
က်ဳံးကို ေဖာက္ထြက္ႏိုင္မယ့္ ဆင္ 

ပါတီမွတ္ပုံတင္ေရး ဥပေဒမွာ “ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္” အစား “ေလးစားလုိက္နာ” လုိ႔ ျပင္ေပးလုိက္ပါတယ္။ 

“ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္” နဲ႔ “ေလးစားလုိက္နာ” ဆုိတာ တကယ္ေတာ့ သိပ္မကြာလွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ 

အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အေနနဲ႔ကေတာ့ “ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္” ရမယ့္အစား “ေလးစားလုိက္နာ” ရံုက 

ေတာ္ေသးတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ လုိက္နာတာကေတာ့ ျပဌာန္းထားတ့ဲ ဥပေဒတရပ္ကုိ ႏုိင္ငံသားတုိင္း 

လုိက္နာရမွာပလုိဲ႔လည္း ဆုိပါတယ္။ အမ်ားျပည္သူ သေဘာမတူတ့ဲ မတရားတ့ဲ အမိန္႔အာဏာ ဟူသမွ် 

တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက ဆုိတ့ဲ စကားနဲ႔ အခုစကားဟာ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ကြာျခားလွပါသလဲ။ ႏုိင္ငံသားေကာင္း 

ပီသစြာ ဥပေဒ မွန္သမွ်ကုိ တရားသည္ ျဖစ္ေစ မတရားသည္ျဖစ္ေစ အျမဲတန္း လုိက္နာမယ္လုိ႔ တရားေသ 

ဆံုးျဖတ္လုိက္ျပီ ဆုိရင္ေတာ့ ဥပေဒေဘာင္တြင္းက NLD ပါတီၾကီးကုိ အစုိးရက ဥပေဒ တမ်ဳိးျပီး တမ်ဳိးထုတ္ 

အရူးလုပ္ေနပါလိမ့္မယ္။” (ကုိေဇာ္ဝင္း) 

 

“ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္” နဲ႔ “ေလးစားလိုက္နာ” ဆုိတာ စကားလုံး၊ ေဝါဟာရမွာ ကြာျခားသလုိ အဓိပၸာယ္နဲ႔ အဲဒီ 

အဓိပၸာယ္ရဲ႕ အက်ဳိးသက္ေရာက္ပုံ၊ အက်ဳိးသက္ေရာက္ေအာင္ လုပ္ယူရပုံေတြမွာလည္း ကြာျခားပါတယ္။  

ေလးစားလုိက္နာ 

ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာရတ့ဲ တာဝန္ဟာ လူတုိင္းမွာ ရိွပါတယ္။ အျခားႏုိင္ငံတခုကုိ ေခတၱ အလည္အပတ္ 

သြားရင္ေတာင္ အဲဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ဥပေဒမွန္သမွ် ေလးစားလိုက္နာရပါတယ္။ လူတုိင္းက ဥပေဒကုိ ေလးစားလုိက္နာ 

ရသလုိ ဥပေဒကုိ ထုတ္ျပန္သူ (သုိ႔) အဖြဲ႔အစည္းကုိယ္တုိင္ကလည္း ေလးစားလုိက္နာရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ 

“ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရိွရ” လုိ႔ ေျပာေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

လမ္းဆုံက ယာဥ္သြားလာမႈ ထိန္းေက်ာင္းတ့ဲ အခ်က္ျပမီးတုိင္မွာ ညႊန္ျပတာကုိ ယာဥ္တုိင္းက ေလးစား လုိက္နာရ 

ပါတယ္။ ဒါဟာ ယာဥ္စည္းကမ္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔၊ ေၾကညာခ်က္၊ 

လမ္းညႊန္ခ်က္၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း အစရိွတာေတြဟာ အဆင့္နဲ႔ ေနရာေဒသ ဘယ္လိုပဲ ကြာျခားေပမယ့္လည္း 

လုိက္နာေပးရတ့ဲ သေဘာကေတာ့ အတူတူပါပဲ။ ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းစည္းကမ္းရိွလုိ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား 

ေတြဟာ သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူ ေက်ာင္းကုိလာ စာသင္ယူၿပီး အိမ္ျပန္ၾကရပါတယ္။ လူေနမႈ အသုိင္းအဝုိင္းမွာ အမ်ားစုက 

