
ဒီမိုကေရစီ ရပိုင္ခြင့္မ်ား မရိွဘဲ ဒီမိုကေရစီကုိ စတင္ မက်င့္သုံးႏုိင္ပါ 

“စာေပလြတ္လပ္ခြင့္ ဆုိတာကလည္း စည္းမဲ့ကမ္းမ့ဲ ဒီအခ်ိန္မွာ လုပ္လုိ႔ မရေသးဘူး တ့ဲ၊ ဒီမိုကေရစီဆုိတာ 
ဒီနုိင္ငံရဲ့ ေမြးကင္းစ ကေလးလုိပဲ ရိွပါေသးတယ္။ ေနာက္ေတာ့ တျဖည္းျဖည္းန႔ဲ ေလ်ွာ့ေပါ့ၿပီးေတာ့ ဥပေဒေတြ 
ျပ႒ာန္းၿပီး အဆင့္ဆင့္လုပ္လာရင္ ဒီ ဥပေဒေတြဟာ သီးျခား ဒီလႊတ္ေတာ္မွာ ျပ႒ာန္းစရာမလုိဘနဲ႔ဲ တစတစနဲ႔ 
သူတုိ႔က ေလ်ွာ့ေပါ့ၿပီး တုိးလာဖုိ႔ အေျခအေန ရိွပါတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။”  

(ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္း ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တဦးမွ ျပန္ေျပာေသာ DVB သတင္း ၇-၉-၂ဝ၁၁ မွ) 

http://burmese.dvb.no/archives/15253  

“ဒီမိုကေရစီဆုိတာ ဒီနုိင္ငံရ့ဲ ေမြးကင္းစကေလးလိုပဲ ရိွပါေသးတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းက ေျပာဆုိလုိက္ 
ရာတြင္ အဓိပၸာယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ေနသည္။  

• အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔က ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို နဂုိကတည္းကပင္ သိရိွနားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး 
ႏုိင္ငံေရးစနစ္တရပ္ကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ လက္ေတြ႔က်က် စတင္ တည္ေဆာက္ 
ကာစျဖစ္သည္၊ (သုိ႔မဟုတ္)    

• ဒီမုိကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ တာဝန္ယူထားေသာ အစုိးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတုိ႔က 
ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားကုိ ယခုအခ်ိန္တြင္ သိရိွနားလည္ သေဘာေပါက္ၿပီးကာစ ျဖစ္သည္၊ (သုိ႔မဟုတ္)  

• ယခုအခ်ိန္တြင္ ဒီမုိကေရစီအေၾကာင္း သိပ္မသိေသးဘဲ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တရပ္ကုိ စမ္းတဝါးဝါးျဖင့္ 
တည္ေဆာက္ေနသည္။  (သုိ႔မဟုတ္) 

• ျပည္သူတုိ႔သည္ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ အသားမက်ေသးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို အကုန္ေပး၍ 
မျဖစ္ေသး။ ေမြးကင္းစ ကေလးျဖစ္၍ သူ႔အရြယ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ အခြင့္အေရးအနည္းငယ္သာ ေပးရသည္။ 

မည္သည့္အခ်က္သည္ လက္ရိွပကတိျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီေနေၾကာင္း လြတ္လပ္စြာ ေတြးဆယူႏုိင္ပါသည္။   

ဒီမုိကေရစီသည္ ေမြးကင္းစကေလးျဖစ္ၿပီး ခုေရတြင္းတူး ခုေရၾကည္ေသာက္၍ မရသည့္အေၾကာင္း မေဝးေသး 
ေသာ ကာလတခုတြင္ နအဖစစ္ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက မိန္႔ခြန္းတခု၌ ထည့္ေျပာခ့ဲဖူးသည္။ 
သုိ႔ျဖစ္ရာ ထိုစဥ္ကတည္းက ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္ေနခ့ဲေသာ ဦးေက်ာ္ဆန္း၏ ယခုေျပာေသာစကားသည္ 
နအဖ စစ္ေခါင္းေဆာင္ထံမွ ဆင္းသက္လာမွန္း ထင္ထင္ရွားရွား ျဖစ္သည္။ 

