက္နက္ေတြ ကိုင္ေဆာင္ၿပီး
တိုက္ခိုက္ၾကတာေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ စစ္ဘက္က႑ရဲ႕သေဘာကိုေဆာင္ပါတယ္။ စစ္သားဟာ စစ္သားပီသတဲ့အလုပ္ကို
လုပ္တာဘဲလို႔ ဆိုရမွာပါ။ ရန္စက်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္မႈေတြဟာ တိုင္းတပါးက လာတာခ်ည္းဘဲ မဟုတ္ပါဘူး။ မိမိႏိုင္ငံ ျပည္တင
ြ ္း မွာ
လည္းဘဲ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ သူပုန္ထလိ႔ု ျပည္တင
ြ ္းစစ္ျဖစ္တာမ်ဳိး မဟုတ္ပ၊ဲ စစ္တပ္ကိုသံုး ၿပီး လက္နက္မဲ့ ႏိုင္ငံသားျပည္သူေတြ
အေပၚ အစိုးရကိုယ္တိုင္ ရန္စက်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္တာေတြ ရွိတတ္ပါတယ္။
ဘယ္သူမဆို လက္နက္န႔ဲ တိုက္ခိုက္ခံရရင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ခုခံကာကြယ္ၾကတဲအ
့ တိုင္း လူသတ္လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့
စစ္တပ္ရ႕ဲ တိုက္ခိုက္တာကို ခံရတဲ့ ျပည္သူေတြဟာ လက္နက္ဆြဲကိုင္ၿပီး အုပ္စိုးမင္းမူသူကို တန္ျပန္ ခုခံကာကြယခ
္ င
ြ ့္ ရွိပါတယ္။
တကယ္လို႔ မင္းနဲ႔ျပည္သူ အတူတကြ ၿငိမ္းခ်မ္း စြာ ဆက္လက္ယွဥ္တြဲ ေနထိုငခ
္ ်င္တယ္ဆိုရင္ အစိုး ရက ႏိုင္ငံပိုင္စစ္တပ္နဲ႔ လူထုကို
ရန္စတိုက္ခိုက္တာေတြ စြန္႔လႊတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒီအခါ လူထုဘက္ကေန ခုခံကာကြယ္တာေတြလည္း ေလ်ာ့နည္း ပေပ်ာက္သာြ းမွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုး ရတရပ္က သူ႔ျပည္သူေတြကို လက္နက္အားကိုးနဲ႔အႏိုင္က်င့္ေနရင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကလည္း လက္ပုိက္
ၾကည့္မေနပဲ စစ္ဘက္ေရးရာ နည္းလမ္းတခုခုနဲ႔ မျဖစ္မေန ၾကားဝင္ ေျဖရွင္းေပးသင့္ပါတယ္။
အခုဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ခပ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ႏိုင္ငံရ႕ဲ စစ္ဘက္က႑ကို သင့္ေတာ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္လာေနတာကို
ေကာင္းေကာင္း သေဘာေပါက္လာၾကပါၿပီ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အျခားႏိုင္ငံေတြရ႕ဲ အျငင္း ပြားမႈေတြကို ပါဝင္ကူညီ ေျဖရွင္းေပးဖို႔
ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံေတြဟာ ကုလသမဂၢရ႕ဲ ၾကားဝင္ကူညီပံ့ပိုး မႈ အစီအစဥ္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာအင္အားစုေတြမွာ ပါဝင္
ၾကပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားနဲ႔ တိုက္ရိုက္မပတ္သက္တဲ့ အျငင္းပြားမႈေတြမွာ ပါဝင္ေျဖရွင္းေပးဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ေနၾက
ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အတိတ္ကာလေတြန႔ဲ မတူေတာ့ပါဘူး။ ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲလာတာေတြပါဘဲ။ စစ္ဘက္က႑ေၾကာင့္
အႏိုင္က်င့္ခံေနရတဲ့ ကမာၻ႔ျပည္သူေတြအတြက္ အလြန္အေရးပါတဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻ႔ေဒသအားလံုး မွာ
ဒီအတိုင္းသာ ေရွ႕ဆက္ကူညီႏိုငရ
္ င္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး သမွ် လူ႔သမိုင္းမွာ တကမာၻလံုးနဲဆ
႔ ိုင္တဲ့ အေရးပါဆံုး က်င့္ထံုး တခု ျဖစ္လာဖို႔
ရွိပါတယ္။ စစ္ဘက္က႑က အႏိုင္က်င့္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ ရွိမာွ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ရန္စက်ဴးေက်ာ္တာေတြ၊ အလံုးအရင္း နဲ႔
ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲ ႏွိပ္ကပ
ြ ္တာေတြ၊ လံုး ဝ အျမစ္ျပတ္္ ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္တာေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။
ေခတ္သစ္ စစ္ဘက္က႑ေတြမွာ အရင့္အရင္က မရွိခဲ့ဖူးတဲ့ လက္နက္အသစ္ေတြ၊ စစ္ေရးစြမ္းပကားအသစ္ေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾက
ပါတယ္။ စစ္ဘက္က႑ဟာ အင္အား အလြန္ႀကီးမားတာေၾကာင့္ အႏိုင္က်င့္လာရင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ ေၾကာက္ေၾကာက္န႔ဲ
ငံု႔ခံေနရပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္ေနတဲ့ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္းေတြဟာ တကမာၻလံုး မွာ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားလြန္းေနပါတယ္။ အဲဒီလို ခံေန
ရတဲ့ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း ေတြထမ
ဲ ွာ အႀကီး မားဆံုးကေတာ့ ကမာၻေပၚမွာ လူဦး ေရအမ်ားဆံုး တရုတ္ျပည္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
နိဂံုး ခ်ဳပ္အားျဖင့္ ေျပာရရင္ ကေန႔လူသားေတြရ႕ဲ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ကမာၻအႏွံ႔ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဇံုကို ဖန္တီးဖို႔ပါဘဲ။ ဒါေပမယ့္
မိမိတို႔ျပည္သူေတြအေပၚ ႏိုင့္ထက္စီးနင္း အုပ္စိုးတတ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြက စစ္ဘက္က႑ အင္အားေတြကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီကို
အသြင္မေျပာင္းသေရြ႕ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးဇံု ျဖစ္လာဦး မွာ မဟုတ္ပါဘူး။
© Roland O. Watson 2008

ျမန္မာဘာသာျပန္ - လြင္ေအာင္စိုး
82

အပိုင္း (၁၉)

