
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား လုိအပ္ေနသည္
အပုိင္း (၁)

ႏိုင္ငံ့အာဏာ  ဆိုသည္မွာ  အေျခခံအားျဖင့္  ထိုႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို႔ကို  ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္၊ 
တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေစရန္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကို မထိခိုက္ေစပဲ စီမံေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္ 
ျဖစ္သည္။  လြတ္လပ္၍  သမာသမတ္ရွိေသာ  ေရြးေကာက္ပြျဲဖင့္  ႏိုင္ငံသားတို႔က  အမ်ားသေဘာတူ 
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားသူမ်ား၊  တနည္းအားျဖင့္  ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ  ထိုသို႔စီမံေဆာင္ရြက္ 
ႏိုင္ေသာ အခြင့္အာဏာမ်ားကို ယံုၾကည္စြာ ေပးအပ္ထားၾကသည္။ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္တို႔ကလည္း 
သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလတခု  (သို႔)  စီမံေဆာင္ရြက္စရာမ်ား  ၿပီးဆံုးသည္ဟု  သတ္မွတ္ထား 
သည္အထိသာ တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ၾကရသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံ့အာဏာသည္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ 
မ်ားထံမွ  ဆင္းသက္မလာပါ။  ႏိုင္ငံ့အာဏာ၏  မူရင္းဇစ္ျမစ္မွာ  ထိုႏိုင္ငံ၌  ေမြးဖြားေနထိုင္ၾကသည့္ 
ႏိုင္ငံသား ျပည္သူတို႔သာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူတို႔ကသာ ႏိုင္ငံ့အာဏာကို အမွန္တကယ္ ပိုင္ဆိုင္သည္။ 

ႏိုင္ငံ့အာဏာကို  ျပည္သူက ပိုင္သည္ျဖစ္၍ ျပည္သူတု႔ိကသာ မိမိတို႔ကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ 
အရည္အခ်င္းရွိ  ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို  ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သူ တဦး-တဖြဲ႔ 
ကမွ်  ႏိုင္ငံ့အာဏာကို  ဇြတ္အတင္းလုယူ  ေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္  မရွိ။  မိမိကိုယ္ကို  ဇြတ္အတင္း  ေရြးခ်ယ္ 
တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္လည္း မရွိေပ။   

ျပည္သူတို႔လိုလားေတာင္းတသည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ၊ ႏိုင္ငံ့ေရးရာကိစၥမ်ားကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တို႔က 
ေျဖရွင္းစီမံေဆာင္ရြက္ေပးရာတြင္  ျပည္သူအမ်ားစုက ေထာက္ခံ  အတည္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံဖြဲ႕႔စည္းပံု 
အေျခခံဥပေဒကို ကိုးကား၍ အတိအက် တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရသည္။ 

အကယ္၍ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တို႔က တာဝန္မေက်ပြန္ခဲ့ေသာ္၊ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီခဲ့ေသာ္ ဂုဏ္ 
သိကၡာရွိရွိ  ႏႈတ္ထြက္ေပးရသည္။  ျပည္သူတို႔ကလည္း  ထိုသူတို႔အား  အပ္ႏွင္းထားေသာ  လုပ္ပိုင္ခြင္ ့
အာဏာကို ရုပ္သိမး္ၿပီး အျခားသင့္ေတာ္သူမ်ားျဖင့္ အစားထိးု ကိုယ္စားျပဳေစသည္။ 

ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူတို႔အေပၚ အေကာင္းဆံုး အလုပ္အေကြၽးျပဳႏိုင္သည္ဟု ျပည္သူတို႔၏ ယံုၾကည္အားကိးု 
ျခင္းကို သက္ေသထူႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တို႔က တစကၠန႔္မလပ္ အာရံုစိုက္ႀကိဳးပမ္းေနရသည္။ 
ထိုသုိ႔သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းႏွင့္  ေနာင္လာေနာက္သားတို႔အား  သမိုင္း  အေမြအႏွစ္ေကာငး္မ်ား  ေပးအပ ္
ႏိုင္ျခင္းတို႔မွာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တို႔၏ တန္ဖိုးႀကီးေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ား ျဖစ္သည္။     