အစုိးရ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ဝင္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးတဦးအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုကုိ ေျပာၾကားရာ၌ အစုိးရတဖြဲ႔လုံးကုိ 
ကုိယ္စားျပဳၿပီး ေျပာဆုိရသည္ဟု နားလည္ထားပါသည္။ အစုိးရတရပ္တြင္ သမၼတႏွင့္တကြ ဥပေဒျပဳေရးအတြက္ 
လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးတို႔လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ 
အစုိးရအာေဘာ္ကုိသာ ေျပာဆုိရေပလိမ့္မည္။ သမၼတႏွင့္တကြ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးတုိ႔သည္လည္း 
ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး ေျပာဆုိသမွ်အေပၚ၌ တႏြယ္ငင္တစင္ပါ တာဝန္ရိွေနရေပလိမ့္မည္။ 

အမွန္စင္စစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ ဆုိသည္မွာ ယခုမွပင္ ၾကားဖူးေသာ စကားမဟုတ္မွန္း တကမာၻလုံးက 
သိရိွထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လြန္ခ့ဲေသာ ၂၃ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလကပင္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုတရပ္လံုးက ရွစ္ေလးလုံး 
လူထုအံုႂကြမႈျဖင့္ ဒီမုိကေရစီကို ေတာင္းဆိုေနခဲ့ၿပီး အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္သူမွန္သမွ်၊  အဖြဲ႔အစည္း 
မွန္သမွ်၊ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္းမွန္သမွ် အေျခအေနေပးလွ်င္ေပးသလိ ု ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကုိ ရသေလာက္ 
က်င့္သုံးလာေနၾကသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုတုိင္ ရိွေနေပၿပီ။ သုိ႔ျဖစ္ရာ အာဏာရွင္စနစ္၏ အတုိက္အခံတို႔အတြက္ 
ဒီမုိကေရစီသည္ ေမြးကင္းစကေလး မဟုတ္ေတာ့ပါ။  



ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကုိ တကယ္တမ္း မက်င့္သုံးခဲ့သူတို႔မွာ မည္သူမည္ဝါျဖစ္သည္ကုိ လူတုိင္းပင္ နားလည္ႏုိင္ 
ၾကပါသည္။ အာဏာရွင္တစုတဖြဲ႔မွလြဲ၍ က်န္သူတုိ႔အားလုံးမွာ အာဏာရွင္စနစ္ကုိ ဆန္႔က်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပ့ံပုိး 
ေထာက္ခံသည္ျဖစ္ေစ ေခတ္ဆုိးစနစ္ဆိုး၏ သားေကာင္ဘဝသုိ႔ မေရာက္ခ်င္ဘဲ ေရာက္ရသူအခ်င္းခ်င္းသာ 
ျဖစ္ၾကသည္။ ရက္စက္စြာ ႏိွပ္ကြပ္တတ္ေသာ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ဒီမုိကေရစီအေၾကာင္း ေလ့လာရန္၊ 
ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကုိ လုိက္နာရန္မွာ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မေလ့လာခ့ဲရသူ၊ မက်င့္သုံးခ့ဲ 
ရသူမ်ားအေပၚ အျပစ္မတင္ရက္ပါ။  

က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားကို နဂုိကတည္းက နည္းနည္းပါးပါးမွ် သိရိွထားလွ်င္ တကယ္တမ္း လုိက္နာ 
က်င့္သုံးရေသာအခါ အေတာ္ပင္အဆင္ေျပတတ္ပါသည္။  မသိေသးပါက သိေအာင္လုပ္ဖို႔သာ ရိွေတာ့သည္။ 
စာတတ္ခ်င္လွ်င္ ေက်ာင္းသြားရသည္ ဆုိေသာ ရုိးရိုးစင္းစင္း ဥပမာအတုိင္းပင္။ စာမတတ္သည့္ မိဘက 
သားသမီးကို ေက်ာင္းပို႔၊ စာသင္ေစေသာအခါ သားသမီးက စာတတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သားသမီး စာတတ္ရံု 
မွ်ျဖင့္ မိဘက အလုိအေလ်ာက္ စာတတ္သြားမည္ မဟုတ္ပါ။ ကုိယ္တုိင္က်င့္မွ ကုိယ္တုိင္ တရားရသည္ 
မဟုတ္ပါေလာ။  