လူထု လံုျခံဳေရးအတြက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေသာ ရဲ

လူ႔သမိုင္း မွာ “ရဲ” (Police) ဆိုၿပီး အဖြ႔အ
ဲ စည္းအေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္လာတာ မၾကာေသးပါဘူး။ သူတို႔ဟာ စစ္တပ္လို မဟုတ္ပဲ
ႏိုင္ငံတင
ြ ္းမွာ ျပည္သူေတြရ႕ဲ လံုျခံဳေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ၿပီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ပိုင္ခင
ြ ့္ရွိတဲ့ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။
“ရဲ”ေတြ မေပၚေပါက္ေသးတုန္းက ျပည္သူလူထုဟာ ေစာ္ကားခံရတဲအ
့ ခါ တရားမွ်တမႈ ရွိရ-ွိ မရွိရွိ ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းယူရပါတယ္။
အင္အားႀကီးသူက အႏိုင္ရသြားတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ ေစာ္ကားသူက အင္အားသာရင္ သူလုပ္သမွ် မွန္တာမ်ဳိး ျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။
တကယ္လို႔ ခံရသူဘက္က အားသာရင္ ခုခံကာကြယ္ျပန္လုပ္သမွ် တရားတယ္လို႔ ယူဆခဲ့ၾကပါတယ္။ ေစာ္ကားသူကို ဒဏ္ရာ
အနာတရျဖစ္ေစတာေတာင္ အျပစ္ေပးခံခ့ရ
ဲ တာ မရွိခဲ့ပါဘူး။
“ရဲ”ေတြ ေပၚေပါက္လာျပန္ေတာ့လည္း တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ သူတို႔ကို အားကိုး လို႔မရပဲ ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာကို
အားျပဳတဲ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ခပ္မ်ားမ်ားမွာဆိုရင္ ျပႆနာျဖစ္လာတဲ့အခါ ရဲေတြဆီမွာမတိုငေ
္ တာ့ပဲ ကုိယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္န႔ဲ
ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္း ဖို႔ ႀကိဳးစားတတ္ၾကပါတယ္။ ဥပမာ- လူမ်ဳိးစုအသိုင္းအဝိုင္းေတြမွာ အျခားသူကို ထိခိုက္နာက်င္ေအာင္
လုပ္သူကို ျပစ္ဒဏ္ေပးတဲ့က်င့္ထံုးေတြ ရွိပါတယ္။ ေကာင္စီသေဘာမ်ဳိး သက္ႀကီးဝါႀကီး ေတြ စုစည္းထားတဲအ
့ ဖြဲ႔က ဆံုး ျဖတ္ေျဖရွင္း
ေပးတာမ်ဳိး ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတအ
ို႔ ျပစ္ေပးပံုေတြဟာ ရႈပ္ေထြးတတ္လို႔ အျခားသူေတြက နားမလည္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္
ျဖစ္ရပါတယ္။ ျပစ္ဒဏ္ေတြက တခါတေလ ၾကမ္းတမ္း ရက္စက္တတ္ပါတယ္။ ခံရသူဘက္ကအျဖစ္မ်ဳိး နဲ႔ ထပ္တူညီတဲ့ အျပစ္ဒဏ္ကို
ခံရပါတယ္။ ဥပမာ အျခားသူတဦး ရဲ႕ မ်က္လံုးကိုေဖာက္မရ
ိ င္ က်ဴးလြန္သဟ
ူ ာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးတဲ့အေနနဲ႔ သူ႔မ်က္လံုး ျပန္အေဖာက္
ခံရတဲ့ အျပစ္ဒဏ္မ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။
အမႈကိစၥခပ္မ်ားမ်ားမွာ ေကာင္စီအဖြရ
႔ဲ ႕ဲ အျပစ္ေပးပံုေတြက တရားမွ်တမႈ မရွိပါဘူး။ အင္အားသာသူေတြက အမႈကို ေလ်ာ့ေပါ့ေအာင္
ဖိအားေပးလာရင္ ဆံုးျဖတ္သူေတြက ဘက္လိုက္ေပးေလ့ရိပ
ွ ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဓေလ့အတိုင္း လူမ်ဳိး စုတရားစီရင္ပံုဟာ သူတို႔အတြက္
အေကာင္းဆံုး လို႔ ေျပာႏိုင္ေပမယ့္ တရားမွ်တမႈ ရႈေထာင္က
့ ၾကည္ရ
့ င္ တရားမမွ်တတာေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြေၾကာင့္ မျဖစ္သင့္
တာေတြ ျဖစ္လာရတဲ့အထဲမွာ အဆိုးဆံုး ကေတာ့ သူတို႔ကာယကံရွင္ ႏွစ္ဘက္စလံုးရဲ႕ အဆံုးမသတ္ႏိုင္တဲ့ ေသြး ေျမက် လက္စားေခ်
တိုက္ပေ
ြဲ တြ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆိုတာ နည္းလမ္းအသစ္န႔ဲ တရားမွ်တမႈကို ဖန္တီး ႏိုင္ဖို႔ စီမံထားတဲ့ စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္း ျပခ်က္ ခိုငခ
္ ိုင္
လံုလံုနဲ႔ ေရးဆြျဲ ပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒေတြ ေပၚေပါက္လာတာ၊ တိုး တက္လာတာေတြအေပၚမွာ ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံထားပါတယ္။
ရဲနဲ႔ တရားရံုးက ဘက္မလိုက္ပဲ ဥပေဒသက္ေရာက္ေစရပါတယ္။ ဒါဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ တရားမွ်တမႈ ရွိေစဖို႔ ဥပေဒေတြန႔ဲ
ဘယ္လိုလုပ္ရတယ္ ဆိုတာကို ေဖာ္ျပပါတယ္။
လူမ်ဳိးစုေတြက သူတို႔ဓေလ့အတိုင္း တရားစီရင္တဲ့အခါ မၾကာခဏ ျပႆနာတက္သလို ဒီမိုကေရစီႏိုငင
္ ံေတြမွာလည္း ျပႆနာ
တက္ေနၾကတာပါဘဲ။ ရဲေတြက မမွန္မကန္ လုပ္တတ္တာေၾကာင့္ အမႈဟာ တကယ္တမ္းျဖစ္ခတ
့ဲ ာထက္ ပိုမိုႀကီးမား ဆိုးဝါးသြားႏိုင္
ပါတယ္။ ဥပမာေပးပါမယ္။
ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသစ္ေတြမွာ ရာဇဝတ္မႈတခု ျဖစ္ပြားတဲအ
့ ခါ ရဲစခန္းကို သြားမတိုင္ၾကားႏိုင္ပဲ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈ
က်ဴးလြန္တာကို ကိုယ္တိုင္သိရွိေနတာေတာင္ တိုင္လို႔ မျဖစ္တာေတြ ရွိပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈတခု ျဖစ္ပြားရင္ ရဲေတြက က်ဴးလြန္သူကို
ေတြ႔ေအာင္ရွာၿပီး ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဲေတြက က်ဴးလြန္သူကိုမရ
ိ င္ မဖမ္းဘဲ သူဆီက ေငြညွစ္ယူပါေတာ့တယ္။
ေငြညွစ္ၿပီးေတာ့ သူ႔ကို ရဲေတြက က်ဴးလြန္ခံရသူအေၾကာင္း သတင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ အဖမ္းမခံရေသးပဲ လြတ္ေျမာက္ေနတဲ့
က်ဴးလြန္သူဟာ ရဲေတြက သူအ
႔ မႈကိုသိေနတဲအ
့ ေျခအေနမွာ အမ်ားအားျဖင့္ က်ဴးလြန္ခံရသူကို ႏႈတ္ပိတ္ သတ္ျဖတ္ဖို႔ နည္းလမ္းက
လြဲလို႔ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမရွိေအာင္ အၾကပ္ဆိုက္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ က်ဴးလြနခ
္ ံရသူအတြက္ အသက္အႏၱရာယ္ ပိုမို စိုးရိမ္
စရာ ျဖစ္လာရပါေတာ့တယ္။ က်ဴးလြန္ခံရသူကို တရားဥပေဒေၾကာင္းအရ လံုျခံဳေရးအတြက္ အကာအကြယ္ မေပးႏိုင္တအ
့ဲ ျပင္
က်ဴးလြန္သူကို တရားဥပေဒနဲ႔ တားျမစ္ထားတာလည္း မရွိပဲ ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီကို ထူေထာင္ခါစမွာ တရားေရး
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စနစ္ မခိုင္မာေသးတာကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ရဲေတြက လုပ္စားေနသလို ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြကလည္း လြတ္ေျမာက္ေနတာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီဥပမာအရ ရဲေတြက တာဝန္မ့ရ