သေဘာတူညီထားတ့ဲ က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္း စသျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီး အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေလးစားလုိက္နာၾကရပါတယ္။ 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္တယ္ ဆုိတာကေတာ့ ဥပေဒျဖစ္ျဖစ္၊ လူပုဂၢိဳလ္-တိရိစာၦန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ပစၥည္းျဖစ္ျဖစ္၊ 

ဓေလ့ထုံးစံ ယဥ္ေက်းမႈျဖစ္ျဖစ္၊ သမုိင္းေၾကာင္းျဖစ္ျဖစ္ အစရိွတာေတြဟာ တန္ဖုိးထားအပ္တ့ဲအတြက္ မပ်က္စီး 

မခြၽတ္ယြင္းရေအာင္၊ အခုေရာ ေနာင္ေရာ သုံးလုိ႔ရေအာင္ တာဝန္ယူသူတုိ႔က အကာအကြယ္ျပဳထားတာ 

ျဖစ္ပါတယ္။  



ယာဥ္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစဖုိ႔ ယာဥ္စည္းကမ္းေတြ တိက်မွန္ကန္ေအာင္ ယာဥ္ထိန္းရဲေတြက တာဝန္ယူၿပီး 

ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းသူက ယာဥ္စည္းကမ္းကုိ လုိက္နာေပးရပါတယ္။ သီးျခားစီ 

အဓိပၸာယ္ရွိၿပီး လုပ္ေဆာင္ပံုခ်င္းလည္း မတူၾကပါဘူး။  

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဟာ သုံးေနသမွ် ကာလပတ္လုံး အက်ဳိးသက္ေရာက္ေနၿပီး မသုံးဘဲထားရင္ စကၠဴစုတ္ပါပဲ။ 

သုံးတာဟာလည္း လူတစုေကာင္းက်ဳိးအတြက္ သုံးတာလား၊ လူထုတရပ္လုံးရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးအတြက္ သုံးတာလား 

ခြဲျခားႏိုင္ရပါမယ္။ ၁၉၇၄ အေျခခံဥပေဒဟာ အာဏာရွင္ ဦးေနဝင္းအတြက္၊ တခုတည္းေသာ သူ႔ရဲ႕ မဆလ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီအတြက္ သုံးတာျဖစ္လုိ႔ ဦးေနဝင္းနဲ႔ အေပါင္းပါေတြကေတာ့ တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပမယ့္ 

လူထုေကာင္းက်ဳိး မပါတ့ဲအတြက္ လူထုက အဲဒါကုိ တန္ဖိုးမထားတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရွိခ့ဲပါတယ္။  

တန္ဖုိးထားအပ္စရာ မရိွရင္ တာဝန္ယူ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ မလုိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ “ထိန္းသိမ္း 

ေစာင့္ေရွာက္တယ္” ဆုိတ့ဲစကားရပ္ကုိ “ေလးစားလုိက္နာတယ္” ဆုိတ့ဲစကားနဲ႔ ျပန္ျပင္ယူရတာဟာ 

တနည္းအားျဖင့္ နက္ရိွဳင္းက်ယ္ျပန္႔တ့ဲ ႏုိင္ငံေရး အေျမာ္အျမင္တခုရဲ႕ အဓိပၸာယ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ထားတယ္လုိ႔ 

က်ေနာ္ ယူဆပါတယ္။  

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ ဒုသမၼတေတြကေတာ့ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္သိ လုိက္နာရုိေသရပါတယ္။ 

သူတုိ႔အတြက္ကေတာ့ ၂ မ်ဳိးစလုံး ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိလည္း ဥပေဒေအာက္မွာ ရိွေနရမယ္လုိ႔ အေျခခံဥပေဒက 

အာဏာကန္႔သတ္ထားရပါတယ္။ 

တရားတ့ဲ ဥပေဒ၊ မတရားတ့ဲ ဥပေဒ  

“အမ်ားျပည္သူ သေဘာမတူတ့ဲ မတရားတ့ဲ အမိန္႔အာဏာ ဟူသမွ် တာဝန္အရ ဖီဆန္ၾက” ဆုိတာ ထာဝရ 

အမွန္တရားပါ။ အခုလက္ရိွအခ်ိန္မွာလည္း ဒီအတုိင္း ျပဳမူႏုိင္ပါတယ္။ ေနာင္ဘယ္အခ်ိန္မဆုိ အမ်ားျပည္သူ 

သေဘာမတူတ့ဲ အမိန္႔အာဏာေတြ ရိွေနသမွ် ကာလပတ္လုံး ႏုိင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာ ဆန္႔က်င္ၾကရမွာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားေကာင္း ဆုိတာ တရားတ့ဲ ဥပေဒကုိ လုိက္နာရုံသာမကဘဲ မတရားတ့ဲ ဥပေဒေတြကုိပါ 

