
တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ 

အပုိင္း (၇) 

ဘယ္လိ ုတက္ႂကြလႈပ္ရွားမလ ဲ  

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက အစုိးရကုိ ဦးတည္ၿပီး ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေနတယ္ ဆုိတဲ့ပုံစံနဲ႔ဘဲ ေရးသား 

ေဖာ္ျပပါမယ္။ တကယ္လုိ႔ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး အစရိွတဲ့က႑ေတြမွာ လႈပ္ရွားတယ္ဆုိရင္လည္း 

ခပ္ဆင္ဆင္ဘ ဲရိွပါလိမ့္မယ္။   

(က) အစုိးရနဲ႔ လူထုကုိ သိေအာင္လုပ္ပါ 

တက္ႂကြလႈပ္ရွားရာမွာ အစုိးရကုိ သိေအာင္ တမင္တကာလုပ္ရသလုိ လူအမ်ားကုိလည္း ျမင္သာေအာင္ လုပ္ၾကရ 

ပါတယ္။ လႈပ္ရွားရတ့ဲ အေၾကာင္းရင္းနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ ထင္ထင္ရွားရွား အသိေပးရပါတယ္။ ဥပမာ- ဆိုင္းဘုတ္ေထာင္ 

တာမ်ဳ ိး၊ ေႂကြးေက်ာ္တာမ်ဳိးေတြပါဘဲ။ ဒါမွသာ အစုိးရကုိေရာ လူထုကုိေရာ တၿပိဳင္တည္းသိရွိလာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အစုိးရက သိလာရင္၊ အျပဳသေဘာထားရင္ လုိအပ္သလိ ု ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးလာဖုိ႔ ရိွပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အစုိးရ 

အေတာ္မ်ားမ်ားက တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈကိ ုမသိသလုိလုိ၊ အေရးမပါသလုိလုိ လစ္လ်ဴရႈတတ္ပါတယ္။ လူထုကသိလာရင္၊ 

ေထာက္ခံမယ္ဆုိရင္ ဝင္ေရာက္ပူးေပါင္း လႈပ္ရွားလာၾကပါလိမ့္မယ္။ လူထုက တခဲနက္ ပါဝင္လာမွလည္း လႈပ္ရွားမႈ 

ပုိအားေကာင္းၿပီး တႏိုင္ငံလုံး၊ တကမာၻလံုးအထိေတာင္ က်ယ္ျပန္႔သြားႏုိင္ပါတယ္။ အစုိးရကလည္း လစ္လ်ဴ ရႈေနလုိ႔ 

မရႏုိင္ပ ဲ ျဖစ္ေနပါမယ္။ ဒီလိုလုပ္ႏုိင္ရင္ လႈပ္ရွားရတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ပုိမုိ ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္ပါတယ္။ လူထုသာမက 

ႏုိင္ငံေရးသမားေတြပါ ဝင္ေရာက္လႈပ္ရွားလာတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔ အဓိကအက်ဆုံး 

ဒုတိယအဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ (တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈမွာ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အဓိကအက်ဆုံး ပထမအဆင့္ဟာ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ 

တြက္ခ်က္ၿပီးမွ လႈပ္ရွားတတ္တာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။) 

(ခ) မီဒီယာနဲ႔ ပူးေပါင္း လႈပ္ရွားပါ 

တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈ ေအာင္ျမင္ေစဖုိ႔ အဓိကအက်ဆုံး တတိယအဆင့္ကေတာ ့တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြဟာ လြတ္လပ္တ့ဲ 

မီဒီယာန႔ဲ ေပါင္းလုိက္ၾကတာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုုိင္ငံတခ်ဳ ိ႕မွာဆုိရင္ အစုိးရကဘဲ မီဒီယာကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတတ္လုိ႔ 

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြ ကုိယ္တုိင္က လြတ္လပ္တဲ့ မီဒီယာေတြကုိ တည္ေထာင္လႈပ္ရွားတတ္ၾကပါတယ္။   

မီဒီယာမပါပ ဲ လႈပ္ရွားေနရင္ လူထုကသိဖို႔ သိပ္မလြယ္လွပါဘူး။ လႈပ္ရွားမႈရတ့ဲ ေၾကာင္းရင္း၊ ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ အရိွန္ 

အဟုန္ကုိ မီဒီယာကတဆင္ ့ လူထုကုိ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး အသိေပးရပါတယ္။ ဥပမာ- ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံႀကီးမွာ 

