
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ 

အပုိင္း (၆) 

လူထုနဲ႔ ထိုက္တန္တဲ ့အစုိးရကိုဘ ဲရမယ္ 

အစုိးရဟာ ႏုိင္ငံရဲ႕အျမင့္ဆံုး စီမံခန္႔ခြဲႏုိင္တ့ဲအာဏာန႔ဲ ဥပေဒျပဳႏုိင္တ့ဲအာဏာေတြကုိ က်င့္သုံးၿပီး ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရး၊ 

ျပည္သူ႔လုံျခံဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဘ႑ာေရး၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေတြကုိ ႀကီးၾကပ္လုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ 

ျပည္သူေတြရ႕ဲစားဝတ္ေနေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ထိန္းသိမ္းေရး အစရိွတာေတြကုိလည္း အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေအာင္ ကူညီပ့ံပုိးေပးရပါတယ္။ က႑တုိင္းကုိ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳး 

ခုိင္မာေအာင္ အေျမာ္အျမင္ရိွရိွ လုပ္ရပါတယ္။ ဒါေတြကုိ တရားဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔ အေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားရ 

ပါတယ္။ ျပဌာန္းတဲ့အတုိင္းလည္း အတိအက်လုပ္ရပါတယ္။  

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခ ံ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာလည္း အစုိးရျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဆုိဲေတာ ့ သူတုိ႔ဟာ  

ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ ဥပေဒျပဳအာဏာကုိ က်င္သုံ့းႏုိင္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့ သမတ 

(ဒါမွမဟုတ)္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔တကြ ဝန္ႀကီးေတြ ပါဝင္တဲ့အဖြဲ႔က စီမံခန္႔ခြဲေရးအပုိင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ၾကရလုိ႔ အစုိးရ ျဖစ္ပါ 

တယ္။ ဒါ့အျပင ္ ဗဟိုကေန ေအာက္ေျခအထိ တာဝန္ေတြ အဆင့္ဆင့္ခြဲၿပီး စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳ ပ္ေပးရသူေတြ ရိွပါတယ္။ 

သူတို႔ဟာ အစုိးရအာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေဖာ္ျပခဲ့သူ အားလုံးဟာ အေျခခံဥပေဒအရ ႏွစ္ကာလ 

အကန္႔အသတ္နဲ႔ဘဲ အစုိးရအျဖစ္ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ေပးရပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ (၄)ႏွစ္လုိ႔ သတ္မွတ္ၾကပါ 

တယ္။ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ (၄)ႏွစ္ထက္ပုိၿပီး သတ္မွတ္တာေတြ ရိွပါတယ္။  

အစုိးရစနစ္ဟာ ဒီမုိကေရစီျဖစ္တ့ဲအတိုင္း ဒီမုိကေရစီက်င့္ဝတ္ေတြကုိ အစုိးရကုိယ္တုိင္က လုိက္နာရတ့ဲအျပင္ လူထုကုိ 

လည္း လုိက္နာက်င့္သံုးေစႏုိင္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲေပးရပါတယ္။ အစုိးရမွန္သမွ် ျပည္သူန႔ဲလက္တြဲၿပီး ဒီမုိကေရစီကုိ ေရရွည္ 

တည္တ့ံ ခိုင္ျမေဲနေစဖုိ႔ ထိန္းသိမ္းေပးရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အစုိးရအေနနဲ႔ အေရးတႀကီး သိဖုိ႔လိုတာက ဒီမုိကေရစီ 

ဖန္တီး-ျပဳျပင္-ထိန္းသိမ္းေရးကုိ အစုိးရက ဦးေဆာင္ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ လူထု လုိအပ္ခ်က္ကုိ လူထုက အသိဆုံး 

ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုဟာ သူတုိ႔ဆႏၵရိွတဲ့အတုိင္း ေတာင္းဆုိလာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုက သူတုိ႔ဆႏၵေတြကုိ လြတ္လြတ္ 