ဲ တဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ သူတို႔ဟာ ဘယ္သူ႔အတြက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးေနသလဲ
ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းနဲ႔ ဆက္စပ္ပါတယ္။ ရဲဆိုတာ ျပည္သူလူထု တဦးခ်င္းတိုင္းအတြက္ လံုျခံဳေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္
ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဲေတြက အဲဒီလိုမ်ဳိး အျမဲပံုမွန္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။
ေခတ္သစ္မွာ ဒီမိုကေရစီကို စတင္က်င့္သံုး လာၾကတဲအ
့ ခါ မဲေပးပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိသူနဲ႔ မရွိသဆ
ူ ိုၿပီး သတ္မွတ္ခြဲျခားခဲ့ၾကပါတယ္။ မဲေပးခြင့္
ရသူေတြကေတာ့ ပစၥည္း ဥစၥာ ပိုင္ဆိုင္သူေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္ၿပီး ဥပေဒေတြကို
သူတို႔ကဘဲ ေရးဆြျဲ ပဌာန္း ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ သူတို႔လံုျခံဳေရးကုိ တာဝန္ယူေပးဖို႔ “ရဲ” ဆိုတဲ့အဖြဲ႔အစည္းကို သူတို႔ေရးတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ဘဲ
ျပဌာန္းဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရဲ ဆိုတာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ခပ္မ်ားမ်ားမွာ ခ်မ္း သာႂကြယ္ဝသူေတြအတြက္ လံုျခံဳေရးအေစာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို ေစာင့္ေရွာက္
ေပးရတဲ့အျပင္ သူတို႔ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားနဲ႔ ဆက္ႏယ
ြ ္ေနတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြကိုလည္း ေစာင့္ၾကပ္ကာကြယ္ ေပးရပါတယ္။
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း တခုက ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံေနရတယ္ ဆိုတာဟာ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေတြမွာ လူထုကို လြတ္လတ
ြ ္
လပ္လပ္ လုပ္ခင
ြ ့္မေပးပဲ လက္နက္ကိုင္ ရဲေတြနဲ႔ တင္း တင္းၾကပ္ၾကပ္ ဟန္႔တား ခ်ဳပ္ခ်ယ္ႏွိပ္ကြပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့
အစိုး ရအျပင္ အစိုးရနဲ႔ ဆက္ႏယ
ြ ္ေနတဲ့ အသင္းအဖြဲ႔ဌာနေတြကို ျပစ္တင္ေဝဖန္ စစ္ေဆးေမးျမန္းတာေတြ မရွိေအာင္ ရဲေတြက
ကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။ ရဲကို အဂၤလိပ္လို Police လို႔ေခၚသလို အဲဒီလို ႏိုင္ငံမ်ဳိး ကိုလည္း Police state လို႔ေခၚၾကပါတယ္။
ျပည္သူလူထုက ဘယ္လို ေနထိုင္သာြ းလာရမယ္ဆိုတဲ့ ဥပေဒေတြကို ရဲက ျပဌာန္း ေပးရတာ မဟုတ္ပါဘူး။ လႊတ္ေတာ္အမတ္
အစရွိသူေတြက ဥပေဒကိုျပဌာန္း ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲအလုပက
္ ဥပေဒ သက္ေရာက္မႈရွိေနေအာင္ ထိန္း သိမ္း ကာကြယ္ေပးဖိဘ
ု႔ ဲ
ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုအတြက္ လံုျခံဳေရးတာဝန္ယူဖို႔ ဥပေဒအရ ရဲအဖြဲ႔ကို ထားရွိတာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန ရဲေတြက
လူထုကို လမ္း ညႊန္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးရတာ ျဖစ္ပါတယ္။
အစိုး ရ မူဝါဒေတြကို လူထုက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ လူထု မႀကိဳက္တာကို အစိုးရက လုပ္ေနရင္ ေဝဖန္ခံ
ရတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကက
ြ ္ ေဝဖန္သူ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို ရဲေတြက ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ပါတယ္။ တခါတေလ သတ္ျဖတ္
ကြပ္မ်က္ပိုင္ခင
ြ ့္ေတာင္ ရရွိတတ္ပါတယ္။
ရဲေတြကို လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္အာဏာေတြေပးထားရာမွာ အျမင့္ဆံုးကေတာ့ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို သတ္ျဖတ္ပိုင္ခင
ြ ဘ
့္ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္
မွာေတာ့ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း လူထုႏွင့္ရေ
ဲ တြဟာ အျမဲတမ္း အတူတူ ရွိေနၾကတာျဖစ္လို႔ တဘက္နဲ႔တဘက္ဟာ ခြၽင္းခ်က္မရွိ
အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ေနၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲေတြဟာ လူထု အားကိုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္တဲ့ တရားဝင္အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္ေနဖို႔
အေကာင္းဆံုး တာဝန္ေက်ပြန္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္ေနေအာင္ဖန္တီးၿပီး ရပ္ရြာလံုျခံဳေရးဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္း ကို
ထားရွိရပါတယ္။ လူထုၾကားမွာ ရဲေတြကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခင
ြ ့္ ေပးထားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
ရဲေတြက လူထုယံုၾကည္အားကိုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဘာတာဝန္ေတြကို ဘယ္လို ထမ္းေဆာင္ေပးေနပါသလဲ၊ လူထုလံုျခံဳေရးကို
ရဲေတြက အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါရဲ႕လားလို႔ ေစာဒကတက္စရာ ျဖစ္လာရပါတယ္။
ရာဇဝတ္မဥ
ႈ ပေဒေတြ က်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္သူကို ရဲက ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္း ရပါတယ္။ လူ႔က်င့္ဝတ္ေတြ ေဖာက္ဖ်က္ေနသူကို ရဲက
လမ္း ညႊန္ထိန္းသိမ္း ၾကပ္မတ္ေပးရပါတယ္။ ေဖာက္ဖ်က္တာျခင္း တူေပမယ့္ ရာဇဝတ္မႈလား၊ လူ႔က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္း လား၊ ဘာကို
ေဖာက္ဖ်က္သလဲဆိုတာကို ရဲက အရင္ဆံုး ျဖတ္ရပါတယ္။ ၿပီး မွ လိုအပ္သလို ဆက္လုပ္ရပါတယ္။ ေဖာက္ဖ်က္တိုင္း ရဲက ဖမ္းဆီး
ေနလို႔ မရပါဘူး။ ဒါေတြဟာ ရဲေတြအေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ထိ ဥာဏ္ရည္ထက္ျမက္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္ထိ သတၱိရွိရွိ တာဝန္
ထမ္း ေဆာင္ႏိုငသ
္ လဲ ဆိုတာကို စမ္း သပ္လိုက္တာပါဘဲ။
ရဲမွာလည္း ရဲက်င့္ဝတ္ဆိုတာေတြ ရွိကိုရွိေနရပါတယ္။ ရဲေတြ လိုက္နာေစာင့္ထိန္း က်င့္ၾကံရတဲ့ စည္းကမ္းေတြပါ။ အေရးႀကီးဆံုး
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က်င့္ဝတ္ေတြထက