ဆုိရင္ ျပည္ပအေျခစုိက္ ဘီဘီစီ ျမန္မာအသံလႊင့္ဌာနဟာ ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးက ျပည္သူေတြ စိတ္ဝင္တစား ႏုိးၾကား 

လာေအာင္ အသံလႊင့္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လႈပ္ရွားမႈဟာ အတုိင္းအတာတခုအထိ သိသိသာသာ ေအာင္ျမင္ 

ႏုိင္ခ့ဲပါတယ္။ ၂ဝဝရ ခုႏွစ္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးမွာေတာ့ မီဒီယာအခန္းက႑က အထူးကုိ ေအာင္ျမင္ခ့ဲပါတယ္။ 

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြဟာ သူတုိ႔နည္းသူတို႔ဟန္န႔ဲ လူထုသတင္းေထာက္ေတြ ျဖစ္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အင္တာနက္ေခတ္ 

ျဖစ္ေနတဲ့ အခြင့္ေကာင္းကုိ အမိအရ အသုံးခ်ႏုိင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာဘေလာ့ဂါေတြ အမ်ားအျပား ထြက္ေပၚလာခ့ဲပါ 

တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပေနသူေတြကုိ ျမန္မာစစ္အစုိးရက ရက္စက္ၾကမ္းတမ္းစြာ ၿဖိဳခြဲႏွိပ္ကြပ္ေနတ့ဲ သတင္းေတြကုိ 

မိနစ္မဆုိင္း သတင္းျဖန္႔ခ်ိေပးႏုိင္ခ့ဲၾကလို႔ ကမာၻမီဒီယာမွာ ထိပ္တန္းသတင္းေတြ ျဖစ္ေနခ့ဲပါတယ္။ မီဒီယာကတဆင့္ 

ႏုိင္ငံတကာတုိင္းျပည္ေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြ သိရွိလာၾကၿပီး ျမန္မာစစ္အစုိးရကုိ ျပစ္တင္ရွံဳ႕ခ်ၿပီး ဝုိင္းဝန္းအေရးယူခဲ့ရတ့ဲ 

အထ ိျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။  



အစုိးရကုိဆန္႔က်င္တဲ ့တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈေတြဟာ အစုိးရတုိင္းက မလုိခ်င္တ့ဲ ဖိအားေတြပါဘဲ။ အစုိးရဟာ ဖိအားဒဏ္ကုိ 

မခံႏုိင္ရင္ တခုခုေတာ့ ဆံုးျဖတ္ေျဖရွင္းေပးလိုက္ရပါတယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္က ဘယ္လုိရိွေန 

တယ္၊ အခုဆုိရင္ ဘယ္အတုိင္းအတာထိ အရိွန္အဟုန္ေကာင္းေနၿပီ အစရိွတာေတြကုိ အစုိးရထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္ေတြ 

က အခ်ိန္ျပည့္ေစာင့္ၾကည့္ေနတတ္ပါတယ္။ အစုိးရဟာ သူတုိ႔ရ႕ဲသတင္းေထာက္လွမ္းေရးေတြဆီကရတ့ဲ သတင္းအျပင္ 

လြတ္လပ္တဲ ့ မီဒီယာေတြဆီကရတဲ့သတင္းအေပၚ မူတည္ၿပီး လက္ရိွျဖစ္ပ်က္ေနတာေတြကုိ သံုးသပ္တတ္ပါတယ္။ 

အစုိးရကုိ ဆုံးျဖတ္လာေအာင္ လုပ္ႏုိင္တ့ဲအတြက္ လြတ္လပ္တ့ဲ မီဒီယာရ႕ဲအခန္းက႑ဟာ အေတာ္အတန္ အေရးပါေန 

တာကုိ ျငင္းလုိ႔ မရႏုိင္ပါဘူး။    

ႏုိင္ငံတခုမွာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားရတ့ဲ အေၾကာင္းရင္းန႔ဲ ရည္မွန္းခ်က္ဟာ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းန႔ဲ ကိုက္ညီတယ္ဆုိရင္ ကမာၻ႔ 

ႏုိင္ငံေတြကလည္း ေထာက္ခံအားေပးတတ္ၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရေတြ၊ သတင္းမီဒီယာေတြ၊ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ 

တသီးပုဂၢလနဲ႔ အုပ္စုေတြက သူတုိ႔တတ္ႏုိင္တ့ဲဘက္ကေန ကူညီတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအခါမွာ လႈပ္ရွားတာကုိ အရိွန္ 