ႏိုင္ငံတခုလံုး၊  ႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္  တိုက္ရိုက္ပတ္သက္သည့္ အေရးအရာကိစၥမ်ားကို  စနစ္တက်ျဖင့္ 
တိက်မွန္ကန္ေအာင္  လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္၊  တနည္းအားျဖင့္  ထိုႏိုင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီမည့္  စနစ္တခုကိ ု
ဖန္တီးထားႏိုင္ေရးမာွ မလြယ္ကူပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ၊ လူသားအရင္းအျမစ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ အျခားေသာ 
အကုန္အက်မ်ားစြာတို႔ကို  ရင္းႏွီးယူရသည္။  ႏိုင္ငံေရး  စရိုက္သဘာဝတခုကို  အေျခတက်ျဖစ္ေအာင္ 
လုပ္ယူရသည္။ 

အဆိုပါ စနစ္တခုကို ကာလအတန္ၾကာေအာင္ တည္ၿငိမ္စြာ ထိန္းသိမ္းႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူႏွင့္ 
ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား  ႀကီးမားေသာပဋိပကၡမ်ား  ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိပဲ  အထိုက္အေလ်ာက္ 



ၿငိမ္းခ်မ္းေနတတ္သည္။  ထိုအေျခအေနေအာက္တြင္  ျပည္သူအမ်ားတို႔က  ျဖစ္ေစခ်င္သည့္  သင့္တင့္ 
မွ်တေသာ ဆႏၵမ်ားအတိုငး္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အမွန္တကယ္တမ္း တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ 
ေပးႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံသားတဦးခ်င္း၌ အနည္းႏွင့္အမ်ား တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးလာသည္။ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနသည့္ 
ႏိုင္ငံသားတဦးခ်င္းကို  ႏိုင္ငံ့အတိုင္းအတာျဖင့္  စုေပါင္းလိုက္လွ်င္  ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည္ဟု  သတ္ 
မွတ္၍ ရလာသည္။ 

ဤသည္မွာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္၊ ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ ပထမ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ 

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံသားတို႔ကို ပိုမိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္သည္ (သို႔) ႏိုင္ငံ၏တိးုတက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ 
မ်ားကို  ပိုမိုေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္ဟု  ေၾကာင္းက်ဳိးခိုင္လံုမႈမရွိေသာ  ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္  အေၾကာငး္ျပ 
ခ်က္မ်ားေပး၍ ႏိုင္ငံ့အာဏာကို လူတဦး-တဖြဲ႔ကသာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားတတ္ၾကသည္။ 

ထိုသို႔ေသာ  အေျခအေနမ်ဳိးတြင္  အျခားေသာ  အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ား  (သို႔)  ျပည္သူတို႔က  ေရြးခ်ယ ္
တင္ေျမွာက္ထားသူမ်ားမွာ  ႏိုင္ငံ့ေရးရာ  စီမံေဆာင္ရြက္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို  လႊေဲျပာင္း  လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း 
မရွိပ ဲျဖစ္ေနတတ္သည္။

တဖန္ အဆိုပါအေျခအေနမ်ဳိး၌ပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဟူသည့္ အဓိပၸာယ္ သတ္မွတ္ 
ခ်က္က  သိသာစြာ  ကြဲျပားထင္ရာွးလာသည္။  အမွန္စင္စစ္  ျပည္သူႏွင့္  ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္  ဟူ၍ 
တဘက္ႏွင့္တဘက္  သံသယကင္းစြာ  လက္တြလဲုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္  အေနအထားမ်ဳိးျဖင့္  ျပည္သူ 
အခ်င္းခ်င္း  ၾကည္ျဖဴစြာ  ၿငိမ္းခ်မ္စြာ  အတူယွဥ္တြဲ  ေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းက  အလြန္ေကာငး္မြန္ေၾကာင္း 
ေယဘူယ်အားျဖင့္ လက္ခံတတ္ၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္  အာဏာကို  မက္ေမာသည့္  တဥးီ-တဖြဲ႔က  ျပည္သူႏွင့္  ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္  ဟူေသာ 
အဓိပၸာယ္ကို  ပ်က္ျပားေစလ်က္  တဘက္ႏွင့္တဘက္တြင္  သံသယ-အမုန္း-ရန္ၿငိဳး-အာဃာတႏွင္ ့
က်ဳးလြန္ထားသည့္  အမာွးအေပၚ  စိုးရိမ္ပူပန္စိတ္မ်ားထားရွိကာ  တင္းတငး္မာမာ  ရန္သူသဖြယ္ 
ဆက္ဆံသည့္ အေနအထားကို တမင္တကာ ေျပာင္းလယဲူလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ 