ဲ တခုကို ေျပာျပရရင္ လူထုကို ေက်ာသားရင္သား မခြဲပဲ ကူညီႏိုငသ
္ မွ် ကူညီေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲဝန္ထမ္းေကာင္း
ေတြဟာ အမွန္တကယ္ဘဲ လူထုကို အေကာင္းဆံုး ကူညီေနၾကတာ ျငင္း လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရဲထဲမွာလည္း အက်င့္ပ်က္ေတြ
အေတာ္မ်ားမ်ား ရွိေနတတ္တာကိုလည္း အထူးသတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အက်င့္ေကာင္း ရဲေတြ ဘယ္ေလာက္ဘရ
ဲ ွိရွိ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းေတြမွာေတာ့ လူထုဟာ ရဲေတြကို မ်ားေသာအားျဖင့္ သိပ္မယံုတတ္
ၾကပါဘူး။ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အားမကိုးပဲ ေနၾကပါတယ္။ ဒါကို ရဲေတြဘက္က ေကာင္းေကာင္းဆင္ျခင္ၿပီး လိုအပ္သလို ျပန္ျပင္ယူသင့္
ပါတယ္။ အက်င့္ပ်က္တ့ေ
ဲ နရာမွာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြက ရဲေတြဟာ ဒီမိုကေရစီမဟုတ္တဲ့ တရုတ္နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငက
ံ
ရဲေတြန႔ဲ သိပ္
မကြာလွပါဘူး။ စစ္တပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လိုအပ္သလို ရဲေတြကိုလည္း ဂရုတစိုက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ရဲအက်င့္အတိုင္း လုပ္ပံု
ကိုင္ပံုေတြဟာ သာမန္အရပ္သားေတြန႔ဲ မတူပဲ ထူးထူး ျခားျခား ျပႆနာေတြ ျဖစ္တတ္တာကို ဂရုစိုက္ဖို႔ လိအ
ု ပ္ပါတယ္။
စစ္တပ္အတြက္ စစ္ပေ
ဲြ တြ လိုအပ္တယ္လို႔ အျမင္က်ဥ္းက်ဥ္း နဲ႔ အေပၚယံေတြးတတ္ၾကသလို ရဲအဖြဲ႔မွာလည္း ဒီသေဘာက ရွိေန
တတ္ပါတယ္။ ရဲေတြဟာ အမွန္တကယ္ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေနေၾကာင္း အလုပ္နဲ႔ သက္ေသျပရာမွာ သမာသမတ္
ႀကိဳးပမ္းရမယ့္အစား မသမာတဲ့နည္း လမ္းေတြကို သံုးတတ္ၾကပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈ ျဖစ္လာရင္ က်ဴးလြန္သူေတြကို လိုက္လရ
ံ ွာေဖြၿပီး
ဖမ္းဆီး တာက ရဲအလုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ရာဇဝတ္မႈ မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳတင္တားဆီးတယ္လို႔ အေၾကာင္းျပၿပီး လိုအပ္တာထက္ ပိုၿပီး လုပ္ေနၾကတာကို ခဏခဏ
ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းျပခ်က္ဟာ အဓိပၸာယ္ အလြန္က်ယ္ျပန္႔တာျဖစ္လို႔ ရဲေတြကို စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ လုပ္ခင
ြ ့္ျပဳထားသလို
ျဖစ္ေနပါတယ္။ တခါတေလမွာ ရဲေတြက အျပစ္မရွိသူေတြကိုေတာင္ ရာဇဝတ္မက
ႈ ်ဴးလြန္ဖို႔ ၾကံစည္သူေတြလို႔ စြပ္စြဲၿပီး ဖမ္းဆီးတတ္
ပါတယ္။ သက္ေသအေထာက္အထား မခိုင္လံုပဲ ဖမ္းခြင့္ရသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ တာဝန္ထက္ပိုၿပီး လုပ္ေနတာကို တာဝန္အရ
လုပ္တာလို႔ မေျပာႏိုင္ပါဘူး ။ ရဲေတြဟာ ဘာတာဝန္ေတြကို ဘယ္လိုအတိအက် လုပ္ရသလဲ ဆိုတာ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဗဟုသုတ
ရွိထားသင့္ပါတယ္။
ရဲေတြဟာ လူထုၾကားထဲမွာ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ၿပီး ဥပေဒကို ထိန္းသိမ္း ဖို႔ တာဝန္ ရွိေနေပမယ့္ ဒါကို အလြသ
ဲ ံုးစားလုပ္ၿပီး လူထုကို
ၿခိမ္းေျခာက္တတ္ၾကပါတယ္။ လူတိုင္းကို အျပစ္ရွိေနသူေတြလို႔ ရဲေတြက ယူဆေနတတ္ပါတယ္။ ဖမ္းတဲအ
့ ခါမွာလည္း သူတို႔ဟာ
တာဝန္အရ မျဖစ္မေန ဖမ္းဆီးရသလိုလို လုပ္တတ္ပါတယ္။ ဒီလိုဖမ္းဆီးပံုမ်ဳိးက မရိုးသားပါဘူး။ တရားဥပေဒရဲ႕ အေျခခံစည္းမ်ဥ္း
အရ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြနခ
္ ့တ
ဲ ယ္ ဆိုမွသာ (ဒါမွမဟုတ)္ က်ဴးလြန္ဖို႔ အေထာက္အထားေတြ ခိုင္လံုေနမွသာ ဖမ္းဆီးႏိုင္တာ ျဖစ္ေပ
မယ့္ ရဲေတြက လက္တလံုး ျခား လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။
ရဲမ်ားက သူတို႔ပစ္မွတ္ထားသူကို ၿခိမ္း ေျခာက္ေျပာဆိုၿပီး မခံမရပ္ႏိုင္ျဖစ္လာေအာင္ ဆြေပးတတ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ဒါကို
တုန္႔ျပန္မိတ့အ
ဲ ခါ ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈ အစရွိတဲ့ အမႈေတြနဲ႔ ျပန္အေရးယူခံရပါတယ္။ ရဲေတြဟာ လူနည္းစု အုပ္စုအဖြ႔ေ
ဲ တြကို
ၿခိမ္းေျခာက္တတ္တာျဖစ္လို႔ လူမႈေရးအရ ခြျဲ ခားႏွိမ့္ခ် ဆက္ဆံတဲ့ အစိုးရယႏၱရားတခု ျဖစ္ေနပါေတာတယ္။
ဒီလိုျဖစ္ေနတာေတြကိုၾကည့ရ
္ င္ အာဏာကို အလြသ
ဲ ံုးစား အလုပ္တတ္ၾကဆံုး စာရင္းမွာ ရဲေတြ ပါဝင္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ရဲအေတာ္မ်ားမ်ားက အာဏာျပရတာကို သေဘာေခြ႔ၾကပါတယ္။ “တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတယ္” ဆိုတာကို သက္ေသျပႏိုင္ဖို႔
အာဏာျပတဲ့ နည္းလမ္းတခုဘရ
ဲ ွိတယ္လို႔ ရဲတခ်ဳိ႕က အယူမွားေနၾကပါတယ္။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ တာဝန္အတိအက်ကို မသိလို႔
ဒါမွမဟုတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မရလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ ေကာင္းေကာင္းမရွိခဲ့တာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေတြေၾကာင့္လည္း ရဲေတြဟာ လူထုကို ၿခိမ္း ေျခာက္တတ္ၾကပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္တယ္လို႔ စြပ္စခ
ြဲ ံရသူအေပၚ ကိုယ္ထိ
လက္ေရာက္ အဓမၼျပဳတတ္ၾကပါတယ္။ ဥပေဒတခုမဟုတ္ အျခားတခုနဲ႔ စြခ
ဲ ်က္တင္တတ္ပါတယ္။၊ မွားၿပီး ဖမ္းဆီးတတ္ပါတယ္။
က်ဴးလြန္တယ္လို႔စပ
ြ ္စခ
ဲြ ံရသူကို ဖမ္းဆီးတဲ့အခါနဲ႔ အမႈမွန္ျဖစ္ေအာင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းတဲ့အခါမွာ လိုအပ္တဲ့တာဝန္ပိုင္း ထက္ေက်ာ္ၿပီး
အင္အားသံုး အႏိုင္က်င့္တာကို ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ အဓမၼျပဳတယ္လို႔ ေယဘူယ် ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
အျပစ္ရွိတယ္လို႔ စြပ္စခ
ဲြ ံရသူကို Defendant လို႔ ေခၚပါတယ္။ အဓိပၸာယ္မွာကိုက ခုခံကာကြယ္ႏိုင္တဲ့သေဘာက ရွိၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
အျပစ္ရွိလို႔ စြပ္စခ
ဲြ ံရတဲ့ လူတဦး တေယာက္ကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ခုခံကာကြယ္ပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ေပးထားရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေတြမွာ
85