ပုိေကာင္းေအာင္ ျမွင့္တင္ေပးႏုိင္လာပါတယ္။ ဒီလိုအခါမ်ဳ ိးမွာ အစုိးရအဖုိ႔ ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ ျဖစ္ရပါတယ္။ အစုိးရဟာ 

တဘက္မွာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကိ ု ရင္ဆုိင္ေနရသလုိ အျခားတဘက္မွာလည္း ႏုိင္ငံတကာကိ ု ရင္ဆုိင္ေနရလုိ႔ 

ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ သိေအာင္လုပ္ဖုိ႔ မီဒီယာက ေကာင္းေကာင္းကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။ ဒီကေန႔ေခတ္မွာဆုိ အုိင္တီ 

(Information Technology) နည္းပညာက အလြန္ထြန္းကားေနတာျဖစ္လုိ႔ ကမာၻရ႕ဲဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လုိ လႈပ္ရွားေန 

ၿပီလဲဆိုတာ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ကမာၻ႔ျပည္သူေတြ သိႏုိင္ၾကပါတယ္။   

လြတ္လပ္တဲ ့ မီဒီယာဟာ အမွန္တရားကုိ လူထုသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ပါတယ္။ မတရားတာကုိ အားမေပးပါဘူး။ မီဒီယာ 

က်င့္ဝတ္နဲ႔ညီေအာင္ တိတိက်က် လုပ္ေပးႏုိင္ရင္ လူထုက အလြန္ဘ ဲ အားကုိးၾကပါတယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြနဲ႔ 

လူထုကုိ အေကာင္းဆုံးဆက္သြယ္ေပးတ့ဲ ေပါင္းကူးတံတား ျဖစ္ပါတယ္။    

ႏုိင္ငံတခုမွာ ဒီမုိကေရစီရ႕ဲ တန္ဖုိးေတြကိ ု ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ႀကိဳးပမ္းလာတာေတြရိွရင္ ႏုိင္ငံတကာက လက္ပိုက္ၾကည့္ 

မေနတတ္ပါဘူး။ ႏုိင္ငံတကာက တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ ေထာက္ခံအားေပးၾကပါတယ္။ အစုိးရက တက္ႂကြလႈပ္ရွား 

သူေတြကုိ အၾကမ္းဖက္ႏိွပ္ကြပ္ရင္ ႏိုင္ငံတကာတုိင္းျပည္ေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ခ်က္ခ်င္း ဝုိင္းဝန္းကန္႔ကြက္ ရံွဳ႕ခ် 

ျပစ္တင္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအစုိးရေတြကိ ု ဖိအားေပးတတ္ၾကပါတယ္။ မီဒီယာရ႕ဲအစြမ္းအစန႔ဲ အကူအညီေတြသာ မရိွဘူး 

ဆုိရင္ ႏုိင္ငံတကာက တုန္႔ျပန္တာေတြ ေႏွးေကြး ေလ်ာ့နည္းသြားႏုိင္ပါတယ္။   

(ဂ) ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္တ့ဲ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကုိ အစုိးရက ဖမ္းဆီးၿဖိဳခြဲ ႏိွပ္ကြပ္ဖုိ႔ ရိွႏုိင္သည္ 

လႈပ္ရွားသူေတြကိ ု အစုိးရက ဖမ္းဆီးတတ္ပါတယ္။ လႈပ္ရွားေနတာေတြ အရိွန္ေကာင္းၿပီး ပုိမုိက်ယ္ျပန္႔မလာေအာင္ 

အစုိးရက လုပ္တတ္ပါတယ္။ ရေဲတြကုိ အမိန္႔ေပးၿပီး ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ၿဖိဳခြဲႏိွမ္ႏွင္းခုိင္းပါတတ္ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕အစုိးရ 

ေတြဆုိရင္ အလြန္ရက္စက္ပါတယ္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကိ ု စစ္တပ္န႔ဲ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ ္ ၿဖိဳခြဲဖုိ႔ အမိန္႔ေပးတတ္ၾက 

ပါတယ္။  

ဒါေပမယ့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြကေတာ့ အဖမ္းခံၿပီး နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးန႔ဲ ဆက္လက္လႈပ္ရွားတတ္ၾကပါတယ္။ 