စာတတ္လာရန္၊ အတတ္ပညာတခုရရန္၊ က်င့္ဝတ္တမ်ဳိး လုိက္နာရန္အတြက္ အသက္ႀကီးႀကီး၊ အသက္ငယ္ငယ္ 
ျပႆနာ မဟုတ္ပါ။ ဒီအသက္ဒီအရြယ္ႀကီးေရာက္မွ ဒီမုိကေရစီအေၾကာင္း ေလ့လာၿပီး က်င့္ဝတ္မ်ားကို လုိက္နာ 
တတ္ရန္ ျပင္ဆင္ရသည္မွာ ရွက္စရာဟု မည္္သူမွ မေျပာအပ္ပါ။ ဤကိစၥမ်ဳိးအေပၚ ေမးေငါ့ေျပာဆုိ 
ေလွာင္ေျပာင္က့ဲရဲ႕သူတုိ႔သာလွ်င္ လူ႔ပတ္ဝန္းက်င္၌ ေခတ္ေနာက္က် က်န္ရစ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။  

ကေလးတေယာက္ ကုိရင္ စဝတ္လိုက္သည္ႏွင့္ ဆုိင္ရာက်င့္ဝတ္မ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းပင္ လုိက္နာက်င့္သုံးရသည္။ 
က်င့္သုံးႏိုင္ေအာင္လည္း ဝါႀကီးသူမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတပုိရွိသူမ်ားမွ လမ္းညႊန္ေျပာဆုိေပးသည္ကုိ ခံယူရသည္။ 
ကုိရင္ေလးက လမ္းညႊန္ၾသဝါဒေပးျခင္းကို မခံယူျဖစ္လွ်င္၊ က်င့္ဝတ္နားမလည္ေသာေၾကာင့္ မလုိက္နာျဖစ္လွ်င္ 
သူသာလွ်င္ အကုသုိလ္ျဖစ္မည္ဟု လုိအပ္သလုိ ရွင္းျပရသည္။ က်င့္ဝတ္လိုက္နာေနသေရြ႕ ကုိရင္ေလးမွာ 
ကုသိုလ္ ရေနသည္။ ယင္းသည္ က်င့္ဝတ္လုိက္နာေသာ ကုိရင္ေလးအတြက္ ရပုိင္ခြင့္ ျဖစ္သည္။  

ဒီမုိကေရစီတြင္လည္း ထုိ႔အတူျဖစ္သည္။ ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟု ကမာၻသိ ႏိုင္ငံသိ ေၾကညာလုိက္သည္ႏွင့္ 
ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းပင္ အျပည့္အဝေပးကာ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို က်င့္သုံးေစရသည္။ 
အေလ့အက်င့္ မရိွခ့ဲ၍ ယခုစတင္လုပ္ေဆာင္ေသာအခါ အခက္အခဲရိွမည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ဳိးကုိ  
လက္ခံႏုိင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျပန္လည္ထူေထာင္မည္ဟု လြန္ခ့ဲေသာ 
၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကပင္ စစ္အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္တို႔က ေျပာဆိုခ့ဲသည္ျဖစ္ရာ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ၿပီးသည့္ 
အခ်ိန္ထိ ၂၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ဒီမုိကေရစီအေရး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ  မည္သည့္အတြက္ 
ေၾကာင့္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဘဲ ရိွေနခ့ဲရသနည္း။ ဤကား သမုိင္းတြင္သည့္ တာဝန္ပ်က္ကြက္မႈႀကီးအျဖစ္ ထာဝစဥ္ 
ရိွေနေပေတာ့မည္။  

က်င့္စဥ္တခုကုိ လုိက္နာရန္ ယခုဆႏၵရိွလွ်င္ ယခုပင္လုပ္ယူႏုိင္သည္။ “ဒီမိုကေရစီဆိုတာ ေမြးကင္းစကေလး” 
ျဖစ္၍ လူလားေျမာက္ရန္ အခ်ိန္လုိေသးသည္ဟု တယူသန္စြဲၿပီး ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကုိ ေနာင္မွပဲ က်င့္ယူ 
ေတာ့မည္၊ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ေနာင္မွပဲ ေပးေတာ့မည္ဟ ုဆို၍ မရႏိုင္ပါ။ တဖန္ အျပန္အလွန္အား 
ျဖင့္လည္း ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားရိွေနမွ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကို ေကာင္းစြာ က်င့္ၾကံႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။  

ဒီမုိကေရစီသည္ က်င့္စဥ္တမ်ဳိးသာျဖစ္ၿပီး စနစ္မဟုတ္ပါ။ ဒီမုိကေရစီစနစ္ဟု မေျပာႏုိင္ပါ။ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရး 
စနစ္ဟုသာ ေျပာႏုိင္ပါမည္။ ဥပမာ - ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရိွႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ျဖစ္သည္။ 
လြတ္လပ္ေရးရခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာ မသိမ္းခင္အခ်ိန္ထိ ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ က်င့္သုံးခဲ့ 
ဖူးသည္။  



ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကုိ က်င့္ၾကံအားထုတ္သူ ျပည္သူတုိ႔က အစုိးရစနစ္တရပ္ကုိ မိမိတုိ႔ႏွစ္သက္ခံယူထားသည့္ 
အတိုင္း တည္ေဆာက္ထားသျဖင့္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္ဟူ၍ ရိွလာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္င့ံအာဏာက ျပည္သူ႔ 
ထံမွ ဆင္းသက္ျမဲ ျဖစ္ေနသေရြ႕ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အင္အားအျပည့္အဝျဖင့္ တည္ေဆာက္ 
ႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ ျပည္သူတုိ႔က ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာ မဆန္းလွပါ။  

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္အရ ျပည္သူေတြ၏အက်ဳိးကုိ ဦးထိပ္ပန္ဆင္မည့္ သမၼတသည္၎၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ 
မ်ားသည္၎ ဒီမုိကေရစီ နည္းလမ္းက်ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူမ်ား ျဖစ္ေနရၿပီး၊ 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ တခုလံုးသည္လည္း ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ား၊ ရပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္သာ 
လႊမ္းျခံဳထားရသည္။  

တုိင္းျပည္တခုတြင္ မည္သည့္ႏုိင္ငံေရးစနစ္မဆို အေျခခုိင္ခန္႔တည္ျမဲေနေအာင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အခ်ိန္ယူရသည္။ 
လူထုတရပ္လုံးက အဆိုပါႏုိင္ငံေရးစနစ္ကုိ ယံုၾကည္သက္ဝင္ကာ ယုိင္းပင္းပံ့ပုိးေပးႏုိင္မွသာ ေရရွည္တည္ျမဲႏိုင္ 
သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံေရးစနစ္တရပ္ကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္လည္း ထုိ႔အတူပင္ ျဖစ္ရေပလိမ့္ 
မည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုတရပ္လုံးက ယုံၾကည္လက္ခံကာ ေထာက္ခံအားေပးေနမည္ဆုိလွ်င္ အခ်ိန္တုိ 
အတြင္းမွာပင္ ေအာင္ျမင္သြားႏုိင္သည္။  

သုိ႔ျဖစ္ရာ ျပည္သူတုိ႔က ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေရးစနစ္အေပၚ ယုံၾကည္သက္ဝင္လာႏုိင္ေရးအတြက္ လူထုတရပ္လုံး 
အေနျဖင့္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကုိ က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏုိင္မွ ျဖစ္မည္။ ဒီမုိကေရစီ ရပုိင္ခြင့္မ်ားရိွမွ ျဖစ္မည္။ အစုိးရ 
တာဝန္ရိွသူအားလုံးတို႔ကလည္း စံနမူနာျပကာ က်င့္ၾကံအားထုတ္ႏုိင္မွ ျဖစ္မည္။ က်င့္ၾကံအားထုတ္မႈမ်ားကုိ 
အခ်ိန္ဆုိင္းထားလွ်င္၊ ခြင့္မျပဳဘထဲားလွ်င္၊ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခ့ဲၿပီး စကားအတုိင္း “ဒီမိုကေရစီဆုိတာ ေမြးကင္းစ 
ကေလး” ျဖစ္၍ လူလားေျမာက္ရန္ အခ်ိန္လုိေသးသည္ဟု တယူသန္စြဲၿပီး ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကုိ ေနာင္မွပဲ 
လုိက္နာက်င့္သုံးခြင့္ျပဳလွ်င္ မည္မွ်ၾကာမည္ဟုမခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ ေနာင္တခ်ိန္မေရာက္မခ်င္း အခက္အခဲမ်ားစြာကုိ 
ပင္ပင္ပန္းပန္း ရင္ဆုိင္ရေပလိမ့္မည္။ အခန္႔မသင့္လွ်င္ အစုိးရတရပ္လုံး ျပဳတ္က်သြားႏုိင္သည္။  

ထုိ႔ျပင္ ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္မ်ားကုိ စတင္က်င့္သံုးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဒီမုိကေရစီ ရပုိင္ခြင့္မ်ားကို တခ်ိန္တည္းမွာပင္ 
အျပည့္အဝ ေပးအပ္ရပါလိမ့္မည္။  