လပ္လပ ္ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ဖုိ႔ အစုိးရကခြင့္ျပဳၿပီး တုိင္းျပည္ရ႕ဲေရခံေျမခံ ယဥ္ေက်းမႈ-ဓေလ့စရုိက္န႔ဲအညီ လုိတုိးပုိေလွ်ာ့ 

ထိန္းညိွေပးရုံဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။   

ဒါေတြဟာ ဒီမုိကေရစီအစုိးရတရပ္ရဲ႕အေျခခံေတြပါ။ ဒီအေျခခံေတြ ျပည့္စုံေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ရံုနဲ႔လည္း အစုိးရေကာင္း 

တရပ္ ျဖစ္မလာေသးပါဘူး။ အာဏာအလြဲသံုးစားတာေတြ မရိွေအာင္လည္း ထိန္းသိမ္းစီမံေပးရပါတယ္။ လူဆုိတာက 

အာဏာသုံးခြင့္ရိွလာရင္ အာဏာစြမ္းျပတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ- လူထုၾကားထဲမွာ လူေသေစတ့ဲလက္နက္ကိ ုကုိင္ေဆာင္ၿပီး 

လုံျခံဳေရးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနတ့ဲ ရတဲခ်ဳိ႕ဟာ လူထုအေပၚ အာဏာျပတတ္ၾကပါတယ္။ အစုိးရအမႈထမ္းတခ်ဳ ိ႕ 

ကလည္း ဥပေဒ၊ နည္းလမ္း၊ ျပဌာန္းခ်က္ေတြန႔ဲ မညီညြတ္တ့ဲကိစၥအေပၚမွာ အာဏာအလြဲသံုးစား လုပ္တတ္ပါတယ္။ 

အစုိးရအာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္မွာလည္း အလားတူ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရေကာင္းတရပ္ ျဖစ္ဖုိ႔ေနေနသာသာ 

အေျခခံအဆင့္ကုိ မီႏုိင္ဖုိ႔ေတာင္ အစုိးရေတြက အခ်ိန္ရိွသမွ် အျပင္းအထန္ ႀကိဳးစားယူရပါတယ္။  

အေျခခံအဆင့္ကုိမမီရင္ ေဝဖန္ျပစ္တင္ခံရမွာ မလြဲပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အစုိးရကုိ လူထုက ယံုၾကည္အားကုိး 

ၿပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားလုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရတရပ္ဟာ အစုိးရအရည္အခ်င္း မျပည့္မီတ့ဲအေၾကာင္း လႈပ္ရွား 

တက္ႂကြသူေတြ၊ အတုိက္အခံႏုိင္ငံေရးသမားေတြက ေဝဖန္ ျပစ္တင္တာဟာ မမွားပါဘူး။  



လူထုအက်ဳိးကုိ ျပည့္မီေအာင္မလုပ္ေပးႏုိင္တ့ဲ အစုိးရကုိ လူထုကျပစ္တင္ေဝဖန္တာ၊ အစုိးရက ဒီမိုကေရစီစနစ္အတုိင္း 

မလုပ္ႏုိင္လုိ႔ လူထုက ေတာင္းဆုိတာေတြဟာ အမွန္တကယ္ ရွိသင့္တ့ဲ ရပုိင္ခြင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမဆိ ု ဒီမုိ 

ကေရစီ ရၿပီးသားျဖစ္ေစ၊ မရေသးဘူးျဖစ္ေစ ရိွသင့္ရိွထုိက္တ့ဲ ရပုိင္ခြင့္ပါ။ ဒါဟာ တုိးတက္မႈကိ ု အျပဳသေဘာနဲ႔ 

ေဖာ္ေဆာင္ေပးတာဘဲလို႔ သေဘာထားႀကီးႀကီးနဲ႔ ခံယူရပါမယ္။              

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ အျပဳသေဘာေဆာင္တ့ဲ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိ ု အစုိးရက အျပဳသေဘာနဲ႔ဘဲ တုန္႔ျပန္ရတာ 

