
တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစ ီမရမ ီတည္ၿငိမ္ေနဖို႔လုိ 

 

Aေရွ႕Aာရွရ႕ဲAနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ Aေရးပါဆုံး ေမးခြန္းေတြ ေမးလာၿပီဆုိရင္ Aဒီဲထကဲ တခုကေတာ့ 
တရုတ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ဟာ ႏုိင္ငံတြင္းမွာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေျပာင္းလဲ တုိးတက္လာေနသလား ဆုိတာပဲ 
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံရ႕ဲစီးပြားေရးဟာ ဒလေဟာကုိပ ဲ တုိးတက္လာတာနဲ႔Aတူ ကမာၻ႔Aင္Aားႀကီး 
ႏုိင္ငံAျဖစ္လည္း ထြက္ေပၚလာပါတယ္။ ဒါေတြဟာ Aာဏာရွင္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕Uီးေဆာင္မႈေAာက္ကေန 
ေျပာင္းလသဲြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

Aမွန္မွာေတာ့ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဆုိတာ ဒီမိုကေရစီက်က် ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ပါတီ 
မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့Aျပင္ မာ့က္ခ္စ္နဲ႔ လီနင္တုိ႔ရဲ႕ AေတြးAေခၚႏွစ္ရပ္ကုိ ေပါင္းစပ္ထားတ့ဲ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ 
ကုိယ္ပိုင္AေတြးAေခၚAေပၚမွာ Aေျခခံလုိ႔လည္း မရႏုိင္ပါဘူး။  

ဒါဆုိရင္ ဒီလုိ ပုံစံမ်ဳိးဟာ ေရရွည္ခံပါ့မလား။ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈနဲ႔Aတူ၊ စီးပြားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ 
ရိွလာတာနဲ႔Aမွ် လူေနမႈ စရုိက္သဘာ၀ေတြလည္း Aထုိက္Aေလ်ာက္ ေျပာင္းလသဲြားမွာျဖစ္လုိ႔ Aဲဒီလုိ 
Aေျပာင္းAလဲဒဏ္ေၾကာင့္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဟာ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္လာမလား။ ဒါမွမဟုတ္လည္း 
ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံAျဖစ္ကုိ Aဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလေဲပးရေတာ့မလားလုိ႔ ေမးစရာ ျဖစ္ေန 
ပါတယ္။  

ဘယ္လုိရလဒ္ပ ဲ ထြက္လာလာ၊ တရုတ္ႏုိင္ငံရ႕ဲ ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ ပတ္၀န္းက်င္ Aိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံေတြနဲ႔ 
ကမာၻ႔ႏုိင္ငံေတြကုိ ျခံဳၿပီး Aက်ဳိးသက္ေရာက္သြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တရုတ္ႏုိင္ငံAေနနဲ႔ ပုိၿပီး ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာလုိ႔ရွိရင္ သူ႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ဟာ ကြန္ျမဴနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီ 
Aသြင္ကုိ Aဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလသဲြားလိမ့္မယ္လုိ႔ Aေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဟုိးတုန္းကတည္းက ယုံၾကည္ထားခ့ဲ 
ၾကပါတယ္။ မယုံၾကည္ဘူး ဆုိရင္ေတာင္ ေမွ်ာ္လင့္ေနခ့ဲတယ္လုိ႔ဆုိရင္ ပုိၿပီးသင့္ေတာ္မလားပ။ဲ  

ဒီလုိ ေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ရတာကလည္း Aေၾကာင္းရိွပါတယ္။  

လူတUီးခ်င္းရဲ႕ Aမ်ဳိးသား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း(GDP)နဲ႔ တုိင္းတာထားတဲ ့ တုိင္းျပည္ရ႕ဲ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ 
ေရခ်ိန္ဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ Aေတာ္ေလး ဆက္စပ္ေနတယ္ဆုိတာ သမုိင္းေၾကာင္း သက္ေသေတြ ရွိေန 
ပါတယ္။ ေရခ်ိန္ျမင့္သလုိ ဒီမုိကေရစီ Aသြင္ကူးေျပာင္းတတ္ပါတယ္။  