လြတ္လပ္ျခင္း၊ တန္းတူညီမွ်ျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးျခင္း၊ စစ္တပ္သည္ ဒီမုိကေရစီ အသုိင္းအဝုိင္းတြင္ သဟဇာတ 
ျဖစ္ေအာင္ ေနရျခင္း၊ အေျခခံမ႑ိဳင္မ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ထိန္းညွိျခင္း၊ သေဘာမတူ 
ကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ လက္ခံျခင္း၊ အနည္းစုသေဘာကုိ အေလးအနက္ထား င့ဲညွာကာ အမ်ားစုသေဘာကုိ လိုက္ေလ်ာ 
ျခင္း၊ မိမိလုပ္သမွ် မိမိမွာသာ တာဝန္ရွိျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွျခင္း စသည္တုိ႔မွာ မရိွမျဖစ္ အေရးပါသည့္ 
ဒီမုိကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားျဖစ္သည္။  

ထုိ႔အတူ လြတ္လပ္စြာ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ တန္းတူညီမွ်ပုိင္ခြင့္မ်ား၊ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ကုိ ရယူပုိင္ခြင့္မ်ား၊ 
လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားသည္လည္း ဒီမုိကေရစီ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရးစနစ္တခု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
မရမက က်င့္ၾကံအားထုတ္ေစၿပီး ရပုိင္ခြင့္ (ခံစားပုိင္ခြင့္) မေပးလွ်င္ မည္သည့္စနစ္မွ် ေအာင္ျမင္ႏုိင္မည္ 
မဟုတ္ေပ။   

တန္းတူညီမွ်ပုိင္ခြင့္ေၾကာင့္ လူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ရိွလာၿပီး ယင္းသည္ တန္ဖုိးရွိေသာ 
ျဖည့္ဆည္းမႈ ျဖစ္လာသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိခ်င္လွ်င္၊ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ေအာင္ျမင္ေစလုိလွ်င္ 
တန္းတူညီမွ် မရိွဘဲ မရႏုိင္ပါ။  

ထုိနည္းတူ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈ မွန္ကန္စြာ ရိွေနျခင္းေၾကာင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ျမွင့္တင္ 
ေပးလာႏုိင္သည္ႏွင့္အမွ် လူသားတုိင္း တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ေပးမႈေအာက္တြင္ မိမိႏွင့္တကြ မိမိ 
အသိုင္းအဝုိင္း၊ မိမိႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို လုံျခံဳစိတ္ခ်စြာ လုပ္ေဆာင္လာႏုိင္ေပမည္။  



အကယ္၍ တဦးတေယာက္သည္ မတရားစြပ္စြဲခံရမႈျဖင့္ မမွန္ကန္ေသာ တရားစီရင္မႈေအာက္တြင္ ဖမ္းဆီး 
ထိန္းသိမ္းခံရပါက ယင္းသည္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးမႈ မွန္မွန္ကန္ကန္ ရိွမေနျခင္းကုိ ျပသသည္။ တရားဥပေဒက 
လူထုလံုျခံဳမႈအတြက္ အမွန္တကယ္ မကာကြယ္ေပးႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရသူ 
လည္း ဘဝအညြန္႔က်ဳိးရ၊ သူ၏ စြမ္းရည္ကုိလည္း တုိင္းးျပည္မွ အသုံးခ်ခြင့္ မရ၊ တုိင္းျပည္လည္း သိကၡာက်ရ 
ျခင္းသာ အဖတ္တင္ေတာ့သည္။  

တန္းတူညီမွ်ျခင္းႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈတုိ႔ ေပါင္းစပ္လိုက္သည့္အခါ အင္အားႀကီးသူက အင္အားနည္းသူကုိ 
အႏုိင္မက်င့္ႏုိင္သက့ဲသို႔ အင္အားႀကီးလူမ်ဳိးစုက အင္အားနည္းလူမ်ဳိးစုအေပၚ အႏုိင္က်င့္ႏုိင္မည္လည္း မဟုတ္ပါ။ 
အႏုိင္က်င့္လိုစိတ္ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္သြားသည္ႏွင့္အမွ် လံုျခံဳစိတ္ခ်စြာ ေနထုိင္လုပ္ကုိင္ႏိုင္ျခင္းသည္ 
လူတဦးခ်င္းစီ၏ အသုိင္းအဝုိင္းမွတဆင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းထိပင္ 
ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာ သက္ေရာက္ေစသည္။ 