သို႔ျဖစ္ရာ  အုပ္ခ်ဳပ္ခံလူတန္းစားႏွင့္  အုပ္ခ်ဳပ္သူအၾကားတြင္  ပဋိပကၡမ်ား  ရွိလာသည္။  ပဋိပကၡမ်ားမွာ 
ေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာတတ္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ မိမိတို႔ စြမ္းႏိုင္သမွ် 
အင္အားတို႔ကို အသုံးခ်လ်က္ ဆန္႔က်င္ဘက္ကို အျပဳတ္တိုက္သည္အထိ ျဖစ္လာသည္။ 

ထိုအခါ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဆိတ္သုန္းရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔ကိုယ္တိုင္က တရားဥပေဒ စိးုမိုးမႈ 
ကို  မထီမဲ့ျမင္  ျပဳလာသည္။  အုပ္ခ်ဳပ္ခံ  လူတန္းစားတို႔ကလည္း  မတရားသည့္  အမိန္႔အာဏာမ်ားကို 
ရရဲဝဲန္႔ဝန္႔ ဖီဆန္လာၾကသည္။ ယင္းကိုတုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးဘက္၌ 
လိုအပ္သည္ထက္ အလြန္အကြၽံ  ေဆာင္ရြက္လာသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း၌ပါ  အလြန္အကြၽံ  တင္းၾကပ္ 
မႈမ်ား ျဖစ္လာသည္။ မလိုအပ္ပဲ အင္အားအလြန္အကြၽံ သံုးစြဲသျဖင့္ ပဋိပကၡကို ပိုမိုတငး္မာေနေစသည္။ 

အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္တို႔က ႏိုင္ငံသားတဦးတေယာက္အား မိမိဘက္ျခမ္းမွမဟုတ္လွ်င္ လူသားတဥးီ 
အျဖစ္  မျမင္ႏိုင္ေတာ့။ ထိုသူ၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္  အရည္အခ်င္းတို႔ကို  ေလးစားရေကာငး္မွန္းလည္း မသ ိ
ႏိုင္ေလာက္ေအာင္  စိးုရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖင့္  မႊန္ထူကာ  ရက္ရက္စက္စက္  ႏွိပ္ကြပ္ေတာ့သည္။  ထိုအခါ 
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။  



ႏိုင္ငံ့ယႏၱရားမ်ားလည္း  ပံုမွန္လည္ပတ္ျခင္း  မရွိေတာ့ပဲ  ခြၽတ္ေခ်ာ္  ပ်က္စီးလာသည္။  တႏိုင္ငံလံုး၊ 
ႏိုင္ငံသားအားလံးု တေျပးညီ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးရမည့္အစား အုပ္ခ်ဳပ္သူ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း လူနည္းစု တစု 
ကလြဲ၍ တတိုင္းျပည္လံုး ျပည္သူတရပ္လံုး အဘက္ဘက္မွ က်ဆင္းဆုတ္ယုတ္လာေနသည္။ 