ရိွလာခ့ဲရင္  ဆန္႔က်င္ တုိက္ဖ်က္ ဖယ္ရွားႏုိင္မွလည္း ႏုိင္ငံသားေကာင္း ပီသပါတယ္။  

မတရားတ့ဲ ဥပေဒကုိ ဆန္႔က်င္ရာမွာ ဥပမာအားျဖင့္ ေခတ္စနစ္နဲ႔ ေလ်ာ္ညီတ့ဲ ဥပေဒေတြကုိ ထည့္သုံးဖုိ႔၊ 

မေလ်ာ္ညီတာေတြကုိ ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ ႏႈတ္ပယ္ ဖယ္ရွားဖုိ႔ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အတြင္းကေန 

လုပ္ေနၾကတာ ရိွပါတယ္။၊ မတရားတ့ဲ တည္ဆဲဥပေဒေတြ ရိွေနသမွ် လုထုကုိသာ ဒုကၡေရာက္ေစတာျဖစ္လုိ႔  

ျပန္လည္ ျပင္ဆင္/ဖ်က္သိမ္းဖုိ႔ကုိ ႀကိဳးပမ္းၾကရပါတယ္။ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အတြင္းကေန ဒီလိုနည္းလမ္းရိွသလုိ 

လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး၊ အၾကမ္းမဖက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ စတ့ဲ အျခားဗ်ဴဟာေတြနဲ႔လည္း လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

သင့္ေတာ္ရာ အေျခအေနမွာ သင့္ေတာ္ရာနည္းလမ္းနဲ႔ လုပ္ရတာပါပဲ။ အေရးႀကီးတာက လက္ေတြ႔က်က် 

လုပ္ေနဖုိ႔ပါ။  

 



အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ျပဳျပင္ေျပာင္းလႏုိဲင္သည့္ အခြင့္အလမ္း 

အခုဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ဘက္ကုိ ကူးေျပာင္းလာေနပါတယ္။ ဒါဟာ 

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ (Transitional period)ပါ။ အမွန္ေတာ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလလုိ႔ အတိအလင္း 

ေၾကညာၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး (Reforms)ေတြကုိ တဆင့္ခ်င္း လုပ္ေဆာင္သြားရင္ အေတာ္အတန္ ရွင္းမယ့္ 

သေဘာ ရိွႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မတတ္သာတ့ဲအေနအထားကေန ရႏုိင္သေလာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ 

လုပ္ၿပီး အသြင္ကူးေျပာင္းေနရတာကုိ ေတြ႔မိပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏုိင္ခြင့္ ရေနတာကုိက အင္မတန္ 

ေကာင္းေနတ့ဲ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနျဖစ္ၿပီး ရွားရွားပါးပါး ရေနတ့ဲ အခြင့္အလမ္းလုိ႔လည္း က်ေနာ္ ျမင္မိပါတယ္။  

ဒီအခြင့္အလမ္းကုိ ထိေရာက္တ့ဲ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ တညီတညြတ္တည္း လုပ္ႏုိင္ရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းတာ 

ပုိျမန္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းလမ္းက မမွန္ကန္၊ မွန္ကန္သည့္တုိင္ေအာင္ မထိေရာက္၊ လုပ္တ့ဲသူေတြမွာလည္း 

မညီမညြတ္၊ ညီညြတ္သည့္တုိင္ေအာင္မွ အာဏာရွင္အရိပ္ေအာက္က မလြတ္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ 

အသြင္ကူးေျပာင္းဖုိ႔ေတာင္ ျပန္ပ်က္သြားႏုိင္ပါတယ္။    

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြမွာ အေရးႀကီးဆုံးက ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔ ျပည္သူေတြ တက္တက္ႂကြႂကြ ပါဝင္ေနတာနဲ႔ 

အမွ် ျပည္သူေတြ ပုိမုိ အက်ဳိးခံစားရဖုိ႔ ရိွလာႏုိင္တ့ဲကိစၥပါ။ တတ္ႏုိင္သမွ် ထဲထဲဝင္ဝင္ ရိွေနေလ ပိုေကာင္းေလ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔အသံကုိ အမွန္တကယ္ နားေထာင္ေပးတာ၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြားကုိ အမွန္တကယ္ 