တဗုိလ္က် တဗုိလ္တက္ဆုိတ့ဲ ဗ်ဴဟာမ်ဳိးကုိ က်င့္သံုးၾကပါတယ္။ တဖြဲ႔ အဖမ္းခံရရင္ ေနာက္တဖြဲ႔-ႏွစ္ဖြဲ႔ အသစ္ထပ္ေပၚ 

လာပါတယ္။ လူထုက ေထာက္ခံပါဝင္လာတ့ဲအခါမွာ လူလိႈင္းနဲ႔တက္တ့ဲ နည္းဗ်ဴ ဟာကုိ က်င့္သုံးၾကပါတယ္။  

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြမွာ အေၾကာက္တရား မရိွၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူထုမွာ အေၾကာက္တရား ရွိတတ္ပါတယ္။ 

လႈပ္ရွားေနသူေတြဟာ လႈပ္ရွားေနရင္းမွာဘဲ လူထုဆီက အေၾကာက္တရားကိ ု ဖယ္ထုတ္ပစ္ရပါတယ္။ လူထုကုိ 

အားေပးရပါတယ္။ ႀကီးမားတ့ဲအေရအတြက္ရိွေနတ့ဲ အင္အားစုႀကီးကုိ ဘယ္လိုအစုိးရကမွ ေတာ္ရုံတန္ရုံ မၿဖဳိခြဲရပဲါဘူး။ 

ဒီေနရာမွာ ပုိၿပီးအေထာက္အကူျဖစ္ေစတာက ႏိုင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းရဲ႕ေထာက္ခံအားေပးတာေတြျဖစ္ပါတယ္။  



ႏုိင္ငံတကာက ပိုၿပီးေထာက္ခံအားေပးလာတာန႔ဲအမွ် အစုိးရအေနနဲ႔ လူထုလႈပ္ရွားမႈကုိ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲဖို႔ အခြင့္မသာပဲ 

ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အစုိးရက လူထုကုိ အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြဲတာဟာ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ အဲဒီလုိ 

လုပ္တ့ဲ အစုိးရဟာ ေနာက္ထပ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာတ့ဲတိုင္ေအာင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းက ရွံဳ႕ခ် ျပစ္တင္တာ ခံေန 

ရတဲ့အျပင္ ႏုိင္ငံတကာအလယ္မွာ ဝင္မတုိးႏုိင္ေအာင္ ဖယ္က်ဥ္ခံရလုိ႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားနည္းလမ္းေတြနဲ႔ 

ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔တာလည္း ခံရတတ္ပါတယ္။  

ဥပမာ- တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က တီယမ္နန္မင္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈကိ ုတရုတ္အစုိးရက အမိန္႔ေပးလုိ႔ စစ္တပ္နဲ႔ 

ၿဖိဳခြဲႏွိမ္ႏွင္းႏုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီေန႔ ႏွစ္ေပါင္း (၂ဝ) ၾကာေနတ့ဲတုိင္ေအာင္ တရုတ္အစုိးရကုိ ႏုိင္ငံတကာက ျပစ္တင္ရံွဳ႕ခ် 

ေနတုန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ရွစ္ေလးလံုးလူထုလႈပ္ရွားမႈန႔ဲ ၂ဝဝရ ခုႏွစ္ ေရြႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေတြမွာ 

လူထုအေပၚ ရက္ရက္စက္စက္ အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္ ႏိွပ္ကြပ္ခဲ့တ့ဲ စစ္အစုိးရကို တကမာၻလုံးက ဝုိင္းဝန္းျပစ္တင္ရံွဳ႕ခ်ၿပီး 

ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆုိ႔ေနခဲ့ၾကပါတယ္။  

(ဃ) အၾကမ္းမဖက္ရပါ 

အမွန္တကယ္ စစ္မွန္တဲ ့တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈေတြမွာ အၾကမ္းဖက္တာ လံုးဝမရိွပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာနဲ႔ဘဲ လႈပ္ရွားရပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင္ ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈကုိ အၾကမ္းမဖက္လႈပ္ရွားမႈလို႔ သတ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ လူထုအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ 

လႈပ္ရွားရတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လည္း ကိုက္ညီပါတယ္။ လူထုကလည္း ေထာက္ခံ၊ ႏုိင္ငံတကာကလည္း ေထာက္ခံ 

ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္တာကိ ု လူထုေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာကပါ မႏွစ္သက္ၾကလို႕ တကယ္လုိ႔ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက 