တUီးခ်င္း၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္းAား (purchasing power parity)က တႏွစ္မွာ Aေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ေထာင္ 
ကေန တေသာင္းၾကား ရိွလာတယ္ဆုိရင္ ဒီAဆင့္မွာ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးကုိ Aေျခခံတဲ ့ တုိင္းျပည္ 
စီးပြားေရးေခတ္ ကုန္ဆုံးသေလာက္ ျဖစ္သြားၿပီး ၿမဳ့ိျပ စက္မႈစီးပြားေရးစနစ္က ပုိမုိရွင္သန္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ 
၁၉၈၀၀န္းက်င္ႏွစ္ေတြတုန္းက ေတာင္ကုိးရီးယား၊ ထုိင္၀မ္တုိ႔ဟာ ဒီလုိမ်ဳိး တုိးတက္မႈေလာက္နီးနီး ရလာလုိ႔႔ 
ဒီမုိကေရစီကုိ Aသြင္ေျပာင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ AဒီဲAဆင့္မ်ဳိးကုိ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက လြန္ခဲ့တဲ ့ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ 
ကတည္းက ေရာက္ရိွေနခ့ဲၿပီး ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

တကယ္လုိ႔သာ ေဟာင္ေကာင္က လြတ္လပ္တဲ ့ႏိုင္ငံတခု ျဖစ္မယ္ဆုိရင္ ဒီေန႔ဒီAခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေန 
မွာပလုိဲ႔ ယုံၾကည္ေလာက္စရာပါ။ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံမဟုတ္တဲ ့ပါရွန္ပင္လယ္ေကြ႔ႏုိင္ငံမ်ဳိးမွာေတာ့ ခ်မ္းသာၿပီး 
တUီးခ်င္း၀ယ္ယူႏုိင္စြမ္းAား ျမင့္တယ္ဆုိေပမယ့္ သူတုိ႔ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္လုပ္AားAေပၚ Aေျခ 
ျပဳထားတ့ဲ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈမ်ဳိး မဟုတ္ပါဘူး။ Aဒီဲလုိႏုိင္ငံမ်ဳိးေတြဟာ သဘာ၀သယံဇာတကေန Aက်ဳိး 
ျဖစ္ထြန္းတဲ့Aေပၚ Aေျချပဳထားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္သုံးဖုိ႔ Aားေပးတဲ ့ လူေနမႈ 
စနစ္ ေျပာင္းလေဲရးကုိ ေကြ႔ေရွာင္ထြက္သြားႏုိင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒါေပမယ့္ စီးပြားေရး တုိးတက္လာတာန႔ဲAမွ် ဒီမုိကေရစီ Aသြင္ကူးေျပာင္းဖုိ႔ ဘာေၾကာင့္ Aားေကာင္းလာ 
ရသလဲလုိ႔ ေမးစရာရိွပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ ေကာက္ခ်က္ဆြဲထားတ့ဲ သီAိုရီ Aေတာ္မ်ားမ်ား ရိွပါတယ္။ 



သီAုိရီတခုမွာေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ Aရင္ထက္ပိုၿပီး စာတတ္လာၾကတဲ့Aခါ၊ စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာလုိ႔ 
မ်ားျပားရႈပ္ေထြးလွတဲ ့ Aလုပ္ေတြကုိ ပုိင္းျခားသတ္မွတ္လာၾကရတဲ့Aခါ ႏုိင္ငံေရးမွာ ပုိမိုပါ၀င္ႏုိင္ဖို႔ 
ေတာင္းဆုိလာၾကတယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ လူေနမႈ ပုံစံသစ္ေတြ ထြက္ေပၚလာၿပီး သူတုိ႔လည္း ႏိုင္ငံေရး 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ ကုိယ္တုိင္ပါ၀င္ႏိုင္ဖုိ႔၊ သူတုိ႔Aခြင့္Aေရးေတြ ကာကြယ္ဖုိ႔Aတြက္ ေျပာခ်င္ဆုိခ်င္ လာ 
တတ္ၾကပါတယ္။  