ဦးတည္ေပးတာဟာ တကယ္ေတာ့ လုပ္ရပ္ေကာင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းရင္လည္း ေကာင္းလာေအာင္ 

ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ စတုတၴမ႑ိဳင္ မီဒီယာနဲ႔ ျပည္သူေတြကပဲ ထိန္းမတ္ေပးေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဥပေဒ ျပင္ဆင္ / ဖ်က္သိမ္း 

ဥပေဒက့ဲသုိ႔ အာဏာတည္ေသာ အမိန္႔ေတြကုိ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္း နဝတနဲ႔ နအဖ စစ္အာဏာရွင္ 

ေခါင္းေဆာင္တုိ႔က တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါတယ္။ ဒီေနာက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ နည္းဥပေဒ၊ 

ဥပေဒေတြကုိ အဆင့္ဆင့္တက္ၿပီး ထုတ္ျပန္တ့ဲအထိ ျဖစ္လာပါတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒ၊ အမိန္႔ေတြဟာ မတရားမွန္း 

သိၾကေပမယ့္ ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ လည္စင္းေခါင္းခံေပးရုံကလြဲလုိ႔ ဘာမွ မတတ္ႏုိင္ခ့ဲပါဘူး။  

သမၼတရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္အခ်ဳိ႕နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဥပမာျပပါမယ္။ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၁၂(က) အရ 

အေျခအေန ၃ ရပ္ကုိ အေျခခံၿပီး ဥပေဒက့ဲသုိ႔ အာဏာတည္ေသာအမိန္႔ကုိ သမၼတက ထုတ္ပိုင္ခြင့္ရိွတယ္ လုိ႔ 

ဆုိထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပုဒ္မ ၄၁၂(ခ) အရ အမ်ဳိးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီနဲ႔ ညိွႏိႈင္းၿပီး 

ထုတ္ျပန္တ့ဲ ဥပေဒက့ဲသုိ႔ အာဏာတည္ေသာအမိန္႔အရ အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာႏုိင္တာလည္း 

ရိွပါေသးတယ္။ ေနာက္ထပ္လည္း ရွိပါေသးတယ္။ 

တကယ္လုိ႔ ဒီလိုမ်ဳိး သမၼတရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားကုိ မျဖစ္ေစဘူး (သုိ႔) 

ျပည္သူလူထုကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္ (သုိ႔) ႏွစ္ခုစလုံး (သုိ႔) အျခားတခုခု ရိွေနတယ္ဆုိရင္ ဒါကုိ ဥပေဒျပဳ 

လႊတ္ေတာ္ထဲကေန ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ ျဖည့္ဆင္ ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းရပါမယ္။ ႏုိင္ငံသားတုိင္းမွာ အဲဒီလုိ 

ႀကိဳးပမ္းပုိင္ခြင့္ ရိွပါတယ္။ ေစာေစာက ေျပာတ့ဲအတုိင္း ထိေရာက္တ့ဲ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ တညီတညြတ္တည္း 



လုပ္ႏုိင္ရင္ ေအာင္ျမင္မွာပါပဲ။ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္မယ့္ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေတြကုိ ႀကိဳတင္ဖန္တီး 

ယူႏုိင္ရပါမယ္။ ဒီလုိပဲ အျခားဥပေဒဆုိင္ရာကိစၥေတြကုိလည္း လူထုအလုိက် ဖန္တီးယူရဖုိ႔ ရိွပါဦးမယ္။   

အစုိးရက ဥပေဒကို ထုတ္ခ်င္တုိင္း ထုတ္လုိ႔ ရႏုိင္မလား 

အစုိးရဟာ အေျခခံဥပေဒေဘာင္နဲ႔ ကင္းလြတ္တ့ဲ (သုိ႔) အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန ႏုိင္ငံနဲ႔ လူထု 

အက်ဳိးစီးပြားကုိ မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တ့ဲ ဥပေဒ တရပ္ရပ္ကုိ ထုတ္ျပန္လာၿပီဆုိရင္ ဝုိင္းဝန္းတားဆီးရပါမယ္။ ဒါက 

မျဖစ္မေန လုပ္ရမယ့္ ကိစၥပါ။  

ဒါေပမယ့္ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အာဏာရပါတီနဲ႔ ၂၅% တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ လႊမ္းမုိးထားလုိ႔ 

တားဆီးႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ ေစာဒကတက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ အားလုံးဟာ 

အရင္က စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြ၊ စစ္အစုိးရရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြ ျဖစ္ၾကလို႔ ဥပေဒျပဳေရးဟာ သူတုိ႔လက္ထဲမွာ ရွိေနတာပဲ 