အၾကမ္းဖက္ရင္ ေထာက္ခံမႈရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအခါမွာ လႈပ္ရွားရတ့ဲရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ျမင္ပဲ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ 

လႈပ္ရွားမႈကုိ ၿဖိဳခြင္းခ်င္ေနတ့ဲ အစုိးရကလည္း ဘယ္လုိနည္းလမ္းနဲ႔ ၿဖိဳခြင္းရမလဲလို႔ အျမဲတမ္းၾကံစည္ေနတတ္ပါတယ္။ 

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြဘက္မွာ အၾကမ္းမဘက္သေရြ႕အစုိးရအဖုိ႔ အခက္ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဒီအခါမွာ လႈပ္ရွားသူေတြ 

အၾကမ္းဖက္လာေအာင္ ဆြေပးတတ္ပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္းလႊဲပို႔တတ္ပါတယ္။   

(င) အစုိးရေထာက္တုိင္ေတြ လႈပ္ရွားမႈထဲ ပါလာေအာင္ စည္းရုံးပါ 

“အာဏာ”ဆုိတာ ဘယ္ေလာက္ဘ ဲ ႀကီးမားခုိင္ခန္႔ေနေပမယ့္ အာဏာသက္ဝင္ဖို႔ မလုပ္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ အစြမ္းထက္တ့ဲ 

အာဏာ ျဖစ္မလာပါဘူး။ အစုိးရမွာ အာဏာရိွတယ္လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပ ဲ အာဏာရိွရိွ အစုိးရယႏၱရား 

ေတြက အလုပ္မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ဘယ္အစုိးရမွ မရပ္တည္ႏုိင္ေတာ့ပါဘူး။   

လူခႏၶာမွာ ေခါင္းတခုတည္းေရြ႕ေနရုံနဲ႔ ခႏၶာတခုလံုး ေနရာေရြ႕ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ပ ဲ ေျခေတြလက္ေတြက လႈပ္ရွားေပးမွ 

ခႏၶာကုိယ္က ေရြ႕လ်ားလာရပါတယ္။ အစုိးရေပးတ့ဲ အမိန္႔နဲ႔ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြကိ ု အစုိးရဖြဲ႔စည္းထားတ့ဲ ဌာနေတြက 

လုိက္လုပ္ေပးႏုိင္မွ အစိုးရယႏၱရားက ဟန္ခ်က္ညီညီ လည္ပတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင ္ အစုိးရအာဏာ အသက္ဝင္ 

ေနတယ္လုိ႔ ေျပာရမွာပါ။ ဒီေတာ ့ အစုိးရယႏၱရားကိ ု ေမာင္းႏွင္ေပးရသူေတြက လူထုလႈပ္ရွားမႈမွာ ပါဝင္ပူးေပါင္းေပး 

လုိက္ရင္ ယႏၱရားမလည္ပတ္ႏုိင္ေတာ့ပ ဲအစုိးရ ျပဳတ္က်ရပါေတာ့တယ္။  

လႈပ္ရွားသူေတြဟာ အစုိးရယႏၱရားကုိ လုံးဝမဖ်က္ဆီး၊ မတုိက္ခုိက္ရပါဘူး။ ဒီယႏၱရားမွာ ပါဝင္ေနသူေတြကိ ု မ်ားႏုိင္ 

သမွ်မ်ားမ်ား လူထုဘက္ပါလာေအာင္ သိမ္းသြင္းရပါမယ္။ ဒါဟာ အထူးအေရးႀကီးဆုံး သတိျပဳလႈပ္ရွားရမယ့္အခ်က္ 

ျဖစ္ပါတယ္။    

အစုိးရဆီမွာ ေထာက္တိုင္ေတြ ရိွပါတယ္။ အစိုးရ ျပဳတ္မက်ေအာင္ ႏုိင္င့ံဘ႑ာေတြကုိ တရားမဝင္သုံးစြဲၿပီး တမင္တကာ 

ေမြးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္တိုင္ေတြဟာ လူပုဂိၢဳလ္၊ ဘ႑ေရး၊ အသင္းအဖြဲ႔ဌာန အစည္းအရုံး (Institution) ေတြ  

ျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္းအားျဖင့္္ (၉)မ်ဳိး ရိွပါတယ္။   



1. လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္း (အစုိးရက ႏိုင္ငံပုိင္ဘ႑ာေငြထဲကေန ေထာက္ပ့ံထားတ့ဲ စစ္တပ္နဲ႔ ရတဲပ္ဖြဲ႔၊ 