ဒီရပိုင္ခင
ြ ့္ကို ရွင္းလင္း တိက်ေအာင္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္တဲ့အခါနဲ႔ အသံုး ခ်တဲ့အခါမွာ ျပႆနာအမ်ဳိး မ်ဳိး ရွိေနပါတယ္။ မရိုးမသားလည္း
လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။ စြပ္စခ
ဲြ ံရသူေတြကို အမွန္တရားဘက္က ရပ္တည္ၿပီး ကာကြယ္ေပးဖို႔ကလည္း ျပႆနာရွိပါတယ္။ မရွင္းႏိုင္
ေသးတဲ့ ဒီလိုျပႆနာေတြကို အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ရဲနဲ႔ အျခားအာဏာပိုင္ေတြက လူထုကို အႏိုင္က်င့္ဖို႔ ျဖစ္လာရပါတယ္။ ရဲေတြ
အႏိုင္က်င့္တာကို လူနည္းစုေတြဘဲ ခံရတာ မဟုတ္ေသးပါဘူး ။ ဘယ္သူမဆို စည္းကမ္း မလိုက္နာရင္၊ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ အစိုးရကို
ဆန္႔က်င္ေျပာဆိရ
ု င္ ရဲေတြက သူတု႔ပ
ိ စ္မွတ္ျဖစ္တယ္လို႔ သေဘာထားပါတယ္။ ျပည္သူေတြ လံုျခံဳေရးအတြက္ ရဲေတြက ကာကြယ္
ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တာဝန္ယူေပးရတာဟာ အဲဒီပစ္မွတ္ေတြေၾကာင့္ဘဲ ျဖစ္သလိုလို ပံုမွားရိုက္တတ္ၾကပါတယ္။
အစိုး ရနဲ႔ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္တအ
့ဲ တြက္ လူထုက အၾကမ္းမဖက္ပဲ လႈပ္ရွားေနသေရြ႕ ရဲေတြက ဝင္ေရာက္ တားျမစ္ပိုင္ခင
ြ ့္
မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြ႔ေ
ဲ တြ၊ လူမႈေရးနဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားမႈေတြကို ရဲက အမွနဘ
္ ဲ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း
ၾကပါတယ္။ အျပစ္ေပး အေရးယူလို႔ ရမရ ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ သေဘာပါဘဲ။ တကယ္တမ္း လႈပ္ရွားလာတဲ့အခါမွာ ရဲေတြက ၿဖိဳခြဲ
ႏွိမ္ႏွင္းပါတယ္။ ပြင့္ပင
ြ ့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ လူထုက အစိုးရအာဏာ ကန္႔သတ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတာကို “အစိုးရလက္ပါးေစ”လို႔ ေခၚႏိုငတ
္ ့ဲ
ရဲေတြက အစိုးရကုိယ္စား ဆန္႔က်င္ၿဖိဳခြေ
ဲ နတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရဲေတြဟာ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြန႔ဲ လုပ္ငန္းသေဘာအရ အလြန္ဘဲ အေနနီးစပ္ၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ဟာ ရာဇဝတ္မႈလုပ္ငန္း
ေတြကေတာင္ ဝင္ေငြ ရရွိၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ဟာ တာဝန္ပ်က္ကြက္ဖ၊ို႔ အက်င့္ပ်က္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ သိပ္မ်ားပါတယ္။ တံငါ
နားနီး တံငါ ဆိုသလိုဘဲ ရဲအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ရာဇဝတ္မႈလုပ္ငန္းေတြဘက္ လိုင္း ေျပာင္းသြားၾကတာ ခဏခဏ ေတြ႔ေနရပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ျပႆနာတခုကေတာ့ ရဲေတြ တာဝန္ပ်က္ကြက္ေနတာကို အေၾကာင္းၾကားဖို႔ စည္းမ်ဥ္းက ဘယ္ေနရာျဖစ္ျဖစ္ မသဲမကြဲ
ျဖစ္ေနတာပါဘဲ။ ရဲခပ္မ်ားမ်ားက ေျမြေျမြခ်င္း ေျချမင္တအ
ဲ့ တိုင္း ရဲအခ်င္း ခ်င္း ဘယ္သဘ
ူ ယ္ဝါ တာဝန္ပ်က္ကြက္ေနတာကို သိၾက
ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း စြခ
ဲ ်က္တင္ၿပီး တရားရံုး ကို မပို႔ႏိုင္ပဲ ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ရဲေလာကမွာ သူတို႔အခ်င္း ခ်င္း ဘာမွ
မေျပာမဆို မျမင္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေပးလိုက္တာက ဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေပးပါ့မယ္လို႔ က်မ္းက်ိန္ထားတာထက္ ပိုၿပီး အားေကာင္း
ေနပါေတာ့တယ္။
တရားေရးစနစ္မွာ မူတခု ရွိပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ မိသားစုဝင္ေတြ အခ်င္းခ်င္း အျပစ္ရွိတယ္လို႔ ဥပေဒေၾကာင္းအရ မစြပ္စႏ
ဲြ ိုင္တာ
ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- တရားရံုးမွာ မိခင္ျဖစ္သူဟာ သားျဖစ္သူက ခုခံေခ်ပတာနဲဆ
႔ န္႔က်င္ၿပီး သက္ေသထြက္ဆိုခင
ြ ့္ မရွိပါဘူး။ ဒါဟာ
မိသားစုအခ်င္းခ်င္း ကာကြယ္ေပးတဲ့က်င့္ထံုး (Family defense) ျဖစ္ပါတယ္။
ရဲေတြကလည္း အဲဒီလို လိုက္လုပ္ၾကပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ထားတဲရ
့ ဲကို အျခားရဲေတြက ဘာမွမေျပာမဆို ေနေပးၾကပါတာ
ေတြ႔ရပါတယ္။ အျပစ္ကို ဝိုင္းဝန္း ဖံုး ဖိတသ
့ဲ ေဘာျဖစ္လို႔ လက္ခံႏိုင္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ အမွန္မွာေတာ့ အခ်င္းခ်င္းကာကြယ္ေပးတဲ့
တရားေရးက်င့္ထံုးဟာ အမွန္တကယ္ရွိေနတဲ့ မိသားစုအတြကဘ
္ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဲေတြမွာ ဒီက်င့္ထံုးကို သံုးခြင့္ မရွိပါဘူး။
“ရဲေတြ အဓမၼ အႏိုင္က်င့္တာကို လံုးဝ လက္ခံမွာ မဟုတ္ဘူး” လို႔ လူထုက အျမဲတမ္း စိတ္တင္းထားႏိုင္ဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။
လူထုက ရဲေတြကို ယံုၾကည္အားကိုးခ်င္လို႔ အာဏာအပ္ႏွင္းထားတာေၾကာင့္ ရဲက လူထုကို အဓမၼအႏိုင္က်င္ရ
့ င္ လူထု ယံုၾကည္
အားကိုးတာကုိ ေခ်ဖ်က္ရာေရာက္ပါတယ္။ အာဏာကို အလြသ
ဲ ံုးစားလုပ္ေနရင္၊ အာဏာနဲ႔ လူထုကို ဖိႏွိပ္ၿဖိဳခြဲ ႏွိပ္ကြပ္လာရင္ လူထု
အေနနဲ႔ ဇေဝဇဝါ ျဖစ္မေနသင့္ပါဘူး။ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခား ေၾကာက္လန္႔ မေနသင့္ပါဘူး။
ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာမွာ လူထုဘက္က စုစုစည္းစည္း နဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ကန္႔ကြက္ရပါလိမ့္မယ္။ မီဒီယာက အစြမ္းကုန္
ကူညီေပးရပါမယ္။ အစိုး ရတာဝန္ရွိသူေတြန႔ဲ ႏိုင္ငံေရးဘက္ျခမ္းကေတာ့ အဆင္(့ ၂)ဆင့္နဲ႔ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရပါမယ္။ ပထမ
အဆင့္က