စာေပလြတ္လပ္ခြင့္၊ ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား လြတ္လပ္ခြင့္ အစရိွေသာ ဒီမိုကေရစီ 
ရပုိင္ခြင့္မ်ားမွာလည္း လမ္းမေပၚ ေဆးရုိးလွန္းသကဲ့သုိ႔ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့မ်ဳိး အသုံးမခ်ရန္ နဂုိကပင္ အျပန္အလွန္ 
ထိန္းညွိထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီတြင္ မိမိလုပ္သမွ် မိမိမွာသာ တာဝန္ရိွျခင္း၊ အမ်ားစု 
သေဘာကုိ လိုက္ေလ်ာျခင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမိုးျခင္းတုိ႔ကုိ လက္ခံရသည္ျဖစ္၍ မည္သူမွ် စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ပရမ္းပတာ 
လြတ္လပ္ခြင့္ ရမည္မဟုတ္ပါ။ စည္းမဲ့ကမ္းမ့ဲ ျပဳမူသူမွာ ဒီမုိကေရစီကုိ အနည္းငယ္ နားမလည္သူ (သုိ႔) 
ေကာင္းေကာင္း နားမလည္သူ၊ အနည္းအက်ဥ္း မက်င့္ၾကံသူ (သို႔) အျပည့္အဝ မက်င့္ၾကံသူ၊ အမွတ္တမဲ့့ တန္ဖိုး 
မထားသူ (သို႔) လုံးဝ တန္ဖိုးမထားသူသာျဖစ္၍ ထိုသူ႔အား လူထုပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈက 
အသင့္ေစာင္ႀကိဳေနၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ဒီမုိကေရစီ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားထမွဲ တခုျဖစ္သည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ဒီမုိကေရစီ၏ တန္ဖုိးမ်ားက အမွန္တကယ္ အျပည့္အဝ ရွိေနေသာအခါ၊ လက္ေတြ႔ 
တြင္လည္း ထုိအေျခခံဥပေဒက ထိေရာက္စြာ အသက္ဝင္ေနေသာအခါ ႏုိင္ငံသားတုိင္းသည္ ယေန႔ေအာင္ျမင္ 
ေနေသာ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူတုိ႔က့ဲသုိ႔ ဒီမုိကေရစီ အရသာကုိ ခံစားႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဒီမုိကေရစီအေျချပဳ 
ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ခုိင္မာေနသည္ႏွင့္အမွ် တိုင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသည္လည္း 
အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝ ရိွမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္ရာ လူတဦးခ်င္း၏ အသက္၊ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ ႏုိင္ငံ၏အသက္ 
သည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္သည္ဟုပင္ ဆုိခ်င္ပါသည္။   

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ ဒီမုိကေရစီရပုိင္ခြင့္မ်ားကို ျပည္သူလူထုတဦးခ်င္းအား အျပည့္အဝ ေပးႏုိင္ေစရန္ 
အတိအလင္းျပ႒ာန္းလ်က္ အာမခံထားရပါမည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္သူတုိ႔က ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ေပး 
လုိက္ေသာ အစုိးရဟူသည့္ သမၼတႏွင့္တကြ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္အားလုံးတို႔က ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ 
အာမခံထားသည့္အတုိင္း ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္အေပၚအေျခခံထားေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ 
လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားျဖင့္သာ မိမိတို႔၏ တသက္ႏွင့္တကုိယ္ ရခဲလွစြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံထားရသည့္ လူထု 
ကုိယ္စားျပဳ ရာထူးမ်ားတြင္ ဂုဏ္သိကၡာရိွရိွ အက်ဳိးရွိရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ရပါမည္။  

အႏွစ္ခ်ဳပ္ရေသာ္ ျပည္သူတို႔က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ထားေသာ အစုိးရသည္ ျပည္သူကုိ အလုပ္အေကြၽးျပဳရန္ 
သာျဖစ္ၿပီး ဤသည္ပင္ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္ေတာ့သည္။   

လြင္ေအာင္စုိး 
၁ဝ-၉-၂ဝ၁၁   
မွတ္ခ်က္၊ ၁၅-၉-၂ဝ၁၁ ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမုိကေရစီေန႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ 
လတ္တေလာျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ သင္ခန္းစာအယူသင့္ဆုံး အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေျခခံ၍ ဤေဆာင္းပါးကုိ 
ေရးသားျဖစ္ပါသည္။  