အလားတူ ေထာက္ပံ့ထားတ့ဲ ရပ္ကြက္-ေက်းရြာ-ၿမိ့ဳနယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဆင့္ဆင့္န႔ဲ အျခားလက္နက္ကိုင္ 

လူရမ္းကားအဖြဲ႔မ်ဳိးစံု၊ ဥပမာ- ျမန္မာစစ္အစုိးရက စြမ္းအားရွင္၊ မီးသတ္၊ အရန္ရဲတပ္ဖြဲ႔လုိ႔ နာမည္တပ္ေပး 

ထားတ့ဲ ေထာက္ထြက္လူမိုက္ေတြ၊ ခုိးဆိုးေသာင္းက်န္းသူေတြ၊ အေျခအေနမဲ့ေတြ)၊ 

2. အလားတူ ေထာက္ပ့ံထားတ့ဲ အရပ္ဘက္ ႏုိင္င့ံဝန္ထမ္း၊ 

3. စားဝတ္ေနေရးနဲ႔ လုံျခံဳေရးေၾကာင့္ အစုိးရကုိ မီွခုိရတ့ဲ အလုပ္သမား၊ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ၊ 

4. အစုိးရပုိင္ (ဒါမွမဟုတ္) အစုိးရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတ့ဲ မီဒီယာ၊ 

5. အစုိးရနဲ႔ ေပါင္းၿပီး လုပ္စားေနၾကတ့ဲ ျပည္တြင္း-ျပည္ပ ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ 

6. အစုိးရရ႕ဲဝါဒမိႈင္းမိေနၾကသူေတြ၊  

7. အစုိးရၾသဇာကုိ မလြန္ဆန္ႏိုင္တ့ဲ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔ေတြ၊ 

8. အစုိးရၾသဇာကုိ မလြန္ဆန္ႏိုင္တ့ဲ အစုိးရန႔ဲ မဟုတ္တ့ဲ အသင္းအဖြဲ႔ေတြ (NGOs)  

9. ႏုိင္ငံပုိင္ ဘ႑ာနဲ႔ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ 

ဒီေထာက္တိုင္ေတြသာ မရိွရင္ ဘယ္အစုိးရမွ မရပ္တည္ႏုိင္ပါဘူး။ ေထာက္တိုင္ေတြမွာ ပါဝင္ေနသူေတြဟာ အစုိးရရ႕ဲ 

စနစ္ကိ ု စိတ္မပါဘဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးေနရသူေတြပါ။ အာဏာရွင္စနစ္မွာဆုိရင္ သူတုိ႔ဟာ အစုိးရ ကုိယ္က်ဳိး 

စီးပြားအတြက္ အသုံးခ်ခံေနရပါတယ္။ အစုိးရရဲ႕လက္ကုိင္တုတ္လို႔လည္း သမုတ္ခံရတတ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏီွး 

ျမွဳပ္ႏွံမႈ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာရိွတ့ဲ ျပည္ပစီးပြားေရးသမားေတြကလြဲလုိ႔ ဒီလိုအသင္းအဖြဲ႔ အစည္းအရုံးအားလုံးဟာ ျပည္သူ 

ေတြထဲက ျပည္သူေတြပါဘဲ။ သူတုိ႔ဟာ အစုိးရရ႕ဲ မတရားတဲ့စနစ္ကိ ု မလုိလားေပမယ့္ စားဝတ္ေနေရး၊ လုံျခံဳေရး 

လုိအပ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ အစုိးရခုိင္းတာ လုပ္ေပးေနရသူေတြဘ ဲျဖစ္ပါတယ္။      

ဒါေၾကာင္ ့ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားတ့ဲ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြဟာ အစုိးရကုိဘဲ ပစ္မွတ္ထားၾကပါတယ္။ အစုိးရ 

ေထာက္တုိင္ေတြကိ ုပစ္မွတ္မထားၾကပါဘူး။ ၿဖဳိဖ်က္တုိက္ခုိက္တာေတြကိ ုတတ္ႏုိင္သမွ် ေရွာင္ရွားၾကပါတယ္။ လႈပ္ရွားမႈ 

ထဲမွာ ဒီေထာက္တိုင္ေတြက ဘက္ေျပာင္း ပါဝင္လာေအာင္လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် စည္းရုံးၾကပါတယ္။ 

 

(ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါဦးမည္။) 

လြင္ေအာင္စုိး 

၂ဝဝ၉ ဧၿပီလ 

    