Aဲဒီလုိ ျဖစ္စU္မ်ဳိးကုိ ၁၉၈၀ ၀န္းက်င္ေႏွာင္းပုိင္းေလာက္က ေတာင္ကုိးရီးယားႏုိင္ငံမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ 
ေတာင္ကုိးရီးယား Aလုပ္သမားေတြ၊ ေက်ာင္းသားေတြ၊ Aသစ္ထြက္ေပၚလာတ့ဲ လူေနမႈ Aသုိင္းA၀ုိင္း 
ေတြက စစ္Aာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္တုိက္ဖ်က္တုန္းက ျဖစ္ပါတယ္။ လူလတ္တန္းစားေတြမွာ မေရႊ႕ 
မေျပာင္းႏုိင္တဲ ့ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြနဲ႔Aတူ Aဒဲါေတြကုိ Aာမခံထားတ့ဲ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ေတြ ရိွလာပါတယ္။ ဒီလုိ 
လူလတ္တန္းစားေတြ တုိးတက္လာလုိ႔ ဒီမိုကေရစီကုိ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ထိန္းသိမ္းသြားႏုိင္ဖုိ႔ Aထူး Aေရး 
ပါတ့ဲ AေျခAေနတရပ္ ျဖစ္လာပါတယ္။  

ဒီသီAုိရီAရ ဆုိရင္ေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီကုိ ထိန္းသိမ္းႏုိင္မယ့္ စီးပြားေရး တုိးတက္မႈ Aဆင့္ကုိ 
ေတာ္ေတာ္နဲ႔ မေရာက္ႏိုင္ေသးပါဘူး။ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕တUီးခ်င္း Aမ်ဳိးသားထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းကုိ ကမာၻ႔ဘဏ္ 
က လတ္တေလာ တြက္ခ်က္ထားရာမွာေတာ့ တUီးခ်င္း ၀ယ္ယူစားသုံးႏုိင္စြမ္းဟာ တႏွစ္ကုိ Aေမရိကန္ 
ေဒၚလာ(၇၀၀၀) တ၀ုိက္ေလာက္ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Aခုလုိတြက္ခ်က္ထားတာကုိ Aတည္လုိ႔ မယူဆ 
ႏုိင္ပါဘူး။ ကမာၻ႔ဘဏ္ဟာ သူတုိ႔တြက္ခ်က္ထားတာကုိ (၄၀)%ေလာက္Aထိ ျပန္ေလွ်ာ့ထားတတ္တယ္လုိ႔ 
သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လြန္ခ့ဲတဲ ့ႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေလာက္က ထုိင္၀မ္နဲ႔ ေတာင္ကုိးရီးယားတုိ႔ စတင္တုိးတက္ 
လာတဲ့Aဆင့္ကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံက ေရာက္ရွိလာဖုိ႔ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ နည္းနည္းေတာ့ ၾကာေနUီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ၿပီးေတာ့လည္းပဲ တရုတ္ႏိုင္ငံမွာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈနဲ႔ ဒီမုိကေရစီကုိ AလုိAေလ်ာက္ ဆက္စပ္ မေပးႏုိင္ 
ေသးပါဘူး။ Aထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စU္ေတြကုိ Aေျခခံၿပီး ႏုိင္ငံေရးမွာ လူလတ္တန္းစားေတြ ပါ၀င္ 
ၾကရမယ္ဆုိတဲ ့ တာ၀န္တရပ္ကေတာ့ မရိွမျဖစ္ AေနAထားကုိ မေရာက္ေသးပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီကုိ ပုိမုိ 
က်င့္သုံးႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းတာေတြAေပၚ တရုတ္ႏိင္ုငံမွာ AားေပးAားေျမွာက္လည္း မရိွေသးပါဘူး။ 

တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ Aသစ္ထြက္ေပၚလာတ့ဲ လူလတ္တန္းစားေတြကုိ ေဘ့က်င္းနဲ႔Aျခားၿမ့ိဳေတြက ေက်ာင္းသား 
ေတြ Uီးေဆာင္ၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က တီယံနာမင္ ရင္ျပင္မွာ Aစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရး Aျပင္းAထန္ လႈပ္ရွားခ့ဲၾက 
ပါတယ္။ Aရိွန္Aျမင့္ဆုံး Aဆင့္မွာ တရုတ္Aစုိးရက Aင္Aားသုံး ၿဖိဳခြဲ Aဆုံးသပ္တာ ခံလုိက္ရဖူးပါတယ္။  