ျဖစ္ပါတယ္။ အပ္နဲ႔ထြင္ရမယ့္ကိစၥကိ ု အပ္နဲ႔ဘဲထြင္လိုက္လုိ႔ ပုဆိန္န႔ဲေပါက္စရာ မလုိေတာ့ပါဘူး။ ဒါမ်ဳိးေတြကုိသိထား၊ 

သေဘာေပါက္ထားၿပီး အလုိက္အထိုက္ က်င့္ၾကံေပးႏုိင္တာဟာ အစုိးရေကာင္းေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းတရပ္ပါ။  

ဒါေပမယ့္ အစုိးရအခ်ဳိ႕ဟာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈေတြ ရိွလာရင္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏုိင္စြမ္း မရိွၾကပါဘူး။ ထစ္ကနရိွဲ 

ၿဖိဳခြဲႏွိမ္ႏွင္းဖုိ႔ဘဲ အားသန္ၾကပါတယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ထားလုိက္ရင္ ေနာက္ေနာင္ လုပ္ရတ့ဲဲ 

သူေတြ ရိွမွာမဟုတ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ က်ဥ္းေျမာင္းတ့ဲအျမင္န႔ဲ တဖက္သပ္ ယူဆေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လံုးဝမွားယြင္း 

ပါတယ္။ အမွန္မွာေတာ ့ လူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္နဲ႔စရုိက္သဘာဝ၊ လူ႔အသိုင္းအဝုိင္းရ႕ဲသဘာဝကုိ နားလည္ေပးဖုိ႔ ႀကိဳးစား 

လုိက္ရင္ ျပႆနာေတြကိ ု ရွင္းေပးႏုိင္ဖုိ႔ လမ္းပြင့္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရအခ်ဳ ိ႕က လူေတြကိ ု ဘယ္လုိ 

ထိန္းခ်ဳပ္ရမလဲ ဆိုတာကုိဘဲ စဥ္းစားၾကံစည္ေနတတ္ပါတယ္။ ထိန္းခ်ဳ ပ္တာ၊ ၿဖိဳခြဲႏွိပ္ကြပ္တာဟာ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္း 

ေပးႏုိင္တ့ဲနည္းလမ္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျပႆနာကုိ ပုိမုိႀကီးထြားေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းသာျဖစ္ၿပီး အဓိက တရားခံကေတာ ့

အဲဒီလုိ လုပ္တတ္တ့ဲ အစုိးရပါဘဲ။    

ႏုိင္ငံတခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ တက္လာတာျဖစ္ျဖစ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲန႔ဲ မဟုတ္ပ ဲ အာဏာသိမ္းၿပီး တက္လာတာျဖစ္ျဖစ္ 

အစုိးရအလုပ္ကုိ လုပ္ေနရင္ အစုိးရပါဘဲ။ အစုိးရဆုိကတည္းက အစုိးရေကာင္း ပီသဖုိ႔၊ ျပည္သူေတြကိ ု အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔နဲ႔ 

တုိင္းျပည္ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ဖုိ႔ ဆုိတ့ဲ တာဝန္ေတြက ပခုံးေပၚ အလုိလုိေရာက္ေနၿပီးသားပါ။  

ျပည္သူေတြဟာ အစုိးရရ႕ဲရန္သူ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူေတြကိ ု အုပ္ခ်ဳပ္ရာမွာ စစ္ေျမျပင္က ရန္သူလုိ 

ဆက္ဆံလုိ႔ မရပါဘူး။ ျပည္သဆုိူတာကေတာ ့အစုိးရေကာင္းေနသေရြ႕ အစုိးရကုိ ဆက္လက္ေထာက္ခံေနမွာဘဲ ျဖစ္ပါ 

တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ လူထုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အစုိးရက လုိက္လုပ္ေပးႏုိင္သေရြ႕ အစုိးရကုိ ဘယ္သူကမ ွဆန္႔က်င္ 

အံတုေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အစုိးရနဲ႔ျပည္သ ူ ကိုင္းကြၽန္းမီ၊ ကြၽန္းကုိင္းမီ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ေနႏုိင္ေအာင္ အေကာင္းဆုံး 

နည္းလမ္းေတြကုိ အစုိးရက ရွာေဖြက်င့္ၾကံရပါတယ္။ ဥပမာ လူထုအက်ဳိးကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္တ့ဲ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ 

စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရတာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မလုပ္ႏုိင္ရင္ အစုိးရလုိ႔ အမည္ခံထားသူေတြဟာ အစုိးရ မဟုတ္ေတာ့ 

ပါဘူး။  

လူထုဘက္က တက္ႂကြလႈပ္ရွားတာေတြ မရိွေစခ်င္ရင္ အစုိးရေကာင္းတရပ္ရဲ႕ တာဝန္ေတြဟာ အခ်ိန္တန္ရင္ ေက်ပြန္ 

ေနၿပီးသားျဖစ္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။ မိမိဘက္က တာဝန္မေက်တာ၊ အျပစ္ျဖစ္တာကုိ ဖံုးကြယ္လုိစိတ္နဲ႔ တဘက္သားကုိ ထိခိုက္ 

နစ္နာဆုံးရံွဳးေစတာဟာ ဒီမုိကေရစီရ႕ဲက်င့္ဝတ္ မဟုတ္ပါဘူး။  

လူထုရ႕ဲႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားမႈနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး အစုိးရတရပ္ကုိ ျဖစ္ထြန္းေစတာပါ။ လူထုက ည့ံရင္ 

ည့ံသလုိ အစုိးရဆုိတာက လူလည္က်ဖို႔၊ လူထုကုိ ႏိွပ္စက္ဖုိ႔ အခြင့္အေရးေတြ ရေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုက ေတာ္ရင္ 

ေတာ္သလုိ အစုိးရကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူထုက အေျမာ္အျမင္န႔ဲ ဗဟုသုတ ရိွရင္ရိွသေလာက္ လူထုအက်ဳ ိး 

အတြက္ ရပုိင္ခြင့္ေတြ၊ အစုိးရကုိ ထိန္းခ်ဳပ္တာေတြ၊ အစုိးရတာဝန္ေတြကိ ုအေျခခံဥပေဒမွာ ေရးဆြဲျပဌာန္းၿပီး လက္ေတြ႔ 

က်င့္သံုးႏုိင္ခြင့္ ရွိေနရပါတယ္။  

လူထုက တာဝန္ရိွသူေတြကိ ုတုိက္တြန္းေတာင္းဆုိတာ၊ မရရင္ လမ္းေပၚထြက္ၿပီး ဆႏၵျပလႈပ္ရွားတာ၊ အျခား ႏုိင္ငံေရး 

နည္းလမ္းမ်ဳ ိးစုံနဲ႔ ဖိအားေပးတာေတြကုိလည္း လုပ္ႏုိင္ခြင့္ရေအာင္၊ လုပ္ခြင့္ရိွတ့ဲအတိုင္း လုပ္ႏုိင္ေအာင္ လူထုဘက္က 



အျမဲတမ္း ႏုိးၾကားေနရပါတယ္။ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာဘဲၾကည့္ၾကည့္ လူထုရ႕ဲအရည္အခ်င္းန႔ဲ ထုိက္တန္တဲ့ အစုိးရေတြကဘဲ 

အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစုိးရေကာင္းတရပ္ ျဖစ္ေစခ်င္ရင္ လူထုအေပၚဘဲ မူတည္တယ္၊ အစုိးရ 

အေရြးမွန္ဖုိ႔ လိုတယ္လို႔ဘဲ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  

 

(ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါဦးမည္။) 

လြင္ေအာင္စုိး 

၂ဝဝ၉ မတ္လ 

 