ၿခိမ္းေျခာက္အႏိုင္က်င့္တတ္တ့ဲ ရဲေတြဆီက အာဏာ ျပန္ရုပ္သိမ္းထားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္ကေတာ့ သူတို႔

က်င့္ဝတ္ မညီတာေတြကို ျပစ္တင္ရွဳံ႕ခ် ဖယ္ရွားၿပီး က်င့္ဝတ္ေကာင္းလာတဲအ
့ ထိ ျပဳျပင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
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အပိုင္း (၂ဝ)

ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရးစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား

ပုဂၢလိကပိုင္စီး ပြားေရးစနစ္ကို Capitalism လို႔ေခၚပါတယ္။ ဒီစနစ္နဒ
ဲ႔ ီမိုကေရစီဟာ မိတ္ဘက္ေတြပါလို႔ သေဘာထားခဲ့ၾကတာ အခ်ိန္
အေတာ္ၾကာကတည္းကပါဘဲ။ ေခတ္ကာလအေလ်ာက္ လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္ေတြကို ဖန္တီးလာႏိုင္ၾကတဲ့အခါ ေစ်းကြက္ေတြ
မ်ားလာပါတယ္။ တိုးတက္လာပါတယ္။ သာမန္လူေတြေတာင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားလာႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဗဟိုကေန ႏိုင္ငံ့အာဏာ
သံုးၿပီး စီးပြားေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပမယ္လည္း လြတ္လပ္တဲ့ေစ်းကြက္ကုိ အေျခခံထားတဲ့ လူထုက အံတရ
ု င္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါတယ္။
ဒီပံုစံဟာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ဒီမိုကေရစီန႔ဲ စတိုက္ယူတာမ်ဳိး ျဖစ္ေနပါတယ္။ စီး ပြားေရးမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို အံတုေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔
ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို အေျခခံရသလို၊ ႏိုင္ငံေရးမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဖယ္ရွားဖို႔ ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံရတာပါဘဲ။
လူအမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားတဲ့ ေစ်းကြကေ
္ တြဟာ ေရွးေခတ္ကတည္းကဘဲ တည္ရွိေနခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြက သူတ႔ရ
ို ႕ဲ
အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ေတြအေပၚ ေက်နပ္ေအာင္ အျမဲႀကိဳးပမ္းၾကပါတယ္။ ေငြဒဂၤါး၊ ေငြစကၠဴေတြ မေပၚေသးတုန္းကဆိုရင္ လူေတြဟာ
စားစရာ၊ အဝတ္၊ ပစၥည္းနဲ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အစရွိတာေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ ဖန္တီး ထုတ္လုပ္ၾကရတဲ့အျပင္ သူတို႔
ပစၥည္းကို အျခားသူေတြရ႕ဲ ပစၥည္းနဲ႔ လဲလွယ္ယူၾကရပါတယ္။ ေငြဒဂၤါးေတြကို တီထင
ြ သ
္ ံုးစြဲႏိုင္ခဲ့ၾကတဲအ
့ ခါ ေငြဒဂၤါးဟာ ပစၥည္း ခ်င္း
ဖလွယ္တ့စ
ဲ နစ္ကို တကယ္တမ္း အစားထိုး အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့ အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
ေငြေၾကးစနစ္ကိုအသံုး ခ်လာတဲအ
့ ခါ လူတို႔ဟာ စားစရာကို အရင္ကလို ကိုယ္တိုင္ထုတ္စရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ ေငြရရ
ွိ င္ ႀကိဳက္တာကို
ဝယ္ယူႏိုင္တ့ေ
ဲ ခတ္ကို ေျပာင္းလဲသာြ းပါတယ္။ တခ်ိန္တည္းမွာဘဲ ကုန္စည္ကူး သန္း ေရာင္း ဝယ္ေဖာက္ကားတာကို ေခတ္ကာလနဲ႔
လိုက္ဖက္ညီတ့ပ
ဲ ံုစံျဖစ္ေအာင္ စတင္က်င့္သုံးလာႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ဒီ့ေနာက္မွာေတာ့ ပိုင္ဆိုင္ေငြေတြကို စုေဆာင္း တတ္လာပါတယ္။ တခါ စုေဆာင္းေငြေတြကို ျပန္္ရင္းႏွီးၿပီး စီးပြားေရးလုပ္လာ
ၾကပါတယ္။ ဒီလိုန႔ဲ ေငြရင္းျမွဳပ္ႏွံၿပီး လုပ္ကိုင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႀကီးေတြ ပထမဦးဆံုး ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ကုန္ပစၥည္း
အေျမာက္အျမား ထုတ္လုပ္ရာမွာ ကုန္ၾကမ္း၊ အေဆာက္အဦ စတဲ့ လုိအပ္တာေတြ၊ ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ စက္ကိရိယာ
ေတြအတြက္ ေငြရင္းျမွဳပ္ႏွံတာကို အသံုးခ်ၾကပါတယ္။
အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့အခါ ေစ်းကြက္ေတြကလည္း တစတစႀကီးထြားလာခဲ့ပါတယ္။ တဆက္တည္းမွာဘဲ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးေတြ
ေပၚထြက္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ရွိေနခဲ့တ့ဲ ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရးစနစ္မွာ အမွန္တကယ္ဘဲ ျပႆနာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္
သူ႔နည္းသူ႔ဟန္န႔ဲ ေျဖရွင္းႏိုငခ
္ ့တ
ဲ ယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးေတြေၾကာင့္လည္း ေခတ္သစ္သမိုင္းမွာ စီး ပြားေရး
ၿပိဳင္ဆိုင္တ့ပ
ဲ ံုစံေတြ စတင္ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ မ်ားလာတဲအ
့ ခါ မတူညီတဲ့ ထုတ္ကုန္ေတြအေပၚ ဦး တည္လာၾကတဲ့
စီးပြားေရးအေဆာက္အအံု ပံုစံမ်ဳိးစံု တဟုန္ထိုးေပါက္ကြဲ ထြက္ေပၚလာခဲပ
့ ါတယ္။ ၿပီးေတာ့လည္း မတူညီတဲ့ ေငြေၾကးေတြကို
လဲလွယ္ေပးရာက အစျပဳၿပီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုေတြကိုလည္း ဖန္တီး တည္ေဆာက္လာႏိုင္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ေစ်းကြက္ေတြရ႕ဲ ဘယ္လိုစနစ္ကိုမဆို ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္လို႔ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပိုၿပီး ေလးနက္ေအာင္
ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးဆိုတာ လုပ္တတ္ရင္ သူေဌးျဖစ္တာပါဘဲ။ အကန္႔အသတ္မရွိ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသြားႏိုင္ပါတယ္။
ဒီစနစ္မွာ ေကာင္းတာကေတာ့

ခ်မ္းသာတဲ့ ဓနအင္အားနဲ႔ သူေဌးျဖစ္နည္း ေတြကို ႏိုင္ငံပိုင္၊ ျပည္သူပိုငဆ
္ ိုၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ မရႏိုင္

ပါဘူး။ ပုဂၢလိကေတြကဘဲ တရားဝင္ ပိုင္ဆိုင္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။
ေငြရင္း ဆိုတာ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ ေနာက္ထပ္ စီး ပြားတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ စုေဆာင္းထားတဲ့ အရင္းအႏွီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သူမဆို
ေငြရင္းကို လိုအပ္သလို အသံုး ခ်တယ္ဆရ
ို င္ အနည္းဆံုး တစိတ္တပိုင္းေလာက္ လုပ္တာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ပုဂၢလိကစီး ပြားေရးလုပ္တယ္လို႔
သတ္မွတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္းသာ ရမယ္ဆရ
ို င္ ဘယ္လို ပုဂၢလိကစီး ပြားေရးကိုမဆို စြန္႔စားၾကမယ့္သေဘာ ရွိပါတယ္။
မၾကာေသးတဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္းမွာ စီးပြားေရးေတြ ျမင့္တက္လာတာဟာ ထူး ျခားတဲ့ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈပါဘဲ။ ဒါဟာ ဘာလဲ
ဆိုေတာ့ ကြန္ျမဴနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ေတြ က်ဆံုးသြားၿပီး ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္က ရွင္သန္ဖြံ႔ၿဖိဳးလာလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက
စီးပြားေရးစနစ္ ဆိုတာ မတိုးတက္ႏိုင္ေသးရင္ နည္းလမ္း ရွာေဖြ ႀကိဳးပမ္းပါတယ္။ တိုးတက္လာရင္ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္္ႏိုင္တအ
ဲ့ ထိ ႀကိဳးပမ္း
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တတ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တဲြ ျဖစ္လာတာကေတာ့ စီး ပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးေတြ ေပၚထြန္းလာတာပါဘဲ။
ေကာ္ပေ
ို ရးရွင္း ဆိတ
ု ာ တရားဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ အစုရွယ္ယာပိုင္ရွင္ ေငြရင္းျမွဳပ္ႏွံထားသူေတြက သူတို႔
ကိုယ္တိုင္ မပါဝင္ပဲ ကြၽမ္းက်င္သေ
ူ တြကို ခန္႔ထားၿပီး စီမံလုပ္ေဆာင္ေစတဲ့ စီးပြားေရးအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္

စီး ပြားေရး

က႑မွာ မပါဝင္တ့ဲ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဥပမာ- ၿဗိတိနက
္
ဘီဘီစီ ျဖစ္ပါတယ္။ အျမတ္အစြန္း မရွာပဲ လုပ္ေနတဲ့
ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြလည္း ရွိၾကပါတယ္။
အခုခါမွာ အႀကီး မားဆံုး စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ႀကီးေတြဟာ ႏိုင္ငံအမ်ားစုထက္ေတာင္ ပိုၿပီး စီးပြားေရးအင္အား ေကာင္းမြန္ေနၾက
ပါတယ္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီး ေတြန႔ဲ ႏိုင္ငံေတြက အၿပိဳင္အဆိုင္ စီး ပြားေရးလုပ္ၾကပါတယ္။ မေၾကညာတဲ့ စီး ပြားေရးစစ္ပေ
ြဲ တြ ျဖစ္ေနပါ
ေတာ့တယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီး ေတြက အႏိုင္ရတတ္ၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူေတြ လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ စီး ပြားေရး
လုပ္ငန္း ေတြ၊ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္စည္း မ်ဥ္းေတြ ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတြက အခ်မ္း သာဆံုး
အလႊာေတြဟာ ကမာၻတလႊား လႊမ္း မိုး ထားႏိုင္တဲ့ စီး ပြားေရး ပံုစံသစ္ကို တည္ေဆာက္လာေနၾကလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုျဖစ္ေနရတာဟာ ႏွစ္ဘက္ညီမွ်တဲ့ အေနအထား မဟုတ္ပါဘူး။ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အစိုးရေတြအၾကား ျဖစ္ေပၚေနတဲ့
တင္း မာမႈေတြကို မွ်မွ်တတျဖစ္ေအာင္ ညိွႏိႈင္း ေျဖရွင္းရမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မေျဖရွင္းႏိုင္ပဲ ဆက္လက္ၿပိဳင္ဆိုင္ေနရင္ အရွံဳးအႏိုင္
အေျဖတခုခု ထြက္လာမွာပါ။ တကယ္လို႔ ကုမၸဏီေတြဘက္က လႊမ္း မိုးႏိုင္သြားရင္ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ နာမည္ခံေလာက္ဘဲ ရွိေနပါ
လိမ့္မယ္။ ဒီလိုဘဲ အစိုး ရဘက္က ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားကာကြယ္ေရးအတြက္ ကုမၸဏီေတြကို ခ်ဳပ္ကိုင္သြားႏိုင္ျပန္ရင္လည္း ကမာၻ
တလႊား ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထန
ြ ္းေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသးဘူးလိ႔ု ဆိုရပါလိမ့္မယ္။
ဒီေခတ္မွာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြန႔ဲ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့စနစ္ကို လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ထဲက အားလံုးအတြက္ သင့္တင့္မွ်တေအာင္ လမ္း ခင္း
ေပးဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆ
ဲ ိုေတာ့ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ကိုအေျခခံတ့ဲ စီးပြားေရးစနစ္ဟာ လူေတြရ႕ဲ ေန႔စဥ္ဘဝကို တနည္း
နည္း နဲ႔