ဒါေပမယ့္ Aဒီဲေနာက္ပုိင္းမွာေတာ့ လူလတ္တန္းစားေတြကုိ တရုတ္Aစုိးရက AႀကီးAက်ယ္ စည္းရုံး 
သိမ္းသြင္းၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာေAာင္ စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ေတြ ေပးလုိက္ပါတယ္။ 
ေငြေၾကး ျပည့္စုံလာတဲ့Aခါမွာ တရုတ္ႏုိင္ငံသားေတြဟာ ေမာ္ေတာ္ကားေတြ၊ ၿမိ့ျပတုိက္ခန္းေတြကုိ ၀ယ္ယူ 
လာႏုိင္ၾကပါတယ္။ လုိရင္းကေတာ့ သူတုိ႔ဟာ တည္ၿငိမ္မႈကုိပဲ စိတ္၀င္စားလာၾကပါေတာ့တယ္။ (ေခတ္ 
ပညာတတ္ လူလတ္တန္းစားေတြဟာ Aစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရးေတြလုပ္ၿပီး စြန္႔စားရတာထက္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရတ့ဲ 
လူေနမႈစနစ္ ေကာင္းမြန္ဖို႔ကုိသာ ပုိမိ ုဆႏၵရိွလာၾကပါတယ္။ ဘာသာျပန္သူရဲ႕ ရွင္းလင္းခ်က္) 

တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ Aစုိးရကလည္း လူလတ္တန္းစားေတြရ႕ဲ ပိုင္ဆုိင္ၾကြယ္၀မႈကုိ ေကာင္းေကာင္း ကာကြယ္ 
ေပးေနခ့ဲပါတယ္။ Aမွန္ေတာ့ ၁၉၉၀ ၀န္းက်င္က ရုရွားမွာ ဒီမုိကေရစီ Aသြင္ေျပာင္းတုန္း မေမွ်ာ္လင့္ပဲ 
ထိန္းမႏုိင္သိမ္းမရ ျဖစ္ခ့ဲရတာေတြကို သင္ခန္းစာယူမိလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္Aစုိးရ 
ဟာ တရား၀င္ Aခုိင္Aမာ ရပ္တည္ႏိုင္ဖုိ႔AေရးAတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ AေရးႀကီးဆုံးAျဖစ္ 
Aာရုံစိုက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ ဒီကေန႔ေခတ္ လူလတ္တန္းစား ပုံစံသစ္မွာ ပိုင္ဆုိင္ၾကြယ္၀မႈကုိ တကယ္တမ္း ထိပါး ၿခိမ္းေခ်ာက္ 
လာေနတာကေတာ့ Aျခား မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြဟာ ဒီမုိကေရစီရဲ႕ Aရသာကုိ ပုိမုိ ခံစားခ်င္ေနၾက 
တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္Aစုိးရက ဘယ္ေလာက္ပလုဲပ္လုပ္ ေခ်ာေတာေငါ့သြား 
ရတ့ဲ Aျဖစ္ပါ။  



Aေၾကာင္းကေတာ့ ဒီလုိပါ။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ၿမ့ိဳႀကီးေတြ၊ ကမ္းရုိးတန္းေဒသေတြဟာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀လာ 
သေလာက္ Aဲဒီေလာက္ မတုိးတက္ေသးတဲ ့က်န္ေဒသAေတာ္မ်ားမ်ားမွာ  လူUီးေရသန္းရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ရိွေနတဲ ့
ျပည္သူေတြရ႕ဲဆႏၵကုိ ျဖည့္ဆည္း မေပးႏုိင္ေသးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Aာရွဘဏ္က ျပဳစုတဲ ့ ကိန္းဂဏန္းAရ ဒီလုိ မညီမမွ် ျဖစ္ေနရတာကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရပါတယ္။ 
၀င္ေငြညီမွ်မႈ မရိွတဲ ့ဇယား (Gini coefficient)မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္က (၀.၄၀၇)  ရိွခဲ့ရာကေန 
၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ (၀.၄၇၃) ကုိ ျမင့္တက္လာခ့ဲပါတယ္။ (သုညကေန ၁ Aထိရွိတဲ ့ Aဒီဲဇယားမွာ ၀ ရိွရင္ 
လူတုိင္းက ညီမွ်တဲ၀့င္ေငြ ရိွေနၿပီး၊ ၁ ဆုိရင္ ရတ့ဲသူက ရေနၿပီး မရတ့ဲသူက လုံး၀ မရတာကုိ ညႊန္းတဲ ့
ဇယား ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာျပန္သူရ႕ဲ ရွင္းလင္းခ်က္)  