လုိ႔လည္း ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအေနအထားအရ အစုိးရဟာ ဥပေဒကုိ ထုတ္ခ်င္တုိင္း ထုတ္လုိ႔ ရေနႏုိင္ပါတယ္။  

အဲဒါမ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔ အေနနဲ႔  တခုခုေတာ့ လုပ္ကုိလုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဘယ္လုိနည္းလမ္းနဲ႔ 

လုပ္ၾကမလဲလုိ႔ အရင္စဥ္းစားရပါမယ္။ ဒီေနရာမွာ Concept တခုကုိ က်ေနာ္ ေဖာ္ျပခ်င္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံအတြက္ 

အေရးတႀကီး လုိအပ္လာတ့ဲအခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံသားတုိင္းဟာ အမ်ဳိးသားေရးဘက္ကုိ ေရွ႕ရွဳၾကပါတယ္။ ဘယ္ 

အခ်ိန္ဟာ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးလာတ့ဲအခ်ိန္၊ ဘာအတြက္ အေရးႀကီးလာရတယ္ ဆုိတာကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ 

သတ္မွတ္ႏိုင္ရပါမယ္။ အေရးႀကီးလာတာကုိ အစုိးရေရာ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြေရာ၊ ျပည္သူေတြကပါ သေဘာေပါက္ 

လက္ခံလာတာနဲ႔အမွ် အားလုံးဟာ မိမိတုိ႔ရဲ႕ခံယူခ်က္အစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ အသင္းအဖြဲ႔စြဲေတြကုိ ေခတၱခန ေဘးခ်ိတ္ၿပီး 

အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းကူညီ လုပ္ေဆာင္ၾကတာဟာ အမ်ဳိးသားေရးဘက္ကုိ ေရွ႕ရွဳ လုပ္ေဆာင္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။  

ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိး မျဖစ္လာဘူးလုိ႔ ဘယ္သူမွ ႀကိဳမေျပာႏုိင္ပါဘူး။ လုိအပ္ရင္  ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ယူၾကရမွာပါ။ 

လုပ္ရတာ လြယ္ရင္လည္း လြယ္သြားႏုိင္ပါတယ္။ ခက္ရင္လည္း ခက္ႏုိင္ပါတယ္။ စိတ္ပ်က္စရာ မလုိပါဘူး။ 

ဘာမွမလုပ္ဘဲ လက္မိႈင္ခ်ၿပီး စိတ္ညစ္ခံေနလုိ႔ မျဖစ္ပါဘူး။ ေနာက္ဆုံးတေန႔ လုပ္ယူႏုိင္တ့ဲအေျခအေနမွာ 

ဘယ္အစုိးရမွ သူႀကိဳက္တ့ဲ ဥပေဒကုိ ထုတ္ခ်င္တုိင္း ထုတ္လုိ႔ မရႏုိင္သလုိ ထုတ္လုိက္တ့ဲ ဥပေဒတုိင္းဟာလည္း 

ျပည္သူေတြအတြက္ အက်ဳိးျပဳတ့ဲ ဥပေဒေတြပဲ ျဖစ္လာရပါလိမ့္မယ္။ 

က်ေနာ့္အျမင္မွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ Team work ရွိစျပဳလာေနပါၿပီ။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ ျပဳျပင္ 

ေျပာင္းလဲေရးေတြကုိ အရင္ထက္ပိုၿပီး အရည္အခ်င္းရိွရွိ ထက္ထက္ျမက္ျမက္လုပ္ႏုိင္ဖုိ႔ အသင့္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဒီလုိမ်ဳိး 

ျဖစ္လာေအာင္ က်ေနာ္တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံသားေတြ နစ္နာဆုံးရံွဳးမႈေတြ အမ်ားႀကီးနဲ႔ ႏွစ္ေပါင္းဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ 

ႀကိဳးပမ္းေနခ့ဲၾကရပါသလဲ။ ေတြးၾကည့္ၾကပါ။ အခုဆုိရင္ ရိွလာတ့ဲ Team work ကုိ ပုိမုိ အားေကာင္းေအာင္ 

တဦးခ်င္းက တတ္ႏိုင္သမွ် အားျဖည့္ေပးၾကဖုိ႔သာ လုိအပ္ေနပါေတာ့တယ္။  

လြင္ေအာင္စုိး 
၁၂-၁၁-၂ဝ၁၁ 