အေကာင္းအဆိုး ျဖစ္ေစလို႔ပါဘဲ။ အစိုးရအေပၚ ေကာင္း တာဆိုးတာ ျဖစ္ေစသလို ေကာ္ပိုေရးရွင္းဝန္ထမ္း၊ စားသံုးသူ၊

လူေနမႈအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း ေကာင္းက်ဳိးဆိုးက်ဳိးေတြ ျဖစ္ေစပါတယ္။
အပိုင္း(၁)မွာတုန္းက ဒီမိုကေရစီကို အေျခခံမူေတြအေပၚမွာ စုစည္း တည္ေဆာက္ထားတာကို သိခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီန႔ဲ
ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္တို႔ဟာ မိတ္ဘက္ျဖစ္တယ္လို႔လည္း ေျပာခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမိုကေရစီဟာ ပုဂၢလိကစီး ပြားေရး
စနစ္နဲ႔ သေဘာခ်င္း မညီမွ်ပဲ ပဋိပကၡျဖစ္တတ္တာကို သိထားရပါမယ္။ ဒီလိုျဖစ္ရတာဟာ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္
ထားပံုေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္မွာ ဒီမိုကေရစီလို အေျခခံမူေတြမရွိပါဘူး။ သူ႔ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး အစြမ္းအစနဲ႔
ရပ္တည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ မတူကျဲြ ပားတာေတြကို စုစည္းေပးပါတယ္။ ပုဂၢလိကစီး ပြားေရးစနစ္ကေတာ့ တစုတစည္းတည္း ျဖစ္ေနတာကို
ကြဲျပားျခားနားေအာင္ ခြထ
ဲ ုတ္ပါတယ္။ မတူညီတာေတြ အခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္တာကို အားေပးပါတယ္။ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္န႔ဲ
အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္တာကို ခြျဲ ခားလို႔ မရပါဘူး။ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးစနစ္ရရ
ွိ င္ ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကတယ္ဆရ
ို င္
ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးေနလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြအခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကတာကို နမူနာေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီက လူသားတိုင္းအတြက္ တန္းတူညီတူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ လြတ္လပ္ခင
ြ ့္ေပးပါတယ္။ က်င့္ဝတ္ေတြအေပၚအက်ဳိးျပဳႏိုင္ဖို႔
အားေပးပါတယ္။ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္မွာေတာ့ ဒါမ်ဳိးေတြ မရွိပါဘူး။ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း ေတြကို နမူနာယူၾကည့္ရင္ သူတို႔မွာ
“လုပ္ႏိုင္ရင္လုပ္၊ မလုပ္ႏိုငရ
္ င္ သူမ်ား ဝင္လုပ္သြားမယ္” ဆိုတဲ့ ကိုယ္ပိုင္မက
ူ ို ေတြ႔ရပါမယ္။ “လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိလို႔ ဆက္လုပ္လို႔ ရေန
ေသးတယ္” ဆိုတသ
့ဲ ေဘာ ရွိပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ဆရ
ို င္ ေတာရိုင္းဥပေဒလို ပါဘဲ။
ဒီမိုကေရစီမွာ