ဒီလုိ ၀င္ေငြမညီမွ်မႈ ကိန္းဂဏန္းAရဆုိရင္ တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ Aေမရိကန္AပါA၀င္ Aျခား Aဖြံ႔ၿဖိဳးဆုံးႏုိင္င ံ
ေတြထက္ Aဆေပါင္းမ်ားစြာ ျမင့္မားကြာဟေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ Aခ်မ္းသာဆုံး လူUီး 
ေရ (၁၀)%ရဲ႕၀င္ေငြဟာ Aဆင္းရဲဆုံး (၁၀)%ရဲ႕၀င္ေငြထက္ (၁၂)ဆနီးပါး ျမင့္မားကြာဟေနပါတယ္။  

Aက်ဳိးဆက္ကေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံ Aတြင္းပုိင္းက ဆင္းရဲသားေတြ၊ Aမ်ားစုက ေတာင္သူလယ္သမားေတြ 
ဟာ Aစုိးရ ဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ Aုံၾကြမႈေတြကုိ Aေျခခံလုပ္ငန္းစU္Aျဖစ္နဲ႔ Aပတ္တုိင္း သိသိသာသာ လႈပ္ရွား 
လာေနၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

လူလတ္တန္းစားေတြက ဒီမိုကေရစီကုိ ဆန္႔က်င္တယ္ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ လူAေတာ္မ်ားမ်ားက 
ထင္ထားတာထက္ ပုိၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သတိျပဳစရာတခုပါ။  

နမူနာျပရရင္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္က ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ လူလတ္တန္းစားေတြက ထုိင္းစစ္တပ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးေလာကထကဲ 
ေမာင္းထုတ္တဲ ့ ဒီမိုကေရစီ ေထာက္ခံပြဲကုိ လႈပ္ရွားခ့ဲၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာမွာ 
လူလတ္တန္းစားေတြကပဲ စစ္တပ္Aာဏာသိမ္းတာကုိ တိတ္တိတ္ဆိပ္ဆိပ္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကျပန္ပါတယ္။ 
ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ့ ထုိင္းလူလတ္တန္းစားေတြဟာ Aဒီဲတုန္းက ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သာ့ခ္ဆင္ ရွင္နာ၀ပ္ 
ထရာနဲ႔ သူ႔ရ႕ဲ Thai Rak Thai ပါတီကုိ  Aက်င့္ပ်က္ ျခစားတယ္ဆုိၿပီး Aျပင္းAထန္ ဆန္႔က်င ္ရွံဳ႕ခ်ေနခ့ဲ 
ၾကလုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ AဒီဲAခ်ိန္ေလာက္တုန္းကဆုိရင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သာ့ခ္ဆင္ဟာ Aနာဂတ္မွာ စီးပြားတုိးတက္ 
ေရးAတြက္ ေက်းလက္ဆင္းရသဲားေတြကုိ ကူညီေထာက္ပ့ံေပးဖုိ႔ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ေနတာကုိ 
လူလတ္တန္းစား Aားလုံးက စိတ္Aေႏွာင့္Aယွက္ ျဖစ္ေနခဲ့ရလုိ႔ ပါပဲ။  

တကယ္လုိ႔မ်ား တရုတ္ႏိုင္ငံက ဒီကေန႔ ဒီမုိကေရစီကုိ Aသြင္ေျပာင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံေရးAရ Aက်ဳိး 
သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေပၚလာမွာ မလြဲမေသြ ပါပ။ဲ AဒီဲလုိAခ်ိန္မ်ဳိး ေယဘူယ်AေနAထားမွာ ႏုိင္ငံေရး 
မတည္ၿငိမ္ဘူးဆုိရင္ လူလတ္တန္းစားေတြရဲ႕ Aက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းမႈကုိ ၿခိမ္းေခ်ာက္လာႏုိင္စရာ ရိွေနပါ 
လိမ့္မယ္။  