မူလအစက မည္သည့္  ျပည္ပ  ပေယာဂမွ  မရွိခဲ့သည္မွာ  ထင္ရာွးသည္။  ျပည္သူပိုင္ဆိုင္သည့္  ႏိုင္ငံ ့
အာဏာကို  လူပုဂၢိဳလ္ တဦး-တဖြဲ႔က ဇြတ္အတင္းရယူသည့္ အေၾကာငး္ရင္းေၾကာင့္သာ ၾကမၼာဆိုးက်ဳိး 
ထြက္ေပၚလာရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤသည္မွာ မျဖစ္သင့္ မျဖစ္ထိုက္ေသာ၊ မရွိသင့္ မရွိထိုက္ေသာ ဒုတိယ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ  ဒုတိယအမ်ဳိးအစားတြင္  ပါဝင္ေနခဲ့သည္။  ၁၉၆၂  ခုႏွစ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း  အာဏာ 
သိမ္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍  ယေန႔ေခတ္ကာလ  ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ  အာဏာသိမ္းပိုက္ထားသည့္တိုင ္
ျဖစ္သည္။   

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  ပထမ  အမ်ဳိးအစားတြင္  ပါဝင္သင့္သည္မွာ  ၾကာၿပီျဖစ္သည္။  ပါဝင္ႏိုင္စြမ္းလည္း 
အေတာ္အသင့္ ရွိသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ သိသိသာသာ အေျဖထြက္သည္။

လက္ရွိ  ပစၥဳပၸန္ျမင္ကြင္းသည္  အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္  လက္ခံႏိုင္စရာ  ေကာင္းေလာက္ေသာ 
အေျခခံအခ်က္မ်ား မရွိသည္ကို လြယ္လင့္တကူ ေတြ႔ႏိုင္သည္။  လက္ရွိအေျခအေနမ်ားအား အမွန္ကို 
အမွန္အတိုင္း  ရႈျမင္သံုးသပ္ႏိုင္ပါမွ  ေရွ႕ဆက္လုပ္မည့္  အမ်ဳိးသား  ႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားတြင္  အမွားကင္း 
မည္ျဖစ္သည္။ 

တႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္မ်ားကို ေတာ္တည့္မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ 
မည္သည့္အခါမွ  အခ်ိန္ေႏွာင္းေလ့  မရွိပါ။  မွားေနသည္ကို  ျပန္ျပင္ရသည္မွာ  ရွက္စရာေကာငး္သည့္ 
ကိစၥလည္း  မဟုတ္ပါ။  ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ  ပရဟိတ အလုပ္ျဖစ္၍  ဂုဏ္ယူစရာပင္  ေကာင္းေနေတာ့ 
သည္ကို ေတြးၾကည့္ရံုျဖင့္ သိႏိုင္သည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံကို  ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ  တိုးတက္ေစခ်င္သူမ်ား၊  ျမန္မာျပည္သူတို႔  ႀကီးပြားခ်မ္းသာေန 
ၾကသည္ကို  မုဒိတာပြားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္  အတိတ္ကာလက ျပဳျပင္ႏိုင္စြမ္း  မရွိခဲ့သည္မ်ားကို  ယေန႔ 
ဆံုးျဖတ္၍ စတင္ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ရန္ လိုအပ္လာသည္။

ဤေနရာတြင္ အမ်ားသူငါတိ႔ုက ေမးေလ့ေမးထ ရွိသည္။ “ဘာလုပ္ရမလဲ၊ ဘယ္လိုလုပ္မလ”ဲ ဆိုသည့္ 
ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ့အေရးတြင္  ထၾကြလံု႔လ အျပည့္အဝျဖင့္  အားႀကိဳးမာန္တက္လုပ္ခဲ့သမွ်  ထိထိ 
ေရာက္ေရာက္  မေအာင္ျမင္ေသာအခါ  လက္ညိွဳးထိုး  အျပစ္တင္ရန္  ပစ္မွတ္ကို  ရာွလာတတ္သည္။ 
သို႔မဟုတ္လည္း  မိမိကိုယ္ကိုပင္  သံသယ  ဝင္တတ္ၾကသည္။  ဘာဆက္လုပ္ရမည္ကို  ဆက္လက္ 
စဥး္စားစီစဥ္ရန္ အားေလ်ာ့တတ္ၾကသည္။ 

(အပိုင္း-၂ ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။)

လြင္ေအာင္စိုး

၄ ဇူလိုင္ ၂ဝဝ၈