မတူကျဲြ ပားတာေတြကို

တန္ဖိုးထားပါတယ္။

ပုဂၢလိကစီးပြားေရးစနစ္မွာေတာ့

ဓနဥစၥာနဲ႔

တန္ဖိုး ျဖတ္ပါတယ္။

ေငြမ်က္ႏွာကိုဘဲ ၾကည့္ပါတယ္။ ေယဘူယ်အားျဖင့္ အမ်ားအတြက္ေကာင္းတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားတာေတြက ပုဂၢလိကစီး ပြားေရး
စနစ္မွာ သိပ္အေရးမႀကီးပါဘူး။ တကိုယ္ေကာင္း ဆန္ၿပီး ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ရလိတ
ု ာကို ပိုၿပီးအေရးပါတယ္လို႔ သေဘာထားပါတယ္။
ပုဂၢလိက စီးပြားေရးကို လုပ္ကိုင္ရာမွာ တန္းတူညီမွ်တာကို တန္ဖိုးမထားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ “တန္းတူညီတူ မဟုတ္ဘူး”လို႔ သြားမေျပာ
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့ဲ ဏ္ကို ေရွာင္လို႔မရပဲ ခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝဆိုတာ စီးပြားေရးဆန္ေနပါတယ္။ ဘဝရဲ႕ဘယ္အရာကို
မဆို စီးပြားေရးရႈေထာင့္ကဘဲ ၾကည့္ရႈဆံုးျဖတ္ပါတယ္။ အရာရာတိုင္း ၊ လူတိုင္းကို ေရာင္း ကုန္လိုဘဲ သေဘာထားပါတယ္။
ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီး ေတြရ႕ဲ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ေတြဟာ အက်ဳိးအျမတ္ ႀကီးမားလွပါတယ္။ တခ်ိန္တည္း မွာဘဲ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြက
ေခတ္သစ္စီးပြားေရး တခုလံုးကို ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ၿခိမ္းေျခာက္လာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာ္ပေ
ို ရးရွင္းေတြကို အာဏာ ကန္႔သတ္
ထိန္း ညွိဖို႔ ေကာင္း ေကာင္း လိုအပ္ေနပါၿပီ။ ကုမၸဏီမ်ားကို အာဏာကန္႔သတ္ဖို႔ လိုအပ္သလို စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူေတြကိုလည္း အာဏာ
ကန္႔သတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။
စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူေတြက ဥပေဒခ်ဳိး ေဖာက္ရင္ သူတို႔ကို အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္ပုဒ္မေတြနဲ႔ အမွန္တကယ္ အေရးယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ အားလံုးနီးပါးေလာက္မွာ အေရးယူေနတဲ့ လက္ရဥ
ွိ ပေဒကိုၾကည္ရ
့ င္ ဘက္လိုက္ေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
လူရိုေသ ရွင္ရိုေသ ဂုဏ္ျဒဗ္ႀကီးႀကီး ရာထူးရာခံ လက္ကိုင္ရွိသူေတြက ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ရင္ စစ္ေဆးမခံရသလို တရားရံုးတင္
ဆံုးျဖတ္စီရင္ခံရတာလည္း မရွိပါဘူး။ သူတို႔လို လူမလိုင္လႊာေတြ က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇဝတ္မႈကို White-collar crime လို႔ ေခၚပါတယ္။
စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ူေတြကို အေရးယူအျပစ္ေပးရာမွာ သူတို႔ကို ေနာင္က်ဥ္ေအာင္ထိန္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ဥပမာ- လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကေန ေခတၱ
ခဏေလာက္ တစိတ္တပိုင္း ဖယ္ရွားၿပီး အရွကရ
္ ေစတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီေရာ၊ ကုမၸဏီ အဆင့္ျမင့္ဝန္ထမ္းေတြပါ က်င့္ဝတ္
ေဖာက္ျပန္တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာရင္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ၊ မီဒီယာေတြက ေထာက္ျပရပါမယ္။ ၿပီး ေတာ့ သတင္း စာ
ရွင္းလင္းပြေ
ဲ တြ၊ ဆႏၵျပပြေ
ဲ တြန႔ဲ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ရွံဳခ်ရပါမယ္။
ကုမၸဏီေတြအေပၚ လုပ္ပိုင္ခင
ြ ့္ အာဏာေတြ ကန္႔သတ္ဖို႔ တာဝန္ရွိသူေတြကေတာ့ အစိုးရ၊ မီဒီယာနဲ႔ ျပည္သူေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အာဏာအလြသ
ဲ ံုးစားလုပ္ႏိုငတ
္ ့ဲ ေနရာမွန္သမွ် စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း ေတြနဲ႔ ကန္႔သတ္ဖို႔ အစိုး ရက အရင္လုပရ
္ ပါမယ္။
လူထုဘက္မွာေတာ့ ကုမၸဏီကို တိုက္ရိုက္စာေရးကန္႔ကြက္တာမ်ဳိးကေန ဆႏၵျပပြေ
ဲ တြ က်င္းပတဲအ
့ ထိ အမ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္ႏိုင္ဖို႔ ရွိပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ပိုအေရးပါ ထိေရာက္တာကေတာ့ ကုမၸဏီကို သပိတ္ေမွာက္တာပါ။ ဥပမာ-ကုမၸဏရ
ီ ႕ဲ ထုတ္ကုန္ (ဒါမွမဟုတ)္ ဝန္ေဆာင္မႈ
လုပ္ငန္း ကို လူထုက အားမေပးပဲ ေနလိုက္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သပိတ္ေမွာက္လိုက္တာေၾကာင့္ အဲဒီကုမၸဏအ
ီ ျပင္ တျခားကုမၸဏီ
အားလံုးနီးပါး ေလာက္ကိုေတာင္ လူထုလိုလားခ်က္အတိုင္း ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ျပန္တ့ဲ
ကုမၸဏီေတြက ေတာ္ေတာ္ေလးမ်ားလို႔ လူထုအေနနဲ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သပိတ္ေမွာက္ လႈပ္ရွားႏိုင္ၾကဖို႔ သိပ္လိုအပ္ပါတယ္။
ကုမၸဏီေတြက ဝယ္ယူစားသံုးသူေတြအေပၚ အထူးဂရုစိုက္တယ္လို႔ ယူဆလာေစဖို႔ စည္း ကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္တခု လိုအပ္ပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့ ဝယ္ယူစားသံုးသူေတြ ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိႏိုင္ေအာင္ အေရးပါတဲအ
့ ခ်က္အလက္ေတြကို ထုတ္ကုန္တံဆိပ္မွာ
အျပည္အ
့ စံု ေဖာ္ျပေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးပါတဲအ
့ ခ်က္ေတြကေတာ့ ဘာပစၥည္း ေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတယ္ဆိုတာ စာရင္း နဲ႔
တကြ ေဖာ္ျပထားရပါတယ္။ ဘယ္လို သံုးစြရ
ဲ မယ္၊ ဘယ္လိုစြန္႔ပစ္ရမယ္ ဆိုတာလည္း ေဖာ္ျပထားရပါတယ္။ အထူးလိုအပ္တာက
ထုတ္ကုန္ဟာ သဘာဝအတိုင္း မဟုတ္ပဲ ထပ္တူမ်ဳိးပြားတဲ့ နည္း ပညာ (Genetic engineering or cloning) နဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားရင္
အဲဒီလိုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားရပါတယ္။
ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြမွာ ျပင္ဆင္ဖို႔လိုေနတာ ႏွစခ
္ ု ရွိပါတယ္။ ပထမတခုကေတာ့ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြကို တရားဝင္ရပိုင္ခင
ြ ့္ ရေနတဲ့
လူေတြလို သေဘာမထားသင့္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြမွာ လူေတြလ၊ို အသင္းအဖြဲ႔အစည္းဌာန
ေတြလုိ ရပိုင္ခင
ြ ့္ေတြ ရွိေနရင္ သူတို႔ဟာ စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ တကိုယ္ေကာင္းဆန္ဆန္ စီး ပြားရွာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္
သြားရင္ လူ႔အဖြ႔အ
ဲ စည္း ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးသြားေစႏိုင္တအ
ဲ့ ျပင္ ဒီမိုကေရစီကိုပါ ထိခိုက္လာႏိုင္ပါတယ္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ေတြဟာ
လူေတြလို ရပိုင္ခင
ြ ့္ ရွိေနတာကို ျပန္ေျပာင္းရမယ္လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဗဟိုတရားရံုးက ဆံုး ျဖတ္စီရင္ထားပါတယ္။
ျပင္ဆင္ဖို႔လိုေနတဲ့ ေနာက္တခုက အျမတ္အစြန္းကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြ တည္ေထာင္ၿပီး လုပ္ကိုင္ၾကတာ အျမတ္
အစြန္း ရရွိဖို႔ ဆိုတာ မျငင္းသာပါဘူး။ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒီေတြက ပုဂၢလိကေတြရ႕ဲ ပိုင္ဆိုင္ျခင္းဟာ လူ႔အသိုင္း အဝိုင္းအတြက္ ျပႆနာ
ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ယံုၾကည္ခ့ၾဲ ကဖူးပါတယ္။ သူတို႔ယံုၾကည္ခ်က္က မမွန္ပါဘူး။ သူတို႔အယူအဆအရ လူတိုင္း က ဆင္းရဲေနသင့္တယ္
ဆိုတာကလည္း မမွန္ပါဘူး။ အမွန္တကယ္မွာေတာ့ ဘယ္သူမွ အလြန္အကြၽံ မခ်မ္းသာသင္ဘ
့ ူး ဆိုတာဘဲ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။
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အမွန္တကယ္ျပႆနာက အျမတ္အစြန္း ရခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျမတ္အစြန္းရရွိဖို႔ စီးပြားေရး အေဆာက္အအံုေတြက ညွိယူထား
ၾကပါတယ္။ ဒါက သူတို႔အေနနဲ႔ အနည္းဆံုး လုပ္တတ္တာမ်ဳိးပါ။ ဒီလိုညွိယူတာမ်ဴိးကို ဖယ္ရွားရပါမယ္။ အျမတ္အစြန္းအတြက္
လုပ္ေနၾကတဲ့ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ေတြဟာ အျမတ္အစြန္းမယူတဲ့ ပံုစံကို ေျပာင္းလဲတည္ေဆာက္သင့္ပါတယ္။
အဲဒါကိုေတာ့ ကေန႔ေခတ္ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ေတြက ေသခ်ာေပါက္ ဆန္႔က်င္ၾကပါလိမ့္မယ္။ လူတိုင္းက ကိုယ္က်ဳိးအတြက္သာ ျပဳမူ
တတ္ၾကၿပီး အျခားသူအက်ဳိး အတြက္ လုပ္မေပးတတ္ၾကသလုိ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာလည္း အတၱဆန္တာကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ဖို႔
မသင့္ပါဘူးလို႔

ေငြရွင္ေၾကးရွငေ
္ တြက

ေစာဒကတက္ၾကပါတယ္။

အတၱဆန္တဲ့

ဒီလိုယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း

သူတို႔ဟာ

က်င့္ဝတ္ေတြ လိုက္နာရမယ္အ
့ ေရးကို ျငင္း ပယ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။
ပုဂၢလိက စီးပြားေရးစနစ္ဟာ အႂကြင္းမဲ့အာဏာရွင္စနစ္လိုဘဲ တည္ေဆာက္လာေနပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ လူ႔မလိုင္လႊာေတြရ႕ဲ
စီးပြားေရးစနစ္န႔ဲ တူလာေနပါတယ္။ ဒီလိုေျပာႏိုင္ရတာဟာ ပုဂၢလိကစီး ပြားေရးစနစ္က ေခါင္း ပံုျဖတ္စနစ္ကို က်င့္သံုးလို႔ပါဘဲ။
ႀကီး ႏိုင္ငယ္ညွင္း ၊ အင္အားႀကီး သူ ႏိုင္စတမ္း ဆိုတဲ့ သဘာဝတရားဟာ မွန္တယ္ဆိုၿပီး လက္ခံေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိက
စီးပြားေရးစနစ္ရ႕ဲ အေျခခံမေ
ူ တြန႔ဲ က်င့္သံုးတဲ့ နည္းလမ္းေတြအရ အရက္စက္ဆံုးလုပ္ႏိုငရ
္ င္ အျမဲတမ္း ေအာင္ျမင္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုစီးပြားေရးပံုစံမ်ဳိး ရွိေနတဲ့ လူ႔အသိုင္း အဝိုင္းကို ၾကည့္လိုက္ရင္ လူကို ပဓာနထားၿပီး တည္ေဆာက္ မထားဘူးဆိုတာ ေတြ႔ရပါ
တယ္။ ဒီပံုစံမ်ဳိးမွာ အတၱက လႊမ္းမိုးေနပါတယ္။ လူေတြကို ေလာဘရမက္ ျပင္းထန္ေနေစပါတယ္။ အရာရာတိုင္း ကို ေငြနဲ႔တိုင္းတာၿပီး
တန္ဖိုးျဖတ္ေနပါတယ္။
ဒီမိုကေရစီကို ေရြးခ်ယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ဒီလေ
ို စ်းကြကေ
္ တြ၊ ဒီေစ်းကြက္မွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူေတြက ျပည္သေ
ူ တြရ႕ဲ
ေန႔စဥ္ဘဝကို မလႊမ္း မိုး၊ မဖ်က္ဆီးႏိုင္ေအာင္ အေသအခ်ာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။
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