ဆင္းရဲသားေတြAတြက္ လူမႈဖူလုံေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုမုိ လုပ္ေဆာင္ေပးရမယ့္ က႑မွာ စိတ္တုိင္းက် ျပည့္မီ 
ေAာင္ မလုပ္ေပးႏုိင္တာေတြ Aမ်ားႀကီး ရွိေနပါေသးတယ္။ တရုတ္Aစုိးရက ၿမ့ိဳနယ္-ေက်းရြာ စီးပြားေရး 
(TVEs)ေတြAတြက္  ခ်မ္းသာတဲ ့ေဒသခံAာဏာပုိင္ေတြနဲ႔ စုစည္းေပးထားေပမယ့္ သူတုိ႔ဟာ Aက်င့္ပ်က္ 
ျခစားၿပီး ကုိယ္က်ဳိးရွာသမားေတြသာ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ  ဒီမိုကေရစီ ခံစားခြင့္ကုိ ပုိမုိ ရရိွ 
လာမယ္ဆုိရင္ လူUီးေရ တုိးပြားႏႈန္း ေပါက္ကြဲသြားႏုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း 
သာ့ခ္ဆင္က ဒီမုိကေရစီ ျပန္လည္ထူေထာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းရာမွာ ၾကံဳရမယ့္Aျဖစ္ထက္ ပိုျပင္းထန္တဲ ့Aက်ဳိး 
ဆက္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ဒီAခ်က္ေတြေၾကာင့္ ထုိင္၀မ္နဲ႔ ေတာင္ကုိးရီးယားမွာလုိ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ တဆင့္ခ်င္း ဆက္စပ္ၿပီး ေAးခ်မ္း 
တည္ၿငိမ္စြာ ဒီမိုကေရစီ Aသြင္ေျပာင္းသြားတာမ်ဳိး တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ မၾကာခင္ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ 
ဆုိလုိပါတယ္။ ဒါဟာ က်ေနာ့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ပါ။ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ဆုိတာကုိ AခုAခါမွာ တရုတ္ 
ႏုိင္ငံရဲ႕ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀သူေတြနဲ႔ လူလတ္တန္းစားေတြက ခံစားႏုိင္ၾကၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေက်းလက္ 



ေဒသမွာရွိေနတ့ဲ ဆင္းရသဲားလူတန္းစား တရပ္လုံးက မွ်ေ၀ခံစားႏုိင္ဖုိ႔လည္း လုိAပ္ေနပါေသးတယ္။ ဒါမ်ဳိး 
မျဖစ္ႏုိင္သေရြ႕ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ထြန္းဖုိ႔Aေရးဟာ တည္ၿငိမ္ေနမွာ မဟုတ္ႏုိင္ပါဘူး။  

တရုတ္Aစုိးရဟာ လူမႈေရးစနစ္ ေပါက္ကြဲေတာ့မယ့္ ယမ္းAုိးႀကီး Aေပၚမွာ ထုိင္ေနရတယ္ဆုိတာ သူတုိ႔ 
သိေနၾကပါတယ္။ လက္ရွိမွာ သက္ေသျပေနတာေတြလည္း Aမ်ားႀကီး ရိွေနပါတယ္။ ေတာင္သူ 
လယ္သမားေတြ၊ Aလုပ္သမားေတြဟာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္ကုိ ေထာက္ခံတဲ ့ Aေျခခံလူတန္းစား ျဖစ္ေပမယ့္ 
Aခုေတာ ကြန္ျမဴနစ္Aစုိးရကုိ ဆန္႔က်င ္ဆႏၵျပကုန္ၾကပါၿပီ။  

ဘယ္လုိဆႏၵျပတာမ်ဳိးမဆုိ AစုိးရAေနနဲ႔ ေAာင္ေAာင္ျမင္ျမင္ ႏွိမ္ႏွင္းႏုိင္ေနတုန္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဆန္႔က်င္ 
ဆႏၵျပသူေတြ ေဒါသ မေပါက္ကြဲႏုိင္ေစဖုိ႔ Aေရးႀကီးတာတခုခု လုပ္ေပးရေတာ့မယ္လုိ႔ တရုတ္Aစုိးရက 
သိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားAရန္ေငြ Aေမရိကန္ေဒၚလာ ကုေဋေပါင္း တသိန္းခြဲနီးပါးကုိ လ်ာထား 
ခ်က္ မျပည့္မီေသးတဲ ့လူမႈေရးက႑မွာ ျမွင့္တင္သုံးစြဲဖို႔ ရွိေပမယ့္ Aင္မတန္မ ွေႏွးေကြးေနလြန္းတာ ေတြ႔ရ 
ပါတယ္။  

တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္ထြန္းဖုိ႔ AလားAလာဟာ လတ္တေလာမွာေတာ့ Aေကာင္းႀကီး မဟုတ္ 
ေသးပါဘူး။ ဘယ္လုိပျဲဖစ္ျဖစ္ ေရရွည္မွာ ဒီမိုကေရစီ ပုိမုိထြန္းကားေAာင္ လုပ္ေဆာင္ရဖုိ႔ေတာ့ ရိွေနပါၿပီ။ 
ကေန႔ တရုတ္ျပည္မွာ ႏုိင္ငံေရးAရ တာ၀န္ခံႏုိင္မႈဆုိတာ Aရင္ထက္စာရင္ တုိးတက္လာပါတယ္။ ျပည္သူ 
ေတြAေနနဲ႔ နစ္နာဆုံးရံွဳးတာရိွရင္ သူတုိ႔ဟာ Aျမင့္ဆုံး Aာဏာပုိင္Aဖြဲ႔Aစည္းျဖစ္တဲ ့တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ 
ပါတီကုိ စုေပါင္း လက္မွတ္ထုိး ေတာင္းဆုိႏုိင္ၾကပါၿပီ။ ဒီAခါမွာ ပါတီကလည္း ျပည္သူေတြAတြက္  
လုိAပ္ခ်က္တခုခုကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးလိမ့္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရတ့ဲ AေျခAေန ျဖစ္လာေနပါတယ္။ 

လြန္ခဲ့တဲ ့ တႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက တရုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ ပစၥည္းေတြကုိ ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ေတြက 
သုံးစြဲဖုိ႔ ျငင္းဆန္ေနခ့ဲၾကပါတယ္။ တရုတ္လုပ္ ပစၥည္းေတြဟာ ေရရွည္မခံပဲ ပ်က္သြားတတ္တာ၊ လူကုိ 
Aဆိပ္Aေတာက္ ျဖစ္ေစၿပီး Aႏၱရာယ္ ေပးႏုိင္တာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ျဖစ္ေနတ့ဲAခါမွာ တရုတ္ 
Aာဏာပုိင္ေတြက Aရည္Aေသြး စံမီေAာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖုိ႔ ကုမၸဏီေတြကုိ တင္းတင္းၾကပ္ၾကပ္ စည္းကမ္း 
သတ္မွတ္ေပးရပါေတာ့တယ္။ တရုတ္ဟာ သူတုိ႔ရ႕ဲႏုိင္ငံျခားေစ်းကြက္ကုိ လက္လႊတ္ဆုံးရံွဳး မခံခ်င္ပါဘူး။ 
ႏုိင္ငံျခားတုိင္းျပည္ေတြက ေ၀ဖန္လာရင္လည္း ဆတ္ဆတ္ထိ မခံႏုိင္ေAာင္ ႀကိဳးစား ျပဳျပင္လာပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ Aဲဒီ တရုတ္ ကုမၸဏီေတြကပဲ ျပည္တြင္းမွာ ျပန္ေရာင္းတဲ့Aခါက်ေတာ့ သူတုိ႔ႏုိင္ငံသား စားသုံး 
သူေတြကုိ Aဆိပ္Aေတာက္ ျဖစ္ေစတာရိွတတ္ပါတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစတာမ်ဳိးလည္း 
ရိွပါတယ္။ ဒါေတြဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြပါ။ ဒီAတြက္ကေတာ့ Aက်ဳိးသက္ေရာက္တဲ ့
ျပဳျပင္မႈေတြ ဘာမွ ရိွမေနပါဘူး။ 

ျပႆနာတက္လာလုိ႔ ေျဖရွင္းတဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ တခုတည္းပ ဲ ရိွပါတယ္။ Aဲဒါကေတာ့ ေနာက္ဆုံးမွာ 
ႏုိင္ငံေရးAရ တာ၀န္ခံႏုိင္မႈAဆင့္ကုိ Aမ်ားႀကီး ေလွ်ာ့ခ်ပစ္လုိက္တာပ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုိလုိတာကေတာ့ 
Aမွားလုပ္မိတာဟာ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရိွသူေတြနဲ႔ပဲ ဆုိင္ၿပီး Aထက္မွာရွိတဲ ့ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက တာ၀န္ 
မယူပ ဲေနတတ္ၾကပါတယ္။ တာ၀န္ရိွသူေတြဟာ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီရဲ႕Aထက္Aဆင့္ဆင့္Aျပင္ သက္ဆုိင္ရာ 
ျပည္သူေတြကုိပါ ျပႆနာ ေျပလည္ေAာင္ ရွင္းယူရပါေတာ့တယ္။  

တကယ္လုိ႔ လြတ္လပ္တဲ ့သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကေန Aမွားလုပ္တာေတြကုိ ဖြင့္ခ်လာတဲ့Aခါမ်ဳိး၊ လူေနမႈ 
Aသုိင္းA၀ုိင္းက ျပဳျပင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိလာတဲ့Aခါမ်ဳိး မဟုတ္မခ်င္း သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြက သူတုိ႔ 
မွာ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ မယူဆပ ဲ ေနတတ္ၾကပါတယ္။ Aခုလုိ တုိတုိေတာင္းေတာင္း ပုံစံAေနနဲ႔ တာ၀န္ခ ံ
ႏုိင္မႈ ေAာက္ဆြဲခ်တာမ်ဳိးကုိ Aျခားမွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီလုိ႔ ေခၚေနၾကပါတယ္။  

ဒီမုိကေရစီဟာ Aာရွတုိက္မွာ Aမ်ားလက္ခံက်င့္သုံးေနၾကတဲ ့ကြန္ျဖဴးရွပ္စ္ရ႕ဲတန္ဖိုးနဲ႔ လုိက္ဖက္မညီပါဘူး 
လုိ႔ စကၤာပူႏုိင္င ံ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လီကြမ္းယူက ေစာဒက တက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေခတ္သစ ္
ဒီမုိကေရစီ ဆုိတာ ယU္ေက်းမႈဆုိင္ရာ တန္ဖိုးေတြကုိ AေလးAနက္ထားတဲ ့က်င့္စU္ ျဖစ္သလုိ လူမႈေရး 



ပဋိပကၡေတြကုိ ေျပလည္ေAာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ဖို႔၊ Aုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူေတြရ႕ဲ လုိAပ္ခ်က္ကုိ Aုပ္ခ်ဳပ္သူ 
ေတြက ျဖည့္ဆည္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ က်င့္စU္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီကေန႔ တရုတ္ႏုိင္ငရဲံ႕ ႏိုင္ငံေရးAက်ဳိးစီးပြားကုိ Aထူးတလည္ ပုံၾကမ္းေဖာ္ထားတာနဲ႔ေတာ့ လတ္တ 
ေလာမွာ ဒီမိုကေရစီ Aသြင္ကူးေျပာင္းဖုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္Uီးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ Aဆုံးတေန႔မွာေတာ့ 
ဒီမုိကေရစီဟာ  တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ Aာဏာရွင္ပါတီတခုကုိ Aမီွျပဳေနရတာထက္ ပုိၿပီး AားကုိးAားထား ျပဳ 
ႏုိင္မယ့္ Aစုိးရေကာင္းတရပ္၊ Aေနာက္ႏုိင္ငံ လူေနမႈ Aသုိင္းA၀ုိင္းထက္ ပိုမေလ်ာ့ေAာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ 
မယ့္ Aစုိးရေကာင္းတရပ္ ေသေသခ်ာခ်ာ ထြက္ေပၚလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

မွတ္ခ်က္။  ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေဆာင္းပါးရွင္က ျမန္မာႏုိင္ငံAေၾကာင္း တလုံးမွပင္ ေရးမထားပါ။ သုိ႔ေသာ္ 
တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္ပ်က္ေျပာင္းလမဲႈမ်ားသည္ Aိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာႏုိင္ငံAေပၚ Aနည္းႏွင့္Aမ်ား Aက်ဳိးသက္ 
ေရာက္ေစႏုိင္သည္မွာ ထင္ရွားလွပါသည္။ ႏိုင္ငံတခုႏွင္ ့ Aျခားႏုိင္ငံတခုတုိ႔သည္ AေျခAေနသစ္တခုသုိ႔ 
မည္သုိ႔မွ် တူညီစြာ မေျပာင္းလႏုိဲင္ၾကပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားAတြက္ Aေထာက္Aကူ 
ျပဳႏုိင္မည့္ ေဒသႏၱရ ႏိုင္ငံေရး (Geopolitics)ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတAျဖစ္ႏွင့္သာ ေလ့လာမွတ္သားသင့္သည ္
ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။  
(ျမန္မာဘာသာျပန္သူ)  
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